CO S¸YCHA å?
Rok XIII

Nr 11 (125)

grudzieƒ 2004 r.

ISSN 1427-3713

http://www.zabki.pl

ZÑBKOWSKA GAZETA SAMORZÑDOWA

Miko∏ajkowy zawrót g∏owy

Oto mój S∏uga, którego podtrzymuj´,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawi∏em, ˝e Duch mój na Nim spoczà∏;
On przyniesie narodom Prawo.
Iz 42, 1

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz zbli˝ajàcego si´ Nowego Roku Paƒskiego
2005
najlepsze ˝yczenia obfitoÊci Bo˝ych ∏ask
sk∏adajà
Przewodniczàcy Rady Miasta Zàbki
Burmistrz Miasta Zàbki
Redakcja „Co s∏ychaç?”

Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i Szcz´Êliwego Nowego Roku 2005
˝yczy z ca∏ego serca wszystkim mieszkaƒcom
Miasta
Radny Adam Szarubko
Z ostatniej chwili:
Dobra wiadomoÊç dla pracowników samorzàdowych. Rada Miasta podj´∏a decyzj´ o przekazaniu wszystkim instytucjom samorzàdowym nagród Êwiàtecznych. Na sesji w dniu
17 grudnia br. Burmistrz wystàpi∏ z wnioskiem o przyznanie
nagród pracownikom zàbkowskich szkó∏. Rada Miasta rozszerzy∏a ten wniosek na wszystkie instytucje samorzàdowe.
¸àcznie na ten cel przeznaczono 110 tys. z∏.
red.

ROMIKA
AUTORYZOWANY SERWIS
BLACHARSKO-LAKIERNICZY
Naprawy bezgotówkowe
Samochody zast´pcze
Holowanie 24 h, tel. 0-601 264 768
tel. (0-22) 781-50-34, 781-54-64
tel./fax 762-83-56
05-091 Zàbki
kom. 0-605 580 590
ul. Ko∏∏àtaja 55

Przedszkole Niepubl.

Przedszkole

„BAJKA”

„BAJKA”

ul. Skrajna 8
(obok ul. Powstaƒców)
przyjmuje zapisy dzieci
w wieku 2-6 lat
na rok szkolny 2004/2005
tel. 508 386 523
Wszystkie zaj´cia dodatkowe
w cenie czesnego.

ZAPRASZA DO
NOWOOTWARTEJ
FILII
Zàbki
ul. 3 MAJA 14
INFORMACJE I ZAPISY
TEL. 799 76 90

W hali Expo w Warszawie odby∏a si´ 4 grudnia br. wspania∏a
miko∏ajkowa zabawa. W zabawie
wzi´∏o udzia∏ 50 zàbkowskich
dzieci ze Âwietlicy Ârodowiskowej z ul. Westerplatte i Ko∏a TPD
M∏odzie˝y i Dzieci Niepe∏nosprawnych. By∏a to wielka atrakcja dla dzieci. Z poczàtku onieÊmielone szybko rozkr´ci∏y si´
dzi´ki swojej wrodzonej energii.
Atmosfera by∏a weso∏a i luêna,
a atrakcji by∏o co niemiara. Przewidziano szereg zabaw z ulubieƒcami dzieci´cych bajek. Mo˝na
by∏o wziàç udzia∏ w licznych konkursach, np. ze znajomoÊci ich
bohaterów. W trakcie miko∏ajkowej zabawy dzieci mog∏y otrzeç
si´ o prawdziwà prac´ policji,
obejrzeç radiowóz i porozmawiaç
z policjantem. ˚adne dziecko nie
wysz∏o bez miko∏ajkowych upominków, z∏o˝onych ze s∏odyczy
i wielu innych drobnych rzeczy.
Z rozmowy przeprowadzonej
z prezesem stowarzyszenia „Tarcza” Romanem Falkowskim dowiedzia∏em si´, ˝e stowarzyszenie, b´dàce organizatorem imprezy, ma w statucie dzia∏alnoÊç

w sferze bezpieczeƒstwa ogólnego, a przede wszystkim pomoc rodzinom poleg∏ych policjantów.
O idei takich imprez jak ta miko-

si´ tylko z dzia∏alnoÊcià charytatywnà.
Wspó∏organizatorem imprezy
by∏o biuro poselskie Miros∏awy
Kàtnej. Asystenci Jacek Baj i Kazimierz Komorowski zorganizo-

∏ajkowa powiedzia∏, „pomagajàc
najbiedniejszym dzieciom i rodzinom pokazujàc im, ˝e mo˝na ˝yç
inaczej ukierunkowuje si´ na lepszà drog´, a nie na drog´ przest´pstwa”. Stwierdzi∏, ˝e „je˝eli
dzieci zauwa˝à, ˝e ludzie sà wobec nich ˝yczliwie nastawieni to
one tym samym odp∏acà w przysz∏oÊci”. Zdaniem organizatorów,
takie dzia∏ania przynoszà efekty.
Dzia∏alnoÊç stowarzyszenia wià˝e

wali transport. Pani Pose∏ Miros∏awa Kàtna, b´dàca zarazem
przewodniczàcà Komitetu Ochrony Praw Dziecka, powiedzia∏a:
„teraz jest czas szczególny,
zw∏aszcza w ˝yciu dzieci, aby by∏y
szcz´Êliwe i aby uÊmiech cz´Êciej
pojawia∏ si´ na ich twarzach”.
Cel jest szczytny, przeznaczone
zosta∏y na niego Êrodki dla rodzin
po poleg∏ych policjantach.
red.

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
Od koƒca paêdziernika br. na terenie Parafii Âw. Trójcy dzia∏a
Dom Dziennego Pobytu dla Osób
Starszych. Jest to wspólna inicjatywa zàbkowskiego samorzàdu i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przeznaczono na ten cel pomieszczenia parafialnej Szko∏y
Katechetycznej, która s∏u˝y∏a do
niedawna swoim zapleczem dla filii Szko∏y Podstawowej nr 1.
Dom Dziennego Pobytu dla
Osób Starszych jest miejscem
czynnym przez wi´kszà cz´Êç
dnia, w którym osoby starsze mogà w sposób wartoÊciowy i mi∏y
sp´dziç dzieƒ. W tygodniu odwiedza pensjonariuszy ks. proboszcz
Edward Kowara przeprowadzajàc
ciekawe pogadanki. Ponadto raz
w tygodniu przychodzi piel´gniarka i robi podstawowe badania np.
pomiary krwi, ciÊnienia i cholesterolu, itp.
Podopieczni spotykajàc si´ codziennie podejmujà wiele wspól-

nych przedsi´wzi´ç; wspólnymi
si∏ami sobie pomagajà, razem dbajà o czystoÊç i porzàdek. Dzieƒ
majà zorganizowany nader ciekawie w tempie odpowiednim dla ich
wieku. Codziennie wspólnie prze˝ywajà modlitw´ i razem jedzà posi∏ek. Wspólnie czytajà literatur´
i dyskutujà na ró˝ne tematy. Uprawiajà równie˝ gimnastyk´. Raz
w tygodniu odbywa si´ poranek taneczny. Ponadto b´dà uczyç si´
haftu gobelinowego. Dzi´ki temu
uczestnicy tych zaj´ç majà wi´cej
witalnoÊci, sà wzmocnieni duchowo i sprawniejsi fizycznie i intelektualnie.
Dom dziennego pobytu rozwija
si´. Ju˝ przekazano wiele darów
potrzebnych do jego funkcjonowania. G∏ówni sponsorzy to Urzàd
Miejski w Zàbkach i Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej. Urzàd
Miasta ofiarowa∏ serwisy obiadowe, itp. Ksiàdz dyrektor Caritasu
Diecezji Warszawsko-Praskiej,

Gazeta ukazuje si´ w ostatnià
niedziel´ miesiàca. Kolejny numer uka˝e si´ w ostatnià niedziel´ stycznia. Gazeta dost´pna jest równie˝ na stronach internetowych:
www.zabki.pl
www. zabki. net. pl

JeÊli chcesz obdarowaç prezentem kogoÊ bliskiego albo uÊwietniç chrzciny, komuni´, dzieƒ imienin, urodziny, Dzieƒ Kobiet,
Dzieƒ Matki, Dzieƒ Dziecka, Êlub, rocznic´ Êlubu lub „dzieƒ widzi
mi si´” zadzwoƒ 501-159-095 i zamów profesjonalny pokaz sztucznych ogni. Dostosujemy go do Twoich mo˝liwoÊci finansowych.
„ROXER” 05-091 Zàbki, ul. Batorego 40, tel. 501-159-095; e-mail:
roxer@supermedia.pl

GABINET LEKARSKI
Zàbki ul. Niepodleg∏oÊci 1A
Andrzej Kaczorek
internista
specjalista med. rodzinnej
– EKG, spirometria
– badania kierowców
– drobne zabiegi (iniekcje)
Gabinet czynny codziennie
w godz. 800 –2000
po uzgodnieniu
tel. 603 927 323

Krzysztof Ukleja przekaza∏ 3 wersalki. Wiceburmistrz Miasta Zàbki
Krzysztof Sikorski da∏ telewizor.
Hurtownia rajstop mieszczàca si´
przy ul. Bukowej 11 ofiarowa∏a
prezenty w postaci drobnych upominków. O podopiecznych domu
nie zapomnieli równie˝ mieszkaƒcy Zàbek. Panie Kazimiera Kozio∏,
Jolanta Po∏awska i Paƒstwo Kamelowie podarowali elementy wyposa˝enia domu. Dotychczasowym darczyƒcom nale˝à si´ serdecznie podzi´kowania. Liczymy
na dalszà pomoc we wspieraniu
domu dziennego pobytu dla osób
starszych.
Pani Gra˝yna ˚abicka prezes
Klubu Seniora pragnie tà drogà
przekazaç pensjonariuszom Domu, cz∏onkom Klubu Seniora
i wszystkim mieszkaƒcom Zàbek
oraz darczyƒcom du˝o ciep∏a, radoÊci i ˝yczliwoÊci od najbli˝szych.
red.

POKAZY SZTUCZNYCH OGNI

PRG
US¸UGI GEODEZYJNE
• TYCZENIE
• PODZIA¸Y
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Zàbki, ul. Ga∏czyƒskiego 19
tel.: 7814581; 0605-218-000
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XXIX Sesja Rady Miasta
Dnia 18 listopada br. odby∏a
si´ XXIX sesja Rady Miasta.
Rozpatrzenie protoko∏u z kontroli poboru op∏aty targowej
w ramach czàstkowej kontroli
pozyskiwania dochodów z tytu∏u podatków, dzier˝aw i op∏at
lokalnych – cz´Êç II.
Radni przyj´li protokó∏ z kontroli poboru op∏aty targowej
przez Miejski Zak∏ad Komunalny w ramach czàstkowej kontroli
pozyskiwania dochodów z tytu∏u
podatków, dzier˝aw i op∏at lokalnych na terenie Gie∏dy Praskiej.
Protokó∏ zosta∏ wydrukowany
w poprzednim numerze gazety.
Rozpatrzenie protoko∏u z kontroli MZK – obecnoÊç w pracy
pracowników.
Rada Miasta przyj´∏a protokó∏
z kontroli obecnoÊci w pracy pracowników Miejskiego Zak∏adu
Komunalnego. Protokó∏ zosta∏
wydrukowany w poprzednim numerze gazety.
Rozpatrzenie protoko∏u z kontroli MZK – budowa skrzy˝o-

