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Z ¥ B K O W S K A G A Z E TA S A M O R Z ¥ D O WA
Uroczysta gala i premiera filmu Popie³uszko  Wolnoæ jest w nas w Z¹bkach odby³a siê 26 lutego w Gimnazjum Nr 2, które
nosi imiê bohaterskiego kapelana Solidarnoci.
Jak przysta³o na wielk¹ galê filmow¹ nie
mog³o zabrakn¹æ popularnego czerwonego
dywanu, który wiód³ wszystkich zaproszonych
goci do g³ównego wejcia budynku szko³y.
Ka¿dy z widzów, zanim wszed³ na salê
kinow¹ móg³ zapoznaæ siê z ró¿nymi eksponatami zwi¹zanym z postaci¹ ks. Popie³uszki.
W korytarzu zorganizowano bogat¹ wystawê
zdjêæ, ksi¹¿ek oraz rzeczy, z których korzysta³.
Uroczyst¹ galê, transmitowan¹ na ¿ywo
przez TVP Info, poprowadzi³a redaktor Danuta Cholecka. Na pocz¹tku wszystkich goci
powita³ burmistrz Z¹bek Robert Perkowski,
który przypomnia³ o zwi¹zkach ks. Popie³uszki
z miastem. Pamiêæ o ksiêdzu, który jeszcze 35
lat temu by³ jednym z mieszkañców Z¹bek jest
wci¹¿ ¿ywa. Ks. Popie³uszko ma w Z¹bkach
swoj¹ ulicê, gimnazjum nr 2 przybra³o jego
imiê, a w³adze miasta wyró¿ni³y go tytu³em
honorowego obywatela miasta.
Nastêpnie na scenê poproszono odtwórcê
g³ównej roli Adama Woronowicza oraz innych
przyby³ych aktorów m.in. Antoniego Królikowskiego i Martê Lewandowsk¹. Aktorzy
podzieli siê krótkimi refleksjami, jakie im towarzyszy³y podczas pracy nad filmem.
Wa¿n¹ czêci¹ gali by³o odznaczenie Adama Woronowicza medalem Z³o  Dobrem
Zwyciê¿aj, czego dokona³ Ryszard Walczak
 prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci
ks. Jerzego Popie³uszki.

Z¹bkowska premiera filmu
Popie³uszko

Po czêci oficjalnej przysz³a kolej na d³ugo oczekiwany film. Wstêpem do zasadniczej
projekcji filmowej by³ reporta¿ Anny Ferens
z TVP Info Ten to chyba bêdzie wiêtym.
Krótki reporta¿ dokumentalny jest zapisem
rozmów Adama Woronowicza z parafianami,
którzy wspominali ks. Jerzego.
Ponad 600-osobowa widownia z zapartym
tchem ogl¹da³a historiê rodz¹cej siê legendy
ks. Popie³uszki. Film dostarczy³ wielu wzruszeñ, przypomnia³ wydarzenia, których wiêkszoæ widzów by³a bezporednimi obserwatorami lub uczestnikami.

Po filmie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na drobny poczêstunek, podczas którego ka¿dy móg³ siê wymieniæ swoimi wra¿eniami.
Na zakoñczenie burmistrz Perkowski,
w gecie podziêkowania, wrêczy³ kwiaty dyrektor szko³y Ma³gorzacie Zyk  jednej
z g³ównych organizatorek gali, a wraz z wicestarost¹ Ryszardem Wêsierskim z³o¿yli wieniec przed szkoln¹ tablic¹ upamiêtniaj¹ca
ks. Jerzego Popie³uszkê.
Miros³aw Oleksiak

Uwaga! Osoby oczekuj¹ce
na przydzia³ lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwa³y Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy: w terminie do 31 marca ka¿dego roku, osoba znajduj¹ca siê na licie sk³ada w Urzêdzie
Miasta Z¹bki pisemne owiadczenie, ¿e jej warunki zamieszkiwania i wysokoæ dochodów nie zmieni³y siê w sposób wykluczaj¹cy zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego
wchodz¹cego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ¿e nadal
ubiega siê o zawarcie umowy. Nie z³o¿enie owiadczenia powoduje skrelenie z listy.
Komisja Mieszkaniowa

www.zabki.pl
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Krew jest darem ¿ycia,
podziel siê nim

Rozliczaj¹c swój PIT
mo¿esz pomóc Miastu

4 kwietnia 2009 roku w ca³ej Polsce odbêdzie siê jednoczesna zbiórka krwi dla
dzieci. Pomys³odawc¹ i organizatorem akcji s¹ motocyklici zrzeszeni w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Ponad dwa tysi¹ce osób bêdzie pracowa³o nad pozyskaniem jak najwiêkszej iloci chêtnych do oddania krwi.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e krew jest towarem luksusowym, bo
jest jej coraz mniej. Wiosna, a szczególnie lato, to czas, gdy brakuje jej najbardziej. Postanowilimy wiêc dzia³aæ!
Akcja obejmie swoim zasiêgiem zarówno du¿e miasta, jak i ma³e miasteczka.
MOTOSERCE bêdzie imprez¹ rokroczn¹ i z ca³¹ pewnoci¹ rosn¹c¹ w si³ê.
Organizowanej przez nas zbiórce krwi towarzyszyæ bêd¹ liczna atrakcje. Chcemy, aby 4 kwietnia mog³y spêdziæ w mi³ej atmosferze ca³e rodziny, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci.
MOTOSERCE Z¹bki 2009
Zapraszamy do stacji krwiodawstwa
na terenie Gimnazjum Nr 2 w godz. 1000-1500
Program imprezy:
1000  Przywitanie
1010  Pokazy Szko³y Sztuk Walki
1030  Pokazy tañca nowoczesnego  Gimnazjum Nr 2
1040  Pokaz walki bokserskiej
1050  Pokaz tañca towarzyskiego  Gimnazjum Nr 2
1100  Koncert zespo³u WTF
1140  Pokaz tañca towarzyskiego  Gimnazjum Nr 2
1145  Wystêp zespo³u wokalnego FORTE
1200  Koncert zespo³u RECYCLER
1230  Pokaz tañca nowoczesnego  Gimnazjum Nr 2
1245  Wystêp zespo³u wokalnego FORTE
1300  Koncert zespo³u RECYCLER
1330  Pokaz walki szermierczej
1345  Wystêp zespo³u FART
1400  Koncert zespo³u LATAJ¥CY HOLENDER
1430  Pokaz walki szermierczej
1440  Pokaz tañca nowoczesnego  Gimnazjum Nr 2
1445  Wystêp zespo³u FART
1500  Koncert zespo³u LATAJ¥CY HOLENDER
Poza scen¹:
 wystawa motocykli, skuterów, quadów, motorowerów i rowerów
 pokaz ratownictwa drogowego
 punkt instrukta¿owo  serwisowy skuterów i motorowerów
 punkt nauki bezpiecznej jazdy na jednoladach
 parada motocykli
 prezentacja samochodu rallycrossowego Tyszkiewicz Team
 punkty ma³ej gastronomii
Organizatorzy i sponsorzy:

Temat meldunku niejednokrotnie by³ poruszany na ³amach tej gazety, ale
dalej wydaje siê byæ niejasny dla niektórych mieszkañców. Dla jasnoci pragnê wiêc przypomnieæ, ¿e obowi¹zek meldunkowy w naszym kraju wci¹¿
istnieje. I wygl¹da na to, ¿e jeszcze d³ugo bêdzie obowi¹zywa³. Choæ jest to
przepis martwy, to nie przestrzeganie go jest ³amaniem prawa. Miasto
tworzy wspólnota mieszkañców. Wspólnota mieszkañców to ludzie zamieszkuj¹cy dane miasto. Nie osoby zameldowane w miecie ale osoby, które w nim
mieszkaj¹.
Dla miasta z punktu widzenia bud¿etu wa¿ne jest w³aciwe zg³oszenie
miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania wystarczy wpisaæ w corocznej deklaracji podatkowej np. PIT 35  PIT 37 przy rozliczeniu podatku dochodowego lub w zg³oszeniu aktualizacyjnym np. NIP-3. Wskazanie w³aciwego miejsca zamieszkania nie skutkuje koniecznoci¹ zmiany innych
dokumentów. Podaj¹c miejsce zamieszkania w Z¹bkach maj¹ pañstwo prawo do becikowego gminnego, dzieci mog¹ uczêszczaæ do przedszkoli i
szkó³ publicznych, a inwestycje miejskie na obszarach liczniej zamieszka³ych bêd¹ realizowane w pierwszej kolejnoci. Wszystkie urzêdy znajduj¹
siê w powiecie wo³omiñskim. Obs³uga Urzêdu Skarbowego w Wo³ominie w
porównaniu do Warszawy stoi na bardzo wysokim poziomie. Z powodu fa³szowania danych w zeznaniach podatkowych przez osoby mieszkaj¹ce w
Z¹bkach miasto traci rocznie oko³o 16 mln z³.
Przypominam, ¿e ka¿dy dokument wysy³any do urzêdu skarbowego zawiera owiadczenie o zgodnoci z prawd¹ podanych danych. Podanie nieprawdziwych danych jest wykroczeniem skarbowym i zgodnie z Kodeksem
Karnym Skarbowym. podlega karze grzywny.
Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r. (Kodeks karny skarbowy Dz. U.
z dnia 15 padziernika 1999 r.)
Art. 81. § 1. Podatnik lub p³atnik, który wbrew obowi¹zkowi:
1) (127) nie dokonuje w terminie zg³oszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objêtych nim danych albo te¿ podaje w nim dane niezgodne ze
stanem rzeczywistym lub niepe³ne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

SABAK
Us³ugi
Transportowe

Drugi etap konkursu jêzykowego

Uczestnicy konkursu ze znajomoci angielskiego, zorganizowanego przez Szko³ê
Jêzyków Obcych Prymus w Z¹bkach, mog¹ odetchn¹æ z ulg¹, bo pierwszy etap
zmagañ ju¿ za nimi. I tym razem wspó³zawodnictwo by³o spore. Konkurowali bowiem ze sob¹ uczniowie z a¿ 27 szkó³ powiatu wo³omiñskiego. Mo¿na tu mówiæ o
sukcesie organizatorów, którzy za cel obrali sobie aktywizacjê najm³odszych i pokazanie, ¿e nauka jêzyków obcych to nie tylko rutyna, lecz tak¿e zabawa.
Teraz wszystkim uczestnikom pozostaje czekaæ cierpliwie na wyniki, które
zostan¹ og³oszone w po³owie marca. I na tym nie koniec  nastêpny etap ju¿ 17
kwietnia! Nie nale¿y spoczywaæ na laurach, poniewa¿ 20 najlepszych uczniów
ze szkó³ podstawowych i 20 z gimnazjum bêdzie siê zmagaæ w Szkole Jêzyków
Obcych w Z¹bkach na drugim szczeblu konkursu. A walczyæ jest o co. Ka¿da
szko³a bior¹ca udzia³ dostanie od sponsora imprezy atrakcyjne upominki a zwyciêzcy, za swój wysi³ek, imponuj¹ce nagrody.
Teraz pozostaje tylko czekaæ na werdykt, bo prace uczniów s¹ ju¿ sprawdzane przez pracowników Prymusa i niebawem dowiemy siê, kto przejdzie do
nastêpnego etapu. Za wszystkich uczestników oczywicie trzymamy kciuki i ¿yczymy powodzenia w dalszych zmaganiach.
Prymus w Z¹bkach

