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Obchody rocznicy „Cudu nad Wis∏à”
i˝ pod naporem czerwonoarmistów polscy ˝o∏nierze ust´powali
ich m´stwo nie s∏ab∏o. Najdobitniejszym przyk∏adem ich odwagi
by∏a bitwa pod Warszawà. Ten
˝o∏nierski zryw zakoƒczony sukcesem zosta∏ nazwany „Cudem
nad Wis∏à”.
UroczystoÊci z tej okazji rozpocz´∏a wieczorna Msza Âwi´ta,
którà odprawi∏ ks. Proboszcz
Edward Kowara. Przywita∏ serdecznie wszystkich, którzy przybyli na uroczystoÊç. Podzi´kowa∏ naszych ojcom za ofiary oraz
za ich mi∏oÊç do ojczyzny i zaufanie Bogu. Przypomnia∏, byÊmy nadal trwali w mi∏oÊci dla
ojczyzny. W kazaniu wyg∏oszonym przez ks. dr. Jacka Dunina –
Borkowskiego zwrócono uwag´,
˝e Bóg nie zawsze dzia∏a w sposób nadprzyrodzony, lecz poprzez innych ludzi.

Pod koniec Mszy Âw. zaÊpiewano pieÊƒ patriotycznà „Bo˝e
coÊ Polsk´”, a nast´pnie w procesji goÊcie przeszli na cmentarz
przy ul. Pi∏sudskiego pod pomnik
poleg∏ych ˝o∏nierzy w 1920 r.
pod Ossowem. Pomnik ten, jeden
z najstarszych grobowców cmentarza, jest zbiorowà mogi∏à. Jest
to
trzymetrowy
postument
w kszta∏cie trapezu. W dolnej
cz´Êci widnieje napis „Poleg∏ym
w obronie ojczyzny w sierpniu
1920 roku na wiecznà rzeczy pamiàtk´ obywatele gminy Wawer”, natomiast w górnej cz´Êci
zwieƒczony jest figurà or∏a.
W trakcie przemarszu odÊpiewano pieÊni religijne i patriotyczne. WÊród zaproszonych
goÊci byli przedstawiciele wi´êniów politycznych oraz w∏adz
gminy – przewodniczàcy Rady
Miejskiej Ignacy Jarzy∏o, bur-

Pierwszy krok do w∏asnoÊci

pomocy mieszkaƒcom. Urzàd
Miasta wystàpi∏ do sàdu o komunalizacj´ terenów pod blokami
(przej´cie przez gmin´ od Skarbu
Paƒstwa), zaÊ Rada Miasta podj´∏a
uchwa∏´ o przyznaniu 90% bonifikaty na wykup przez spó∏dzielnie
tych terenów od gminy. Rada Miasta podj´∏a uchwa∏´ chocia˝ sprawa komunalizacji nie jest jeszcze
zakoƒczona (sàd przy pierwszym
rozpatrzeniu sprawy wskaza∏ na
b∏´dy w mapach geodezyjnych).

Podczas sierpniowej Sesji Rady Miasta radni podj´li uchwa∏´
w sprawie wyra˝enia zgody na
udzielenie bonifikaty od op∏aty za
przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci. Uchwa∏a ta jest pierwszym
krokiem do uzyskania przez
cz∏onków spó∏dzielni prawa w∏asnoÊci do swoich mieszkaƒ.
Wi´kszoÊç spó∏dzielni mieszkaniowych powsta∏ych przed
1990 rokiem budowano w Polsce
na gruntach paƒstwowych. Spó∏dzielnie otrzymywa∏y jedynie
prawo u˝ytkowania wieczystego
do tych terenów (tzw. dzier˝aw´
wieczystà) na 99 lat. Takà sytuacj´ mamy te˝ w Zàbkach na
osiedlach przy ulicach Batorego,

Wojska Polskiego i Konopnickiej. Tymczasem w Unii Europejskiej poj´cie u˝ytkowania wieczystego nie wyst´puje. Mo˝e to
w przysz∏oÊci byç przyczynà powa˝nych
konsekwencji
dla
mieszkaƒców tych osiedli, z utratà mieszkaƒ w∏àcznie.
Jedynym pewnym rozwiàzaniem jest uzyskanie przez spó∏dzielnie prawa w∏asnoÊci do gruntu. W tej w∏aÊnie sprawie, na poczàtku bie˝àcego roku, zwrócili
si´ do Rady Miejskiej i Urz´du
Miasta mieszkaƒcy zàbkowskich
osiedli. Radni bardzo pozytywnie
odnieÊli si´ do wniosku mieszkaƒców. Komisja Gospodarcza skierowa∏a do Burmistrza proÊb´
o udzielenie wszelkiej mo˝liwej
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Komisja Rewizyjna i Gospodarcza podczas prac przede
wszystkim szuka∏y prawnych
rozwiàzaƒ, które gwarantowa∏yby mieszkaƒcom osiedli, ˝e cena,
za jakà odkupià oni od spó∏dzielni grunt, nie b´dzie wi´ksza od
ceny, za jakà spó∏dzielnia pozyska ten grunt od miasta (po zastosowaniu bonifikaty).
TEKST SPONSOROWANY

W czwartek 12 sierpnia br.
wzorem lat ubieg∏ych rozpocz´∏y
si´ w Zàbkach uroczystoÊci
z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. W obchodach
osiemdziesiàtej czwartej rocznicy
„Cudu nad Wis∏à” udzia∏ wzi´li
kombatanci z Marek i Zàbek. By∏a to bitwa, której przegrana mog∏a zawa˝yç na losach ca∏ej Europy. By∏ to czas niespokojny.
Zmiany w Europie nast´powa∏y
szybko: przegrana przez Niemcy
I Wojna Âwiatowa, przej´cie w∏adzy przez bolszewików w Rosji,
budowa w∏asnej suwerennoÊci
przez odrodzonà Polsk´, przygotowania Sowietów do przej´cia
w∏adzy w innych krajach Europy
Zachodniej. Ale na ich drodze
w 1920 r. sta∏a Polska. Radziecki
dowódca Frontu Zachodniego
Michai∏ Tuchaczewski mia∏ za
zadane rozgromiç Polsk´. Mimo,

mistrz Jerzy Boksznajder i wiceburmistrz Krzysztof Sikorski
oraz radni naszego miasta. Nie
zabrak∏o równie˝ wójtów i burmistrzów sàsiednich gmin: Janusz Werczyƒski – burmistrz
Marek, Zbigniew Piotrowski –
burmistrz Radzymina, Jerzy Mikulski – burmistrz Wo∏omina,
Krzysztof Bia∏ek – burmistrz
T∏uszcza, Adam ¸ossan – bur-

mistrz Zielonki, Micha∏ Jakubowski – burmistrz Koby∏ki, Jan
Cymerman – wójt PoÊwi´tnego,
Józef Melak – burmistrz Rembertowa, Maciej Mazur – wójt
Niepor´tu, Sylwester Sokolnicki
– burmistrz Serocka.
Obecni byli przedstawiciele
Powiatu Wo∏omiƒskiego: starosta i wicestarosta Konrad Rytel

Ostatecznà wersj´ uchwa∏y zabezpieczajàcà zarówno interes
mieszkaƒców, jak i gminy, przygotowa∏a i przedstawi∏a Radzie
Komisja Rewizyjna. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e aby te zabezpieczenia by∏y skuteczne, muszà
znaleêç si´ w aktach notarialnych
pomi´dzy spó∏dzielnià a gminà.

zastosowaniu bonifikaty, wyniesie mi´dzy 500 a 1000 z∏ od
mieszkania.

Kiedy nastàpi podpisanie tych
aktów nie wiadomo. Musimy poczekaç na ponowne rozpatrzenie
sprawy komunalizacji przez sàd.
W tym miejscu pragniemy goràco
zaapelowaç do Burmistrza i pracowników Urz´du Miasta o „mobilizowanie” sàdu do jak najszybszego za∏atwienia sprawy.
Wed∏ug wst´pnych szacunków kwota, jakà b´dà musieli
zap∏aciç mieszkaƒcy osiedla za
prawo w∏asnoÊci gruntu, po

POKAZY SZTUCZNYCH OGNI
JeÊli chcesz obdarowaç prezentem
kogoÊ bliskiego albo uÊwietniç
chrzciny, komuni´, dzieƒ imienin,
urodziny, Dzieƒ Kobiet, Dzieƒ
Matki, Dzieƒ Dziecka, Êlub, rocznic´ Êlubu lub „dzieƒ widzi mi
si´” zadzwoƒ 501-159-095 i za-

mów profesjonalny pokaz sztucznych ogni. Dostosujemy go do
Twoich mo˝liwoÊci finansowych.
„ROXER” 05-091 Zàbki
ul.Batorego 40
tel. 501-159-095;
e-mail:roxer@supermedia.pl

ZATRUDNI¢ KRAWCOWE
Zàbki, ul.Hallera 31. Tel. 501 233 196

AUTORYZOWANY SERWIS
BLACHARSKO-LAKIERNICZY
Naprawy bezgotówkowe
Samochody zast´pcze
Holowanie 24 h

tel./fax 562-83-56, tel. kom. 0-605-580-590

Ta uchwa∏a Rady Miasta jest
kontynuacjà procesu przekszta∏cania prawa u˝ytkowania
wieczystego w prawo w∏asnoÊci,
zapoczàtkowanego w 2002 roku
przez poprzednià Rad´ Miejskà. Z prawa do bonifikaty skorzysta∏a ju˝ wi´kszoÊç w∏aÊcicieli dzia∏ek z tzw. wieczystà
dzier˝awà (tamta uchwa∏a dot.
wy∏àcznie dzia∏ek). Mamy nadziej´, ˝e proces „odchodzenia”
od wieczystej dzier˝awy zakoƒczy si´ w nied∏ugim czasie, do
czego zach´camy wszystkich
zainteresowanych.
przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera
przewodniczàcy Komisji
Gospodarczej
Piotr UÊciƒski

Gazeta ukazuje si´
w ostatnià niedziel´
danego miesiàca.
Gazeta równie˝ na
stronie internetowej
Urz´du Miejskiego:

www.zabki.pl

PRG

ROMIKA

tel. (0-22) 781-50-34, 781-54-64

dokoƒczenie na str. 5

05-091 Zàbki
ul. Ko∏∏àtaja 55

US¸UGI GEODEZYJNE
• TYCZENIE
• PODZIA¸Y
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Zàbki, ul. Ga∏czyƒskiego 19
tel.: 7814581; 0605-218-000
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XXIV sesja Rady Miejskiej
Dnia 22 czerwca 2004 roku
odby∏a si´ XXIV Sesja Rady
Miejskiej.
Uchwa∏a w sprawie wprowadzenia zmian do bud˝etu.
Radni zaakceptowali nowe
zmiany w bud˝ecie Miasta Zàbki
na rok 2004. Zosta∏y zwi´kszone
wp∏ywy bud˝etowe. Paƒstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych przekaza∏ dotacj´ w wysokoÊci 266 273 z∏., natomiast Ministerstwo Finansów
przekaza∏o subwencj´ ogólnà na
kwot´ 3158 z∏ rekompensujàc
skutki udzielonych ulg i zwolnieƒ
ustawowych. Dodatkowe dochody postanowiono przeznaczyç na
wykup gruntów za sum´ 12 388
z∏, oraz na zwi´kszenie dotacji dla
przedszkoli
niepublicznych
o kwot´ 12 043 z∏. Ponadto postanowiono zwi´kszyç o 35 000 z∏
kwot´ na wyposa˝enie dla nowego budynku Gimnazjum nr 1
i o 110 000 z∏ Êrodki na budownictwo oÊwiatowe. Pomoc spo∏eczna
otrzyma∏a na zasi∏ki 30 000 z∏. Zostanie odwodniony parking przed
Urz´dem Miasta. Na ten cel przeznaczono kwot´ 70 000 z∏.
Przesuni´to kwot´ 6 000 z∏
z wydatków przeznaczonych na
zakup us∏ug pozosta∏ych z urz´du gminy na urzàd wojewódzki
w zwiàzku z koniecznoÊcià oprawienia ksiàg Urz´du Stanu Cywilnego.
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na wspó∏dzia∏anie
Miasta Zàbki z powiatami i innymi gminami województwa
mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku
o dofinansowanie ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu
p.n. eMazowsze.
Rada Miejska wskutek wielu
wàtpliwoÊci i uwag co do zawartoÊci merytorycznej Umowy
Konsorcjum b´dàcej integralnà
cz´Êcià uchwa∏y postanowi∏a odrzuciç t´ uchwa∏´. Uchwa∏a mia∏a umo˝liwiç wspó∏prac´ naszego miasta z innymi gminami i powiatami w ramach Konsorcjum
we wspólnym stworzeniu infrastruktury internetowej do kontaktów urz´dów z mieszkaƒcami.
Wspó∏praca gmin i powiatów
w tym zakresie da∏aby ka˝dej
z nich taƒszy dost´p do tych
us∏ug, ni˝ gdyby indywidualnie
mia∏yby je kupowaç.
W ramach projektu mia∏yby
byç wykonane wed∏ug potrzeb
danej gminy takie us∏ugi jak: szerokopasmowe pod∏àczenie do internetu, infrastruktura elektronicznego obiegu dokumentów,
podpis elektroniczny i elektroniczny dziennik podawczy oraz
publiczne punkty dost´pu do internetu. Dopiero po wykonaniu
studium wykonalnoÊci dla ka˝dej
gminy by∏oby realizowane to, co
jest potrzebne danej gminie.