Informacja
W zwiàzku z informacjami
przekazywanymi Czytelnikom
gazety „Co s∏ychaç?” przez Komisj´ Rewizyjnà Rady Miasta
w Zàbkach w artyku∏ach sygnowanych np. W. Stachera, K. Laskowski, A. Szarubko uprzejmie
informuj´, ˝e w numerze styczniowym odnios´ si´ do podanych
w sposób tendencyjny liczb.
Okres przygotowaƒ do Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia, Polska trady-

wania ul. Andersena z ul. ˚o∏nierskà.
Radni przyj´li protokó∏ z kontroli budowy skrzy˝owania ul.
Andersena z ul ˚o∏nierskà, który
zosta∏ opublikowany w poprzednim numerze gazety. Zaproszony
na sesj´ kierownik MZK Edward
Kowalski ustosunkowa∏ si´ do
wniosków p∏ynàcych z protoko∏u. To, co wed∏ug Komisji Rewizyjnej by∏o Êwiadomym dzia∏aniem na szkod´ gminy Zàbki na
kwot´ 6500 z∏, wed∏ug kierownika MZK jest skomplikowanà
strukturà wzajemnych rozliczeƒ,
w które mia∏y wchodziç p∏atnoÊci wobec MPWiK oraz firmy
Drogbet – wykonawcy skrzy˝owania ul. Andersena z ul. ˚o∏nierskà.
W sprawie zastrze˝eƒ Komisji
Rewizyjnej do rzetelnoÊci firmy
Drogbet kierownik MZK stwierdzi∏, i˝ wed∏ug niego firma ta jest
rzetelna. Swojà ocen´ opiera na
podstawie wieloletnich prac wykonywanych przez Drogbet na
rzecz miasta.
W nast´pstwie dyskusji pad∏
wniosek o skierowanie wniosku
cja sp´dzania tych Âwiàt, a tak˝e
nadzieje, jakie pok∏adamy w zbli˝ajàcym si´ Nowym 2005 Roku
nakazujà mi uwolnienie Czytelników i siebie od wszelkich polemik
zak∏ócajàcych radoÊç i powag´ tego Êwiàtecznego czasu.
Pozdrawiam
Czytelników
i przesy∏am najlepsze ˝yczenia
dobrych, radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i pomyÊlnoÊci
w Nowym 2005 Roku.
Jerzy Boksznajder
Burmistrz Miasta Zàbki

SamorzàdnoÊç znaczy s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu
W poprzednim artykule pozwoli∏em sobie na opublikowanie kilku
tematów w celu zmobilizowania
samorzàdowców zàbkowskich do
ich realizacji. W zamian spotka∏em
si´ z powszechnà na ∏amach „Co
s∏ychaç?” polemikà i krytykà. Naj∏atwiej jest krytykowaç, lecz trudniej cokolwiek samemu za∏atwiç.
Pragn´ poinformowaç, ˝e Êwiat∏a drogowe przed koÊcio∏em Parafii Âwi´tej Trójcy zosta∏y zamontowane na proÊb´ Parafii podpisanà
przez Ks. Proboszcza Edwarda Kowar´, a o zasadnoÊci ich instalowania ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa
decydowali in˝ynierowie i dyrektorzy Urz´du Marsza∏kowskiego.
W trakcie odbioru technicznego
stwierdzono mo˝liwoÊç przeprogramowania czasowego na niedziel´, o co z Ksi´dzem Proboszczem poprosiliÊmy. Wi´c nie potrzeba niczego burzyç, bo to przychodzi naj∏atwiej. Co zaÊ tyczy si´
ul. Kolejowej nie zamierzam licytowaç si´ o zas∏ugi w jej remoncie,
jedynie informuj´, ˝e remont ten
obejmuje równie˝ ul. Wojska Polskiego i wykonano dotychczas
chodniki oraz warstw´ podk∏adowà asfaltu, na mas´ nawierzchniowà b´dziemy musieli poczekaç do
wiosny 2005 roku. W tym miejscu
przytocz´ znane powiedzenie
„sukces ma wielu ojców, tylko pora˝ka jest sierotà”. Poza tym uwa˝am, ˝e na proÊby mieszkaƒców
nale˝y odpowiadaç, nawet nega-

tywnie, brak odpowiedzi równowa˝y si´ z lekcewa˝eniem.
W przysz∏ym roku stanà przed
nami powa˝ne zadania. Doprowadzenie do rozpocz´cia remontu
jezdni wojewódzkiej od ul. ¸odygowej, byç mo˝e rozpocz´cie remontu drogi 634 w jezdni´ dwupasmowà od Zielonki do Wo∏omina, pozyskanie aprobaty dla wniosków Zarzàdu na kredyt w 50%
umarzalny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Ârodowiska na remont placówek oÊwiatowych.
Czeka na nas równie˝ wiele innych wyzwaƒ, takich jak referendum konstytucji europejskiej oraz
wybory parlamentarne czy prezydenckie. Nadchodzi potrzeba, byÊmy byli màdrzy i oceniali po argumentach i czynach, bo dzisiaj
nastàpi∏a dewaluacja s∏ów.
˚ycz´ Paƒstwu tej màdroÊci,
a tak˝e du˝o zdrowia, wzajemnej
˝yczliwoÊci, wielu ¸ask Bo˝ych na
nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia oraz Nowy Rok 2005. ˚yczenia te kieruj´ równie˝ na r´ce
ksi´˝y Proboszczów: Ks. Edwarda
Kowary, Ks. W∏adys∏awa Trojanowskiego i Ks. Sylwestra Ciesielskiego, wszystkich kap∏anów, ojców Pallotynów i sióstr zakonnych, w∏adz naszego miasta, radnych oraz redakcji „Co s∏ychaç?”.
Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczàcy Rady
Powiatu Wo∏omin z LPR

CO S¸YCHAå? – wydawca: Rada Miejska w Zàbkach;
redaktor naczelny: Adam Kar∏owicz, e-mail: coslychac0@op.pl
tel. 0503 490 219
redakcja: Zàbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 781 68 14 do 17 wew. 18;
∏amanie i druk: APOSTOLICUM, ul. Wilcza 8, 05-091 Zàbki,
tel. (0-22) 771-52-00, 11; fax (0-22) 771-52-07
Redakcja nie odpowiada za treÊç og∏oszeƒ i reklam. Nak∏ad: 5000 egz.
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do prokuratury celem wyjaÊnienia, czy nie zachodzi podejrzenie
pope∏nienia przest´pstwa podczas realizacji inwestycji remontu skrzy˝owania ul. Andersena
z ul. ˚o∏nierskà. Wniosek zosta∏
przez Rad´ przyj´ty.
Stanowisko w kwestii Miejskiego Zak∏adu Komunalnego.
Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej podsumowujàc przeprowadzone kontrole MZK
stwierdzi∏, i˝ ju˝ podczas
przedstawiania pierwszych protoko∏ów wskazywano, co nale˝y zrobiç, aby pomóc MZK.
Przez pó∏ roku MZK nie zastosowa∏o si´ do ˝adnych uwag zawartych w dokumencie pokontrolnym.
Przewodniczàcy
przedstawi∏ Radzie Miasta stanowisko, ˝e w zwiàzku z wynikami dotychczasowych kontroli
Miejskiego Zak∏adu Komunalnego nale˝y odwo∏aç kierownictwo MZK, tj. kierownika
MZK, kierownika ds. Technicznych i kierownika Zespo∏u
ds. Komunalnych i Ochrony
Ârodowiska. Stanowisko zosta∏o przyj´te.

Sprawozdanie Burmistrza
z realizacji stanowisk Rady
Miasta.
W zwiàzku z tym, ˝e przedstawione przez burmistrza pisemne
sprawozdanie z realizacji stanowisk by∏o niekompletne Rada
postanowi∏a przenieÊç ten punkt
sesji na nast´pne posiedzenie.

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr
118, poz. 1112 z póêno zm.)
o liczb´ godzin zaj´ç stanowiàcà
ró˝nic´ mi´dzy obowiàzujàcym
nauczyciela tygodniowym wymiarem zaj´ç a wymiarem okreÊlonym w nast´pujàcej tabeli:

Sprawozdanie burmistrza
z realizacji inwestycji zapisanych w bud˝ecie miasta na rok
2004.
Burmistrz przedstawi∏ Radzie
stan z realizacji inwestycji na
dzieƒ 16 listopada 2004 r. TreÊç
sprawozdania drukuj´ poni˝ej.
Uchwa∏a w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zni˝ek
tygodniowej liczby godzin obowiàzkowego wymiaru zaj´ç dydaktycznych nauczycielom na
stanowiskach kierowniczych.
Radni przyj´li uchwa∏´, i˝ nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szko∏ach i placówkach prowadzonych
przez Miasto Zàbki, obni˝a si´
tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuƒczych,
okreÊlony w art. 42 ust. 3 ustawy

red.

Sprawozdanie z realizacji zadaƒ inwestycyjnych –
stan na dzieƒ 16 XI 2004 r.
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Czyszczenie wpustów ulicznych
raz jeszcze
Wystarczy wi´kszy deszcz
aby przekonaç si´ jak funkcjonujà wpusty uliczne w Zàbkach –
przewa˝nie woda stoi na ulicy –
i bardzo dobrze, ˝e Komisja Rewizyjna zaj´∏a si´ tym tematem.
Sprawozdanie
zamieszczone
w paêdziernikowym wydaniu
„Co s∏ychaç?” potwierdza to co
widzà wszyscy. Zaskakujàca dla
mnie by∏a jednak odpowiedê Pana mgr Edwarda Kowalskiego –
Kierownika MZK, który sytuacj´
t∏umaczy brakiem specjalistycznego sprz´tu oraz przygotowanej
obs∏ugi i ograniczonymi mo˝liwoÊciami finansowymi, informujàc jednoczeÊnie, i˝ koszt
czyszczenia 54 kratek Êciekowych wyniós∏ 1.080.310 z∏.
Przy takiej iloÊci wyczyszczenie jednego wpustu ulicznego
kosztuje w Warszawskim MP
WiK 110-120 z∏, a z wypowiedzi
Kierownika MZK wynika, i˝
koszt tej samej us∏ugi wykonanej
w Zàbkach przez firm´ STANKAN wynosi 20.000 z∏ za 1 szt.

W kolejnym wydaniu gazety
nie znalaz∏o si´ ˝adne sprostowanie, a przecie˝ za milion osiemdziesiàt tysi´cy z∏otych mo˝na
by∏oby wyczyÊciç te 54 wpusty
i jeszcze kupiç nowy specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji. Wtedy Zak∏ad
móg∏by sam czyÊciç nie tylko
wpusty uliczne ale ca∏à kanalizacj´ w Zàbkach i Êwiadczyç us∏ugi
dla innych podmiotów.
MyÊl´, i˝ mieszkaƒcom Zàbek
nale˝y si´ wyjaÊnienie ze strony
kierownictwa MZK, bo ponoszenie tak abstrakcyjnie wysokich
kosztów Êwiadczy raczej o nieograniczonych mo˝liwoÊciach finansowych i powa˝nych nadu˝yciach.
Mam nadziej´, i˝ nie by∏o to
dzia∏anie celowe aby „przymknàç ludziom usta”, je˝eli jednak do artyku∏u wkrad∏ si´ b∏àd
Êwiadczyç to mo˝e jedynie o niedbalstwie urz´dników...

Szanowna Pani!

ulicznego w wysokoÊci 20.000,
00 z∏ jakà Pani przedstawia.
W uzupe∏nieniu poprzedniego
tekstu uprzejmie komunikuj´, ˝e
do chwili obecnej w bie˝àcym roku wyczyszczonych zosta∏o 154
szt. wpustów ulicznych w ró˝nym
stopniu zanieczyszczonych za co
Miejski Zak∏ad Komunalny zap∏aci∏ kwot´ 27.883,10 z∏ (dwadzieÊcia siedem tysi´cy osiemset
osiemdziesiàt trzy z∏otych dziesi´ç groszy), z czego wynika, ˝e
Êredni koszt wyczyszczenia jednego wpustu ulicznego wyniós∏
181,06 z∏ (sto osiemdziesiàt jeden
z∏otych szeÊç groszy).
Natomiast wg informacji uzyskanych w dyspozytorni MPWiK
przy ulicy Jagielloƒskiej w Warszawie pod nr. tel. 6751116 cena
wyczyszczenia jednego wpustu
ulicznego przez MPWiK wynosi
300 – 500 z∏ i wi´cej w zale˝noÊci
od stopnia zanieczyszczenia.

