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ZBKOWSKA GAZETA SAMORZDOWA

kmierÂ Prezydenta RP i caej delegacji
KatyÍ 2010

Gá boko poruszeni tragiczn mierci
Pary Prezydenckiej

Marii i Lecha Kaczyskich
oraz pozostaáych Uczestników
Delegacji Rzeczypospolitej Polskiej
w katastrofie pod Smoleskiem,
w poczuciu ogromnej straty dla Pastwa Polskiego, áczymy si
w bólu z rodzinami ofiar i skáadamy im szczere wyrazy wspóáczucia.
W sobotniej katastrofie mierü poniosáo 96 wa*nych
dla Pastwa Polskiego osób.

Czeü ich pami ci.
Przewodniczcy Rady Miasta Zbki
Sáawomir Ziemski

Burmistrz Miasta Zbki
Robert Perkowski

mierü Pary Prezydenckiej
wraz z caá Delegacj Prezydenck
jest ogromnym ciosem dla Pastwa i Narodu.
Pogr*eni w smutku i *alu oddajemy hoád
Ich pami ci

Wieczny odpoczynek racz Im daü Panie...
Koáo Prawa i Sprawiedliwoci w Zbkach

1

ZAPOWIEDZI

CO SâYCHAý

Zaproszenie

Zaproszenie

na TURNIEJ

na

TENISA STOàOWEGO

WYSTAW MALARSK

Miejski Orodek Sportu
i Rekreacji w Zbkach
oraz Gimnazjum nr 1
w Zbkach

Miejski Orodek Kultury
w Zbkach
zaprasza w sobot ,

informuj o zmianie terminu
rozegrania VII turnieju
tenisa stoáowego
z cyklu Grand Prix'2009/2010
- edycja wielkanocna pod patronatem Burmistrza Miasta Zbki.

8 maja o godz. 1700

Turniej odb dzie si
w hali sportowej
Gimnazjum nr 1 w Zbkach
przy ul. Harcerskiej 9
w dniu 24.04.2010 r. (sobota),
a nie jak planowano
17.04.2010 r.
Rozgrywki odbywaü si b d
w 3 kategoriach wiekowych:
Szkoây Podstawowe
(7-12 lat) - godz. 9.00
Gimnazja (13-15 lat)
- godz. 10.00
Open (powy+ej 16 lat)
- godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpocz ciem rozgrywek.
Wszystkich ch tnych do udziaáu
w turnieju
serdecznie zapraszamy!!!

na otwarcie wystawy
malarstwa dzieci
i máodzie*y
skupionej w Pracowni
Rysunku i Malarstwa
MOK.
Pracowni prowadzi p. Bogusáawa Oáowska i pod jej
okiem powstaáy prace prezentowane na wystawie zatytuáowanej "wiat malowany
dzieci cymi marzeniami".

www.zabki.pl

Miejski Oyrodek Kultury
w Zbkach
zaprasza dzieci
na spektakl teatralny pt.:

"Malowane jajka"
2 4 k w i e t n i a o g o d z . 1 0 00
sala widowiskowa MOK
Zbki ul. Orla 8
wst p wolny
BURMISTRZ MIASTA ZBKI
ogáasza nabór kandydatów na stanowiska:
1.podinspektor ds. inwestycji
2.inspektor ds. inwestycji
Wymagania niezb dne i dodatkowe na ww. stanowiska znajduj si
na tablicy ogáosze oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urz du Miasta Zbki www.umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy.

Otwarciu wystawy towarzyszyá b dzie koncert zespoáu wokalnego z Domu
Kultury Zacisze "Abrakadabra", prowadzonego przez
El*biet Wrzosek - skrzypaczk z Reprezentacyjnej
Orkiestry Wojska Polskiego.
Wst p wolny

CO SYCHA¢? - wydawca: Urzd Miasta w Zbkach
redaktor naczelny: Mirosáaw Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Zbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 781 68 14 do 17
druk: „REGIS’’ Sp. z o.o. Kobyáka, ul. Napoleona 4, tel. 22 786 94 70
Redakcja nie odpowiada za treü ogáosze i reklam. Nakáad: 5000 egz.
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Gdzie ma byÂ wiata rowerowa?
– zdecyduj mieszkaÍcy
Okazuje si , *e rower staje si znowu coraz bardziej
popularnym rodkiem transportu i to nie tylko wyácznie w celach rekreacyjnych, ale tak*e jako alternatywa
dla innego sposobu przemieszczania si po miecie.
Brakuje jednak miejsc, gdzie mo*na byáoby na chwil
zostawiü swój rower, aby zaáatwiü inne swoje sprawy.
W zwizku z tym wáadze Miasta Zbki planuj zainsta-

lowaü w pobli*u stacji kolejowej wiat rowerow na 20
-30 rowerów. Wst pnie proponowane s trzy lokalizacje. W zale*noci od zainteresowania i potrzeb planuje si rozbudowaü wiat lub zamontowaü kolejne. W
tym celu prosimy o wypeánienie przez Pastwa ankiety,
skrelajc krzy*ykiem najwáaciwsz Pastwa zdaniem
propozycj .

ANKIETA





u zbiegu ulic 3-go Maja i Orlej po stronie istniejcej Apteki
u zbiegu ulic Poniatowskiego i 3 – go Maja
przy Urz dzie Miasta Zbki

Ankiet prosimy zostawiü w Kancelarii Urz du Miasta do koca kwietnia.
Wyniki zostan podane do publicznej wiadomoci w pierwszym majowym numerze
„Co Sáychaü?”
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WstÆpna koncepcja basenu jest ju w UrzÆdzie

31 marca b.r. projektant Basenu
Miejskiego, firma MXL4 ze Szczecina, przekazaá do Urz du Miasta
wst pn koncepcj miejskiej páywalni wraz z zagospodarowaniem
terenu.
Opracowanie liczy kilkanacie
stron i zawiera takie elementy jak:
zagospodarowanie terenu, plansze
koordynacyjne, rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje oraz
wizualizacje. Po zatwierdzeniu tej
wst pnej koncepcji przez nas za
okoáo dwa tygodnie Urzd otrzyma
ostateczn koncepcj , a za kolejne16 tygodni wykonawca przedstawi nam do zatwierdzenia projekty
budowlane wszystkich bran*.
Z wa*niejszych elementów basen b dzie posiadaá kilkadziesit
miejsc postojowych w gara*u pod-
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ziemnym, nieck basenow, odnow biologiczn, sanitariaty, masa*e
i kaskady wodne, recepcj , punkt
gastronomiczny oraz ambulatorium
na parterze i widowni , kr gielnie,
korty do squasha, pomieszczenia
biurowe, socjalne oraz gospodarcze
na I pi trze.
Caáoü koncepcji posiada wysokie
walory estetyczne, nowoczesne rozwizania architektoniczne i funkcjonalne oraz jest ergonomiczna.
Mamy nadziej , *e jeszcze w tym
roku po uzyskaniu pozwolenia na
budow , rozpoczniemy realizacj
tego sportowego obiektu dla utrzymania dobrej kondycji nas wszystkich.
Z-ca Burmistrza Miasta Zbki
Grzegorz Mickiewicz

www.zabki.pl
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Osoby
zainteresowane mog
zapoznaý si
ze szczegóâami koncepcji
w Urz dzie
Miasta
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Maczka
coraz bardziej zaawansowana

www.zabki.pl

Od kilku dni trwaj intensywne prace przy fragmencie ulicy Maczka od
strony ulicy Powstaców w Zbkach. Efektem jest poáo*enie obustronnych
kraw *ników, oraz wykonanie cz ciowej podbudowy na odcinku od Andersena do ulicy Powstaców.
Jezdnia, która powstanie ju* na wiosn , b dzie miaáa 7 metrów szerokoci,
obustronny chodnik i cie*k rowerow. Ponadto wykonane zostanie kilka
bezpiecznych przejü dla pieszych oraz zatoki dla autobusów oraz 12 metrowe
promienie skr tów umo*liwiajce poruszanie si autobusów po jezdni.
Ulica Maczka b dzie stanowiáa odcinek gáównego szlaku komunikacyjnego áczcego poáudniow cz ü Maczka z poáudniow i ma odci*yü ulice
Kopernika, która w przyszáoci mogáaby si staü drog jednokierunkow.
Maczka to kolejna ulica realizowana przez Nas z dofinansowaniem
rodków unijnych w ramach „Kompleksowego projektu budowy i= modernizacji gáównych dróg w Zbkach”.
Na 13 dróg w Zbkach Miasto pozyskaáo kwot ponad 26 mln PLN z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z-ca Burmistrza Miasta Zbki
Grzegorz Mickiewicz