Marcin Kubicki
Przewodnicz¹cy Komisji Spo³ecznej Rady Miasta Z¹bki

Zapisy do SP Nr 1
Od 15 marca do 15 kwietnia odbywaæ siê bêd¹ zapisy do oddzia³ów 0
(dzieci urodzone w 2003 r.) oraz klas I (dzieci urodzone w 2002 r.) na rok
szkolny 2009/10.
Wymagane dokumenty:
 dowód osobisty rodzica
 odpis lub ksero aktu urodzenia dziecka
Zapisów mo¿na dokonywaæ w sekretariacie:
 przy ul Pi³sudskiego 35  wtorek 1000-1700, pozosta³e dni 800-1500
 przy ul. Kocielnej 2  poniedzia³ek-piatek 800-1600

Zapisy do SP Nr 2
W sekretariacie Szko³y Podstawowej Nr 2 w Z¹bkach przy ul. Batorego 11
w dniach 02.03-20.04.2009 r. odbywaæ siê bêd¹ zapisy do oddzia³ów O 
rocznik 2003 i klas I  rocznik 2002 na rok szkolny 2009/10.
Wymagane dokumenty: dowód osobisty rodzica i odpis aktu urodzenia dziecka.
Zapraszamy w nw. godzinach:
godz. 1000-1730  wtorek
godz. 830-1530  poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek
Dzieñ Otwarty w Szkole Podstawowej Nr 2 w Z¹bkach
Uczniowie, rodzice i pracownicy Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Z¹bkach zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na Dzieñ
Otwarty Szko³y 27 marca 2009 r. (pi¹tek) w godz.1600-1800.
W programie m.in.:
 zajêcia otwarte w oddzia³ach 0-III,
 prezentacja dorobku,
 zwiedzanie szko³y,
 dy¿ur Rady Rodziców,
 dy¿ur dyrektora szko³y.
www.sp2zabki.neostrada.pl
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Dzia³ania
proekologiczne
w Z¹bkach
Nie tak dawno w parku miejskim zawis³o oko³o 20 budek lêgowych. Jest to inicjatywa spo³ecznej stra¿y rybackiej wspó³pracuj¹cej z z¹bkowskim ko³em wêdkarskim.
 Sta³o siê to doæ spontanicznie. Brat prezesa D¹browskiego przekaza³ deski, stolarz je poci¹³, a my wszystko
pozbijalimy. Na razie zawiesilimy 20 budek lêgowych, g³ównie na terenie parku miejskiego. Chcemy rozwijaæ tê dzia³alnoæ. Okres lêgowy
siê rozpoczyna, wiêc to idealny czas na to. W parku mo¿emy powiesiæ
oko³o 20 budek, ale drzew mamy przecie¿ na terenie miasta tysi¹ce. Oczywicie chodzi tu g³ównie o budki lêgowe dla ptaków z rodziny sikorkowatych. Wszystkie budki robimy wed³ug katalogów. Dlatego te¿ ka¿da
przystosowana jest do konkretnego gatunku. Docelowo warto by³oby
powiesiæ nawet do 200 budek  ocenia kapitan stra¿y Edward Woniak.
Pomys³ godny pochwa³y i bardzo u¿yteczny. Spaceruj¹c po parku
bardzo czêsto mo¿na spotkaæ ptaki korzystaj¹ce z nowych domków.
red.

Biuro Us³ug Kadrowo-Szkoleniowych
oferuje szkolenia:

Sprzedam bez poredników  ³adne mieszkanie,

 Podstawy obs³ugi komputera
(zachêcamy Seniorów)
 Specjalista ds. kadr z P³atnikiem
tel. 0-503 765 560
lub 0-601 440 130

dwupokojowe, 40 m2, przy ulicy
Powstañców w Z¹bkach, III p.,
winda, miejsce parkingowe
naziemne, loggia 6 m2.
Cena 287 tys. PLN
TELEFON: 602-408-119

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

HURTOWNIA RAJSTOP
W Z¥BKACH

Z¹bki ul. Niepodleg³oci 1A
specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
 EKG, spirometria
 badania pracowników
 badania kierowców
 drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:
tel. 603 927 323

ul. ks. Skorupki 78

poleca
rajstopy dzieciêce firm:
WOLA, GATTA, SYNTEX
w cenach fabrycznych
Godziny otwarcia
pon-pt. 8-17, sob. 8-13
¯yczymy tanich
i udanych zakupów.
tel: (022) 762 86 69,
(0) 604 184 776

Nowa dyrektor
Szko³y Podstawowej Nr 1

W zwi¹zku z up³ywem kadencji dyrektora SP Nr 1 zosta³ rozpisany
konkurs na to stanowisko, który odby³ siê11 lutego. Do rywalizacji
stanê³y trzy kandydatki. Konkurs by³ stosunkowo d³ugi i wyczerpujacy. Ca³a procedura trwa³a niemal 5 godzin.
Najpierw sprawdzono dokumenty pod wzglêdem formalnym. Nastêpnie wed³ug kolejnoci alfabetycznej wszyscy byli proszeni przed
oblicze komisji rekrutacyjnej, która liczy³a 11 cz³onków, reprezentuj¹cych ró¿ne instytucje: 3 osoby z urzêdu miasta, 3 osoby z kuratorium,
2 rodziców, 2 nauczycieli oraz przedstawiciel zwi¹zku zawodowego.
Ka¿da z kandydatek przedstawi³a swoj¹ koncepcjê funkcjonowania i rozwoju szko³y. Po czym cz³onkowie komisji zadawali szczegó³owe pytania. Po zapoznaniu siê z ofertami nast¹pi³o tajne g³osowanie.
Zgodnie z procedur¹ wygrywa osoba, która uzyska wiêcej ni¿ po³owê
g³osów. I tak te¿ siê sta³o. Dyrektorem na now¹ kadencjê zosta³a wybrana Agnieszka Piskorek, która rozpoczê³a pracê od 1 marca.
Pani Agnieszka Piskorek od pocz¹tku swej kariery zawodowej by³a
zwi¹zana ze Szko³¹ Podstawow¹ Nr 4 w Wo³ominie, która na przestrzeni lat funkcjonowa³a odrêbnie, potem za w ramach zespo³u szkó³
razem z gimnazjum. W szkole pracuje od 1 wrzenia 1990 roku. Przez
wiele lat pracowa³a jako nauczyciel nauczania zintegrowanego, od niedawna równie¿ jako nauczyciel informatyki.
W wo³omiñskiej szkole pe³ni³a równie¿ funkcje kierownicze. By³a
koordynatorem odpowiedzialnym za klasy 1-3 oraz przez ponad 2 lata
by³a wicedyrektorem Zespo³u Szkó³ nr 4.
Prywatnie jest mê¿atk¹, ma dwie córki. Jedna jest uczennic¹ 4 klasy
szko³y podstawowej, druga za jest w 3 klasie gimnazjum. Najchêtniej
wyje¿d¿a na narty, uwielbia te¿ wycieczki rowerowe oraz pracê w ogrodzie.
red.
LARYNGOLOG  doroli i dzieci
dr n.med. Stanis³aw Nitek (502-315-952)
INTERNISTA  spec.chorób p³uc
lek. med. Katarzyna Tyl¿anowska-Nitek (509-975-219)
SPIROMETRIA  Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty pod telefonem:
502-315-952 lub 509-975-219
BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
(I i III pi¹tek miesi¹ca, godz.9.00-11.00
aparaty s³uchowe cyfrowe, nowoczesne  refundacja NFZ
Z¹bki, ul. Narutowicza 4