W paêdziernikowym numerze
9/123 „Co s∏ychaç?” zamieszczony zosta∏ tekst mojej odpowiedzi
na protokó∏ dotyczàcy stanów
wpustów ulicznych w mieÊcie,
w którym znalaz∏a si´ kwota
wprowadzajàcy w zak∏opotanie
czytelników, a tak˝e autora tekstu.
W oryginalnym tekÊcie, który z∏o˝y∏em w Biurze Rady Miasta
w dniu 13 paêdziernika br. zapisana kwota wskazywa∏a, i˝ chodzi
o kwot´ 10... tysi´cy z∏otych.
Z liczbami jest tak, ˝e „nigdy nie
k∏amià” jednak niew∏aÊciwa interpretacja z dopisaniem „zera” co
mia∏o w tym przypadku miejsce
wykrzywia a nawet oÊmiesza rzeczywistoÊç i prowokuje do dokonywania ocen mijajàcych si´
z prawdà. Informuj´ zatem i wyjaÊniam, ˝e w∏aÊciwa jest kwota 10.
803,10 z∏ (dziesi´ç tysi´cy osiemset trzy z∏ote dziesi´ç groszy).
Z powy˝szej sumy arytmetycznie w ˝aden sposób nie osiàgamy
stawki (ilorazu) za wyczyszczenie
w tym przypadku jednego wpustu

OD REDAKCJI
Redakcja „Co S∏ychaç?” opublikowa∏a oryginalnà (bez ˝adnej
zmiany) treÊç odpowiedzi Kierownika MZK na protokó∏ doty-

Aneta Szkolniak

Z powa˝aniem
Kierownik Miejskiego
Zak∏adu Komunalnego

czàcy stanów wpustów ulicznych
w mieÊcie. Wszelkie zawarte
w gazecie „Co S∏ychaç?” kwoty
i liczby sà zgodne z kwotami
i liczbami zawartymi w odpowiedzi Kierownika MZK.

Muzyczne po˝egnanie jesieni w „dwójce”
Szko∏a Podstawowa nr 2 w Zàbkach jest jedynà placówkà
oÊwiatowà w naszym mieÊcie,
w której istniejà oddzia∏y integracyjne. To tu ju˝ od szeÊciu lat
uczniowie niepe∏nosprawni mogà uczyç si´ i bawiç razem ze
swoimi zdrowymi rówieÊnikami.
Doskonale wiemy o tym, i˝
ka˝dy cz∏owiek lubi odnosiç
sukcesy, a có˝ dopiero dzieci...
Uczniowie „integracyjni” majà
szczególnie ma∏o okazji do zaprezentowania swoich umiej´tnoÊci, dlatego, chcàc im stworzyç takà mo˝liwoÊç, 29 listopada 2004 roku odby∏ si´ w naszej
szkole konkurs muzyczny zatytu∏owany „Piosenka o jesieni”.
Uczniowie klas integracyjnych wraz z wychowawcami
bardzo ch´tnie i z wielkim zaanga˝owaniem przystàpili do eliminacji. Podczas wyst´pów mogliÊmy podziwiaç nie tylko talenty wokalne naszych pod-

opiecznych. W∏asnor´cznie wykonane przez dzieci kostiumy
zachwyca∏y gamà jesiennych kolorów.
Prezentacje dodatkowo uatrakcyjnia∏y: gra na fletach oraz ciekawe uk∏ady choreograficzne.
W konkursie wzi´∏y udzia∏
klasy: Ic – przygotowana przez
panie: Agnieszk´ ˚ochowskà
i Dorot´ Niemyjskà, II c pod kierunkiem paƒ: Anny Soko∏owskiej i El˝biety Kwiatkowskiej,
IV c, gdzie wychowawcà jest pani Katarzyna Wasi∏owska oraz
klasa VI c, którà opiekuje si´ pani Monika Karakula.
Najwa˝niejszym elementem
ka˝dej prezentacji by∏y, rzecz jasna, solowe wyst´py dzieci, które po raz pierwszy poczu∏y si´
prawdziwymi aktorami. Na twarzach ma∏ych wykonawców malowa∏o si´ ogromne skupienie.
Byli oni nieco stremowani, jednak najwi´ksze napi´cie wyczu-

CO S¸YCHA å?
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Wybory uzupe∏niajàce w okr´gu nr 9
Dnia 9 stycznia 2005 r. odb´dà si´ wybory uzupe∏niajàce w okr´gu nr 9 obejmujàcym swoim zasi´giem
ulic´ Powstaƒców od nr 15b do koƒca (strona parzysta i nieparzysta). Poni˝ej prezentujemy kandydatów
na radnego. Pami´tajmy! Warto przespacerowaç si´ i wziàç udzia∏ w wyborach, gdy˝ wybierany b´dzie reprezentant okr´gu zasiadajàcy w Radzie Miasta przez najbli˝sze 2 lata.
red.
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorzàdowa.
Katarzyna
Supranowicz.
KWW Wspólnota Samorzàdowa. Mam 26 lat, mieszkam na
osiedlu Kopernika przy ul. Powstaƒców. Pracuj´ jako nauczyciel j. polskiego w Publicznym
Gimnazjum Nr 1 w Zàbkach.
Ukoƒczy∏am Wydzia∏ Polonistyki UW i Podyplomowe Studium
Dziennikarstwa i Komunikacji
Spo∏ecznej na UKSW w Warszawie. Jako radna b´d´ dba∏a o rozwój miasta i dobro Mieszkaƒców, a szczególnie m∏odego po-

kolenia. Najpilniejsze potrzeby
naszego rejonu to: asfaltowa nawierzchnia na ul. Powstaƒców
oraz chodnik, utwardzenie ulic
od ˚abiej do ogródków dzia∏kowych, linia autobusowa umo˝liwiajàca dojazd do autobusów
MZA: 145 i 345, rondo lub sygnalizacja Êwietlna u zbiegu ulic
Powstaƒców i Pi∏sudskiego, publiczna szko∏a podstawowa przy
ul. Skrajnej, tj. za KoÊcio∏em
przy ul. Powstaƒców, wi´cej placówek dla dzieci i m∏odzie˝y, np.
bibliotek, Êwietlic, boisk sportowych, wi´ksze Êrodki z bud˝etu
Miasta na zaj´cia dodatkowe dla

uczniów, kanalizacja do posesji
przy ul. Powstaƒców, Che∏moƒskiego, Herberta.

Lista nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców „Kopernik dla
Powstaƒców”.
Pawe∏ Pobo˝y; lat 59; bezpartyjny, wykszta∏cenie pomaturalne techniczne. Zamieszka∏y
w Zàbkach na osiedlu Kopernika
od 2000 r. Cz∏onek Zarzàdu
Wspólnoty Mieszkaniowej „Kopernik”. Od poczàtku zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà
i popraw´ warunków zamieszkania w p∏d. Zàbkach. Z ramienia
Wspólnoty wielokrotnie uczestniczy∏ w spotkaniach z Burmistrzem i radnymi, przedstawiajàc
wnioski i propozycje zmian w in-

frastrukturze tej cz´Êci miasta.
Najwa˝niejsze cele dzia∏ania to:
zaanga˝owanie si´ w popraw´
warunków komunikacji, w tym
korekta tras linii MZA, dostosowanie dróg do komunikacji, poprawa bezpieczeƒstwa na drogach, szybka realizacja budowy
szko∏y podstawowej. Podj´te
rozmowy z komendantem policji
pozwolà znaleêç rozwiàzanie
zmierzajàce do poprawy bezpieczeƒstwa na osiedlach. Wierz´,
˝e doÊwiadczenia wyniesione
z pracy dla najwi´kszej spo∏ecznoÊci skupionej przy ul. Powstaƒców, pozwalajà mi w∏aÊci-

wie reprezentowaç oczekiwania
i potrzeby mieszkaƒców tego
rozwijajàcego si´ rejonu Zàbek.

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i SamorzàdnoÊç w Zàbkach.
Ziemski S∏awomir – lat 30,
˝onaty, prawnik, makler, absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu w Bia∏ymstoku, zawodowo
audytor wewn´trzny w instytucji
finansowej. Posiada rozleg∏à
wiedz´ o finansach komunalnych, w tym obligacji komunalnych jako êród∏a pozyskania
Êrodków dla samorzàdów. By∏y
cz∏onek Zarzàdu i Komisji Rewizyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej,, Kopernik” w Zàbkach. B´dàc cz∏onkiem Zarzàdu walczy∏

o uczciwe i prawe dzia∏ania
Wspólnoty Mieszkaniowej, ch´tnie wspó∏pracujàc z mieszkaƒcami i zwracajàc uwag´ na ich problemy. Doprowadzi∏ do trwa∏ego
za˝egnania panujàcego w Wspólnocie Mieszkaniowej kryzysu,
oficjalnego i czytelnego wyboru
firm aktualnie z nià wspó∏pracujàcych. Trwale podniós∏ efektywnoÊç wykorzystania Êrodków
mieszkaƒców Wspólnoty. Pe∏niàc funkcj´ radnego, b´dzie dà˝y∏ do optymalnego wykorzystania przez Miasto posiadanych lub
mo˝liwych do pozyskania Êrodków finansowych. Ârodki chcia∏-

by wykorzystaç na popraw´
dróg, komunikacji, budow´ ˝∏obków i przedszkoli.

Lista nr 4 Komitet Wyborczy Wyborców Paw∏a Pu∏awskiego.
Pawe∏ Pu∏awski, kandydat do
Rady gminy Zàbki zg∏oszony
przez KWW Paw∏a Pu∏awskiego
w wyborach uzupe∏niajàcych
okr´g nr 9. Lat 37, ˝onaty, 11 letnia córka. Mieszkaniec Zàbek od
5 lat. Postanowi∏em kandydowaç
do Rady Gminy, poniewa˝ dotychczasowe osiàgni´cia w∏adz
miasta w poprawianiu sytuacji
naszego regionu Zàbek sà niezadowalajàce. Jako Radny zamierzam przekonaç wi´kszoÊç Rady
do bardziej zdecydowanych dzia-

∏aƒ, majàcych na celu popraw´
sytuacji Zàbek Po∏udniowych.
A oto moje priorytety: *Finanse
gminy-zwi´kszenie zaanga˝owania Gminy w pozyskanie funduszy unijnych. *Infrastruktura-skuteczniejsze egzekwowanie
od developerów budujàcych tu
osiedla uczestnictwa w budowie
infrastruktury. *Komunikacja-linia autobusowa ∏àczàca okolice
osiedla Kopernika z dw. Wileƒskim. *Bezpieczeƒstwo – sygnalizacja Êwietlna na skrzy˝owaniach Powstaƒców z Che∏m˝yƒskà i ˚o∏nierskà. *Ekologia –
problem zaÊmiecania okolic i pa-

lenia odpadów, np. partycypacja
Gminy w op∏atach za wywóz
Êmieci z posesji.

wa∏o si´ w chwili, gdy komisja
konkursowa w sk∏adzie: pani dyrektor Irena Ma∏yszczuk, pani
Ma∏gorzata Sobotka oraz pani
Ma∏gorzata Woênica mia∏a wy∏oniç zwyci´zc´.
Laureatami konkursu zostali
uczniowie klasy IV c, którzy po
og∏oszeniu wyników zmagaƒ ponownie zaprezentowali utwór „Kolorowa jesieƒ”. Na r´ce wychowawcy i gospodarza, jury wr´czy∏o
dyplomy i nagrody dla klasy oraz
dodatkowo po sympatycznym, pluszowym misiu dla solistów.
RadoÊç wszystkich uczestników konkursu by∏a ogromna, zaÊ

na twarzach wychowawczyƒ widaç by∏o wzruszenie i dum´.
Z pewnoÊcià pomys∏ organizowania podobnych wyst´pów jest
wart kontynuacji, dlatego w tym
roku szkolnym zostanie zorganizowany dla uczniów klas inte-

gracyjnych równie˝ konkurs recytatorski oraz plastyczny. Ju˝
teraz trzymamy kciuki za uczestników!
Katarzyna Wasi∏owska
Monika Karakula