Sprawozdanie z II i III narady koordynacyjnej na budowie gównej trybuny

Otwarto oferty w przetargu na wykonanie
drogi w ulicy Kosynierów w Zbkach

W dniu 18.03.2010 r. oraz 8.04.2010 r. na terenie MOSiR przy ulicy Sáowackiego w Zbkach odbyáa si druga i trzecia narada koordynacyjna budowy Gáównej Trybuny Sportowej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. Ze spraw najwa*niejszych, które zostaáy poruszone to mi dzy innymi:
- ustalenie z V-ce Prezesem Mazowieckiego Zarzdu Piáki No*nej Panem Mirosáawem Starczewskim i Prezesem Dolcan Zbki Sp. z o.o. Panem Jerzym Szcz snym warunków dotyczcych mo*liwoci kontynuacji
rozgrywek w I lidze w sezonie 2010-2011 na stadionie MOSiR zespoáu
Dolcan podczas trwania prac budowlanych na obiekcie (kwestia braku
miejsc zadaszonych, szczegóáowy harmonogram robót, mo*liwoü wpuszczania na obiekt goci i osób przyjezdnych, bezwzgl dna potrzeba speánienia limitu 2000 miejsc dla kibiców)
- potrzeba zaprojektowania i wyprowadzenia wszystkich przyáczy, które mog
byü potrzebne w przyszáoci w ró*nych celach (ekstraklasa, Euro 2010 itp.)
- rezerwa zasilania pod ktem podgrzania w przyszáoci murawy,
- potrzeba zakupu agregatu prdotwórczego z f-cj awaryjn i podtrzymujc oraz UPS jako (ródáo alternatywne dla sieci elektrycznej,
- potrzeba kontaktu z firmami projektujcymi i wykonujcymi podgrzewane murawy celem uzgodnienia szczegóáów pod tym ktem na przyszáoü,
- uzgodnienia dotyczce opracowania i ustawienia wizualizacji obiektu
przy drodze wojewódzkiej nr 634 (Ks. Skorupki).
O ustaleniach z kolejnych narad b d informowaá Pastwa na bie*co.

Záo*ono 7 ofert na budow tej drogi.
W dniu 25.03.2010 r. o godzinie 9.15 nastpiáo otwarcie ofert w
post powaniu przetargowym na wykonanie drogi wraz z niezb dn
infrastruktur w ulicy Kosynierów w Zbkach. Do przetargu przystpiáo 7 oferentów, którzy przedstawili swoje warunki odnonie realizacji tej ulicy. Komisja Przetargowa záo*ona z pracowników Urz du
Miasta Zbki ma 30 dni na zweryfikowanie ofert oraz rozstrzygni cie
post powania. Oferty zostan zbadane pod wzgl dem formalnym ale
równie* zawartoci merytorycznej. Záo*one oferty byáy ni*sze ni* szacunkowa wartoü zamówienia okrelona przez Urzd i podana przed
przetargiem. Zapewne wynika to z wáaciwego (pocztek roku) terminu
przeprowadzania post powa przetargowych.
O wyniku tego przetargu jak i kolejnych b d Pastwa informowaá
na bie*co.

Z-ca Burmistrza Miasta Zbki
Grzegorz Mickiewicz

Mia ju funkcjonuje

Pod koniec marca ukoczyáa si wi kszoü prac budowlanych
zwizanych z budow fragmentu ulicy Miáej w Zbkach. Wykonawcy
zostaáy tylko kocowe prace zwizane z uáo*eniem fragmentów chodnika i utwardzeniem poboczy. Zdj cie przedstawia fragment ulicy Miáej od ulicy Powstaców na dzie 26.03.2010.
Z-ca Burmistrza Miasta Zbki
Grzegorz Mickiewicz
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Grzegorz Mickiewicz
Z-ca Burmistrza Miasta Zbki

Otwarto oferty w przetargu na wykonanie
dróg w ulicach Skargi, RychliÍskiego
i Sobieskiego w Zbkach
Záo*ono 9 ofert na budow tych dróg.
W dniu 08.04.2010 r. o godzinie 9.15 nastpiáo otwarcie ofert w
post powaniu przetargowym na wykonanie dróg wraz z niezb dn
infrastruktur w ulicach: Piotra Skargi, Rychliskiego i Sobieskiego
w Zbkach.
Do przetargu przystpiáo 9 oferentów, którzy przedstawili swoje
warunki odnonie realizacji tych ulic. Komisja Przetargowa záo*ona
z pracowników Urz du Miasta Zbki ma 30 dni na zweryfikowanie
ofert oraz rozstrzygni cie post powania. Potem mo*e dopiero nastpiü podpisanie umowy. Oferty zostan zbadane pod wzgl dem formalnym, ale równie* zawartoci merytorycznej. Záo*one oferty byáy
sporo ni*sze ni* szacunkowa wartoü zamówienia okrelona przez
Urzd i podana przed przetargiem.
Powy*sze drogi b d realizowane z udziaáem rodków unijnych
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013. Realizacja ulicy Piotra Skargi zajmie 5 miesi cy, a Rychliskiego – Sobieskiego 4 miesice.
Grzegorz Mickiewicz
Z-ca Burmistrza Miasta Zbki

www.zabki.pl
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Rusza wielkie zamiatanie
Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej w Zbkach sp. z o.o. uprzejmie informuje, i* w okresie pomi dzy 15 kwietnia
a 15 pa(dziernika 2010 r. prowadzone b d prace porzdkowe polegajce na mechanicznym zamiataniu ulic wedáug poni*szego harmonogramu:

Sektor 1
(11-Listopada-Szpitalna-Graniczna-Drewnicka-Wolnoci)
- w okresie pomi dzy 1-7 oraz w okresie pomi dzy 16-23 dzie
ka*dego miesica

Sektor 2
(Jana Pawáa II-Kolejowa-Rychliskiego-Sobieskiego-11Listopada-Batorego-Nowa, Mickiewicza-Klamrowa)
- w okresie pomi dzy 8-15 oraz w okresie pomi dzy 24-30 dzie
ka*dego miesica.

Sektor 3
(3-go Maja-Piásudskiego-Szwole*erów-Gajowa-Sosnowa-Skorupki-Wyzwolenia)

- w okresie pomi dzy 1-7 oraz w okresie pomi dzy 16-23 dzie
ka*dego miesica

Sektor 4
(Powstaców-Szwole*erów-Piásudskiego-Warszawska-KsZycha-Skrajna-Piásudskiego)
- w okresie pomi dzy 8-15 oraz w okresie pomi dzy 24-30 dzie
ka*dego miesica.
W zwizku z powy*szym prosimy o parkowanie samochodów
w powy*szych terminach poza pasem jezdni.
Robert witkiewicz
Prezes Zarzdu
PGK Zbki
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Zamelduj siÆ lub wypenij NIP 3
Wáadze Zbek zach caj do zameldowania si osób, które zamieszkuj na terenie miasta. Okazuje si bowiem, *e sporód zamieszkujcych ok. 40 tys. osób zaledwie 26 tys. ma zbkowski meldunek.
Pozornie mo*e wydaje si , *e to doü báaha sprawa. Faktycznie jednak poprzez niedopeánienie przez mieszkaców tych obowizków
miasto mo*e rocznie traciü a* ok. 12 mln zá. Za takie pienidze mo*na byáoby wybudowaü wiele dróg, chodników, czy zrealizowaü inne
inwestycje.
Tymczasem doü cz sto si zdarza, *e osoby nie zameldowane w
Zbkach *daj, aby w miejscu ich zamieszkiwania miasto budowaáo
infrastruktur . W ten sposób pami taj jedynie o swoich prawach, zapominajc o obowizkach. Miasto wiadczc ró*nego rodzaju usáugi
na rzecz mieszkaców w coraz wi kszym stopniu zwraca uwag na
to, w jaki sposób jest realizowany ten obowizek (np. podczas zapisów do przedszkoli pierwszestwo maj zameldowani). Oczywicie
z ró*nych wzgl dów dana osoba nie mo*e si zameldowaü w Zbkach. Wtedy zamieszkujc w Zbkach powinno si záo*yü do Urz du
Skarbowego w Woáominie formularz NIP 3, w którym nale*y podaü
aktualny adres zamieszkania. Dla uáatwienia z boku zamieszczamy
cz ciowo ju* wypeániony formularz NIP 3 ( trzeba podaü jeszcze
nazw ulicy i numer domu lub mieszkania). Kolejnym udogodnieniem jest brak koniecznoci pofatygowania si do US w Woáominie.
Burmistrz Miasta wychodzc naprzeciw mieszkacom zdecydowaá,
*e mo*na ten druk zostawiü w zbkowskim referacie spraw obywatelskich, a reszt zajm si urz dnicy.
Jak widaü nie jest to skomplikowane, a mo*e przynieü wymierne korzyci zarówno dla ka*dego mieszkaca z osobna, jak i caáego miasta.
red.

