
Rada Miasta Ząbki podczas
Sesji w dniu 28 kwietnia br.
podjęła uchwałę o nieudziele-
niu burmistrzowi Jerzemu
Boksznajderowi absolutorium
za 2004 r. Jest to pierwsza taka
uchwała w historii ząbkow-
skiego samorządu. 

W ostatnich dwóch latach
burmistrz również nie uzyskał
absolutorium, ale ze względu
na to, że część radnych wstrzy-
mywała się wtedy od głosu, żad-
na uchwała w kwestii absoluto-
rium nie uzyskała wymaganej
bezwzględnej większości gło-
sów. W tym roku za nieudziele-
niem absolutorium zagłosowa-
ło 11 radnych, zaś za
udzieleniem 3 radnych. Kry-

tycznie działalność burmistrza
ocenili: Zofia Dąbrowska, Ma-
ria Miłosz, Małgorzata Stache-
ra, Edward Dzikowski, Ignacy
Jarzyło, Krzysztof Laskowski,
Krzysztof Słomka, Waldemar
Stachera, Adam Szarubko,
Piotr Uściński i Sławomir
Ziemski. Pozytywną opinię
działalności burmistrza wysta-
wili: Florian Czajkowski, Ze-
non Kołodziejczyk i Marek Po-
łomski. Nieobecny na Sesji był
radny Zbigniew Okulus. 

Oto w skrócie ciekawsze wąt-
ki z wypowiedzi, jakie padły
w debacie nad absolutorium: 

Krzysztof Słomka za naj-
większy błąd minionego roku
uznał brak zainteresowania

burmistrza w pozyskiwaniu
dodatkowych środków z fun-
duszy europejskich. Pomimo
wielokrotnego podnoszenia
tej kwestii przez radnych, ża-
den wniosek nie został przez
burmistrza złożony. 

Krzysztof Laskowski ubole-
wał, że burmistrz nie szanuje
prawa. Wiele działań realizo-
wał niezgodnie z prawem, choć
nic nie stało na przeszkodzie,
aby tak nie było. 

Adam Szarubko wskazał
w sprawozdaniu z realizacji bu-
dżetu za 2004 rok przykłady
działań, które nigdy nie zostały
faktycznie wykonane, pomimo
ich umieszczenia w tym spra-
wozdaniu. 

Małgorzata Stachera zarzu-
ciła burmistrzowi, że nie tyl-
ko nie realizuje wielu inicja-
tyw radnych i komisji, ale
wręcz je wykrzywia, tak aby,
chyba, ośmieszyć Radę. Ape-
lowanie do burmistrza nie da-
je żadnych efektów. 

Piotr Uściński krytycznie
ocenił realizację inwestycji za-
pisanych w budżecie 2004 ro-
ku. Złe ich przygotowanie
skutkowało tym, że najwięcej
prac realizowanych było
w okresie późnej jesieni i zimy.
Pomimo uchwalenia przez Ra-
dę, jeszcze w 2003 roku, no-
wych zasad partycypacji miesz-
kańców w inwestycjach,
pracownicy Urzędu Miasta nie
znają tych zasad, nie informują
o nich mieszkańców, a nawet
utrudniają zawieranie umów
na nowe inwestycje w ramach
partycypacji. 

Waldemar Stachera wyraził
pogląd, że burmistrz w wielu
swoich działaniach kierował
się zwykłą złośliwością w sto-
sunku do Rady, na czym ucier-
pieli najbardziej mieszkańcy,
bo inwestycje dla nich ważne
nie były realizowane, albo były
realizowane źle. 

Maria Miłosz m. in. uznała za
niezrozumiałe powolne tempo

prac przy pozyskiwaniu grun-
tów i budowie chodnika ulicy
Szwoleżerów. Przypomniała
też działania Komisji Społecz-
nej w kwestii pozyskiwania fun-
duszy zewnętrznych, które nie
znalazły odzewu u burmistrza. 

Zofia Dąbrowska obarczyła
burmistrza winą za niezreali-
zowanie budowy kanalizacji
w ul. Skorupki, pomimo prze-
znaczenia przez Radę w ubie-
głorocznym budżecie fundu-
szy na ten cel. 

Sławomir Ziemski postrzega
Ząbki, jako miasto bez gospo-
darza, w którym Urząd nie
troszczy się o swoich mieszkań-
ców, nie rozwiązuje ich proble-
mów, a wręcz je ignoruje. 

Ignacy Jarzyło oprócz kwestii
związanych z funduszami unij-
nymi zarzucił burmistrzowi
brak chęci w usprawnieniu
funkcjonowania Miejskiego
Zakładu Komunalnego, do
którego w minionym roku było
bardzo dużo zarzutów. 

Jedynie Zenon Kołodziej-
czyk w swojej wypowiedzi bro-
nił burmistrza, apelując do rad-
nych o rozważenie czy plusy
w działalności burmistrza nie
przeważają nad wymienianymi
uchybieniami. 
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• Profesjonalne sprzątanie 

domów i mieszkań
• Dokonywanie zakupów,

• Opieka nad osobami
starszymi i dziećmi
tel. 781-57-13, 
501-995-445

ROMIKA
J. Frelek

AUTORYZOWANY SERWIS
BLACHARSKO-LAKIERNICZY

NNaapprraawwyy  bbeezzggoottóówwkkoowwee
SSaammoocchhóódd  zzaassttęęppcczzyy  nnaa  cczzaass  nnaapprraawwyy
HHoolloowwaanniiee  2244hh  
TTeell..  00660011  226644  776688

Tel. (022) 781-50-34, 781-54-64 05-091 Ząbki
Tel./fax 762-83-56, kom. 0605 580 590 ul. Kołłątaja 55

PPUUNNKKTT  TTAANNIICCHH  OOPPŁŁAATT

Punkt Tanich Op³at funkcjonuje od
czerwca 2004r. w tym czasie zdoby³
zaufanie i uznanie wielu klientów.

Przychodz¹c do nas mo¿esz:
- Op³aciæ wszystkie swoje rachunki

- Do³adowaæ telefon komórkowy
- Wypo¿yczyæ film (VHS  lub DVD)
- Bezp³atnie zamieœciæ og³oszenie

- Wys³aæ faks

Z¹bki ul. Batorego 2 
(pawilon przy ujęciu wody

oligoceńskiej) 
pon.-pt. 8-20, sob. 9-19 
tel/fax: (22) 762-96-16

GGGGAAAABBBBIIIINNNNEEEETTTT    LLLLEEEEKKKKAAAARRRRSSSSKKKKIIII
Ząbki, ul. Niepodległości 1A

Andrzej Kaczorek
internista

specjalista med. rodzinnej

– EKG, spirometria
– badania kierowców
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu
w godz. 800–2000

tel. 603 927 323

USŁUGI GEODEZYJNE
 TYCZENIA
 PODZIAŁY
 MAPY DO CELÓW

PROJEKTOWYCH
 INWENTARYZACJE

POWYKONAWCZE
Ząbki, ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000 ; 7814581

PRG

ALUZJE

ROLETY

MOSKITIERY
tel. 762-89-27 

tel. 0-501-622-102
Z bki ul.Jagiello ska 16 

www.dekorolet.com.pl

INTERNET
Stały nielimitowany dostęp do internetu 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
365 dni w roku.

Bez limitów transferów, bez blokowania portów

Koszt miesięczny :128/64 kbps - 49,00 zł,
256/64 kbps - 80,00 zł, 256/128 kbps - 90,00 zł, 

512/128 kbps - 120 zł, 1024/128 - 180 zł

Koszt instalacji od 99 zł

MARCOM ISP
05-091 Ząbki, ul. Gałczyńskiego 14

tel. 762-47-75, 424-85-50

dokoczenie na str. 2
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Dnia 15 kwietnia odbyła się
XXXIV sesja Rady Miasta Ząb-
ki. Radni uczcili minutą ciszy
odejście Papieża Jana Pawła II. 

Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian do budżetu Mia-
sta Ząbki na 2005 r. 

Radni wprowadzili zmiany
do budżetu Gminy Miasta
Ząbki na 2005 rok. Głównym
powodem zmian było zwięk-
szenie przez budżet państwa
o 49 983 zł dotacji na realiza-
cję zadań bieżących gminy
z przeznaczeniem na pomoc
materialna dla uczniów. Do-
konano również korekt w wy-
datkach gminy na pomoc spo-
łeczną — zwiększono wydatki
na zasiłki i pomoc w naturze
o 31 900 zł, natomiast zmniej-
szono składkę na ubezpiecze-
nie społeczne o 20 000 zł oraz
na zasiłki usług opiekuńczych
o 11 900 zł. 

Uchwały w sprawie zaciągnię-
cia pożyczek długoterminowych. 

Rada Miasta wyraziła zgodę
na zaciągnięcie szeregu długo-
terminowych pożyczek w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Na poszcze-
gólne zadania inwestycyjne po-
stanowiono zaciągnąć
pożyczki. Na termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej w Ząb-
kach zaplanowano kwotę 1 540
000 zł. Na budowę sieci kanali-
zacyjnej sanitarnej kwoty poży-
czek są następujące: ulice Bo-
ciania, Rybna i Słowicza — 400
000 zł, ulice Powstańców —
Baczyńskiego i Kwiatowa —

220 000 zł, ulice Kolejowa
i Szpitalna — drugi etap — 190
000 zł, ulice Ks. Skorupki, do-
jazdowe do ul. Skorupki oraz
Szczęśliwicka -360 000 zł. Po-
stanowiono również zaciągnąć
pożyczki na budowę sieci wo-
dociągowej: w osiedlu za Agro-
mą, ulice Ks. Skorupki, Space-
rowa, Broniewskiego, Okrzei,
Reja, Kręta, Sosnowa, Jodło-
wa, Bukowa, Rembertowska
w wysokości 330 000 zł, w uli-
cach 11-Listopada i Zakopiań-
ska w wysokości 175 000 zł,
w ulicach Sikorskiego, Szkol-
nej, Piłsudskiego do Kossaka
w wysokości 290 000 zł. 

Będą to preferencyjne po-
życzki z bardzo niskim oprocen-
towaniem. Po realizacji inwesty-
cji prawdopodobnie zostaną
w 30% umorzone., 

Uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia
źródeł dochodów gromadzo-
nych na rachunku dochodów
własnych i przeznaczenia tych
dochodów oraz wskazania jed-
nostek budżetowych, które
utworzą rachunek dochodów
własnych. 

Radni zmienili uchwałę Nr
XXXII/164/2005 Rady Miasta
Ząbki z dnia 18 lutego 2005r.
Na wniosek zainteresowanych
instytucji wprowadzono kilka
zmian, które powinny uspraw-
nić ich funkcjonowanie w tym
zakresie. 

Uchwała w sprawie wyboru
ławników do Sądu Okręgowego
Warszawa-Praga w Warszawie. 

Radni przyjęli uchwałę

w sprawie wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w War-
szawie. Opinie o wszystkich
kandydatach przedstawiła
Iwona Horszczaruk -przewod-
nicząca Miejskiego Zespołu
do przedstawienia Radzie
Miasta opinii o kandydatach
na ławników. Do Sądu Okrę-
gowego Warszawa-Praga wy-
brano w tajnym głosowaniu
następujące osoby: Wiesławę
Benedysiuk, Izabelę Marię
Marszał, Jana Sandomierskie-
go, Elżbietę Marię Skrzyp-
czak, Marię Annę Staszewską.
Natomiast do orzekania
w tymże sądzie w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych wybrano
Danutę Fabisiak, Danutę Julię
Lubiak i Zenobię Wiśniewską. 

Uchwała w sprawie statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Rada Miasta uchwaliła nowy
statut Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ząbkach. Zmiana wy-
nika z dostosowania statutu do
wymogów nowego obowiązują-
cego prawa w tym zakresie

Uchwała w sprawie wynagro-
dzenia za pracę dla burmistrza. 

Radni uchwalili nowe staw-
ki za wynagrodzenie burmi-
strza. Zmiany wynagrodzenia
zostały ustalone rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie za-
sad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach
powiatowych i urzędach mar-
szałkowskich. W porównaniu
do poprzedniej pensji 6662 zł
brutto, obecna wynosi 6874 zł

brutto. Na wynagrodzenie
składają się: wynagrodzenie
zasadnicze w wysokości 3720
zł, dodatek funkcyjny w wyso-
kości 1380 zł, dodatek specjal-
nym w wysokości 20% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego tj. 1020
zł oraz dodatek za wieloletnią
pracę na zasadach określanych
w odrębnych przepisach. 

Uchwała w sprawie ustale-
nia diet dla radnych, przewod-
niczącego i wiceprzewodniczą-
cego Rady. 

Komisja Rewizyjna zapro-
ponowała Radzie Miasta no-
welizację uchwały o dietach
radnych, która miała ułatwić
Urzędowi Miasta planowanie
wydatków w tym zakresie, m.
in. poprzez określenie maksy-
malnej miesięcznej ilości po-

siedzeń, za które może być wy-
płacona dieta. Pomimo tego,
że 7 radnych głosowało za tą
uchwałą, nie została ona pod-
jęta, gdyż wymagała do podję-
cia bezwzględnej większości
głosów Rady (zabrakło jedne-
go głosu). 

Protokół z kontroli budowy
ul. Szwoleżerów. 

Rada Miasta przyjęła proto-
kół z kontroli budowy ul. Szwo-
leżerów. Protokół został wydru-
kowany w poprzednim
numerze. Jednocześnie podjęto
uchwałę obligującą przewodni-
czącego Rady Miasta do zawia-
domienia prokuratury o podej-
rzeniu popełnienia prze-
stępstwa niegospodarności
i narażeniu gminy na straty fi-
nansowe. 

red. 

Dnia 28 kwietnia 2005 r. odby-
ła się XXXV sesja Rady Miasta. 

Uchwała w sprawie zmian
do budżetu Miasta Ząbki na
2005 rok. 