W trakcie dyskusji zwrócono
uwag´ na fakt, ˝e w Umowie
Konsorcjum nie by∏o precyzyjnie
napisane, czego dotyczy projekt
eMazowsze, a zw∏aszcza co Zàbki na nim zyskajà. Stwierdzono,
˝e powinno byç odwrotnie, najpierw studium wykonalnoÊci,
a dopiero potem zawiàzanie konsorcjum na podstawie doprecyzowanej umowy.
Ponadto pojawi∏y si´ wàtpliwoÊci, i˝ wojewoda mo˝e odrzuciç uchwa∏´, poniewa˝ nie mo˝na rezerwowaç kwot na projekt
na nast´pne lata bez przyj´cia bud˝etu. Warto zauwa˝yç, ˝e Komisja Gospodarcza analizujàc
umow´ stwierdzi∏a, i˝ jej treÊç
nie gwarantuje powodzenia realizacji projektu.
Stanowisko w sprawie programu realizacji inwestycji
utwardzenia ul. Powstaƒców.
W zwiàzku z zakwestionowaniem przez wojewod´ uchwa∏y
dotyczàcej utwardzenia i budowy
ul. Powstaƒców Rada Miejska
przeg∏osowa∏a stanowisko tej samej treÊci. Uchwa∏a zosta∏a przez
wojewod´ zanegowana, poniewa˝ zgodnie z prawem powinna
byç to cz´Êç uchwa∏y bud˝etowej, a nie osobny dokument.
Przyj´cie przez Rad´ Miejskà
stanowiska, obligujàcego burmistrza do utwardzenia i budowy
ul. Powstaƒców by∏o jedynym
wyjÊciem z tej sytuacji.
Sprawozdanie z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku.
Rada Miejska zapozna∏a si´ ze
sprawozdaniem z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku.
Uchwa∏a w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych na 2004 rok.
Uchwalono Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiàzywania
Problemów
Alkoholowych.
Ârodki na realizacj´ programu
majà pochodziç z bud˝etu Miasta
Zàbki z dzia∏u 851 rozdzia∏u
85154. Do 50 % Êrodków, pochodzàcych z op∏at za zezwolenia na sprzeda˝ napojów alkoholowych, przeznacza si´ wy∏àcznie na realizacj´ zadaƒ ogólnomiejskich w zakresie Programu.
Pozosta∏e minimum 50 % Êrodków, przeznacza si´ wy∏àcznie
na realizacj´ zadaƒ propagujàcych „zdrowe i trzeêwe ˝ycie”.
Uchwa∏a w sprawie utrzymania porzàdku i czystoÊci na
terenie miasta Zàbki.
Rada Miejska przyj´∏a uchwa∏´ w sprawie utrzymania porzàdku i czystoÊci na terenie miasta
Zàbki. W dokumencie zawarto
minimalne normy, ile potencjal-
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ny mieszkaniec produkuje Êmieci. Normy te sà konieczne do
ustalenia wysokoÊci rachunku za
wywóz Êmieci dla osób, od których miasto przejmie ten obowiàzek. Uchwa∏a promuje segregacj´ Êmieci: normatywne iloÊci
odpadów komunalnych produkowanych przez 1 osob´ w ciàgu
tygodnia dla mieszkaƒców segregujàcych Êmieci zosta∏y ustalone
w wysokoÊci: 0,010 m3 na osob´. T´ wa˝nà uchwa∏´ drukuj´ na
stronie czwartej.
Uchwa∏a
zmieniajàca
uchwa∏´ w sprawie wyra˝enia
zgody na nabycie nieruchomoÊci w drodze darowizny.
Paragraf 1 uchwa∏y nr
100/XX/2004 Rady Miejskiej
w Zàbkach z dnia 19 marca 2004
r. w sprawie wyra˝enia zgody na
nabycie nieruchomoÊci Skarbu
Paƒstwa w drodze darowizny
otrzymuje brzmienie: „Wyra˝a
si´ zgod´ na przyj´cie od Skarbu
Paƒstwa darowizny udzia∏u
w zabudowanej nieruchomoÊci
KW VIII-23444, stanowiàcej
dzia∏ki ewidencyjne: nr 104
z obr´bu 1-21 o powierzchni 679
m2 i nr 99 z obr´bu 1-21 o powierzchni 348m2, po∏o˝onej
w Zàbkach przy ul. Moniuszki”.
Stanowisko w kwestii korekt
deklaracji VAT.
Rada Miejska postanowi∏a zobowiàzaç burmistrza do oficjalnego wystàpienia do MPWiK
z proÊbà o wystawienie korekt
faktur VAT, polegajàcych na
zmianie nabywcy z Urz´du Miasta na Miejski Zak∏ad Komunalny. Wystawienie przez MPWiK
nowych faktur, datowanych na
2004 r. pozwoli∏oby na odliczenie podatku VAT od faktur za
okres sprzed III/2003 roku.
Stanowisko w kwestii zwi´kszenia nak∏adu gazety „Co s∏ychaç?”.
Ze wzgl´du na bardzo du˝e
zainteresowanie mieszkaƒców
miasta gazetà „Co s∏ychaç?” Rada Miejska zobowiàza∏a burmistrza do zwi´kszenia nak∏adu gazety do 5 tysi´cy egzemplarzy.
Uchwa∏a w sprawie wspó∏pracy Miasta Zàbki z organizacjami pozarzàdowymi i innymi
podmiotami
prowadzàcymi
dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego w 2004 r.
Rada Miejska uchwali∏a Program wspó∏pracy Miasta Zàbki
z organizacjami pozarzàdowymi
i innymi podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego w 2004 r., stanowiàcy
za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.
Uchwa∏a ta jest realizacjà ustawy
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i wolontariacie, która to obliguje samorzàdy do przekazywania w sposób zorganizowany
zadaƒ w∏asnych organizacjom
po˝ytku publicznego.
Uchwa∏a w sprawie okreÊlenia
trybu
post´powania
o udzielenie dotacji na cele publiczne zwiàzane z realizacjà
zadaƒ gminy, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania.
Radni
jednog∏oÊnie
przyj´li uchwa∏´ okreÊlajàcà tryb
post´powania o udzielenie dotacji na cele publiczne zwiàzane
z realizacjà zadaƒ gminy, sposo-

bu rozliczania tych dotacji oraz
sposobu kontroli wykonywania
zleconego zadania. Zosta∏ ustalony tryb post´powania o udzielenie dotacji na cele publiczne
zwiàzane z realizacjà zadaƒ gminy. Uchwa∏a do wglàdu w Biurze
Rady Miejskiej.
Uchwa∏a w sprawie sprostowania b∏´du w uchwale nr
90/XVIII/03 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zàbki.
Rada Miejska sprostowa∏a
dwa b∏´dy wykryte w uchwale nr
90/XVIII/03 z dnia 19 grudnia
2003 w sprawie uchwalania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zàbki. Skorygowano b∏àd w za∏àczniku graficznym poprzez korekt´ tego rysunku, polegajàcà na

naniesieniu terenu zabudowy
mieszkaniowej MN zamiast terenu obiektów zwiàzanych z gospodarkà leÊnà RL2. Poprawiono
równie˝ b∏àd w tekÊcie uchwa∏y.
W § 45 ust. 1 pkt 1 zmieniono
tekst uchwa∏y z „mieszkanie powy˝ej 60 m2 powierzchni” na
„dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej – 1,2 stanowiska/ 1 mieszkanie oraz 1,5 stanowiska/1 mieszkanie powy˝ej
60 m2 powierzchni”.
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
w 2003 roku.
Radni przyj´li do wiadomoÊci
informacj´ ze sprawozdania
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
w Zàbkach z realizacji bud˝etu
za rok 2003.
red.

XXV sesja Rady Miejskiej
8 lipca br. odby∏a si´ XXV sesja
Rady Miejskiej.
Uchwa∏a w sprawie zaciàgni´cia kredytu d∏ugoterminowego.
Wskutek burzliwej dyskusji
na temat stanu inwestycji zaplanowanych na bie˝àcy rok i sposobu ich finansowania Rada
Miejska nie wyrazi∏a zgody na
zaciàgni´cie w 2004 r. kredytu
d∏ugoterminowego, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujàcych pokrycia
w planowanych dochodach Miasta Zàbki. Przypomniano m.in.,
i˝ ju˝ raz – w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej – zosta∏ wzi´ty kredyt na podobny cel i zosta∏
rozdysponowany
niezgodnie
z jego przeznaczeniem. Podj´to
natomiast uchwa∏´ umo˝liwiajàcà zaciàgni´cie po˝yczki d∏ugoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokoÊci do 300 000 z∏ na budow´ sieci
kanalizacyjnej w ul. Ks. Skorupki. Przyj´to równie˝, na wniosek
Komisji Rewizyjnej, stanowisko
w kwestii realizacji inwestycji
zapisanych w bud˝ecie miasta na
2004 rok i upowa˝niono burmistrza do zaciàgania zobowiàzaƒ
finansowych
wykraczajàcych
poza 2004 rok, których kwota
i zakres by∏aby wi´ksza o 100 %
od Êrodków przewidzianych na
inwestycje w tegorocznym bud˝ecie. Innymi s∏owy burmistrz,
uzyska∏ prawo do organizowania
przetargów na roboty dwukrotnie
wi´ksze od planowanych w bud˝ecie, przy czym po∏owa kwot
p∏acona b´dzie z przysz∏orocznego bud˝etu. Stanowisko to ma
istotne znaczenie szczególnie dla
mieszkaƒców ulic 11-go Listopada, Starzyƒskiego i Granicznej,
w których ma byç budowana nawierzchnia.
Uchwa∏y w sprawie wprowadzenia zmian do bud˝etu
miasta na 2004 rok.
W zwiàzku z przyj´ciem
uchwa∏y o zaciàgni´cie po˝yczki
na budow´ sieci kanalizacyjnej
w ul. Skorupki dokonano odpowiednich zmian w bud˝ecie miasta Zàbki.
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na wspó∏dzia∏anie
Miasta Zàbki z powiatami i innymi gminami województwa
mazowieckiego w celu przygo-

towania wspólnego wniosku
o dofinansowanie ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu
p.n. e – Mazowsze.
Ponownie rozpatrzono t´
uchwa∏´, lecz w wersji zmodyfikowanej. Rada Miejska tym razem przyj´∏a dokument, poniewa˝ by∏ on wolny od b∏´dów
poprzedniej wersji. Nie ma za∏àcznika w postaci Umowy
Konsorcjum, gdy˝ kwestie te
pozostawiono do uzgodnienia
mi´dzy prawnikami. Zabezpiecza to interesy naszego miasta,
gdy˝ na obecnym etapie nie
wià˝e si´ z ˝adnà Umowà.
W treÊci uchwa∏y zosta∏y wpisane us∏ugi informatyczne potrzebne miastu. W wyniku
wspó∏dzia∏ania z innymi jednostkami samorzàdowymi w ramach projektu p.n. e-Mazowsze
miasto Zàbki uzyska wdro˝enie
elektronicznego obiegu dokumentów i dziennika podawczego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Miasto
ma szans´ na 75% dotacj´
z Unii Europejskiej.
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na zbycie w drodze
darowizny
nieruchomoÊci
gruntowych na rzecz Parafii
pod wezwaniem Âwi´tej Trójcy
w Zàbkach.
Radni wyrazili zgod´ na zbycie w drodze darowizny nieruchomoÊci gruntowych stanowiàcych w∏asnoÊç Miasta Zàbki na
rzecz Parafii pod wezwaniem
Âw. Trójcy w Zàbkach, w celu
poszerzenia istniejàcego cmentarza:
1) udzia∏u 3520/6268 cz´Êci
w dzia∏ce numer ewidencyjny
66/1 w obr´bie 3-25, o pow.
3520 m2,
2) dzia∏ki numer ewidencyjny 56 w obr´bie 3-25 o pow.
1520 m2,
3) dzia∏ki numer ewidencyjny 62 w obr´bie 3-25 o pow.
3632 m2,
4) dzia∏ki numer ewidencyjny 66/2 w obr´bie 3-25 o pow.
6271 m2.
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na odp∏atne nabycie
do
zasobu
nieruchomoÊci
gminnych niezabudowanej nieruchomoÊci pod gminnà drog´
publicznà.
dokoƒczenie na str. 3
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XXV sesja Rady Miejskiej
dokoƒczenie ze str. 2

Rada Miasta wyrazi∏a zgod´
na nabycie do zasobu nieruchomoÊci gminnych niezabudowanych nieruchomoÊci pod gminnà
drog´ publicznà – ul. Chabrowà
za cen´ nie wy˝szà ni˝ 25 z∏ za
m2 stanowiàcych dzia∏ki ewidencyjne: numer 27/6 w obr´bie
1-22 o powierzchni 695 m2 oraz
numer 29/4 w obr´bie 1-22 o powierzchni 337 m2. Sprawa by∏a
bardzo kontrowersyjna. W∏aÊciciel, który kilka lat temu podzieli∏
swojà nieruchomoÊç na mniejsze

dzia∏ki budowlane i je sprzeda∏,
dzisiaj nie pozwala, na budow´
sieci elektrycznej do tych dzia∏ek. Rada Miejska ostatecznie
wyrazi∏a zgod´ na wykup terenu,
ale po bardzo niskiej cenie – 25
z∏/m2.
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na odp∏atne nabycie
udzia∏u w niezabudowanej nieruchomoÊci przeznaczonej pod
gminnà drog´ publicznà.
Przyj´to uchwa∏´ w sprawie
wyra˝enia zgody na nabycie

XXVI sesja Rady Miejskiej
12 sierpnia br. odby∏a si´ XXVI
sesja Rady Miasta Zàbki.
Uchwa∏y w sprawie wprowadzenia zmian do bud˝etu miasta na 2004 rok.
W pierwszym pó∏roczu br.
zwi´kszy∏y si´ dochody miasta
Zàbki w stosunku do zak∏adanych za ten okres. Dochody uzyskane ponadplanowo przeznaczono na zadania inwestycyjne (1
537 000 z∏) oraz na zadania bie˝àce w zwiàzku z finansowaniem
wyjazdów dzieci i m∏odzie˝y na
basen (7 333 z∏). Ârodki na zadania inwestycyjne powi´kszy∏y
kwot´ przeznaczonà na budow´
dróg w ulicach 11-Listopada, Starzyƒskiego, Hallera i Granicznej
o 1 365 000 z∏. Za kolejne 143
000 z∏ zostanà wykonane projekty wodociàgu w ul. Sikorskiego
i Kolejowej oraz budowa wodociàgu w ul 11-go Listopada. Na
ocen´ stanu technicznego Szko∏y
Podstawowej nr 1 przeznaczono
dodatkowe 29 000 z∏.

Uchwa∏a w sprawie og∏oszenia przetargu na obs∏ug´ bankowà bud˝etu Miasta Zàbki.
W zwiàzku z nied∏ugim wygaÊni´ciem dotychczasowej umowy
prowadzenia obs∏ugi bankowej
bud˝etu miasta Zàbki uchwalono
przetarg nieograniczony na wykonywanie przez nast´pne 3 lata
bankowej obs∏ugi Urz´du Miasta
Zàbki i podleg∏ych mu gminnych
jednostek.
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na zbycie nieruchomoÊci gminnej na nieruchomoÊç stanowiàcà w∏asnoÊç Parafii pod wezwaniem Âw. Trójcy w Zàbkach.
Radni wyrazili zgod´ na nabycie od Parafii pw. Âw. Trójcy
w Zàbkach niezabudowanej nieruchomoÊci stanowiàcej dzia∏ki
ewidencyjnej o numerach 42/5
i 42/6 w obr´bie 3-33 o ∏àcznej
powierzchni 4334 m2, po∏o˝onej
w Zàbkach przy ul. Powstaƒców
za cen´ 1 z∏otego.