Poypiech moe zaszkodziÂ
W „Gocu Zbkowskim” nr
3/2010 zamieszczono sugesti ,
*e przeciwnicy projektu uchwaáy,
záo*onego przez radnych Platformy Obywatelskiej, zobowizujcej burmistrza do dziaáa
przyspieszajcych budow drogi
Nowo-Ziemowita, chc spraw
rozáadowania korków komunikacyjnych w Zbkach odáo*yü na
pó(niej.
Przykro, *e autor (zs) skrótowego tekstu poinformowaá o sprawie
w sposób krzywdzcy przeciwników tej uchwaáy. Wród radnych
nie znajdziemy przecie* nikogo,
komu nie zale*aáoby na rozáadowaniu korków na zbkowskich
drogach… Rzecz jednak w tym,
jak to zrobiü i czy ta uchwaáa
temu sáu*y? I w tym tkwi sedno
sprawy!
Przypomnijmy wpierw, *e „Nowo-Ziemowita” jest robocz nazw przyszáego nowego szlaku
drogi wojewódzkiej 634 na terenie Zbek, która obecnie przebiega gáównie ul. Ks. Skorupki.
Nowy szlak tej drogi od ronda z
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Zielonk w stron Warszawy ma
si kierowaü na poáudnie od ul.
Ks. Skorupki, by nast pnie biec
obecn ul. Andersena.
W moim przekonaniu, jak najszybsze wykonanie tej drogi nie
sáu*yáoby mieszkacom Zbek,
lecz obróciáoby si przeciwko
nim!
„Nowo-Ziemowita” byáa gáównym tematem dyskusji podczas
uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego miasta w
2003 r. Przeciwko szerokoci i
przepustowoci tej drogi – zaplanowanej dla Zbek wiele lat temu
w stolicy – protestowali przedstawiciele osiedli mieszkaniowych
poáo*onych w jej przyszáym ssiedztwie. Wtórowali im radni,
którzy buntowali si przeciwko
narzuceniu drogi przez decydentów z Warszawy. Postulowano nawet, by przeksztaáciü j w cie*k
rowerow! W rezultacie – powa*nie ograniczono jej szerokoü, by
nie stanowiáa arterii przelotowej
przez miasto. Jeszcze przed decyzj Rady Miasta, poprzedni bur-

mistrz Jerzy Boksznajder ograniczaá planowan szerokoü pasa
tej drogi metod tzw. faktów dokonanych, wydajc m.in. wzdáu*
wspomnianej ul. Andersena zgod na poszerzenie cmentarza!

„Nowo-Ziemowita” stan si siá
rzeczy kierowcy z powiatu woáomiskiego, którzy b d traktowaü
j jako zbierajc ruch w kierunku Warszawy – tak jak obecnie
traktuj ul. Ks. Skorupki.

Opinie o zupeánej zb dnoci
„Nowo-Ziemowita” byáy oczywicie przesadzone, bo ta droga jest potrzebna. Nale*y tylko
postawiü pytanie, komu ona ma
sáu*yü przede wszystkim? I w
zwizku z tym, – kiedy powinna powstaü? Otó* powinna ona
(tak, jak w przyszáoci równie*
ul. Ks. Skorupki) sáu*yü przede
wszystkim mieszkacom Zbek
dla áatwiejszego przemieszczania
si w poáudniowej cz ci miasta i
wyjazdu z Zbek – a nie (jak wyobra*aj to sobie w stolicy) dla
tranzytu przez Zbki mieszkaców innych miejscowoci! Je*eli jednak (jak chc radni z PO)
droga ta powstanie szybciej ni*
wschodnia obwodnica Warszawy
(S17) wraz z modernizacj drogi
wojewódzkiej 631 – biegncej
wzdáu* granicy Zbek z Zielonk
– wtedy gáównymi beneficjentami

A zatem spytajmy: czy chcemy
mieszkacom zafundowaü „drug Ks. Skorupki”? Zdecydowanie
nie! Dlatego w obecnym czasie
uwag nale*y skupiü na dziaáaniach na rzecz powstania tych
dróg i arterii, które ruch pojazdów powiatu woáomiskiego z
Zbek wyprowadz (du*e pole
do popisu dla lokalnych polityków partii rzdzcych!). Projekty
tych arterii, kierujcych ruch do
Warszawy przez Rembertów (z
omini ciem Zbek), s w przygotowaniu, a ich powstanie przybli*y áad komunikacyjny w naszym
miecie! Dopiero w drugiej kolejnoci nale*y zmierzaü do budowy
„Nowo-Ziemowita”.
To dobrze, *e niektórzy maj
du*o dobrych ch ci. Niech towarzyszy im te* odrobina rozwagi.
Marek Poáomski

www.zabki.pl
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Po konferencji
„Wsparcie dla osób chorych psychicznie w yrodowisku"
W dniu 24 marca 2010 w Hotelu Arkadia w Warszawie odbyáa si pierwsza organizowana przez Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjacióá Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” konferencja dotyczca psychiatrii rodowiskowej pod tytuáem „Wsparcie dla osób
chorych psychicznie w rodowisku". Zostaáa ona zorganizowana wspólnie z Urz dem Marszaákowskim Województwa Mazowieckiego pod
honorowym patronatem Marszaáka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Mielimy w tym dniu zaszczyt
gociü: prof. Jacka Wciórk z
IPIN, doc. Mari Zaáusk z IPiN
w Warszawie, dr Pawáa Bronowskiego – prezesa Stowarzyszenia
„Pomost”, dyrektor Iren Chmiel
z Biura Polityki Spoáecznej m.st.
Warszawa oraz dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych „Drewnica”
w Zbkach – Waldemara Giz .
Konferencja zgromadziáa pracowników z orodków pomocy
spoáecznej i przedstawicieli psychiatrycznej sáu*by zdrowia oraz
osoby zainteresowane problemami
osób psychicznie chorych z terenu
powiatu woáomiskiego oraz prawobrze*nej Warszawy.

py dotyczce osób chorych psychicznie. Nowoczesna psychiatria
przenosi ci *ar leczenia, rehabilitacji i opieki na rodowisko naturalne chorego. Odchodzi si od
separowania i prób wyobcowania
szpitali psychiatrycznych oraz innych podobnych orodków.
Podczas konferencji poruszony
byá równie* problem niewystarczajcej iloci usáug, orodków,
mieszka chronionych, hosteli,
przepeánionych domów pomocy
spoáecznej dla osób chorujcych
psychicznie. Brak odpowiedniej
sieci oparcia utrudnia mo*liwoci
pomocy samym zainteresowanym,
co przyczynia si do jakociowo
gorszej rehabilitacji.

Do udziaáu w konferencji zostali
zaproszeni tak*e przedstawiciele wáadz gmin z terenu powiatu
woáomiskiego. Niestety mimo
wyrazów zainteresowania problematyk *aden z burmistrzów ani
zast pców nie mógá uczestniczyü
w konferencji.
Celem konferencji byáo mi dzy
innymi zainicjowanie wspóápracy
mi dzy organizacjami pozarzdowymi a lokalnymi wáadzami - na
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Niemal ka*dy z prelegentów
mówiá o istotnej roli rodowiska
wobec naszych podopiecznych wa*ne jest, aby tworzyü przyjazne
otoczenie, edukowaü, przeciwdziaáaü dyskryminacji i stygmatyzacji,
minimalizowaü panujce stereoty-

Kolejnym aspektem majcym
wpáyw na wsparcie rodowiskowe
dla chorych psychicznie jest brak
rozporzdzenia
wykonawczego
Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego, który gwarantowaáby z urz du odpowiedni
iloü usáug i szersze mo*liwoci
udzielania pomocy. Zanim jednak
owe rozporzdzenie b dzie podpisane nale*y próbowaü i staraü si o
popraw jakoci *ycia dla naszych
podopiecznych.