Radni dokonali zmian
w budżecie Miasta Ząbki.
Związane było to z uchwałą
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej analizującej przyjęcie
przez nasze miasto budżetu na
2005 r. Regionalna Izba Obra-
chunkowa stwierdziła iż zosta-
nie wszczęte postępowanie
w sprawie unieważnienia
uchwały budżetowej na rok
2005, jeśli nie zostaną wszczę-
te kroki naprawcze przez Ra-
dę Miasta w stosunku do tej
uchwały. RIO zakwestionowa-
ło „becikowe” — czyli świad-
czenie pieniężne z racji uro-
dzenia dziecka, gdyż jego
zdaniem nie ma do tego pod-
staw prawnych. Wielu radnych
uważało, że jest to zakwestio-
nowanie jednego z najwięk-
szych osiągnięć samorządu
w Ząbkach. Ponadto, jak
słusznie zauważono, w przesy-
łanych uchwałach budżeto-
wych za poprzednie lata do
RIO dotychczas nie kwestio-
nowano tego zapisu. A już mi-
nęło około 10 lat istnienia
„becikowego” w Ząbkach.
Radni w głosowaniu odrzucili
wniosek RIO o wykreślenie te-

go świadczenia z budżetu. Je-
żeli RIO uchyli poprawiony
budżet na 2005 r. Rada zamie-
rza przekazać sprawę do NSA. 

Ponadto Radni przyjęli opi-
nię Komisji Rewizyjnej w kwe-
stii planu przychodów i wydat-
ków Miejskiego Zakładu
Komunalnego. Zdaniem RIO
przyjęty przez Radę bardzo
szczegółowy plan przychodów
i wydatków MZK jest w istocie
planem finansowym tego zakła-
du. Ustawa o finansach pu-
blicznych nie daje Radzie Mia-
sta uprawnień do uchwalania
planu finansowego zakładu bu-
dżetowego. Rada przyjęła, za-
proponowany przez Komisję
Rewizyjną, plan dochodów
i wydatków MZK w mniejszej
szczegółowości, dzięki czemu
nie powinien już budzić wątpli-
wości RIO.. 

Rada po przeanalizowaniu
uchwały RIO zastosowała się
do pozostałych uwag, gdyż nie
budziły one niepokoju Rady. 

Protokół z kontroli rozlicze-
nia podatku VAT w Miejskim
Zakładzie Komunalnym w Ząb-
kach w latach 2003-2004. 

Komisja Rewizyjna przed-
stawiła Radzie Miasta protokół
z ponownej kontroli rozlicze-
nia podatku VAT w Miejskim
Zakładzie Komunalnym
w Ząbkach w latach 2003

i 2004. W pierwszej kontroli
MZK z 2004 r. wykazano błęd-
ne rozliczanie podatku VAT, co
naraziło miasto na bardzo duże
straty. Z ustaleń obecnej kon-
troli wynika, iż Urząd Skarbo-
wy uznał złożone po tamtej
kontroli korekty deklaracji
VAT i zwrócił część nadpłaco-
nego podatku. MZK nie złoży-
ło jednak korekt deklaracji za
okresy 3/2003, 4/2003, 5/2003
i 1/2004, co zdaniem Komisji
można było zrobić, gdyż faktu-
ry z MPWiK były wystawiane
na MZK i te faktury były zapła-
cone. Od okresu 3/2004 dekla-
racje VAT są wystawiane po-
prawnie. Uporządkowanie
kwestii rozliczeń podatku
w skali roku spowodowało
o około 450 tys. zł rocznie
mniejsze wpłaty podatku VAT
do Urzędu Skarbowego. 

Komisja Rewizyjnej wyraziła
ubolewanie, że wyniki jej do-
tychczasowych kontroli w MZK
są ignorowane przez Burmi-
strza. Komisja Rewizyjna za-
proponowała uchwałę w spra-
wie zobowiązania burmistrza
Miasta Ząbki do opracowania
koncepcji uzdrowienia MZK.
Uchwała została przez radnych
przyjęta. 

Informacja z kontroli za-
mian, zakupów i sprzedaży nie-
ruchomości.

Rada Miasta wysłuchała in-
formacji z pierwszego etapu
kontroli dotyczącego zamian,
zakupów i sprzedaży nierucho-
mości w latach 2003-2004. Pro-
tokół przedstawił przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej —

Waldemar Stachera. Nie stwier-
dzono naruszenia przepisów
prawa przy realizacji uchwał ob-
jętych pierwszym etapem kon-
troli. Powody niezrealizowana
uchwał nr: 57/XI/2003,
99/XX/2004, 101/XX/2004
i XXIV/119/2004, w opinii ko-
misji były uzasadnione. Pojawiły
się poważne wątpliwości, co do
wyceny dwóch działek wykona-
nej dla potrzeb realizacji jednej
z tych uchwał. Komisja porów-
nała wyceny gruntów o podob-
nych parametrach. W opinii ko-
misji wartość dwóch działek,
określona w operatach szacun-
kowych a uwzględniona przez
Urząd Miasta nie była adekwat-
na do ich wartości. W związku
z tym Komisja przeanalizowała
zestawienie wyceny gruntów
z ostatnich dwóch lat pod ką-
tem operatów szacunkowych.
Jak wynika z protokołu wyceny
działek w rejonie ul. Powstań-
ców są zbieżne i nie budzą wąt-
pliwości. Wyceny działek w re-
jonie ul. Kołłątaja, Sikorskiego
i Obrońców potwierdzone zosta-
ły w trakcie przetargu. Niezrozu-
miała jest dla Komisji różnica
w wycenach podobnych działek
przy ul. Skargi. Różnica tych wy-
cen sięga 50 zł na metrze kwa-
dratowym. Komisja Rewizyjna
poinformowała, że w tej kwestii
poprosi rzeczoznawcę, który do-
konywał tych wycen, o szczegó-
łowe uzasadnienie. Dopiero
wtedy przedłoży Radzie Miasta
wnioski pokontrolne. 

Uchwała w sprawie absoluto-
rium dla burmistrza Miasta
Ząbki. 

Rada Miasta podjęła uchwa-
łę o nieudzielaniu Burmistrzo-
wi Miasta Jerzemu Boksznaj-
derowi absolutorium za 2004
rok. O wynikach i przebiegu
głosowania można przeczytać
na pierwszej stronie. 

Uchwała w sprawie Progra-
mu współpracy w 2005 r. Miasta
Ząbki z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. 

Radni przyjęli uchwałę
w sprawie Programu współpra-
cy w 2005 roku Miasta Ząbki
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku
publicznego. Program współ-
pracy jest dostępny do wglądu
w Biurze Rady Miasta. 

Stanowisko w kwestii komu-
nikacji autobusowej. 

Komisja Rewizyjna pozy-
tywnie zaopiniowała starania
burmistrza w negocjacjach
z Zakładem Transportu Miej-
skiego m. st. Warszawy w spra-
wie uruchomienia przez ZTM
w Ząbkach linii autobusowej.
Według Komisji najbardziej re-
alne jest przedłużenie linii au-
tobusowej nr 170 do Ząbek.
Ponadto Komisja Rewizyjna
przedstawiła koncepcję uru-
chomienia linii z Ząbek połu-
dniowych (ul. Powstańców
i Szwoleżerów) do Dworca Wi-
leńskiego. Przewidywane jest
ok. ośmiu kursów w godzinach
szczytów w dni powszednie. 

red. 
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XXXIV Sesja Rady Miasta

XXXV sesja Rady Miasta Ząbki

Burmistrz Jerzy Boksznajder
odpierał zarzuty radnych. Jako
największy argument w dyskusji
o funduszach europejskich po-
dawał przykłady realizacji przez
developerów inwestycji w infra-
strukturę techniczną miasta,
uznając to za jeszcze lepszy spo-
sób na pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych. To co inni wybu-
dują za pieniądze unii, my,
dzięki zaangażowaniu Zarzą-
dów Miejskich kolejnych ka-
dencji dawno już mamy. W dys-
kusji o MZK podkreślał, że
zakład ten na swoją działalność
nigdy nie otrzymał żadnej dota-
cji z budżetu miasta (dotacje
były przeznaczane na spłatę za-

ległości względem MPWiK, ja-
kie MZK przejęło od Urzędu
Miasta) i w ramach swoich
możliwości finansowych wyko-
nuje wiele zadań, które trzeba
by było zlecać firmom ze-
wnętrznym. 

W związku z nieudzieleniem
absolutorium, Rada Miasta
może podjąć uchwałę o referen-
dum w kwestii odwołania bur-
mistrza miasta. Ewentualne re-
ferendum będzie jednak
wiążące tylko wtedy, gdy weźmie
w nim udział co najmniej 30%
uprawnionych do głosowania.
Jak pokazuje praktyka wielu
gmin w Polsce, wymóg ten uda-
je się spełnić bardzo rzadko. 

red.

Burmistrz bez absolutorium
ciąg dalszy ze str. 1
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Szanowni Państwo, w Mazo-
wieckim Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich nowym dyrektorem zo-
stał Pan inżynier Ryszard
Chojnacki z Ligi Polskich Rodzin.
Według zapewnień Pana Wice-
marszałka Bogusława Kowalskie-
go z LPR ta zmiana powinna ko-
rzystniej wpłynąć na naszą
przyszłą współpracę i realizację
zamierzonych inwestycji strate-
gicznych na drogach wojewódz-
kich w powiecie wołomińskim.
I tak ma być naprawdę — zapew-
nił nas dyrektor Ryszard Choj-
nacki 6 maja b. r. na spotkaniu
w Urzędzie Miasta Zielonki. Go-
ścia podejmowałem w imieniu
Zespołu Koordynującego Moder-
nizację Dróg Wojewódzkich
w Powiecie Wołomińskim z Bur-
mistrzem Zielonki A. Łosanem,
wiceburmistrzem Popławskim
i radnym Powiatu K. Damięckim
z Zielonki. Na tym spotkaniu do-
wiedzieliśmy się, że przetarg na

wykonanie projektu przebudowy
w jezdnie dwupasmową drogi wo-
jewódzkiej 634 na odcinku od
Zielonki do Wołomina wygrała
Firma Polhid z Kobyłki. W Ząb-
kach zaś obecnie jest wykonywa-
na dokumentacja na odcinek dro-
gi 634 wjazdu z Warszawy od ulicy
Łodygowej przez ulicę Ks. Sko-
rupki do ronda w Zielonce, w ra-
mach, której ma być wykonana
przebudowa skrzyżowań i zatok
autobusowych, wymiana chodni-
ków w kostkę oraz nowa na-
wierzchnia asfaltowa. 

Realizacja tej inwestycji w tym
roku jest jednak uzależniona od
wywiązania się władz naszego
Miasta z przygotowania pełnej do-
kumentacji i wykupu potrzebnego
gruntu. Obecnie Zarząd Dróg
Wojewódzkich kończy przygoto-
wanie dokumentacji na przebudo-
wę drogi wojewódzkiej od Woło-
mina do Tłuszcza (niektóre
odcinki dróg będą wkrótce reali-

zowane. Nasze skuteczne działa-
nia przy pomocy przedstawicieli
Ligi Polskich Rodzin z Urzędu
Marszałkowskiego dotyczące re-
alizacji inwestycji drogowych i in-
nych potrzeb w Powiecie Woło-
mińskim są jednak uzależnione od
dobrej woli i chęci współpracy Za-
rządu Samorządów lokalnych lub
Starostwa Powiatowego. 

Ponadto pragnę podkreślić, że
szereg wykonanych już inwestycji
i te zamierzone aż w 75 % są fi-
nansowane z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego, za co w imie-
niu mieszkańców Powiatu Woło-
mińskiego ośmielam się serdecz-
nie podziękować. 

W kwietniu została przyjęta
moja rezygnacja z funkcji prze-
wodniczącego komisji finansów
w Radzie Powiatu Wołomińskie-
go, rezygnację swą motywowałem
nadmiarem funkcji i obowiązków
oraz chęcią skuteczniejszego
działania w celu pozyskiwania dla
Powiatu Wołomińskiego dofinan-
sowania również ze środków Unii

Europejskiej. Funkcję przewod-
niczącego Komisji Finansów peł-
niłem dwa i pół roku. Obecnie
pełni ją zgłoszony przeze mnie
Robert Perkowski radny powiato-
wy z Ząbek, któremu któremu z
serca życzę powodzenia.

Wakacje coraz bliżej, w tym
roku Proboszcz Parafii Świętej
Trójcy Ksiądz Edward Kowara
z moją pomocą organizuje kolo-
nie dla dzieci z naszego miasta,
w ośrodku Libra o podwyższo-
nym standardzie w Tomaszowie
Mazowieckim. Zapraszamy zain-
teresowanych rodziców do zgła-
szania swoich pociech pisemnie
w zakrystii lub kancelarii para-
fialnej. Przypominam, że całko-
wity koszt kolonii wynosi 700 zło-
tych, wpłaty Rodziców — 600 zł.
Liczymy na kolejne dofinansowa-
nie w wysokości 100 złotych na
dziecko ze strony Władz Miasta. 

Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego z LPR

I. Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji po-
zostałym jednostkom niezalicza-
nym do sektora finansów publicz-
nych — łącznie 90 000,00 zł. 

Upowszechniania kultury fi-
zycznej wśród ząbkowskich dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym —
20 000,00zł poprzez: 
- prowadzenie zajęć w następu-

jących dziedzinach: piłka ko-
szykowa, piłka siatkowa, piłka
nożna, pływanie, tenis stołowy, 

- organizowanie masowych imprez
sportowo-rekreacyjnych, turnie-
jów, olimpiad oraz innych imprez
o podobnym charakterze, 

- wspieranie udziału sportowych
reprezentacji w rozgrywkach
ligowych, imprezach i zawo-
dach sportowych o zasięgu po-
nadgminnym, organizowanie
rajdów, turniejów; 

I Zasady przyznawania dotacji. 
Dotacja może zostać przyznana

oferentowi, który złoży w terminie
prawidłowo opracowaną ofertę wg
wzoru stanowiącego zał. nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891). 