www.zabki.pl
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Ka¿dy z nas jest podró¿nikiem?
Rozmowa z Wojciechem Dworczykiem,
znanym polskim podró¿nikiem (2)
Przez jaki czas mieszka³ on w Z¹bkach, mo¿na go by³o spotkaæ na Dniach Z¹bek,
podpisuj¹cego swoje ksi¹¿ki. W zesz³ym roku utworzy³ w Katolickim Gimnazjum przy
ul. 11-go Listopada Gabinet Klejnotów Przyrody. Zorganizowa³ równie¿ wystawê
Gin¹cy wiat Pacyfiku i pokaz filmu Klejnoty mórz i oceanów w Galerii Orla.
Przy tej okazji wyg³osi³ w z¹bkowskich szko³ach szereg odczytów. W najbli¿szym czasie, z okazji 50-lecia pracy literackiej, staraniem z¹bkowskiego Wydawnictwa Ksiê¿y
Pallotynów, ma siê ukazaæ kolejna jego ksi¹¿ka pt. Obie¿ywiat w krainie rajskich
ptaków i misjonarzy.
Z Pana ksi¹¿ek widaæ wyranie, ¿e szczególnym zainteresowanie darzy Pan rejon Pacyfiku, a zw³aszcza morza po³udniowe.
Tak, po objechaniu pi¹tego kontynentu nadszed³ czas na odwiedzenie wysp Oceanii. Mam
tu na myli Now¹ Gwineê, wchodz¹c¹ w sk³ad
Malezji. A potem o rejon Polinezji, czyli m.in.:
Now¹ Zelandiê i Tahiti. W ksi¹¿ce Dzieñ dobry Tahiti piszê o wspó³czesnej Polinezji Francuskiej.
Relacjonujê w niej swoje wypady na Bora
Bora, Maupiti, Moorea i inne wyspy, a tak¿e
podró¿ francuskim jachtem na archipelag Tuamotu. Na atolu Rangiroa zbieram koprê na
plantacjach kokosowych, za na rafach koralowych nurkujê w poszukiwaniu morskiej flory.
Jak zwykle mieszkam w rodzinach wyspiarskich, zw³aszcza w domach bia³ych rezydentów o¿enionych z tahitañczykami. Chcê bowiem
przekonaæ siê czy nie ¿a³uj¹ tego, ¿e porzucili
dla mórz po³udniowych swoj¹ Europê czy Amerykê. Przy okazji spostrzeg³em, ¿e okoliczne
wyspy nale¿¹ do najurodziwszych zak¹tków na
kuli ziemskiej, a mówiê to na podstawie pobytu na kilkudziesiêciu wyspach na trzech oceanach. London, Stevenson, s³awne obrazy Gauguina, a tak¿e romantyczne filmy z Marlonem
Brando mówi¹ nam o tym. O ¿adnej ma³ej wyspie nie napisano tylu ksi¹¿ek, co o Tahiti. Francuzi wiedzieli, gdzie maj¹ siê rozgociæ na Pacyfiku. Moja ksi¹¿ka tak¿e doczeka³a siê
przek³adu na jêzyk rosyjski w 1988 roku.
Czy podczas swoich licznych woja¿y nie ba³
siê Pan niebezpiecznych zwierz¹t czy te¿ tubylców? Przecie¿ wêdrowa³ Pan przez d¿ungle i inne niebezpieczne tereny...
Na swojej drodze spotka³em jadowite paj¹ki, wê¿e, skorpiony, termity, itp. Ale najgroniejszym okaza³ siê dla mnie... homo sapiens.
Ba³em siê tak¿e ma³ych mikrobów, któr¹ roznosz¹ malariê, amebê, czy choroby jelit i skóry. Na szczêcie mój ojciec, bêd¹c lekarzem,
przestrzega³ mnie przed chorobami tropikalnymi. Mo¿e dziêki temu nie zadomowi³em ¿adnego z³oliwego paso¿yta. O tych sprawach piszê z reszt¹ w ksi¹¿ce Pasja w³óczêgi. Podajê
tam tak¿e praktyczne porady oraz wskazówki
dla przypadkowego, bezpieniê¿nego globtrottera.
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Niedawno na swojej wystawie Gin¹cy wiat
Pacyfiku pokaza³ Pan zdjêcie kobiety, przez
któr¹ o ma³o by Pan nie zgin¹³. Jak to by³o?
Spotka³o mnie to wtedy, gdy wêdrowa³em
w g³¹b Nowej Gwinei  w rejonie, gdzie czas
zatrzyma³ siê w epoce kamienia ³upanego. Tamtejsi tubylcy chcieli mnie po prostu ukatrupiæ.
I to wszystko przez kobietê. Chcia³em jej zrobiæ zdjêcie, a krajowcy nie wiedzieli, co to jest
aparat fotograficzny. Gdy celowa³em w Papuaskê pomyleli, ¿e chcê jej zrobiæ krzywdê. Ledwie uszed³em z ¿yciem. Nigdy potem nie
wydobywa³em kamery zanim nie oswoi³em
mieszkañców takich krain, i nie zdoby³em ich
zaufania i sympatii. O tym wszystkim piszê
zreszt¹ w swej kolejnej, 16 ksi¹¿ce Obie¿ywiat w krainie rajskich ptaków i misjonarzy.
Ma ona siê ukazaæ nied³ugo w oficynie wydawniczej ksiê¿y Pallotynów, z okazji mojego
50-letniego jubileuszu literackiego.
Teraz pytanie z zupe³nie innej strony. Czy nie
namawiano Pana, by pozosta³ za granic¹?
Szczególnie wtedy, gdy zobaczono, w jakich warunkach podró¿uje Pan po wiecie?
Uwa¿am, ¿e moje miejsce jest w kraju, a nie
na obczynie. Czujê siê Polakiem i jestem polskim pisarzem. Poza tym w Polsce jest ca³a moja
rodzina. Jeli ju¿ poruszamy patriotyczne sprawy, to muszê nadmieniæ, ¿e w czasie wojny
nale¿a³em do Szarych Szeregów. Po wojnie za
proponowano mi wst¹pienie do PZPR-u, a póniej do Solidarnoci. Obie propozycje odrzuci³em. Zaszkodzi³oby mi to w moich podró¿niczych planach. Mia³bym trudnoci w uzyskaniu
wizy wjazdowej do niektórych pañstw, nie mówi¹c ju¿ o dotarciu do regionów ekstremalnych.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e decydowa³y o tym
wzglêdy racjonalne.
Zwiedzi³ Pan prawie ca³y wiat i to bez grosza pañstwowego. W jaki sposób siê to Panu
uda³o i jakim kosztem? Nie myla³ Pan o autobiografii?
Nie przesadzajmy. Nie by³em na Antarktydzie i w Ameryce Po³udniowej. Poza tym uwa¿am, ¿e tylu ludzi pisze o sobie: artyci, pisarze, politycy. Mo¿na rzec, ¿e s¹ to autorzy jednej
ksi¹¿ki. Wolê pisaæ o innych ni¿ o sobie. Zreszt¹
ca³y czas to czyniê w swoich ksi¹¿kach i to

w czasach kiedy podró¿owanie nie nale¿a³o do
³atwych zajêæ.
Jak Panu, pisarzowi, uk³ada³y siê relacje ze
zwi¹zkami twórczymi?
Przez d³ugi czas nie by³em silnie zwi¹zany
ze rodowiskiem literackim. Funkcjonowa³em
na zasadzie outsidera, a zatem na uboczu. Nie
jestem cz³owiekiem kawiarni i nie potrafiê
rozdzielaæ w³osa na dwoje. Oczywicie nale¿a³em do ró¿nych stowarzyszeñ, m.in. ZAIKS-u,
Stowarzyszenia Marynistów Polskich czy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Gdy jednak
dowiedzia³em siê, ¿e w po³owie lat 80-tych
Zwi¹zek Literatów Polskich uzyskuje od Ministerstwa Kultury i Sztuki stypendia na wyjazdy zagraniczne, zapisa³em siê do ZLP. Zakwalifikowano mnie na wyjazd do Meksyku, na
Kubê i do Peru. Pamiêtam, ¿e w swoim czasie
Mieczys³aw Lepecki, znany podró¿nik i pisarz
(przed wojn¹ by³ adiunktem Marsza³ka Pi³sudskiego) namawia³ mnie do wyjazdu do Brazylii, sk¹d po d³u¿szym pobycie powróci³ do Polski. Mia³em wtedy na swym koncie siedem
ksi¹¿ek reportersko-podró¿niczych. Kiedy jednak nadesz³a kolej do mojego wyjazdu za granicê, wyjecha³ za mnie wy¿szy urzêdnik z Ministerstwa...
Podobno interesuje siê Pan przyrod¹? Czy
to prawda?
Ze swoich pozaeuropejskich podró¿y przywo¿ê ze sob¹ nie tylko eksponaty etnograficzne i wyroby sztuki ludowej, ale i okazy przyrodnicze. Kupi³em je za w³asne pieni¹dze
zarobione za granic¹. Czêæ tych zbiorów pokaza³em nawet w telewizji. Najpierw podczas
wywiadu z Ryszardem Wójcikiem w programie
Telewizyjnego Ekranu M³odych, a nastêpnie
z innymi dziennikarzami. Tak siê sta³o z reporta¿em emitowanym z Gdañska, w ramach serii
Dooko³a wiata, a zrealizowanym przez
dziennikarza Bogdana Sienkiewicza, a tak¿e
z podró¿nikiem Ryszardem Czajkowskim prowadzonym ze studia w Warszawie. A to nast¹pi³o ju¿ po moim powtórnym powrocie z Australii i Tajlandii w 1980 roku. Pamiêtam, ¿e
w stanie wojennym Wytwórnia Filmów Owiatowych w £odzi zabra³a rodzinne zbiory konchologiczne i przewioz³a je do swojego studia.
Na ich podstawie nakrêcono film przyrodniczy
wiat muszli, który potem wielokrotnie odtwarzano w TVP.
Jeli ju¿ mowa o TVP, to czy interesowa³o
Pana, by umo¿liwiæ naszej m³odej generacji
tego typu trampowskie wyjazdy w wiat?
Niestety nie jestem wiêtym Miko³ajem.
Jednak myla³em o tym. Na przyk³ad w Australii
znalaz³em sponsora-milionera polskiego pochodzenia, który chcia³ utworzyæ tego rodzaju fundacjê dla takich jak ja obie¿ywiatów. W wywiadzie telewizyjnym z Ryszardem Wójcikiem
w 1970 roku mia³em nawet pokazaæ tak¹ finansow¹ obligacjê, liczon¹ w tysi¹cach dolarów na
tego rodzaju stypendia dla polskiej m³odzie¿y.
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Niestety by³y to czasy PRL-u i nie pozwolono
mi tego og³osiæ. Wspominam o tym w rozdziale Autoportret pisarza-obie¿ywiata na koñcu ksi¹¿ki, która nied³ugo trafi do ksiêgarñ.
W ksi¹¿ce Klejnoty morza krytykuje Pan
nasze muzealnictwo przyrodnicze....
Uwa¿am, ¿e nasze muzealnictwo przyrodnicze, w przeciwieñstwie do historycznego czy
etnograficznego, znajduje siê u nas na ostatnim
miejscu sporód wszystkich kierunków muzealnictwa. Nie mówi¹c ju¿ o krajach s¹siednich.
Jak zatem w tych warunkach zainteresowaæ
m³odzie¿ sprawami przyrody i jej ochrony?
Przecie¿ nawet nasza stolica prawie 40-milionowego pañstwa, do dzisiaj nie ma muzeum
przyrodniczego z prawdziwego zdarzenia. To
skandal!
Dlatego te¿ t¹ spraw¹ próbowa³em zainteresowaæ w³adze miejskie stolicy. Zaproponowa³em utworzenie Muzeum Klejnotów Przyrody. Mia³oby ono zawieraæ w swoich zbiorach
najpiêkniejsze okazy morza, ziemi i przestworzy, tj. najwspanialsze motyle, ptaki, morskie
muszle, koralowce, tropikalne ryby, kamienie
ozdobne, itp... By³aby to pierwsza placówka w
kraju i jednoczenie Pomnik, ufundowany przez
polskie spo³eczeñstwo w ho³dzie Naturze. Niestety ten piêkny zamys³ nie doszed³ do skutku,
gdy¿ nowo wybudowany obiekt na Ursynowie
przeznaczono na zgo³a odmienne cele. Usytuowano w nim dzielnicowy teatr. Aktorzy mieli
wiêksze przebicie...
Mo¿e na koniec zadam niedyskretne pytanie.
Co na te wszystkie podró¿e mówi Pana rodzina?
Tak, to rzeczywicie oddzielny rozdzia³. Jak
siê ³atwo domyliæ w miêdzyczasie siê rozwiod³em. Nikomu bowiem d³u¿sza roz³¹ka na dobre nie wysz³a. O¿eni³em siê powtórnie. Cz³owiek musi mieæ w koñcu jak¹ przystañ w ¿yciu.
Nawet obie¿ywiat...
Czy Pañska rodzina podró¿owa³a razem
z Panem?
Nawet mowy o tym nie by³o! Przecie¿ wêdrowa³em w specyficznych warunkach, nie
mówi¹c ju¿ o tropikach. Oczywicie miêdzy

