
Wszystkie Panie mieszkają-
ce na terenie Ząbek zachęca-
my do przeprowadzenia badań 
profilaktycznych w ramach 
powiatowo-gminnego progra-

mu z zakresu wczesnej wykry-
walności chorób nowotworo-
wych: „Wczesne wykrywanie 
nowotworów piersi u kobiet w 
wieku 40 lat i powyżej”.

Na badanie mammograficz-
ne należy zgłaszać się od ponie-
działku do piątku w godzi-

nach 8.00-13.00 do Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej 
SZPZOZ w Wołominie, 
ul. Gdyńska 1/3 (II piętro). 
Wymagane jest skierowanie 
lekarskie. Na badanie należy 
umówić się wcześniej telefo-
nicznie Zakład Diagnostyki 
Obrazkowej (II piętro).tel.: 
(022) 76-33-183.

Koszt badania mammogra-
ficznego dla kobiet z Ząbek 
wynosi tylko 15 zł. Tak niski 

koszt badania wynika z przy-
stąpienia gminy do progra-
mu „Wczesnego wykrywanie 
nowotworów piersi u kobiet 
w wieku 40 lat i powyżej”. 
Dzięki podpisanemu porozu-
mieniom badania mammogra-
ficzne współfinansowane są 
przez powiat i gminę. Badania 
mammograficzne będą wyko-
nywane do wyczerpania limitu 
przeznaczonych na nie środ-
ków finansowych.

Zgłoszenia na badania 
można dokonać osobiście lub 
telefonicznie:

Zakład Diagnostyki 
Obrazkowej SZPZOZ w 
Wołominie (II piętro). tel.: 
(022) 76-33-183

Pamiętaj!!! Tylko wczesne 
rozpoznanie choroby i natych-
miastowe podjęcie lecze-
nia daje szansę całkowitego 
powrotu do zdrowia!

UM

Rozmowa z Księdzem 
Proboszczem Parafii p.w. 
Ducha Świętego, Sylwestrem 
Ciesielskim.

red. - Kto wykonał projekt 
budowanego kościoła p. w. 
Ducha Świętego?

Ks. Proboszcz Sylwester 
Ciesielski – Architektem świą-
tyni jest p. Aleksy Dworczak a 
konstruktorem p. Janusz Frej. 
Obaj panowie pochodzą z 
Łodzi. Mają w swoim dorob-
ku wiele budowli sakralnych. 
Zaprojektowali między inny-
mi świątynie Otwock Ługi, 
Św. Łukasza w Warszawie czy 
Kościół w Długiej Kościelnej.

red. - Czy mógłby Ks. 
Proboszcz przedstawić histo-
rię Parafii i budowy kościoła?

Ks. Proboszcz S. C. - Parafia 
została erygowana w 2002 r. 
W chwili obecnej liczy ponad 
4000 wiernych. Obecnie 

Parafia posiada ogrodzony 
teren o powierzchni około 1.2 
ha, na którym znajduje się 
tymczasowa kaplica. Budowa 
kościoła rozpoczęła się w tym 
roku. Wykopy rozpoczęliśmy 
pod koniec maja, a na koniec 
czerwca zakończono wykona-
nie fundamentów pod świą-
tynię. Obecnie są murowane 
ściany piwnic.

red. - Czy Ks. Proboszcz jest 
zadowolony z tempa prac?

Ks. Proboszcz S. C. - Tak.
red. - Jak wyglądają najbliż-

sze plany Księdza Proboszcza 
oraz Parafii?

Ks. Proboszcz S. C. - Moje 
plany duszpasterskie są wciąż 
te same. Pragnę ożywiać i 
pobudzać ducha religijnego 
wiernych jak i również trosz-
czyć się o rozwój duchowy 
parafian i budowę kościoła 
duchowego i materialnego. 

Jak to określam – żywego i 
materialnego kamienia.

red. - Ile zostało przedsta-
wionych projektów kościo-
ła i który został wybrany? 
Dlaczego został wybrany aku-
rat ten projekt?

Ks. Proboszcz S. C. - 
Przedstawiono kilka projek-
tów. Wybrałem na planie 
ośmiokąta, gdyż według mnie 
jest najpiękniejszy archi-
tektonicznie i w przesłaniu. 
Kształtem oktagonu nawią-
zuje symbolicznie do przesła-
nia teologicznego i kształtu 

najpiękniejszego kościoła 
wybudowanego w IV wieku 
na Górze Błogosławieństw. 
Architektura tej świątyni upa-
miętnia Jezusowe kazanie na 
tej górze, rozpoczynające się 
od ośmiu błogosławieństw: 
„Błogosławieni ubodzy w 
duchu, smucący się, cisi, sprag-
nieni sprawiedliwości, miło-
sierni, czystego serca, pokój 
czyniący, prześladowani” (Mt 

5,3-10). 
red. - Co stanie się z kapli-

cą?
Ks. Proboszcz S. C. - W 

zależności od potrzeb reli-
gijnych i duchowych będzie 
zaadaptowana na inne prace 
duszpasterskie.

red. - Jak będzie wyglądać 
zaplecze duszpasterskie?
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BALKON i TARAS
OGRÓDEK PRZY DOMKU WOLNOSTOJĄCYM
OGRÓDEK PRZY SEGMENCIE W  ZĄBKACH

MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE
Organizatorem Konkursu jest Komisja Społeczna Rady Miasta.

Celem konkursu, który przeprowadzamy po raz drugi, jest poprawa wizerunku 
naszego miasta.

Wszyscy, którzy chcą zaprezentować nam efekty swojej pracy, proszeni są o zgło-
szenie się do 10 września 2006 roku do Biura Rady Miasta

osobiście lub listownie.
adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

e-mail:  biuro.rady@zabki.pl 
telefon do Urzędu Miasta (prosić o połączenie z Biurem Rady): 781 68 14

Zgłoszenie powinno zawierać:
adres posesji i numer telefonu max. 15 zdjęć formatu 10x15 

i być opatrzone hasłem naszego konkursu:
MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE.

Ogrody i balkony zakwalifikowane do finału 
mogą zostać odwiedzone przez komisję konkursową 

po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Właściciele najładniejszych ogródków i balkonów zostaną nagrodzeni.

Podobnie jak w roku ubiegłym przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Komisja zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych zdjęć. 

Zdjęć nie odsyłamy.

Do mel. Au to ry zo wa ny za-
kład na pra wy AGD na pra-
wia: pral ki au to ma tycz ne, 
chło dziar ki, chło dziar ko -za-
mr aża lki, zmy war ki, kuch-
nie mi kro fa lo we, itp. Inż. 
Ry szard Szczę śniak, Ząb-
ki, ul. Li sa Ku li 19a, tel. 
0227817368 lub 0604688037, 
www.do me l-agd.waw.pl. Fir-
ma ist nie je od 1982 ro ku.

BUDOWA KOŚCIOŁA P.W. DUCHA ŚWIĘTEGO

OD REDAKCJI
Gazeta Co Słychać? funk-

cjonuje w oparciu o „Zasady 
wydawania” uchwalone przez 
Radę Miasta Ząbki. Zasady 
te dają prawo do publikacji 
artykułów każdemu mieszkań-
cowi Ząbek. Jeżeli artykuł ma 
charakter krytyczny, to osoba 
lub instytucja krytykowana ma 
prawo, jeszcze w tym samym 
numerze, do odpowiedzi. 
Moja rola jako Redaktora 
Naczelnego w tym zakresie 
ogranicza się do zapewnienia 
przestrzegania wspomnianych 
„Zasad”. Aby to było możli-
we każdorazowo określam, do 
kiedy teksty krytyczne mogą 
być zgłaszane do publikacji, 
tak aby zapewnić niezbęd-
ny czas na przygotowanie 
ewentualnych odpowiedzi. 
Wszelkie informacje w kwestii 
terminów można uzyskać w 

Biurze Rady Miasta lub bez-
pośrednio u mnie pod nume-
rem telefonu 503 490 219. 

Intencją Rady Miasta było 
stworzenie płaszczyzny do 
swobodnej dyskusji pomiędzy 
burmistrzem, radnymi i miesz-
kańcami miasta na wszystkie 
ważne dla miasta tematy. 
Dlatego nie może być mowy o 
żadnej cenzurze z mojej stro-
ny. Mogę tylko apelować do 
Państwa, aby nie nadużywać 
prawa do publikacji tekstów 
mało merytorycznych. Może 
się okazać, że w okresie 
przedwyborczym zabraknie w 
gazecie miejsca dla wszystkich 
chętnych.

Adam Karłowicz

USŁUGI GEODEZYJNE
• TYCZENIA
• PODZIAŁY

• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH

• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000 ; 

022 781-45-81, 022 781-70-51
prg1@wp.pl ; www.prg1.waw.pl
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ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE!
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Tajemnicze wydanie tej decy-
zji wbrew woli parafii i spo-
łeczności lokalnej z pomi-
nięciem przepisów prawnych 
było przekroczeniem wszel-
kich granic.

W celu przeciwstawienia 
się tej budowie wspólnie z 
Ks. Kanonikiem Edwardem 
Kowarą, Proboszczem Parafii 
Świętej Trójcy uczyniliśmy 
wszystko co możliwe, by nie 
dopuścić do uruchomienia 
tej inwestycji. I tak 16 marca 
2005 r skierowaliśmy swój 
sprzeciw do władz Miasta 
Ząbki i Starostwa Powiatu 
Wołomińskiego licząc na zro-
zumienie. 

Po dokonaniu wycinki kil-
kudziesięcioletnich drzew 
przez właścicielkę działki 
za zgodą burmistrza Ząbek 
i sprawdzeniu w starostwie 
dowiedzieliśmy się o wyda-
nej 29 grudnia 2005 r. dla 
właścicielki terenu decyzji na 
budowę supermarketu przy 
cmentarzu parafialnym w 
Ząbkach. Te informacje skło-
niły nas do złożenia 24 marca 
2006 r. skargi do Wojewody 
Mazowieckiego na Starostę 
Powiatu Wołomińskiego 
Konrada Rytla, który nie tylko 
nie uznał parafii za stronę w 
sprawie, ale też nie raczył 
powiadomić nas o toczącym 
się postępowaniu i wydanej 
decyzji wbrew naszej woli z 
brakiem poszanowania dla 
parafii i dusz zmarłych spoczy-
wających na tym cmentarzu. 

Z tego powodu złożyliśmy 
29 marca  br. do wicewoje-
wody Jacka Sasina odwoła-
nie od wydanej decyzji przez 
Starostę, zaś po spotkaniach 
na plebanii z przedstawicielem 
Firmy Lidl dowiedzieliśmy się, 
że w/w firma od 10 marca 
br. jest prawnym właścicie-
lem 1-hektarowej działki przy 
cmentarzu i że od dłuższe-
go czasu uzgadniała warunki 
budowy będąc właścicielem 
projektu na podstawie podpi-
sanej umowy wstępnej z  właś-
cicielką gruntu. Te informacje 
były powodem złożenia przez 
nas 26 kwietnia 2006 r. apelu 
do Starosty o nieprzepisywa-
nie zezwolenia na budowę 
supermarketu na firmę Lidl 
do czasu zakończenia kontro-
li przez Urząd Wojewódzki 
dotyczącej zasadności i zgod-
ności z prawem wydanej decy-
zji, co wpłynie na pominię-
cie w/w firmy w toczącym się 
postępowaniu. Złożyliśmy 
również 22 maja br. pisma 
skierowane do Władz Miasta 
Ząbki z prośbą o znalezienie 
lokalizacji zastępczej na budo-
wę supermarketu Lidl celem 
przeznaczenia terenu przy-
cmentarnego na poszerzenie 
cmentarza i zlokalizowania 

przy nim tak bardzo potrzeb-
nego parkingu.

Ponadto 29 maja 
2006 r. otrzymaliśmy od 
Wicewojewody Jacka Sasina 
pisemne powiadomienie wraz 
z uzasadnieniem o wszczęciu 
25 kwietnia 2006 r. postępo-
wania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji Starosty 
Wołomińskiego z dnia 
29.12.2005 r. zatwierdzającej 
projekt budowlany i udziela-
jącej pozwolenia na budowę 
supermarketu przy cmen-
tarzu w Ząbkach. Podstawą 
rozpoczęcia kontroli było 
pominięcie przez Starostę 
wymaganej liczby miejsc par-
kingowych i powierzchni bio-
logicznie czynnej zapisanej 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego Ząbek z prze-
znaczeniem części terenu pod 
rozbudowę cmentarza. Na 
podstawie tych samych argu-
mentów Pan Wicewojewoda 
Jacek Sasin decyzję wyda-
ną przez Starostę Powiatu 
Wołomińskiego Konrada 
Rytla unieważnił 27 czerw-
ca 2006 roku. Co świadczy 
o celowym działaniu Starosty, 
który zezwolenia na budowę 
tego obiektu nie miał podstaw 
wydać, dlaczego tak postąpił? 
Pomimo że corocznie uczest-
niczy w Uroczystościach Bitwy 
Warszawskiej również na tym 
cmentarzu przy oddawaniu 
hołdu poległym, którzy bro-
niąc każdego skrawka polskiej 
ziemi poświęcili swoje życie i 
zasługują na naszą wdzięcz-
ność i szacunek. Z tej przyczyny 
pojęliśmy tę walkę z bezdusz-
ną administracją Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego i 
wdzięczni jesteśmy Panu 
Wicewojewodzie Jackowi 
Sasinowi za poparcie nasze-
go sprzeciwu wobec postę-
powania Starosty i uchylenie 
wydanej przez niego bezpraw-
nej i nieuzasadnionej decy-
zji. Wspólnie udało nam się 
uszanować pokój dusz wszyst-
kich zmarłych i bohaterskich 
obrońców Ojczyzny  spoczy-
wających na tym historycznym 
cmentarzu ząbkowskim.