DOMEL
Autoryzowany Zak∏ad naprawy AGD naprawia:
• pralki automatyczne • ch∏odziarki, • ch∏odziarko-zamra˝arki
• zmywarki • kuchnie mikrofalowe i temu podobne.
In˝. Ryszard Szcz´Êniak
Zàbki ul. Lisa Kuli 19 a
Tel. 781 73 68 lub 0 604 688 037
Firma istnieje od 1982 roku.
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PROJEKT BUD˚ETU MIASTA ZÑBKI NA ROK 2005
Redakcja zwróci∏a si´ z proÊbà o
komentarz do projektu bud˝etu miasta do p.o. G∏ównej Ksi´gowej Bud˝etu oraz poszczególnych komisji i
radnych. Prezentujemy wszystkie
przekazane redakcji materia∏y.
Komisja Spo∏eczna
W nawiàzaniu do dyskusji na temat przed∏o˝onego przez Burmistrza
projektu bud˝etu na 2005 rok, jaka
mia∏a miejsce na posiedzeniach Komisji Spo∏ecznej z udzia∏em m. in.
Burmistrzów i p. o. G∏ównego Ksi´gowego Bud˝etu, Komisja Spo∏eczna przekazuje nast´pujàce uwagi
oraz wnioski celem ich uwzgl´dnienia w kolejnej, poprawionej wersji
planu bud˝etowego miasta na rok
przysz∏y.
Krytyczne uwagi do projektu
bud˝etu:
Komisja Rewizyjna Rady
Miasta, po przeanalizowaniu pro-

– brak uzasadnienia dla zaciàgania nowych po˝yczek przy jednoczesnym braku skutecznoÊci egzekwowania nale˝noÊci gminnych
(podatek od Êrodków transportu,
op∏ata targowa na Gie∏dzie Praskiej
i in.);
– nieuwzgl´dnienie w planowanym bud˝ecie opinii Rady Miasta
dotyczàcych restrukturyzacji MZK;
– brak stworzenia warunków do
pozyskiwania Êrodków pozabud˝etowych (zw∏aszcza z UE);
– brak przed∏o˝enia uchwa∏ oko∏obud˝etowych.
Wnioski Komisji Spo∏ecznej dot.
g∏ównie wydatków zmiennych bud˝etu, które znajdà swoje pokrycie
po zrealizowaniu ww. uwag:
– m. in. prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, parjektu bud˝etu miasta przed∏o˝onego przez Burmistrza, sk∏ada nast´-

tycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji
w Zàbkach, zabezpieczenie Êrodków
celowych na g∏ówne imprezy kulturalne w mieÊcie, w tym tak˝e zwi´kszenie bud˝etu MOK.
Szczegó∏owe uwagi dotyczàce
przysz∏orocznego bud˝etu zosta∏y
przekazane Burmistrzowi i Skarbnikowi Miasta na posiedzeniach Komisji Spo∏ecznej.
Ostateczna opinia Komisji Spo∏ecznej na temat projektu bud˝etu na
2005 r. mo˝liwa b´dzie po uzyskaniu kompletu wyczerpujàcych odpowiedzi na zadane pytania dot. tego˝
projektu.
Z powa˝aniem
przewodniczàca
Komisji Spo∏ecznej
Ma∏gorzata Stachera
pujàce wnioski do tego projektu:

DOCHODY MIASTA

WYDATKI MIASTA

Po wprowadzeniu ww. zmian
• nie b´dzie potrzeby zaciàgania kredytu w wysokoÊci 3’897’
800 z∏
• pozostanie kwota 932’000 z∏
z przeznaczeniem na:
• zadania zg∏oszone przez Komisj´ Rewizyjnà i nie uwzgl´dnione przez Burmistrza w projekcie bud˝etu tj. budowa ul. Powstaƒców (w zakresie wynikajàcym z iloÊci zameldowanych
osób, cz´Êciowo uwzgl´dniona
poprzez inwestycje budowy wodociàgu), budowa ul. Sobieskiego,

WieÊci z OSP
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna serdecznie zaprasza wszystkich ch´tnych (zarówno doros∏ych, jak
i m∏odzie˝) do wst´powania
w swoje szeregi. Bycie cz∏onkiem
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej to nie
tylko zaszczytna funkcja, ale
i mo˝liwoÊç udzielania pomocy
w ratowaniu ˝ycia i mienia.
Przypominamy! Wszelkie informacje dotyczàce zauwa˝onych
po˝arów i zdarzeƒ kryzysowych
nale˝y zg∏aszaç pod bezp∏atny
ogólnokrajowy numer alarmowy 998. W przypadku naszego
miasta numer b´dzie przekierowany do Centrum Informacji Kryzysowej Powiatu Wo∏omiƒskiego,
które mieÊci si´ w Komendzie Powiatowej PSP. Dy˝urny na stanowisku kierowania ocenia stopieƒ
zagro˝enia i uruchamia syren´
znajdujàca si´ na Stra˝nicy OSP
w Zàbkach.
red.
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opracowanie koncepcji parku leÊnego na obszarze lasu gminnego;
• oznakowanie ulic zgodnie
z projektem organizacji ruchu;
• projekt wodociàgowej sieci
magistralnej dla ca∏ego miasta.
Wszelkie wàtpliwoÊci co do
zg∏oszonych przez nas propozycji
zmian gotowi jesteÊmy wyjaÊniç
podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 grudnia br. lub
w innym uzgodnionym z Urz´dem Miasta terminie.
Ww. propozycje nie stanowià
zamkni´tej listy propozycji zmian
do bud˝etu. Pozosta∏e propozycje
ewentualnych zmian zg∏osimy po
uzyskaniu i przeanalizowaniu nast´pujàcych informacji, o które niniejszym prosimy:
• tabela kalkulacji dochodów
z tytu∏u podatku od Êrodków
transportu (analogicznie do za∏àczonej do projektu bud˝etu tabeli
stawek i dochodów z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci);
• zestawienie wszystkich, przewidzianych etatów w dzia∏ach
750, 851, 852, 926 oraz w MZK
z podzia∏em na 12 miesi´cy i informacjami: dzia∏-rozdzia∏, stanowisko, etat istniejàcy/planowany,
ewentualnie z kwotà nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej;
tak aby suma wynagrodzeƒ by∏a
zgodna z odpowiednimi kwotami
w projekcie bud˝etu;
• bardziej szczegó∏owe informacje dot. inwestycji wyszczególnionych w za∏àczniku do projektu
bud˝etu tj. precyzyjny zakres,
obecne zaawansowanie inwestycji, informacje o terminie z∏o˝enia

wniosków do WFOÂiGW, przewidywanych szansach uzyskania
wskazanych promes i dotacji;
• Program profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych na 2005 rok;
•sposób kalkulacji dotacji dla
przedszkoli prywatnych, w nawiàzaniu do obowiàzujàcych przepisów (tzn. np. ró˝nice pomi´dzy
obowiàzkowym zakres programowym przedszkoli a realizowany
przez przedszkola gminne, iloÊci
dzieci w poszczególnym wieku
w przedszkolach prywatnych –
szczególnie 2-latki);
• zakres us∏ug obj´tych wydatkami w dziale 600-60004-4300
Transport i ∏àcznoÊç;
• tabela nale˝noÊci i zobowiàzaƒ na dzieƒ 1.12.2004 r.
Komisja Rewizyjna ma ÊwiadomoÊç, ˝e ww. zakres informacji dodatkowych jest bardzo du˝y i wykonanie jego b´dzie pracoch∏onne.
Uwa˝amy jednak, ˝e informacje te
sà niezb´dne do rzetelnego odniesienia si´ naszej Komisji do przed∏o˝onego projektu bud˝etu.
RównoczeÊnie stoimy na stanowisku, ˝e uchwalenie bud˝etu nie
musi nastàpiç do koƒca br. ale do
31.01.2005 r., gdy b´dà ju˝ znane
salda nale˝noÊci i zobowiàzaƒ na
dzieƒ 1.01.2005 r. jak równie˝
faktycznie zrealizowany i op∏acony zakres prac obj´tych zadaniami
inwestycyjnymi uj´tymi w bud˝ecie 2004 roku i nie zakoƒczonymi
do koƒca roku.
Z powa˝aniem
Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
Waldemar Stachera

I jeszcze komentarze radnych:
W zwiàzku z publikacjà projektu bud˝etu na 2005 rok na ∏amach
Co s∏ychaç? chcia∏abym poinformowaç moich Wyborców o sprawach istotnych z punktu widzenia
interesów okr´gu Drewnica, które
zosta∏y, bàdê nie zosta∏y, uj´te
w tym dokumencie.
Po pierwsze: poniewa˝ cz´Êç
opisowa do projektu bud˝etu
wymienia znacznie szerszy zakres inwestycji na naszym terenie ni˝ projekt samej uchwa∏y
bud˝etowej, z którà macie Paƒstwo okazj´ si´ teraz zapoznaç
(a ostatecznie ta, po przyj´ciu jej
przez Rad´ Miasta, b´dzie obowiàzywaç Burmistrza), 30 listopada wystosowa∏am do Burmistrza, Pana Jerzego Boksznajdera, nast´pujàce pismo:
Po zapoznaniu si´ z przedstawionym przez Pana projektem bud˝etu na 2005 rok z przyjemnoÊcià
stwierdzi∏am, ˝e w Planie zadaƒ
inwestycyjnych na rok 2005 (stanowiàcym za∏àcznik nr 1 w tym
projekcie) uwzgl´dnione zosta∏y
inwestycje, o które wnioskowa∏am.
Niestety w treÊci samego projektu uchwa∏y bud˝etowej, a dok∏adnie w Planie zadaƒ inwestycyjnych (za∏àcznik nr 4 do uchwa∏y) nie ma ju˝ ani wodociàgu w ul.
Zakopiaƒskiej, ani projektu wodociàgu w ul. Piotra Skargi, ani te˝
dokoƒczenia kanalizacji w ul.
Szpitalnej. Nie wynika równie˝
z niego jednoznacznie, co jeszcze
zostanie zrobione w kwestii budowy nawierzchni w ul. Granicznej.
W zwiàzku z powy˝szym ponawiam mojà proÊb´, aby przysz∏oroczny bud˝et obejmowa∏ tak˝e
ww. inwestycje, tj.
– dokoƒczenie budowy drogi
w ulicy Granicznej;
– budow´ wodociàgu w ulicy
Zakopiaƒskiej – na odcinku mi´dzy ulicami Skargi i Wyszyƒ-skiego;
– budow´ brakujàcych odcinków kanalizacji w rejonie Drew-nica;
– wodociàg w ulicy Piotra Skargi.
Prosz´ tak˝e o ponowne rozwa˝enie mo˝liwoÊci wprowadzenia
do bud˝etu wnioskowanych ju˝
przeze mnie:
– naprawy ogrodzenia oddzielajàcego drog´ na cmentarz od terenu szpitala Drewnica;
– wykonania projektu budowy
drogi dla ulic Popie∏uszki i Piotra
Skargi.
Jako êród∏o sfinansowania inwestycji nie uwzgl´dnionych na
razie w projekcie bud˝etu proponuj´ Êrodki finansowe odzyskane
od p∏atników, którym w roku
2004 odroczono termin p∏atnoÊci
np. z tytu∏u podatku od Êrodków
transportowych.
Po drugie: w czasie dyskusji
nad bud˝etem na forum Komisji
Spo∏ecznej Burmistrz zinterpretowa∏ niezgodnoÊç, o której mowa
w pkt. 1, jako przeoczenie i zobowiàza∏ si´ uzupe∏niç uchwa∏´ bud˝etowà o: wodociàg w ulicy Zakopiaƒskiej, wodociàg w ulicy
Piotra Skargi, II etap kanalizacji
w ulicy Szpitalnej.
Po trzecie: mimo ˝e w wymienianej ju˝ przeze mnie cz´Êci opisowej do bud˝etu jest mowa o nawierzchni w ulicy Granicznej,
z wyjaÊnieƒ Burmistrza wynika, i˝
w przysz∏ym roku planuje on jedynie dokoƒczenie rozpocz´tych
w tym roku prac (tj. podbudowa
betonowa plus kraw´˝niki), zap∏acenie za nie i uregulowanie kwestii partycypacji mieszkaƒców
w tej inwestycji.