tymi dalekimi woja¿ami zabiera³em niekiedy
rodzinê do Wêgier, Francji czy do Rosji. Na
wycieczki autokarowe po W³oszech i Grecji. Biwakowalimy wtedy pod namiotami. Albo w
1990 roku p³ynêlimy na rosyjskim statku po
Wo³dze z Moskwy do Kazania i z powrotem.
Przekona³em siê wtedy, ¿e luzy na tej rzece nie s¹ wcale gorsze od luz na Kanale Panamskim. Te podró¿e finansowalimy z moich
honorariów, uzyskiwanych ze wznowieñ lub
przek³adów ksi¹¿ek na obce jêzyki.
Mo¿e miêdzy tymi wszystkim podró¿ami znalaz³ Pan chocia¿ czas dla dzieci?
Z pierwszego ma³¿eñstwa urodzi³a mi siê
córka Ewa. Ukoñczy³a tê sam¹ uczelniê co ja.
Pracuje teraz na innej uczelni, gdzie mój starszy brat Mieczys³aw jest profesorem.
Wychowuje mojego wnuka Adama, który
uczêszcza do liceum im. Rejtana w Warszawie.
Z kolei z drugiego ma³¿eñstwa doczeka³em siê
syna. Krzysztof ukoñczy³ Wydzia³ Dziennikarski na Uniwersytecie Warszawskim. Jak jego
ojciec ma wolny zawód. Nie lubi mieæ nad sob¹
bossa, a wiêc przej¹³ pa³eczkê po mnie. W wolnych chwilach t³umaczy z jêzyka angielskiego,
ponadto pilotuje wycieczki zagraniczne. Zwiedzi³
szereg krajów arabskich, by³ rezydentem z ramienia biur podró¿y w Hiszpanii i w Tunisie, a tak¿e
na Majorce i na Wyspach Kanaryjskich. Jednym
s³owem podró¿uje po wiecie.
Z kolei na terenie Polski wêdruje z odczytami, ilustruje je przywiezionymi z zagranicy filmami, nagraniami muzycznymi i eksponatami
(stroje tubylcze, instrumenty muzyczne, okazy
morskie, rzeby, prymitywna broñ). Jest równie¿ wspó³autorem ksi¹¿ek popularno-naukowych Klejnoty morza, Magiczny wiat przyrody i albumu Najpiêkniejsze muszle wiata
ze zgromadzonej rodzinnej kolekcji.
Jak Panom siê ¿yje z pisania ksi¹¿ek?
Niestety publikowanie ksi¹¿ek nie przynosi
wiêkszych profitów. Pod koniec lat 90-tych, gdy
rynek ksiêgarski siê za³ama³, nak³ady ksi¹¿ek
zaczê³y wychodziæ zaledwie po kilka tysiêcy.
Jednoczenie pojawi³o siê na rynku coraz wiêcej wydawnictw i coraz wiêcej tytu³ów. Podró¿e zagraniczne sta³y siê szeroko dostêpne dla

spo³eczeñstwa. W instytucjach pojawi³y siê kserografy, w szko³ach komputery, a z nimi mo¿liwoci pod³¹czenia do Internetu.
Przerzucilimy siê wiêc na pisanie ksi¹¿ek
popularno-naukowych. Nasz¹ nastêpn¹ ksi¹¿k¹ jest w³anie Magiczny wiat przyrody, vedemecum o szerokiej tematyce przyrodniczoekologicznej. Unikalny charakter tej ksi¹¿ki
polega na uwzglêdnieniu wielu dyscyplin naukowych w ramach jednej pozycji wydawniczej oraz powi¹zania ich z ochron¹ rodowiska.
Wydawnictwo ADAM przygotowa³o tê pozycjê dla szkó³ podstawowych i gimnazjów na
terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.
S³ysza³em, ¿e otwieraj¹ Pañstwo gabinety
przyrodniczo-kologiczne w szko³ach. Jest
nawet taki gabinet w naszym miecie...
Wobec tego, ¿e proponowane muzeum na
Ursynowie nie dosz³o do skutku, postanowilimy utworzyæ Gabinety Klejnotów Przyrody
w szko³ach, tylko oczywicie w mniejszym wymiarze. Pomys³ zaakceptowa³ ówczesny mazowiecki Kurator Owiaty W³odzimierz Paszyñski. Poleci³ nam instytucje, aby je
rozpowszechni³y. Eksperymentalnie powo³ano
wiêc ponad 100 gabinetów, g³ównie na terenie
stolicy. Jej sfinansowanie wziê³y na siebie komitety rodzicielskie.
Gabinety maj¹ byæ swego rodzaju antidotum
na siedz¹cy, stosunkowo niezdrowy tryb ¿ycia
uczniów przed komputerami (tzw. choroba komputerowa). Namawiaj¹ one m³odzie¿ do organizowania wycieczek w plener, odwiedzanie rezerwatów i parków narodowych. Mamy przecie¿
po nosem Kampinos, który stanowi ewenement
w skali europejskiej.
Wydana w tym celu ksi¹¿ka Magiczny wiat
przyrody omawia szczegó³owo sprowadzone
z zagranicy zbiory oraz cele i zadania powo³anych
w szko³ach gabinetów. Maj¹ one pos³u¿yæ jako
pomoc dydaktyczna w czasie lekcji, a tak¿e podczas zajêæ pozalekcyjnych. Dzi, niestety, nie
wolno ich sprowadzaæ z dalekich krajów, z uwagi
na ochronê rodowiska. Tym bardziej wiêc nale¿y je ceniæ.
Dziêkujê za rozmowê.

Miejski Orodek Kultury

Miejski Orodek Kultury

Spektakl dyplomowy magisterski studentów
IV roku wydzia³u aktorskiego
Wy¿szej Szko³y Komunikowania
Mediów Spo³ecznych
im. Jerzego Giedroycia w Warszawie

21 marca o godz. 1700
na spotkanie z dowcipem i muzyk¹ ¿ydowsk¹.
Wieczór ten uwietni piew Oleksandry ¯urawel w jêzyku hebrajskim.
Artystce akompaniowaæ bêdzie skrzypaczka Judyta Stypu³kowska
oraz m³odzie¿ z ko³a teatralnego MOK.
Koncert towarzyszyæ bêdzie otwarciu wystawy obrazów Ma³gorzaty Gajewskiej-Margasiñskiej.

zaprasza na spektakl teatralny

£ysa piewaczka wg. Eugene Ionesco
Re¿yseria  prof. Grzegorz Chrapkiewicz
Choreografia  Jacek Bodurek
Muzyka  Andrzej G³owiñski
Scenografia  Ewa Machnio
13 marca, o godz. 1830,
MOK, ul. Orla 8  Wstêp wolny.
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zaprasza mieszkañców naszego miasta

Malarka pochodzi z rodziny artystycznej, urodzi³a siê w Warszawie. W 1982 roku uzyska³a dyplom
Akademii Sztuk Piêknych UMK. Malarstwo studiowa³a u prof. S. Borysowskiego, a grafikê w pracowni prof. A. Piotrowskiego w Toruniu. Prezentuje i wystawia sw¹ twórczoæ od 35 lat. Dzie³a
o bogatej i zró¿nicowanej tematyce, tworzy ró¿norodnymi technikami. Szczególnie interesuj¹cy
w obrazach, prezentowanych w Galerii Orlej jest w¹tek orkiestr ¿ydowskich, przedstawianych na
tle ma³ych miasteczek.
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Z¹bkowska premiera filmu
„Popie³uszko”

T³umy mieszkañców

Wejcie po s³ynnym czerwonym dywanie

F Pami¹tki
G

Film obejrza³o ponad 600 widzów
Powitanie

Gocie honorowi gali

Tort na zakoñczenie

Podziêkowania

Serdeczne podziêkowania za pomoc
i wsparcie w zorganizowaniu Gali Premierowej filmu Popie³uszko w Z¹bkach dla: Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
i Samorz¹du Województwa Mazowieckiego, Pani Agnieszki Gmitrzuk oraz
pracowników FirmyOrchidea z Zielonki, Delikatesów Api z Z¹bek, Drukarni BENEDYSIUK z Z¹bek, Kwiaciarni Lotos z Z¹bek, Domu wina,
koniaku, whisky Konkurencja z Zielonki oraz firm z Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej w Z¹bkach: Ejart sp. j., Hurtowni owoców Pana W³odzimierza
Gryciuka, Firmy TANO sk³ada:
Burmistrz Miasta Z¹bki
Robert Perkowski Burmistrz Robert Perkowski i Dyrektor Gimnazjum Ma³gorzata Zyk
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Dyrektor, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Publicznego Gimnazjum
nr 2 im. ks. Jerzego Popie³uszki w Z¹bkach sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowania
Pani Agnieszce Gmitrzuk oraz Jej
wspó³pracownikom za pomoc i wsparcie, jakie otrzymalimy w zwi¹zku z organizacj¹ Gali Premierowej filmu
Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas.
Uroczystoæ, która mia³a podnios³y
charakter, by³a dla nas niezwykle wa¿na z uwagi na postaæ Patrona Szko³y
oraz obchody II rocznicy nadania
imienia Gimnazjum. Dziêki Pañstwa
pracy i wielkiemu zaanga¿owaniu by³
to dla nas wszystkich wyj¹tkowy wieczór, za co z serca dziêkujemy.
Dyrektor Ma³gorzata Zyk
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Medal Z³o Dobrem Zwyciê¿aj dla Adama Woronowicza 
odtwórcy g³ównej roli w filmie Popie³uszko
Ogólnopolski Komitet Pamiêci Ksiêdza Jerzego Popie³uszko rozpocz¹³ obchody 25. rocznicy
mêczeñskiej mierci S³ugi Bo¿ego Ks. Jerzego Popie³uszko pod has³em Ksiê¿e Jerzy Pamiêtamy.
Przed kilku laty rozpoczê³y siê starania Pañstwa
Julity i Rafa³a Wieczyñskich o rodki na realizacjê
filmu fabularnego Popie³uszko. W rozmowie naszej przy grobie Ksiêdza Jerzego zaproponowa³em
twórcom tego filmu mo¿liwoæ starania siê o fundusze na ww. cel w Urzêdzie Marsza³kowskim i tak
rozpoczê³a siê nasza wspó³praca.
Zaaran¿owa³em kilka spotkañ z moim przyjacielem wicemarsza³kiem Waldemarem Rotkiewiczem, który przekona³ Zarz¹d do poparcia tej szlachetnej i potrzebnej inicjatywy. Po z³o¿eniu przez
Pañstwa Wieczyñskich stosownych dokumentów
Sejmik Województwa Mazowieckiego na wniosek
Zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego przyzna³ milion
z³otych na realizacjê tego filmu. Dziêki tym rodkom i wielu innym dosz³o do zrealizowania tego
dzie³a i rozpoczêcia uroczystej gali projekcji filmu
Popie³uszko w Teatrze
Wielkim w Warszawie.
W dniu 23.02.2009 r.
po zakoñczeniu uroczystej
projekcji filmu w P³ocku
wraz z twórcami filmu Popie³uszko Pani¹ Julit¹
Wieczyñsk¹  producentem, Panem Rafa³em Wieczyñskim  re¿yserem
z udzia³em odtwórcy g³ównej roli Panem Adamem Woronowiczem dokonalimy w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci
Ks. Jerzego Popie³uszki wrêczenia medalu Z³o Dobrem Zwyciê¿aj Panu Marsza³kowi Województwa
Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za wsparcie
realizacji ww. filmu i tym samym przyczynienie siê
do szerzenia pamiêci o mêczenniku naszych czasów.