Informacja o zbliżonej tre-
ści została skierowana przez 
Ks. Kanonika Edwarda 
Kowarę Proboszcza Parafii 
Świętej Trójcy w Ząbkach 
do Ekscelencji Księdza 
Arcybiskupa Leszka Sławoja 
Głódzia, Ordynariusza Diecezji 
Warszawsko Praskiej.

Istnieje też szansa na unie-
ważnienie wydanej decy-
zji przez Starostę Powiatu 
Wołomińskiego Konrada 
Rytla na budowę funkcjo-
nującego już supermarketu 
Kaufland na terenie byłej huty 
szkła w Wołominie. Z pomocą 
prezesa Krajowej Kongregacji 

Kupieckiej  Janusza 
Rakowskiego i pani Mecenas 
Barbary Godlewskiej udało 
nam się przekonać obecnego 
Wojewodę Mazowieckiego 
do zasadności rozpoczęcia 
postępowania administracyj-
nego w celu unieważnienia 
decyzji Starosty i dokona-
nego odbioru przez powia-
towego inspektora nadzoru 
budowlanego supermarketu 
Kaufland rozbudowanego o 
700 m2 więcej niż to wynika 
z i tak wadliwych zezwoleń 
wydanych przez Starostę. 
Mając na uwadze przesad-
ne karanie przez inspektora 
Starosty mieszkańców powia-
tu wołomińskiego za rozbu-
dowę parkanów bez zgłosze-

nia i różnego rodzaju drobne 
przebudowy w części przy-
padków kierowanie nawet 
spraw do sądu. Złożyliśmy z 
prezesem Związku Kupców 
Powiatu Wołomińskiego 
Romanem Borowskim apel 
do Pana Wicewojewody 
Mazowieckiego Jacka Sasina, 
by przy unieważnianiu decyzji 
Starosty wydał nakaz rozbiór-
ki bezprawnie pobudowanej 
części supermarketu Kaufland 
bez możliwości przekwalifiko-
wania i akceptacji nielegalnie 
wybudowanej części obiektu.

Czas już skończyć z tym 
bezprawnym uprzywilejowa-
niem pośredników i inwesto-
rów supermarketów w powie-
cie Wołomińskim i innych 

powiatach Województwa 
Mazowieckiego. Nasz apel 
poparła Krajowa Kongregacja 
Kupiecka i wiele środowisk 
patriotycznych, samorządo-
wych i politycznych z nie-
cierpliwością oczekujących 
od polityków zmiany ustawy o 
sklepach wielkopowierzchnio-
wych ograniczającej powsta-
wanie supermarketów i 
wprowadzenia podatku obro-
towego od funkcjonujących 
już w Polsce obiektów wielko-
powierzchniowych.

Ryszard Walczak
Radny Powiatu 
Wołomińskiego

Członek Rady Politycznej 
LPR

W ustawie o świadczeniach 
rodzinnych uregulowano, że 
od 1 września 2006 r. ustale-
nie prawa do świadczeń okre-
ślonych ustawą i ich wypłata 
będzie należała wyłącznie do 
obowiązków samorządu gmin 
i samorządów województwa.

W naszej gminie realizacją 
świadczeń rodzinnych każdego 
rodzaju, a więc zarówno zasił-
ku rodzinnego jak i wszyst-
kich dodatków do tego zasiłku 
oraz świadczeń opiekuńczych 
tj. zasiłku rodzinnego i świad-
czenia pielęgnacyjnego zaj-
muje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W myśl tej ustawy 
w pierwszej kolejności rozpa-
trywane jest prawo do zasiłku 
rodzinnego, a następnie – w 
przypadku spełnienia warun-
ków określonych dla tego 
świadczenia – w dalszej kolej-
ności jest ustalane prawo do 
dodatków. Zasada jest taka, iż 
ten kto nie będzie miał prawa 
do zasiłku rodzinnego, nie 
nabędzie prawa do dodatków. 
Wysokość zasiłku rodzinnego 
od 1 września 2006 r. wynosi 
miesięcznie:
1)  48,00 zł. na dziecko w 

wieku do ukończenia 5 
roku życia,

2)  64,00 zł. na dziecko powy-
żej 5 roku życia do ukoń-
czenia 18 roku życia,

3)  68,00 zł. na dziecko w wieku 
powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przy-
sługują dodatki z tytułu:
1)  urodzenia dziecka
 –  jednorazowy dodatek w 

kwocie 1.000 zł. przysłu-
gujący do ukończenia 
przez dziecko 1 roku 
życia,

 – jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia się dzie-
cka – „becikowe” przy-
sługująca niezależnie od 

dochodu rodziny w ter-
minie 3 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka;

2)  opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlo-
pu wychowawczego – 400 
zł. miesięcznie;

3)  samotnego wychowania 
dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych na 
skutek upływu ustawowego 
okresu jego pobierania w 
wys. 400,00 zł. miesięcznie;

4)  samotnego wychowywania 
dziecka 170,00 zł. miesięcz-
nie na dziecko, nie wię-
cej jednak niż 340,00 zł. na 
wszystkie dzieci;

5)  wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 
80,00 zł. miesięcznie na 
trzecie i na następne dzie-
ci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego;

6)  kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawne-
go wynosi miesięcznie:

 –  60,00 zł. na dziecko do 
ukończenia 5 roku życia,

 –  80,00 zł. na dziecko w 
wieku powyżej 5 roku 
życia do ukończenia 24 
roku życia;

7)  rozpoczęcia roku szkolnego 
wynosi 100 zł. na dziecko;

8)  podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania:

 –  wynosi 90,00 zł. mie-
sięcznie na dziecko w 
związku z zamieszkaniem 
w miejscowości, w któ-
rej znajduje się siedziba 
szkoły ponadgimnazjal-
nej lub szkoły artystycz-
nej, w której realizowany 
jest obowiązek szkolny i 
obowiązek nauki, a także 
szkoły podstawowej lub 
gimnazjum w przypadku 
dziecka lub osoby uczą-
cej się, legitymującej się 
orzeczeniem o niepełno-
sprawności,

 –  50,00 zł. miesięcznie 
na dziecko w związku 
z dojazdem z miejsca 
zamieszkania do miejsco-
wości, w której znajduje 
się siedziba szkoły.

Drugą grupą świadczeń 
rodzinnych są świadcze-
nia opiekuńcze, do których 
należy:
–  zasiłek pielęgnacyjny, który 

jest drugim świadczeniem 
wypłacanym z naszego 
systemu świadczeń rodzin-
nych bez względu na wyso-
kość dochodu na członka 
rodziny.

  Zasiłek ten od 1 września 
2006 r. w wysokości 153 zł. 
miesięcznie przysługuje nie-
pełnosprawnemu dziecku, 
osobie niepełnosprawnej 
w wieku powyżej 16 roku 
życia, posiadającej orze-
czenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności, a 
nawet umiarkowanym, jeśli 
niepełnosprawność powsta-
ła w wieku do ukończenia 
21 roku życia. Otrzymują 
go również osoby powyżej 
75 roku życia bez względu 
na stan zdrowia.

–  świadczenia pielęgnacyjne 
przysługuje matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu 
lub prawnemu dziecka, jeśli 
nie podejmuje lub rezygnu-
je z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad 
dzieckiem legitymującym 
się orzeczeniem o niepełno-
sprawności wymagającym 
konieczności stałej lub dłu-
gotrwałej opieki lub pomo-
cy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczno-
ści stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, albo 
orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawno-
ści. Świadczenie to przysłu-
guje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 583 zł. i 
wynosi miesięcznie 420 zł.

OPS

2

CO SŁYCHAĆ? –wydawca: Rada Miejska w Ząbkach; redaktor naczelny: Adam Karłowicz 
e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0503490219; redakcja: Ząbki, ul wojska Polskiego 10, tel. 781 
6814 do 17 wew.18; łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A,tel/fax. (022)632-
83-52; fax 631-49-40; Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.

OD  WRZEŚNIA 2006 . ŚWIADCZENIA RODZINNE
– TYLKO W GMINIE

UNIEWAŻNIONO DECYZJĘ STAROSTY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO KONRADA RYTLA 
PRZYZWALAJĄCĄ NA PRECEDENSOWĄ BUDOWĘ SUPERMARKETU PRZY HISTORYCZNYM 

CMENTARZU PARAFIALNYM W ZĄBKACH



Wojewoda Mazowiecki unie-
ważnił decyzję Władz Miasta 
Ząbki na budowę stałej stacji 
paliw w pasie drogi 631 przy 
rondzie na pograniczu Ząbek 
i Zielonki. Zaś jeden z ówczes-
nych wiceburmistrzów za wyda-
nie tej decyzji został postawiony 
przez Prokuraturę Rejonową w 
Wołominie w stan oskarżenia z 
artykułu 231 k/k .

Z początkiem ubiegłego 
roku otrzymałem od miesz-
kańców Ząbek i Zielonki 
kopie dokumentów dotyczą-
cych lokalizacji stacji benzy-
nowej jako obiektu stałego w 
pasie drogi wojewódzkiej 631, 
z prośbą o sprawdzenie nie-
prawidłowości i niezgodności 
z ustawą o drogach publicz-
nych (Dz.U.2000.71.838. roz-
dział 4 - pas drogowy w któ-
rej ustawodawca dopuszcza 
jedynie lokalizacji obiektów 
tymczasowych tak zwanych 
stacji kontenerowych). Wraz 
z Krzysztofem Damięckim 
Radnym Powiatowym z 
Zielonki udało nam się ustalić, 
że na podstawie umowy z dnia 
30 czerwca 1999 r. dotyczącej 
dzierżawy gruntu z pasa dro-
gowego od Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Burmistrz Miasta Ząbki wydał 
zezwolenie na budowę obiek-
tów trwałych, stacji paliw o 
powierzchni zabudowy 192 m2, 
kubaturze 726 m2, baru szyb-
kiej obsługi o powierzchni 
346 m2 kubaturze 1946 m3 
oraz wiaty o pow. 316 m2. 
W uzasadnieniu decyzji czy-
tamy: „Zgodnie z Planem 
Ogólnym Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Ząbki, 
zatwierdzonym Uchwałą nr 
24/5/89 z dnia 27.01.1989 r. 
ogłoszonym w Dzienniku 
Urzędowym nr. 12 poz. 101 
z dnia 17.05.1989 r. i zmie-
nionego uchwałą nr 215/
XXIX/01 z dnia 05.07.2001r. 
w/w ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego nr 167 z dnia 
13.08.2001 r. w/w teren prze-
znaczony jest pod budowę 
stacji paliw, wiaty oraz baru 
szybkiej obsługi.

Projekt w/w obiektów wyko-
nano zgodnie z warunkami 
zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu. Decyzję podpisał 
z upoważnienia Burmistrza 
Miasta Ząbki 6.05.2002 r. 
jeden z ówczesnych wicebur-
mistrzów, który minął się z 
prawdą przywołując uchwa-
łę nr 215/XXIX/01 Rady 
Miejskiej w Ząbkach z dnia 
05.07.2001 r. w sprawie zmia-
ny miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Ząbki, cytuję: „Uchwala 
się zmianę miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ząbki 
zatwierdzonego uchwałą 
Miejskiej Rady Narodowej w 
Ząbkach nr 24/5/89 z dnia 
27.01.1989 r. polegającej na 
zmianie przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia w rejo-
nie skrzyżowania ul. Ks. I. 
Skorupki z Al. Piłsudskiego, w 
ramach obszarów leśnych G7i 
G8 RL oraz pasa drogowego 
oznaczonego 02GT”.

To oznacza, że wówczas 
plan zagospodarowania prze-
strzennego nie dopuszczał 
w tym rejonie budowy sta-
cji benzynowej wbrew temu 
co uzasadniał w podpisanych 
przez siebie warunkach zabu-
dowy i wydanej decyzji jeden z 
ówczesnych wiceburmistrzów 
Ząbek. Interwencję naszą na 
prośbę mieszkańców rozpo-
częliśmy wiosną ubiegłego 
roku w trakcie przygotowań 
inwestora do budowy na w/w 
terenie, w pierwszej kolejności 
skierowaliśmy powiadomienie 
do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego pod-
ległego Staroście, który po 
przeprowadzonej kontroli nie 
stwierdził żadnych nieprawid-
łowości. Odwołaliśmy się więc 
do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego i 
ówczesnych Wojewodów z 
SLD, którzy odmówili uchy-
lenia bezprawnej decyzji nie 
uznając nas za stronę.