O wszelkich decyzjach w ww.
kwestiach b´d´ Paƒstwa sukcesywnie informowaç.
radna Ma∏gorzata Stachera
W nawiàzaniu do Pana (redaktora naczelnego „Co s∏ychaç?” –
przyp. red.) proÊby, zgodnie
z ustalonym terminem, przedstawiam uwagi do otrzymanego projektu bud˝etu miasta Zàbki na
2005 rok.
O ile mnie pami´ç nie myli, odmawia∏em umieszczania indywidualnych komentarzy w Pana piÊmie, uwa˝ajàc, i˝ powinny to byç
opinie komisji. Jednak dotychczasowa indywidualna twórczoÊç
radnych zmusza i mnie do zabrania g∏osu i wyra˝enia opinii. Powtarzam, tym razem nie w imieniu komisji, a swoim w∏asnym.
Projekt bud˝etu oceniam tak samo krytycznie, jak dotychczasowy poziom dyskusji nad nim.
Sprawia wra˝enie zrobionego
w poÊpiechu, i bez myÊli przewodniej. Jest niespójny, bez jasnych
komentarzy i objaÊnieƒ, ponadto
z b∏´dami logicznymi.
W ciàgu dwóch lat obecnej kadencji, tak˝e dzi´ki stanowczej
postawie radnych, zad∏u˝enie
miasta zmniejszono z ok. 22 milionów do ok. 11 milionów z∏. Czy
naprawd´ w nowym roku musimy
zaciàgaç ponownie nowe po˝yczki na prawie 4 miliony z∏. Podzielam w pe∏ni zdanie komisji rewizyjnej, co do braku rozwagi
w proponowanym post´powaniu.
Nie uszczelniamy poboru danin
publicznych, nie egzekwujemy
nale˝nych zobowiàzaƒ, nie stwarzamy warunków dla skutecznego
pozyskiwania Êrodków pozabud˝etowych. Nie optymalizujemy
wydatków w∏asnych.
Gazeta nie jest miejscem dla
analizowania
poszczególnych
dzia∏ów, rozdzia∏ów i paragrafów
projektu bud˝etu. Podam tylko jeden przyk∏ad, aby nie zanudzaç
czytelników.
W sprawozdaniu Pana Burmistrza z realizacji bud˝etu w pierwszym pó∏roczu (str. 25) w dziale
756, rozdziale 75615, paragrafie
034 (podatek od Êrodków transportowych) podano, i˝ skutki ulg
i umorzeƒ wynoszà 410 056 z∏
(ponad czterysta tysi´cy). W projekcie bud˝etu przewidziane premie dla administracji miejskiego
zak∏adu komunalnego (jak˝e
„chwalonego” przez rad´ a przede
wszystkim opisanego po kontrolach komisji rewizyjnej) wynoszà
81 718 z∏. Druga najwi´ksza inwestycja drogowa planowana
w 2005 roku tj. ulica Graniczna
poch∏onie „a˝” 344 140 z∏.
A przecie˝ bud˝et powy˝szej inwestycji móg∏by wynieÊç prawie
850 tysi´cy. I to jest tylko jeden
z przyk∏adów.
CoÊ tu nie gra.
Miasto musi mieç bud˝et. Nie
uchwalenie go pociàga za sobà
koniecznoÊç dzia∏aƒ na podstawie prowizorium bud˝etowego
(czyli – patrz – nie uchwalonego
bud˝etu). Dlatego na podstawie
otrzymanego projektu, po zapoznaniu si´ z planowanymi kwotami subwencji i dotacji przekazanymi przez ministra finansów,
po uwzgl´dnieniu wielu s∏usznych uwag kolegów z komisji rewizyjnej, postaram si´ do koƒca
roku przedstawiç komisjom Rady poprawiony autorski projekt
bud˝etu.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof S∏omka
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Komunikacja
z Warszawà
na jednym
bilecie
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Projekt bud˝etu miasta Zàbki na rok 2005
Zaprezentowano najistotniejsze fragmenty projektu bud˝etu
miasta. Pe∏ny projekt dost´pny

w Biurze Rady Urz´du Miasta.
red.

Od ponad roku trwajà dzia∏ania majàce na celu uzyskanie
bezpoÊredniego
po∏àczenia
z centrum Warszawy. Proponowane rozwiàzanie polega∏o na
przed∏u˝enie linii 170 przez
dzia∏ki a nast´pnie Warszawskà
i Pi∏sudskiego do centrum Zàbek. Jest to najprostsze, najszybsze i jednoczeÊnie najtaƒsze dla nas rozwiàzanie pozwalajàce osobom doje˝d˝ajàcym
do szko∏y lub pracy uniknàç
ucià˝liwych przesiadek. Poniewa˝ ciàgle spotykam si´ z pytaniami na ten temat i nie potrafi∏em od w∏adz naszego miasta
uzyskaç jednoznacznej odpowiedzi, dlatego przekaza∏em
treÊç pytaƒ do Zarzàdu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Z uzyskanej odpowiedzi wynika, ˝e w∏adze Zàbek przyj´∏y
ca∏kowicie odmienne za∏o˝enie, na dodatek nierealne, bo
nie ma szans na to, by w najbli˝szym bud˝ecie znalaz∏y si´
Êrodki pozwalajàce na budow´
i remont tak wielu ulic jednoczeÊnie. Zatem pozostaje mi
chyba ponownie apelowaç do
burmistrza o przyj´cie najprostszego rozwiàzania, które ka˝demu podró˝ujàcemu autobusem
skróci czas przejazdu co najmniej o ok. pó∏ godziny.
Krzysztof Laskowski

KOMUNIKACJA Z WARSZAWÑ
Zarzàd Transportu Miejskiego
ul. Senatorska 37
00-099 Warszawa
Pan Krzysztof Laskowski!
Odpowiadajàc na Pana pismo
uprzejmie informujemy, ˝e ostatnie rozmowy prowadzone pomi´dzy ZTM a Burmistrzem Miasta
Zàbki dotyczy∏y propozycji obj´cia obs∏ugà komunikacyjnà po∏udniowej cz´Êci Zàbek. Rozpatrywane by∏y nast´pujàce warianty:
– wycofanie jednej linii (145
lub 345) z ul. Pi∏sudskiego (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul.
Powstaƒców) i skierowanie jej
w obu kierunkach ulicami: Ks. I.
Skorupki, Kwiatowà, Sikorskiego, Stefczyka, Szwole˝erów, Kopernika, Powstaƒców;
– wyd∏u˝enie trasy linii 170
z Warszawy ul. Janowieckà do
Zàbek, a nast´pnie ulicami: Warszawskà, Ks. I. Skorupki, Kwiatowà, Sikorskiego, Stefczyka, Szwole˝erów, Kopernika, do ul. Powstaƒców.
Po dokonaniu wst´pnej wizji
terenu przez pracowników ZTM
stwierdzono, ˝e w obu przypadkach wprowadzenie komunikacji
autobusowej na zaproponowane
trasy musia∏oby zostaç poprzedzone przystosowaniem uk∏adu
drogowego, polegajàcym na:
– poszerzeniu jezdni ulic. Stefczyka i Sikorskiego do 7 m; –
przebudowie skrzy˝owania ulic
Szwole˝erów/Kopernika (zapewnienie minimalnego wewn´trznego promienia skr´tu 12m);
– przebudowie ulicy Kopernika
– likwidacja p∏yt monowskich,
i wybudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szeroko-

Êci 7m; – budowie p´tli dla linii
170 u zbiegu ulic Kopernika/Powstaƒców; – w przypadku skierowania autobusów dalej ul. Powstaƒców do ul. Pi∏sudskiego
i budowie sygnalizacji Êwietlnej
na tym skrzy˝owaniu; – budowie
wysepek przystankowych, tam
gdzie nie ma chodników; – likwidacja progów zwalniajàcych na
ca∏ej trasie.
Nawierzchnie wszystkich ulic,
na które wprowadzony by∏by ruch
autobusów musia∏yby byç przystosowane do przenoszenia tego
typu ruchu, tzn. pojazdów o nacisku na oÊ min. 11,5 tony.
Skierowanie linii 345 zaproponowanà trasà przez osiedla, spowodowa∏oby wyd∏u˝enie tej trasy
do ok. 2 km, a tym samym wyd∏u˝enie czasu przejazdu o ok. 6 minut w ka˝dym kierunku. Linia ta
zapewnia∏aby komunikacj´ mieszkaƒcom nowych osiedli tylko
w dni powszednie. Ponadto obecny przejazd tà linià stanowi najkrótsze po∏àczenie pomi´dzy Marysinem i ˚eraniem FSO i wyd∏u-

INFORMACJA
Urzàd Miasta Zàbki informuje, ˝e do dnia 31 grudnia br. nale˝y uzupe∏niç dane do wpisu
w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej przez Bur-

˝enie czasu przejazdu pogorszy
warunki podró˝owania pasa˝erom
korzystajàcych z tej relacji.
Natomiast skierowanie linii
145 przez nowe osiedla spowodowa∏oby ca∏kowite pozbawienie
komunikacji w dzieƒ Êwiàteczny
na ul. Pi∏sudskiego (na odcinku od
ul. Powstaƒców do ul. Warszawskiej – dwie pary przystanków
KRZYWA i CMENTARZ).
W celu utrzymania dotychczasowych cz´stotliwoÊci kursowania linii proponowanych do
zmiany trasy, konieczne by∏oby
zasilenie tych linii dodatkowymi
wozami.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e
dla zobrazowania kwestii ekonomicznych powy˝szych propozycji
przekazaliÊmy szacunkowe dane
dotyczàce wspó∏udzia∏u gminy
Zàbki w finansowaniu dodatkowej obs∏ugi linii komunikacyjnej,
dla wariantu uwzgl´dniajàcego
modyfikacj´ tras linii 345, 170.
Koordynator Dzia∏alnoÊci
Przewozowej

mistrza Miasta Zàbki. Uzupe∏nienie polega na dopisaniu Nr
PESEL oraz przedmiotu dzia∏alnoÊci gospodarczej wg PKD
w nieprzekraczalnym terminie
wykonania do 31.12. 2004 r.

OG¸OSZENIE
Szko∏a Podstawowa Nr 2 w Zàbkach zatrudni m´˝czyzn´ na
stanowisko woênego. Osoby zainteresowane proszone sà
o sk∏adanie CV i listu motywacyjnego w sekretariacie Szko∏y
Podst. Nr 2, 05-091 Zàbki, ul. Batorego 11 w terminie od 3 do
14 stycznia 2005 r. w godz. 8.00-15.00.
Dyrektor Szko∏y mgr Irena Ma∏yszczuk
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Z Miejskiego OÊrodka Kultury
Sukces ko∏a Teatralnego.
W dniach 22 i 24 XI br. mieliÊmy zaszczyt uczestniczyç
w Êwi´cie ludowym Jadowa.
22XI odby∏ si´ Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ludowizna”
w II kategoriach: I – poezja ludowa, II – poezja rodzinna. Do
konkursu tego mog∏o przystàpiç
dwoje uczestników z ka˝dej
miejscowoÊci. I tu przyszed∏
czas na pochwa∏y. Nasze reprezentantki odnios∏y ogromny
sukces. Patrycja James w kat.
I zdoby∏a I miejsce, w kat. II –
III miejsce i Nagroda Grand
Prix!, Ola Pietrak zdoby∏a dwa
wyró˝nienia. Na 24 XI nasze
kó∏ko teatralne zosta∏o zaproszone goÊcinnie. MieliÊmy zaszczyt wystawiç tam wystawienie ludowe „WieÊ spokojna,
wieÊ weso∏a...” dla uczniów
okolicznych szkó∏. MyÊl´, ˝e
wyst´py naprawd´ by∏y udane,
a m∏odzi widzowie zadowoleni.
Pragn´ jeszcze w tym miejscu
podzi´kowaç pani dyrektor Domu Kultury w Jadowie i jej pracownikom za goÊcinnoÊç i ˝yczliwoÊç. Taka „ludowa” serdecznoÊç powinna byç wzorem dla
wszystkich „mieszczuchów”.
23 XI byliÊmy tak˝e uczestnikami konkursu recytatorskiego
w Ursusie „TwórczoÊç Jeremiego Przybory”, w którym Martyna Barszcz i Marta Otulak zdoby∏y wyró˝nienia.
Obecnie nasze kó∏ko teatralne
pracuje nad Jase∏kami, ale ju˝
w styczniu czekajà nas nowe wyzywania. PostanowiliÊmy w nowym roku animowaç publicznoÊç doros∏à. Dlatego te˝ najstarsze grupy teatralne przygotowujà
specjalny program, który zainteresuje dojrza∏à publicznoÊç.
Anna Kozio∏

Co nas jeszcze czeka...
W przysz∏ym roku, 14 stycznia odb´dà si´ Miejskie Eliminacje Konkursu Poprawnego
Czytania dla uczniów klas trzecich szkó∏ podstawowych. Fina∏
konkursu odb´dzie si´ 29 stycznia. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
do wzi´cia udzia∏u w konkursie.
15 stycznia 2005 r. odb´dzie
si´ wernisa˝ gobelinów W∏ady-

6

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

s∏awa Kabulaka po∏àczony z kameralnym koncertem.
Tradycyjnie, jak co roku
Miejski OÊrodek kultury b´dzie
organizowa∏ w trakcie ferii Zim´
w MieÊcie. Odb´dà si´ ró˝ne
atrakcje, m. in. wyjazd na Basen
Warszawianka, do Kina. Odb´dà si´ zabawy plenerowe.
Informacje i zapisy w Miejskim OÊrodku Kultury przy ul.
S∏owackiego 10, tel. 781-64-30
red.