O dotację może ubiegać się
podmiot spełniający wymogi okre-

ślone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873). Zlecanie za-
dania publicznego odbędzie się
w formie wsparcia jego realizacji.
Wysokość udzielonej dotacji z bu-
dżetu miasta dla danego projektu
nie może przekroczyć 50 % całko-
witych jego kosztów. Dotacja zo-
stanie przyznana na podstawie wy-
branej oferty i zawartej umowy,
z obowiązkiem rozliczenia się po
zrealizowaniu zadania. 

II Terminy i warunki realiza-
cji zadania. 

Zadanie powinno być realizo-
wane zgodnie ze złożoną ofertą
i podpisaną umową w okresie od
dnia podpisania umowy o wspie-
ranie realizacji zadania do 15
grudnia 2005 r. przy zastosowaniu
i przestrzeganiu (co najmniej) na-
stępujących zasad: 
- każdy mieszkaniec Miasta Ząbki

w wieku szkolnym będzie mógł
korzystać z oferty zajęć, imprez
lub innych przedsięwzięć zgło-
szonych do konkursu, 

- dofinansowaniu podlegają wy-
łącznie koszty określone
w ofercie i zawartej umowie, 

- oferent musi posiadać wystar-
czające środki finansowe wła-
sne i wykwalifikowaną kadrę
niezbędną do realizacji zadania
objętego składaną ofertą, 

- wsparcie nie będzie udzielane
na zakupy inwestycyjne i prace
remontowo-budowlane. 

III Termin składania ofert. 
Oferty należy składać osobi-

ście w Urzędzie Miasta Ząbki
w Kancelarii Ogólnej lub kore-
spondencyjnie na adres: Urząd
Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskie-
go 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje
data stempla pocztowego) do
dnia 14 czerwca 2005 r. do godz.
16.00. Oferty złożone lub dorę-
czone po terminie nie będą brane
pod uwagę w konkursie i zostaną
zwrócone oferentowi bez otwie-
rania. Oferta powinna być złożo-
na w zamkniętej kopercie z napi-
sem „OTWARTY KONKURS
OFERT NA REALIZACJĘ ZA-
DAŃ PUBLICZNYCH W ZA-
KRESIE OCHRONY ZDRO-
WIA”. Na kopercie musi być
umieszczony adres zwrotny ofe-
renta. Oferta winna być złożona
na druku i zawierać załączniki,
o których mowa we wzorze. 

IV Termin, tryb i kryteria sto-
sowane przy dokonywaniu wybo-
ru ofert. 

Otwarcie ofert i ich rozpatrze-
nie nastąpi w terminie 7 dni od
daty zamknięcia konkursu. 

Do udziału w konkursie ofert
(oceny merytorycznej) dopusz-
czony zostanie Oferent, który
spełnia łącznie następujące wy-
mogi formalne: 
- jest organizacją pozarządową

lub podmiotem, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego

i o wolontariacie, 
- jego cele statutowe są zbieżne

z zadaniami określonymi
w ogłoszeniu o konkursie ofert
na 2005 r. złożył kompletną
ofertę w terminie określonym
w ogłoszeniu, 

- załączył ramowy program zajęć, 
- złożył ofertę zgodną z rodza-

jem zadania określonego
w ogłoszeniu, spełniającą wa-
runki realizacji zadania, 

- przewidział udział własnych
środków finansowych na reali-
zację zadania (minimum 50 %
całkowitego kosztu zadania). 
Ocena merytoryczna złożo-

nych ofert odbędzie się w oparciu
o następujące kryteria: 
- zgodność zaproponowanych

działań z obowiązującymi pro-
gramami w ochronie zdrowia,
na szczeblu centralnym i sa-
morządowym, 

- efektywność programu, tj. za-
spokojenie potrzeb zdrowot-
nych i społecznych mieszkań-
ców Miasta Ząbki, 

- kwalifikacje kadry świadczącej
usługi (potwierdzenie ksero-
kopiami odpowiednich doku-
mentów — w przypadku ich
konieczności — faktu posia-
dania kwalifikacji do świad-
czenia usług), 

- posiadanie niezbędnych zezwo-
leń, upoważnień i decyzji wyma-
ganych przepisami prawa lub in-
nymi przepisami i zasadami
dotyczącymi rodzaju działalno-
ści lub proponowanego zadania, 

- osiągnięcia i doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji
proponowanego lub podobne-
go projektu, 

- wiarygodność organizacji oce-
niona na podstawie: 
- przedłożonych rekomen-

dacji; 
- dotychczasowej współpracy

z Miastem Ząbki; 
- rzetelności i terminowości

wykonywania i rozliczania
zadań finansowanych z bu-
dżetu Miasta; 

- pozafinansowy wkład własny
np. świadczenia wolontariuszy; 

- innowacyjność proponowa-
nych rozwiązań. 

Pierwszeństwo w wyborze
ofert mają organizacje pozarzą-
dowe działające na terenie miasta
Ząbki. Kwota przyznanego dofi-
nansowania może być niższa od
wnioskowanej. O wynikach kon-
kursu, Burmistrz Miasta Ząbki
pisemnie informuje oferentów.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrze-
ga sobie możliwość nie rozstrzy-
gnięcia konkursu. Od odmowy
przyznania dofinansowania od-
wołanie nie przysługuje. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miasta Ząbki — tel.
(022) 781 — 68 — 14. Ogłoszenie
umieszcza się na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Ząbki
(adres: www. umzabki. bip. org.
pl) oraz na tablicach informacyj-
nych Urzędu. 

W ostatnim czasie znowu powró-
cił temat komunikacji z Warsza-
wą. Niestety nie ma on zbyt dużo
szczęścia. Trzeba przy tym dodać,
że od czasu likwidacji wspólnego
biletu na PKP i komunikację
miejską w Warszawie większość
mieszkańców Ząbek, nie posiada-
jąca samochodów, powróciła do
dojazdów autobusami do pracy
ze względów finansowych. W wie-
lu budżetach domowych wydatek
na kolejny bilet miesięczny stano-
wi duże obciążenie. Nie trzeba
przy tym dodawać, że różnica
między 7 minutową podróżą po-
ciągiem a co najmniej 30 minuto-
wą autobusem jest ogromna. Kto
korzysta z tej formy transportu
ten doskonale wie ile czasu
i zdrowia traci się w oczekiwaniu
na przesiadkę przy skrzyżowaniu
Łodygowej i Radzymińskiej. 

Jak już wcześniej wskazywałem,
dla mieszkańców najlepszą, tj.
najszybszą i najprostszą metodą
byłoby przedłużenie do Ząbek
linii 170. Nie jest to złe rozwią-
zanie finansowe dla miasta, któ-
re i tak płaci za inne linie auto-
busowe przebiegające przez
teren gminy, choćby na długości
kilkuset metrów (145, 190, 345,
718, 805). Zatem skoro i tak mu-
simy płacić, to niech to będzie
z jak największą korzyścią dla
mieszkańców. 

Przed ponad miesiącem bur-
mistrz poinformował radnych, że
prowadzi rozmowy z ZTM
w Warszawie w sprawie zorgani-
zowania w Ząbkach komunikacji
zbiorowej na jednym bilecie
okresowym. Opcja ta polegałaby
na wprowadzeniu w Ząbkach no-

wej linii autobusowej, która łą-
czyłaby Ząbki południowe z Ząb-
kami północnymi. Trasa autobusu
miałaby rozpoczynać się przy ul.
Powstańców, a następnie Koper-
nika, Szwoleżerów, Łodygową,
Radzymińską, Batorego z drugą
pętlą w okolicy urzędu miasta.
Autobus kursowałby z częstotli-
wością, co 20 minut. Generalnie
pomysł polega na dowiezieniu
pasażerów do ul. Radzymińskiej
skąd mieliby możliwość przesiad-
ki do innych linii autobusowych. 
Moim zdaniem, choć ten pomysł
zmierza w dobrym kierunku, to
jednak nie ustrzega się istotnej
wady tj. konieczności przesiadki
na Zaciszu. Nie ma bowiem, żad-
nych szans tak zsynchronizować
wszystkie linie, aby wyeliminować
oczekiwanie na kolejny autobus,
co jest szczególnie uciążliwym
problemem poza godzinami
szczytu. Kolejną bolączką jest

fakt, że w Ząbkach nie ma ulic,
które spełniałyby choćby mini-
malne wymagania ZTM. Chodzi
oczywiście o odpowiednie utwar-
dzenie jezdni, a bez tego żaden
autobus nie pojedzie. W budżecie
na ten rok nie przewidziano in-
westycji w zakresie budowy ulic
w okolicy, gdzie kursować ma au-
tobus (wyjątkiem jest przygoto-
wanie planów budowy ul. Po-
wstańców). Natomiast największą
zaletą powstania takiej linii było-
by doprowadzenie komunikacji
do Ząbek południowych, które
do tej pory w tym zakresie stano-
wią prawie białą plamę. 

Kolejną dobrą informacją dla
mieszkańców osiedli przy Po-
wstańców może być fakt prowa-
dzenia rozmów w sprawie stworze-
nia kolejnej linii prywatnej, która
ulicami Powstańców, Szwoleże-
rów, Ziemowita i Ząbkowską do-

woziłaby mieszkańców Ząbek
w okolice skrzyżowania Targowej
i Al. Solidarności w Warszawie.
Choć ta prywatna inicjatywa rodzi
się w dużych bólach to jednak ist-
nieje duża szansa, że linia rozpocz-
nie działalność już we wrześniu. 
Jak już wspomniałem na począt-
ku artykułu połączenie Ząbek
z centrum Warszawy bezpośred-
nią linią autobusową nie ma naj-
lepszej passy. Często też spoty-
kam się z pytaniami znajomych,
w jaki sposób mogą oni pomóc
przy rozwiązaniu tego problemu.
Po prawie trzyletnim poruszaniu
tego tematu publicznie muszę
przyznać, że wymagane jest
wsparcie mieszkańców Ząbek
w tej sprawie. Być może wspólne
naciski na burmistrza i Radę
Miasta pozwolą definitywnie roz-
wiązać ten problem. 

Krzysztof Laskowski

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadan publicznych 
w zakresie ochrony zdrowia

Komunikacja z Warszawą

"Samorządność, znaczy służba społeczeństwu" „ D O M E L ” Autoryzowa-
ny zakład naprawy AGD
naprawia: pralki automa-
tyczne, chłodziarki, chło-
dziarko-zamarażalki, zmy-
warki, kuchnie mikrofalowe
i temu podobne.Inż. Ry-
szard Szczęśniak – Ząbki,
ul. Lisa Kuli 19a, tel. 781 73
68 lub 0-604 688 037.Firma
istnieje od 1982 roku.

Przedszkole

Niepubliczne

„„„„BBBBAAAAJJJJKKKKAAAA””””
Czynne 6.00 – 18.00

zaprasza dzieci

w wieku 2–6 lat

tel. 799 76 34

799 76 90
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KOMISJA GOSPODARCZA. 
W 2004 roku komisja zajmowała się następującymi te-

matami: 
• Opiniowanie i wnioskowanie do projektu budżetu i pro-

jektu planu inwestycyjnego na 2004 rok, 
• Pomoc mieszkańcom osiedla Spółdzielni Bud. Mieszk.

w ich dążeniu do wyodrębnienia prawa własności do lo-
kali i gruntu, 

• Komunikacja w mieście, opiniowanie działań Burmi-
strza w tej sprawie, 

• Uregulowanie prawa własności do gruntu pod budowę
kościoła przy Powstańców, 

• MZK, wskazywanie kierunków działań (m in. moderni-
zacja zlewni, wywózka śmieci,) 

• WPI, komisja brała udział w opracowaniu założeń do
opracowania WPI oraz kryteriów hierarchizacji zadań, 

• Opłaty targowe, komisja brała udział w szerokiej dyskusji
na ten temat, a członkowie komisji przedstawiali określo-
ne propozycje, 

• Monitorowanie budowy gimnazjum, 
• Remont Szkoły Podstawowej nr 1, komisja zabiegała

w szczególności o remont łazienek, 
• eMazowsze, 
• zakaz handlu w niedziele, próby przygotowania uchwały, 
• Opiniowanie projektów uchwał, w szczególności uchwał

majątkowych, 
• Rozpatrywanie skarg mieszkańców, 
• Rozpatrywanie wniosków mieszkańców, 
• Opiniowanie i wnioskowanie do projektu budżetu i pro-

jektu planu inwestycyjnego na 2005 rok. 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Piotr Uściński

KOMISJA REWIZYJNA
Komisja Rewizyjna w składzie: Waldemar Stachera,

Adam Szarubko, Krzysztof Laskowski odbyła w 2004 roku
łącznie 73 posiedzenia. 
Komisja Rewizyjna prowadziła następujące kontrole: 
1. Miejski Zakład Komunalny; 
2. Przestrzeganie przez Urząd Miasta zasad określonych

w Kodeksie Postępowania Administracyjnego; 
3. Budowa ulicy Szwoleżerów (etap I); 
4. Ulg i zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targo-

wej w ramach cząstkowej kontroli pozyskiwania docho-
dów z tytułu podatków, dzierżaw i opłat lokalnych; 

5. Kontrola zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości. 
W 2004 roku Komisja przedłożyła Radzie Miasta sprawoz-
dania z kontroli: 
1. MZK — etap II — struktura organizacyjna i efektyw-

ność działania
2. MZK — rozliczanie podatku VAT w latach 2001-2003
3. MZK — pobór opłaty targowej
4. MZK — stan techniczny wpustów ulicznych
5. MZK — obecność w pracy pracowników; 
6. MZK — rozbudowa skrzyżowania ul. Andersena

z ul. Żołnierską
7. Przestrzegania przez Urząd Miasta zasad określonych

w KPA. 
W związku z wynikami kontroli, wykazującymi wiele nie-
prawidłowości i zaniedbań w funkcjonowaniu Urzędu
Miasta i Miejskiego Zakładu Komunalnego, Komisja Re-
wizyjna wystąpiła do Rady Miasta m. in. z wnioskami: 
1. Miejski Zakład Komunalny jest przedsiębiorstwem zarzą-

dzanym w sposób archaiczny — w systemie nakazowo-ro-
zdzielczym. Brak jest mechanizmów zachęcających do
podnoszenia jakości i efektywności pracy. Dalsze funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa w niezmienionej formie jest nie-
dopuszczalne. 