Nie godząc się z tą niespra-
wiedliwością 05.08.2005 r. 
złożyliśmy wniosek do 
Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie o wniesienie 
sprzeciwu z art. 184 par. 2 
k.p.a w celu unieważnienia 
decyzji nr 209/2002 z dnia 
25.03.2002 r. oraz z art. 182 
k.p.a. o wszczęcie postępo-
wania w celu usunięcia stanu 
niezgodnego z prawem.

Na wniosek Prokuratury 
Okręgowej sprawą zajęła 
się Prokuratura Rejonowa 
w Wołominie, która po roz-
poznaniu sprawy poprosiła 
nas o złożenie ponownego 
wniosku, tyle że z powiado-
mieniem o popełnieniu prze-
stępstwa i wystąpieniu o unie-
ważnienie decyzji do Urzędu 
Wojewódzkiego. Wniosek taki 
z dniem 23.02.2006 r. został 
przez nas złożony. Na podsta-
wie tego wniosku Prokuratura 
Rejonowa w Wołominie po 
zakończeniu śledztwa skie-
rowała do V wydziału Sądu 
Grodzkiego akt oskarżenia z 
art. 231 przeciwko jednemu z 
ówczesnych wiceburmistrzów. 
Po zmianie władz wojewódz-
kich w marcu 2006 r. złożyliśmy 
ponowny wniosek tym razem 
do Wojewodów z PiS o wszczę-
cie postępowania z urzędu 

w celu unieważnienia decy-
zji na budowę stacji paliw na 
pograniczu Ząbek i Zielonki. 
O rozpoczęciu tego postępo-
wania 27.04.2006 r. zostaliśmy 
powiadomieni. Obawiając się 
możliwości rozpoczęcia budo-
wy stacji paliw przez nowego 
właściciela firmy na podstawie 
zezwolenia na budowę 7 lipca br. 
wystąpiłem do Starosty Powiatu 
Wołomińskiego z apelem o nie 
przepisywanie zezwolenia na 
budowę na nowego dzierżaw-
cę gruntu do czasu zakończe-
nia przez Urząd Wojewódzki 
postępowania unieważniają-
cego wadliwą decyzję Władz 
Miasta Ząbki. I tak się stało - 
Urząd Wojewódzki unieważnił 
decyzję jednego z ówczesnych 
wiceburmistrzów z dniem 7 
sierpnia 2006 roku.

Zarówno  Urząd 
Wojewódzki i Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zostali przeze mnie pisem-
nie powiadomieni o ogło-
szonej pod koniec stycznia 
br. upadłości firmy Wodmel 
będącej dzierżawcą czę-
ści pasa drogowego i prze-
jęciu jej zarządzania przez 
Syndyka, który zbył firmę 

jako masę upadłościową na 
rzecz nabywcy w całości z 
wszelkimi prawami, nawet 
tymi do dzierżawy gruntu 
do czego prawdopodobnie 
bez zgody Mazowieckiego 
Zarządu Dróg właścicie-
la gruntu na podstawie 
zawartej umowy z uprzed-
nim zarządca firmy nie miał 
prawa. Z tego względu wystą-
piliśmy pisemnie do Pana 
Marszałka Adama Struzika 
i Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich o unie-
ważnienie umowy dzierża-
wy 17-letniej i w żadnym 
wypadku nieprzepisywanie 
jej nawet w formie aneksów 
na nowego właściciela firmy. 
Ponieważ umowa ta zosta-
ła zerwana przez dzierżawcę 
wraz ze złamaniem ustawy o 
drogach publicznych poprzez 
zgłoszenie projektu na budo-
wę stacji paliw jako obiektu 
stałego w pasie drogowym, 
na co ustawodawca nie przy-
zwala. Poza tym unieważ-
nienie umowy dzierżawy 
wspomnianego terenu pozo-
stawiłoby szansę przyszłym 
samorządowcom na zreali-
zowanie być może obiecywa-
nej od wielu lat przez Urząd 
Marszałkowski przebudowy 
drogi wojewódzkiej 631 i 634 

w jezdnię dwupasmową, tak 
bardzo oczekiwanej przez 
społeczności lokalne.

Dziwić może mamienie spo-
łeczeństwa złudnymi obietni-
cami rychłej przebudowy w/w 
drogi przez samorządowców 
i środowiska próbujące zaist-
nieć, a przecież niektórzy z 
nich przyczynili się wcześniej 
do zablokowania poszerzenia 
tej jezdni na najbliższe kilka 
lat i muszą mieć świadomość, 
że przeniesienie poszerzenia 
jezdni na przeciwną stronę 
pasa drogowego wymaga kil-
kuletnich formalności i zgody 
zarówno Nadleśnictwa i władz 
Miasta Zielonki, które na 
ten cel w swoim planie zago-
spodarowania przestrzenne-
go przewidują istniejący pas 
drogi 631 i nie widzą potrzeby 
dokonywania jakichkolwiek 
zmian w celu zabezpieczania 
prywatnych interesów.

Za obronę interesu pub-
licznego i bezkompromisową 
postawę jestem przewidziany 
do utraty kolejnej funkcji pub-
licznej oraz zastraszany tele-
fonicznie i pomawiany.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak

Radny Powiatu 
Wołomińskiego z LPR
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Internetowy czat z radnym Waldemarem Stacherą: 
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=97

Żyjemy w coraz szybszym 
tempie. Chcielibyśmy, aby tzw. 
sprawy papierkowe absorbo-
wały nas jak najmniej. Irytują 
nas wszelkie kolejki. Czy Urząd 
Miasta może nie kojarzyć się 
nam z uciążliwościami tego 
rodzaju? Jestem przekonany, 
że tak, że możliwe jest takie 
zreorganizowanie zasad jego 
funkcjonowania, aby żadne 
pismo, żadna sprawa w nim nie 
zaginęła, żeby czas rozpatry-
wania spraw był maksymalnie 
krótki.  

Aby to osiągnąć, niezbędne 
jest wprowadzenie komputero-
wego systemu obiegu dokumen-
tów. Zdecydowana większość 
stanowisk pracy w Urzędzie jest 
wyposażona w komputery pod-
łączone do sieci. Nie potrzebne 
więc będą kosztowne zakupy 
dużych ilości sprzętu. Potrzebne 
będzie opracowanie odpowied-
nich procedur i wdrożenie ich 
za pomocą oprogramowania 
komputerowego.

Każde pismo, które trafi do 
Urzędu Miasta powinno zostać 
zeskanowane (wprowadzone 
do komputera w trwającym 
około sekundy procesie) i w 
tylko takiej formie przemiesz-
czać się pomiędzy poszczegól-
nymi pracownikami Urzędu 
Miasta. Oryginał pisma w ogóle 
nie musi być wykorzystywany. 

Dokument w komputerze 

powinien zostać opatrzony for-
mularzem, w którym urzędni-
cy wpisywaliby podjęte działa-
nia i decyzje w sprawie pisma. 
System automatycznie rejestro-
wałby daty tych działań i decyzji 
oraz sygnalizował poszczegól-
nym pracownikom, że zbliża się 
wyznaczony termin załatwienia 
sprawy (lub jej etapu). 

Nad całością funkcjonowa-
nia systemu pieczę sprawował-
by Sekretarz Miasta, który w 
swoim komputerze otrzymy-
wałby informacje o wszelkich 
przekroczeniach terminów 
i zaniedbaniach w realizacji 
spraw. System powinien umoż-
liwić pracownikowi sekretaria-
tu natychmiastowe uzyskanie 
informacji na temat zaawanso-
wania załatwienia sprawy, tak 
aby móc kompetentnie i szybko 
ją przekazać zainteresowanemu 
mieszkańcowi. 

Zainteresowany mieszka-
niec taką pełną informację 
będzie mógł również uzyskać 
za pośrednictwem Internetu 
(dzięki przyznanemu spra-

wie hasłu dostępu). Co więcej 
system powinien automatycznie 
wysyłać do mieszkańca emaila z 
informacją o zakończeniu roz-
patrywania jego sprawy i pod-
jętych decyzjach. Dzięki temu 
część spraw będziemy mogli 
załatwiać w ogóle bez wycho-
dzenia z domu. 

Pojemności dzisiejszych kom-
puterów są tak ogromne, że 
system bez obawy o „zapchanie” 
będzie mógł pamiętać przebieg 
spraw z wielu lat wstecz. Dzięki 
temu odszukanie sprawy po 
kilku czy kilkunastu latach nie 
będzie stanowiło żadnego prob-
lemu.

Komputerowy system obie-
gu dokumentów jest podsta-
wowym i niezbędnym elemen-
tem sprawnie funkcjonującego 
Urzędu Miasta. O takich roz-
wiązaniach mówi się – XXI 
wiek. Ale my właśnie już mamy 
XXI wiek i najwyższy czas na 
takie zmiany.

radny Waldemar Stachera

CZAS NA ZMIANY
SZYBSZE ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE MIASTA

SAMORZĄDNOŚĆ, ZNACZY SŁUŻBA SPOŁECZEŃSTWU

Internetowe forum o Ząbkach
Pod adresem internetowym www.forum-zabki.w.pl zostało 

uruchomione forum internetowe na temat Ząbek. Wszystkich 
internautów, chętnych do podjęcia dyskusji, skłonnych do 

zadawania pytań i tych wszystkich, którzy mają dobre pomysły 
zapraszam na stronę. 

W odpowiednich wątkach można również zadawać pytania 
skierowane do niektórych ząbkowskich działaczy samorządo-
wych, radnych i przedstawicieli koła PiS w Ząbkach. Żadne 

pytanie nie zostanie bez odpowiedzi. Bardzo prosta rejestracja 
oraz intuicyjna obsługa ułatwia poruszanie się po forum nawet 

początkującemu internaucie. Serdecznie zapraszam,
Robert Perkowski

Platforma Obywatelska w Ząbkach zaprasza mieszkańców na spotkania z posłami:
Julią Piterą i Janem M. Rokitą.

Spotkania odbędą się we wrześniu. Termin spotkań zostanie podany na naszej stronie 
internetowej www.zabki.platforma.org oraz na terenie miasta w miejscach zwyczajowo 

przyjętych. 
Przewodniczący PO w Ząbkach 

Janusz Chibowski



Nawiązując do artykułu „Zrób 
to sam” odezwało się dwóch 
zatroskanych radnych, zarzuca-
jących mi, że ulice w Ząbkach 
budowane są przez miasto, jak 
napisał radny Stachera w arty-
kule „Drogi buduje miasto”. I 
rzeczywiście miasto wybudowa-
ło ulice: Graniczną, Szpitalną, 
Rychlińskiego i jeszcze inne, 
bo nie wierzę żeby mieszkań-
cy sami je budowali marno-
trawiąc swoje ciężko zarobio-
ne pieniądze. Spacerując po 
mieście w czerwcu tego roku 
w okolicach ul. Drewnickiej 
zobaczyłem układanie asfaltu 
na ul. Granicznej. Jakie było 
moje zdziwienie, gdy ujrzałem 
słupy energetyczne stojące w 
ulicy, a wokół świeżo położony 
asfalt. Pozostawiono w tej ulicy 
5 sztuk słupów w tym jeden na 
skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki. 
Słupy energetyczne mimo 
oznakowania stwarzają zagro-

żenie dla użytkowników drogi. 
Miasto za usuniecie wady i tak 
będzie musiało kiedyś zapłacić, 
za skutki spowodowanej kolizji 
z tą przeszkodą zapłaci właś-
ciciel drogi. Wykonałem kilka 
zdjęć, jedno przekazuję redak-
cji „Co Słychać”, dokumentując 
jak się buduje ulice w Ząbkach 
w XXI wieku.

Przeglądając materiały z 
sesji natknąłem się na ciekawe 
wypowiedzi niektórych rad-
nych, którzy w trudzie wypra-
cowali uchwałę dotyczącą 
budowy dróg omawianą w arty-
kule „Zrób to sam”. Na pod-
stawie stenogramu z sesji Rady 
Miasta w wypowiedzi jednego 
z ząbkowskich radnych uchwa-
lających uchwałę powiedział: 
„Chodzi mi o to, aby nie miała 
miejsca sytuacja, kiedy po utwar-
dzeniu drogi konieczne będzie 
cięcie asfaltu, ponieważ wcześ-
niej nie wybudowano wodociągu. 
Myślę, że przed przystąpieniem 
miasta do utwardzania drogi, w 
przypadku, kiedy na danej ulicy 
nie ma kanalizacji, wodociągu, 
czy gazociągu powinny zostać 

one wybudowane,” zapomniał 
dodać i słupów energetycz-
nych stojących w budowanej 
ulicy. Następnie ten sam radny 
- cytuję „Uważam, że wykony-
wanie inwestycji w innej kolej-
ności odbywa się ze szkodą dla 
mieszkańców”. No cóż bywa i 
tak; droga to budowla, z której 
wszyscy korzystają. 