KRYTERIA HIERARCHIZACJI WPI
Komisja Rewizyjna przedstawi∏a swoja propozycj´ hierarchizacji zadaƒ inwestycyjnych.
Ostateczny wariant hierarchizacji musi byç przyj´ty przez Rad´
Miejskà. Wieloletni Program Inwestycyjny jest niezb´dny do
uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.
red.
PROPOZYCJA
HIERARCHIZACJI ZADA¡
INWESTYCYJNYCH
W PROCESIE
TWORZENIA WPI
opracowana przez Komisj´ Rewizyjnà Rady Miasta Zàbki
Do oceny wniosków inwestycyjnych przyj´to metod´ dwustopniowà polegajàcà na ocenie
wniosków w dwóch fazach ró˝niàcych si´ kryteriami:
✓ I faza – wnioski oceniane sà
tylko na podstawie kryteriów progowych metodà koniunkcyjnà,
w celu zatwierdzenia ich jako pomys∏y inwestycyjne mogàce byç
realizowane przez miasto w ramach WPI.
✓ II faza – zakwalifikowane
w fazie I wnioski hierarchizowane sà metodà alternatywno-addytywnà, polegajàca na ocenie
wniosków wzgl´dem kryteriów
progowych, a nast´pnie (dla
wniosków spe∏niajàcych kryteria
progowe) wzgl´dem sumujàcych
si´ kryteriów priorytetyzujàcych.
I FAZA

Aby pomys∏ inwestycyjny
móg∏ byç zakwalifikowany do
dalszego przygotowania niezb´dne jest aby spe∏nia∏ wszystkie poni˝sze kryteria:
✓ kompetencyjnoÊç – czy pomys∏ mieÊci si´ w kompetencjach
miasta (jest zgodny z ustawodawstwem);
✓ zgodnoÊç ze strategià – czy
pomys∏ nie jest sprzeczny z zapisami w Strategii Rozwoju lub innymi dokumentami zwiàzanymi
z planowaniem rozwoju samorzàdu terytorialnego;
✓ mo˝liwoÊç realizacji zadania
– czy pomys∏ jest technicznie
i technologicznie mo˝liwy do realizacji.

CO S¸YCHA å?
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udzia∏u w niezabudowanej nieruchomoÊci przeznaczonej pod
gminnà drog´ publicznà – cz´Êç
ul. S∏owiaƒskiej sk∏adajàcej si´
z dzia∏ki ewidencyjnej numer
172/10 w obr´bie 1-22 o pow.
346 m2. Decyzja Rady porzàdkuje nieuregulowane sprawy
w∏asnoÊci powsta∏e przed 1990
rokiem zwiàzane z budowà kolektora Z2 na terenie Zàbek.
Uchwa∏a w sprawie planu
kontroli Komisji Rewizyjnej na
drugie pó∏rocze 2004 roku.
Zatwierdzono plan kontroli
Komisji Rewizyjnej na drugie
pó∏rocze 2004 r.:
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na zbycie nieruchomoÊci gruntowych na rzecz Parafii pod wezwaniem Zes∏ania
Ducha Âwi´tego w Zàbkach.
Rada Miejska jednog∏oÊnie
wyrazi∏a zgod´ na sprzeda˝ Parafii pw. Zes∏ania Ducha Âwi´tego
w Zàbkach dzia∏ek ewidencyjnych: 40/1, 42/1 i 42/2 w obr´bie
3-33 o ∏àcznym obszarze 4217
m2 po∏o˝onych w Zàbkach przy
ul. Powstaƒców za cen´ 1 z∏otego. Uchwa∏a ta koƒczy proces pozyskiwania terenu pod budow´
koÊcio∏a przy ul. Powstaƒców.
Uchwa∏a zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda˝y napojów alkoholowych zawierajàcych powy˝ej 4,5 % alkoholu (z wyjàtkiem piwa).
Radni ustalili nowà liczb´
punktów sprzeda˝y napojów zawierajàcych powy˝ej 4,5% alkoholu (z wyjàtkiem piwa). Obecny
limit punktów przeznaczonych
do spo˝ycia poza miejscem
sprzeda˝y wynosi 50.

zadania warunkuje realizacj´ innego zadania, którego realizacja
ju˝ si´ rozpocz´∏a i bezwzgl´dnie
wymusza realizacj´ ocenianego
zadania.
Zadania, które spe∏niajà co
najmniej jeden z ww. kryteriów
nale˝y bezwzgl´dnie wprowadziç
do najbli˝szej edycji WPI, z priorytetem realizacji przed innymi
zadaniami, które nie spe∏ni∏y kryteriów progowych i ocenione zosta∏y jedynie wzgl´dem kryteriów
addytywnych.

1) ciàg dalszy kontroli Miejskiego Zak∏adu Komunalnego,
2) czàstkowa kontrola pozyskiwania dochodów z tytu∏u podatków, dzier˝aw i op∏at lokalnych,
3) kontrola zamówieƒ publicznych,
4) kontrola zamian, zakupów
i sprzeda˝y nieruchomoÊci,
5) kontrola wp∏ywów z tytu∏u
op∏at partycypacyjnych za korzystanie z infrastruktury technicznej miasta.
Stanowisko w kwestii realizacji uchwa∏y w sprawie utrzymania porzàdku i czystoÊci na

terenia
miasta
Zàbki.
Burmistrz zobowiàza∏ si´ do dostarczenia treÊci uchwa∏y do
wszystkich nieruchomoÊci na terenie Zàbek do koƒca sierpnia br.
Propozycja kryteriów hierarchizacji zadaƒ inwestycyjnych Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego.
Radni zapoznali si´ z propozycjami Komisji Rewizyjnej
w sprawie kryteriów hierarchizacji zadaƒ inwestycyjnych
WPI. TreÊç propozycji drukuj´
poni˝ej.
red.

Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na udzielenie bonifikaty od op∏aty za przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci.
Rada Miejska wyrazi∏a zgod´
na udzielenie bonifikaty od op∏at
za przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci, je˝eli nieruchomoÊci sà
wykorzystywane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe. WysokoÊç bonifikaty wynosi:
90% dla wieczystych u˝ytkowników, którzy wnieÊli jednorazowà op∏at´ z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego gruntu, 90% dla
spó∏dzielni mieszkaniowych oraz
wspó∏u˝ytkowników wieczystych
u˝ytkujàcych nieruchomoÊç wraz
ze spó∏dzielnià mieszkaniowà,
w zwiàzku z ustanowieniem na
rzecz cz∏onków spó∏dzielni odr´bnej w∏asnoÊci lokali lub z przeniesieniem na cz∏onków spó∏dzielni w∏asnoÊci lokali lub domów jednorodzinnych, 85% dla
pozosta∏ych u˝ytkowników wieczystych. Komisja Rewizyjna -wnioskodawca uchwa∏y – argumentowa∏a, ˝e konieczne jest

podj´cie takiej uchwa∏y, gdy˝
w prawie Unii Europejskiej nie
ma poj´cia wieczystej dzier˝awy,
a poprzednia uchwa∏a z 2002 roku
nie obejmowa∏a spó∏dzielni mieszkaniowych.
Uchwa∏a wraz z warunkami
przyznania bonifikaty do wglàdu
w Urz´dzie Miejskim.

II FAZA – CZ¢Âå II
Ocena wzgl´dem kryteriów
addytywnych. Dotyczy tylko zadaƒ, które nie spe∏ni∏y ˝adnego
z kryteriów progowych.
Proponowane kryteria hierarchizacji i ich skala punktowa
w tabeli poni˝ej.

wania zadaƒ inwestycyjnych za
zadaniami spe∏niajàcymi kryteria
progowe.

Dla ka˝dego wnioskowanego
zadania inwestycyjnego nale˝y
wyliczyç sum´ dziewi´ciu iloczynów wagi kryterium i przyznanej
iloÊci punktów. Wyliczone wartoÊci b´dà podstawà do uszerego-

Uchwa∏a w sprawie rozpatrzenia skargi p. Kosieradzkiego.
Uznano skarg´ p. Kosieradzkiego jako niezasadnà. Na podstawie przedstawionych pism nie
mo˝na by∏o stwierdziç jakiego
rodzaju zarzuty wobec burmistrza ma wnioskodawca.
Uchwa∏a w sprawie rozpatrzenia skargi p. Krzykowskiego.
Rada Miejska od∏o˝y∏a spraw´
do momentu przekazania przez
burmistrza kompletu dokumentów w tej sprawie.
red.

OPINIA
Komisja Rewizyjna uwa˝a, ˝e
WPI nie powinien byç zbyt szczegó∏owy np. w zakresie dróg mo˝na wyodr´bniç kilka dróg o charakterze strategicznym dla miasta, a wszystkie pozosta∏e wpisaç
pod jednà pozycjà – budowa dróg
lokalnych.

II FAZA – CZ¢Âå I
Ocena wzgl´dem kryteriów
progowych. Warunkiem bezwzgl´dnego priorytetu realizacji
zadania w ramach WPI jest spe∏nienie co najmniej jednego z kryterium:
✓ uwarunkowania prawne –
podj´te decyzje, zobowiàzania,
wydane nakazy, zarzàdzenia, stanowiska bezwzgl´dnie wymuszajà realizacj´ zadania;
✓ powiàzanie z zadaniem uwarunkowanym prawnie – zadanie
warunkuje realizacj´ innego zadania, którego realizacja uwarunkowana jest prawnie i bezwzgl´dnie wymusza realizacj´ ocenianego zadania;
✓ powiàzanie z zadaniem b´dàcym w realizacji – realizacja

3
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Uchwa∏a Nr XXIV/121/ 2004
Rady Miasta Zàbki
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie utrzymania
czystoÊci i porzàdku
na terenie Miasta Zàbki
Na podstawie art. 4 pkt 1
lit.b i c oraz pkt 2, 3 i 6 ustawy
z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 ze
zm.) Rada Miasta Zàbki uchwala,
co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwa∏a okreÊla szczegó∏owe
zasady utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Miasta Zàbki,
dotyczàce:
1) wymagaƒ w zakresie
utrzymania czystoÊci i porzàdku
na terenie nieruchomoÊci, obejmujàcych:
a) uprzàtanie b∏ota, Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ z cz´Êci nieruchomoÊci s∏u˝àcych do
u˝ytku publicznego,
b) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju urzàdzeƒ przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomoÊci, a tak˝e wymagaƒ dotyczàcych ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzàdkowym i technicznym;
3) cz´stotliwoÊci i sposobu pozbywania si´ odpadów komunalnych i nieczystoÊci ciek∏ych z terenu nieruchomoÊci;
4) wyznaczania obszarów podlegajàcych obowiàzkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.
§ 2.
Ilekroç w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – rozumie si´ przez
to ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996
r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.
622 ze zm.);
2) w∏aÊcicielach nieruchomoÊci – rozumie si´ przez to tak˝e
wspó∏w∏aÊcicieli, u˝ytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajàce nieruchomoÊci w zarzàdzie lub u˝ytkowaniu, a tak˝e inne podmioty
w∏adajàce nieruchomoÊciami;
3) odpadach komunalnych –
rozumie si´ przez to odpady powstajàce w gospodarstwach domowych, a tak˝e odpady nie zawierajàce odpadów niebezpiecznych pochodzàce od innych wytwórców odpadów, które ze
wzgl´du na swój charakter lub
sk∏ad sà podobne do odpadów powstajàcych w gospodarstwach domowych;
4) nieczystoÊciach ciek∏ych –
rozumie si´ przez to Êcieki gromadzone przejÊciowo w zbiornikach
bezodp∏ywowych;

2. zbiornikach bezodp∏ywowych – rozumie si´ przez to instalacje i urzàdzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystoÊci ciek∏ych w miejscu ich powstawania;
3. podmiotach uprawnionych –
rozumie si´ przez to gminne jednostki organizacyjne oraz przedsi´biorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci lub w zakresie
opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci
ciek∏ych.
Rozdzia∏ 2
Obowiàzki w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci w zakresie
utrzymania czystoÊci i porzàdku
na terenie nieruchomoÊci
§ 3.
4. W∏aÊciciele nieruchomoÊci
sà obowiàzani do utrzymania na
ich terenie czystoÊci, porzàdku
oraz nale˝ytego stanu sanitarnego.
5. Obowiàzkiem w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci w zakresie utrzymania czystoÊci i porzàdku jest:
6. zapewnienie, aby w nieruchomoÊciach nie przy∏àczonych
do sieci kanalizacyjnej nieczystoÊci ciek∏e by∏y gromadzone
w zbiornikach bezodp∏ywowych
(szambach) wykonanych i u˝ytkowanych w sposób uniemo˝liwiajàcy przenikanie ich zawartoÊci do
gruntu, odpowiadajàcych wymaganiom wynikajàcym z przepisów
odr´bnych;
7. gromadzenie odpadów komunalnych w s∏u˝àcych do tego
celu pojemnikach o pojemnoÊci od
0,1 do 2 m3 lub kontenerach o pojemnoÊci od 5 do 36 m3; w sytuacjach wyjàtkowego krótkotrwa∏ego zwi´kszenia iloÊci odpadów
komunalnych, dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzyw sztucznych;
8. zlecanie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystoÊci ciek∏ych wy∏àcznie podmiotom uprawnionym; nie dopuszcza si´ wywozu
odpadów komunalnych i nieczystoÊci ciek∏ych z nieruchomoÊci
przez ich w∏aÊcicieli w∏asnymi
Êrodkami transportu;
9. dostosowanie cz´stotliwoÊci
wywozu odpadów komunalnych
do szybkoÊci nape∏niania pojemników lub kontenerów, przy czym
cz´stotliwoÊç ta nie powinna byç
mniejsza ni˝:
a) raz na dwa tygodnie- w miesiàcach od maja do wrzeÊnia,
b) raz na miesiàc – w pozosta∏ych miesiàcach,
przy za∏o˝eniu, ˝e nape∏nienie
powinno byç takie, ˝eby pojemnik
lub kontener by∏ zawsze zamkni´ty, a odpady komunalne nie wydostawa∏y si´ na zewnàtrz;

CO S¸YCHAå?
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10. wykonywanie obowiàzków
okreÊlonych w art.5 ust.1 pkt 4
i ust.2 – 4 ustawy bez spychania
b∏ota, Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ z chodnika na jezdni´
i z jezdni na chodnik; zanieczyszczenia usuwane z chodników,
z wyjàtkiem b∏ota, Êniegu i lodu,
powinny byç gromadzone w pojemnikach lub kontenerach, o których mowa w pkt 2.
§ 4.
11. Ustala si´ normatywne iloÊci odpadów komunalnych produkowanych przez jednà osob´
w ciàgu tygodnia w wysokoÊci:
1) 0,025 m3 jako iloÊç podstawowà;
2) 0,010 m3 na ka˝dà osob´ zamieszkujàcà nieruchomoÊç, na terenie której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych wraz z ich odbiorem przez
podmioty uprawnione;
3) 0,005 m3 na ka˝dego pracownika i ucznia szko∏y lub przedszkola;
4) 0,005 m3 na ka˝dego pracownika zatrudnionego w obiekcie biurowym.
12. Ustala si´ normatywnà
iloÊç nieczystoÊci ciek∏ych produkowanych przez jednà osob´
w ciàgu tygodnia – w wysokoÊci
0,05 m3.
§ 5.
W∏aÊciciele nieruchomoÊci, na
których znajdujà si´ tereny lub
obiekty s∏u˝àce do u˝ytku publicznego, majà obowiàzek ustawienia
na tych terenach lub w obiektach
koszy na Êmieci i ich opró˝niania
z cz´stotliwoÊcià zapobiegajàcà
przepe∏nieniu.
§ 6.
Zabrania si´:
13. gromadzenia w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne odpadów niebezpiecznych;
14. spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych poza urzàdzeniami specjalnie do tego przeznaczonymi.
§ 7.
Zabrania si´ mycia pojazdów
mechanicznych oraz wszelkich
maszyn na drogach i parkingach
publicznych oraz w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ 100 m od zbiorników wodnych.
Rozdzia∏ 3
Przeprowadzanie deratyzacji
§ 8.
15. W∏aÊciciele nieruchomoÊci
stanowiàcych budynki wielorodzinne oraz budynki u˝ytecznoÊci
publicznej obowiàzani sà do przeprowadzania deratyzacji jeden raz
w roku w okresie: 1 wrzeÊnia – 30
listopada, korzystajàc przy tym
z us∏ug podmiotów wyspecjalizowanych w tym zakresie.
16. Pozostali w∏aÊciciele nieruchomoÊci przeprowadzajà deratyzacj´ w miar´ potrzeby.