Wszystkim obecnym skáadamy serdeczne podzi kowania za przybycie na
pierwsz
organizowan

przez Stowarzyszenie konferencj .
Zarzd Stowarzyszenia
EMPATIA

W przerwach mi dzy prelekcjami
obecni mieli okazj obejrzeü prace wykonane przez uczestników
Warsztatów Terapii Zaj ciowej w
Zbkach przy Szpitalu "Drewnica"
- m.in. witra*e, obrazy, wieczniki
ze szkáa kolorowego oraz pociel.
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Powiatowy Turniej Karate Kyokushin
o Puchar Burmistrza Miasta Zbki
10 kwietnia 2010 roku w Szkole
Podstawowej nr 1 w Zbkach odbyá
si Powiatowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta
Zbki. W zawodach uczestniczyáo
blisko 100 zawodników i zawodniczek Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN trenujcej sporty walki
w Zbkach, Zielonce, Markach, Kobyáce, Woáominie i Táuszczu.
Zawody byáy rozgrywane w trzech
konkurencjach z podziaáem na kategorie wiekowe i wagowe: walka sportowa - kumite, pokaz form – kata oraz
walk re*yserowanych – widowiskowy ukáad przy muzyce. Niewtpliwie
nowym elementem w tego rodzaju
turniejach byáa mo*liwoü uczestnictwa dla zawodników trenujcych ró*ne sporty walki. Dla najstarszych
uczestników zostaá przeprowadzony
turniej w kategorii full contact.
W swoich kategoriach wiekowych

triumfowali: Piotr Jodda, Agnieszka Gsiorowska, Piotr Szczerba,
Karol Burzyk, Klaudia Czarnecka,
Agnieszka Kulczycka, Ola Sienicka, Maciek Zasada, Kamila Boguszewska i Marcin Kamiski.
Nagrody i puchary dla wszystkich
uczestników ufundowaá burmistrz
Miasta Zbki Robert Perkowski,
dyrektor Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zbkach Jacek
Romaczuk, a zawody odbyáy si
dzi ki uprzejmoci dyrektor Szkoáy Podstawowej nr 1 w Zbkach
Agnieszki Piskorek. Na zakoczenie turnieju wszyscy uczestnicy
wraz z rodzicami i zgromadzon
publicznoci uczcili minut ciszy
pami ü tragicznie zmaráego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyskiego i towarzyszy
pami tnego lotu do Katynia.

Walki Re+yserowane
Ola Sienicka & Agnieszka Kulczycka
Karol Burzyk & Mateusz Jaksina

Zwyci zcy w poszczególnych kategoriach:
Kumite I

Kumite II

Kumite III

Piotr Jodda
Zuzia Szewczyk
Kacper
Kozáowski,
Michaá
Parafieczyk

Agnieszka
Gsiorowska
Piotr Targos
Kamil
Danielewicz,
Bartek Kielczyk

Piotr Szczerba
Hubert Szulim
Wawer Siwiec,
Michaá
Mroziski

Kumite IV
Karol Burzyk
Ola Sienicka
Mateusz
Jaksina,
Gosia
Niedbaáa

Kumite V

Kumite VI

Klaudia
Czarnecka
Damian Tyszka
Filip Pytel,
Damian
Cholewicki

Adam
Lewandowski
Maciej Zasada
Karol Rowicki,
Paweá
Abramczyk

Kata I
Jodda Piotr
Cholewicki
Marcin

Kata II
Marcin
Kamiski
Koba
Przybylski
Adam Kaáuski

Kata III

Kata IV

Kamila
Boguszewska
Natalia Misiak
Usman,
Alan Chojnacki,
Mateusz à cki

Maciej Zasada
Karol Burzyk
Adrianna
Osáowska

II Liga Funny Judo w Zbkach
towarzyszyáo wiele emocji, nie zawsze okieáznanych. Radoü, umiech
zwyci stwa przeplataá si z gorycz pora*ki. Jednak*e ka*dy uczestnik
opuszczaá sal i Zbki z du*ym zadowoleniem, satysfakcj, medalem jak
równie* z podarunkami ufundowanym przez firmy b dce partnerami
organizacyjnym Klubu YOKO. Medalistów dekorowaá burmistrz Miasta
Zbki wraz z Markiem Krzemieniewskim, prezesem gáównego sponsora
turnieju firmy FAIR PLAY PLUS.
Wyniki uzyskane przez naszych maâych judoków reprezentujcych Zbki:
Zâote medale wywalczyli:
Wiktor Ciok, Kamil Krzemieniewski,
Marcin Sumiski
W dniu 20 marca 2010 w Hali Sportowej Gimnazjum nr 2 Zbkowski
Klub Judo YOKO Zbki przy wspóápracy z Urz dem Miasta Zbki oraz
pod patronatem Burmistrza Miasta Zbki Roberta Perkowskiego zorganizowaá II Lig Funny Judo. Turniej ma na celu wyáonienie najlepszych
maáych judoków w Okr gu Warszawsko-Mazowieckim.
Uroczystego otwarcia i rozpocz cia rywalizacji dokonaá zast pca burmistrza Grzegorz Mickiewicz.
Do Zbek przyjechaáo rywalizowaü w trzech grupach wiekowych ponad
300 uczestników. W cigu caáego dnia trwania rywalizacji sportowej hal
przy ul. Batorego 37 odwiedziáo ponad 1000 osób. Dzieci rywalizowaáy w zabawowej formie judo poáczonej z sprawnociowym torem przeszkód. Jednak*e pomimo zabawowego charakteru turnieju, rywalizacji
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Srebrne kr+ki zawisây na szyjach:
Joanna Zieliska, Mateusz Szyma
ski, Marysia Pokuü
Medale brzowe:
Ola Mazurczak, Oskar Kobielski, Mar
ta Zacharczuk, Maciej Olbry
Miejsca IV, V:
Bartek Wo(niak, Bartek widerski,
Kacper Siuchliski, Daniel D bski, Ma
teusz Zarzycki, Maciek Pietraszewski.

Klub YOKO Zbki skáada serdeczne
podzi kowania partnerom, którzy pomogli nam w organizacji zawodów, a w
szczególnoci s to:
- Burmistrz Miasta Zbki – Robert
Perkowski
- Urzd Miasta Zbki
- FAIR PLAY PLUS - Hurtownia rodków higieny przemysáowej
- MS BUD - Przedsi biorstwo Robót
Drogowych i Ogrodowych
- KATRIN – producent rodków higieny
- MATTEL - Producent zabawek
- SANDISK - Producent urzdze
komputerowych
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Grand Prix 2009/2010
w tenisie stoowym
27 marca, ju* po raz szósty w hali
sportowej Gimnazjum nr 1 w Zbkach spotkali si uczestnicy II cyklu Grand Prix 2009/2010 w tenisie
stoáowym.
Wród dziewczt ze szkóá podstawowych ponownie najlepsza okazaáa si Monika Grom, a 4 miejsce

zaj áa najmáodsza uczestniczka
cyklu rozgrywek drugoklasistka
Patrycja Pietrak. Najlepsza trójka
zawodniczek w edycji wiosennej
to: Monika Grom, Paulina Topolska oraz Kinga Dzionek.
W kategorii cháopców ze szkóá
podstawowych w cisáym finale

Jeden punkt dla Dolcanu

W sobot , 27 marca br. pierwszy
punkt zdobyli piákarze I-ligowego
Dolcanu Zbki. Na Stadionie Miejskim bezbramkowo zremisowali z
KSZO Ostrowiec wi tokrzyski.
Zdobyty punkt na pewno mo*e cieszyü, majc w pami ci 4 pora*ki z
rz du (jedna w ostatniej jesiennej
kolejce i trzy na wiosn ). Kolejny
mecz piákarze Dolcanu rozegrali

w Páocku z tamtejsz Wisá. Mecz
niestety odbyá si bez udziaáu publicznoci, ze wzgl du na wybryki chuligaskie kibiców Wisáy w
poprzedniej kolejce I ligi. Piákarze
Dolcanu nie potrafili i tym razem
zdobyü kompletu punktów. Zanosiáo si na wysok pora*k 3:0.
Jednak na 4 minuty przed kocem
honorow bramk dla zbkowiaków zdobyá z rzutu karnego Piotr
Kosiorowski.
10 kwietnia piákarze Dolcanu
mieli zmierzyü si na wáasnym boisku z GKS Katowice. Z powodu
katastrofy samolotu prezydenckiego mecz, jak i pozostaáe spotkania,
zostaá odwoáany.
Miejmy nadziej , *e podopieczni Radosáawa Mroczkowskiego,
który prowadzi zespóá od rundy
wiosennej, rozpocznie wreszcie
wygrywaü.