Na początku lipca została 
położona nowa nawierzch-
nia asfaltowa na niewielkim 
odcinku ul. Szpitalnej i na 
ul. Rychlińskiego. Nie wiem 
czy zostały dokonane odbio-
ry techniczne tych ulic, ale żal 
patrzeć na jakość wykonanych 
robót. Na tych ulicach zosta-
ły zaasfaltowane dekle wła-
zów kanalizacyjnych, kratki na 
studzienkach do odbioru wód 
opadowych zostały na swoim 
poprzednim poziomie, co spo-
wodowało powstanie jeszcze 
większych zagłębień w jezdni. 
Są już pierwsze wgnioty w asfal-
cie powstałe na skutek posto-
ju samochodów. Powierzchnia 
jezdni pofalowana. Pozostałości 
starego asfaltu zostawione na 

trawniku. Czym to grozi i czy 
tak powinno być, sami Państwo 
oceńcie. Czy władze miasta nie 
posiadają pracowników meryto-
rycznych w tej branży, czy nikt z 
urzędu miasta lub powiatu, czy 
radnych (z tego okręgu) nie 
zainteresował się tymi budo-
wami. Zapraszam Państwa do 
odwiedzenia tych i innych ulic, 
które są budowane pośpiesznie, 
byle zdążyć przed wyborami. 

Większość ząbkowskich ulic 
jest poza wszelkimi technicz-
nym normami użytkowania. 
Znajdziemy tam wyrwy, doły, 

pofałdowania. Stanem krytycz-
nym dla drogi jest zagłębienie 
powyżej 31 mm, tak przewidu-
je Norma Polska. W Europie 
Zachodniej drogę, której 
koleina ma 30 mm głębokości 
zamyka się dla ruchu, ponieważ 
stwarza niebezpieczeństwo.

Zainteresowanych zapra-
szam na stronę internetową 
www.zabki.platforma.org gdzie 
znajdziecie Państwo więcej 
informacji i zdjęcia dokumentu-
jące jakość budowanych dróg. 

Z poważaniem 
Janusz Chibowski

4

Polskie przysłowie mówi 
„uderz w stół a nożyce się 
odezwą”. W przypadku arty-
kułu „Zrób to sam” odezwało 
się wiele nożyc. Jednym z nich 
jest Pan Uściński, który poru-
szył wiele różnych wątków 
nie mających nic wspólnego z 
przedstawionym przeze mnie 
tematem, dotyczącym budo-
wy dróg w naszym mieście. 
Odpowiadając na pytania czy 
zarzuty Pana Uścińskiego, 
spróbuję rozwiać wątpliwości 
w tym temacie.

Interesują mnie sprawy 
miasta od 1990 roku od pierw-
szych wolnych wyborów samo-
rządowych.

Po drugie, według Pańskiej 
teorii ani ja, ani inny miesz-
kaniec tego miasta, który nie 
jest związany z obecną radą, 

nie mógłby złożyć żadnego 
wniosku związanego z budo-
wą infrastruktury, czy innymi 
propozycjami, bo żaden ter-
min by Wam nie odpowia-
dał. Rok temu powiedziałby 
Pan wybory sejmowe, w tym 
roku są wybory samorządowe, 
w przyszłym roku Prezydent 
RP ogłosi przedterminowe 
wybory sejmowe i kiedy jest 
odpowiednia pora? Gdybym 
nie złożył pisma popartego 
podpisami mieszkańców tych 
ulic, nikt by się nie dowiedział 
o bublu prawnym i haraczu 
jaki chcecie otrzymywać od 
mieszkańców na podstawie 
„uchwały” Rady Miasta w 
2003 r. Pan z uporem mania-
ka pisze o wszystkim tylko nie 
o opłacie adiacenckiej zwią-
zanej z budową infrastruktu-

ry (DROGI lub ULICE), na 
którą powołuję się w załączni-
ku do uchwały.

Po trzecie, po cóż miałbym 
umieszczać uchwałę oraz 
załącznik w swoim artykule i 
zabierać szpalty, skoro nie jest 
to tajny dokument skrywany 
głęboko w archiwach i każdy 
może zapoznać się z tą uchwa-
łą. Czy myśli Pan, że jest dużo 
mieszkańców na jednej ulicy, 
którzy zechcą zapłacić 80% 
albo 50% wartości budowanej 
ulicy!

W artykule „Zrób to sam” 
wskazałem, że mieszkań-
cy jeżeli chcą mieć ulicę to 
muszą ją wybudować sami, 
tak przynajmniej ja to odczy-
tałem zgodnie z proponowa-
ną „uchwałą”. Pan uderza w 
policzek ludzi pracujących w 
urzędzie we wskazanym okre-
sie pisząc, że wszystko zale-
żało od uznaniowości urzęd-

ników w latach 1990 – 1994. 
Stwierdzam, że stanowisko 
radnych Rady Miasta w tam-
tym czasie uzależniało budo-
wę ulicy od wybudowania 
infrastruktury technicznej pod 
ziemią (telefonizacja i kanali-
zacja).

Ja, nie wstydzę się, że byłem 
radnym pierwszej kadencji w 
niepodległej samorządowej 
Polsce i nie będę o tym pisał. 
Nadmienię tylko, ażeby wyko-
nać dla miasta wiele różnych 
zadań, trzeba rozmawiać ze 
wszystkimi członkami uczest-
niczącymi w zarządzaniu mia-
stem i traktować ich po part-
nersku.  

Na zakończenie Panie 
Uściński, zgodnie z KPA 
radny, przewodniczący komi-
sji gospodarczej, ma obowią-
zek odpowiedzieć w ciągu 30 
dni na złożony dokument. Pan 
nie odpowiedział na to pismo. 

Pan napisał swoją odpowiedź 
w gazecie „Co słychać” na 
mój artykuł „Zrób to sam”, 
a nie odpowiedział na pismo 
złożone do Rady Miasta w 
dniu 29 maja 2006 r. dotyczą-
ce budowy ulic Pogodnej i Na 
Bagnie.

Proszę zapoznać się z usta-
wą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarowaniu nierucho-
mościami, tam jest wszyst-
ko o opłatach adiacenckich 
lub przeczytać artykuł ”ad 
vocem”, w którym podzieli-
łem się swoją wiedzą z Panem 
radnym W. Stacherą, czym 
różnią się obie uchwały. 

I na koniec, pod rządami 
uchwały Nr 62/XII/03 od roku 
2003 w Ząbkach nie podpisa-
no żadnej umowy i nie wybu-
dowano żadnej ulicy. O czym 
to świadczy Panie Uściński?

Janusz Chibowski

Życie jest pełne absurdów, 
ale nie można się do nich 
przyzwyczajać Panie radny 
W. Stachera. Napisał Pan że 
nigdy nie widział pisma zło-
żonego przeze mnie do Rady 
Miasta, czyż Pan jest twórcą 
tej fatalnej „uchwały” i chce 
ściągać haracz od mieszkań-
ców, którzy przejawiają ini-
cjatywę budowy ulic przy któ-
rych mieszkają. Skąd ta troska 
teraz, czy nie są to manewry 
wyborcze. Krótko opisuje 
spotkanie z komisją gospodar-
czą pod przewodnictwem Pana 
Uścińskiego, cytuję: ”tu jest 
uchwała Rady Miasta doty-
cząca budowy ulic w Ząbkach 
resztę dowie się pan u Jerzego 
B., ponieważ Burmistrzowi 
zostało powierzone wykona-
nie tej uchwały”. Panie radny 
Stachera jeżeli wiedział Pan, 

że na ulicę Pogodną brakuje 
100 zł. w tamtym czasie, to, 
dlaczego teraz Pan napisał, 
przecież powinnością Waszą 
wobec tych mieszkańców było 
ich powiadomienie, mieszka 
tu paru zamożnych obywateli 
nie było by problemu z stówką 
a mieszkańcy mieli by drogę. 
Panie W. Stachera obaj wiemy 
że wcale nie oto chodzi, Pan 
mija się z prawdą odcho-
dząc od meritum. Napisałem 
w artykule „Zrób to sam” o 
opłacie adiacenckiej, której 
nie można stosować jeżeli nie 
jest uchwalona przez Radę 
Miasta. Nadmieniłem też, że 
moim zdaniem to mieszkańcy 
mają sobie wybudować ulice 
partycypując w wysokości 80% 
i 50% wartości budowanej 
ulicy. Jeżeli według Pana są to 
uczciwe i obiektywne zasady 

budowy ulic jest to tylko Pana 
zdanie. Ocenią Was miesz-
kańcy Ząbek w najbliższych 
wyborach samorządowych. 
Mnie nie interesuje ile i kiedy 
inni mieszkańcy wpłacali pie-
niądze na wykonanie swoich 
ulic. Budowa infrastruktury to 
są zadania urzędu, a kontrola 
nad realizacją zadań należy 
do radnych i naprawy jak Pan 
napisał „chaotycznie zawiera-
nych umów”. Teraz na gwałt 
układa się asfalt tylko jakość 
wykonanych robót będzie 
świadczyć o Was i dlaczego 
przed wyborami samorządo-
wymi uaktywniły wszystkie 
budowy? 

Przejdźmy do rzeczy Pan 
pomylił milenium z alumi-
nium. Cytowana w artykule 
„Zrób to sam” Uchwała Nr 
62/XII/03 mówi o opłacie 

adiacenckiej od wybudowanej 
infrastruktury Panie Stachera 
(DROGI albo ULICE) a Pan 
w swojej polemice napisał o 
opłacie adiacenckiej związanej 
z podziałem nieruchomości i 
podał uchwałę 257/XXXII/01. 
Więc co ma piernik do wia-
traka. Pozwolę sobie na przy-
toczenia fragmentu ustawy o 
gospodarowaniu nierucho-
mościami: cytuję "wyróżniamy 
trzy rodzaje opłat adiacen-
ckich: 

•  opłaty ustalone w związ-
ku ze wzrostem wartości 
nieruchomości spowodo-
wanym budową urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

•  opłaty ustalone w związku 
ze scalaniem i podziałem 
gruntów, 

•  opłaty ustalone w związku 

z podziałem nieruchomo-
ści”. 

Zachęcam Pana Stacherę 
do lektury ustawy zanim 
wypowie się w obronie popeł-
nionego błędu prawnego. 
Jeszcze jedna sprawa otrzy-
małem pisemną odpowiedź 
od Burmistrza sygnatura 
IiZP/222/PO/45/06 dotyczą-
cą budowy drogi, w której 
Burmistrz stwierdza, cytuję: 
Nadmieniam, że nie posiada-
my uchwały dotyczącej wzro-
stu wartości nieruchomości z 
tytułu budowy infrastruktu-
ry. Panie Stachera kto minął 
się z prawdą? Odsyłam Pana 
do zapoznania się z moim 
ad vocem Panu Uścińskim, 
celem uzupełnienia informa-
cji, te dwie moje wypowiedzi 
uzupełniają się.

Janusz Chibowski

AD VOCEM PANU RADNEMU W. STACHERZE DO ARTYKUŁU „DROGI BUDUJE MIASTO”

SŁUPY NA 
DRODZE

DRODZY MIESZKAŃCY ZĄBEK



Kwestia zasad budowy dróg 
w mieście była na łamach „Co 
Słychać?” omawiana bardzo 
szczegółowo.  Być może nie 
każdy miał okazję zapoznać 
się z tymi zasadami, dlatego 
postaramy się pokrótce jeszcze 
raz wyjaśnić panu Januszowi 
Chibowskiemu i innym zainte-
resowanym te zasady. 

Po pierwsze ulice główne 
budowane są w kolejności 
określonej przez Wieloletni 
Program Inwestycyjny (WPI), 
który po raz pierwszy w 
Ząbkach został uchwalony w 
2005 roku, czyli przez obec-
ną Radę Miasta. Uchwalenie 
WPI było poprzedzone pub-
liczną debatą, w której każdy 
mieszkaniec, również Pan 
Chibowski, mógł zabrać głos, 
składając swoje propozycje 
inwestycyjne do planu na lata 
2005-2009. Aby ułatwić miesz-
kańcom składanie wniosków, 
ich wzór był publikowany w 
„Co Słychać?”. Były też przez 
radnych organizowane spot-
kania z mieszkańcami, pod-
czas których wyjaśnialiśmy 
cel i zasady tworzenia WPI 
oraz składania wniosków. 
Kilkunastu mieszkańców, nie-
zależnie od wniosków Urzędu 
Miasta i radnych, również 
złożyło swoje wnioski. Kilka 
wniosków zostało wpisanych 
do WPI. Aktualny WPI znajdą 
Państwo na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta. Oczywiście 
realizacja tych inwestycji nie 
wymaga żadnych wpłat od 
mieszkańców. 