Czy nasze miasto musi byç tak brudne?
Mamy coraz ∏adniejsze domy,
coraz pi´kniejsze ogrody i... co raz brudniejsze ulice, ∏àki i lasy.
Dlaczego tak si´ dzieje? Bo nie stety nie wszyscy z nas dbajà o to,
co wspólne, z takà samà troskà,
jak o swoje.
To nie sà wyjàtkowe sytuacje,
gdy ludzie w drogich samochodach podje˝d˝ajà do lasu i wyrzucajà reklamówki ze Êmieciami.
Nie staç ich na zap∏acenie 20 z∏
miesi´cznie za wywóz Êmieci?
Co sobie myÊlà ci, którzy idàc rano do pracy, podrzucajà pod (albo
co gorsza – za) p∏ot sàsiadom torebki z butelkami i puszkami. Nie
rozumiemy, dlaczego warto dla
tych 20 z∏ nara˝aç si´ na kompromitacj´ i wstyd?
Co zrobiç, aby te niew∏aÊciwe zachowania eliminowaç?
Komisja Rewizyjna Rady Miasta
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postanowi∏a opracowaç nowe
zasady regulujàce obowiàzki
mieszkaƒców w zakresie utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie naszego miasta. UznaliÊmy,
˝e
zasady
zawarte
w uchwale Rady Miejskiej
z 1998 roku w praktyce nie
sprawdzi∏y si´. Na ich podstawie
nie mo˝na by∏o wyegzekwowaç
ani koniecznoÊci posiadania kosza na posesji, ani tym bardziej
cz´stego korzystania z us∏ug firmy uprawnionej do wywozu nieczystoÊci.
Nowe zasady przede wszystkim precyzujà:
➡ jakie majà byç szamba oraz
pojemniki i kontenery na Êmieci;
➡ okreÊlajà minimalne cz´stotliwoÊci wywozu nieczystoÊci;
➡ dajà uprawnienia do skutecznej kontroli;

➡ okreÊlajà tryb post´powanie wobec tych mieszkaƒców,
którzy uchylajà si´ od respektowania tych zasad.
Mimo, ˝e zapisy uchwa∏y sà
rygorystyczne, dla tych z Paƒstwa, którzy do tej pory uczciwie
i rzetelnie traktowali swoje obowiàzki, nic si´ nie zmieni. OkreÊlone w uchwale normatywne iloÊci odpadów komunalnych (Êmieci) produkowanych przez jednà
osob´ nie sà wielkie. Dla przyk∏adu: trzyosobowa rodzina, która
nie prowadzi segregacji odpadów, powinna zlecaç wywóz tych
odpadów nie rzadziej ni˝ raz na
dwa tygodnie; czteroosobowa rodzina, która segreguje odpady
musi skorzystaç z us∏ug firmy
wywo˝àcej Êmieci przez wi´kszoÊç roku – raz na trzy tygodnie,
a w okresie od maja do wrzeÊnia

Rozdzia∏ 4
Kontrola przestrzegania
przepisów uchwa∏y
§ 9.
17. W zakresie zbierania na terenie nieruchomoÊci odpadów komunalnych i nieczystoÊci ciek∏ych w∏aÊciciele tych nieruchomoÊci, na ˝àdanie upowa˝nionego przedstawiciela Burmistrza Miasta Zàbki lub
przedstawiciela organów dzia∏ajàcych na podstawie odr´bnych przepisów, obowiàzani sà do udokumentowania korzystania z us∏ug wykonywanych przez podmioty uprawnione poprzez okazanie aktualnej
umowy i dowodów p∏acenia za takie
us∏ugi za okres co najmniej trzech
ostatnich miesi´cy kalendarzowych
poprzedzajàcych miesiàc, w którym
przeprowadzana jest kontrola.
18. W przypadku, gdy w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie udokumentuje korzystania z us∏ug, o których
mowa w ust. 1, obowiàzki w zakresie odbierania z terenu danej
nieruchomoÊci odpadów komunalnych, opró˝niania zbiorników
bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci ciek∏ych przejmuje na
okres 6 miesi´cy, w trybie wykonania zast´pczego, Miasto Zàbki,
przy czym faktycznie poniesione
koszty odbierania, opró˝niania
i transportu powi´ksza si´ o 15%.
19. W∏aÊciciele nieruchomoÊci
majà obowiàzek umo˝liwiç wst´p

na teren nieruchomoÊci przedstawicielom, o których mowa w ust.1,
w celu przeprowadzenia kontroli
przestrzegania przepisów uchwa∏y.
Rozdzia∏ 5
OdpowiedzialnoÊç za naruszenie
przepisów uchwa∏y
§ 10
Kto nie wykonuje obowiàzków
okreÊlonych w uchwale, podlega
karze grzywny, zgodnie z art. 10
ust. 2a ustawy.
Rozdzia∏ 6
Przepisy koƒcowe
§ 11.
Wykonanie uchwa∏y powierza
si´ Burmistrzowi Miasta Zàbki.
§ 12.
Traci moc uchwa∏a Nr
191/XXX/98 Rady Miejskiej
w Zàbkach z dnia 27 lutego 1998 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad
utrzymania czystoÊci i porzàdku
w gminie oraz stawek op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, którzy nie udokumentujà korzystania z us∏ug gminnych
jednostek organizacyjnych lub
podmiotów posiadajàcych zezwolenie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
§ 13.
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r., po
uprzednim og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Województwa
Mazowieckiego.

Z∏odzieju!

dzieƒ. Potem z∏odzieje sukcesywnie rozkradali kolejne roÊliny,
niszczàc w ten sposób naszà prac´
i nadziej´, ˝e jednak warto. Z ka˝dà wyrwanà irgà, berberysem czy
iglakiem narasta∏ ˝al, rozgoryczenie i bolesne zadziwienie – jak
mo˝na dla kilku czy kilkunastu
z∏otych (bo przecie˝ za najdro˝szà z sadzonek zap∏aciliÊmy 13
z∏!!!) niszczyç coÊ, co mog∏o cieszyç oczy ca∏ego miasta. Z∏odzieju lub z∏odziejko – wstydê si´!
A wracajàc do sàsiednich gmin –
myÊl´, ˝e warto pójÊç ich Êladem
(ale te˝ Êladem wszystkich niemal
pism o tematyce ogrodniczej)
i zaczàç nagradzaç posiadaczy
najpi´kniejszych dzia∏ek i balkonów w naszym mieÊcie. Uruchomienie pozytywnej rywalizacji
w ramach konkursu typu „Marki
w zieleni” w d∏u˝szej perspektywie czasu powinno spowodowaç,
˝e nasze miasto z roku na rok b´dzie poprawiaç swój wizerunek.
Zg∏osi∏am ju˝ ten pomys∏ Komisji
Spo∏ecznej w bardzo ogólnym zarysie. JeÊli ktoÊ z Paƒstwa te˝ myÊla∏ o czymÊ podobnym (i ma ju˝
mo˝e gotowà koncepcj´), prosz´
o kontakt.
Pozdrawiam
przewodniczàca Komisji
Spo∏ecznej
Ma∏gorzata Stachera

Wstydê si´!
Od jakiegoÊ czasu coraz cz´Êciej
s∏ysz´, jak swoje opinie o Zàbkach budujecie Paƒstwo na zasadzie porównania z okolicznymi
gminami. Zazwyczaj wyglàda to
mniej wi´cej tak: tam tyle ostatnio
zrobili, a u nas... Tymczasem nasze miasto te˝ zmienia si´ na lepsze. I mog∏oby wyglàdaç jeszcze
lepiej, gdyby...
W czerwcowym numerze zda∏am
Paƒstwu relacj´ z przebiegu tegorocznej akcji sprzàtania miasta,
organizowanej przez Komisj´
Spo∏ecznà. Pisa∏am m.in. o tym,
˝e w tym roku dzi´ki akcji mia∏o
byç nie tylko czyÊciej, ale te˝ ∏adniej, milej dla oka (jeÊli ktoÊ
z Paƒstwa zna np. Serock, to wie,
o czym mówi´). Na zbiegu Orlej
i 3-go Maja (przed wejÊciem
m.in. do siedziby Ko∏a Pomocy
Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej) posadziliÊmy wi´c
w barwnie zaprojektowanej kompozycji oko∏o 40 roÊlin ozdobnych. Od razu zrobi∏o si´ przyjemniej i z roku na rok mia∏o byç
coraz pi´kniej. Ale nie b´dzie...
Pierwsze znikn´∏y trzy szmaragdowe tuje – przetrwa∏y na klombie zaledwie jednà noc i jeden
– raz na dwa tygodnie. KoniecznoÊç cz´stszego wywo˝enia
w okresie od maja do wrzeÊnia
wynika z wymogów stawianych
przez Sanepid. Po prostu latem
Êmieci szybciej gnijà, powodujàc
dodatkowe zagro˝enie dla ludzi
i zwierzàt.
Osoby samotnie mieszkajàce,
po wejÊciu w ˝ycie tej uchwa∏y,
teoretycznie powinny cz´Êciej
wywoziç Êmieci. Tylko teoretycznie, bo w takich indywidualnych przypadkach b´dzie decydowa∏ kontroler. Je˝eli stwierdzi,
˝e na danej posesji mieszka rzeczywiÊcie jedna osoba, a Êmieci
gromadzone sà w dobrze zamkni´tych, szczelnych pojemnikach i nie zagra˝ajà otoczeniu,
oczywiÊcie nie wyciàgnie ˝adnych negatywnych konsekwencji. Propozycje Komisji Rewizyjnej bardzo wyraênie promujà te
osoby, które na swoich posesjach
dokonujà segregacji odpadów –

majà wydzielone miejsca (pojemniki) na papier, szk∏o, plastiki,
z∏om.
Od osób, które b´dà uchylaç
si´ od zapisów niniejszej uchwa∏y, Urzàd Miejski b´dzie mia∏
prawo wywoziç Êmieci w trybie
zast´pczym, za cen´ o 15% wy˝szà od rynkowej. Nawet je˝eli firma wywo˝àca nie zostanie na posesj´ wpuszczona, op∏ata za wywóz zostanie naliczona i wyegzekwowana.
Obecnie Komisja Rewizyjna
pracuje nad:
➡ systemem segregacji odpadów;
➡ refundacjà przez miasto
kosztów wywozu nieczystoÊci,
w przypadku osób samotnych lub
rodzin biednych.
Komisja Rewizyjna
Waldemar Stachera,
Adam Szarubko,
Krzysztof Laskowski
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Czas na zmiany
Up∏ywa ju˝ kolejny rok od
ostatnich wyborów samorzàdowych. Wi´kszoÊç kandydatów
na radnych wiele obiecywa∏a
swoim wyborcom i stwarza∏a
iluzj´, ˝e te obietnice sà mo˝liwe do zrealizowania. Wraz
z komitetem wyborczym, z ramienia którego startowa∏em,
twierdzi∏em, ˝e nale˝y przejÊç
do generalnego uporzàdkowania sytuacji w mieÊcie, doprowadzenia do przestrzegania
prawa administracyjnego przez
urz´dników, ograniczenia deficytu kasy miejskiej.
Ju˝ w trakcie obecnej kadencji wraz z pozosta∏ymi cz∏onkami Komisji Rewizyjnej ca∏y
czas sk∏adamy wnioski dotyczàce w szczególnoÊci uregulowania kwestii nieruchomoÊci zaj´tych pod u˝ytecznoÊç publicznà.
Mamy w tym zakresie zarówno
pewne sukcesy, ale te˝ niestety

pora˝ki, które odbieram bardzo
osobiÊcie.
W∏aÊnie za takà pora˝k´ uwa˝am udzielenie przez Rad´ Miasta zgody na wykup gruntów
w ul. Chabrowej od dotychczasowego w∏aÊciciela – dla
uproszczenia nazwijmy go Panem X -, który dokona∏ swoistego majstersztyku, dwa razy
sprzedajàc grunty do niego nale˝àce. Po raz pierwszy sztuka ta
si´ mu uda∏a, kiedy podzieli∏
nieruchomoÊç na mniejsze dzia∏ki budowlane, które sprzeda∏ nowym w∏aÊcicielom i – jak si´
okaza∏o – nie wydzieli∏ przy tym
drogi koniecznej, zaÊ urz´dnicy
miejscy zaakceptowali podzia∏,
choç nie powinni bez spe∏nienia
tego warunku. Mówi o tym ustawa o gospodarce nieruchomoÊciami w art. 93. ust 3. „Podzia∏
nieruchomoÊci nie jest dopuszczalny, je˝eli projektowane do

Projekt na rewers Euro
Znakiem graficznym euro jest
grecka litera epsilon przeci´ta
dwiema równoleg∏ymi liniami.
Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu
i zapewnienia stabilizacji wewn´trznej.
Monety euro majà wspólny
awers, natomiast na rewersie
znajdujà si´ symbole narodowe
kraju, w którym monety zosta∏y
wyprodukowane. Nie oznacza to
jednak, ˝e obieg narodowych
monet jest ograniczony tylko do
terytorium danego kraju, mo˝na
ich u˝ywaç we wszystkich krajach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Za kilka lat zapewne i Polska przystàpi do
UGW.