X kolejka ZLSP

znalazáa si najlepsza trójka z klasyfikacji ácznej po pi ciu turniejach: Kamil Marzec, Maksymilian
Góra i Jan Paciorek. Tym razem
najlepszym okazaá si Maks Góra,
który w bezporednim pojedynku
pokonaá 2:1 Kamila Marca. Po tym
zwyci stwie Góra w klasyfikacji
ácznej traci ju* tylko 6 punktów
do Marca. Tak wi c walka o zwyci stwo w ácznej klasyfikacji b dzie zaci ta i toczyü si b dzie do
ostatniego turnieju. Ostateczna kolejnoü VI turnieju: Maksymilian
Góra, Kamil Marzec, Jan Paciorek.
Do zmaga tenisistów reprezentujcych kategori gimnazja przystpiáo tym razem 10 cháopców.
Zwyci *yá lider klasyfikacji ácznej
Adam Trych, dla którego o dziwo
byá to pierwszy triumf w tym cyklu
rozgrywek. Oto najlepsi w tej kategorii: Adam Trych, Wiktor Krawczyk, Marek Zwaliski
Najliczniej obsadzona w czasie
sobotnich rozgrywek byáa kategoria open. Wród kobiet bezkonku-

rencyjna po raz pierwszy okazaáa
si Daria Grom, starsza siostra
Moniki, zwyci *czyni kategorii
szkóá podstawowych. Dzi ki temu
zwyci stwu zrównaáa si punktami w klasyfikacji po VI turniejach
z Martyn Sawiak, która zaj áa 2
miejsce. Najlepsze panie w kategorii open: Daria Grom, Martyna
Sawiak, Maágorzata Pitkowska.
Wród panów najlepsi okazali si
prowadzcy w klasyfikacji ácznej
Michaá Dbrowski i Mirosáaw Pardela. W meczu o 1 miejsce wygraá
Dbrowski, który po zaci tej walce
pokonaá 2:1 Pardel , który wyst powaá w tym turnieju z kontuzj.
Miejsca na podium w kategorii
open m *czyzn zaj li:
Michaá Dabrowski, Mirosáaw Pardela, Michaá Celiski.
Nast pny turniej odb dzie si 24
kwietnia równie* w Gimnazjum
nr 1. W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy.

28 marca zostaáa rozegrana dziesita kolejka Zbkowskiej Ligi Szóstek Piákarskich. W wi kszoci przypadków obyáo si bez niespodzianek. Liderzy rozgrywek, Albatros i Lo*a Szyderców pewnie wygrali swe spotkania. Trzeci w tabeli
Inter bezbramkowo zremisowaá. Zaskoczeniem mo*e byü pora*ka zespoáu Asów.
Z powodu tragedii narodowej nie odbyáa si 11 kolejka (zostanie ona rozegrana 23 maja). Najbli*sze rozgrywki zostan przeprowadzone 18 kwietnia.
Poni*ej przedstawiamy wyniki X kolejki oraz tabel i klasyfikacj strzelców.

Kolejka nr10 (28.03.2010)
Nankatsu - Zb Zbki 6 : 3
Lo*a Szyderców - Bruno Tassi 17 : 9
FC Polana - ASY 6 : 4
FC Zbki - Podlasie Zbki 8 : 3
Turbodymomeny - Albatros Zbki 3 : 23
KTM - Inter 0 : 0
Los Desperados - Drewnica Zbki 2 : 4
Bad Boys - FC Fanatic 4 : 1
Klasyfikacja strzelców
po X kolejce Z.L.S.P.:

CO SâYCHAý

54 Szeliga Grzegorz (Albatros Zbki)
40 Piórkowski Tomasz (Lo*a Szyderców)
27 Krupiski Maciej (FC Fanatic)
25 Ajdys Karol (Nankatsu)
24 Lasecki Tomasz (Albatros)
21 Pasek Mateusz (KTM)
18 Piórkowski Mariusz (Lo*a Szyderców)
18 Adamczyk Marcin (Bad Boys)
18 Kieleszczyk Piotr (Lo*a Szyderców)
17 Filipek Kamil (FC Fanatic)
17 Ptaszek Tomasz (Bruno-Tassi)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dru+yna
Albatros Zbki
Lo*a Szyderców
Inter
Nankatsu
ASY
Bad Boys
Zb Zbki
KTM
Los Desperados
FC Zbki
Bruno Tassi
Drewnica Zbki
FC Fanatic
Podlasie Zbki
FC Polana
Turbodymomeny

PKT
27
25
22
22
20
18
18
17
13
13
12
12
9
3
3
0

M
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Z
9
8
7
7
6
5
6
5
4
4
4
4
3
1
1
0

R
0
1
1
1
2
3
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0

P
1
1
2
2
2
2
4
3
5
5
6
6
7
9
9
10

BR
134 : 25
121 : 40
55 : 29
63 : 44
46 : 45
63 : 38
50 : 35
52 : 44
47 : 39
45 : 43
49 : 68
28 : 48
55 : 54
31 : 73
28 : 113
20 : 148

BIL
109
81
26
19
1
25
15
8
8
2
-19
-20
1
-42
-85
-128
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„Motoserce” w Zbkach
Tegoroczna impreza „Motoserce” znacznie ró*niáa si od tej z poprzedniego roku ze wzgl du na okolicznoci, jakie zaistniaáy w momencie rozpocz cia imprezy. Ta ogólnopolska inicjatywa polega na zbiórce krwi dla
dzieci, w której w tym roku uczestniczyáo kilkadziesit miast. Zorganizowana zostaáa przez kluby motocyklowe zrzeszone przy Kongresie Polskich
Klubów Motocyklowych. Gáównym partnerem akcji byá Polski Czerwony
Krzy* oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W Zbkach, jak w zeszáym roku akcji krwiodawczej towarzyszyá
festyn, podczas którego odbywaáy si ró*ne pokazy artystyczne, a tak*e
koncerty. Ze wzgl du na *aáob narodow odwoáana zostaáa cz ü artystyczna, dokonano tylko zbiórki krwi. W tym roku ch tni oddali ácznie 20
litrów krwi, wi cej o 4 l ni* w poprzednim roku. Akcja miaáa miejsce na
terenie Publicznego Gimnazjum Nr 2.
red.

OGàOSZENIE O PRZETARGU

OGàOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zbki
ogáasza

Burmistrz Miasta Zbki
ogáasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda*
zabudowanej nieruchomoci gruntowej oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako dziaáka nr 2/3
o pow. 0,4398 ha, poáo*onej w obr bie 0054,
przy ul. Piásudskiego, obj tej ksi g wieczyst nr 9846.
Przetarg odb dzie si dnia 08.06.2010 r. o godz. 1100 w Sali
Konferencyjnej Urz du Miasta Zbki, przy ulicy Wojska
Polskiego Nr 10.
Cena wywoáawcza nieruchomoci wynosi: 2 025 200,00 zá –
zawiera podatek VAT. Wadium: 200 000 zá.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpáacenie wadium w
gotówce do dnia 31.05.2010 r. na konto nr 44 1240 1040 1111
0000 0141 2413 (liczy si data wpáywu rodków na konto)
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zbki, nieruchomoü jest poáo*ona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub
usáugowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomoci: poáudniowa cz ü Miasta Zbki, ok 10 km od centrum Warszawy.
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Peána treü ogáoszenia i szczegóáowe informacje dost pne s na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakáadce
tablica ogáosze / przetargi), www.zabki.pl oraz w siedzibie Urz du Miasta Zbki przy ul. Wojska Polskiego 10,
tel.(22) 781 68 14 do 17 (wew. 121, 120)
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzier*awienie nast pujcych nieruchomoci gruntowych:
Przeznaczenie
Nr
Pow. Poâo+eObr b
terenu do
dziaâki
w m²
nie
wydzier+awienia
I

cz ý
2/5

II

'3-14

III

IV

V

Uwagi

VI

ul. Ks.
NiePow. zaI. Sko- uci+liwa budowy
1000 rupki/ dziaâalnoý tymczaKwiato- gospodar- sowej do
wa
cza
200m²

Wywoâawcza opâata
Termin
roczna z ty- Wadium
wydziertuâu czynszu
[zâ]
+awienia
dzier+awnego netto [zâ]

Minimalne
postpienie
[zâ]

VII

VIII

IX

X

5 lat

23880,00

2000,00

240,00

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak najwi kszej stawki czynszu dzier*awnego
za grunt.
PRZETARG ODB DZIE SI
w dniu 19.05.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urz du Miasta Zbki ul.
Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejcie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST
WPàACENIE WADIUM NAJPÓ'NIEJ W DNIU 13.05.2010 r. NA
KONTO URZ DU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 000
0 0141 2413 (liczy si data wpáywu na konto bankowe Urz du Miasta).
Warunki przetargu, szczegóáowe informacje i zaáczniki do ogáoszenia dost pne na stronie BIP Urz du Miasta Zbki i w Referacie
Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami Urz du Miasta Zbki
(tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 121)
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Gala FMA w Zbkach
W dniach 24-25 kwietnia
2010r. w Zbkach, w Hali
Sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Stefana
Batorego 37, pod patronatem
Burmistrza Miasta Zbki
odb dzie si Gala FMA propagujca Filipiskie Sztuki
Walki w Polsce.