Po drugie Rada Miasta 
obecnej kadencji rozpoczyna-
jąc swoją działalność, wystąpiła 
do Burmistrza Miasta z wnio-
skiem o udostępnienie wykazu, 
jakie umowy z mieszkańcami 
na realizację infrastruktury 
(kanalizacja, wodociągi, drogi) 
są zawarte i oczekują na reali-
zację. Okazało się, że zaległo-
ści w realizacji tych umów są 
ogromne, a czas oczekiwania, 
w niektórych przypadkach, zbli-
żał się do 10 lat. Dlatego zde-
cydowaliśmy, że nie będziemy 
rozpoczynać nowych inwestycji 
w infrastrukturę, dopóki nie 
wywiążemy się z umów dotych-
czasowych (zawartych przez 
Burmistrza w poprzednich 
kadencjach). Każda ulica, któ-

rej mieszkańcy przed dniem 1 
stycznia 2003 roku (w poprzed-
nich kadencjach Rady Miasta) 
wpłacili jakiekolwiek pieniądze 
do kasy miasta, została przez 
Radę Miasta uwzględniona 
w planie inwestycyjnym 2003 
lub kolejnych lat. Gdyby ulice 
Pogodna i Na Bagnie miały 
takie wpłaty (nawet minimalne 
100 zł) też byłyby uwzględnio-
ne. Zawieranie nowych umów 
inwestycji na dotychczasowych 
zasadach zostało zawieszone 
do czasu wywiązania się ze 
wszystkich zaległych umów. 
Oczywistą rzeczą jest, że wpła-
cenie kwoty 100 zł w 2003 roku 
nie mogło już włączyć ulic 
Pogodnej i Na Bagnie do planu 
inwestycyjnego. 

Po trzecie wprowadzone 
przez Radę nowe zasady pod-
pisywania umów partycypacyj-
nych są uczciwe wobec podpi-
sujących umowy mieszkańców. 
Mieszkańcy deklarujący goto-
wość partycypacji wpłacają 
2500 zł opłaty partycypacyjnej 
dopiero, gdy określony zosta-
nie termin realizacji inwesty-
cji. Dla porównania, kiedy 
Pan Chibowski był członkiem 
Zarządu Miasta podpisywa-
ne umowy nie gwarantowały 
żadnego terminu realizacji 
inwestycji, choć wymagały od 
mieszkańców dokonywania 
wpłaty opłaty partycypacyj-
nej.    

Po czwarte mając świado-
mość, że mogą znaleźć się 
inwestorzy prywatni (np. deve-
loperzy), którzy będą gotowi 
wyasygnować znaczne środki 
własne na budowę np. dróg, 
Rada Miasta zdecydowała się 
na wprowadzenie dodatko-
wych wariantów 80% i 50% 
partycypacji (szczegóły były 
opisywany m.in. w poprzednim 
„Co Słychać?’). Jeżeli inwestor 
gotowy jest wyasygnować 80% 
na budowę infrastruktury, mia-
sto gwarantuje, że zrealizuje 
inwestycję w ciągu roku, poza 
wszelką kolejnością, nawet 
biorąc kredyt na pozostałą jej 
część. Stworzyliśmy tzw. szyb-
ką ścieżkę, głównie dla inwe-
storów zewnętrznych. I kilku 
inwestorów zewnętrznych w 
oparciu o tę zasadę wyłożyło 
środki na budowę infrastruk-
tury do i wokół swoich osiedli. 

Błędem jest myślenie, które 
prezentuje Pan Chibowski, że 
te umowy są podstawą reali-
zacji dróg przez mieszkańców. 
Głównym celem tych umów 
było pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. 

Po piąte ta Rada Miasta 
zastała finanse gminne w 
opłakanym stanie. Na dzień 1 
stycznia 2002 roku zadłużenie 
miasta wynosiło 65% rocznych 
dochodów, czyli nawet więcej 
niż zezwalają przepisy. Rada 
Miasta nie mogła, szczególnie 
wobec dużej ilości umów zale-
głych, podjąć decyzji o rozpo-
czynaniu zbyt wielu nowych 
inwestycji. Za priorytet uzna-
liśmy poprawę stanu infra-
struktury oświatowej (budowa 
Gimnazjum nr 1 z salą gim-
nastyczną, zapłata pozostałych 
faktur z budowy Gimnazjum nr 
2 i budowa sali, widowiskowo-
gimnastycznej przy tym gimna-
zjum, remont kapitalny Szkoły 
Podstawowej nr 1, remont 
dachu Szkoły Podstawowej nr 
2, remonty cząstkowe w przed-
szkolach). Dzięki determinacji 
tej Rady zadłużenie na dzień 
1 stycznia 2006 roku spadło 
do 12% rocznych dochodów. 
Tak dobry stan finansów 
gminnych pozwoli nowemu 
Burmistrzowi i Radzie Miasta 
na opracowanie uczciwych 
zasad budowy wszystkich dróg 
w mieście. Ta Rada nie chcia-
ła już podejmować decyzji w 
tym zakresie. Nie chcieliśmy, 
aby kwestia kolejności budowy 
dróg lokalnych stała się głów-
nym elementem przepychanek 
wyborczych.  Każda ulica w 
Ząbkach jest ważna i każdy 
z mieszkańców ma jednako-
we prawo do godnego życia. 
Mieliśmy nadzieję, że kampa-
nia wyborcza będzie toczyć się 
wokół problemu, jak zdobyć 
pieniądze na budowę dróg, a 
nie, która droga jest ważniej-
sza. Niestety, jak widać z arty-
kułów Pana Chibowskiego, nie 
udało się to. 

Po szóste zapewniamy Pana, 
że nas również bardzo boli 
zła jakość niektórych inwesty-
cji w mieście. Tak samo jak 
Pan, uważamy, że słupy w ulicy 
to wstyd. Nie chce Pan jed-
nak zauważyć, że za realiza-
cję inwestycji nie odpowiada 

Rada Miasta. Odpowiedzialny 
jest Burmistrz, bo to on przy-
gotowuje inwestycje, organi-
zuje przetarg, odbiera roboty 
i płaci za nie. Radna z rejo-
nu ulicy Granicznej, zanim 
ułożono nawierzchnię asfal-
tową, apelowała na Sesji do 
Burmistrza, aby wcześniej 
przebudować linię energe-
tyczną. Rolą Rady Miasta 
jest przeznaczenie na inwe-
stycję pieniędzy w budżecie 
oraz ocena wydatkowania tych 
pieniędzy przy absolutorium. 
Właśnie z powodu złej reali-
zacji inwestycji Rada Miasta 
podjęła w kwietniu br. uchwałę 
o nieudzieleniu Burmistrzowi 
absolutorium. Poza tym nie-
które inwestycje, choć reali-
zowane w Ząbkach, w ogóle 
nie są w gestii Rady Miasta. 
Wspomniana przez Pana ulica 
Szpitalna to droga powiatowa 
i inwestycję w ramach tej ulicy 
realizował Starosta Powiatu 
Wołomińskiego. Nie kto inny, 
jak my niżej podpisani, na 
ostatniej Sesji Rady Miasta, 
w obecności Pana Starosty 
Konrada Rytla, wyraziliśmy 
swoje oburzenie z powodu złej 
jakości prac jego służb na tere-
nie naszego miasta. 

Tyle merytorycznej odpo-
wiedzi w kwestii budowy dróg 
w mieście. Jeszcze krótkie 
odniesienie do Pana działal-
ności na polu samorządowym. 
Nie uzyskał Pan mandatu do 
Rady Miasta kadencji 1998-
2002, choć kandydował Pan z 
wysoko notowanego wówczas 
ugrupowania Akcja Wyborcza 
Solidarność. Z listy Pana ugru-
powania do Rady Miasta zosta-
ło wtedy wybranych jednak 5 
radnych, a do Rady Powiatu 
3. W Radzie Miasta tych 5 
radnych poparło Burmistrza 
Jerzego Boksznajdera (i 
współodpowiada za doprowa-
dzenie miasta do ogromne-
go zadłużenia), a w Radzie 
Powiatu poparło Starostę 
Konrada Rytla. Powinien się 
Pan poczuwać do odpowie-
dzialności, za to wszystko zło, 
które naszemu miastu wyrzą-
dzili ludzie z Pana ówczesnego 
ugrupowania. Zapewne gdyby 
nie oni, dzisiaj asfaltowych 
dróg byłoby w naszym mieście 
dużo więcej. 

radni
Waldemar Stachera –

Przew. Kom. Rewizyjnej
Piotr Uściński –

Przew. Kom. Gospodarczej
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ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI 
GOSPODARCZEJ I REWIZYJNEJ NA ARTYKUŁY 

PANA JANUSZA CHIBOWSKIEGO

Uważam, że wzorem innych 
urzędów w celu ułatwienia 
kontaktów z mieszkańcami 
można stworzyć Biuro Obsługi 
Interesanta (BOI). To proste 
rozwiązanie polegałoby na 
utworzeniu jednego biura, w 
którym mieszkańcy załatwia-
ją wszystkie sprawy w jed-
nym miejscu. W tym punkcie 
znajdują się wszelkie możliwe 
druki, pracownik jest kompe-
tentny do przyjmowania for-
mularzy, podań itp. Zarówno 
w celu zarejestrowania dzia-
łalności gospodarczej, zamel-
dowania się, kupna znaczka 
skarbowego, czy wydania skró-
conego odpisu aktu urodzenia 
kontaktujemy się cały czas z 
tym samym pracownikiem zna-
jącym naszą sprawę, u niego 
składamy wnioski i odbieramy 
gotowe dokumenty.

Takie biuro pozwala na 
oszczędzenie czasu peten-
tom, eliminuje konieczność 
udzielania informacji o sposo-
bie załatwiania spraw. Warto 
zauważyć, że godziny otwarcia 
BOI mogą być wydłużone poza 
godziny pracy reszty urzędu, 
co umożliwi również obsługę 
osób pracujących do późna.

Ponadto, marzy mi się, by w 
dobie błyskawicznego postę-
pu technologii informacyj-
nych ździebko nowoczesności 
pojawiło się także w naszym 
urzędzie. Strony internetowe 
innych gmin stają się coraz 
bardziej funkcjonalne, dają 
możliwość składania wnio-
sków drogą elektroniczną, 
pozwalają na śledzenie etapu 
naszej sprawy i są dostępne 24 
godziny na dobę. Dzięki temu 
postępowi wszystko staje się 
bardziej przeźroczyste, bar-

dziej jawne i dostępne dla 
wszystkich.

Strona internetowa Ząbek 
nawet, gdy jest aktywna nie 
pozwala na jakąkolwiek więk-
szą funkcjonalność a dane na 
niej zamieszczone niejedno-
krotnie są nieaktualne. Mówi 
się, że niektóre sprawy zała-
twiane w naszym urzędzie 
gminy potrafią skutecznie 
utknąć. Wdrożenie elektro-
nicznej kancelarii, elektronicz-
nego obiegu dokumentów, czy 
załatwiania i śledzenia swoich 
spraw z poziomu strony inter-
netowej, zwiększyłoby wiary-
godność urzędu.

Taka strona jest doskonałym 
miejscem, w którym można 
zgłaszać wszelkie usterki np.: 
nie świecących się lamp ulicz-
nych, zapchanych studzienek, 
połamanych ławek lub uszko-
dzonych koszy na śmieci. 
Awarie zgłaszałoby się całą 
dobę i siedem dni w tygodniu.

W chwili obecnej Powiat 
Wołomiński instaluje za 
darmo kompleksowe opro-
gramowanie pozwalające 
na maksymalne wykorzysta-
nie możliwości, jakie daje 
Internet i informatyka w urzę-
dzie. Byłoby bardzo korzyst-
nie, gdyby to również Ząbki 
skorzystały z tego darmowe-
go, ale niezwykle profesjo-
nalnego oprogramowania. 
Wspólne wdrażanie byłoby 
z korzyścią dla mieszkańców 
naszego miasta (np. wspólny 
podpis elektroniczny, jeden 
serwer certyfikujący itp.) 
Więcej na ten temat na stronie
http://www.forum-zabki.w.pl

Serdecznie pozdrawiam,
Robert Perkowski

WSZYSTKIE SPRAWY W JEDNYM 
MIEJSCU - BOI

Po raz kolejny Ząbkom 
przypadł zaszczyt inauguracji 
w naszym powiecie najważ-
niejszego święta, które trady-
cyjnie jest obchodzone w tych 
dniach również w okolicznych 
gminach. 

Dnia 13 sierpnia br. uroczy-
stości „Cudu nad Wisłą” roz-
poczęła okolicznościowa Msza 
Święta w Kościele pw. Trójcy 
Świętej. W obchodach udział 
wzięły poczty sztandarowe 
z Ząbek: Ochotniczej Straży 

Pożarnej, oraz kombatantów. 
Towarzyszyły im poczty sztan-
darowe Szkół Podstawowych i 
Gimnazjów z Ząbek.