W trakcie uroczystej premiery filmu Popie³uszko w Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach przed projekcj¹
filmu prezes komitetu Ryszard Walczak powiedzia³:
Ogólnopolski Komitet Pamiêci Ksiêdza Jerzego
Popie³uszki przez 24 lata swojej dzia³alnoci podejmowa³ wiele inicjatyw jak: budowa pomnika ks.
Jerzego w Parafii w. Trójcy w Z¹bkach, od 11 lat
przyznajemy medal Z³o Dobrem Zwyciê¿aj z wizerunkiem Kap³ana mêczennika osobom szerz¹cym
pamiêæ o mêczenniku, bohaterach i mê¿ach stanu
z powiêceniem s³u¿¹cych Bogu i Ojczynie, obecnie wydajemy ksi¹¿kê pod tytu³em Ksiê¿e Jerzy
Pamiêtamy, która wkrótce siê uka¿e. A dzi mamy
zaszczyt przyznaæ medal Z³o Dobrem Zwyciê¿aj
Szanownemu Panu Adamowi Woronowiczowi odtwórcy g³ównej roli w filmie Popie³uszko.
Za szerzenie pamiêci o S³udze Bo¿ym Ks. Jerzym
Popie³uszko, mêczenniku naszych czasów, medal ten
w imieniu stowarzyszenia i ponad tysi¹ca osób wyró¿nionych, przyznaj¹ prezes Komitetu Ryszard Walczak i wiceprezes
Jan Marczak zarazem prezes S³u¿by
TOTUS TUUS czuwaj¹cej przy grobie
Ks. Jerzego. Uroczystego wrêczenia
medalu dokonano
z udzia³em
Ks.
Kanclerza Kurii
Warszawsko Praskiej Ks. Dziekana
Mieczys³awa Stefaniuka, Ks. Kanonika Edwarda Kowary Proboszcza
Parafii w. Trójcy, w której Ks. Popie³uszko rozpoczyna³ pracê duszpastersk¹. Odby³o siê to w obecnoci Ks. Dziekana Stanis³awa Kucia z Radzymina, Ks. Czes³awa Banaszkiewicza z Parafii w.
Stanis³awa Kostki w Warszawie, kap³anów z parafii z¹bkowskich i sióstr zakonnych oraz licznie zgro-

Dzieñ Patrona
w Gimnazjum nr 2
im. ks. Jerzego Popie³uszki
Dnia 26.02.2009r. Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach
obchodzi³o drug¹ rocznicê nadania imienia ks. Jerzego Popie³uszki. W tym wyj¹tkowym dniu odby³y
siê: projekcje maj¹ce na celu przybli¿enie uczniom
postaci ks. Jerzego, monta¿ s³owno-muzyczny symbolizuj¹cy wydarzenia, w których uczestniczy³ ów
Patron oraz spotkania z osobami, które zna³y Go i
mog³y przedstawiæ nam Jego historiê.
Obchody rozpoczê³y siê msz¹ wiêt¹ w parafii
Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach, na której to Rada
Pedagogiczna oraz m³odzie¿ szkolna dziêkowa³a za
to, ¿e na naszej drodze Bóg postawi³ tak wartociowego cz³owieka jakim by³ ks. Jerzy. Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e to nasza parafia by³a pierwszym miejscem Jego pos³ugi kap³añskiej.
Po powrocie do szko³y uczniowie razem z opiekunami ogl¹dali w klasach wczeniej przygotowane
projekcje multimedialne, dotycz¹ce Patrona.
Na sali gimnastycznej odby³o siê spotkanie z p.
Katarzyn¹ Soborak, która zajmuje siê archiwum dotycz¹cym ks. Popie³uszki, w kociele w. Stanis³awa
Kostki na ¯oliborzu. Ze wzruszeniem s³uchalimy
jej opowieci.

www.zabki.pl

W trakcie uroczystoci mo¿na równie¿ by³o obejrzeæ monta¿ s³owno-muzyczny przygotowany przez
panie: Annê Kozio³, Jadwigê ¯aboklick¹, Agnieszkê
Barbachowsk¹ i Teresê Sidwê, a zrealizowany przez
uczniów naszej szko³y. Mylê, ¿e wykonawcom uda³o siê zmobilizowaæ widzów do refleksji zwi¹zanych
z trudnym, powojennym okresem naszej historii.
Od kiedy Patronem Gimnazjum zosta³ ks. Jerzy
szko³a zaczê³a kolekcjonowaæ pami¹tki, eksponaty
oraz artyku³y dotycz¹ce kap³ana. Powsta³a z nich interesuj¹ca wystawa, która zosta³a udostêpniona uczestnikom i gociom obchodów Dnia Patrona.
Pierwsz¹ czêæ wiêtowania zakoñczy³ zespó³
wokalny Full Power Spirit wykonuj¹c m.in. utwór
Niemiertelni promuj¹cy, wchodz¹cy na ekrany kin
film o ¿yciu i mêczeñskiej mierci tego wspania³ego
Polaka.
Po po³udniu odby³o siê spotkanie Samorz¹du
Szkolnego oraz trójek klasowych z odtwórc¹ roli ks.
Jerzego Popie³uszki  Adamem Woronowiczem. Aktor okaza³ siê bardzo sympatycznym cz³owiekiem
i chêtnie odpowiada³ na zadawane przez uczniów pytania. Dotyczy³y one g³ównie tworzenia filmu: jak d³u-

madzonych goci samorz¹dowców, polityków: Artura Zawiszy, Stanis³awa Adamskiego Chwaliboga
i Mateusza Piskorskiego oraz przyjació³ Ks. Jerzego  wspó³pracuj¹cych z Komitetem. Nastêpnie
obejrzano film, który na wszystkich zgromadzonych
zrobi³ bardzo du¿e wra¿enie.
Ja, swoj¹ dzia³alnoæ na rzecz pamiêci Ksiêdza
Jerzego Popie³uszki rozpocz¹³em wkrótce po pogrzebie, uczestnicz¹c w pierwszej s³u¿bie Ks. Jerzego powo³anej ze rodowisk medycznych studenckich i nielegalnego wówczas stowarzyszenia
Otrzewienie, z którym wspó³pracowa³em. Czuwalimy wówczas ca³odobowo na zmianê przy grobie mêczennika w Parafii wiêtego Stanis³awa
Kostki na warszawskim ¯oliborzu, chroni¹c grób
przed ewentualnym wykradzeniem cia³a ksiêdza Jerzego Popie³uszki przez SB. Po prawie 8 miesi¹cach nast¹pi³o na polecenie Kurii Metropolitarnej
Warszawskiej przejêcie czuwania przy grobie
Ks. Jerzego przez Kocieln¹ S³u¿bê TOTUS TUUS,
w której formalnie uczestniczy³em z numerem legitymacji 0554 zatwierdzonej 31 grudnia 1985 roku
przez p. Ksiêdza Pra³ata Teofila Boguckiego.
Tê informacjê i wiele innych bêdzie mo¿na
wkrótce przeczytaæ w ksi¹¿ce mojego autorstwa
pt.: Ksiê¿e Jerzy Pamiêtamy, w której zostan¹
równie¿ zamieszczane prze¿ycia i wspomnienia
o Ks. Jerzym Popie³uszko wielu wybitnych osobistoci.
W najbli¿szym miesi¹cu planujemy uroczycie
wrêczyæ medale Z³o Dobrem Zwyciê¿aj twórcom
filmu Popie³uszko Pani Julicie i Rafa³owi Wieczyñskim, którzy nie mogli przybyæ na uroczysty ich
odbiór w Gimnazjum nr2 w Z¹bkach z koniecznoci uczestnictwa na uroczystej gali Filmowej w Krakowie.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszki
go trwa³y zdjêcia, ile osób zosta³o zaanga¿owanych
do pracy nad projekcj¹, czym mo¿emy byæ zaskoczeni? Aczkolwiek m³odzie¿ interesowa³a równie¿ osoba p. Adama, jego zdanie na temat filmu, przemylenia nad postaci¹ ks. Jerzego, negatywne i pozytywne
strony zawodu aktora itp.
Ukoronowaniem tego wyj¹tkowego dla Gimnazjum nr 2 w Z¹bkach dnia by³a uroczysta gala, na
której zaproszeni gocie mieli mo¿liwoæ obejrzenia
filmu pt. Popie³uszko (re¿. Rafa³ Wieczyñski) oraz
zaprezentowanych eksponatów ze szkolnej Izby Pamiêci powiêconej ks. Jerzemu Popie³uszce.
Obchodom towarzyszyli i relacjonowali na ¿ywo
dziennikarze z telewizji regionalnej TVP Info, dziêki czemu takie podnios³e chwile mog³a prze¿ywaæ
z nami ca³a Warszawa.
Ten dzieñ, zdecydowanie by³ wa¿ny nie tylko dla
uczniów, nauczycieli oraz pracowników Gimnazjum.
Mylê, ¿e wszyscy którzy osobicie znali ks. Jerzego
dumni byli z tego, ¿e jego praca i zaanga¿owanie
w ¿ycie spo³eczne zosta³o docenione. Wszyscy powinnimy pielêgnowaæ pamiêæ o ludziach tak odwa¿nych, walcz¹cych o wolnoæ ojczyzny i twardo trzymaj¹cych siê swoich przekonañ. A uczniowie naszej
placówki z dum¹ mog¹ mówiæ, ¿e ich Patronem jest
cz³owiek tak niezwyk³y jak ks. Jerzy Popie³uszko.
Daria Nowacka
uczennica kl. IIIc

7

CO S£YCHAÆ  2009/5

Przekazanie sprzêtu
szko³om podstawowym
25 lutego przedstawiciele Komisji Spo³ecznej
Rady Miasta Z¹bki, w sk³adzie: Marcin Kubicki
(przewodnicz¹cy komisji), Agnieszka Ignaczak,
Jan Kurowicki oraz Marek Po³omski w sposób
uroczysty dokonali przekazania sprzêtu elektronicznego naszym szko³om podstawowym.
Dzia³aj¹ce przy Szkole Podstawowej Nr 1 kó³ko teatralne otrzyma³o profesjonalny zestaw
owietlaj¹cy scenê, dziêki któremu wystêpy bêd¹
mog³y zyskaæ nie tylko pod wzglêdem technicznym, ale tak¿e artystycznym. Ka¿dy zdaje sobie
doskonale sprawê jak wa¿ne jest dobre owietlenie, które nie tylko eksponuje aktorów, ale co pew-

nie wa¿niejsze, buduje po¿¹dan¹ atmosferê.
Natomiast Szko³a Podstawowa Nr 2 otrzyma³a zestaw bezprzewodowych mikrofonów, które z
pewnoci¹ przydadz¹ siê podczas organizacji wielu uroczystoci.
Obydwie wizyty mia³y miejsce w bibliotekach
szkolnych. Przy tej okazji samorz¹dowcy mieli
mo¿liwoæ zapoznaæ siê z sytuacj¹ placówek szkolnych równie¿ i w tym zakresie.
Przewodnicz¹cy komisji zapowiedzia³, ¿e kolejny sprzêt zostanie przekazany równie¿ naszym
gimnazjom.
red.