2. W związku z wynikami dotychczasowych kontroli Miej-
skiego Zakładu Komunalnego, Rada Miasta widzi ko-
nieczność odwołania kierownictwa MZK tj. Kierownika
MZK, Kierownika ds. Technicznych i Kierownika Zespołu
ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska. 
Jeżeli Burmistrz do dnia 30.11.2004 r. nie podejmie kon-
kretnych decyzji w tej kwestii, podczas kolejnej Sesji Ra-
da Miasta głosować będzie uchwałę w sprawie rozwiąza-
nia MZK. 

3. Skorygowanie rozliczeń podatku VAT przez MZK, dzięki cze-
mu odzyskano ponad 214 tys. zł podatku VAT za minione
okresy, oraz ponad 38 tys. zł w każdym kolejnym miesiącu. 

Komisja realizowała zadania, do których jest ustawowo
lub statutowo zobowiązana: 
1. Analiza wykonania budżetu miasta za 2003 rok i sformuło-

wanie wniosku w kwestii udzielenia absolutorium. W swo-
im sprawozdaniu wskazaliśmy m. in. na 
• straty w wysokości co najmniej 450 tys. zł w 2003 roku

z tytułu niewłaściwie prowadzonej księgowości podat-
ku VAT; 

• nie wykonanie zaplanowanej w budżecie 2003 roku
inwestycji budowy ogródka jordanowskiego i inwesty-
cji oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 2; 

• fakt odbioru i zapłaty za inwestycję budowy skrzyżowania
ul. Andersena z ul. Żołnierską, która faktycznie została
zrealizowana w dużo mniejszym zakresie; 

• narastające zaległości i praktycznie brak windykacji
zaległości przez MZK, co skutkuje m. in. niemożno-
ścią zapłaty za bieżące faktury względem MPWiK. 

Komisja wnioskowała o nieudzielenie absolutorium. 
2. Opiniowanie projektów budżetu miasta na lata 2004

i 2005. Zgłosiliśmy wnioski do budżetu zwiększające pla-
nowane dochody z przeznaczeniem m. in. na wykonanie
wszystkich odcinków kanalizacji, wodociągów i dróg, na
które były zawarte umowy partycypacyjne. 

3. Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza: 
• p. Kosieradzkiego — niezasadna; 
• p. Grabowskiej i p. Wojciechowskiej — częściowo za-

sadna; 
• p. Bieniek — zasadna; 
• p. Bartkowiak — niezasadna; 
• p. Bobrowicz — zasadna
• p. Krzykowskiego — częściowo zasadna. 

4. Analizą opinii i orzeczeń wydanych przez instytucje nad-
rzędne i kontrolne dot. Urzędu Miasta i jego pracowników
oraz podejmowanych przez Radę Miasta uchwał, m. in.: 
• protokół w kontroli RIO; 
• orzeczenia w kwestii unieważnienia uchwał Rady. 

Ponadto Komisja Rewizyjna zajmowała się: 
1. Monitorowaniem zadłużenia gminy i MZK, szczegól-

nie względem MPWiK; 
2. Udzieleniem bonifikaty od opłaty za przekształcenie

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności —
zgłosiliśmy projekt uchwały przyjęty przez Radę Miasta; 

3. Wieloletnim Programem Inwestycyjnym — przygotowa-
liśmy propozycję hierarchizacji zadań inwestycyjnych
i zgłosiliśmy wnioski do planu; 

4. Zasadami współpracy z MPWiK w Warszawie; 
5. Statutem Miasta Ząbki; 
6. Poborem opłaty targowej — zgłosiliśmy projekt uchwały; 
7. Porządkowaniem spraw związanych z własnością tere-

nu m. in. z wykupem gruntu pod drogi; 
8. Funkcjonowaniem gazety „Co Słychać? ' — wniosko-

waliśmy o zwiększenie nakładu; 
9. Propozycją konsorcjum eMazowsze; 
10.Funkcjonowaniem strony internetowej miasta; 
11.Funkcjonowaniem lokalnej linii autobusowej '1' i prze-

dłużeniem linii 170 do Ząbek; 
12.Organizacją ruchu i uporządkowaniem spraw związa-

nych z kategoryzacja dróg gminnych; 
13.Zasadami współpracy pomiędzy gminą i mieszkańcami

a MOS, MKS Dolcan i Dolcan SSA; 
14.Kontraktem dla osiedli — mechanizmem zachęcają-

cym do meldowania się mieszkańców nowych osiedli
w Ząbkach, co zwiększy dochody miasta — zgłosiliśmy
projekt uchwały przyjęty przez Radę Miasta, unieważ-
niony przez Wojewodę Mazowieckiego; 

15.Segregacją odpadów i utrzymaniem czystości w mieście
— zgłosiliśmy projekt uchwały przyjęty przez Radę
Miasta; 

16.Reorganizacją funkcjonowania systemu telekomunika-
cyjnego Urzędu Miasta — wnioski przekazano Burmi-
strzowi; 

17.Stanem czystości i jakością zimowego utrzymania dróg
i chodników; 

18.Instalacją kamery do monitoringu na zlewni; 
19.Stanem substancji mieszkaniowej i wspólnotami miesz-

kaniowymi; 
20.Rozwiązaniem umowy dzierżawy terenu przy ul. Gajowej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Waldemar Stachera

KOMISJA SPOŁECZNA
W 2004 roku Komisja Społeczna odbyła 64 posiedzenia.

W tym: 10 w terenie, 29 z udziałem zaproszonych gości,
6 łączonych z innymi Komisjami Rady Miasta. 

Frekwencja na posiedzeniach przedstawiała się następu-
jąco: Małgorzata Stachera — 59 obecności; Florian Czaj-
kowski — 63; Zenon Kołodziejczyk — 58; Grażyna Miłosz
— 60; Ignacy Jarzyło — 60: Krzysztof Słomka — 52. 

W posiedzeniach Komisji systematycznie udział brały
osoby spoza Rady: Pan Waldemar Brzeszkiewicz (57 po-
siedzeń) oraz Pani Iwona Horszczaruk (25 posiedzeń). 

Od początku swego istnienia Komisja Społeczna kładzie
duży nacisk na kontakt i współdziałanie z osobami i pla-
cówkami, które podobnie jak Komisja operują w dziedzi-
nie oświaty, sportu, kultury, bezpieczeństwa, opieki spo-
łecznej i zdrowia. Stąd aż ponad 2/3 posiedzeń Komisji
odbyło się z udziałem gości. Komisja Społeczna jest też je-
dyną komisją Rady Miasta, w której pracach systematycz-
nie uczestniczą chętni mieszkańcy Ząbek (w 2003 były trzy
takie osoby, w 2004 roku — dwie). 

Spośród osób uczestniczących w pracach Komisji Społecz-
nej w 2004 r. na szczególne wyróżnienie zasługują — w opinii
Przewodniczącej Komisji — radna Pani Grażyna Miłosz (za
ogromne zaangażowanie, poparte dużym nakładem czasu,
w przedsięwzięcia Komisji) i Pan Waldemar Brzeszkiewicz
(przede wszystkim za bezinteresowną pomoc merytoryczną). 

W ciągu całego roku Komisja Społeczna na bieżąco re-
alizowała tematy wynikające z planu pracy oraz bieżącego
funkcjonowania miasta. 

Ponadto z inicjatywy Komisji Społecznej lub na skutek
interwencji KS m. in.: 
- uruchomiono procedurę opracowania Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego dla Ząbek; 
- powstał plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyspiańskiego

(inwestycja ta wymaga jeszcze ułożenia na całości bez-
piecznej nawierzchni oraz skuteczniejszej ochrony
przed wandalami — w obydwu sprawach uzyskaliśmy
zapewnienia Wiceburmistrza Pana Krzysztofa Sikor-
skiego oraz Z-cy Komendanta Komisariatu Policji Pana
Jarosława Gorczycy); 

- uruchomiono dom dziennego pobytu dla seniorów (cho-
ciaż obecny kształt tego przedsięwzięcia odbiega jeszcze
od przyjętych ustaleń, Komisja Społeczna uznaje za celo-
we istnienie tego typu placówki w naszym mieście), 

- przeprowadzono audyt techniczny i energetyczny budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 1, uruchamiając w ten sposób
przygotowania do remontu kapitalnego w 2005 r. 

- po raz kolejny odbyła się akcja sprzątania miasta w ra-
mach akcji sprzątania świata (przy tej okazji Komisja
Społeczna wspólnie z rodzicami z Koła Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, przy udziale Bur-
mistrza i MZK, urządziła zieleń przy siedzibie Koła); 

- kontynuowano na forum samorządowym starania o współ-
finansowanie zakupu nowego samochodu dla ząbkowskiej
Policji (zarezerwowanie na ten cel pieniędzy w budżecie
miasta na 2005 rok stanowi pomyślny finał tych starań); 

- kontynuowano akcję 'Uwaga! Pies'. 
Ponadto Komisja podejmowała działania na rzecz zaspo-
kojenia bieżących potrzeb i rozwiązania doraźnych proble-
mów jednostek np.: zakup pomocy i zwiększenie zatrudnie-
nia w Świetlicy Środowiskowej nr 2; poprawienie dojścia
do siedziby Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej; wykonanie zadaszenia na scenę w parku miej-
skim dla Miejskiego Ośrodka Kultury; zwiększenie fundu-
szy na wyposażenie nowego budynku Gimnazjum nr 1,
sprowadzenie do Ząbek 12-osobowej drużyny prewencyj-
nej; zakup nowego wozu strażackiego; wzmocnienie stanu
osobowego komisji ds. mieszkań komunalnych osobami
z Komisji Społecznej; wsparcie finansowe dwóch rodzin
przed Świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia i inne. 
Część działań Komisja podjęła na prośbę mieszkańców.
Tak było m. in. w przypadku: 
- budynku gminnego przy ul. Torfowej (niestety z powodu

braku działań ze strony MZK, mimo podjętych zobowią-
zań ze strony kierownika Zakładu i wielokrotnego przy-
pominania o sprawie przez Komisję Społeczną, nie ogro-
dzono terenu wokół budynku i nie odnowiono elewacji.
Dzięki współpracy z policją udało się natomiast zapew-
nić większy spokój mieszkańcom sąsiednich posesji); 

- mieszkań komunalnych (Komisja Społeczna zajęła się
sprawą mieszkań komunalnych na usilną prośbę kilku
rodzin, które na co dzień egzystują w niezwykle trudnych
warunkach mieszkaniowych. Są to na ogół matki samot-
nie wychowujące nawet kilkoro dzieci, które w każdej
chwili — z różnych powodów — mogą pozostać bez da-
chu nad głową. Działania Komisji zmierzały przede
wszystkim do wymuszenia na kierownictwie MZK podję-
cia bardziej aktywnych i skutecznych kroków w celu do-
prowadzenia do uwolnienia kilku lokali z zasobu komu-
nalnego gminy bezprawnie zajmowanych przez
dotychczasowych mieszkańców oraz przeniesienia osób
od lat niepłacących czynszu do lokali o gorszym standar-
dzie. Dotychczasowy brak pozytywnego uregulowania tej
kwestii jest wielką bolączką Komisji Społecznej); 

- konfliktu interesu mieszkańców budynku komunalnego
na ul. Matejki. 

Poza wspomnianą powyżej komisją ds. mieszkań komu-
nalnych (Zenon Kołodziejczyk, Waldemar Brzeszkiewicz)
członkowie Komisji uczestniczyli m. in. w: 
- kontroli ulg i umorzeń przyznanych przez Burmistrza,

prowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta
(Krzysztof Słomka); 

- komisjach konkursowych ws. wyboru dyrektorów szkół
(Grażyna Miłosz). 

- pracach Zespołu do spraw analizy funkcjonowania pla-
cówek oświatowych w Ząbkach (Małgorzata Stachera,
Grażyna Miłosz, Zenon Kołodziejczyk). W związku
z udziałem w tym Zespole Komisja Społeczna dokonała
szerokiej analizy zasad funkcjonowania i finansowania
szkół i przedszkoli w Ząbkach i na jej podstawie zgłosi-
ła szereg propozycji zmian. Ponieważ większość z nich
pozostała bez odpowiedzi Komisja zaproponuje inny
wariant ich realizacji. Z propozycji zrealizowanych war-
to wymienić wprowadzenie firmy sprzątającej do Gim-
nazjum nr 1 i monitoringu w Przedszkolu nr 3.

Innym przedsięwzięciem, którego nie udało się do końca
zrealizować Komisji Społecznej jest kalendarz imprez kul-
turalnych, przygotowywany z nieżyjąca już Panią Jolantą
Płoską — kierownik Miejskiego Ośrodka Kultury oraz re-
aktywowanie obchodów Dni Ząbek, którego pomysłodaw-
czynią była również Pani Płoska. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej
Małgorzata Stachera

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI RADY MIASTA ZA 2004 R.
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Wszyscy marzymy i chcemy żyć
w mieście czystym i „uporząd-
kowanym”. Pragniemy ładu
i porządku. Patrzymy ze swojej
posesji lub balkonu i narzeka-
my na „bałagan” u naszych są-
siadów. Sąsiedzi niestety mają
podobne odczucia... 
Komisja Społeczna wielokrot-
nie apelowała o zachowanie ła-

du i porządku w Ząb-
kach. W miarę swoich
statutowych możliwości wpły-
wała i wpływa na działalność
Miejskiego Zakładu Komu-
nalnego, szczególnie w tym te-
macie …
Pragniemy, aby akcje społecz-
nego sprzątania miasta przez
radnych, pracowników samo-

rządowych, pracowników urzę-
du i jednostek organizacyjnych,
uczniów i nauczycieli szkół jak
najszybciej przestały być aktu-
alne — ponieważ nie będzie co
sprzątać …
Niestety, rzeczywistość jest
prozaiczna. Poniżej kilka re-

fleksji i informacji z ostat-
niej akcji. Szanowny Czy-

telniku, prosimy, po przeczyta-
niu „Co Słychać? ' oddaj
egzemplarz na makulaturę,
wrzuć go do kosza. Ale nie rzu-
caj na trawnik, chodnik lub
ulicę. Jeżeli jeszcze jesteś 'pa-
laczem', pamiętaj, iż niedopa-
łek to śmieć, a nie ozdoba ulicy. 