Szkolny Klub Europejski „Eurojedynka Zàbki” zorganizowa∏
w Szkole Podstawowej Nr 1 konkurs pod has∏em „Projekt na rewers Euro”. Wzi´∏o w nim udzia∏
33 uczniów klas III, IV i VI, którzy
wykazali si´ oryginalnymi pomys∏ami i w∏asnà inwencjà twórczà.
Uczniowie proponowali, aby na
rewersie naszego kraju byli, np.
s∏awni ludzie: Papie˝ Jan Pawe∏ II,
Miko∏aj Kopernik, Józef Pi∏sudski,
Maria Curie – Sk∏odowska, Tadeusz KoÊciuszko. Wielu uczestników projektowa∏o nasze tradycyjne symbole: Syrenk´, or∏a w koronie, flag´ narodowà z gwiazdkami
unijnymi oraz budowle: Zamek
Królewski, Wawel.
Na poziomie ka˝dej klasy zostali wy∏onieni zwyci´zcy, którzy

Jak sp´dziç wolny czas?
Miejski OÊrodek Kultury zaprasza na zaj´cia w poszczególnych sekcjach.
J¢ZYK FRANCUSKI.
Spotkanie organizacyjne 16
wrzeÊnia o godz. 18.00 w galerii MOK przy ul. Orlej 8.
PRACOWNIA RYSUNKU
I MALARSTWA.
Dla doros∏ych, m∏odzie˝y,
dzieci. Nauka rysunku, malarstwa olejnego i akwarelowego,
malarstwa na szkle.

KLUB TA¡CA
NOWOCZESNEGO „FART”.
Dzieci w wieku 5 – 7 i 8 – 10
lat. W programie nauka taƒca
turniejowego: disco freestyle,
jazzdance, hip hop, funky jazz.
Zaj´cia prowadzi Kinga Jakubowska – instruktor i licencjonowany
s´dzia
Polskiego
Zwiàzku Taƒca Sportowego.
INDYWIDUALNA NAUKA
GRY NA
INSTRUMENTACH.

CO S¸YCHAå?
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wydzielenia dzia∏ki gruntu nie
majà dost´pu do drogi publicznej; za dost´p do drogi publicznej uwa˝a si´ równie˝ wydzielenie
drogi
wewn´trznej...”
i w ust.4 „ ZgodnoÊç proponowanego podzia∏u nieruchomoÊci
z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi..... opiniuje wójt, burmistrz
albo prezydent miasta.”
Nowi w∏aÊciciele podzielonych dzia∏ek przystàpili do budowy domów, a kiedy ju˝ chcieli w nich zamieszkaç, to okaza∏o
si´, ˝e zak∏ad energetyczny nie
mo˝e zbudowaç przy∏àczy, poniewa˝ droga dojazdowa, na
której chcia∏by postawiç s∏upy
jest w∏asnoÊcià prywatnà. W∏asnoÊcià w∏aÊnie Pana X, który
uprzejmie poinformowa∏ nowych w∏aÊcicieli, ˝e nie wyra˝a
zgody na pod∏àczenie do ich domów energii elektrycznej, jeÊli
tereny pod drog´ nie zostanà od
niego wykupione. Na sesji Rady
Miasta Pan X z rozbrajajàcà
otrzymali nagrody z Centrum Informacji Europejskiej Urz´du
Komitetu Integracji Europejskiej.
Pozostali uczestnicy konkursu
dostali nagrody pocieszenia.
Wyniki konkursu
Klasy III
1. Patrycja Sobolewska kl. IIIe
2. Bartek Ja∏oszyƒski kl. IIIc
3. Paulina Burzyk kl. IIIe
Klasy IV
1. Marta Ol´dzka kl. IVe
2. Natalia Trych kl. IVa
3. Martyna CieÊla kl. IVa
Klasy VI
1. Magdalena Orczykowska kl.
VId
2. Micha∏ Wójcik kl. VId
3. B∏a˝ej Ja∏oszyƒski kl. VId
Wszystkim zwyci´zcom gratuluj´ i ˝ycz´ dalszych sukcesów.
Opiekun Klubu
Zofia Dudzik
Nauka na pianinie, keyboardzie, gitarze. Program lekcji dostosowany do indywidualnych zdolnoÊci oraz wieku uczestników.
GRUPA EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ.
Zaj´cia dla dzieci w wieku 4
– 6 lat, W programie zaj´ç: rytmika, plastyka, zabawa w teatr,
nauka piosenek.
PLASTYKA Zaj´cia
dzieci w wieku 5 – 7 lat.

dla

ZAJ¢CIA WOKALNE.
RÓ˚NE GRUPY WIEKOdokoƒczenie na str. 8

„SamorzàdnoÊç znaczy s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu”
Szanowni Paƒstwo, skrzy˝owanie na drodze powiatowej przy
ul. Pi∏sudskiego z ul. Powstaƒców zosta∏o ukoƒczone. Teraz
oczekujemy tylko na mo˝liwoÊç
przesiedlenia rodziny z posesji
naro˝nej, co pozwoli∏oby na zainstalowanie w przysz∏ym roku
Êwiate∏ na tym skrzy˝owaniu.
Nie sposób nie zauwa˝yç
zmian na ul. Kolejowej i Wojska
Polskiego: nowy chodnik z czerwonej kostki a˝ do skrzy˝owania
z ul. Norwida. Jednak ekipa powiatowa zosta∏a przeniesiona do
wykonania pilniejszych prac
w Radzyminie, do nas powróci
na poczàtku wrzeÊnia i dokona
zmiany chodników po stronie
Urz´du oraz wykona nowà nawierzchni´ asfaltowà na cz´Êci
ul. Wojska Polskiego i ul. Kolejowej.

JeÊli zaÊ chodzi o odcinek drogi wojewódzkiej 634 od ul. ¸odygowej do ronda w Zielonce, trwajà prace nad dokumentacjà tego
odcinka.
Drodzy Paƒstwo, jesteÊmy
Êwie˝o po wyborach do Parlamentu Europejskiego, ja osobiÊcie poleca∏em w kampanii wyborczej kandydata Ligi Polskich
Rodzin Wojciecha Wierzejskiego, który zosta∏ pos∏em, uzyskujàc, tylko w naszym Powiecie
Wo∏omiƒskim oko∏o 6,5 tys. g∏osów. W rozpowszechnionym materiale wyborczym pozwoli∏em
sobie przybli˝yç Paƒstwu efekty
skutecznego dzia∏ania samorzàdowców LPR na rzecz ró˝nych
potrzeb gmin, tworzàcych Powiat
Wo∏omiƒski. Z tych inwestycji
korzystajà nie tylko nasi zwolen-

nicy, ale te˝ elektorat i cz∏onkowie formacji nam przeciwnych.
15 sierpnia br. prze˝ywaliÊmy
84 rocznic´ bitwy polsko-bolszewickiej z 1920 r. zwanej „Cudem
nad Wis∏à”. Ja, jak co roku, anga˝uj´ si´ w uroczyste obchody
w Ossowie. W tym roku wspó∏organizowa∏em tablic´ z wizerunkiem Ks. I. Skorupki do Kaplicy
Ossowskiej oraz kolejny folder
upami´tniajàcy te wydarzenia.
„Bohaterowie z 1920 r.”
Nasi Dziadowie,
Zdawa∏oby si´, pokonani,
Lecz z wolà walki,
duchem m´stwa
Za krzy˝em Skorupki podà˝ali
Cudem do chwa∏y i zwyci´stwa.
Choç bohaterów by∏o wielu
Rzeka ich krwi wsiàk∏a w ziemi´,

szczeroÊcià powiedzia∏, ˝e wyra˝a dobrà wol´ i jest gotów na negocjacje. Ze swojej strony odebra∏em to jako szanta˝.
Niestety na skutek takiego
szanta˝u Rada si´ ugi´∏a, jednak
mocno ograniczajàc kwot´, za
jakà jest gotowa nabyç na rzecz
miasta rzeczonà drog´ dojazdowà. W ten sposób w∏aÊnie Pan
X po raz drugi sprzeda∏ nale˝àcà
do niego nieruchomoÊç z tà ró˝nicà, ˝e tym razem zap∏acimy za
nià wszyscy. Jak sàdz´, nale˝y
oczekiwaç, ˝e liczba podobnych
spraw, które w najbli˝szym czasie ujrzà Êwiat∏o dzienne wzroÊnie. Dzi´kowaç za to trzeba
bzdurnym decyzjom urz´dników wydawanym w latach ubieg∏ych, tylko dlaczego wszyscy
musimy ponosiç tego koszty?
Jeszcze w trakcie sesji zapyta∏em burmistrza, czy ktoÊ poniesie
odpowiedzialnoÊç za powsta∏y ba∏agan, na co uzyska∏em odpowiedê,
˝e
burmistrz
jako
zwierzchnik miejskich urz´dni-

ków nie zamierza wyciàgaç ˝adnych konsekwencji, bo ca∏à odpowiedzialnoÊç bierze na siebie.
W tym wypadku nie jest to bynajmniej akt odwagi cywilnej, poniewa˝ obowiàzujàce przepisy nie
pozwalajà na wyciàgni´cie ˝adnych konsekwencji prawnych wobec jego osoby. Mam nadziej´ tylko, ˝e ta butna postawa zostanie
nale˝ycie doceniona przez mieszkaƒców w przysz∏oÊci. Ja ju˝ teraz
mog´ powiedzieç, ˝e urz´dujàcy
burmistrz nie ma co liczyç na mój
g∏os podczas reelekcji.
P.S. W tym miejscu musz´
z∏o˝yç wyrazy uznania dla postawy radnego Waldemara Stachery, który potrafi∏ znaleêç jedyne rozsàdne wyjÊcie z tej zagmatwanej sytuacji na zasadzie:
skoro musimy wykupiç ziemi´
pod drog´, bo przecie˝ nie zostawimy ludzi bez pràdu, to dokonajmy tego z jak najmniejszà
stratà dla miasta.
Krzysztof Laskowski

Obchody rocznicy
„Cudu nad Wis∏à”
dokoƒczenie ze str. 1

i Grzegorz Dudzik oraz wiceprzewodniczàcy Rady Powiatu –
Ryszard Walczak. Nasze miasto
zaszczyci∏ równie˝ pose∏ na Sejm
RP – Artur Zawisza.
Obchody uÊwietni∏y poczty
sztandarowe kombatantów oraz
instytucji z Zàbek: Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej, Szkó∏ Podstawowych Nr 1 i Nr 2 oraz Publicznych Gimnazjum Nr 1 i Nr 2.
Tradycyjnie, sta∏ym goÊciem
by∏a Kompania Honorowa 9.
Pu∏ku
Zmechanizowanego
Wojsk Làdowych z Bia∏obrzegów pod dowództwem pu∏kownika Zbigniewa Ciekanowskiego. Jeden z dowódców poprowadzi∏ apel poleg∏ych. Po apelu ˝o∏nierze oddali salw´ honorowà.
Ka˝dy z honorowych goÊci
wyg∏osi∏ krótkà przemow´ wspo-

Odznaczenia,
nominacje
W Wo∏ominie 22 lipca br. odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji zbli˝ajàcego si´ Âwi´ta Policji. W tym roku
odby∏ si´ jubileusz 80 lat Policji.
Z tej okazji odznaczono i nominowano wielu policjantów z powiatu
wo∏omiƒskiego, w tym z Zàbek.
Bràzowà odznakà – zas∏u˝ony
milicjant zosta∏a odznaczona przez
Ministra Spraw Wewn´trzych i Administracji pani zast´pca komendanta Komisariatu Policji w Zàbkach – asp. szt. Teresa Piwowarczyk
vel Milczarczyk.
Na stopieƒ st. asp. zosta∏ miano-

minajàc bohaterstwo ˝o∏nierzy
z 1920 roku. Przewodniczàcy Rady Miejskiej w Zàbkach wyrazi∏
radoÊç, i˝ od dwóch lat te uroczystoÊci odbywajà si´ w Zàbkach.
Goràco podzi´kowa∏ wszystkim
przyby∏ym, kombatantom oraz
obecnym ˝o∏nierzom i ich dowódcom za wspania∏y ceremonia∏
wojskowy. Nast´pnie goÊcie z∏o˝yli wieƒce pod pomnikiem bohaterów z 1920 r.
W ten oto sposób Zàbki rozpocz´∏y najwa˝niejsze Êwi´to naszego powiatu, którego dalszy ciàg
odby∏ si´ w T∏uszczu, Wo∏ominie
i Ossowie. W niedziel´ rano z∏o˝ono wieƒce pod pomnikiem ˝o∏nierzy na cmentarzu w Koby∏ce.
Zakoƒczenie obchodów odby∏o
si´ w Ossowie i Radzyminie. Towarzyszy∏y temu okolicznoÊciowe festyny i imprezy sportowe.
red.

wany Robert Potocki, kierownik rewiru dzielnicowych.
Dzielnicowy Tomasz Sitek i dy˝urny Zbigniew Kowalik zostali
mianowani na stopieƒ aspiranta policji, stopniem m∏. asp. policji uhoronowano starszego sier˝anta Stanis∏awa Wierzchowskiego.
Awans na starszego posterunkowego dostali posterunkowi: Marek
Dylewski, Anna Guwedaris, Piotr
Marszal i Sylwester Gromek.
Burmistrz Zàbek Jerzy Boksznajder przyzna∏ nagrody rzeczowe 8
policjantom na ∏àcznà sum´ 4 tysi´cy z∏otych. Natomiast Komendant
Powiatowej Policji w Wo∏ominie
przyzna∏ nagrodzi∏ 20 policjantów.
red.

Podzi´kowania
Burmistrzowi Zàbek Jerzemu Boksznajderowi i Radzie Naszego Miasta sk∏adam podzi´kowanie za pomoc w poszerzeniu powierzchni cmentarza przy parafii Âw. Trójcy w Zàbkach.
Ks. Edward Kowara
********
Dzi´kuj´ wszystkim, którzy w najmniejszy nawet sposób w∏àczyli si´ w organizacj´ wakacyjnego wypoczynku zàbkowskich
dzieci i m∏odzie˝y.
Burmistrz Miasta Zàbki – Jerzy Boksznajder
By WolnoÊç Polsce ofiarowaç,
By na niej wyros∏o nowych ludzi
plemi´.
R. Walczak
W imieniu Pos∏a Romana
Giertycha i Pos∏a Wojciecha
Wierzejskiego, serdecznie dzi´kuj´ wszystkim wyborcom Ligi

Polskich Rodzin za zaufanie i poparcie naszego programu patriotycznego.
Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczàcy
Rady Powiatu Wo∏omin
Prezes Powiatowy LPR
i Skarbnik Wojewódzki LPR

5

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

CO S¸YCHAå?