Ko³o Misyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Z¹bkach

Od wrzenia 2008 roku w PSP
nr 2 w Z¹bkach dzia³a Szkolne
Ko³o Misyjne prowadzone przez
M. Chudzik, K. Wêgrzynek i
O. Radonia. Zaczynalimy to
przedsiêwziêcie pe³ni obaw, czy
znajdziemy dzieci chêtne do pracy na rzecz misji. Spotkania odbywaj¹ siê raz w tygodniu. Trzeba powiêciæ czas
na przygotowanie, zrezygnowaæ z innych zajêæ, pogodziæ misyjn¹ dzia³alnoæ z nauk¹. Nie spodziewalimy siê tak licznego udzia³u dzieci w spotkaniach. Z klas III-VI zapisanych jest 50 osób,
natomiast regularnie na zajêcia uczêszcza 25-30 dzieci. Ko³o Misyjne przygotowywa³o kilka razy liturgiê s³owa Mszy wiêtej oraz nabo¿eñstwa ró¿añcowe w padzierniku. Gocilimy na spotkaniu ks.
misjonarza pallotyna J. Kêdziorê oraz ogl¹dalimy
filmy o misjach. Ka¿de dziecko odk³ada samodzielnie drobne pieni¹dze do skarbonki misyjnej. Oczy-

wicie modlimy siê za misje. 19
padziernika w naszym parafialnym kociele podczas Mszy w.
odby³o siê oficjalne przyjêcie
i przyrzeczenie dzieci chc¹cych
uczestniczyæ w Papieskim Dziele Misyjnym. Wszyscy otrzymali indeksy, legitymacje, koszulki, ró¿añce i modlitewniki misyjne. 26 padziernika
pojechalimy do parafii Nawrócenia w. Paw³a w
Warszawie (proboszczem jest ks. Adam Szkóp 
dawny proboszcz parafii w. Trójcy w Z¹bkach) na
spotkanie misyjne z misjonarzami i z ks. abp. H. Hoserem. Przy jednym stole zjedlimy smaczn¹ grochówkê (uwiecznili to fotoreporterzy z tygodnika
Idziemy).W listopadzie odwiedzilimy miejscowy cmentarz, aby pomodliæ siê za zmar³ych ¿o³nierzy i uprz¹tn¹æ ich groby. W styczniu odby³o siê planowane wczeniej kolêdowanie misyjne. Przebrani w
egzotyczne stroje i z instrumentami kolêdowalimy

najpierw w szkole (w klasach i na zebraniach z rodzicami), a nastêpnie na terenie parafii. Zaskoczy³a
nas hojnoæ i ¿yczliwoæ wielu osób. Siostry Michalitki, p. organista Sylwester Mulik, ks. Jan Kulesza
obdarowali nas równie¿ s³odyczami. Niezwykle mile
zaskoczony by³ poprzedni burmistrz p. J. Boksznajder, którego spotkalimy na ulicy. Poczêstowa³ nas
s³odyczami, piewalimy razem kolêdy. Dziêki ¿yczliwoci wielu osób zebralimy razem 1860 z³. Pieni¹dze zosta³y wys³ane na misje w Papui Nowej
Gwinei. Dziêkujemy wszystkim, którzy maj¹ dobre
serca i zechcieli wspomóc nasz¹ akcjê kolêdowania
na rzecz misji. Szczególne podziêkowania dla: p. dyrektor J. Ma³yszczuk, pracowników szko³y, uczniów
i ich rodzin, sióstr Michalitek, ks. proboszcza
A. Kopczyñskiego, ks. J. Kuleszy, p. organisty S. Mulika oraz p. Jerzego Boksznajdera. Niestety nie uda³o siê nam kolêdowaæ w Urzêdzie Miasta, choæ taka
jest powszechna tradycja.
Katarzyna Wêgrzynek

Jak uchroniæ mieszkañców przed zwierzêtami?

Ostatnio znów g³ono mówiono o naszym miecie w mediach. Przyczyn¹ sta³ siê niecodzienny
przypadek z dzikiem. Zdarzenie niesamowite i zupe³nie nie do przewidzenia by³o przyczyn¹ nieszczêcia dla kilku osób.
Pani Beata jest weso³¹ m³od¹ osob¹ o pozytywnym nastawieniu do ¿ycia. Tego dnia sz³a ze swoim dzieckiem, gdy dzik uderzy³ w wózek. Zanim
zorientowa³a siê, co siê dzieje, zwierzê zaatakowa³o j¹ i powali³o na ziemiê. Wo³anie o pomoc us³ysza³ dozorca pracuj¹cy na pobliskim osiedlu. Uderzaj¹c kijem i wiadrem przep³oszy³ zwierze.
Wszystko trwa³o kilkanacie, mo¿e kilkadziesi¹t
sekund, ale dzik zd¹¿y³ zadaæ sporo ran pani Beacie i dozorcy. W szpitalu okaza³o siê, ¿e nie wystarczy jeden zabieg zszycia ran i konieczna by³a
powa¿niejsza operacja. Prawdopodobnie dziecko
równie¿ skorzysta z opieki psychologa.
Drugi przypadek by³ znacznie bardziej dramatyczny. Pani Jadwiga zareagowa³a, jak twierdzi,
bez zastanowienia. Szybko chwyci³a ch³opca i odwracaj¹c siê ustawi³a go pod ogrodzeniem sama
staj¹c miêdzy nim, a agresywnym zwierzêciem.
Trzymaj¹c obur¹cz parkan próbowa³a najd³u¿ej
jak mog³a utrzymaæ siê miêdzy dzikiem a dzieckiem. Dopiero interwencja kierowcy przeje¿d¿aj¹cego w pobli¿u sprawi³a, ¿e zwierze uciek³o. Na
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szczêcie kierowc¹ okaza³ siê lekarz. To on jako
pierwszy udzieli³ pomocy kobiecie, która mia³a
powa¿ne rany nóg i uszkodzon¹ têtnicê udow¹.
Pani Jadwiga twierdzi, ¿e zrobi³a to, co zrobi³by ka¿dy na jej miejscu. Zas³oni³a swoim cia³em dziecko. Czyn ten, choæ na pierwszy rzut oka
nienadzwyczajny, to jednak zas³uguje na miano
bohaterstwa. Patrz¹c na rany i obecny stan zdrowia pani Jadwigi  uszkodzona têtnica, zerwany
nerw w nodze, ogólne powa¿ne pot³uczenia 
mo¿na przyznaæ z ca³¹ pewnoci¹, ¿e uratowa³a
dziecko przed mierci¹.
Ka¿dy zadaje sobie pytanie, czy musia³o do
tego dojæ? Co by³o przyczyn¹, ¿e agresywny dzik
zaatakowa³? Czy brak zezwoleñ na odstrza³ licznej populacji warszawskich dzików by³ przyczyn¹ tej niecodziennej migracji? Jednak nie dzikowi chcia³bym powiêciæ ten artyku³, ale samemu
zjawisku zwierz¹t w miecie. Zagro¿eniem nie
musi byæ od razu dzik. Codziennie widzimy wa³êsaj¹ce siê psy po ulicach. To one, tak naprawdê,
stanowi¹ realne zagro¿enie dla mieszkañców. Nie
wszystkie psy to bezdomne kundle. Ca³kiem spora czêæ posiada obro¿ê i jest wypuszczana przez
swoich w³acicieli. Takie nieodpowiedzialne zachowanie jest przyczyn¹ niekontrolowanego rozmna¿ania siê zwierz¹t i zagro¿enia, jakie stano-

wi¹ dla mieszkañców. Co roku s³yszê o przypadkach ataku ze strony psów. Rada Miasta rozwa¿a
wprowadzenie obowi¹zkowego znakowania
czworonogów za pomoc¹ tzw. chipów elektronicznych. Rozwa¿ane jest równie¿ zaostrzenie kar za
niezg³oszenie psa w urzêdzie miasta. Przypomnê,
¿e ka¿dy w³aciciel ma obowi¹zek zg³osiæ posiadanie psa i uiciæ za niego podatek. Prawdopodobnie na wiosnê Stra¿ Miejska zacznie przeprowadzaæ kontrole i surowo karaæ oci¹gaj¹cych siê
w³acicieli czworonogów.
Miasto ma podpisan¹ umowê na od³awianie
niebezpiecznych psów. Niestety wymogi, jakie
musz¹ spe³niaæ schroniska s¹ tak rygorystyczne,
¿e koszt od³owienia jednego psa wynosi oko³o
tysi¹ca z³otych. Limitem staj¹ siê wiêc mo¿liwoci bud¿etowe. Problem ten dotyczy wszystkich
miast w naszym powiecie i same Z¹bki tego nie
rozwi¹¿¹, a na Starostwo Powiatu raczej w tej
kadencji ju¿ bym nie liczy³. Tymczasem apelujê
o pilnowanie swoich podopiecznych, a o wszelkich przypadkach agresywnego zachowania psów
proszê informowaæ Stra¿ Miejsk¹.
Marcin Kubicki
Przewodnicz¹cy Komisji Spo³ecznej
Rady Miejskiej w Z¹bkach

www.zabki.pl
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bardzo zaanga¿owali
siê w Walentynkow¹
pocztê, co wzbogaci³o serdeczny nastrój
tego wieczoru. Gocie piewali piosenki karaoke, chêtnie
uczestniczyli we
wspólnych zabawach
i konkursach. Dla najlepszych organizatorzy przygotowali
w tym roku wiele nagród-niespodzianek.
Dziêki zaanga¿owaniu uczniów podczas balu odby³a siê
aukcja prac plastycznych. Gocie z
podziwem ogl¹dali ma³e dzie³a sztuki i chêtnie je licytowali. Ca³kowity dochód z tegorocznego balu umo¿liwi zakup betonowych
sto³ów do ping-ponga i szachów, które postawione zostan¹ na dziedziñcu szko³y.

Bal Dobroczynny w SP Nr 1

14 lutego Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Z¹bki, przy wsparciu Rady Rodziców,
zorganizowa³ bal dla sympatyków z¹bkowskiej
Jedynki. Tym sposobem (po rocznej przerwie) powrócilimy do naszej m³odej tradycji
organizowania karnawa³owej imprezy dla doros³ych. Naszym celem od pocz¹tku by³a integracja rodziców i nauczycieli podczas wspólnej zabawy, jednak przewodni¹ myl¹
organizacji balu od pocz¹tku by³a zbiórka pieniêdzy na wyposa¿enie szkolnego ogródka
w urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne.
Tegoroczne spotkanie zbieg³o siê z Dniem
wiêtego Walentego. Rodzice i przyjaciele naszej szko³y licznie przybyli na wspóln¹ zabawê.
Ponad 120 osób tañczy³o, wiêtuj¹c spotkanie
w naszej niecodziennej sali balowej. Uczestnicy

Cieszymy siê, ¿e wspólne dzie³o rodziców,
nauczycieli i przyjació³ naszej szko³y po raz
kolejny przysporzy dzieciom wiele radoci,
a ogromna praca wielu osób, umo¿liwi dzieciom aktywny wypoczynek i w znacz¹cy sposób wp³ynie na jakoæ spêdzanego przez
uczniów czasu wolnego.
Szczególne podziêkowania sk³adamy
wspó³twórcom balu: Szkolnym ArtystomMalarzom oraz firmom, które ufundowa³y
nagrody:
 P. Agnieszce Sasin  Akademia Urody AS,
 P. Alinie Wiesio³ek  Studio Stylizacji Paznokci,
 P. Joannie Mikulskiej  Salon Fryzjerski,
 P. Bo¿enie i Cezaremu Pisarek  Restauracja Wiejska Chata,
 Telepizza  Orla i Ele-Taxi.
Wszystkich, którzy nie mogli w tym roku
bawiæ siê z nami  zapraszamy za rok.
UKS Jedynka Z¹bki
i Rada Rodziców SP1