Wszyscy marzymy i chcemy
żyć w mieście czystym i 'upo-
rządkowanym'. Cykliczność
społecznych akcji to wyjątek,
a nie reguła w cywilizowanym
społeczeństwie. Regułą jest cy-
kliczność, a wręcz codzien-
ność, dbania nie tylko o wła-
sne, a może przede wszystkim,
o wspólne mienie.

Czy wyrzucanie śmieci do lasu
na ulicę, podrzucanie sąsia-
dom, a także spalanie odpadów
toksycznych na posesjach
i w piecach jest przestępstwem
karalnym? — z takim pytaniem
zwróciliśmy się do Pana
Jarosława Gorczycy — z-cy ko-
mendanta Komisariatu Policji
w Ząbkach. 

Oto odpowiedź: 
Odpowiedzialności karno —
administracyjnej (karze grzyw-
ny) podlegają między innymi: 
- zaśmiecanie drogi, ulicy, pla-

cu, trawnika, zieleńca itp. 
- nie wyposażenie nieruchomości

w urządzenia do zbierania od-
padów komunalnych (śmieci) 

- nie zbieranie powstałych na

terenie nieruchomości odpa-
dów komunalnych (śmieci) 

- nie uprzątanie błota, śniegu,
lodu z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości. 

Przepisy te dotyczą także sytu-
acji, gdy osoba spala powstałe
odpady komunalne (śmieci),
także jeśli robi to na terenie
własnej posesji. Dotyczą także
terenów leśnych. 
Obowiązki mieszkańców doty-
czące gospodarki odpadami ko-

munalnymi zawarte są w Usta-
wie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. 
W ramach posiadanych upraw-
nień Policja ma prawo między
innymi dokonać kontroli posia-
dania przez właściciela posesji
stosownej umowy na wywóz
nieczystości i odpadów komu-
nalnych. Brak takiej umowy,
mimo braku stwierdzenia za-
śmiecania środowiska przez

właściciela posesji, naraża go
także na odpowiedzialność kar-
no-administracyjną określoną
w cyt. ustawie. 
Powyższe definicje stanowią tak-
że odpowiedź na często stawiany
problem podrzucania śmieci na
inne posesje bądź do lasu. 
Mimo pozornego poczucia bez-
karności w wielu przypadkach
Policji udaje się ustalić osoby,
które pozbyły się śmieci w spo-
sób nielegalny.

O tym, czy zaśmiecanie i zanie-
czyszczanie środowiska jest
grzechem, z którego trzeba się
spowiadać, rozmawialiśmy
z Księdzem Władysławem Tro-
janowskim — Proboszczem Pa-
rafii Miłosierdzia Bożego, jesz-
cze w trakcie trwania akcji, gdy
Ksiądz Proboszcz odwiedził Ko-
misję Społeczną podczas sprzą-
tania. Z prośbą o odpowiedź na
to samo pytanie, tym razem dla
wszystkich czytelników, zwróci-
liśmy się do Księdza Probosz-
cza przy okazji tworzenia mate-
riału do gazety. Poniżej
publikujemy niezwykle poucza-
jącą wypowiedź na ten temat. 

Stanowisko Kościoła wo-
bec zagrożeń środowiska

naturalnego 

W pierwszej Księdze Pisma Św.
Starego Testamentu, Księdze
Rodzaju autor natchniony opi-
suje powstanie i dzieje człowie-
ka we wszechświecie. W pięk-
nym opisie stwarzania kosmosu
przez Boga, autor mówi:, że to,
co stworzył Bóg było dobre.
Stworzony przez siebie dobry
świat, dał Bóg człowiekowi
w użytkowanie: „czyńcie sobie
ziemię poddaną” /Rdz. l, 28/.
Sam Bóg utworzył człowieka
z prochu ziemi i następnie
umieścił go w raju, aby człowiek
uprawiał go i doglądał, oraz
czerpał z dobrodziejstw rajskich

owoców /Rdz. 2/. 
Człowiek został zaproszony
przez Boga, aby „uprawiać” raj.
Uprawiać w terminologii biblij-
nej znaczy: służyć swemu panu.
Zatem człowiek ma służyć swojej
ziemi, którą otrzymał od Boga. 
Człowiek został zaproszony tak-
że, by doglądać raju. Doglądać
w biblijnym rozumieniu znaczy
chronić, strzec. Człowiek zda-
niem Biblii ma być troskliwym
opiekunem, rządzić ostrożnie.
Swoje zaś panowanie nad zie-
mią powinien wzorować na rzą-
dach króla, który jak mówi pro-
rok Izajasz: „mądrze
i troskliwie zabiega o pomyśl-
ność poddanych” /Iz. 12,2/. 
Troska o dobro ziemi i właściwe
użytkowanie owoców świata,
służą nie tylko materialnemu,
ale także duchowemu dobru
człowieka. Zatem stanowią jak-
by powinność, czyli są obowiąz-
kiem, zadaniem zleconym czło-
wiekowi przez Boga. Jak uczą
nas Ojcowie soborowi w Konsty-
tucji Duszpasterskiej o Kościele:
„Człowiek ma czynić sobie podda-
ną ziemię i doskonalić rzeczy stwo-
rzone; tym samym doskonali tez
samego siebie” /KDK 57/. 
My ludzie żyjemy na ziemi. Je-
steśmy w naszej biologii mocno
związany ze światem. Stanowi-
my z nim jedno. Oddychamy po-
wietrzem, korzystamy z wody,
spożywamy owoce ziemi, które
są także efektem naszej pracy.

Mówimy pospolicie, że ziemia, to
nasza matka. Czy jednak tak
traktujemy naszą ziemię, jako
karmicielkę? Poruszając się dro-
gami naszej ojczyzny, ulicami
naszych miast i wsi widzimy wie-
le składowisk śmieci wyrzuco-
nych i pozostawionych gdziekol-
wiek. Śmieci te nie tylko
zanieczyszczają środowisko, za-
truwają wody, ale także są do-
wodem naszej kultury, a nade
wszystko ukazują jak i w jakim
stopniu spełniamy zadanie dane
przez Boga: „czyńcie sobie ziemię
poddaną”. Zatem jako ludzie su-
mienia powinniśmy patrzeć na
środowisko w którym żyjemy nie
tylko przez pryzmat porządku,
estetyki, prawa, ale również,
a może nade wszystko przez pry-
zmat sumienia. Stąd pytania
o troskę i właściwe użytkowanie
ziemi winny się stać przedmio-
tem ekologicznego rachunku su-
mienia. Warto może dziś, gdy
tak lubimy zaśmiecać lasy, po-
dwórka sąsiadów, chodniki przy
drogach uzmysłowić sobie, że
śmiecąc, zanieczyszczając wody
łamię porządek dany od Boga.
Tym samym łamię tzn. nie wy-
pełniam przykazania miłości Bo-
ga Stwórcy i bliźniego; również
zabijam zdrowie swoje i innych;
narażam innych na choroby,
cierpienia. 
Stąd dobrze by było pokochać
ziemię, przyrodę, lasy, drzewa,
ptaki i inne zwierzęta i kochać
ich tak jak Św. Franciszek
z Asyżu, którego Jan Paweł II

ogłosił w 1979 roku Patronem
ekologów. Bowiem Św. Franci-
szek uważał przyrodę za prze-
dziwny dar Boży ofiarowany lu-
dziom. On szczególnie przeżywał
wszystkie dzieła Stwórcy i jak
gdyby z Bożego natchnienia wy-
śpiewał przepiękny Hymn stwo-
rzenia, w którym zwłaszcza przez
brata słońce, księżyc i gwiazdy
złożył należną cześć, chwalę
i wszelkie uwielbienie najwyższe-
mu, wszechmocnemu i dobremu
Panu. Zechciejmy tak jak On
zachwycać się pięknem świata
i nie niszczyć piękna Bożych
dzieł złożonych w nasze ręce. 
Na temat ochrony środowiska
w nauczaniu Kościoła, w na-
uczaniu papieży szczególnie
ostatnich dziesięcioleci można-
by dużo pisać. Ale nic nie dadzą
żadne pisma, gdy my ludzie nie
pokochamy piękna Bożych
stworzeń i nie będziemy sobie
wciąż przypominali zadań, jakie
Bóg zlecił nam powierzając nam
cały piękny stworzony przez sie-
bie świat. A przypomnę mamy
ten świat uprawiać i doglądać.
Troska o świat, o przyrodę i at-
mosferę nie jest więc działalno-
ścią na prywatnym folwarku.
Troska o środowisko jest wypeł-
nieniem zadania, jakie zlecił
człowiekowi Bóg. By nie rozpi-
sywać się zbytnio pozwolę sobie
zaprezentować: 10 przykazań
ekologicznych sformułowanych na
Konferencji Żydów i Chrześcijan
Halling Hong w październiku
1982 roku. 

1. Jam jest. Pan Bóg twój, który
stworzył niebo i ziemię. Weź
pod uwagę, że w tym stworze-
niu jesteś moim partnerem. Ob-
chodź się, więc troskliwie z po-
wietrzem, wodą, ziemią
i zwierzętami tak, jakby byli to
twoi bracia i siostry. 
2. Weź pod uwagę, że dając ci
życie, dałem ci także odpowie-
dzialność, wolność i ograniczo-
ne rezerwy surowców ziemi. 
3. Nie okradaj przyszłości. Sza-
nuj swoje dzieci, dając im moż-
liwość długiego życia. 
4. Rozbudzaj w swoich dzie-
ciach miłość do natury. 
5. Rozważ, że ludzkość może
wprawdzie używać technologie,
lecz raz zniszczonego życia nie
może stworzyć na nowo. 
6. Zatroszcz się o to, aby w two-
jej wsi, twoim mieście, twoim
kraju tworzyły się grupy, które
będą się z zaangażowaniem sta-
rały o to, aby zapobiec grożą-
cym katastrofom. 
7. Odsuń się od wszelkich broni,
które powodują niedające się na-
prawić zniszczenia w podstawo-
wych uwarunkowaniach życia. 
8. Ćwicz samodyscyplinę także
przy małych decyzjach w swoim
życiu. 
9. Znajdź w twoim cotygodnio-
wym dniu wypoczynku — sza-
bacie czy niedzieli — czas, aby
żyć ze światem, a nie tylko go
używać. 
10. Pomyśl o tym: nie posiadasz
ziemi — jesteś tylko jej stróżem
(opiekunem).

Komisja Społeczna Rady Miasta
Ząbki serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy pozytywnie
odpowiedzieli na nasze zapro-
szenie i wzięli udział w akcji
sprzątania miasta. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy
do: 
- wszystkich ząbkowskich szkół.

Szkoła Podstawowa nr 1 po-
rządkowała m. in. las gminny
w kwadracie ulic: Skorupki,
Żołnierska, Gajowa, Kwiato-
wa; Szkoła Podstawowa nr
2 tereny zielone w centrum Zą-
bek, m. in. park miejski; Gim-
nazjum nr 1 i Gimnazjum nr
2 — okolice torów kolejowych
na odcinku: od stacji PKP do
przejazdu kolejowego na ul.
Łodygowej; Szkoła Katolicka

— pas wokół ogródków dział-
kowych od strony ul. Wolności. 

- wszystkich gminnych przed-
szkoli. Przedszkole nr 1 z ul.
Wyspiańskiego, Przedszkole
nr 2 z ul. Prusa i Przedszkole
nr 3 z ul. Westerplatte po-
rządkowały swoje najbliższe
otoczenie. 

- obydwu świetlic środowisko-
wych i harcerzy. Świetlica Śro-
dowiskowa nr 1 i Świetlica
Środowiskowa nr 2 oraz harce-
rze pracowali wspólnie ze
szkołami i dodatkowo przy
sprzątaniu terenu w kwadracie
ulic: 11-go Listopada, Wigury,
Wyszyńskiego, Zakopiańska,
na którym dzieci i młodzież
grają w piłkę. 

- Nadleśnictwa Drewnica. Nad-

leśnictwo stale przeprowadza
prace porządkowe na podle-
głych mu terenach leśnych.
Niezależnie od tego włączyło
się do akcji sprzątania miasta.
Pracownicy Nadleśnictwa
zbierali śmieci w lesie przy uli-
cy Kolejowej oraz za nowym
cmentarzem. 

- Fundacji „Dzieci ulicy”. Miesz-
kańcy Uniwersytetu Leśnego
prowadzonego przez Fundację
porządkowali obrzeża lasu
wzdłuż ulicy Rychlińskiego. 

- Koła Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnospraw-
nej. KPDiMN pracowało
przy porządkowaniu terenu
wokół budynku apteki przy
ul. 3-go Maja

- Miejskiego Ośrodka Kultury.
Kierownik Pan Sławek Skot-
nicki i Pani Iwona Krawczak

wsparli radnych z Komisji
Społecznej w usuwaniu śmieci
z okolic drogi dojazdowej na
nowy cmentarz. 

Dziękujemy Burmistrzowi Panu
Jerzemu Boksznajderowi i Miej-
skiemu Zakładowi Komunalne-
mu za techniczne zabezpieczenie
akcji, m. in. za dostarczenie wor-
ków i rękawic, odbieranie i wy-
wożenie śmieci. 

Dziękujemy Księdzu Proboszczo-
wi Władysławowi Trojanowskie-
mu oraz Księdzu Proboszczowi
Edwardowi Kowarze za włącze-
nie się w przygotowania do akcji,
zainteresowanie i wsparcie. 