Kultura nie zna granic
W dniu 9 grudnia br. Miejski
OÊrodek Kultury zorganizowa∏
wernisa˝ Anny Kwiatkowskiej –
Misiurskiej. Artystka przedstawi∏a cykl barwnych, czarownych pasteli zatytu∏owanych
„Bo˝e Narodzenie – Biblia
a Tradycja”. Wystaw´ uÊwietni∏a swoimi kol´dami i pastora∏kami Anna Chodakowska Êpiewajàca przy akompaniamencie gitary Romana Ziemlaƒskiego.
Spotkaniu towarzyszy∏ podnios∏y i radosny nastrój Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Mi∏ym akcentem by∏ wspólny Êpiew znanych

Z babim latem na Podlasie
Tego roku z∏ota polska jesieƒ
jest po prostu pi´kna!! A˝ chce si´
gdzieÊ wyjechaç, by w promieniach s∏oƒca podziwiaç pi´kno ojczystej ziemi i w mi∏ym towarzystwie sp´dziç czas na Êwie˝ym powietrzu.
Tradycyjnie dobrym dniem na
realizacj´ tych marzeƒ okaza∏ si´
14X- Dzieƒ Edukacji, kiedy to
bardzo liczne grono pracowników
SP2 zaj´∏o miejsca w autokarze
i pojecha∏o tam, gdzie cisza, spokój, krystaliczne powietrze, malownicze krajobrazy, bogactwo
flory i fauny!!!
Zastanawiacie si´ pewnie dokàd si´ udaliÊmy? Otó˝, za radà
biura podró˝y „Artur” wybraliÊmy wschodnie regiony naszego
kraju. Trasa wycieczki wiod∏a
przez Tykocin-Kurów-Kruszewo.
Tykocin – miasto dwóch kultur, rozciàgni´te na lewym brzegu
Narwi, najstarszy i najpi´kniejszy
zespó∏ urbanistyczny historycznego Podlasia. Jest tu tak cicho, ˝e
trudno uwierzyç, i˝ bywali tu królowie, ksià˝´ta i hetmani, a na jarmarkach roi∏o si´ od ludzi.
Najstarszym zabytkiem w mieÊcie sà ruiny zamku wzniesionego w XV wieku przez wojewod´
Marcina Goszto∏da na prawym
brzegu Narwi. Rozbudowany
przez króla Zygmunta Augusta
w latach 1550-82, otoczony bastionami i fortyfikacjami zamek
by∏ w XVI i XVII w. jednà z najpot´˝niejszych twierdz w Polsce.
W czasach Zygmunta Augusta
pe∏ni∏ role królewskiej rezydencji.
Zosta∏ zniszczony podczas wojen
szwedzkich w 1656r. Zamek odbudowa∏ Stefan Czarniecki, który
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tykociƒskie dobra otrzyma∏ za zas∏ugi wojenne. W 1705 roku król
August II Mocny ustanowi∏ na
zamku w Tykocinie Order Or∏a
Bia∏ego – najwy˝sze odznaczenie
Rzeczypospolitej. Zamek by∏ zamieszka∏y do czasu po˝aru
w 1734 roku. W 1750 zacz´to jego
rozbiórk´, a reszt´ zrobi∏a powódê
w 1771. Ostatecznego zniszczenia
dokonano podczas I wojny Êwiatowej. Lecz kto wie czy zamek
znów nie odzyska minionej ÊwietnoÊci. Niedawno przeszed∏ w r´ce
przedsi´biorcy z Bia∏egostoku,
który rozpoczà∏ odbudowywaç
dawnà królewskà rezydencj´.
Gdyby tak si´ sta∏o, miasto mog∏oby uzyskaç status podbia∏ostockiego Kazimierza.
Na Êrodku szerokiego rynku
stoi pomnik bohatera „potopu”
i dziedzica dóbr tykociƒskich Stefana Czarnieckiego. To jeden
z pierwszych Êwieckich pomników w Polsce. Fundatorem pomnika by∏ Jan Klemens Branicki,
prawnuk Stefana Czarnieckiego,
twórcà zaÊ francuski rzeêbiarz
Piotr Coudray, który wykona∏ go
w latach 1761-1763. Jeszcze kilka
lat temu otacza∏y go pi´kne drzewa, jednak tràba powietrzna, która
nawiedzi∏a Tykocin w 1994 roku,
wyrwa∏a je wszystkie z korzeniami. Nie tkn´∏a natomiast ani pomnika ani pobliskich zabytkowych zabudowaƒ.
Ca∏à wschodnià cz´Êç rynku
zajmuje póênobarokowy KoÊció∏
rzym.-kat. pod wezwaniem Trójcy
PrzenajÊwi´tszej,
wzniesiony
z fundacji Jana Klemensa Branickiego, w latach 1740 – 1750. Jest
to budowla typu bazylikowego,

kol´d polskich. Wystawy w Galerii MOK organizowane sà cyklicznie raz w miesiàcu, tym razem jednak chcieliÊmy przybli˝yç nasze dzia∏anie m∏odzie˝y
i dlatego wernisa˝ mia∏ miejsce
w Aulii Gimnazjum nr 1 w Zàbkach.
Wszystkich
sympatyków
OÊrodka Kultury zapraszamy do
odwiedzania wystawy. JednoczeÊnie ˝yczymy zdrowych,
szcz´Êliwych i radosnych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia.
MOK

z okaza∏à elewacjà frontowà. Od
g∏ównego korpusu Êwiàtyni
z dwóch stron biegnà arkadowe,
pó∏koliste skrzyd∏a, ∏àczàc si´
z rozstawionymi symetrycznie na
naro˝nikach placu wie˝ami. Na
uwag´ zas∏ugujà o∏tarze, konfesjona∏y, ambona, chrzcielnica i organy pochodzàce z ok. 1750r.
Na po∏udniowym kraƒcu miasta znajduje si´ pobernardyƒski
zespó∏ klasztorny, wzniesiony
w latach 1771-1790. Klasztor Bernardynów obecnie jest siedzibà
Domu Pomocy Spo∏ecznej.
Zabytki kultury ˝ydowskiej,
która rozwija∏a si´ tutaj przez ponad czterysta lat. gromadzi i przechowuje Muzeum mieszczàce si´
w pi´knych zabytkowych wn´trzach Wielkiej Synagogi z 1642 r.
i Domu Talmudycznego czyli Bejt
Midraszu z koƒca XVIII w Muzealne wystawy, sta∏e i czasowe,
przywo∏ujà dawno minione zdarzenia i przenoszà zwiedzajàcych
w czasy, gdy Tykocin by∏ praw-

JAK PRZEBIEGA ROZWÓJ
MOWY DZIECKA
Mowa nie jest umiej´tnoÊcià
wrodzonà, dziecko przyswaja jà
sobie od najbli˝szego otoczenia.
I tak w przypadkach skrajnego zaniedbania – tzn. wtedy, gdy dziecko nie ma kontaktu z mowà – nie
pos∏uguje si´ nià a tak˝e jej nie rozumie. Mog´ powo∏aç na przyk∏ad
dzieci wilczych tzn. dzieci ludzkich wychowanych przez wilki –
dzieci te wskutek tego, ˝e przebywa∏y w Êrodowisku zwierzàt leÊnych-przej´∏y ich sposób porozumiewania si´.
Schemat rozwoju mowy
dziecka:
Rozwój mowy dziecka trwa
kilka lat i mo˝na go scharakteryzowaç nast´pujàco:
– od urodzenia do 1 miesiàca
˝ycia – okres melodii,
– od 2 m. ˝ do 6 m. ˝ - okres
g∏u˝enia,
– od 6 m. ˝ do 8 m. ˝ – okres
gawo˝enia (w tym okresie dziecko
çwiczy swoje narzàdy artykulacyjne poprzez powtarzanie dêwi´ków, które wywo∏a∏o samo lub
pos∏ysza∏o od otoczenia),
– od 1 r. ˝ do 2 r. ˝ – okres
wyrazu (w pierwszych wyrazach
wyst´puje przede wszystkim samog∏oska (a) ale pojawiajà si´ tak˝e inne np.(u – i) ze spó∏g∏osek
najszybciej pojawiajà si´ (t) oraz
d, ti, di, m, n, b, Ê, ç, dzi,
– od 2 r. ˝ do 3 r. ˝ – okres
zdania (dziecko zaczyna rozumieç
rozmow´ rodziców, która dotyczy
cz∏onków rodziny, przedmiotów
które je interesujà lub aktualnych
wydarzeƒ. Pierwsze zdania sà wy∏àcznie dwuwyrazowe i twierdzàce. DoÊç szybko pojawiajà si´ pytania i rozkazy w mowie dziecka.
Najwi´cej s∏ów przyswaja sobie
dziecko w∏aÊnie w okresie w 2-3 r.
˝- ten okres jest prze∏omowy dla
rozwoju mowy, dziecko przyswaja sobie wtedy podstawy j´zykagramatyk´ i s∏ownictwo, którym
mówi otoczenie. Dalsze lata przynoszà tylko doskonalenie mowy
dziecka. To tak˝e doskona∏y czas
do rozpocz´cia nauki j´zyka obcego- je˝eli dziecko nie ma ˝adnych
problemów z mowà w j´zyku ojczystym),
– od 3 r. ˝ do 6 r. ˝ okres swoistej mowy dzieci´cej (dziecko 3letnie cz´sto jeszcze myli g∏oski:
sz, ˝, cz, d˝, zast´pujàc je g∏oska-

mi Ê, ê, ç, dê lub s, z, c, d˝, i tak zamiast „szafa”*(ze wzgl´du na czytelnoÊç tekstu nie stosuj´ zapisu
fonetycznego) dziecko mówi safa
lub Êafa, myli tak˝e g∏oski Ê,ê,ç,dê
zast´pujàc przez sz,˝,cz,d˝ , lub
s,z,c,dz np. silny- szylny –sylny.
G∏oska (r) jest jeszcze przez
dziecko 3-letnie nie wymawiana
i zast´powana przez g∏oski ∏atwiejsze j-l lub opuszczana np.
„ryba” = yba-jyba-lyba.
W wymowie dzieci 4-letnich
wyst´pujà te same zniekszta∏cenia
co u 3.-latków ale w mniejszym
stopniu (zamiana sz, ˝, cz, d˝ oraz
brak r ).Chodê sà te˝ dzieci mówiàce zupe∏nie poprawnie.
Dziecko 6-letnie a tym bardziej
7-letnie powinno wymawiaç wszystkie g∏oski.
Je˝eli dziecko êle mówi tzn. zast´puje jedne g∏oski przez drugie
mo˝e tak˝e êle pisaç. Pisze tak jak
mówi. Pisze tak jak s∏yszy. Nie nale˝y dziwiç si´ b∏´dom w piÊmie
jakie pope∏niajà dzieci z nie leczonymi wadami mowy. Im d∏u˝ej
trwa taki stan tym bardziej utrwalajà si´ nieprawid∏owe nawyki
mowy, a co z tym jest zwiàzane
b∏´dy w pisowni. Dziecko ma coraz wi´ksze trudnoÊci z naukà, coraz s∏absze oceny. Wycofuje si´ z
kontaktów towarzyskich. Po woli
przestaje lubiç chodziç do szko∏y.
Im póêniej zostanie rozpocz´ta terapia mowy tym mniejsze sà szanse jej powodzenia oraz przejÊcia
wyuczonego sposobu w nawyk
prawid∏owej wymowy.
Nie wolno zwlekaç z rozpocz´ciem zaleconej terapii logopedycznej !
Konieczna jest konsultacja logopedyczna je˝eli dziecko 6-letnie nie wymawia lub zast´puje
g∏oski:
•SZ,˚,CZ,D˚ zast´puje przez
S,Z,CZ,DZ
•SZ,˚,CZ D˚›Â,è,å,Dè
•K,G›T,D
•F,W›P,B lub H
•R›L,¸,J
•L›J
logopeda
Agnieszka Bieniek
Nowakowska

dziwà per∏à w Koronie Rzeczpospolitej. SpotkaliÊmy tu grup´
z Izraela, oprowadza∏a jà p. Miriam Yahav, która prze˝y∏a czasy
hitlerowskiego pogromu ˚ydów
w Polsce.
P´dzeni jesiennym wiatrem
opuszczamy spokojny Tykocin
i udajemy si´ do Kurowa. Tu
w zabytkowym pa∏acu mieÊci si´
siedziba Narwiaƒskiego Parku
Narodowego, gdzie z uwagà wy-

s∏uchujemy ciekawostek przyrodniczych np: o tym, ˝e Narew to
rzeka, która w Europie nie ma
swojego odpowiednika. Dolina
Narwi jest p∏aska i zabagniona,
o szerokoÊci od 2 do 4 km. Rzeka
p∏ynie tutaj wieloma korytami,
które rozdzielajà si´ i ∏àczà tworzàc nieregularnà i skomplikowanà sieç. Nast´pnie odbywamy spacer 200 metrowà k∏adkà turystycz-