Ferie aktywnie spêdzone
Ferie w wietlicy rodowiskowej nr 2
w tym roku by³y bardzo urozmaicone. Razem
z wychowankami spêdzilimy ten czas doæ
aktywnie. Jedzilimy m.in.: na basen, na krêgle oraz na ³y¿wy. Bylimy równie¿ na ciance wspinaczkowej, gdzie dzieci mog³y spraw-

www.zabki.pl

dziæ swoj¹ sprawnoæ fizyczn¹. Oprócz zajêæ
ruchowych nie zabrak³o w ci¹gu tych dwóch
tygodni odrobiny kultury. Gimnazjalici pojechali do teatru na spektakl pt. Upiór w operze. M³odsze dzieci natomiast mia³y zajêcia
plastyczne oraz obejrza³y teatrzyk pt. Nowo-

roczne tajemnice w naszym z¹bkowskim
MOK-u. Najwiêksz¹ atrakcj¹ jednak cieszy³o
siê, odwiedzone przez nas oceanarium, gdzie
moglimy podziwiaæ prawdziwe rekiny i piranie karmione przez przewodnika na nasze specjalne ¿yczenie.
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Prawnik
radzi
Pytanie:
Moi s¹siedzi mieszkaj¹cy
nad nami s¹ bardzo ha³aliwymi ludmi 
przesuwaj¹ meble, skacz¹, biegaj¹, rzucaj¹
czym o pod³ogê. Ha³asy te zazwyczaj zaczynaj¹ siê ok. 2000 i trwaj¹ do 2300, czasami
do pó³nocy. S¹ uporczywi i z³oliwi  nie reaguj¹ na nasze uwagi. Mo¿na ju¿ mówiæ o
swoistym konflikcie miêdzy nami i o ich intencjonalnym ha³asowaniu. Interwencje policji nie by³y skuteczne, poniewa¿ policja
stwierdzi³a, i¿ s¹ to odg³osy ¿ycia codziennego. Administracja naszego bloku twierdzi, ¿e nic nie mo¿e uczyniæ, poniewa¿ s¹siedzi ci nie s¹ w³acicielami tego
mieszkania, lecz je wynajmuj¹. W³aciciel
natomiast stwierdzi³, ¿e nie bêdzie ingerowa³ w ¿ycie rodzinne swoich najemców. Proszê o pomoc w tej sprawie.
Czytelniczka
Odpowied:
W pierwszej kolejnoci nale¿y wskazaæ, i¿
jest Pani w pe³ni uprawniona do bezpiecznego, bez nara¿ania zdrowia i ¿ycia przebywania
na swojej nieruchomoci i bez znoszenia niewygód przy korzystaniu z niej. Nie nale¿y równie¿ daæ siê terroryzowaæ uci¹¿liwym s¹siadom.
Z sytuacji jak¹ Pani opisa³a, wynika, i¿ przys³uguj¹ce Pani prawo w³asnoci zosta³o naruszone poprzez zachowanie innych osób, poprzez powodowanie przez nich ha³asów.
Odpowiada to tak zwanym immisjom, a wiêc
zak³óconemu oddzia³ywaniu na s¹siedni¹ nieruchomoæ.
Kwestia problemów miêdzys¹siedzkich (bo
za taki nale¿y uznaæ problem zak³óceñ, o których Pani pisze) zosta³ uregulowany przez przepisy kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), aby zapewniæ spokojne korzystanie z s¹siednich
nieruchomoci. Ustawodawca wskazuje, i¿ korzystanie z nieruchomoci ma nastêpowaæ w taki sposób, aby nie dochodzi³o do niedopuszczalnego oddzia³ywania na nieruchomoci
s¹siednie. Oznacza to, i¿ oddzia³ywanie jako
takie na s¹siedni¹ nieruchomoæ jest dopuszczalne, jednak¿e tylko w granicach przeciêtnej miary, a zatem ka¿dy w³aciciel nieruchomoci zobligowany jest do znoszenia tego
oddzia³ywania we wszelkiej postaci w okrelonym stopniu, jeli to oddzia³ywanie nie ma
charakteru szykany, czyli nie zmierza wy³¹cznie w sposób umylny do szkodzenia i dokuczenia. Przy ocenie oddzia³ywania ponad
przeciêtn¹ miarê bierze siê pod uwagê równie¿ spo³eczno  gospodarcze przeznaczenie
obu nieruchomoci, a wiêc ich funkcjê i sposób eksploatacji (w Pani przypadku s¹ to funkcje i cele mieszkaniowe) obu s¹siaduj¹cych nieruchomoci. Maj¹c te dwa aspekty na uwadze,
s¹d dokonuje oceny stopnia dopuszczalnego
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oddzia³ywania na s¹siedni¹ nieruchomoæ i korzystania z niej przez w³aciciela (tak¿e inne
osoby do tego uprawnione).
Przepis art. 144 k.c. stanowi, i¿ w³aciciel
nieruchomoci powinien przy wykonywaniu
swego prawa powstrzymywaæ siê od dzia³añ,
które by zak³óca³y korzystanie z nieruchomoci
s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹
ze spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoci i stosunków miejscowych.
W³acicielowi nieruchomoci s¹siedniej
(a wiêc Pani), w przypadku naruszenia przys³uguj¹cego prawa w³asnoci i zaistnienia zak³óceñ przekraczaj¹cych dopuszczaln¹ miarê,
przys³uguje prawo wytoczenia powództwa
o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o
zaniechanie naruszeñ, którego podstaw¹ jest
art. 222 § 2 k.c.
W prawdzie, jak wy¿ej wskazano, art.
144 k.c. wspomina o w³acicielu nieruchomoci. Z drugiej jednak strony art. 222 § 2 k.c.,
na podstawie którego wystêpuje siê z roszczeniem do s¹du, wyst¹piæ mo¿na przeciwko ka¿dej osobie, która dokonuje naruszeñ, czyli jest
odpowiedzialna za niedozwolone zak³ócenia.
W szczególnoci mo¿e tutaj wchodziæ w grê
ochrona najemcy lokalu mieszkalnego przed
skutkami dzia³añ innego najemcy (tak orzek³
S¹d Najwy¿szy w sprawie o sygnaturze III CZP
89/74). Choæ stanowisko to jeszcze do niedawna by³o dyskusyjne, to jednak w doktrynie
i orzecznictwie S¹du Najwy¿szego przewa¿a
pogl¹d, i¿ powództwo mo¿na skierowaæ tak¿e
przeciwko najemcy lokalu, z którego pochodz¹ immisje, szczególnie gdy wytwórc¹ ich jest
w³anie ten najemca (a wiêc ha³asuje najemca
lokalu). W doktrynie wykszta³ci³ siê pogl¹d, i¿
z roszczeniem na podstawie art. 144 k.c.
w zwi¹zku z art. 222 § 2 k.c. wyst¹piæ mo¿na
w stosunku do wszystkich osób uprawnionych
do nieruchomoci rzeczowo lub obligacyjnie,
które oddzia³uj¹ porednio na inne nieruchomoci. Podsumowuj¹c nale¿y wskazaæ, i¿ wystêpuj¹c do s¹du z ¿¹daniem zaniechania naruszeñ przez uci¹¿liwego s¹siada, znajdzie Pani
ochronê prawn¹ na podstawie wspomnianych
przepisów kodeksu cywilnego.
S¹d za rozstrzygaj¹c o tym ¿¹daniu okreli o sposobie korzystania z nieruchomoci pozwanego w sposób nie zak³ócaj¹cy korzystania z nieruchomoci s¹siednich, a wiêc np.
o obowi¹zku zaniechania nadmiernego ha³asowania.
Oprócz wy¿ej wskazanego powództwa do
s¹du powszechnego powinna Pani podj¹æ jeszcze inne kroki. Przede wszystkim powinna Pani
zawiadomiæ w³aciciela lokalu, o tym, ¿e najemcy dopuszczaj¹ siê ha³asowania, a w swoich dzia³aniach s¹ uporczywi i dzia³aj¹ z zamiarem dokuczenia Pañstwu. Istniej¹
szczególne przepisy dotycz¹ce stosunku najmu, które pozwalaj¹ w³acicielowi na wypowiedzenie umowy najmu w stosunku do lokatora, który zak³óca korzystanie z lokalu. Musz¹
byæ jednak spe³nione okrelone przes³anki
wskazane w art. 685 k.c. (wykraczanie przez
najemcê w sposób ra¿¹cy i uporczywy przeciwko obowi¹zuj¹cemu porz¹dkowi domowemu albo czynienie uci¹¿liwym korzystanie z in-
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nych lokali przez niew³aciwe zachowanie najemcy). Byæ mo¿e, ¿e czêste skargi na najemców do w³aciciela wynajmowanego lokalu,
sk³oni¹ w³aciciela do podjêcia stosownych
kroków i wypowiedzenia umowy najmu bez
zachowania terminu wypowiedzenia. Jednoczenie, swoje uwagi co do zachowania najemców powinna Pani kierowaæ do w³aciciela na
pimie i w takiej samej formie ¿¹daæ od niego
zajêcia stanowiska w tej sprawie. Jest to wa¿ne z punktu widzenia ewentualnego procesu
o zaniechanie naruszeñ. W przypadku gdy oka¿e siê, ¿e w³aciciel toleruje takie zachowanie
najemców lub nawet najemcy zachowuj¹ siê
tak na polecenie w³aciciela, powództwo o zaniechanie naruszeñ mo¿e byæ skierowane tak¿e przeciwko w³acicielowi, bowiem oddanie
przez niego nieruchomoci we w³adanie innej
osoby nie powoduje braku jego ewentualnej odpowiedzialnoci.
Kolejnym sposobem walki z uporczywym
lokatorem jest skorzystanie z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który stanowi: Je¿eli lokator wykracza
w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko porz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub w³aciciel innego lokalu w tym
budynku mo¿e wytoczyæ powództwo o rozwi¹zanie przez s¹d stosunku prawnego uprawniaj¹cego do u¿ywania lokalu i nakazanie jego
opró¿nienia, a zatem daje prawn¹ mo¿liwoæ
zwrócenia siê do s¹du o rozwi¹zanie umowy
najmu i wyeksmitowanie uci¹¿liwego s¹siada.
W postêpowaniu opartym na wskazanej podstawie wykazaæ nale¿y wszystkie przes³anki,
o jakich mowa w tym przepisie, a wiêc uporczywe i ra¿¹ce zachowanie lokatora, obowi¹zuj¹ce w budynku normy porz¹dku domowego i fakt ich przekroczenia przez lokatora,
uci¹¿liwoæ korzystania z w³asnego lokalu.
Tak¿e interwencja policji mo¿e byæ skuteczna. Sam fakt zg³aszania zak³óceñ ciszy nocnej
na policjê, mo¿e Pañstwu pomóc przy udowadnianiu swoich racji w s¹dzie. Z ca³¹ pewnoci¹ policja nie mo¿e uzasadniaæ braku podjêcia interwencji, tym i¿ ha³asy stanowi¹ odg³osy
¿ycia codziennego, szczególnie gdy ha³asy te
dobiegaj¹ do Pañstwa w czasie ciszy nocnej
i uniemo¿liwiaj¹ nocny wypoczynek.
Przypominam, i¿ w przypadku wyst¹pienia z jakimkolwiek powództwem do s¹du ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie,
która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Pomocnymi dowodami w sprawie s¹ niew¹tpliwie np. zeznania wiadków (innych s¹siadów,
pracowników administracji, interweniuj¹cych
policjantów), pisma do i od administracji budynku, pisma do i od w³aciciela budynku).
Ka¿dy z Pañstwa mo¿e zg³osiæ swoje zapytanie do Pani mecenas Eweliny Dudek
za porednictwem poczty elektronicznej:
edudek@o2.pl lub poczt¹ tradycyjn¹ na
adres: ul. Wilcza 9, 05-091 Z¹bki. Pañstwa
pytania wraz z odpowiedziami zostanê
opublikowane w kolejnych numerach Co
S³ychaæ?