Szczególne uznanie i wdzięcz-
ność pragniemy wyrazić kadrze
Szkoły Podstawowej nr 1 z Panią

Dyrektor Joanną Odzeniak na
czele oraz Pani Dyrektor Przed-
szkola nr 1 Grażynie Świeżak,
które niezależnie od tego, że
uczestniczyły w akcji w ramach
swoich placówek, dodatkowo
przez kilka godzin pracowały
w sobotę przy porządkowaniu
miasta. 

W sposób szczególny chcemy
także podziękować redaktorowi
naczelnemu “Co słychać?” Panu
Adamowi Karłowiczowi oraz
dwóm mieszkańcom naszego
miasta — Pani Iwonie Horszcza-
ruk i Panu Waldkowi Brzeszkie-
wiczowi, którzy już po raz trzeci,
czyli od samego początku,
uczestniczą w akcji. 

WSZYSTKIM RAZ JESZCZE
BARDZO DZIĘKUJEMY

Stronę opracowała Komisja Społeczna w składzie: Małgorzata Stachera, Maria Miłosz, Krzysztof Słomka, Zenon Kołodziejczyk, Florian Czajkowski, Ignacy Jarzyło
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W Ząbkach 24 kwietnia br.
otwarto wernisaż gobelinów
Katarzyny Bali. Na otwarcie
wystawy przyszło wiele osób
ciekawych dokonań znanej ar-
tystki. Jej prace to gobeliny: od
zbliżonych w technice do arra-
sów, poprzez „malowane nit-
ką” martwe natury do zupełnie
współczesnych trójwymiaro-
wych tkanin artystycznych.
W opinii autorytetów jest mi-
strzynią koloru i światłocienia.
Artystka od kilku lat zajmuje
się tematyką hippiczną, portre-
tami i pejzażami. Wyczarowuje
gobeliny według własnych po-

mysłów oraz według projektu
osób zamawiających. Artystka
zadeklarowała, iż podczas pre-
zentacji zainteresowanym po-
każe techniki tkania gobeli-
nów. W tym celu była
przygotowana niedokończona
praca w ramce. Podczas werni-
sażu zaprezentowane również
były prace dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej nr 1. Zgroma-
dzoną publiczność zachwyciły
muzyczno wokalne talenty
młodych artystów towarzyszą-
cych otwarciu wystawy. Byli to
studenci Akademii Muzycznej
w Warszawie Łukasz Dąbrow-
ski — gra na instrumencie
i Marta Czerska — wokal. Za-

prezentowali kilka polskich
piosenek, m. in. z repertuaru
Hanny Banaszak oraz kilka
utworów jazzowych. 

Katarzyna Bala w 1986
ukończyła Technikum Tkactwa
Artystycznego w Zakopanem.
Po ukończeniu szkoły pracowa-
ła w pracowni artystycznej
w Poznaniu u znanej na świecie
Urszuli Schmidt-Plewki. Jej
dzieła były wystawiane w insty-
tucjach publicznych i kolek-
cjach prywatnych w Polsce,
Ameryce Północnej i Australii.
Prowadzi pracownię artystycz-
ną gobelinów i malarstwa
w Zawiszynie. Uprawia tkaninę
artystyczną. W początkowym

okresie twórczości fascynowała
się ikonami, martwymi natura-
mi i scenami rodzajowymi. Od
kilku lat zajmuje się tematyką
hippiczną, portretami i pejza-
żami. Jej największym sukce-

sem artystycznym było wygra-
nie konkursu na tkaninę arty-
styczną do sali konferencyjnej
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Warszawie. 

red.

"Talent jest jak kawałek
szlachetnego, ale surowego
metalu, dopiero pilna
praca go obrobi i wartość
mu wielką nadaje."

St. Staszic 
Wiek przedszkolny jest

okresem szczególnie wyróż-
nianym przez psychologów
i pedagogów ze względu na
dużą plastyczność umysłu,
psychiki dzieci w tym wieku
oraz ich podatność na oddzia-
ływanie. To okres wzmożonej
aktywności poznawczej, która
wyraża się silną potrzebą inte-
lektualną wrażeń, dużym na-
pięciem emocjonalnym i po-
trzebą działania. Zatem
wychowanie przedszkolne po-
winno stwarzać takie sytuacje,
w których dziecko znalazłoby
zaspokojenie tych potrzeb. 

Proces wychowania w na-
szym przedszkolu jest tak zor-
ganizowany, by stwarzał wa-
runki do wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju oso-
bowości, wspierania dzieci
w rozwoju ich uzdolnień,
wspomagania tych, które roz-
wijają się wolniej lub niehar-
monijnie. Staramy się kom-
pensować niedostatki
bodźców rozwojowych dzieci
wychowywanych w zróżnico-
wanych środowiskach pod
względem statusu społeczno-
ekonomicznego, kulturowego,
kształtujemy u nich przyjazne
nastawienie do uczenia się,
podejmowania wysiłku inte-
lektualnego, zachęcamy do
poznawania siebie i świata.

Kierując się słowami Platona,
że „Wszelkie nauczanie jest
najlepiej osiągalne w formie
rozrywki. Pozwólmy, aby dzie-
cięca praca i nauka była ro-
dzajem zabawy…”. W naszym
przedszkolu stosowane są róż-
norodne metody i formy pracy
rozbudzające aktywność twór-
czą dziecka, zapewniające po-
zytywną motywację do podej-
mowania zadań rozwijających
wiarę we własne siły i możli-
wości. Przed dziećmi stawia-
my zadania, które wyzwalają
w nich konieczność poszuki-
wania rozwiązań, inwencję
i ekspresję twórczą, aktywizu-
ją myślenie, mobilizują przed-
szkolaków do zastanawiania
się, zadawania pytań, rozwią-
zywania problemów, praktycz-
nego zastosowania zdobytej
wiedzy. Stosowane metody
pracy dydaktycznej te trady-
cyjne i nowoczesne dostoso-
wane są do możliwości rozwo-
jowych dzieci. Skierowane są
one na dziecko, jego kształce-
nie, wychowanie i prawidłowy
wielostronny rozwój. Jedno-
cześnie wychodzą one naprze-
ciw ogólnym potrzebom życia
społecznego i sytuacji rodziny.
Dobór tych metod uzależnio-
ny jest od indywidualnych
możliwości dziecka, od zapla-
nowanych przez nas umiejęt-
ności, które chcemy kształcić
i osiągnąć. 

Rozbudzając aktywność
przedszkolaków stosujemy
między innymi Metodę Do-
brego Startu M. Bogdano-

wicz. Głównym jej założeniem
jest jednoczesne rozwijanie
funkcji językowych, funkcji
spostrzeżeniowych: wzroko-
wych słuchowych, dotyko-
wych, kinetycznych (zucie ru-
chu) i motorycznych oraz
współdziałania miedzy tymi
funkcjami, czyli integracji per-
cepcyjno- motorycznej. Są to
funkcje, które leżą u podstaw
złożonych czynności czytania
i pisania. Usprawnianie ich
w okresie przedszkolnym jest
wskazane dla dzieci przygoto-
wujących się do nauki pisania
i czytania, natomiast jest nie-
zbędne dla dzieci, u których
występuje opóźnienie rozwoju
tych funkcji. Wspomniana
metoda rozwija także zdolno-
ści rozumienia i posługiwania
się symbolami abstrakcyjnymi,
ułatwia rozwijanie kontaktów
społecznych, uczy także
współdziałania. Inną metodą,
z pomocą, której wprowadza-
my dziecko w świat pisma jest
metoda I. Majchrzak. Opra-
cowała ona propozycję dydak-
tyczną, którą nazwała „ ściana
pełna liter”. Jest to system
ćwiczeń wizualnych, który
wiedzie dziecko od rozpozna-
wania swojego imienia do
umiejętności czytania. Jest to
metoda analityczno- synte-
tyczna, dzięki której dziecko
staje się wrażliwe na dźwięki
mowy- poznaje strukturę
dźwiękową wyrazów. Dzięki
tej metodzie dzieci przyswaja-
ją naukę czytania ze zrozu-
mieniem, ćwiczą niezależność

umysłu, spostrzegawczość, in-
telekt, orientację w przestrze-
ni, poznają prawa pisowni. 

Z kolei matematyki uczymy
się metodą E. Gruszczyk- Kol-
czyńskiej. Autorka metody za-
kłada, że w edukacji matema-
tycznej przedszkolaków
najważniejsze są osobiste do-
świadczenia dziecka, stanowią
one budulec, z którego tworzy
ono pojęcia i umiejętności.
Realizując wyżej wymieniony
program edukacji matema-
tycznej kształtujemy u dzieci
orientację przestrzenną, po-
czucie rytmu, umiejętność li-
czenia, a także dodawania
i odejmowania, wspomagamy
rozwój myślenia operacyjne-
go, rozumowania, rozwijamy
umiejętność mierzenia długo-
ści, klasyfikacji, układania
i rozwiązywania zadań aryt-
metycznych, zapoznajemy
dzieci z wagą i sensem waże-
nia, mierzenia płynów. Kształ-
tujemy także intuicję geome-
tryczną, umiejętność
konstruowania gier, a także
umiejętność zapisywania
czynności matematycznych.
Należy pamiętać o tym, aby
wymienione wyżej kręgi tema-
tyczne realizowane były w po-
danej kolejności, uwzględnia
ona, bowiem nie tylko stop-
niowanie trudności, ale także
prawidłowości rozwoju. Dzię-
ki tej metodzie dzieci rozsze-
rzają możliwości umysłowe do
nauki matematyki, w wyniku
czego, staje się ona przyjemna
i przynosi sukcesy. 

Zajęcia ruchowe urozma-
icamy elementami gimnastyki
twórczej R. Labana i K. Orffa,
która rozwija inteligencję

przez twórcze myślenie i dzia-
łanie, pogłębia zainteresowa-
nie podejmowaną działalno-
ścią ruchową, a tym samym
motywuje do działania. Daje
także wiele okazji do samowy-
rażania się ruchem, do okre-
ślania swojej indywidualności. 

Aktywność zwłaszcza ru-
chową kształtujemy stosując
metodę ruchu rozwijającego
W. Sherbone, wykorzystując
dotyk, ruch oraz wzajemne
relacje fizyczne, emocjonalne
i społeczne do rozszerzania
świadomości samego siebie
i pogłębiania kontaktu z inny-
mi ludźmi. 

Aby rozwijać umiejętność
wyrażania siebie poprzez dia-
log organizujemy zajęcia
z dramy. Drama uczy poprzez
osobiste doświadczenia-
uczestnictwo lub obserwowa-
nie różnych scenek. 

Wymienione wyżej metody
i formy pracy to oczywiście tyl-
ko niektóre z realizowanych
w naszym przedszkolu. Ponad-
to, każda z nauczycielek na
bieżąco interesuje się nowymi
rozwiązaniami metodycznymi.
Nowe, poznane metody lub
ich elementy wprowadzamy
do codziennej praktyki dosko-
naląc w ten sposób swój warsz-
tat pracy i wypracowując wła-
sne pomysły. 

Przede wszystkim dążymy
do tego, by każdemu dziecku
umożliwić sukces na górnej
granicy jego możliwości.
Chcemy przygotować naszych
wychowanków do podjęcia ro-
li ucznia i zapewnić im udany
start w szkole. 

Bożena Łapińska
Agnieszka Szatkowska

W roku 1930 nastąpiło dalsze
bankructwo a następnie upa-
dek świetności majątku hr.
Adama Feliksa Ronikera. Pół-
nocna część jego majątku w re-
jonie dzisiejszych ulic Batore-
go, 11 Listopada, Rychliń-
skiego oraz Wojska Polskiego
stało się własnością Górnoślą-
skiego Towarzystwa Hipotecz-
nego. Właścicielem Towarzy-
stwa był Ignacy Alembik
mieszkający wówczas w Paryżu.
Założycielami tego Towarzy-
stwa byli właściciele kopalń
z Górnego Śląska, przeważnie
narodowości żydowskiej, oraz
kilku Niemców. Siedziba Towa-
rzystwa mieściła się w Warsza-
wie przy ul. Lwowskiej 2. Peł-

nomocnikiem Ignacego Alem-
bika był Lucjan Morber. Towa-
rzystwo jako nowy właściciel
bardzo energicznie zabrało się
do pracy. W pobliżu stacji kole-
jowej w budynku Władysława
Smolińskiego obecnie ul. Woj-
ska Polskiego 20, założono biu-
ro sprzedaży mieszkań. Spro-
wadzono geodetów z Warszawy
i Górnego Śląska, wytyczono
ulice i nadano im nazwy. Jedną
z ulic dla upamiętnienia Towa-
rzystwa nazwano Górnośląską,
nazwa utrzymała się do chwili
obecnej. W warszawskiej pra-
sie ukazało się wiele ogłoszeń
o sprzedaży placów pod
budowę oraz gotowych
domów. 

W roku 1933 Jan Kowalski
z Warszawy wywodzący się
z Międzyrzecza Podlaskiego,
urzędnik pocztowy z poczty
przy ul. Towarowej w Warsza-
wie nabył, od Towarzystwa Hi-
potecznego działkę o po-
wierzchni około 1000 m2
w Ząbkach przy obecnej ulicy
Wojska Polskiego 28. Na tej
działce pan Kowalski wybudo-
wał w 1934 r. budynek miesz-
kalny, w którym zamieszkał
z rodziną. Budynek ten nie jest
typu pałacowego, jakie budo-
wano na terenie miasta ogrodu
Ząbki, lecz jest bardzo funk-
cjonalny i spełnia swoje zada-
nie. Bardzo pomysłowo jest
także zaplanowane wnętrze
budynku. Jan Kowalski to bar-
dzo ciekawa postać. Urodził

się i wychowywał w Międzyrze-
czu Podlaskim. Gdy w czasie
zaborów ukończył szkołę śred-
nią otrzymał nakaz do pracy na
poczcie w Moskwie i tam pra-
cował przez trzy lata. Był on
osobą wykształconą, znał do-
skonale język rosyjski i nie-

miecki. Zmarł mając lat 61
w 1956 r. Aktualnie budyn-
kiem opiekuje się córka 
Krystyna Kowalska. Budynek,
jak i cała posesja, jest utrzyma-
na we właściwy sposób. Zawsze
panuje czystość i porządek. 