"Bro si jak umiesz i stosuj to co masz pod r k" - to
jedna z wa*niejszych zasad
filipiskich sztuk walki.
Cech charakterystyczn
dla filipiskich sztuk walki
jest to, *e trening zaczyna
si nauk posáugiwania si
broni, któr jest kij, nó*,

maczeta. Wyszkolony adept
filipiskich sztuk walki
umiej tnie potrafi stosowaü
poznane zasady w treningu z broni i doskonale je
wykorzystywaü w walce na
goáe r ce i nogi. Walka w
filipiskich sztukach walki
mo*e si odbywaü przekrojowo tzn. od starcia w stójce a* po walk w parterze

z zastosowaniem uderze,
d(wigni, rozbroje, dusze...co z kolei doskonale
mo*e si sprawdziü w walce ulicznej z zastosowaniem
przedmiotów codziennego
u*ytku, którymi mog byü
gazeta, pasek, butelka, parasol, dáugopis...
O godzinie 10:00 Burmistrz Miasta Zbki Robert
Perkowski uroczycie dokona otwarcia Mistrzostw
Mazowsza w filipiskich
sztukach walki Modern Arnis & Kombatan, w których
walczyü b d arnisadorzy
oraz zawodnicy innych systemów walki z Polski i z zagranicy.
W otwarciu zawodów wezm tak*e udziaá zaproszeni Mistrzowie z Filipin:
Grandmaster Carlos Pulanco (9 dan) i Guro Jovelyn
Minoza (4 dan) - Mistrzyni
wiata WEKAF, którzy s
honorowymi goümi Stowarzyszenia "Filipino Arnis de
Mano Poland" propagujcego rozwój filipino martial
arts w Polsce.
Na zaproszonych goci
oraz przybyáych widzów
oprócz zaci tych walk czekaü tak*e b d inne atrakcje, którymi niewtpliwie
b dzie wieczorny Festiwal
Sztuk Walki, podczas których zaprezentuj si przedstawiciele: Karate, Kung
Fu Wushu, JKD, Aikido,
Taekwon-do, Krav Maga,
Arcanis i Modern Arnis &
Kombatan oraz zaproszeni
filipiscy mistrzowie.
Serdecznie zapraszamy
miáoników sztuk i sportów walki oraz kluby
sportowe do uczestnictwa
w turnieju.
MABUHAY
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Ostatnie przemówienie prof. Lecha KaczyÍskiego –
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
którego wygoszenie byo planowane podczas uroczystoyci katyÍskich w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Szanowni Przedstawiciele
Rodzin Katyskich!
Szanowni Pastwo!
W kwietniu 1940 roku
ponad 21 tysi cy polskich
jeców z obozów i wi zie NKWD zostaáo zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano
z woli Stalina, na rozkaz
najwy*szych wáadz Zwizku Sowieckiego. Sojusz III
Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Moáotow i agresja
na Polsk 17 wrzenia 1939
roku znalazáy swoj wstrzsajc kulminacj w zbrodni katyskiej. Nie tylko w
lasach Katynia, tak*e w
Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach strace
wymordowano obywateli
II Rzeczypospolitej, ludzi
tworzcych podstaw naszej pastwowoci, nieugi tych w sáu*bie ojczyzny. W
tym samym czasie rodziny
pomordowanych i tysice
mieszkaców przedwojennych Kresów byáy zsyáane w
gáb Zwizku Sowieckiego,
gdzie ich niewypowiedziane
cierpienia znaczyáy drog
polskiej Golgoty Wschodu.
Najbardziej tragiczn stacj
tej drogi byá Katy. Pol-

skich oficerów, duchownych, urz dników, policjantów, funkcjonariuszy stra*y
granicznej i sáu*by wi ziennej zgáadzono bez procesów
i wyroków. Byli ofiarami
niewypowiedzianej wojny.
Zostali zamordowani z pogwaáceniem praw i konwencji cywilizowanego wiata.
Zdeptano ich godnoü jako
*oánierzy, Polaków i ludzi.
Doáy mierci na zawsze
miaáy ukryü ciaáa pomordowanych i prawd o zbrodni. wiat miaá si nigdy
nie dowiedzieü. Rodzinom
ofiar odebrano prawo do
publicznej *aáoby, do opáakania i godnego upami tnienia najbli*szych. Ziemia
przykryáa lady zbrodni,
a káamstwo miaáo wymazaü j z ludzkiej pami ci.
Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych,
którzy do zbrodni doprowadzili – staáo si jednym
z fundamentów polityki
komunistów w powojennej Polsce: zaáo*ycielskim
káamstwem PRL. Byá to
czas, kiedy za pami ü i
prawd o Katyniu páaciáo si
wysok cen . Jednak bliscy
pomordowanych i inni, odwa*ni ludzie trwali wiernie
przy tej pami ci, bronili jej

i przekazywali kolejnym
pokoleniom Polaków. Przenieli j przez czas komunistycznych rzdów i powierzyli rodakom wolnej,
niepodlegáej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwáaszcza Rodzinom Katyskim,
jestemy winni szacunek
i wdzi cznoü. W imieniu
Rzeczypospolitej skáadam
najgá bsze podzi kowanie
za to, *e bronic pami ci
o swoich bliskich, ocalilicie Pastwo jak*e wa*ny wymiar naszej polskiej
wiadomoci i to*samoci.
Katy staá si bolesn ran
polskiej historii, ale tak*e
na dáugie dziesi ciolecia
zatruá relacje mi dzy Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyska rana mogáa si wreszcie w peáni
zagoiü i zabli(niü. Jestemy
ju* na tej drodze. My, Polacy, doceniamy dziaáania
Rosjan z ostatnich lat. T
drog, która zbli*a nasze narody, powinnimy
iü dalej, nie zatrzymujc
si na niej ani nie cofajc.
Wszystkie
okolicznoci
zbrodni katyskiej musz
zostaü do koca zbadane
i wyjanione. Wa*ne jest,
by zostaáa potwierdzo-

na prawnie niewinnoü
ofiar, by ujawnione zostaáy
wszystkie dokumenty dotyczce tej zbrodni. Aby
káamstwo katyskie znikn áo na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy
si tych dziaáa przede
wszystkim ze wzgl du na
pami ü ofiar i szacunek dla
cierpienia ich rodzin. Ale
domagamy si ich tak*e w
imi wspólnych wartoci,
które musz tworzyü fundament zaufania i partnerstwa pomi dzy ssiednimi
narodami w caáej Europie.
Oddajmy wspólnie hoád
pomordowanym i pomódlmy si nad ich gáowami.
Chwaáa bohaterom! Czeü
Ich pami ci!

prof. Lech Kaczyski
Prezydent RP
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„Miaem byÂ w tym samolocie”
Tak stwierdziá, mieszkajcy w Zbkach prezydencki minister, Jacek Sasin w wywiadzie radiowym
w RMF FM. Ze wzgl du na szacunek dla Pana Sasina i jego dramatycznej sytuacji nie prosilimy
o wypowied( specjalnie do „Co Sáychaü?”. Poni*ej zamieszczamy fragment wywiadu dost pnego w
caáoci na www.rmf24.pl.
Konrad Piasecki (RMF FM):
Pan byá pierwszym albo jednym
z pierwszych urz dników pastwowych, którzy musieli gáono
powiedzieü o katastrofie, którzy
musieli poinformowaü o katastrofie, a pan robiá to w miejscu
absolutnie szczególnym, bo w Katyniu. Jak drog dotaráa do pana
wiadomoü o tym, co si staáo.
Jacek Sasin: Ja rzeczywicie
byáem na cmentarzu w Katyniu,
oczekiwaáem tam na Pana Prezydenta, rano jeszcze wahaáem si ,
czy jechaü na lotnisko, czy jechaü
na cmentarz. Zdecydowaáem, *e
pojad na cmentarz, *e to jest to
miejsce wa*niejsze, *eby wszystko dojrzeü, *eby byáo wszystko w porzdku, *eby wszystko
czekaáo na Pana Prezydenta, na
wszystkich, którzy Panu Prezydentowi towarzysz. I b dc na
cmentarzu najpierw dostaáem
informacj , *e samolot nie wylduje, *e samolot b dzie leciaá na
inne lotnisko i w tym momencie
zobaczyáem pana z protokoáu
dyplomatycznego, który byá na
miejscu, zaczá krzyczeü do sáuchawki "to niemo*liwe".
Konrad Piasecki: Atmosfera na cmentarzu musiaáa byü
straszna, dramatyczna.
Jacek Sasin: Ludzie nie wiedzieli. Jeszcze nie wiedzieli tego,
co si staáo. Ja podchodz do tego
czáowieka z protokoáu, mówi
"dlaczego pan tak si denerwuje, przecie* za chwil przyjad,
to, *e lduj gdzie indziej, to nie
jest tak znowu du*y problem. On
mówi "panie ministrze, ja w to
nie wierz . Dostaáem informacj ,
*e samolot si rozbiá". Ja mówi
"Co powa*nego?". Do czáowieka
w tym momencie nie dociera…
Konrad Piasecki: Poza tym s
takie katastrofy samolotów, z których wszyscy wychodz caáo.
Jacek Sasin: Wáanie. On mówi
"nie wiem dokáadnie, ale prawdopodobnie samolot przy ldowaniu" - to byáa taka informacja.
Wi c pierwsza myl oczywicie
taka "na pewno nic si nie staáo,
takie katastrofy si zdarzaj, mo*e
nie na co dzie, ale jednak dosyü
cz sto, stosunkowo cz sto". Ale
zdecydowaáem natychmiast, *e
musz jechaü na lotnisko, zobaczyü, sprawdziü naocznie, co si
staáo. Porozumiaáem si z funkcjonariuszami BOR-u, wsiedlimy