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Wspomnienia o dr W∏adys∏awie Popkowskim napisane
w drugà rocznic´ Êmierci 13 czerwca 2004 r.
DziÊ ma∏o ju˝ kto z dawnych
Zàbkowian pami´ta ma∏y gabinet lekarski w przedwojennej
willi p. Strza∏kowskiej przy ul.
Chopina w Zàbkach, gdzie m∏ody dr Popkowski rozpoczà∏ swojà praktyk´ lekarskà. Zakoƒczy∏
jà ju˝ w innych warunkach prawie po 40 latach. By∏ organizatorem pierwszej po wojnie placówki zdrowia w Zàbkach, jak
równie˝ nast´pnych, które by∏y
jej kontynuacjà.
Poczàtkowo przyj´cia pacjentów odbywa∏y si´ we wspomnianym pokoiku mieszczàcym
zaledwie biurko i kartotek´ obs∏ugiwanà przez jedynà piel´gniark´ a w∏aÊciwie po∏o˝nà Helen´ Flisowskà. Poczekalni´ stanowi∏ równie˝ niedu˝y przedpokój i ganek, na którym w pogodne dni oczekiwali coraz liczniejsi pacjenci. By∏y to pierwsze lata
powojenne, rok ok. 1950, czasy
ci´˝kie i trudne. Trudna te˝ by∏a
praca, którà Doktór tu podjà∏.
Majàc specjalizacj´ ginekologicznà leczy∏ jednak wszystkich,
odznacza∏ si´ bowiem wielkà intuicjà w rozpoznawaniu chorób,
a szczególnie w tym, czy chory

symuluje chorob´, czy zdarzy∏o
mu si´ poprzedniego dnia troch´
za du˝o wypiç. Zasta∏ tu osiedle
robotnicze nieco zdemoralizowane przez okupanta i w pierwszych latach w∏adzy ludowej.
Pacjentom zale˝a∏o wtedy g∏ównie na wy∏udzaniu zwolnieƒ lekarskich z powodu nadu˝ycia alkoholu lub nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy. Doktór umia∏ sobie z nimi doskonale
radziç, co nie udawa∏o si´ jego
poprzednikom, którzy szybko
uciekali z Zàbek w obawie
o w∏asnà skór´. M∏ody, energiczny, pe∏en zapa∏u do pracy,
pogodny, uÊmiechni´ty, z du˝ym poczuciem humoru rozbraja∏ petentów odpowiednià postawà lub ˝artem. Mo˝na powiedzieç, ˝e znalaz∏ si´ odpowiedni
cz∏owiek na odpowiednim miejscu, który z wrodzonà sobie
umiej´tnoÊcià podchodzi∏ do ludzi, wywierajàc jednoczeÊnie
wyjàtkowy wp∏yw wychowawczy. Nauczy∏ ludzi szacunku do
zawodu lekarskiego i wielu innych pozytywnych zachowaƒ,
o których jeszcze wspomn´.
W miar´ up∏ywu czasu potrze-

Si∏a Sióstr
Bo rodzina to jest si∏a...
Pojawi∏y si´ niespodziewanie
w piosence rapera Tedego „Zeszyt Rymów”. OlÊni∏y nas w∏asnym nagraniem zatytu∏owanym
„Spadaj”. Kim jest, a w∏aÊciwie
kim sà Sistars? Skàd si´ wzi´∏y?
Sylwia-No w∏aÊnie? Co o sobie i reszcie sk∏adu mo˝e opowiedzieç jego 1/6?
N`Talia-Sistars to zespó∏ z∏o˝ony z szeÊciu osób. Ja mam dwadzieÊcia lat, Paulina, moja siostra,
jest ode mnie dwa lata m∏odsza.
Razem tworzymy wokal sk∏adu.
Bartek zajmuje si´ produkcjà naszej p∏yty, po za tym gra na basie
i gitarze, wspiera nas wokalnie.
Marek jest od klawiszy, produkcji
wszystkiego zwiàzanego z kr´ceniem ga∏kami. Przemek i Marcin
wyst´pujà instrumentalnie (na gitarze i perkusji). Rodzaj muzyki
jaki jest przez nas grany mo˝na
nazwaç R&B.
S-Brzmi zaoceanicznie...
N-Fakt, ten typ muzyki nie jest
zbyt rozpowszechniony w Polsce.
Tak naprawd´ chyba jesteÊmy
pionierkami w naszym kraju.
S-Pomimo to uda∏a si´ Wam
wspó∏praca z Tede-uznanym
polskim raperem. Jak do niej
dosz∏o?
N-No wi´c mieliÊmy ma∏y
koncert w Trasie, Êwi´tej pami´ci
ju˝ klubie. Jak to zwykle bywa
przed, w przerwie i po wyst´pie
grywa jakiÊ DJ, aby ludzie mogli
si´ troch´ poruszaç. W naszym
wypadku tym DJ`em okaza∏ si´
byç DJ Ostasz. Puszcza∏ w∏aÊnie
kawa∏ek Tweet, bardzo melodyjny. PostanowiliÊmy, ˝e od tej piosenki zaczniemy nasz koncert.
Gdy DJ Ostasz us∏ysza∏ muzyk´
rozjuszy∏ si´, po prostu nie lubi
gdy ktoÊ rzàdzi si´ jego p∏ytami.
Wtedy zauwa˝y∏ na scenie nas.
Od razu spodoba∏a si´ mu nasza
interpretacja, a poniewa˝ szuka∏
m∏odych talentów do kawa∏ka
uzupe∏niajàcego p∏yt´”3H:Hajs
hajs hajs” zosta∏yÊmy zaproszone
do wspó∏pracy z Tede. Pojecha∏yÊmy w takim razie do jego domu.
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Towarzyszyli nam Bartek i Marek, którzy puÊcili Tedemu par´
swoich bitów. UÊmiecha∏a si´
nam ta wspó∏praca. Tede zosta∏
przewieziony do naszego domu
w Zàbkach, gdzie w piwnicy powsta∏a piosenka „Zeszyt Rymów”.
S-Zmieniajàc temat: jak
wspominasz lata sp´dzone
w szkole??
N-Razem z Paulinà chodzi∏yÊmy do szkó∏ muzycznych, m.in.
ukoƒczy∏yÊmy podstawówk´ muzycznà na wiolonczelach. Kultura
hip-hopu nie przedostawa∏a si´
przez mury ˝adnej z tych szkó∏.
W wi´kszoÊci rzàdzi∏a klasyka:
Bach, Chopin, ewentualnie narzucano nam konkretne piosenki konkretnych artystów. Wszystko
zmieni∏o si´ po przeniesieniu si´
do szko∏y muzycznej na Bednarskiej gdzie Paulina kontynuowa∏a
nauk´ gry na wiolonczeli. W przeciwieƒstwie do poprzednich szkó∏
tutaj mog∏yÊmy sobie wybraç wydzia∏. W ten sposób nasze drogi
skierowa∏y si´ na jazz. I to w∏aÊnie
tam pozna∏yÊmy naszych ch∏opców z zespo∏u-Bartka, Marka
i Marcina. Przemek doszed∏ nieco
póêniej. Co do zwyk∏ej szko∏y
musz´ si´ przyznaç, ˝e nigdy nie
lubi∏am matematyki. Lubi∏am za
to plastyk´, j´zyk polski, czasem
histori´.
Paulina
natomiast
w szkole podstawowej maniakalnie uczy∏a si´ biologii. Na szcz´Êcie ju˝ jej przesz∏o...:) Na egzamin maturalny wybra∏a m.in.
WOS.
S-Co z Waszym wolnym czasem? Co wtedy porabiacie?
N-Chocia˝ wolnego czasu jest
bardzo ma∏o, to jak ju˝ go mamy
wykorzystujemy go na spotkania
z przyjació∏mi, kino, pogaduchy.
Zwyk∏e przyjemnoÊci. Ale prawdà jest to, ˝e s∏awa ma swojà cen´. Ciàgle ˝yjemy w biegu:
udzielamy wywiadów, koncertujemy, nagrywamy klipy i nowe
piosenki. Paulina, aby wykonywaç te wszystkie czynnoÊci po
prostu zrywa si´ z lekcji.

by zdrowotne ludnoÊci zacz´∏y
rosnàç. Doktora uchowa∏a ciàg∏a
walka o lepsze. Przecie˝ ma∏y
pokoik na Chopina ju˝ nie wystarcza∏. Dr Popkowski czyniàc
odpowiednie starania i wykorzystujàc mo˝liwoÊci doprowadzi∏
do otwarcia OÊrodka Zdrowia
przy ulicy Legionów. Tu by∏o ju˝
miejsce na gabinet lekarski i kierownika oÊrodka, zabiegowy,
stomatologiczny, dla dzieci.
Przybyli nowi pacjenci, powi´kszy∏ si´ personel. Niestety budynek, w którym mieÊci∏ si´ OÊrodek by∏ równie˝ przedwojenny,
wiele ucierpia∏ w czasie dzia∏aƒ
przedwojennych i od wstrzàsów
przeje˝d˝ajàcych w pobli˝u pociàgów z ci´˝kimi transportami
na wschód. Âciany zacz´∏y p´kaç, a pracownicy podnieÊli
alarm. Dr Popkowski natychmiast stworzy∏ koncepcj´ wybudowania nowej du˝ej Przychodni
Rejonowej, której w∏adze w tym
czasie w ogóle nie przewidywa∏y. Wbrew wszelkim trudnoÊciom Doktór dwoi∏ si´ i troi∏ zabiegajàc o pomyÊlnà decyzj´
w sprawie budowy. Dzi´ki jego
niez∏omnej postawie i sile argu-

mentów w koƒcu decyzja zapad∏a. Prace wkrótce ruszy∏y i przybra∏y szybki tempo. Doktór poÊwi´ca∏ swój prywatny czas, si∏y
i serce, aby budowa sz∏a dobrze,
aby w jej otoczeniu wyros∏y
drzewa i kolorowe krzewy, które
osobiÊcie doglàda∏. By∏o to chyba pod koniec lat 60-tych. Nowa
przychodnia sta∏a si´ pasjà dr Popkowskiego. OczywiÊcie nale˝y
równie˝ wyraziç uznanie dla
miejscowych w∏adz za pomoc
i wsparcie, bez których dzie∏o to
nie mog∏oby byç zrealizowane.
Dr Popkowski by∏ przez d∏ugie
lata kierownikiem Przychodni
Rejonowej w Zàbkach, której poÊwi´ca∏ ka˝dà wolnà chwil´, ka˝dà myÊl. Dba∏ nie tylko o jej wyglàd zewn´trzny i potrzeby, ale
równie˝ o nowych specjalistów,
nowe gabinety jak fizykoterapia,
laboratorium analityczne, itp.
Dba∏ o sprawy bytowe swoich
pracowników, a nade wszystko
o wzajemnà ˝yczliwà atmosfer´.
Dla podw∏adnych by∏ wymagajàcy lecz sprawiedliwy, ludzki
i wyrozumia∏y, dla kobiet zawsze
pe∏en szacunku i kurtuazji. „Jakie Pani ma Êliczne dzieci” wo∏a∏

cz´sto mijajàc w poczekalni
matki oczekujàce na wizyt´ lekarskà. Gdy odszed∏ na zas∏u˝ona emerytur´ pozostawi∏ po sobie pami´ç cz∏owieka o najwy˝szych wartoÊciach etycznych,
spo∏ecznych i patriotycznych.
Patriotyzmu uczy∏ ludzi na ka˝dym kroku. KiedyÊ Êpieszàc do
swego gabinetu spostrzeg∏ w poczekalni m´˝czyzn w nakryciach
g∏owy. Zawo∏a∏ wtedy gromkim
g∏osem: „Panowie!? Czapki
z g∏owy, tu wisi god∏o paƒstwowe!”. Dr Popkowski by∏ cz∏owiekiem o wielkiej kulturze wewn´trznej, z jego ust nigdy nie
pad∏o wulgarne s∏owo, by∏ doskona∏ym lekarzem, organizatorem, gospodarzem, a nade
wszystko cz∏owiekiem, który
w∏o˝y∏ olbrzymi wk∏ad w organizacj´ S∏u˝by Zdrowia w Zàbkach, wywierajàc jednoczeÊnie
ogromny wp∏yw wychowawczy
na miejscowà spo∏ecznoÊç. Jego
osobowoÊç mo˝e pozostaç wzorem do naÊladowania dla obecnego i przysz∏ego pokolenia.

S-Uda∏o Wam si´ zdobyç
szczyt polskiej listy muzycznej
oraz podbiç serca nowych fanów. Gdyby jednak nie poszcz´Êci∏o si´ Wam lub-odpukaç-Wasza kariera za∏ama∏aby si´, kim
by∏yby siostry Paulina i Natalia?
N-MyÊl´, ˝e moja siostra Paulina na to pytanie nie potrafi∏aby
jeszcze odpowiedzieç. W∏aÊnie
stoi przed takà trudnà decyzjà:
musi wybraç kierunek studiów.
Natomiast ja studiuj´ w szkole fil-

cz´sto poruszany jest temat
przerwanego zwiàzku, nieudanej mi∏oÊci. Piszecie teksty na
podstawie osobistych doÊwiadczeƒ i prze˝yç?
N-Historii o mi∏oÊci dooko∏a
nas jest mnóstwo! Wystarczy si´
rozejrzeç. Inspiracjà naszych tekstów bywajà opowieÊci i zwierzenia naszych znajomych. Niekoniecznie jednak oni o tym wiedzà.
Ró˝ne opisy mogà pasowaç do
wielu sytuacji. Takie rzeczy jak

S-Wasza kariera rozwija si´
w bardzo szybkim tempie. Macie jakieÊ plany na przysz∏oÊç?
N- Planujemy wspó∏prac´
z gwiazdami estrady zza granicy.
OczywiÊcie przygotowujemy si´
równie˝ do wydania kolejnej p∏yty-trzeba kuç ˝elazo póki goràce:).
Rzecz jasna marzy si´ nam te˝
wspó∏praca z innymi artystami
polskiej sceny muzycznej. Ju˝ na
naszej p∏ycie paru si´ udzieli∏o
(O.S.T.R, Tede, Apex, Wujek Samo Z∏o itp.)
S-Sporo tych planów...ambitne jesteÊcie. Dzi´kuj´, ˝e pomimo napi´tego harmonogramu
zaj´ç zgodzi∏aÊ si´ udzieliç odpowiedzi na te par´ pytaƒ. Razem
z naszymi czytelnikami ˝ycz´
Wam mnóstwo sukcesów w dalszej. Do zobaczenia!
N-Dzi´ki, co do Eurowizji-po˝yjemy, zobaczymy. Na razie dobrze jest!

mowej i chocia˝ teraz staj´ przed
kamerà kr´càc klipy, kto wie?
Mo˝e kiedyÊ znajd´ si´ po drugiej
stronie obiektywu?
S-”Si∏a Sióstr” to Wasza
pierwsza p∏yta. Co mo˝esz o niej
powiedzieç? Jakie sà jej zalety
i wady?
N-Przede wszystkim najwi´kszà zaletà tej p∏yty jest sam fakt, ˝e
istnieje. Przed samym wydaniem
albumu zespó∏ rozpad∏ si´ na jakiÊ
czas. MyÊla∏yÊmy z Paulinà, ˝e to
koniec-stwierdzi∏yÊmy, ˝e poradzimy sobie same. Pokój mi´dzy
obie strony wniós∏ nasz tata. Pomimo pogodzenia sytuacja wyglàda∏a tak: dokoƒczymy nagrywanie
p∏yty i mo˝emy si´ rozstaç na zawsze. Jednak jak si´ okaza∏o
wspólna praca i trud zbli˝y∏y nas
do siebie, staliÊmy si´ zgranà
paczkà i myÊl´, ˝e jeszcze d∏ugo
b´dziemy trwaç w tej g∏´bokiej
przyjaêni.
Natomiast wady naszego krà˝ka najlepiej odszukajcie sami po
prostu s∏uchajàc go!
S-W Waszych piosenkach

porzucenie przez partnera, partnerk´ po prostu si´ zdarzajà. Chodzi o to, ˝eby s∏uchacz móg∏ uto˝samiaç si´ z przekazem zawartym
w piosence.
S-Czy posiadacie swojà stron´ internetowà?
N-OczywiÊcie, oto adres:
www.sistars.org. Jest to nasza oryginalna strona, osobiÊcie przeze
mnie zrobiona:). Znajdujà si´ na
niej nasze fotki, informacje o poszczególnych cz∏onkach zespo∏u
i ich pracy. Mamy te˝ stron´ wykonanà przez naszego fana (www.sistars.prv.pl) i to na niej znajdziecie
najwi´cej info o Sistars. Wyglàda
troch´ lepiej ni˝ ta nasza, jest bardziej dopracowana. Niestety, brakuje mi czasu ˝eby usiàÊç i na spokojnie wszystko „podociàgaç”.
Dzi´ki tym stronkom fani mogà
utrzymywaç z nami kontakt, dowiadujà si´ jako pierwsi o newsach, mogà pos∏uchaç bàdê Êciàgnàç naszà muz´. Mimo wszystko
zach´cam do wstàpienia na obydwie. Nied∏ugo na naszà nowà
stron´: www.sistars.pl.