www.zabki.pl
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Pomoc
w usuwaniu
azbestu
Maj¹c na uwadze dobro rodowiska
naturalnego, Burmistrz Miasta Z¹bki informuje, ¿e w bud¿ecie Miasta
Z¹bki na 2009 rok przewidziano
rodki na pomoc w usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz
otrzymano dotacjê na ww. cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Pomoc ta jest skierowana do osób
fizycznych i polegaæ bêdzie na demonta¿u, wywiezieniu i unieszkodliwieniu
powsta³ych z rozbiórki odpadów azbestowych na koszt Miasta Z¹bki. Natomiast koszty ewentualnych prac remontowych przygotowuj¹cych do po³o¿enia
nowego pokrycia dachowego, zakup
i po³o¿enie nowego pokrycia dachowego ponosi w³aciciel nieruchomoci.
Pomoc bêdzie udzielana do wyczerpania rodków przeznaczonych na bie¿¹cy rok. O udzieleniu pomocy decydowaæ bêdzie kolejnoæ z³o¿onych
wniosków (decyduje data wp³ywu do
Urzêdu Miasta) oraz z³o¿enie informacji o posiadanych wyrobach azbestowych lub jej zaktualizowanie. Wnioski
przyjmowane bêd¹ do dnia 30 kwietnia 2009r., natomiast prace przy demonta¿u i wywozie odpadów zawieraj¹cych
azbest prowadzone bêd¹ od czerwca do
wrzenia 2009 r.
Szczegó³owe zasady udzielania pomocy w utylizacji ww. odpadów na terenie Miasta Z¹bki okrela Regulamin,
który zamieszczony jest obok.

Regulamin udzielania pomocy w utylizacji wyrobów azbestowych
ze rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta Z¹bki oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Regulamin okrela zasady udzielania pomocy w utylizacji odpadów zawieraj¹cych azbest na terenie
Miasta Z¹bki.
1. Pomoc w utylizacji odpadów zawieraj¹cych azbest zwana dalej pomoc¹ skierowana jest do osób fizycznych, posiadaj¹cych nieruchomoæ na terenie miasta Z¹bki.
2. Pomoc dotyczy demonta¿u, wywozu oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - wyrobów zawieraj¹cych azbest z nieruchomoci le¿¹cych w granicach miasta Z¹bki.
3. Za wyrób zawieraj¹cy azbest uwa¿a siê ka¿dy wyrób o stê¿eniu równym lub wy¿szym od 0,1% azbestu,
w szczególnoci:
a) p³yty azbestowo-cementowe p³askie lub faliste (pokrycia dachowe  eternit),
b) rury i z³¹cza azbestowo-cementowe,
c) izolacje natryskowe rodkami zawieraj¹cymi w swoim sk³adzie azbest.
Pomoc finansowana jest z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Z¹bki
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z planem finansowym stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej na dany rok kalendarzowy.
4. Demonta¿, wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zwieraj¹cych azbest pochodz¹cych z
demonta¿u i rozbiórki obiektów budowlanych, prowadziæ bêdzie firma wy³oniona przez Urz¹d Miasta
Z¹bki w postêpowaniu o zamówienie publiczne, zgodnie z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pón. zm.).
5. Koszty demonta¿u, odbioru z danej nieruchomoci odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych azbest oraz
ich utylizacji ponosi Miasto Z¹bki.
6. Koszty ewentualnych prac remontowych przygotowuj¹cych do po³o¿enia nowego pokrycia dachowego,
zakup i po³o¿enie nowego pokrycia dachowego ponosi w³aciciel nieruchomoci. W³aciciel nieruchomoci odpowiada równie¿ za zabezpieczenie odkrytego budynku przed ewentualnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi po zakoñczeniu demonta¿u p³yt azbestowych przez firmê, o której mowa w pkt 5.
7. Pomoc udzielana bêdzie na pisemny wniosek w³aciciela nieruchomoci (b¹d posiadacza za pisemn¹ zgod¹ w³aciciela), który nale¿y z³o¿yæ osobicie w siedzibie Urzêdu lub przes³aæ poczt¹ na adres: Urz¹d
Miasta Z¹bki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Z¹bki. Wzór wniosku stanowi Za³¹cznik do niniejszego
Regulaminu.
8. Ze wzglêdu na ograniczone rodki bud¿etowe, pomoc udzielana bêdzie do wyczerpania rodków przeznaczonych na bie¿¹cy rok.
9. Wnioski o udzielenie pomocy w utylizacji wyrobów zawieraj¹cych azbest na 2009 rok przyjmowane bêd¹
do dnia 30 kwietnia 2009 r.
10. O udzielanej pomocy decyduje kolejnoæ z³o¿onych wniosków (decyduje data wp³ywu do Urzêdu Miasta
Z¹bki) oraz przed³o¿ona wczeniej informacja lub zaktualizowana informacja o posiadanych na terenie
gospodarstwa wyrobach zawieraj¹cych azbest.
11. Demonta¿ i odbiór wyrobów azbestowych, zg³oszonych przez wnioskodawców, na terenie Miasta Z¹bki
odbywaæ siê bêdzie w terminie od 1czerwca do 30 wrzenia 2009r.
12. O gotowoci do demonta¿u i odbioru wyrobów zawieraj¹cych azbest wnioskodawca informuje telefonicznie firmê, o której mowa w pkt 5 na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczêcia prac, jednoczenie
wspólnie ustalaj¹c optymaln¹ datê przeprowadzenia demonta¿u i odbioru wyrobów zawieraj¹cych azbest.
13. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany do zg³oszenia zmiany pokrycia dachowego do Wydzia³u Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wo³ominie na minimum 30 dni przed planowanym remontem.
14. Postêpowanie w sprawie udzielanej pomocy prowadzi w³aciwa merytorycznie komórka organizacyjna
w Urzêdzie Miasta Z¹bki, tj. Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony rodowiska.

XXXVI sesja Rady Miasta Z¹bki

W dniach 24 lutego i 3 marca odby³a siê XXXVI sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas której podjêto
nastêpuj¹ce uchwa³y:
 w sprawie emisji obligacji,
 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.,
 w sprawie podzia³u na okrêgi wyborcze,
 w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania,
 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzonych przez Miasto Z¹bki,
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy,
 w sprawie wyra¿enia zgodny na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzeda¿ wyodrêbnionych lokali mieszkalnych,
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie dopuszczenia zap³aty podatków, stanowi¹cych dochody bud¿etu gminy, kart¹ p³atnicz¹,
 w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Miasta Z¹bki na 2009 rok,
 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Z¹bki,
 w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXV/255/2009 Rady Miasta Z¹bki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie
wyra¿enia zgody na ustanowienie prawa u¿ytkowania lokalu u¿ytkowego w budynku przy ul. 3-ego Maja
nr 14 w Z¹bkach,
 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Z¹bkach za rok 2008.
Pe³na treæ uchwa³ dostêpna jest na stronie urzêdowej (www.zabki.pl) link BIP (zak³adka prawo miejscowe).

www.zabki.pl

Burmistrz
Miasta Z¹bki
og³asza nabór
kandydatów na stanowisko
Inspektor/podinspektor
ds. owiatowych i spo³ecznych.
Wymagania niezbêdne i dodatkowe na
ww. stanowisko znajduj¹ siê na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzêdu Miasta Z¹bki www.umzabki.bip.org.pl  konkursy na wolne
stanowiska pracy.
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Turniej Sportowa rodzina za nami

W dniu 28.02.2009 r., w gocinnej hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach
odby³a siê pierwsza edycja cyklu zawodów
sportowych Sportowa rodzina. Pierwsz¹
dyscyplin¹ sportow¹ tej imprezy by³ tenis sto³owy.
Celem organizacji turnieju Sportowa rodzina jest zachêcenie mieszkañców Z¹bek, zarówno tych w wieku szkolnym, jak równie¿ tych
doros³ych do wspólnego, aktywnego wypoczynku. Dlatego zawody w tenisie sto³owym
odbywa³y siê wed³ug specjalnej formu³y. Najpierw rywalizowa³y w pojedynkach singlowych
dzieci, pónej rywalizowali w grach pojedynczych miêdzy sob¹ rodzice. Fina³em by³a gra
podwójna, w której przy stole, naprzeciwko siebie stawa³y duety: dziecko z rodzicem.
Organizatorzy z pewn¹ obaw¹ podchodzili do zainteresowania turniejem. Mi³ym zaskoczeniem by³a doæ wysoka frekwencja. Wy-

W dniach 28 lutego i 1 marca w Zielonce odby³ siê II Ogólnopolski Turniej Dru¿yn Pracowniczych o Puchar Prezydent m.st. Warszawy Pani
Hanny Gronkiewicz-Waltz.
W turnieju wziê³o udzia³ 18 dru¿yn. Jedn¹
z nich by³a dru¿yna powiatu wo³omiñskiego,
w której Z¹bki reprezentowali: przewodnicz¹cy
Rady Miasta S³awomir Ziemski, burmistrz Robert
Perkowski oraz przewodnicz¹cy komisji spo³ecznej Marcin Kubicki. W dru¿ynie naszego powiatu
zagra³ tak¿e pose³ Janusz Piechociñski.
Poziom gry by³ bardzo wysoki, nad wszystkimi górowa³y jednak reprezentancie s³u¿b mundurowych.
W turnieju udzia³ wziêli: Biuro Ochrony Rz¹du, Komenda G³ówna Policji CB, Akademia
Obrony Narodowej, Zak³ady Przemys³u T³uszczowego Kruszwica, Nadwilañska Stra¿ Graniczna,
Reprezentacja Senatu RP, Stra¿ Miejska m.st. Warszawy, CUPROD Kluczbork, Zak³ady Przemys³u
T³uszczowego Warszawa, Oddzia³ Prewencji Policji, Reprezentacja TVP, KPP Kranik, Komenda
G³ówna Policji BOA,GKP Targówek, Pogoñ Siedlce, Komenda Sto³eczna Policji, Powiat Wo³omiñski oraz OLDBOYS 99 Lubraniec.
red.
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startowa³o 11 rodzin. Po rozegraniu wszystkich spotkañ okaza³o siê, ¿e prym w tenisie
sto³owym w Z¹bkach wiedzie rodzina D¹browskich. Bracia D¹browscy Andrzej z synem Micha³em i Ryszard z synem Kamilem
jak burza przeszli wszystkie pojedynki eliminacyjne i spotkali siê w trzyzespo³owym finale wraz z rodzin¹ Roguskich. Miêdzy sob¹
rozstrzygnêli walkê o pierwsze i drugie miejsce. Lepsi okazali siê Andrzej i Micha³.
Kolejn¹ dyscyplin¹ cyklu bêdzie badminton. Zawody odbêd¹ siê w dniu 21.03.2009 r.
O szczegó³ach poinformujemy niebawem.
Jacek Romañczuk
Ostateczna klasyfikacja:
Andrzej i Micha³ D¹browscy
Ryszard i Kamil D¹browscy
Robert i Patryk Roguscy

Turniej z udzia³em
naszych samorz¹dowców

www.zabki.pl