II

do samochodów BOR-u i milicja
rosyjska nas eskortowaáa na lotnisko. Ju* po drodze zacz áy przez
radio napáywaü informacje znacznie gorsze, *e samolot nie doleciaá
do pasa, *e rozbiá si przed pasem
startowym.
Konrad Piasecki: Pan w ogóle byá w stanie dotrzeü na miejsce katastrofy?
Jacek Sasin: Tak, tak. Groza jak mówi - narastaáa z minuty
na minut tak naprawd . Natomiast rzeczywicie na lotnisku
pierwszy obraz, jaki pami tam
byá taki, *e po tym, jak wysiedlimy z samochodu biegnie funkcjonariusz rosyjski, pytamy go
- co naturalne - co si staáo, a on
krzyczy "wsie pogibli!". Pobiegá
dalej. Podjechalimy kawaáek
jeszcze kawaáek, ile to byáo mo*liwe, dalej zacz limy biec przez
ten lasek i rzeczywicie obraz,
jaki zobaczyáem, byá tragiczny
i wstrzsajcy. Samolot - to, co
mo*emy teraz wszyscy zobaczyü
na zdj ciach - po prostu w cz ciach, rozbity doszcz tnie.
Konrad Piasecki: Páonce
fragmenty, poodrywane…
Jacek Sasin: Ja, powiem szczerze, nie widziaáem ognia, widziaáem dym, unoszcy si znad tych
szcztków, ale samolot nie páoná, z tego, co widziaáem. On po
prostu byá rozbity na fragmenty, drobne, nawet cz sto bardzo
drobne fragmenty rozrzucone.
Konrad Piasecki: I zwáoki.
Jacek Sasin: I zwáoki. Chocia*
oczywicie byáo tak, *e jeszcze
w tym momencie miaáem nadziej , *e jakie osoby *yj, *e to nie
jest tak, *e wszyscy zgin li.
Konrad Piasecki: Nawet
byáy takie pierwsze informacje, *e trzy osoby prze*yáy,
choü s w ci *kim stanie.
Jacek Sasin: Tak jest. Wróciáem stamtd, chwil pochodzilimy, popatrzylimy, trwaáa akcja
ratunkowa.
Zdecydowalimy
z panem ambasadorem Bahrem,
*e w tej sytuacji musimy wróciü
na cmentarz katyski i poinformowaü wszystkich, co si staáo.
Konrad Piasecki: Pan miaá
byü w tym samolocie. Nawet
w naszym radiu byáa taka informacja, *e pan tam zginá.
Jacek Sasin: Tak, miaáem byü
w tym samolocie. Zreszt poprzedniego dnia wieczorem

otrzymaáem od protokoáu dyplomatycznego tak ksi*eczk ,
jak daje si wszystkim uczestnikom wyjazdu przygotowan
przez protokóá i ze zdumieniem zobaczyáem, *e zostaáem
umieszczony - mimo *e byáy
inne ustalenia - w spisie osób,
które s w tym samolocie. Zwróciáem nawet uwag na to, *e to
jest pomyáka. Ale okazaáo si , *e
nie daáo si tego sprostowaü, nie
daáo si tego wykreliü.
Rzeczywicie jeszcze kilkanacie dni przed tym wylotem
wersja byáa taka, *e ja b d towarzyszyá Panu Prezydentowi
w samolocie. Ale poniewa* ja

zdecydowaáem, *e kto musi
tam byü wczeniej, kto z osób,
które mog podejmowaü decyzje musi byü wczeniej, aby
wszystkiego na miejscu przypilnowaü, aby wszystko byáo w
porzdku. I tak naprawd rozmawiaáem z pani dyrektor, która zajmowaáa si tym z ramienia
Kancelarii, pani dyrektor Katarzyn Doraczysk, wspaniaá
zreszt osob, która zajmowaáa
si przygotowaniem tej wizyty.
I ona poprosiáa mnie, aby mogáa
lecieü tym samolotem, poniewa*
miaáa rodzinne sprawy. Musiaáa
odwiedziü rodzin za granic,
mogáa wróciü wáaciwie dopiero tu* przed tym wylotem i tak
si umówilimy, *e ja pojad
wczeniej samolotem, b d tam
na miejscu, ona doleci. Dojrzy
jeszcze wszystko w Warszawie,
a w drodze powrotnej si zamienimy, ja wróc samolotem.

Ju Ich wiÆcej nie zobaczÆ
Wypadek pod Smoleskiem jest niezwykle silnym prze*yciem dla ka*dego, tym bardziej dla rodzin i bliskich ofiar tej tragedii. Los daá mi szans
osobicie poznaü wielu z tych, którzy tragicznie odeszli. Najcz ciej byáy
to wspólne spotkania podczas uroczystoci patriotycznych czy innych formalnych zdarze. Niezwykle ciepáo wspominam Pana Prezydenta RP Prof.
Lecha Kaczyskiego, który pomimo sprawowanej funkcji, posiadanych tytuáów naukowych Byá po prostu Dobrym i Mdrym Czáowiekiem.
Ostatnio ze .P. gen. Tadeuszem Bukiem rozmawialimy na temat planowanej 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej - Cudu Nad Wisá, która w tym
roku zapowiadaáa si szczególnie podniole. Msza Polowa planowana byáa
z wojskow opraw, apelem polegáych i salw honorow. Pan Prezydent
Lech Kaczyski, jako Honorowy Goü tej uroczystoci, miaá odsáoniü tablic pamitkow. Ju* tego nie zrobi.
Bardziej osobicie los zwizaá mnie z ks. Praáatem Romanem Indrzejczykiem, z którym poznaáa mnie moja *ona. Poznali si kilkanacie lat temu,
gdy nikt jeszcze nawet nie mylaá, *e zostanie Osobistym Kapelanem Prezydenta RP. Gdy byáa potrzeba zawsze Byá gotów udzieliü dobrej rady i
faktycznej pomocy. )yá skromnie.
Niezwykle ujmujce jest równie* to, *e wiele zmaráych osób mieszkaáo
wród nas, w Zbkach. Pan Robert Grzywna (zaáoga samolotu) oraz Jarosáaw Florczak (funkcjonariusz BOR) pozostawili pustk w ssiedztwie i
ból w sercach bliskich.
Wieczny odpoczynek racz im daü Panie.
Robert Perkowski

W katastrofie pod Smoleskiem zginá tak*e mieszkaniec
Naszego Miasta

p.
mjr.pil. Robert Karol Grzywna
Najszczersze kondolencje
)onie Agnieszce, Córce Martynie i Rodzinie
skáadaj
Przewodniczcy Rady Miasta Zbki
Sáawomir Ziemski

Burmistrz Miasta Zbki
Robert Perkowski
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W Hodzie Bohaterom
To dramat dla wielu rodzin, dla naszego narodu i niepowetowana strata dla
naszej Ojczyzny, w jednej chwili w Smolesku polegáo wiele wspaniaáych
osobistoci, z którymi jeszcze nie tak dawno miaáem osobisty kontakt.
Zginá mój przyjaciel Stefan Melak - Prezes Komitetu Katyskiego i
Kr gu Pami ci Narodowej Olszynki Grochowskiej, zagorzaáy krzewiciel
prawdy o m czennikach polskich pomordowanych przez NKWD w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku i innych miejscach ka(ni polskich oficerów.
Wród tylu ofiar zginá równie* Ks. Prof. Ryszard Rumianek - Rektor Uniwersytetu Kardynaáa Stefana Wyszyskiego, z którym wspóápracowaáem w
2001 roku w Krajowym Komitecie Obchodów 20 rocznicy mierci Ks. Kardynaáa Stefana Wyszyskiego - Prymasa Tysiclecia. Powoáaá nas wówczas
do przewodniczenia zespoáem ekonomistów Ks. Kardynaá Józef Glemp.
Z polegáymi w Katyniu Panami Generaáami miaáem zaszczyt iü razem
w ubiegáorocznej procesji Bo*ego Ciaáa, a w ostatniej drodze krzy*owej
Wielkiego Pitku jeszcze rozmawiaáem z Biskupem Polowym Wojska Polskiego Ks. Generaáem Tadeuszem Páoskim. Wtedy równie* przy ostatniej
stacji drogi krzy*owej przed Kocioáem w. Anny w Warszawie poprosiáem wcini tych w táumie Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego i Pani Prezydentow Mari Kaczysk o stani cie przy Ks. Prymasie Kardynale Józefie Glempie, a witajc si z Par Prezydenck wr czyáem obrazki
z wizerunkiem Ks. Jerzego Popieáuszki upami tniajce nasz diecezjaln
wystaw „Ksidz Jerzy Popieáuszko w naszej pami ci” i wspomniaáem *e
Pan Prezydent jej patronuje, po czym Pani Maria rzekáa: „Wiemy to dla nas
zaszczyt. Pi kny ten obrazek z Ksi dzem Popieáuszko.”
Nale*y wspomnieü, *e Pan Prezydent doceniá moj 25-letni dziaáalnoü
patriotyczn i szerzenie pami ci o Sáudze Bo*ym Ks. Jerzym Popieáuszko
podpisujc w grudniu 2009 r. przyznanie mi Orderu Krzy*a Odrodzenia
Polski, którego wr czenie miaáo nastpiü przed beatyfikacja Sáugi Bo*ego
Ks. Jerzego Popieáuszki.