CzeÊç Jego Pami´ci
Krystyna Bytnar

Goràce Newsy:
1) Sistars pnie si´ w gór´!
Dziewczyny i ich zespó∏ wygra∏y
Fryderyki – presti˝owe nagrody
polskiego rynku muzycznego.
Siostry zdoby∏y nagrody w kategorii „Debiut Roku” oraz „Album
Hip Hop Roku”
2) Zespó∏ wzià∏ tak˝e udzia∏
w tegorocznym Opolu i wygra∏
nagrod´ publicznoÊci oraz zyska∏
uznanie
opolskiego
jury.
3) Dziewczyny ostro koncertujà!
W Warszawie zagrajà dopiero
w lipcu. A ich p∏yta „Si∏a Sióstr”
po 22 tygodniach od wydania zajmuje 1 miejsce w zestawieniu
sprzeda˝y
4) Planowane jest wydanie
maxisingla Sistars, na którym
m.in. znajdà si´ „Freedom” i „Sutra”, a tak˝e nowe, nieznane s∏uchaczom kawa∏ki (np. „Over my
head”)
5) Sistars w wi´zieniu! Nowy
teledysk sk∏adu nakr´cony zosta∏
w Szpitalu Praskim, który „udaje”
zak∏ad karny. Dziewczyny w videoklipie ubrane sà w ciuchy
z CroppTown – firmy odzie˝owej,
którà reklamujà.
Sywia Soçko
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Ko∏o TPD na mi´dzynarodowej konferencji
W dniach od 21 do 24 czerwca br. Ko∏o TPD Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej by∏o zaproszone na
mi´dzynarodowà konferencj´
Cywilno -Wojskowego Zarzàdzania Ruchem Lotniczym,
która odby∏a si´ w Warszawie
w hotelu Marriott. Ko∏o TPD
mia∏o swój punkt wystawienniczy, gdzie by∏y prezentowane
wyroby dzieci. By∏y to w∏asnor´cznie wykonane przez dzieci
przedmioty w ceramice, rysunku czy malarstwie. Cieszy∏y si´
one ogromnà popularnoÊcià.
Organizatorzy podczas oficjalnego rozpocz´cia konferencji
poÊwi´cili kilka minut przekazujàc informacje na ten temat
i zach´cajàc uczestników kon-

ferencji do sk∏adania datków.
Konferencja zosta∏a zorganizowana przez Amerykaƒskie
Zrzeszenie Transportu Ruchu
Lotniczego i Ministerstwo Departamentu Obrony USA przy
wspó∏udziale i pomocy Ministerstwa Obrony. Jest to cykliczne spotkanie. Tegoroczna
konferencja poÊwi´cona by∏a
aspektom integracji zarzàdzania globalnym ruchem lotniczym. Obecnie odnotowuje si´
tendencj´ ∏àczenia dwóch niezale˝nych do tej pory systemów, zarzàdzania przestrzenià
wojskowà i zarzàdzania przestrzenià cywilnà. Ma to na celu
podniesienie bezpieczeƒstwa
lotniczego, transferu technologii i przede wszystkim pe∏nà

Gdy dziecko idzie
do pierwszej klasy
Pierwszoklasista w pierwszych dniach wrzeÊnia czyta drukowane litery, sylaby i krótkie
zdania, potrafi u∏o˝yç zdania
z rozsypanki wyrazowej, liczy
przynajmniej do dziesi´ciu, a nawet rozwiàzuje proste zadania
matematyczne. Poza tym sam je,
ubiera si´, wie, gdzie jest prawa,
a gdzie lewa strona.
W klasie pierwszej zaczyna si´
prawdziwa nauka pisania. Aby jà
u∏atwiç mo˝na wykonywaç
z dzieckiem bardzo proste çwiczenia manualne, takie jak gniecenie papieru, zwijanie papierowych kulek, wycinanie, lepienie
z plasteliny, nawlekanie koralików itd. ¸atwiej uczy si´ te˝ pisaç

uczeƒ, który dobrze rozumie relacje przestrzenne, a te nie sà jeszcze dla sporej grupy szeÊciolatków oczywiste. Warto poçwiczyç
z dzieckiem pokazujàc, która jest
prawa r´ka, a która lewa. Gdy
dziecko ju˝ si´ nie myli, zwi´kszmy trudnoÊç. Mówimy np. po∏ó˝
ksià˝k´ z lewej strony lampki.
PrzenieÊ ksià˝k´ na prawà stron´
pó∏ki itd. Po takich çwiczeniach
dziecko ∏atwiej zrozumie polecenia nauczyciela: narysuj na dole
kó∏ko, a z prawej strony dodaj
d∏ugà laseczk´.
Dziecko rozpoczynajàce nauk´ powinno prezentowaç taki
poziom rozwoju umys∏owego,
emocjonalno – spo∏ecznego i fi-

PO˚EGNALNY BENEFIS
PANI DYREKTOR JANINY ST¢PAK
„Na po˝egnanie o po˝egnaniu?
Nie mówmy, nie trzeba.
Cisza korytarzy, milczenie
dzwonka,
Spokój tam, gdzie gwar i Êmiech...
(...)
Nie pytaj, jak b´dzie.
Zostanie wspomnienie.
Nie obawiaj si´.”
Ta filozoficzna nieco refleksja
oddaje ducha i atmosfer´ niezwyk∏ej uroczystoÊci, która odby∏a si´
15 czerwca 20004 r. w Szkole
Podstawowej Nr 2. im. Jana Kochanowskiego w Zàbkach. Mówi´ niezwyk∏a – bo waga wydarzenia by∏a wielka i niecodzienna.
Pani dyrektor Janina St´pak,
bo to o NIEJ i dla NIEJ by∏ ten
benefis, by∏a dyrektorem 22 lata.
Musz´ przyznaç, ˝e przygotowaç TAKÑ uroczystoÊç dla TAKIEJ osoby, to wielka odpowiedzialnoÊç. By∏a ona tym wi´ksza,
˝e wszystkie przygotowania
okryte by∏y tajemnicà – chodzi∏o
bowiem o to, ˝eby szanowna beneficjantka nie dowiedzia∏a si´
o niczym. To mia∏a byç niespodzianka. Ten trud wzi´∏y na siebie p. Jadwiga ˚aboklicka i p.
Anna Kozio∏. Prowadzàcy – to p.
Jolanta Buczyƒska i p. Kazimierz
N´dziak.
Sala gimnastyczna pi´knie
udekorowana. Wspania∏y fotel,
na którym punktualnie (jak zawsze w naszej szkole) o godz.
16:00 usiad∏a bohaterka uroczystoÊci – p. Janina St´pak, wprowadzona, z niezwyk∏à wr´cz gracjà, przez p. N´dziaka.

Trudno jest wymieniç wszystkich przyby∏ych goÊci – sàdz´, ˝e
byli na sali Ci, którzy znali „naszà” dyrektork´, a przyszli, ˝eby
Jej podzi´kowaç (pewnie ka˝dy za
coÊ innego), powspominaç, po˝artowaç i otrzeç ∏z´ wzruszenia.
MyÊl´, ˝e w∏aÊnie wzruszenie
ogarnia∏o szanownà „bohaterk´”
tego dnia. Wyobraêcie sobie –
wejÊcie na sal´ – a tu, wÊród goÊci
siedzà najbli˝si – mà˝, córka, synowa, wnucz´ta. I pomyÊleç –
wszystko w Êcis∏ej tajemnicy.
ByliÊmy uczestnikami takiej
uroczystoÊci, o jakiej ka˝dy odchodzàcy na emerytur´ szef, mo˝e pomarzyç. Cz´Êç artystyczna,
przygotowane wczeÊniej, krótkie
przemówienia – podzi´kowania,
to prawdziwy majstersztyk, to
mo˝liwoÊç zastanowienia si´, ile
mo˝na osiàgnàç przez 22 lata màdrego, rozwa˝nego i perfekcyjnie
przemyÊlanego „dyrektorowania”. Dzi´ki temu, ˝e pani St´pak,
to kobieta z klasà pod ka˝dym
wzgl´dem, szko∏a, którà kierowa∏a by∏a przyjazna dla dzieci, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji.
Aby dzieci osiàga∏y sukcesy
wszystko musi „zapi´te byç na
ostatni guzik”. Praca z takim szefem to czysta przyjemnoÊç. I w∏aÊnie tak osoba pani dyrektor by∏a
przedstawiana przez wszystkich
– od emerytów po najm∏odszych.
Scenki rodzajowe z udzia∏em
wicedyrektorek – p. Krystyny
Murawskiej i p. El˝biety Sosnowskiej, p. sekretarki – Jolanty
Wlaê i uczennicy klasy VIc Klau-

CO S¸YCHAå?

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ra. JeêdziliÊmy konno oraz
bryczkà na przeja˝d˝ki do lasu.
PiekliÊmy kie∏baski przy ognisku i graliÊmy w pi∏k´. Na koniec obejrzeliÊmy pokaz skoków konnych przez przeszkody. WróciliÊmy zadowoleni
i pe∏ni wra˝eƒ.

Podzi´kownie
Dzieci i wychowawcy ze
Âwietlicy Ârodowiskowej nr 1
w Zàbkach sk∏adajà goràce podzi´kowanie Panu Jaros∏awowi Korczakowi za pomoc w remoncie naszej placówki.
ÂÂ

zycznego, który umo˝liwi mu
przystosowanie si´ do wymagaƒ
szko∏y i zapewni uzyskanie powodzenia w nauce szkolnej. Uwa˝a si´, ˝e o szkolnych sukcesach
bardziej decyduje dojrza∏oÊç
emocjonalna i spo∏eczna ni˝ nawet wybitne uzdolnienia intelektualne. Cz´sto bowiem wybitnym
uzdolnieniom intelektualnym towarzyszy zbyt du˝a wra˝liwoÊç,
co oznacza, ˝e dzieci obdarzone
Êwietnym umys∏em niekoniecznie muszà byç silne emocjonalnie.
Nie wszyscy doroÊli zdajà sobie spraw´, ˝e w czasie szkolnego
nauczania uruchamiane sà bardzo
silne mechanizmy emocjonalne.
Dziecko musi umieç znosiç przykre podniecenia, aby mimo napi´ç potrafi∏o odpowiadaç na pytania nauczyciela, rozwiàzywaç
zadania, pisaç sprawdziany czy
dyktanda. Dlatego aby osiàgaç

sukcesy w nauce potrzebna jest
odpornoÊç emocjonalna, czyli
zdolnoÊç do rozumnego kierowania swym zachowaniem w sytuacjach pe∏nych napi´ç.
Bardzo wa˝ne jest spo∏eczne
przystosowanie si´ dziecka do
obowiàzków szkolnych. Dziecko
powinno 1) radziç sobie w prostych sytuacjach, 2) zachowywaç
w sposób dostosowany do przyj´tych norm i obyczajów si´ w grupie doros∏ych lub rówieÊników, 3)
byç samodzielnym, 4) wykonywaç polecenia kierowane do ca∏ej
grupy, 5) wspó∏dzia∏aç w grupie.
A zatem sukces dziecka w szkole
zale˝y w du˝ej mierze od tego,
czy potrafi ono znosiç napi´cia
emocjonalne, czy jest odporne na
stres oraz od jego dojrza∏oÊci spo∏ecznej.
Drodzy Rodzice bardzo wa˝ne
jest wsparcie dziecka przed roz-

pocz´ciem nauki szkolnej, jak te˝
w pierwszych dniach szko∏y. Jak
najszybciej kupcie dziecku podr´czniki i przybory szkolne. Pomagajcie i sprawdzajcie utrzymanie porzàdku w piórniku i tornistrze, aby dziecko nauczy∏o si´
dbaç samo. Potrzebny jest te˝
Wasz czas i cierpliwoÊç przy pomocy w pracach domowych. Nie
róbcie nic za dziecko, ale uczcie
je spokojnie i samodzielnie odrabiaç swoje lekcje Poczàtek nauki
jest bardzo emocjonujàcy, pojawiajà si´ ró˝ne uczucia, czasem
bardzo silne. W tym czasie jesteÊcie bardzo potrzebni swoim dzieciom. Postarajcie si´ zrozumieç
pojawiajàce si´ problemy i spokojnie o nich rozmawiaç. To Wy
mo˝ecie wytworzyç w dziecku
pozytywny obraz szko∏y.
Nauczycielka SP1
mgr Katarzyna Pilichowska

dii Urbaƒskiej, która „odegra∏a”
rol´ „szefowej”, przyprawi∏y
wszystkich o Êmiech, a˝ do ∏ez.
S∏owa staro˝ytnego filozofa
„Trzeba ˝yç, a nie istnieç”, dzi´ki
zaanga˝owaniu pani St´pak by∏y
realizowane w szkole. PodkreÊlali to zgodnie rodzice, absolwenci
i przedstawiciele innych zàbkowskich
placówek.
Niejeden

zwyk∏e scenki pt. „Drzewo”
i „Marionetki”. Jakub Wocial –
nasz absolwent, student Akademii Muzycznej wykona∏ pi´knà
pieÊƒ „Mój sen” i obdarowa∏ panià dyrektor w∏asnor´cznie namalowanym obrazem.
ArtyÊci z zespo∏u tanecznego
i chóru te˝ uÊwietni∏y uroczystoÊç, a tegoroczna maturzystka –
Ma∏gorzata
Fronc,
w swoim wystàpieniu
nagranym na taÊm´
(egzaminy nie pozwoli∏y jej uczestniczyç
w uroczystoÊci) podkreÊli∏a, jak wiele wynios∏a ze szko∏y i jak
teraz, po latach, postrzega sylwetk´ swej
dyrektorki.
Na koniec musia∏y
byç przepi´kne góralskie ˝yczenia – tak lubiane przez beneficjantk´, gromkie „Sto
lat”, du˝o, du˝o innych
podzi´kowaƒ i ˝yczeƒ,
upominków i kwiatów
i, powtórz´ to raz jeszcze ∏ez wzruszenia. Pani St´pak „∏amiàcym
si´ g∏osem” podzi´kowa∏a wszystkim za t´
niezwyk∏à niespodziank´, troch´
powspomina∏a tych, z którymi pracowa∏a i pozna∏a na swej drodze.
Zrobiono pamiàtkowe zdj´cia
i wszyscy przeszli obejrzeç wystawk´ fotografii – wspomnieƒ,
z panià St´pak w roli g∏ównej.
I mo˝ne by∏o ju˝ spokojnie
bez emocji, zjeÊç tort, porozmawiaç.
OdejÊcie na emerytur´ to wa˝ne wydarzenie w ˝yciu. Có˝ mo˝emy jeszcze dodaç?