Po Mszy Św. nastąpił prze-
marsz na cmentarz pod pomnik 
poległych żołnierzy, gdzie zło-
żono wieńce oraz wygłoszo-
no przemówienia. Burmistrz 
Miasta Ząbki — Jerzy 
Boksznajder podziękował 
wszystkim gościom za uczestni-
ctwo w tej ważnej uroczystości. 

Jak co roku specjalnym goś-

ciem była Kompania Honorowa 
9. Pułku Zmechanizowanego 
Wojsk Lądowych z 
Białobrzegów pod dowódz-
twem pułkownika Zbigniewa 
Ciekanowskiego, która prze-
prowadziła apel poległych i 
oddała salwę honorową.

Według ujawnionych w 
sierpniu 2005 r. dokumen-
tów Centralnego Archiwum 
Wojskowego porucznik Jan 
Kowalewski we wrześniu 
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Miejski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych na zajęcia w poszczególnych sekcjach. O terminach pierw-
szych zajęć należy dowiadywać się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słowackiego 10, tel. 022 781 64 30.
•  Kółko miłośników gier umysłowych. Zapraszamy miłośników grających w szachy, warcaby. 
•  Pracownia rysunku i malarstwa – ul. Słowackiego 10.
•  Pracownia witrażu – ul. Słowackiego 10.
•  Pracownia ceramiczna, ul. Słowackiego 10.
•  Zespół tańca nowoczesnego „FART” , ul. Orla 8.
•  Nauka tańca towarzyskiego – ul. Orla 8 (info o instruktorach – www.taniec.wwl.pl).
•  Lektorat języka angielskiego – dla klas I-III szk. podst., kl. IV-VI szk. podst., młodzieży gimnazjalnej, młodzieży licealnej 

i dorosłych, dla zaawansowanych oraz przygotowujących się do egzaminów: FCE i CAE.
•  Gabinet logopedyczny , ul. Słowackiego 10.
•  Indywidualna nauka gry na gitarze.
•  Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych – terminy i godziny do ustalenia z instruktorem.

MOK

ZAJĘCIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ROKU 2006/2007

Dwóch przyjezdnych pra-
cowników stołecznych budów 
zostało zatrzymanych przez 
policjantów z Ząbek na kra-
dzieży kilkunastometrowego 
komina ze stali kwasoodpor-
nej. Wartość niedoszłego łupu 
to 20 tys. zł.

Policjanci z Ząbek zostali 
powiadomieni o usiłowaniu 
dokonania dość nietypowej 
kradzieży. Spłoszeni przez 
właściciela posesji złodzieje 
zbiegli. Natychmiast na miej-
sce udali się funkcjonariusze. 
Policjanci ustalili, że sprawcy 
najprawdopodobniej komin 
chcieli przeturlać na sąsied-
nią, opuszczoną posesję i tam 
dokonać jego demontażu.  
Już po chwili nieopodal patrol 
zatrzymał Tomasza K. (33 l.) 
oraz Tadeusza G. (34 l.). Obaj 
to przyjezdni pracownicy war-

szawskich budów, czasowo 
przebywający w Ząbkach. Po 
sprawdzeniu w policyjnym 
systemie informatycznym 
okazało się, że Tomasz K. jest 
poszukiwany przez Policję z 
Radomia. 

Obaj panowie odpowie-
dzą za usiłowanie kradzie-
ży. Bez względu na przyszły 
wynik postępowania, Tomasz 
K. zgodnie z nakazem trafi 
zapewne na najbliższe dni za 
kratki aresztu. Pozostaje jesz-
cze ustalić, gdzie miał trafić 
skradziony komin: czy było 
konkretne zamówienie czy też 
miał zostać zezłomowany „za 
grosze”.

Na podstawie informa-
cji przesłanej przez Oficera 
Prasowego KP Policji.

red.

CHCIELI UKRAŚĆ KOMIN

1919 r. złamał szyfry XII Armii 
Rosyjskiej. Jedną z ważniej-
szych chwil Bitwy Warszawskiej 
było zdobycie 15 sierpnia przez 
kaliski 203 Pułk Ułanów szta-
bu 4 armii sowieckiej wraz z 
radiostacją. Rosjanom do łącz-
ności z dowództwem w Mińsku 
służyły dwie radiostacje. W 
tym czasie dowódca frontu 
gen. Tuchaczewski wydał roz-
kaz zawrócenia na południowy 
wschód. Polacy wiedzieli, że w 
tym czasie przemieszczająca się 
druga z radiostacji była wyłą-
czona. Szybko rozszyfrowano 
ten rozkaz i natychmiast podję-
to decyzję o przestrojeniu war-
szawskiego nadajnika na czę-
stotliwość sowieckiej radiostacji 

celem zagłuszania nadajników 
z Mińska. Dzięki temu druga 
z sowieckich radiostacji, którą 
bolszewicy dysponowali, nie 
była w stanie odebrać rozka-
zów swojego generała. Polacy 
skutecznie zagłuszali nadając 
bez przerwy przez dwie doby 
teksty Biblii. Były to jedyne 
obszerne teksty, które udało się 
natychmiast przekazać radio-
telegrafistom do nieustannego 
nadawania.

Polska 4 Armia znad 
Wieprza 16 sierpnia 1920 r. 
rozpoczęła uderzenie na tyły 
sowieckich armii atakujących 
Warszawę. Polacy wbijają się w 
lewe skrzydło wojsk rosyjskich 
atakujących stolicę i wycho-

dzą na ich tyły. Po przełama-
niu obrony Grupy Mozyrskiej, 
jednostki polskie bez trudu 
wyszły na linię Bugu. W tym 
samym czasie inne wojska 
polskie przeszły do natarcia 
na całej długości frontu. XV i 
III armia bolszewicka została 
zaatakowana przez 5 Armię 
znad Wkry. Wspomniany 
brak łączności z dowództwem 
i  zmęczenie żołnierzy dopro-
wadziły od chaotycznego 
odwrotu większej części wojsk 
sowieckich. 17 sierpnia armia 
Tuchaczewskiego obawiając 
się okrążenia i całkowitego 
rozbicia zaczyna szybki odwrót 
spod Warszawy. Za nimi w 
pościg ruszają Polacy. W kolej-
nych bitwach Polacy zdobywają 
Wyszków, Pułtusk, Ostrołękę i 
22 sierpnia Białystok. Wojska 
Tuchaczewskiego w panice 
uciekają na wschód 4. armia 
rosyjska zapędza się aż pod 
Toruń. Ścigana przez wojska 
Sikorskiego ucieka w stronę 
Ciechanowa. Wróg jest rozbi-
ty. Resztka sił bolszewickich, 
część 4 i 15 armii oraz 3 korpus 
kawalerii, nie mogąc się prze-
drzeć na wschód przekroczyła 
granicę niemiecką 24 sierpnia 
1920 roku i schroniła się na 
terytorium Prus Wschodnich.

red.
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Ks. Proboszcz S. C. - Przed 
świątynią i domem para-
fialnym wytworzy się plac 
przedkościelny w połączeniu 
z obejściem procesyjnym. W 
południowej części działki 
powstanie ogród związany z 
plebanią. Od strony wschod-
niej będzie pas zieleni osła-
niający plebanię. Na parkin-
gi przeznaczono 6-metrowy 
pas od ul. Powstańców do ul. 
Kościelnej.

red. - Parafia to nie tylko koś-
ciół, to również wspólnota ludzi. 
Czy parafianie Ks. Proboszcza 
taką wspólnotę tworzą?

Ks. Proboszcz S. C. - Tak, 
tworzą. Należy wiedzieć, iż 
są to rzeczy ze sobą niero-
zerwalne. Parafia to Kościół, 
wierni i świątynia, jak to 
określam - wspólnota żywe-
go i materialnego kamienia. 
Wierni pragnący wspomóc 
budowę Domu Bożego mogą 
datki wpłacać na konto Parafii 
Rzymsko Katolickiej p. w. 
Zesłania Ducha Świętego, ul. 
Powstańców 30, 05-091 Ząbki. 
Nr konta 84800600000022614
920040001.

red. - Jak ocenia Ks. 
Proboszcz współpracę z insty-
tucjami Ząbek?

Ks. Proboszcz S. C. - 
Pozytywnie. Nie mam żadnych 
przeszkód. Jest pomoc.

red. - Czy mógłby Ksiądz 
Proboszcz opowiedzieć o 
szczegółach architektonicz-
nych budowanego kościoła?

Ks. Proboszcz S. C. - Kościół 
jest zaprojektowany przez 
architekta na 1300 wiernych. 
Powierzchnia użytkowa wyno-
si 1257, 5 m2, a kubatura 10 
360 m3. Będzie zachowana 
harmonia i piękno nawiązując, 
jak wspomniałem, do jedne-
go z pierwszych kościołów w 
Ziemi Świętej. Długość kościo-
ła będzie wynosić 40 metrów, a 
szerokość 35 metrów. Kościół 
będzie na planie ośmiokąta. 
Świątynia będzie trójnawowa, 
najszersza będzie nawa główna 
– 12 metrów, boczne – każda 
5,5 metra. Będą dwie boczne 
kaplice, a ponadto w piwnicach 
będzie kaplica pogrzebowa.

red. - Jakie elementy tra-
dycyjnego układu architek-
tonicznego kościoła zostaną 
zmienione i dlaczego?

Ks. Proboszcz S. C. - 
Odchodzi się od typowego 
planu, gdzie oś świątyni jest 
skierowana w linii wschód - 
zachód. W warunkach współ-
czesnego zurbanizowanego 
społeczeństwa nie zachowuje 
się klasycznego rozmieszcze-
nia osi. Kościół powinien stać 
frontem do istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury. Świątynia 
została usytuowana prawie na 
środku działki z wejściem głów-
nym od ulicy Powstańców.

red. - Dziękuję za rozmowę. 
Szczęść Boże.

Ks. Proboszcz. S. C. – 
Szczęść Boże.

red.

BUDOWA KOŚCIOŁA P.W. DUCHA 
ŚWIĘTEGO (CD. ZE STR 1)

 -  audytor wewnętrzny (cały 
etat), - inspektor ds. inwe-
stycji – inżynieria sanitar-
na i wodna (cały etat).

Główne obowiązki:
 -  audytora wewnętrznego 

– rzetelne, obiektywne i 
niezależne: ustalenie stanu 
faktycznego w zakresie 
funkcjonowania jednost-
ki, określenie oraz analiza 
przyczyn i skutków uchy-
bień, przedstawienie zale-
ceń w sprawie usunięcia 
uchybień lub wprowadze-
nie usprawnień,

 -  inspektora ds. inwesty-
cji – wynikające z dzia-
łalności Ref. Inwestycji i 
Zamówień Publicznych.

Wykształcenie kierunkowe, 
studia wyższe.
Wymagania konieczne na 
wszystkich stanowiskach:
  znajomość przepisów prawa 

w zakresie stanowiska pracy, 

zdolność analitycznego 
myślenia, samodzielność 
oraz inicjatywa, komunika-
tywność, umiejętność biegłej 
obsługi komputera oraz dla:

 -  audytora wewnętrznego  
–  złożenie z pozytywnym 
wynikiem egzaminu przed 
Komisją Egzaminacyjną, 

 -  inspektora ds. inwestycji 
– wykształcenie o specjal-
ności inżynieria sanitarna 
i wodna oraz znajomość 
prawa zamówień publicz-
nych.

Wnioski kandydatów przystę-
pujących do konkursu powin-
ny zawierać:
 1.  CV i list motywacyjny,
 2.  kopie świadectw pracy 

i ewentualnie opinie o 
dotychczasowej pracy 
zawodowej,

 3.  kopia ukończenia szkoły 
wyższej, wyższej szkoły 
zawodowej,

 4.  oświadczenie, że kandy-
dat nie był karany za prze-
stępstwo popełnione z 
winy umyślnej oraz, że nie 
toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne

 5.  zaświadczenie o złożeniu 
z pozytywnym wynikiem 
egzaminu przed Komisją 
Egzaminacyjną – kandy-
dat na stanowisko audy-
tora wewnętrznego.