Tekst opracowa∏am na podstawie
ksià˝ki I. Styczek „Logopedia”

c.d. na str. 7

Nowy komendant zàbkowskiej Policji
Od 1 grudnia br. zàbkowska
Policja ma nowego komendanta –
komisarza Dariusza Toƒskiego.
Do Policji wstàpi∏ w 1991 r.
Przez dwa lata jego jednostka
macierzystà by∏a Komenda Policji w Koby∏ce. Przez ostatnie lata
pracowa∏ na ró˝nych stanowiskach. W roku 1996 zosta∏ zast´pcà komendanta. W 1998 r.
awansowa∏ na Komendanta Policji w Koby∏ce. By∏ najm∏odszym
komendantem w garnizonie warszawskiej policji. Funkcj´ tà piastowa∏ do 30 listopada br., czyli
a˝ do przeniesienia do zàbkowskiej Komendy Policji.

Do podstawowych priorytetów
nowego komendanta nale˝y
przede wszystkim ograniczenie
przest´pstw na terenie miasta. B´dzie to realizowane poprzez prac´
w terenie oraz zwi´kszenie obsady
komisariatu. Komisarz Dariusz
Toƒski uwa˝a, i˝ Policjant powinien sp´dzaç wi´cej czasu w terenie, a nie za biurkiem. Od stycznia
przysz∏ego roku na terenie Zàbek
b´dà pe∏niç s∏u˝b´ funkcjonariusze z Zàbek, co powinno znacznie
wp∏ynàç na popraw´ bezpieczeƒstwa. Prawdopodobnie od 15
stycznia 2005 r. na terenie miasta
b´dzie pe∏niç s∏u˝b´ 12 policjan-

tów. Od stycznia 2005 r. ma byç
zwi´kszona liczba etatów o 3 lub
4 z obecnym trzydziestu. Jednostka ta ma ma∏à obsad´ kadrowà
i jest wiele wakujàcych etatów,
które czekajà na ch´tnych o odpowiedniej kondycji psychofizycznej do s∏u˝by w Policji.
W nocy z 7 na 8 grudnia br. nasi
funkcjonariusze KP z Zàbek zatrzymali znanego dilera narkotykowego. W trakcie przeszukania
samochodu znaleziono narkotyki:
amfetamin´, LSD, extazy, marihuan´ i prawdopodobnie kokain´.
red.
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Ponownie w czo∏ówce na Mazowszu!
„Szko∏a Podstawowa nr 2 w Zàbkach w swoich murach uczy i wychowuje najbardziej wysportowane
dzieci w powiecie” – tak ocenili nas
w jednej z lokalnych gazet.
Do tej informacji zdà˝yliÊmy
si´ ju˝ przyzwyczaiç. Od kilku lat
z rz´du odbieramy z ràk Starosty
wo∏omiƒskiego puchary za zdobycie najwy˝szej iloÊci punktów
w klasyfikacji ogólnej szkó∏ podstawowych ca∏ego powiatu.
My mierzymy ju˝ znacznie wy˝ej. Rywalizujàc nie tylko ze szko∏ami z powiatu, ale równie˝ z ca∏ego województwa mazowieckiego
si´gamy po najwy˝sze laury (dla
przypomnienia dodam, ˝e w roku
szkolnym 2002/2003 zaj´liÊmy
I miejsce w V Mazowieckich Igrzyskach M∏odzie˝y Szkolnej).
W zesz∏ym roku szkolnym
2003/2004 w klasyfikacji szkó∏
podstawowych VI Mazowieckich
Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej
„dwójka” zaj´∏a III miejsce wyprzedzajàc 352 szko∏y, które wzi´∏y udzia∏ w sportowych zmaganiach na Mazowszu. Lepszymi
okaza∏y si´ tylko Szko∏a Podstawowa nr 7 z Ciechanowa i Szko∏a
Podstawowa z Jedliƒska. Za nami
zaÊ uplasowa∏y si´ mi´dzy innymi
szko∏y warszawskie. ¸àcznie w Igrzyskach uczestniczy∏o 355 szkó∏
podstawowych, a w tym 2257 zawodników. Tym wi´ksze gratulacje nale˝à si´ uczniom, którzy reprezentowali naszà szko∏´ w ubieg∏orocznych zawodach sportowych na Mazowszu. Swojà postawà udowodnili po raz kolejny, ˝e
dzi´ki ci´˝kiej i wytrwa∏ej wspó∏pracy z nauczycielami „zwyczajna
podstawówka” mo˝e mierzyç wysoko, niejednokrotnie „ucierajàc
nosy” szko∏om sportowym.

Nagrod´ za ten sukces, w postaci pucharu i kwoty pieni´˝nej na
zakup sprz´tu sportowego dla
szko∏y, odebra∏a w imieniu uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego pani dyrektor Irena Ma∏yszczuk na uroczystej gali podsumowujàcej ubieg∏oroczne Igrzyska w Radomiu 27 XI, gdzie sam
Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik wr´czy∏ nagrody najlepszym.
Przyst´pujàc do pracy w obecnym roku szkolnym postanowiliÊmy nie byç gorsi. UdowodniliÊmy
to ju˝ sukcesami w dotychczasowych wyst´pach w ramach VII
Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y
Szkolnej. Zgodnie z harmonogramem imprez sportowych pierwsze
miesiàce roku szkolnego up∏yn´∏y
pod has∏em biegów prze∏ajowych.
Mi´dzyszkolne zawody w tej dyscyplinie rozpocz´liÊmy od zawodów rejonowych, na których zàbkowskà „dwójk´” reprezentowa∏o
a˝ 72 zawodników z klas IV – VI
w kategorii dziewczàt i ch∏opców.
Kolejny szczebel to zawody powiatowe, do których awansowa∏o
38 zawodników, a nast´pny – zmagania mi´dzypowiatowe w Bia∏obrzegach.
Tutaj wystartowa∏o 18 zawodników z naszej szko∏y:
1. Ewelina Markowska 4f
2. Paulina Markowska 4f
3. Kasia D´biec 4a
4. Ola Sikora 4a
5. Adrian Zam´cki 4f
6. Rafa∏ Staƒczyk 4b
7. Adrian Bogusz 4e
8. Mateusz Moch 4c
9. Ania Grabowska 5b
10. Paula Wiciƒska 5e
11. Agata Piórczyƒska 5c
12. Kacper Piekarz 5e

Nauka w r´kach kobiet, czyli obchody
Dnia Edukacji w „Dwójce”
Uczniowie w odÊwi´tnych strojach, ostatnie próby mikrofonu,
jeszcze chwila i... zacz´∏a si´ otulona ciep∏ym jesiennym popo∏udniem akademia z okazji Dnia
Edukacji.
Na poczàtku uroczystoÊci g∏os
zabra∏a pani dyrektor Irena Ma∏yszczuk, która podzi´kowa∏a
wszystkim pracownikom za codziennà prac´, trud i zaanga˝owanie. Potem, nastàpi∏a uroczystoÊç
wr´czenie nagród, a po niej cz´Êç
artystyczna.
Nie da si´ ukryç, ˝e zawód nauczyciela jest bardzo sfeminizowany. Poczàwszy od najwy˝szego
szczebla – stanowiska kierownicze, a skoƒczywszy na wychowawczyniach „zerówek” Jest to
niewàtpliwie efekt zaistnia∏ej
w dziejach ludzkoÊci emancypacji
kobiet. Podà˝ajàc tym tropem zespó∏ w sk∏adzie: J. Buczyƒska, A.
Kozio∏, J. ˚aboklicka wraz z uczniami przedstawi∏y parodi´ dziejów nauki, w której prym wiod∏y
kobiety.
Poczàwszy od czasów prehistorycznych, gdy kobiety wykrzesa∏y

ogieƒ i wymyÊli∏y grillowanie jako sposób termicznej obróbki
mi´sa, poprzez:
– staro˝ytnoÊç, gdy Herodota
z Talesà prowadzi∏y naukowe
dysputy dotyczàce wa˝noÊci nauk
– Êredniowiecze, gdy Janina
Guttenberg wymyÊli∏a druk
– oÊwiecenie, gdy Stanis∏awa
Poniatowska wespó∏ z innymi
Êwiat∏ymi damami omawiajà sprawy upowszechnienia oÊwiaty
w Rzeczpospolitej i wspó∏czesnoÊç- gdy przys∏owiowy JaÊ Kowalski psoci i trafia za kar´ do kàta, skar˝àc si´ na g∏os, ˝e ju˝ 21
wiek, a on ciàgle w kàcie, jak jego
ojciec
– a˝ do przysz∏oÊci, gdy ˝ywego nauczyciela zast´puje maszyna, a uczniowie to roboty zawsze
przygotowane do zaj´ç.
Ta feministyczna wersja dziejów ubawi∏a liczne grono zebranych. Uwieƒczeniem tego spotkania by∏o tradycyjne spotkanie przy
kawie i tortach zafundowanych
pospo∏u przez Komisj´ Socjalnà.
Ma∏gorzata Woênica

C O S ¸ Y C H A å?
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13. Patryk Jarosiƒski 5f
14. Piotr Szostak 5c
15. Kasia ˚och 6e
16. Ma∏gosia Kadej 6b
17. Patrycja St´pieƒ 6e
18. Bartek Wojda 6b
Do zawodów wojewódzkich,
które odb´dà si´ na wiosn´, awansowa∏o spoÊród nich a˝ 10 osób:
1. Ewelina Markowska 4f
2. Kasia D´biec 4a
3. Adrian Zam´cki 4f
4. Ania Grabowska 5b
5. Kacper Piekarz 5e
6. Piotr Szostak 5c
7. Kasia ˚och 6e
8. Patrycja St´pieƒ 6e
9. Ma∏gorzata Kadej 6b
10. Bartek Wojda 6b
Od kilku ju˝ lat w kalendarzu
imprez SZS majà miejsce sztafety
biegowe 10x800m. dziewczàt
i ch∏opców. W tej konkurencji
szko∏a nasza te˝ mo˝e pochwaliç
si´ osiàgni´ciami.