Pani dyrektor! Spo∏ecznoÊç
zàbkowska dzi´kuje Ci za to, ˝e
by∏aÊ tu i kierowa∏aÊ szko∏à.
Przyszed∏ teraz czas, abyÊ realizowa∏a swoje marzenia, na które
przedtem brakowa∏o czasu.
Wies∏awa Klepacz

Dzieƒ Dziecka
Dzieci ze Âwietlicy
Ârodowiskowej nr 1 w Zàbkach
„Dzieƒ Dziecka” sp´dzi∏y nietypowo. ByliÊmy na wycieczce
w Szkole Skoków Konnych im.
U∏anów Krechowieckich w Koby∏ce. Atrakcji by∏o, co niemiawymian´ informacji. Wystarczy przypomnieç wydarzenia
11 wrzeÊnia i zak∏ócenia
w przep∏ywie informacji mi´dzy
agencjami
cywilnymi
i wojskowymi.
Uczestnicy konferencji podchodzili do stoiska, wybierali
interesujàcà ich rzecz, pocztówk´, ceramik´ czy rysunek i dawali dobrowolnie datki. O to,
jak to si´ sta∏o, ˝e nasze zàbdokoƒczenie na str. 8

z uczniów powie po latach – „Tu
zosta∏ mój Êlad na ziemi”.
Z prawdziwà dumà i wielkà
satysfakcjà patrzy∏a p. dyrektor
na wyst´py dzieci, absolwentów
i nauczycieli. Poza po˝egnalnà
piosenkà na melodi´ z filmu
„Czterdziestolatek” us∏yszeliÊmy
„Kolorowe jarmarki”, „Ocaliç od
zapomnienia” i brawurowo wykonanà pieÊƒ zespo∏u „Mazowsze” – „Furman”. Aktorzy z kó∏ka teatralnego przedstawili nie-

***
„S∏u˝ymy poczciwej s∏awie, a jako kto mo˝e,
Niech ku po˝ytkowi dobra
wspólnego pomo˝e.
Komu dowcipu równo z wymowà
dostaje,
Niechaj szczepi mi´dzy ludêmi
dobre obyczaje,
Niechaj czyni porzàdek, rozterkom zabiega,
Praw ojczystych i pi´knej swobody przestrzega”
Jan Kochanowski
Tà drogà pragn´ z∏o˝yç serdeczne podzi´kowania Wszystkim, którzy wspólnie ze mnà
prze˝ywali po˝egnalny benefis.
S∏owa uznania i wdzi´cznoÊci
kieruj´, zw∏aszcza do pani Anny
Kozio∏ i Jadwigi ˚aboklickiej,
które do przygotowania mojego
po˝egnania potrafi∏y w∏àczyç nie
tylko uczniów, ale tak˝e grono
nauczycielskie, pracowników,
absolwentów, rodziców oraz wielu przyjació∏ i sympatyków Szko∏y Podstawowej Nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Zàbkach.
By∏a to niewàtpliwie wspania∏a lekcja wychowawcza dla wieku, nie tylko m∏odych, mieszkaƒców naszego miasta.
Pe∏na podziwu
i szczerze wzruszona
Janina St´pak
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Ko∏o TPD na
mi´dzynarodowej
konferencji
dokoƒczenie ze str. 7

kowskie Ko∏o TPD zosta∏o zaproszone na tà konferencj´ zapyta∏em podpu∏kownika Piotra
¸ukaszewicza – szefa Oddzia∏u
Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej
Dowództwa Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej Kraju.
Prywatnie – mieszkaniec Zàbek. „Na etapie przygotowywania konferencji amerykaƒscy
partnerzy zapytali stron´ polskà, czy jako organizatorzy
konferencji moglibyÊmy coÊ
zrobiç dla dowolnej lokalnej
spo∏ecznoÊci”. Zacz´li zastanawiaç si´, wówczas jego ˝ona
podsun´∏a mu myÊl, ˝e warto
wesprzeç zàbkowskie Ko∏o
TPD, które zapami´ta∏a podczas kupowania okolicznoÊciowej karteczki Ko∏a. Szybko
podchwycono ten pomys∏,
skontaktowano si´ z panià Elwirà Kurzajewskà i z organizatorami. Hotel równie˝ w∏àczy∏
si´ do tego nie obcià˝ajàc organizatorów op∏atami za miejsce.
W czasie tych kilku dni przywo˝ono dzieci, aby chwil´ poby∏y w mi´dzynarodowym towarzystwie i poczu∏y si´ wa˝ne. Jedno z dzieci mia∏o okazj´
przywitaç si´ z wiceministrem
obrony narodowej Januszem
Zemke. Organizatorzy zapowiedzieli, ˝e tego typu dzia∏ania w∏àczà do programu nast´pnych konferencji. W tym roku
zosta∏a zorganizowana po raz
pierwszy taka akcja.
red.
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Jak sp´dziç wolny czas?
dokoƒczenie ze str. 5

WE. Materia∏em do pracy dydaktycznej sà piosenki polskie,
wykonywane w wersji oryginalnej przez znanych artystów.
W programie zaj´ç równie˝
przygotowywanie do udzia∏u
w przeglàdach, konkursach i innych imprezach artystycznych.
STUDIA TEATRALNE.
Dla m∏odzie˝y 12 – 16 lat.
Zaj´cia obejmujà: podstawy
warsztatu, çwiczenia z dramy,
realizacj´ przedstawieƒ teatralnych.

TRENING PAMI¢CI
Zaj´cia prowadzone autorskà metodà Gra˝yny i Przemys∏awa Wojakowskich z zastosowaniem sprawdzonych technik
audiowizualnych. Dla gimnazjalistów, licealistów i doros∏ych.
NAUKA TA¡CA
Kurs ca∏oroczny dla DOROS¸YCH. Zaj´cia prowadzone
przez par´ najwy˝szej mi´dzynarodowej klasy tanecznej „S”
w taƒcach latynoamerykaƒskich i standardowych.

Wystawy w Miejskim
OÊrodku Kultury
We wrzeÊniu br. Miejski OÊrodek Kultury zaprasza na wystaw´
„Parafazy Starego Testamentu”.
Przedstawione zostanà tkaniny artystyczne Litwinki Zinaidy Irutï
Dargienï. Nale˝y ona do najciekawszych artystek w swoim kraju.

Z HISTORII ZÑBEK
W roku 1911 na skutek powsta∏ych zad∏u˝eƒ nast´puje cz´Êciowy upadek ÊwietnoÊci majàtku hr. Adama Ronikera. Postanawia on rozparcelowaç i sprzedaç
cz´Êç majàtku w rejonie dzisiejszych ulic: Wyzwolenia, Skorupki, Pi∏sudskiego oraz 3 Maja.
Wzorujàc si´ na innych miejscowoÊciach jak Milanówek czy
Podkowa LeÊna, postanowiono
na tych terenach wybudowaç
Miasto „Ogród” Zàbki. W Warszawie przy ul. Kredytowej 2 powsta∏o Towarzystwo Budowy
Miasta „Ogrodu” Zàbki; Dyrektorem Towarzystwa by∏ wówczas Zygmunt Cybulski. W roku
1912 Towarzystwo rozpisa∏o
konkurs na wykonanie projektu
zabudowy Miasta „Ogrodu”
Zàbki. Konkurs ten wygra∏ profesor Politechniki Warszawskiej
in˝. arch. Tadeusz To∏wiƒski.
Towarzystwo bardzo energicznie
zabra∏o si´ do pracy. W pierwszej kolejnoÊci ca∏y teren podzielono na dzia∏ki, wytyczono ulice
oraz nadano im nazwy, wybudowano w∏asnà elektrowni´ oraz
sieç
kanalizacyjnà.
Jednyà
z pierwszych budowli by∏ budynek wybudowany w 1914 r.
przez Aleksandra i Ann´ Babskich herbu „Radwan”. Babscy
to bardzo ciekawa rodzina, pan
Aleksander by∏ ziemianinem
z Podola, pracowa∏ jako rzàdca
w majàtku hr. Adama Ronikera.
Pani Anna Babska z domu Pogonowska ukoƒczy∏a Akademi´
Sztuk Pi´knych w dziedzinie malarstwa. Dziadek pani Anny pan
Pogonowski by∏ adiutantem gen.

CO S¸YCHAå?

Langiewicza. Z tego te˝ wzgl´du
pani Anna by∏a inicjatorkà nadania nazwy ulicy, przy której zamieszkiwa∏a imienia gen Langiewicza. Wybudowany przez Babskich budynek istnieje do dnia
dzisiejszego i jest usytuowany
przy obecnej ul. Klonowej. W roku 1924 ma∏˝onkowie Babscy
postanawiajà sprzedaç budynek
Arnoldowi Schifmanowi i Marii
Przyby∏ko-Potockiej. Rodzina ta
jest wielce zas∏u˝ona dla kultury
polskiej. Z inicjatywy pana
Schifmana w 1913 r. w Warszawie powsta∏ Teatr Polski. By∏ to
na owe czasy najnowoczeÊniejszy teatr w Polsce. Teatr Polski
dysponowa∏ znakomitym zespo∏em aktorskim oraz Êwietnymi
re˝yserami i scenografami. Przez
wiele lat Arnold Schifman by∏ jego dyrektorem. Pani Maria Przyby∏ko-Potocka to Êwiatowej s∏awy aktorka. Równie˝ ona by∏a
zwiàzana z Teatrem Polskim.
Gra∏a w komediach salonowych
i dramatach. Gdy wybuch∏a woj-

Od 1996 r. bierze udzia∏ w wystawach tkanin na Litwie i za granicà. Wiele jej prac jest w prywatnych kolekcjach na ca∏ym Êwiecie, jak i w muzeach Izraela, Kanady, Holandii, USA. Wykorzystuje wszystkie techniki, które cià-

na w 1939 r. Arnold Schifman
wraz z rodzinà wyprowadzajà si´
z Zàbek. W czasie okupacji jak
i po wyzwoleniu w budynku zamieszkujà ró˝ni przypadkowi ludzie, którzy absolutnie nie dbali
o utrzymanie budynku. W roku
1951 córka Marii Przyby∏ko-Potockiej zamieszkujàca w Anglii
za poÊrednictwem pe∏nomocnika
sprzeda∏a budynek ma∏˝onkom
Sabinie i Tadeuszowi Radwanowskim, którzy przybyli do Zàbek z Weso∏ej. Budynek by∏ bardzo zdewastowany i zaniedbany.
Tylko dzi´ki wysi∏kowi paƒstwa
Radwanowskich zosta∏ doprowadzony do w∏aÊciwego stanu. DziÊ
budynkiem opiekuje si´ córka
paƒstwa Radwanowskich – Bo˝ena Radwanowska. Budynek
jak i ca∏a posesja prezentuje si´
wspaniale. Jest jednym z najlepiej utrzymanych budynków na
terenie by∏ego Miasta „Ogrodu”
Zàbki. Do budynku przylega
pi´knie utrzymany ogród, roÊnie
wiele drzew, krzewów ozdobnych oraz pi´knych kwiatów.
Ryszard ˚bikowski

LEKTORAT J¢ZYKA
ANGIELSKIEGO.
Zaj´cia dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych, kursy dla poczàtkujàcych i zaawansowanych,
przygotowanie do egzaminów
do szkó∏ Êrednich, egzaminów
maturalnych, do szkó∏ wy˝szych, FCE, nowa matura.
RYTMIKA
Dla dzieci w wieku 4 – 7 lat.
ZAJ¢CIA ZÑBKOWSKIEGO
KO¸A DZIECI I M¸ODZIE˚Y NIEPE¸NOSPRAWNEJ
Malowanie na szkle malowane i warsztaty ceramiczne.
gle jà prowadzà do nowych inspiracji wyp∏ywajàcych z umys∏u
i duszy. Artystka tworzy prace
w technice grafiki jedwabnej,
w gobelinie, makramie, batiku,
akwareli i w∏asnych technikach
autorskich. Jej d∏onie stworzy∏y
tkaniny b´dàce arcydzie∏ami pod
ka˝dà szerokoÊcià geograficznà.
Odwiedzi∏a wiele stron Êwiata:
Azj´ Ârodkowà, Karpaty, Daleki
Wschód, Ameryk´ Pó∏nocnà i Europ´ Zachodnià. Podró˝ po Ziemi

Miejski OÊrodek Kultury
oferuje równie˝ ciekawe zaj´cia w formie warsztatów ceramicznych i areobiku. Wystawiane b´dà tak˝e spektakle teatralne dla dzieci. B´dzie mo˝na popracowaç nad swojà mowà w gabinecie logopedycznym. MOK zaprasza równie˝
wszystkich seniorów do Klubu
Seniora i na gimnastyk´.
INFORMACJE I ZAPISY
MOK,
ul. S¸OWACKIEGO 10,
tel. 781 64 30
red.

Âwi´tej, jej przyroda i kultura zafascynowa∏y artystk´ i da∏y natchnienie do zrealizowania artystyczny tkanin, które b´dà wystawiane w MOK na tej wystawie.
We wrzeÊniu b´dzie mo˝na podziwiaç bardzo ciekawà wystaw´
szkiców i rysunków Andrzeja Zalewskiego, mieszkaƒca Zàbek.
Prezentowane b´dà godne uwagi
zabytki Mazowsza, w tym Zàbek.
Informacje w MOK, przy ul. S∏owackiego, tel. 781 64 30.
red.