Dokumenty należy składać 
osobiście, w zamkniętych 
kopertach, z podanym adre-
sem zwrotnym i dopiskiem 
konkurs ofert pracy w Urzędzie 
Miasta, w terminie do dnia 29 
września 2006 r. w Kancelarii 
Urzędu. O sposobie rozpa-
trzenia wniosków kandydaci 
zostaną poinformowani drogą 
pisemną. Wnioski oraz kom-
plety załączników rozpatrzo-
ne negatywnie zostaną komi-
syjnie zniszczone.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI OGŁASZA KONKURS DLA 
ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W URZĘDZIE MIASTA ZĄBKI 

NA STANOWISKA:

NAUKA J ZYKA 
ANGIELSKIEGO

mgr Andrew James 
native speaker 

- Przygotowanie do matury, FCE, CAE 
i innych egzaminów, równie

korepetycje. 
- Nauka indywidualna lub w ma ych

grupach.
Zapraszamy dzieci, m odzie  i 

doros ych. 
Z bki, ul. Chopina 8 (blisko 

stacji PKP) 
Tel. 781-46-10, 0601-384-104 

e-mail: ajames@wp.pl



 Szkoła Podstawowa nr. 1 
z Ząbek po raz pierwszy w 
tym roku przystąpiła do akcji 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Treści programu są od dawna 
ważne dla nauczycieli naszej 
szkoły, dlatego z ogromnym 
zaangażowaniem przystą-
piliśmy do jego realizacji. 
Mocnymi stronami naszej 
szkolnej kampanii były duża 
frekwencja i zaangażowanie 
w akcję wszystkich uczniów 
i nauczycieli. Dzięki akcji 
mogliśmy ponownie zaakcen-
tować wśród dzieci wiedzę 
na temat codziennych zagro-
żeń, wpływać na poprawę 
ich kondycji fizycznej, uczyć 
rywalizacji zgodnej z zasada-
mi fair play, oraz integrować 
społeczność szkolną podczas 
wspólnych zabaw, rajdów i 
festynów.
W związku z realizacją pro-
gramu:

  Uczniowie klasy 4a zreda-
gowali „Deklarację przeciw 
nałogom”. 

  Zespół ds. profilaktyki 

szkoły opracował 
Regulaminu przy-
znawania talo-
nów „Dziecko na 
medal” – wdrożył w 
życie promowanie 
dobrych wyborów 
i zachowań pozy-
tywnych poprzez 
nagradzanie ucz-
niów przez dyrek-
tora w czasie apeli 
szkolnych.

  Wychowawcy klas 0-6 
przeprowadzili rozmowy 
na temat Praw Dziecka 
„Więcej wiem – znam 
swoje prawa”, uczniowie 
wykonywali plakaty na 
szkolny konkurs na w/w 
temat.

  Zespół ds. profilaktyki 
szkoły zorganizował wysta-
wę prac konkursowych na 
temat praw dziecka; przy-
znane zostały dyplomy i 
nagrody za najciekawsze 
prace.

  W kwietniu odbył się 
Rajd rowerowy do Lasu 
Bródnowskiego pod 
hasłem „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, w którym wzięło 
udział ponad 70 uczniów, 
rodzice i nauczyciele.

  Odbyło się uroczyste 
otwarcie ogródka spor-
towo-rekreacyjnego dla 
uczniów pod hasłem 
„Zachowaj trzeźwy umysł- 

Dobrze wybierz”. Ogródek 
ufundowany został przez 
Uczniowski Klub Sportowy 
i Radę Rodziców,  zbiera-
jących na ten cel pieniądze 
podczas wielu akcji chary-
tatywnych.

  Raz w tygodniu grupa ucz-
niów uczestniczyła w rekre-
acyjnych wyjazdach na 
basen.

  Cztery razy w tygodniu 
odbywały się stałe zajęcia 
sportowo- rekreacyjne dla 
uczniów klas 4-6 (SKS).

  Wychowawcy klas 1-6 
organizowali wyjazdy na 
„Zielone szkoły”, gdzie 
uczniowie mieli możliwość 
dyskutować na temat zdro-
wych i mądrych wyborów w 
wolnym czasie.

  W klasach 1-3 promowano 
zachowania prospołeczne 
i prozdrowotne, ucznio-
wie wykonywali prace pla-
styczne nt. zdrowego trybu 
życia, bezpiecznych waka-
cji i sportu – jako dobrego 
wyboru.

  Uczniowie klas 3-ch pisali 
profilaktyczne pocztówki do 
kolegów z filii naszej szkoły 
przy ul. Powstańców. 

  Rodzice uczniów klas 3-ch 
uczestniczyli w prelekcji  na 
temat dobrych wyborów i 
otrzymali ulotki na temat 

realizowanego programu 
„Nie jestem sam…”.

  Uczniowie klas 1-5 uczest-
niczyli w konkursie „Nie 
jestem sam…”. Wraz z 
wychowawcami dyskutowa-
li na temat podejmowania 
dobrych decyzji i uczest-
niczyli w przygotowaniu 
szkolnej galerii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”.

  W klasach 4-ych omawia-
no ulotkę  „Więcej wiem. 
Dobrze wybieram”.

  Uczniowie klas 4-6 wymy-
ślali hasła profilaktyczne 

propagujące dobry wybór 
,Uczniowie klas 4-ch brali 
udział w konkursie nt bez-
pieczeństwa w różnych 
sytuacjach społecznych.

  Rodzice uczniów klas 4-
ych uczestniczyli w poga-
dankach na temat pro-
gramu i otrzymali ulotki 
informacyjne „ Więcej 
wiem…”

  W klasach 5-ch dyskutowa-
no na temat promocji spor-
tu jako alternatywy wobec 
patologii

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. 
Naczelnikiem Państwa został 
Józef Piłsudski. Rozpoczął 
on budowę państwowości od 
podstaw. Najpierw zorganizo-
wano wojsko i stał się jego 
wodzem. Utworzono pierw-
sze pułki i dywizje Wojska 
Polskiego. Natychmiast po 
zorganizowaniu wyruszyły one 
na front. Piłsudski postanowił 
nie tylko bronić odzyskanego 
terenu, ale i odebrać wrogom 
obszary, które zawsze należały 
do Polski.

W marcu 1919 r. zdobył 
kresowy Lwów, natomiast w 
kwietniu l DP pod wodzą gen. 
Lucjana Żeligowskiego - ode-
brano z rąk Rosjan ukocha-
ne przez Piłsudskiego Wilno. 
Wiosną 1920 r. Piłsudski już 
jako marszałek, postanowił 
urządzić jeszcze jedną ofen-
sywę na Ukrainę, aby zmusić 
ostatecznie bolszewików do 
przyjęcia pokoju. Wspaniałym 
uderzeniem, prowadzonym 
przez marszałka Piłsudskiego, 
wojsko polskie jak dawniej 
wojska Chrobrego, zdobyło 
Kijów. Niestety wkrótce zmu-
szone było Ukrainę opuścić.

Rosja bolszewicka zebrała 
ogromne odwody i rzuciła się 
na tyły armii polskiej, która sta-
cjonowała na przedmieściach 
Kijowa. Żołnierz polski zaczął 
się cofać, szczupłe siły nie 
mogły sprostować przewadze 

Rosjan. Wojsko polskie cofa-
ło się prawie pod Warszawę. 
Ogromny napływ mas ochot-
niczych wzmocnił armię pol-
ską, która stanęła na linii Wisły 
[Franciszek Jamka Kacperski 
- Na strażnicy i w domu. 
Warszawa 1935r str. 7-11].

W sierpniu 1920 r w 
Ząbkach kwaterowało wiele 
jednostek polskich fron-
tu północnego, którymi 
dowodził gen. Józef Haller 
(1883-1960). Kwaterował 
on wraz ze swym sztabem w 
majątku księżnej Marianny 
Radziwiłłowej, przy obecnej 
ul. Bartosza. Gen. Haller, 
chcąc udaremnić ofensywę 
wojsk bolszewickich dowo-
dzonych przez marszałka 
Michaiła Tuchaczewskiego 
(1893-1937), wydał stosow-
ne zalecenia gen. Lucjanowi 
Żeligowskiemu (1865-1947), 
które w ogólnej ocenie przy-
czyniły się do zwycięstwa.

W dniu 14 sierpnia kapelan 
stacjonującej w Ząbkach 8 DP, 
ks. Ignacy Skorupka (1895-
1920), na niewielkim pagór-
ku, obok starego, drewniane-
go kościoła, odprawił polową 
Mszę Świętą. W tej uroczysto-
ści brało udział wielu miesz-
kańców Ząbek, między inny-
mi Leon Dudziński. [Relacja 
Leona Dudzińskiego z 1987r 
zam. Ząbki ul. Szwoleżerów].

Mimo krótkiego okresu sta-
cjonowania wojsk polskich w 

Ząbkach, ks. Ignacy Skorupka 
zaprzyjaźnił się z młodzieżą 
ząbkowską, rozgrywając w 
wolnych chwilach mecze piłki 
siatkowej. Jednym z żołnierzy 
stacjonujących w Ząbkach był 
Stanisław Betlejewski, który 
zapoznał młodą panienkę 
Janinę Świderską. Po wojnie 
powrócił do Ząbek i odbył 
się ich ślub. Pani Janina 
Betlejewska zmarła w sierpniu 
2005 r. w wieku 106 lat.

Zwycięska operacja okre-
ślona „Cudem nad Wisłą" 
została zakończona. Znalazło 
to odbicie w licznych obra-
zach, na których malowano 
Matkę Boską wspierającą z 
nieba żołnierzy polskich, idą-
cych do ataku z ks. Skorupką 
na czele. Postać ks. Skorupki 
została wykreowana przez 
mjr Janusza Jędrzejewicza ze 
Sztabu Generalnego w celu - 
określilibyśmy to dziś - propa-
gandowym. Stworzył legendę 
oddziałującą na wyobraźnię 
mas.

Ksiądz Ignacy Skorupka 
opiewany w literaturze, pra-
sie i malarstwie rzeczywiście 
poległ 14 sierpnia 1920 r., ale 
nie jak chce legenda, idąc z 
krzyżem na czele szturmują-
cej młodzieży, harcerzy i żoł-
nierzy. Zginął po prostu pod 
Ossowem, koło Wołomina 
śmiertelnie ugodzony zabłą-
kaną kulą, kiedy w opłotkach 
wiejskich chałup, pochylony 

nad ciężko rannym żołnierzem 
236 pp, udzielał mu ostatniej 
posługi religijnej.

Dla nas, mieszkańców 
Ząbek, jest wielką satysfak-
cją, że w tej sławnej bitwie z 
bolszewikami walczyło trzech 
mieszkańców Ząbek, byli 
to: Karol Książek, Czesław 
Bąk i Aleksander Grotman. 
Zgłosili się oni na ochotni-
ka do wojsk stacjonujących 
w Ząbkach. Po zwycięskiej 
bitwie pod Ossowem, na 
rynku w Radzyminie odby-
ła się wielka uroczystość. 
Dowódca frontu północ-
nego, gen. Haller odzna-
czył pośmiertnie kapelana 8 
DP ks. Ignacego Skorupkę 
Krzyżem Virtuti Militari V 
klasy oraz nadał mu stopień 
majora. Pochowany został na 
cmentarzu na Powązkach.

W Ząbkach droga główna 
z Warszawy do Wołomina 
otrzymała nazwę księdza 
Ignacego Skorupki. Po wojnie 
zmieniono nazwę ma ul. Braci 
Melaków. W roku 1987, na 
wniosek społeczeństwa ząb-
kowskiego przywrócona zosta-
ła dawna nazwa tej ulicy.

Przed rokiem 1983 miesz-
kańcy wiosek: Ossów, Turów, 
Leśniakowizna i Majdan byli 
inicjatorami wybudowania w 
miejscu walk 1920 r. kaplicy. 
W dniu 15 sierpnia 1983 r. ks. 
biskup Zbigniew Kraszewski, 
dokonał jej poświęcenia. Co 
roku, w dniu 15 sierpnia, w 
dzień święta Wojska Polskiego, 
odbywają się w tym miejscu 
centralne uroczystości z udzia-
łem władz państwowych.

Ryszard Żbikowski
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Gazeta ukazuje się w ostatnią niedzielę miesiąca. Następny 
numer ukaże się w ostatnią niedzielę września. Gazeta 
dostępna jest również na  www.zabki.pl, www.zabki.net.pl 
i www.powstancow2.prv.pl. Jeśli chcesz otrzymywać gazetę w 
wersji elektronicznej lub umieścić ją na swojej stronie inter-
netowej wyślij e-mail na adres: coslychac0@op.pl

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w różnorakiej 
formie przy organizacji letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży z Ząbek.

Łączę pozdrowienia

Burmistrz Miasta Ząbki
Jerzy Boksznajder

Zarząd Praskiej Giełdy 
Spożywczej w Ząbkach ogła-
sza konkurs plastyczny z okazji 
XV-lecia powstania Praskiej 
Giełdy Spożywczej.

Konkurs skierowany jest 
do młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, z 
podziałem na dwie kategorie 
wiekowe: klasy IV-VI szkół 
podstawowych oraz klasy gim-
nazjalne. Zakres tematyczny 
prac obejmuje dowolne przed-
stawienie Praskiej Giełdy 
Spożywczej i prowadzonej na 
jej terenie działalności.

Uczestnicy przygotowują po 
jednej, samodzielnie wyko-
nanej pracy plastycznej, w 
dowolnie wybranej technice, 

na papierze o formacie A3 
(42 cm x 30 cm). Na odwrocie 
pracy należy umieścić czytel-
ną kartę informacyjną, zawie-
rającą: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, nazwę i adres 
szkoły oraz tytuł pracy.