Ryszard Żbikowski

"""" IIIIddddęęęę    ddddoooo    śśśśwwwwiiiiaaaattttłłłłaaaa""""

ZZZZ     kkkk aaaa rrrr tttt     hhhh iiii ssss tttt oooo rrrr iiii iiii     ZZZZ ąąąą bbbb eeee kkkk

MMeettooddyy  wwssppiieerraanniiaa  aakkttyywwnnoośśccii  eedduukkaaccyyjjnneejj  ddzziieeccii
ww  wwiieekkuu  pprrzzeeddsszzkkoollnnyymm

Festyn.
Wielka Impreza Integracyjna
odbędzie się 1 czerwca br. w

Szkole Podstawowej nr 1.
Startujemy od godziny 10.00.

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 1,
Miejski Ośrodek Kultury i

Koło Dzieci
Niepełnosprawnych

Rada Miasta Ząbki
zaprasza na turniej

brydżowy
Turniej rozpocznie się 4

czerwca br. w Publicznym
Gimnazjum nr 2 o godzinie

9.45.
Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE I ZAPISY u
p. Klemensa Lewandowskiego

tel. 781-70-28.
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Uzależnienia: alkoholizm, ni-
kotynizm, narkomania zbierają
obfite żniwa wśród młodzieży,
a nawet dzieci. Są różne przyczy-
ny tego zjawiska: jedni pragną
poprawić swój nastrój, inni nie
mogą poradzić sobie z nurtują-
cymi ich problemami, są ciekawi
nowych doświadczeń, wreszcie
naśladują rodziców lub kolegów.
Często nie zdają sobie sprawy
z konsekwencji, jakie wynikają
z palenia papierosów, zażywania
narkotyków, picia alkoholu. 

W naszej szkole systematycz-
nie prowadzone są działania pro-
filaktyczne w zakresie zapobiega-
nia nałogom. W dniach 19 — 22
kwietnia odbyła się, kolejna już,

akcja pod hasłem: „Stop uzależ-
nieniom! '. Jej celem była między
innymi promocja zdrowego stylu
życia, a także dostarczanie wie-
dzy na temat substancji oraz
czynników uzależniających.
Uczniowie z klas młodszych spo-
tkali się z pielęgniarką szkolną,
która uczyła, jak zdrowo żyć,
a także przekazała informacje na
temat szkodliwości biernego pa-
lenia. Dzieci dostarczyły swoim
rodzicom ulotki informacyjne,
a także samodzielnie przez siebie
wykonane znaki zakazu. Miały
one za zadanie zachęcić do po-
rzucenia nałogu lub przynajmniej
jego ograniczenie i niepalenie pa-
pierosów w obecności innych

osób, szczególnie młodych. 
Największą wiedzę o uzależ-

nieniach posiadają ludzie, którzy
na co dzień stykają się z tym pro-
blemem, dlatego też zaprosiliśmy
na spotkania ze starszymi ucznia-
mi terapeutów pracujących z oso-
bami uzależnionymi. Pani Krysty-
na Tereszkiewicz i pan Dariusz
Turek w sposób ciekawy i obrazo-
wy przedstawili mechanizmy uza-
leżnień, przestrzegli przed złud-
nymi przyjemnościami palenia
tytoniu, picia alkoholu, czy zaży-
wania narkotyków. Uświadomili,
że uzależnienie ogranicza lub zu-
pełnie paraliżuje zdolność do po-
dejmowania dojrzałych decyzji.
Sprawia, że człowiek staje się nie-

wolnikiem swoich nałogów, traci
przyjaciół, zdrowie, a często skra-
ca sobie życie. 

Przed konsekwencjami
prawnymi picia alkoholu oraz
palenia tytoniu przez uczniów
przestrzegał zaproszony do
szkoły policjant. 

Wszystkie klasy wzięły udział
w tworzeniu plakatów promują-
cych życie bez nałogów, które
można było podziwiać na zorga-
nizowanej wystawie. 

Chcemy nauczyć naszych
uczniów asertywnych postaw
wobec uzależnień, aby byli świa-
domi, że mogą i potrafią podjąć
odpowiednią decyzję, w każdej
sytuacji powiedzieć „nie”. Dla-
tego też już teraz mogli dokonać
wyboru, składając swój podpis

na kartach z deklaracjami typu:
„ wybieram wolność, nie chcę
się uzależniać”, „już wybrałem
— nie będę palił” czy próśb
skierowanych do dorosłych:
„dorośli, prosimy, nie palcie
przy nas”. Ucieszyła nas duża
ilość dzieci, które chętnie pod-
pisywały listy. Mamy nadzieję,
że w przyszłości będą o tym pa-
miętać i żyć bez uzależnień. 

Serdeczne podziękowania
kierujemy do wszystkich w/w
osób za bezinteresowną pomoc
w tych działaniach. Dziękujemy
też p. D. Rybaczyk, uczniom
i nauczycielom za aktywny
udział w naszej akcji. 

Organizatorki:
Alicja Rutkowska

Elżbieta Żochowska

W każdym z nas tkwi po-
trzeba zbierania, gromadzenia
i porządkowania czegoś. Ko-
lekcjonerstwo znane jest od
najdawniejszych czasów. Jed-
ni zbierają fotografie, wido-
kówki, książki, monety, inni
znaczki pocztowe. Niemal
każdy znaczek stanowi dzieło
sztuki ze względu na swoje
walory estetyczne. Znaczki
dokumentują ważne wydarze-
nia, rocznice, ale też są to ład-
ne obrazki, które warto za-
chować z różnych względów.
Na przykład jest wiele pięk-
nych znaczków dokumentują-
cych pontyfikat Papieża Pola-
ka Jana Pawła II.

Filatelistyka to kolekcjoner-

skie zamiłowanie do gromadze-
nia, przechowywania i systema-
tyzowania nie tylko znaczków
pocztowych. Filateliści zbierają
też koperty, kartki pocztowe,
stemple okolicznościowe i inne
dokumenty związane z obie-
giem pocztowym. Zaintereso-
wanie filatelistyką od najmłod-
szych lat wpływa na rozwój
osobowości, rozszerza horyzon-
ty i kształtuje pozytywne cechy
charakteru. Znaczek nie tylko
uczy, bawi, kształci, ale też po-
maga w leczeniu. Uczy, bo po-
szerza wiedzę, zmusza do zain-
teresowania się upamiętnionym
na znaczku faktem historycz-
nym lub odszukaniem na mapie
państwa, którego znaczek wła-

śnie zdobyliśmy od kolegi. Uczy
wytrwałości, systematyczności,
uczciwości, rozwija aktywność
społeczną, ale też daje odpręże-
nie i wytchnienie. Jest to dla
młodych ludzi przyjemność
i rozrywka, działa kojąco, daje
dużo radości. Jest to jedna
z form rehabilitacji chorych, po-
zwala na zachowanie spokoju,
zapomnienie o bólu, pomaga
w zachowaniu zdrowia. 

Kilkanaście lat temu filateli-
styka wśród młodzieży była bar-
dziej popularna niż dziś. Wtedy
wiele osób traktowało zbieranie
znaczków głównie jako lokatę
kapitału. Zgromadzone znaczki
już po paru latach można było
sprzedać znacznie drożej. Dziś

na znaczkach zarobić się nie da,
wielu ludzi zrezygnowało ze
zbierania, pozostali tylko auten-
tycznie zainteresowani filateli-
styką, a nie zarobkiem. W dzi-
siejszych czasach coraz mniej
ludzi wysyła listy, gdy korespon-
dencję zastępuje telefon i inte-
met, coraz trudniej o znaczki
z obiegu pocztowego, najtańsze
dla młodych zbieraczy. 

Filatelistów zrzesza od 1950
roku Polski Związek Filateli-
stów. Organizacja ta opiekuje
się młodzieżą należącą do
MKF (Młodzieżowych Kół Fi-
latelistycznych), przydziela ko-
łom materiały filatelistyczne,
zapewnia szkolenia dla opieku-
nów kół, uczy zasad budowy
zbioru znaczków, organizuje
konkursy dla uczestników kół

i wystawy filatelistyczne. 
W naszym mieście działa

Młodzieżowe Koło Filateli-
styczne przy Kole Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej TPD od dwóch lat.
Dzieci uczą się, bawią się znacz-
kami i daje im to dużo radości.
Polski Związek Filatelistów
bardzo nam pomaga, dostajemy
materiały, uczestniczymy
w szkoleniach, konkursach,
spotykamy się z młodzieżą z in-
nych kół. Dzieci z naszego koła
mają dwie prośby: 
1. Do instytucji i firm, aby nie

wyrzucać zużytych kopert
z obiegu pocztowego, tylko
gromadzić je i przekazać do
naszego koła. My będziemy
mieli zabawę przy selekcji,
wybieraniu ciekawostek, itp. 

2. Do osób prywatnych, aby przy
porządkach domowych nie
wyrzucać starych listów, kar-
tek, a przekazać je dla cho-
rych dzieci. Sądzimy, że są też
w Ząbkach osoby, które
w młodości zbierały znaczki,
a teraz nie mają co z nimi zro-
bić i bez żalu mogą się z nimi
rozstać. My się chętnie nimi
zaopiekujemy. 
I jeszcze apel do młodzieży

zainteresowanej filatelistyką
nie należącej do naszego koła.
Zapraszamy was do kontaktu
z nami, do przyjścia na nasze
spotkania i pochwalenie się
swoimi zbiorami. Spotykamy się
w siedzibie KPDzMN w Ząb-
kach, ul. 3-go Maja 14, tel. 781
7245 lub 0501 689970. 

Opiekun MKF 
Joanna Pietrzak-Zielińska

Organizator - Miejski Ośro-
dek Kultury. Cel Konkursu:
rozwijanie wrażliwości na pięk-
no naszego miasta

Uczestnicy Konkursu:
Konkurs przeznaczony jest

dla dzieci, młodzieży i doro-
słych mieszkańców naszego
miasta. 

I grupa wiekowa - uczniowie

klas I - III szkół podstawowych, 
II grupa wiekowa - ucznio-
wie klas IV - VI szkół pod-
stawowych, 
III grupa wiekowa - ucznio-
wie klas I - III szkół gimna-
zjalnych, 
IV grupa wiekowa - licealiści
i dorośli. 
Założenia organizacyjne: Kon-

kurs składa się z dwóch etapów:
• I etap. Szkoły podstawowe

i gimnazjalne wyłaniają po
5 prac plastycznych z po-
szczególnych grup wieko-
wych do dnia 20.06.2005r.
i przesyłają je do Miejskie-
go Ośrodka Kultury. Lice-
aliści i osoby dorosłe skła-
dają swoje prace bezpo-

średnio w MOK-u do dnia
09.09.2005 r. Każda praca
musi zawierać na odwro-
cie: imię, nazwisko, wiek,
adres i telefon autora. 

• II etap. Prace złożone
w MOK-u zostaną ocenio-
ne przez jury do dnia
15.09.2005 r. 

Najwyżej ocenione prace zo-

staną nagrodzone i zaprezento-
wane na wystawie, której otwar-
cie nastąpi 24.09.2005 r. w Gale-
rii Orlej działającej w Miejskim
Ośrodku Kultury w Ząbkach. 
Serdecznie zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców Ząbek do wzię-
cia udziału w naszym konkursie.
Informacje w MOK przy 
ul. Słowackiego 9, tel 781 64 30

Organizator - Miejski Ośro-
dek Kultury. Cele Konkursu:
rozwijanie wrażliwości i poczu-
cia estetyki, wzbudzenie świado-
mości związanej z tożsamością
lokalną, zdobycie umiejętności
postrzegania piękna zawartego
w „Małej Ojczyźnie” czyli miej-
scowości, w której mieszkamy

Uczestnicy Konkursu: 
I grupa wiekowa - uczniowie klas
IV - VI szkół podstawowych, 
II grupa wiekowa - uczniowie
klas I - III szkół gimnazjalnych, 
III grupa wiekowa - licealiści
i dorośli. 
Założenia organizacyjne: Kon-

kurs składa się z dwóch etapów:

•I etap. Szkoły podstawowe
i gimnazjalne wyłaniają po
5 utworów z poszczególnych
grup wiekowych do dnia
20.06.2005r. i przesyłają je do
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Licealiści i osoby dorosłe skła-
dają swoje prace bezpośred-
nio w MOK-u do dnia

09.09.2005 r. Każda praca
musi zawierać na odwrocie:
imię, nazwisko, wiek, adres
i telefon autora. 

•II etap. Prace złożone w MO-
K-u zostaną ocenione przez ju-
ry do dnia 15.09.2005 r. 
Prezentacja najwyżej ocenio-

nych utworów oraz wręczenie

nagród ich autorom nastąpi
w czasie wernisażu w dn.
24.09.2005 r. w MOK-u przy ul.
Orlej 8. Najciekawsze prace bę-
dą również zamieszczone w lo-
kalnej prasie. 
Serdecznie zachęcamy szystkich
mieszkańców Ząbek do wzięcia
udziału w naszym konkursie.

W czerwcu br., w galerii
MOK przy ul. Orlej 8 prze-
widziany jest szereg atrakcji,
na które serdecznie zapra-
szamy. 

II Powiatowy Konkurs
Recytatorski „Człowiekiem
jestem i nic co ludzkie nie
jest mi obce” dla młodzieży
gimnazjalnej. Na konkurs
zapraszamy drugiego czerw-
ca o godz. 10:00. 

Zakończenie roku Koła
Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej w Ząb-
kach. Zakończenie odbędzie
się 3 czerwca o godz. 17:00. 

Finał XV Festiwalu Pio-
senki Ząbki 2005. Na finał

zapraszamy 11 czerwca
o godz. 10:00. Wstęp wolny. 