Mój obraz KsiÆdza Romana Indrzejczyka
To czáowiek, którego miaáam,
wtedy jeszcze z przyszáym m *em
Grzegorzem, okazj poznaü osobicie zupeánie przypadkowo; Szukalimy kapáana, który mógáby udzieliü nam nauk przedmaá*eskich i
tak trafilimy na Ksi dza Romana.
W grudniu 2007 roku udzieliá nam
nauk przedmaá*eskich na kilka
tygodni przed dat naszego lubu.
Pami tam go jako czáowieka, po
którym pami ü na zawsze pozostaje w sercu. Serdeczny, ciepáy
staruszek, peáen zrozumienia dla
drugiego czáowieka; potraficy jednoczyü, godziü zwanionych, uspokajaü niecierpliwych, pocieszaü i
mdrze radziü. To osoba, która nie
unikaáa tematów trudnych, bolesnych; Opowiadaáa o ludzkich sáabociach, bá dach, które niestety s
obecne w naszym *yciu, a jednak
mówica o nich z nadziej, z wiar,
*e wszystko da si jeszcze naprawiü, wyprostowaü, ocaliü.
Kilkakrotnie odwiedzilimy Ksi dza w jego stancji na warszawskim
)oliborzu. Na pamitk i na zakoczenie nauk otrzymalimy wraz
z Grzegorzem 2 tomiki wierszy
Ksi dza „ I niech tak zostanie” oraz
„Czáowiek dla czáowieka”. Ksidz
Roman pisaá wiersze, w których
wyra*aá swoje myli, byáo w nich
co tak gá bokiego, wnoszcego, *e

trudno to opisaü...
Obok fragment jednego z wierszy:
„Zastanawiajce jest, *e Bóg nie
obraziá si na ludzi...
i „na ten kiepski wiat Mu si
przychodziü zachciaáo”
przyniósá radoü , pokój, miáoü
- bo warto byü czáowiekiem (mimo
wszystko)....
)ycz ka*demu tej wiary, *e mo*na
nie gniewaü si na przewrotny wiat,
Ale po prostu spokojnie go naprawiaü swoim dobrym *yciem...
Byü mo*e nie wszystko musimy rozumieü?
Na pewno trzeba ocaliü czáowieczestwo pi kne, radosne i twórcze
takie – „z najwy*szej póáki”.
Zostawiam nadziej i zwykáy czáowieczy umiech...”
Ksidz Roman Indrzejczyk na
zawsze pozostanie w mej pami ci.
Co lub Kto wskazaá nam drog
do tego wspaniaáego, skromnego
i mdrego czáowieka, mo*e po to
wáanie, *eby to wáanie On wskazaá i wprowadziá Nas na drog
szcz cia, miáoci, wzajemnego
szacunku i zrozumienia w lepszych
i gorszych chwilach naszego *ycia
oraz na drog mdroci *yciowej.
Bóg zapáaü za Twe dobre sáowa.
B d je miaáa zawsze w pami ci.
Odpoczywaj w pokoju.
Ewa Mickiewicz
10.04.2010 r.
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W zwizku z t uroczystoci w imieniu Komitetu Pami ci Ks. Jerzego Popieáuszki planowalimy ze Stefanem Melakiem i zaprzyja(nionymi
kapáanami wyró*niü Pana Prezydenta i jego maá*onk medalem „Záo Dobrem Zwyci *aj” z wizerunkiem m czennika naszych czasów. Medalem
tymi w poprzednich latach wyró*nilimy Ks. Generaáa Tadeusza Páoskiego Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Pana Ryszarda Kaczorowskiego
Prezydenta RP. na uchod(ctwie, Ks. Infuáata Zdzisáawa Króla, Ks. Józefa
Joca Ojca Zakonu Pijarów Prezesa St. „Parafiada”, Pana Wáadysáawa
Stasiaka Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Stefana Melaka. Ich ju* nie ma
wród nas. Chwaáa Bohaterom, czeü ich pami ci.
àczymy si w bólu po tej Narodowej Tragedii z naszym zbkowianinem
i przyjacielem Ministrem Jackiem Sasinem, który utraciá w jednej chwili oczekiwania Wielce Szanowan Par Prezydenck, przyjacióá i wielu
wspóápracowników. Niech mu Pan Bóg dopomo*e wytrwaü w tak trudnej
i historycznej chwili. Z wyrazami Szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pami ci Ks. Jerzego Popieáuszki

Ludzie, którzy odegrali kluczow
rolÆ w moim dorosym yciu
- Pan Prezydent Lech KaczyÍski
i Pan Prezes Sawomir Skrzypek
W latach 2004 – 2006 jako trzydziestolatek, miaáem sposobnoü i przyjemnoü jako gáówny specjalista Biura Funduszy Europejskich w Urz dzie
Miasta Stoáecznego Warszawy móc pracowaü i byü osob podlegá zarówno Panu Prezydentowi Warszawy Lechowi Kaczyskiemu, zwierzchnikowi wszystkich osób pracujcych w Urz dzie, jak i ówczesnemu Wiceprezydentowi Warszawy Panu Sáawomirowi Skrzypkowi, pod którego
bezporednio podlegaáo Biuro, w którym byáem zatrudniony.
Odegralicie ogromn rol w moim dorosáym *yciu zarówno osobistym,
jak i zawodowym. Pracujc w Miecie Stoáecznym Warszawie, dalicie mi
mo*liwoü samorealizacji poprzez zaufanie zwizane z delegowaniem na
m osob odpowiedzialnych zada zwizanych choüby z pozyskiwaniem
rodków unijnych, czego nigdy nie zapomn i za co zawsze b d Panom
wdzi czny. W tamtym okresie w Urz dzie panowaáa dobra atmosfera pracy, co przekáadaáo si na pozytywne efekty w ró*nych dziedzinach. Nigdy
nie zapomn tych lat i tego wszystkiego, czego mogáem si tam przy Was
nauczyü i jak mogáem si rozwijaü. )yczyábym wszystkim, *eby mogli
mieü takich szefów jak ja miaáem: cierpliwych ale wymagajcych, uczciwych i sprawiedliwych, wspaniaáomylnych i mdrych. Wartoci, których
mogáem si od Was nauczyü nie sprzeniewierz w moim *yciu osobistym i
zawsze b d one dla mnie drogowskazem na kolejnych cie*kach w moim
*yciu. Rzetelnoci, powi cenia, uczciwoci, d*enia do zgá biania wiedzy, kultywowania wartoci patriotycznych czy zwykáego zrozumienia dla
innych ludzi.
Za to wszystko jeszcze raz z serca Wam dzi kuj . Wiem, ze byáem jednym
z wybraców, który miaá mo*liwoü otrzymaü od Was te wszystkie dobre
nauki w *yciu. Mam nadziej i gá boko w to wierz , *e nie zawiedziecie
si na mnie i zasáu* swoim *yciem na to, *eby kto kiedy mógá o mnie
powiedzieü „Dobry Polak”.
Grzegorz Mickiewicz
11.04.2010 r.

Pozostaje smutek i al
.p. Pan Prezydent Lech Kaczyski, a tak*e Wáadysáaw Stasiak, Paweá
Wypych, Aleksader Szczygáo, Kasia Doraczyska, to te ofiary katastrofy,
które miaáem zaszczyt spotkaü i poznaü osobicie. To byli wspaniali ludzie, nie mog uwierzyü, *e wi cej ich nie zobacz .
Pan Prezydent urzeká mnie osobicie, gdy po oficjalnej nominacji Jacka
Sasina podszedá do mnie wiedzc, *e jestem w gronie przyjacióá Jacka i
pogratulowaá takiego przyjaciela. Prezydent kochaá ludzi, to byáo naprawd widaü.
Piotr Uciski
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