Prace należy składać 
do 15 września 2006 roku 
w sekretariacie Praskiej 
Giełdy Spożywczej przy ul. 
Piłsudskiego 180 w Ząbkach. 
Ogłoszenie wyników konkur-
su oraz wręczenie nagród w 
poszczególnych kategoriach 
nastąpi w trzeciej dekadzie 
września 2006 roku.
Informacje o konkursie 
można uzyskać również tele-
fonicznie: 0-22 771 57 01.

KONKURS Z OKAZJI XV-LECIA 
PRASKIEJ GIEŁDY SPOŻYWCZEJ

Cd. na str. 8
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Parafia Miłosierdzia Bożego
Dni powszednie w godzi-

nach – 6.30, 7.00, 17.00, 18.00
Niedziele w godzinach 

– 7.00, 8.30, 10.00 (dla mło-
dzieży), 11.30 (dla dzieci kl. 
III – IV), 13.00, 18.00.

Kościół Dolny w godzinach 
- 10.00 (dla dzieci przedszkol-
nych i klas I), 11.30 (dla dzieci 
klas II).

Parafia Świętej Trójcy
Dni powszednie w godzi-

nach– 7.00, 18.00, dodatkowo 
w pierwszy piątek miesiąca o 
17.00.

Niedziele w godzinach 

- 7.00, 8.30 (dla młodzie-
ży), 10.00, 11.30 (dla dzieci), 
13.00,18.00.

Parafia Zesłania Ducha 
Świętego

Dni powszednie w godzi-
nach – 7.00, 19.00.

Niedziele w godzinach – 
8.00, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 
13.00, 19.00.

W pierwszy piątek miesią-
ca całodzienna adoracja Św. 
Sakramentu od godziny 7.00 
do godziny 21.00, spowiedź od 
godz. 16.00, Msza Św. o 17.00

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Jak wynika z zapisów histo-
rycznych miejscowość nasza 
powstała na gruntach bagni-
stych i piaszczystych. Wielkie 
bagno rozciągało się na 
obszarze od wsi szlacheckiej 
Białołęka do Kościelnego 
Kawęczyna /takie były własno-
ści/, było tu bagno Mamińskie 
niewątpliwie od miejscowo-
ści Maminki. Wola Ząbkowa 
powstała na skraju Puszczy 
Słupskiej do Słupna od stro-
ny północno-wschodniej oraz 
lasów Kaleńskich od miejsco-
wości Kaleń. Puszcza Słupska 
rozciągała się od samej miej-
scowości królewskiej Bródno. 
W puszczy był bardzo piękny 
drzewostan jak: sosna, świerk, 
dąb, wiąz czy jesion. W puszczy 
drzewa były bardzo dorodne. 
Żyły w niej różne zwierzęta 
jak sarny, łosie, niedźwiedzie, 
dziki, wilki oraz lisy. Wielkim 
utrapieniem byli kłusownicy. 
W lasach spotkać można było 
wiele barci, drzew, w których 
gnieździły się dzikie pszczoły i 
robiły miód. 

Tak wielkie obszary lasów 
musiał ktoś pilnować i prowa-
dzić jakąś gospodarkę leśną. 
Jednostką mającą nadzór nad 
lasami było Nadleśnictwo wraz 
z podległymi mu mniejszymi 
jednostkami administracyj-
nymi leśnictwa. We wsi Wola 
Ząbkowa a potem Ząbki 
od niepamiętnych czasów 
Nadleśnictwo znajdowało się 
w miejscu, gdzie obecnie jest 
kościół parafialny pw. Świętej 
Trójcy. Był tam zespół typo-
wych budynków dla służby leś-
nej krytych gontem. Znajdował 
się tam budynek mieszkalno-
biurowy Nadleśnictw oraz 
budynki gospodarcze. W więk-
szości budynki te były kryte 
gontem. Teren, gdzie obecnie 
jest Szkoła Podstawowa nr 1 
także należał do Nadleśnictwa 
i przylegał do ogrodów hr. 
Wiktora Kazimierza Ronikera. 
Około roku 1858 Nadleśnictwo 
przekazało ten teren pod 
budowę szkoły. W roku 1862 
władze carskie wybudowały tu 
pierwszą szkołę w Ząbkach. 
W roku 1894 w czasie pogrze-
bu nadleśniczego w budynkach 
Nadleśnictwa powstał pożar, 
ogień bardzo szybko przeniósł 

się na budynek szkoły i spło-
nął. Na placu Nadleśnictwa, 
gdzie znajdowały się budynki 
Nadleśnictwa rosło wiele pięk-
nych drzew: sosny, modrze-
wiem dęby i wiązy.

W roku 1916 władze carskie 
zlikwidowały Nadleśnictwo a 
teren przeznaczony został pod 
budowę kościoła. Rozebrano 
wszystkie budynki oraz wykar-
czowano wszystkie drzewa, 
które przysposobiono do budo-
wy w sąsiednim Kawęczynie. 
Na jednym z drzew przy koście-
le było gniazdo bocianie, które 
stało się zagrożone. W ogro-
dach dworskich rosły dorodne 
lipy i tam Józef Piórkowski 
założył na jednym drzewie 
koło od wozu i tam się prze-
niosły bociany. W roku 1918 
Nadleśnictwo zostało prze-
niesione poza wieś, tu gdzie 
była leśniczówka. Początkowa 
nazwa Nadleśnictwa to 
„Nadleśnictwo Warszawskie 
Wschodnie”, od roku 1923 
Nadleśnictwo nosi nazwę 
„Drewnica” od nazwiska boha-
tera Powstania Listopadowego 
mjr Leona Drewnickiego. 
Przed II wojną światową w 
„Drewnicy” była szkoła leś-
ników. Jednym z kursantów 
był Jerzy Lipca, mieszkaniec 
Ząbek. 

Obecnie w skład 
Nadleśnictwa wchodzi 16206 
ha lasów państwowych oraz 
11499 ha lasów niepaństwo-
wych nadzorowanych przez 
Nadleśnictwo. Około 10000 
ha lasów uznano jako ochron-
ne. Aktualnie na terenie 
Nadleśnictwa „Drewnica” 
istnieje siedem rezerwatów 
przyrody m.in. rezerwat „Lęgi 
Czarnej Strugi” w dolinie rzeki 
Czarnej, Lęg wiązowo-jesio-
nowy, rezerwat „Dębina” w 
Klembowie oraz las mieszany 
Dębowo- Jesionowy- Grabowy. 
Zabytkowy drzewostan znaj-
duje się na terenie szpitala 
„Drewnica” jako klon srebrzy-
sty średnicy 3200 cm, 25 dębów 
przyrody o obwodzie 250-520 
cm, spotkać można rosiczkę, 
która odżywia się owadami. 
Od roku 2002 nadleśnictwo 
mieści się w pięknym budynku 
przy ul. Kolejowej 32.

Ryszard Żbikowski

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
ZĄBEK

W dniu 12 lipca br. Koło 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej wspólnie z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury 
wyjechało na wycieczkę auto-
karową do Parku Jurajskiego, 
który znajduje się w małej 
malowniczej miejscowości o 
nazwie Bałtowo.

Przez tę miejscowość prze-
pływa rzeka Kamienna, która 
powstała z lodowców. 

Na rzece odbywają się spły-
wy i właśnie mieliśmy okazję 
popłynąć tratwami i zwiedzić 
okolice Bałtowa. Po obu brze-
gach rzeki rosną rzadko spoty-
kane trawy słonia. Natomiast 
w korycie rzeki swoje żerenia 
mają bobry, które wyrządzają 
wiele szkód. Można również 
spotkać liczne ptactwo np. 
gęsi nilowe, czarne łabędzie, 
zimorodki, topiki oraz wiele 
innych.

Park działa od czterech lat i 
jest otoczony piękną roślinnoś-
cią oraz skałami wapiennymi, 
które mogą służyć do celów 
wspinaczkowych. Wzgórza 
skalne osiągają wysokość 200 
m nad poziomem morza. W 
miasteczku można zobaczyć 
piękny, stary kościółek p.w. 
M.B. Bolesnej zbudowany w 
1904 roku. 

Po spływie udaliśmy się 
do Parku Dinozaurów, gdzie 
przewodnik wprowadził nas 
w ten niezwykły świat gadów 
olbrzymów panujących na 

ziemi miliony lat temu. W dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w Skarżysku-Kamiennej, 
gdzie odwiedziliśmy Muzeum 
Orła Białego. Muzeum to 
zostało zbudowane w latach 
1863-1865. 

W budynku muzeum wysta-
wione są różne rodzaje broni, 

pociski, pistolety, hełmy, ubra-
nia, w których walczyli żoł-
nierze oraz ubrania więźniów 
z roku 1936-1945. Można 
również zobaczyć legityma-
cje, dokumenty, zdjęcia, listy 
pisane do bliskich oraz gaze-
ty z roku 1942. Znajduje się 
tam również urna z ziemią, 
która pochodzi z pól bitew-
nych ziemi Kieleckiej, na któ-
rej walczyli polscy żołnierze 

z niemieckim okupantem we 
wrześniu 1939 roku.

Dzięki staraniom Pani orga-
nizator wycieczki oraz panu 
kierowcy, który dbał oto, aby 
upał nam nie doskwierał, 
wycieczka była bardzo miłym 
przeżyciem. Wszyscy wró-
ciliśmy trochę zmęczeni, ale 

szczęśliwi, wzbogaceni o nową 
wiedzę, piękne widoki oraz 
mnóstwo niezapomnianych 
wrażeń. 

Za sfinansowanie wycieczki 
dzieci z Koła oraz ich opie-
kunów składamy serdeczne 
podziękowanie Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wołominie.

Dzieci i rodzice z Koła TPD 
w Ząbkach

ODWIEDZINY W PARKU JURAJSKIM

  Uczniowie klas 5-ch ukła-
dali rymowanki na temat 
właściwego planowania 
czasu wolnego.

  Rodzice otrzymali ulotkę 
informacyjną „Słucham 
mistrzów”, uczestniczyli w 
pogadankach na temat 3 
celu programu – Promocja 
sportu jako alternatywy 
wobec patologii.

  Uczniowie klas 1-6 brali 
udział w konkursie plastycz-
nym na temat właściwego 
spędzania czasu wolnego i 
sportu – jako alternatywy 
na życie. 

  Uczniowie klas 4-6 
brali udział w konkursie 
„Słucham mistrzów…” 
na opowiadanie- relację z 
imprezy sportowej.

  W Dniu Dziecka odbył 
się festyn pod hasłem 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
będący szkolnym finałem 
realizacji programu i pod-
sumowaniem konkursów 
międzyklasowych: 

 –  w sali gimnastycznej 
można było oglądać 
galerię profilaktyczną. 
Z ogromnym zaintere-
sowaniem uczniowie 
i rodzice czytali hasła, 
rymowanki i plakaty na 
temat zdrowych  wybo-
rów, przygotowane przez 
uczniów.

 –  na estradzie uczniowie 
oglądali scenki doty-
czące dobrych wyborów 
przygotowane przez ucz-
niów klas 6-ch. 

 –  uczniowie mieli również 
możliwość odpowiada-
nia na zagadki o zdrowiu 
i sporcie.

  2 czerwca odbył się apel 
z okazji Światowego Dnia 
Przeciwdziałania Agresji:

 •  Uczniowie mogli oglą-
dać przedstawienie doty-
czące mądrych wyborów, 
przygotowane przez 
klasę 4a. 

 •  Każdy uczeń otrzymał 
gazetkę  profilaktyczną 
– „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł – Szkolny porad-
nik na lepsze jutro…”  

 •  W czasie apelu rozdane 
zostały nagrody dla klas, 
które wykazały najwięk-
szą aktywność podczas 
realizacji programu.

  3 czerwca odbył się rajd 
rowerowy do Helenowa, w 
którym wzięło udział ponad 
20 uczniów.

  Pod koniec czerwca odbył 
się egzamin na kartę rowe-
rową dla uczniów klas 4-6.

Nad realizacją progra-
mu czuwał Zespół ds. pro-
filaktyki szkoły (panie: Ewa 
Szymczak,  Renata Boryka 
–Kwapisz, Katarzyna Karcz), 
do zadań włączali się wszy-
scy wychowawcy i nauczycie-
le, co zaowocowało ogrom-
nym powodzeniem akcji. 
Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do sprawnej 
realizacji programu.

Zespół ds. profilaktyki szkoły

REALIZACJA PROGRAMU „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” 
W SP1 W ZĄBKACH (CD. ZE STR. 7)

KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin mieści się przy ul. 3 
Maja. Wejście jest od frontu obok Apteki, lokal nr 1 na parterze. Numer telefonu 022 781-45-03. 
Punkt Konsultacyjny jest czynny w środy i czwartki od godz. 16 do 18. W tym samym miejscu 
można również uzyskać poradę kuratora sądowego, który dyżuruje w pierwszą i trzecią środę 
miesiąca w godz. 18-20.

red.
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