Otwarcie wystawy prac
koła plastycznego, pracowni
witrażu i pracowni cera-
micznej. Koło działa przy
Miejskim Ośrodku Kultury
w Ząbkach. Na wystawę za-
praszamy 19 czerwca o godz.
16:00. 

Ponadto zapraszamy 17
czerwca o godzinie 9:00 do
sali widowiskowej Parafii
Św. Trójcy. Odbędzie się
Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej dla dzieci z ząbkow-
skich przedszkoli i klas „0”

red.

Gimnazjum 144 ul. Turmoncka 2
i U.K.S. "LA BASKET" Warszawa zaprasza młodzież

urodzoną w 1992 roku do klas sportowych. 
W ramach ich funkcjonowania czekają na przyszłych
sportowców codzienne zajęcia sportowe pod okiem

wykwalifikowanych trenerów, dwa obozy sportowe w ciągu
roku, udział w rozgrywkach i zawodach mistrzowskich. 

W naszym Klubie masz szansę szkolić swoje umiejętności 
w dwóch dyscyplinachsportowych:

KOSZYKÓWCE i LEKKIEJATLETYCE. 
Współpracujemy z liceami warszawskimi gdzie nasi

zawodnicy kontynuują naukę. Dla najlepszych pomagamy
w uzyskaniu stypendium na uczelniach USA w stanie

Michigan. 
Rodziców zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy 

w trudzie wychowania swoich pociech.
Szczegółowe informacje 

Marek Ruciński 505-06-44-33 
lub wieczorem 811-96-20

Uczniowie ze SP 2 mówią: "NIE!" uzależnieniom

FILATELISTYKA UCZY, BAWI, WYCHOWUJE

ZZ  MMiieejjsskkiieeggoo  OOśśrrooddkkaa  KKuullttuurryy

Regulamin Konkursu Poetyckiego pod hasłem "Ząbki - mój zakątek świata"

Regulamin Konkursu Malarskiego pod hasłem "Najpiękniejsze zakątki mojego miasta"
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Takie chodzą plotki po
mieście, że UKS — 1 osza-
lał, porywa się z „motyką na
słońce”, a że w każdej plot-
ce jest trochę prawdy... cóż,
przyznajemy się do winy. 

Jesteśmy marzycielami,
entuzjastami, ale także re-
alistami. Realnie analizując
problem okazało się, że
w sezonie zimowym naj-
większym powodzeniem cie-
szyły się wyjazdy na ślizgaw-
kę (307 uczniów + rodzice). 

Uczniowie mieli możli-
wość jeżdżenia na łyżwach
w dni wolne od zajęć szkol-
nych — soboty, ferie w go-
dzinach rannych. Są to więc
godziny, gdy przeciętny czło-
wiek, mały czy duży, przeży-
wa słodkie chwile lenistwa.
Mimo to chętnych na łyżwy
nie brakowało. Duża grupa
osób w sobotni ranek wyjeż-
dżała na lodowisko. 

Puśćmy wodze wyobraźni
— lodowisko jest na miej-
scu o każdej porze, dostęp-
ne dla starszych i młod-
szych. Przed południem
korzystają z lodowiska
uczniowie (pod opieką na-
uczycieli WF szlifują dosko-
nałą jazdę). Po południu na
ślizgawkę przychodzą starsi
pojeździć rekreacyjnie. Mo-

że się zdarzyć tak, że lodo-
wisko zastąpi kiosk z pi-
wem, wyprze bezmyślne sie-
dzenie przy komputerze
i telewizorze spowoduje, że
będziemy zdrowsi. 

Przed nami jeszcze dale-
ka droga, szukamy ludzi
chcących się włączyć w tę
społeczną akcję. Mamy już
akceptację burmistrza, dy-
rektora szkoły, grona peda-
gogicznego, samorządu
uczniowskiego, rodziców.
Mamy specjalistę od budo-
wy sztucznych lodowisk.
Służy on nam swoim do-
świadczeniem i pomocą.
Jest więc sprzyjająca at-
mosfera wokół pomysłu.
W naszym zamyśle lodowi-
sko obsługiwać też będzie
gminy ościenne i zarabiać
na siebie. 

Apelujemy więc do ludzi,
którym podoba się pomysł,
aby włączyli się w akcję bu-
dowy sztucznego lodowiska
w Ząbkach. Liczy się każdy
pomysł, uwaga, refleksja,
zainteresowanie. 

Prosimy o kontakt. 
Katarzyna Karcz
k. karcz@op. pl

Mirosława Kozłowska 
(mirka264@wp. pl) 

Budynek, w którym mieści
się przychodnia wymaga re-
montów. Wszystkie wcześniej
przeprowadzone remonty
wykonane były za pieniądze
pozyskane z kontraktu
z NFZ. W ramach Narodo-
wego Funduszu Zdrowia re-
alizowane są wszystkie świad-
czenia zdrowotne. Plano-
wany jest remont gabinetu
stomatologicznego. Obecnie
środki wystarczają jedynie na
leczenie i badania pacjentów.
W związku z tym po raz ko-
lejny zwrócimy się do Zarzą-
du Miasta Ząbki i do Rady
Miasta Ząbki o pomoc przy
remoncie i modernizacji
schodów. 

Miejska Przychodnia
Zdrowia samodzielnie gospo-
daruje pozyskanym mająt-
kiem, jak budynkiem, w któ-
rym się mieści i nie ponosi
żadnych opłat za jego użytko-
wanie. Wyraźnie reguluje to

ustawa o publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej. Art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o Zakładach
Opieki Zdrowotnej głosi, że
„Samodzielny publiczny za-
kład opieki zdrowotnej go-
spodaruje samodzielnie prze-
kazanym w nieodpłatne
użytkowanie nieruchomościa-
mi i majątkiem Skarbu Pań-
stwa lub komunalnym oraz
majątkiem własnym (otrzy-
manym i zakupionym). ' 

Ponadto informujemy, iż
w przychodni raz w miesiącu
przyjmuje diabetolog (dr
Stelmański), gastrolog (dr
Wojtuń). Natomiast pulmo-
nolog (dr Piskorz) przyjmuje
w każdą środę w godzinach
8.00 — 11.30. Badanie słuchu
można przeprowadzić co dru-
gi poniedziałek w godzinach
14.00 — 17.00. 

red.

Mająca nadzieję na bliski kon-
takt z wieloma mieszkańcami Zą-
bek, chcę kontynuować relację
z wdrażania nowych możliwości
zaangażowania mieszkańców
w życie wspólnoty samorządowej
miasta Ząbki. Tym razem chcę
przekazać sposób wdrożenia „za-
sady partycypacji społecznej”
w mieście Ząbki. Otóż tak ładnie
nazwana zasada oznacza po pro-
stu stworzenie możliwości oraz
określenie zasad na jakich wszy-
scy mieszkańcy naszego miasta
mogą na równi z Urzędem reali-
zować niektóre zadania miejskie.
Nie oznacza to oczywiście pospo-
litego ruszenia, musi w tym być
określony porządek. Dla przykła-
du wszyscy „mieszkańcy miasta”
oznacza tu tych wszystkich, któ-
rzy w sposób aktywny uczestniczą
w różnego rodzaju organizacjach
społecznych (określanych rów-
nież jako pozarządowe, lub po-
żytku publicznego) w naszym
mieście można jako przykład ta-
kiej organizacji wymienić: parafie
ząbkowskie, Miejski Klub Spor-
towy, Ochotniczą Straż Pożarną,

Uczniowski Klub Sportowy „Je-
dynka”, Fundacja „Dzieci Ulicy”,
Koło Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym TPD. Organizacje
te mogą otrzymać środki finanso-
we na realizację zadań miejskich. 

Rada Miasta określiła już
w drodze uchwały jakie zadania
mogą być realizowane przez te
organizacje, przeznaczając na ten
cel 80 000 złotych. 

Na upowszechnienie kultury
fizycznej wśród ząbkowskiej
dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym przeznaczone jest 20 000 zł.
Konkurs w tej sprawie jest aktu-
alnie ogłoszony. Na organizację
obozów sportowych, wyjazdów
wakacyjnych o charakterze re-
kreacyjnym - 30 000 złotych.
Wspieranie zapobiegania wyklu-
czenia społecznego osób niepeł-
nosprawnych jest zasilone kwotą
- 10 000 zł. Wspieranie rozwoju
sportu i rekreacji dorosłych
mieszkańców miasta w dziedzi-
nach: brydż sportowy, piłka ko-
szykowa, piłka nożna, piłka siat-
kowa zasilone kwotą — 5 000 zł.
Na dożywianie zimowe dla dzie-

ci, dorosłych i osób starszych
z rodzin dysfunkcyjnych przezna-
czono 8 000 zł. 

Na ostatniej sesji Rady Miasta
przyjęty został Program Współ-
pracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi. Opracowany został
w konsultacji z organizacjami
działającymi w Ząbkach. Każdy
kto miał kreatywny pomysł na
określenie zasad tej współpracy,
mógł być wysłuchany i jego pro-
pozycje mogły znaleźć się w Pro-
gramie. Rzeczywistość, póki co
jest jeszcze w tym zakresie troszkę
ospała i jestem pewien, że z każ-
dym rokiem będzie się to zmie-
niało na korzyść „partycypacji
społecznej”. Zaoszczędzę wszyst-
kim Państwu szczegółów dotyczą-
cych Programu Współdziałania
z Organizacjami Pozarządowymi,
jest on dostępny na stronach
www. zabki. pl pod logo BIP,
w uchwałach Rady Miasta wszyst-
kich zainteresowanych zapraszam
da Urzędu do pokoju 14 lub 16,
gdzie o szczegółach można poroz-
mawiać z p. Krzysztofem Krajew-
skim lub niżej podpisanym. 

Sylwester Marzoch

Konkurs Muzyki Elektro-nicznej
23 kwietnia br. w galerii Miej-
skiego Ośrodka Kultury
w Ząbkach odbył się finał VI
edycji Konkursu Muzyki Elek-
tronicznej pod patronatem
starosty powiatu wołomińskie-
go. Udział wzięli młodzi muzy-
cy, uczniowie ząbkowskich
szkół podstawowych i gimna-
zjów z powiatu wołomińskie-
go. Uczestników konkursu
oceniało jury w składzie: Ma-
rek Biliński — przewodniczą-
cy, Elżbieta Tarasewicz oraz
Lubomir Mulik. 

W pierwszej grupie obejmują-
cej uczniów klas 0-IV pierwsze
miejsce zajął Łukasz Rosińki
z Ząbek, II miejsce (ex aequo)
zajęli Maciej Baran z Tłuszcza
i Barbara Sobierajska z Ząbek,
trzecie miejsce zajął Daniel
Kaflik z Ząbek. 
W drugiej grupie wiekowej
obejmującej uczniów klas gim-
nazjalnych pierwsze miejsce
zajął Sebastian Kalata z Zie-
lonki, II miejsce (ex aequo)
zajęli Sylwia Ambroziak z Dą-
brówki i Fryderyk Daniluk
z Marek, trzecie miejsce zajął
Grzegorz Boguszewski
z Tłuszcza. 

Konkurs czytelniczy "Czytać
jest pięknie"

16 kwietnia br. odbył się finał
konkursu czytelniczego dla klas
III szkół podstawowych. Organi-
zatorzy, Miejski Ośrodek Kultu-
ry, jako pierwszą osobę do zapre-
zentowania swego kunsztu
czytelniczego zaprosiło.... dyrek-
tor Szkoły Podstawowej -Joannę
Odzeniak. Czytając „Zosię Sa-
mosię” J. Brzechwy pomogła
przygotować się naszym naj-
młodszym do konkursu. Wszyst-
kie dzieci pięknie czytały wybra-
ne fragmenty literatury. Pierwsze
miejsce i nagroda publiczności
przypadły Julii Łagodowskiej.

Drugie miejsce zajął Michał Żo-
chowski. Pozostałe dzieci — Nor-
bert Kawiński, Dominika Kule-
sza, Dawid Maron, Julia Mastela,

Jarek Pokora, Agata Sękowska
i Roland Woźny dostali dyplomy
za udział w konkursie.

red.

We współpracy z Samorządem
Województwa Mazowieckiego
oraz Mazowieckim Centrum
Kultury w dniu 17 czerwca br.
zorganizowane zostanie spotka-
nie w ramach działalności Ma-
zowieckiej Akademii Kultury —
z Franciszkiem Starowiejskim
(artystą — malarzem) oraz
Markiem Starowiejskim (bra-
tem Franciszka, kapłanem, ety-
kiem i teologiem), którego te-
matem będzie „Piękno jako
artystyczny wraz twórcy i etyka,
drogowskaz w życiu każdego

człowieka”. Jak określają to
twórcy programu, spotkanie
w ramach działalności Mazo-
wieckiej Akademii Kultury ma-
ją za zadanie łączyć zgodnie
z Platońską triadą wartości fun-
damentalnych trzy aspekty sztu-
ki: dobro, prawdę i piękno. Do-
bro poznawane będzie poprzez
zajęcia, spotkania, dyskusję,
piękno przybliży jeden z najwy-
bitniejszych polskich twórców
a prawdę etyk i teolog. Dążenie
do tych wartości jest naturalną
postawą ludzi. Zachowania

przeciwne mogą być wyrazem
patologii o różnym stopniu nasi-
lenia. 
Na spotkanie zapraszamy
przede wszystkim młodzież
z ostatnich klas gimnazjalnych,
młodzież licealną, nauczycieli
oraz wszystkich dorosłych
mieszkańców miasta Ząbki za-
interesowanych tematem spo-
tkania. Spotkanie odbędzie się
w Miejskim Ośrodku Kultury
przy ul. Orlej 8, 17 czerwca
2005 r. (piątek) o godz. 18 00.

Sylwester Marzoch
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MAZOWIECKA AKADEMIA KULTURY w Ząbkach

Przejrzyste Miasto - partycypacja społeczna

Z Miejskiej Przychodni
Zdrowia

Nam się musi udać!