W tym roku szkolnym sztafety
dziewczàt i ch∏opców reprezentujàce SP2 zaj´∏y I miejsca w powiecie wo∏omiƒskim, awansujàc tym
samym do zawodów mi´dzypowiatowych, które odby∏y si´ w Pomiechówku.
Dru˝yna ch∏opców okaza∏a si´
bezkonkurencyjna i wygra∏a z ogromnà przewagà. W kategorii
dziewczàt lepsze okaza∏y si´ gospodynie zawodów, a naszej dru˝ynie pozosta∏a radoÊç z drugiego
miejsca. W zawodach wojewódzkich sztafet biegowych reprezentowaç nas b´dà tylko ch∏opcy.
A oto sk∏ady obu dru˝yn:
Pierwsza dru˝yna
1. Ania Grabowska 5b
2. Klaudia Grzyma∏a 6a
3. Angela Sakowska 5d
4. Patrycja Kalota 6b
5. Ada Szczepaniak 6e
6. Kasia ˚och 6e
7. Paulina Staniszewska 6b

Z babim latem na Podlasie
dokoƒczenie ze str. 6

nà, podczas którego podziwiamy
pi´kno narwiaƒskich mokrade∏
oraz dzielnie stawiamy opór smagajàcemu nas wiatrowi znad rzeki.
Ostatnim punktem naszej wyprawy by∏o Kruszewo. MiejscowoÊç, gdzie w 2000 r. zorganizowano Âwi´to Ogórka – wiejski festyn, który zyska∏ rang´ ogólnopolskiej imprezy i odbywa si´ co roku
latem. W goÊcinnych progach podstawówki. im. Józefa Pi∏sudskiego

powita∏a nas p. dyr. E. Marek, a nast´pnie ugoÊci∏a zgodnie ze staropolskà tradycjà „czym chata bogata”. W menu znalaz∏ si´ pyszny bigos, chleb ze smalcem i oczywiÊcie
lokalny produkt rolniczy – kwaszone ogórki. MyÊl´, ˝e to doÊç
bogata oferta, by zaspokoiç pierwszy g∏ód. Na podwieczorek by∏a
kie∏basa pieczona na ogniu z ogniska i herbata z sokiem malinowym.
Wspólnej biesiadzie przy ognisku
towarzyszy∏y Êpiewy i plàsy.

SOBANICE, SOBANICE...
Uczniowski Klub Sportowy
UKS JEDYNKA ZÑBKI zaproponowa∏ uczniom w ramach rekreacyjnych sobót listopadowy
wyjazd do Centrum Rozrywki
i Rekreacji w Sobanicach. Odby∏
si´ on 6 listopada i pomimo niesprzyjajàcej pogody nie narzekaliÊmy na brak ch´tnych. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu pomimo deszczowej pogody w poprzednim dniu autokar wype∏ni∏
si´ dzieçmi gotowymi stawiç czo∏a wspólnej przygodzie. Podobnie
jak podczas rajdu rowerowego dopisali te˝ niezawodni opiekunowie: p. Agnieszka Kopczyƒska
i Pan Robert Krajewski oraz nauczyciele: p. Miros∏awa Koz∏owska, p. Katarzyna Karcz i p. Anna
Rybicka. Podró˝ do Sobanic okaza∏a si´ zbyt d∏uga, gdy˝ dzieci
rozpiera∏a ciekawoÊç i nie mog∏y
si´ doczekaç kiedy dojedziemy na
miejsce.
Na miejscu czeka∏y na nas rzeczywiÊcie niecodzienne atrakcje.
Mosty linowe, zjazdy na linie

z wysokoÊci ok. 5 metrów i wspinaczka linowa cieszy∏y si´ ogromnym zainteresowaniem dzieci.
Uczestnicy uczyli si´ wspinaczki

Z kart historii Zàbek

zaczuka, Ludwik Tuliƒski por.
rez. mgr in˝. architekt by∏ komendantem zgrupowania AK w Zàbkach. JednoczeÊnie by∏ komendantem szko∏y podoficerskiej. Na
stanowisko komendanta zgrupowania Ludwika Tuliƒskiego „Stanis∏awa” mianowa∏ gen. Juliusz
Rommel w dniu 26 wrzeÊnia 1939
r. W dniu 2 lipca 1944 r. zosta∏ za-

Kolejnym budynkiem wybudowanym na terenie by∏ego miasta
„Ogrodu” Zàbki jest willa przy
obecnej ulicy S∏owackiego. Wybudowa∏ jà wielki patriota Eugeniusz Kozaczuk, dyrektor parowozowni na Pradze. By∏ dzia∏aczem
spo∏ecznym, m. in. uczestniczy∏
w budowie szko∏y nr 1 w Zàbkach. W czasie hitlerowskiej okupacji dzia∏a∏ w Armii Krajowej
w zgrupowaniu „Celków” w gminie Marki. Najpierw s∏u˝y∏
w stopniu kapral podchorà˝y,
a potem jako podporucznik. Jego
córka Halina Kozaczuk – Tuliƒska
„Halka” by∏a tak˝e dzia∏aczkà Armii Krajowej. W dniu 18 sierpnia
1944 r. zosta∏a rozstrzelana na terenie obozu na Pawiaku. W domu
Kozaczuka zorganizowana by∏a
szko∏a podoficerska AK, wyk∏ady
u niego prowadzili oficerowie
i Komenda G∏ówna AK. Zi´ç Ko-

ska∏kowej i doskonalili gr´ w kr´gle. Wspaniale bawili si´ tak˝e
podczas przenoszenia ogromnych
szachów w czasie rekreacyjnych
rozgrywek. Entuzjazm dzieci
udzieli∏ si´ tak˝e opiekunom, któ-

8. Paulina Âlusarz 6a
9. Patrycja St´pieƒ 6e
10. Ma∏gosia Kadej 6b
11. Kasia D´biec 4a
12. Agata Piórczyƒska 5c
13. Ewelina Markowska 4f
Druga dru˝yna
1. Piotr Baczyƒski 6a
2. Patryk Jarosiƒski 5f
3. Norbert Lipka 6d
4. Kamil Kowalski 6d
5. Piotr Szostak 5c
6. Bartek Wojda 6b
7. Kacper Piekarz 5e
8. Adrian Zam´cki 4f
9. Endhbold Dulgun 5c
10. Mariusz Lasecki 6a
11. Kamil GawryÊ 6e
12. ¸ukasz Szlubowski 5d
˚yczymy powodzenia wszystkim biegaczom na wiosennych fina∏ach, majàc nadziej´, ˝e godnie
zaprezentujà Zàbki na Mazowszu,
osiàgajàc znaczàce wyniki.
Dagmara Dobosz
Przyroda wyznaczy∏a kres zabawie – gdy,, s∏oƒce ostatnich kresów nieba dochodzi∏o, mniej silnie, ale szerzej ni˝ we dnie Êwieci∏o, ca∏e zaczerwienione” – spakowaliÊmy nasze rzeczy, w tym wiaderka z kwaszonymi ogórkami
i ruszyliÊmy w drog´ powrotnà –
zadowoleni, ˝e mogliÊmy tak mi∏o
sp´dziç wolny od pracy dzieƒ.
Ma∏gorzata Woênica
P. S. Ogromne podzi´kowania
dla p. Jolanty Wlaê – przewodniczàcej Komisji Socjalnej, która by∏a organizatorem tej wyprawy.

rzy ch´tnie wrócili do dzieci´cych
lat i korzystali ze wszystkich
atrakcji na równi z dzieçmi.
Wszyscy wspaniale bawiliÊmy si´
podczas strzelania z ∏uku i wiatrówki, jednak najwi´kszà atrakcjà okaza∏a si´ jazda gokartem
i quadami. Pomimo pochmurnej
pogody wszyscy mieli wypieki na
policzkach. Zabawa by∏a przednia. W mi´dzyczasie rozpalone
zosta∏o ognisko i mogliÊmy upiec
kie∏baski. Nawet przywieziona
zwyczajna smakowa∏a nam nadzwyczajnie. Gdy zjedliÊmy wszystko co przywieêliÊmy, pojechaliÊmy na wypraw´ krazem. Przeja˝d˝ka ogromnym wozem bojowy ∏àczy∏a si´ z ogromnymi emocjami.
Wycieczk´ mo˝emy wpisaç na
list´ udanych imprez sportowo –
rekreacyjnych organizowanych
przez UKS Jedynka Zàbki.
Dzi´kujemy panu Burmistrzowi za u∏atwienie organizacji
i umo˝liwienie dzieciom wyjazdu
do Sobanic.
Anna Rybicka
trzymany przez Niemców i osadzony w obozie na Pawiaku.
W dniu 4 lipca 1944 r. przewieziony zosta∏ do obozu w Gross Rossen i tam 17 lipca rozstrzelany.
Obecnie budynek Eugeniusza Kozaczuka jest pod nadzorem wydzia∏u kwaterunkowego Urz´du
Miejskiego w Zàbkach.
Ryszard ˚bikowski
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Wszystkie dru˝yny Dolcanu wymienione
w poni˝szym zestawieniu wyst´pujà
w rozgrywkach ligowych pod patronatem
Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej.
1. Dolcan Zàbki
2. Szyd∏owianka Szyd∏owiec
3. Dolcan Zàbki
4. Pogoƒ Siedlce
5. Dolcan Zàbki
6. KS Piaseczno
7. Dolcan Zàbki
8. Mazur Karczew
9. Dolcan Zàbki
10. Korona Góra Kalwaria
11. Dolcan Zàbki
12. Olimpia W-wa
13. Dolcan Zàbki
14. ˚bik Nasielsk
15. Dolcan Zàbki
16. Dolcan Zàbki
17. Narew Ostro∏´ka

IV liga
–
Delta W-wa
–
Dolcan Zàbki
–
Wis∏a II P∏ock
–
Dolcan Zàbki
–
KS ¸omianki
–
Dolcan Zàbki
–
Nadnarwianka Pu∏tusk
–
Dolcan Zàbki
–
GLKS Nadarzyn
–
Dolcan Zàbki
–
Kasztelan Sierpc
–
Dolcan Zàbki
–
Pilica Bia∏obrzegi
–
Dolcan Zàbki
–
KSP Polonia II W-wa
–
KS Warka
–
Dolcan Zàbki

3: 0
0: 2
7: 0
0: 2
4: 1
0: 0
3: 1
2: 1
1: 1
0: 3
6: 1
0: 4
2: 0
0: 0
2: 2
2: 0
0: 2

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. Dolcan Zàbki
17
40
44-8
2. Delta W-wa
17
34
46-20
3. GLKS Nadarzyn
17
33
35-20
4. KS Piaseczno
17
31
36-26
5. KSP Polonia II W-wa
17
30
31-18
6. KS Warka
17
30
22-17
7. Nadnarwianka Pu∏tusk
17
29
29-22
8. Mazur Karczew
17
28
31-23
9. Pogoƒ Siedlce
17
25
34-28
10. Narew Ostro∏´ka
17
25
25-22
11. ˚bik Nasielsk
17
25
25-34
12. Wis∏a II P∏ock
17
22
32-37
13. Szyd∏owianka Szyd∏owiec
17
19
22-24
14. Olimpia W-wa
17
19
25-34
15. Kasztelan Sierpc
17
11
18-40
16. KS ¸omianki
17
10
20-42
17. Pilica Bia∏obrzegi
17
9
18-35
18. Korona Góra Kalwaria
17
5
14-57

Klasa „A” Gr. III
–
Mazur II Radzymin
–
PUG Bielany
–
Dolcan II Zàbki
–
Rzàdza Za∏ubice
–
Marymont II W-wa
–
Dolcan II Zàbki
–
NTP Wyszków II
–
Dolcan II Zàbki
–
Amigos W-wa
–
Dolcan II Zàbki
–
Rotavia Niepor´t
–
Dolcan II Zàbki
–
KS ¸omianki II
–
Dolcan II Zàbki

2: 2
0: 3
0: 1
3: 0
10: 0
1: 0
2: 1
3: 1
1: 1
1: 2
4: 0
2: 5
4: 2
2: 3

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. PUG Bielany
14
31
38-13
2. Dolcan II Zàbki
14
29
38-18
3. FC Stars W-wa
14
28
31-16
4. Huragan II Wo∏omin
14
27
30-21
5. Legion W-wa
14
22
36-27
6. Rotavia Niepor´t
14
22
26-28
7. NTP Wyszków II
14
20
30-25
8. Rzàdza Za∏ubice
14
19
29-26
9. Wis∏a Zakroczym
14
19
23-23
10. Mazur II Radzymin
14
19
32-33
11. Marcovia II Marki
14
19
25-29
12. Nadnarwianka II
14
14
23-50
13. Amigos W-wa
14
13
16-29
14. KS ¸omianki II
14
12
17-27
15. Marymont II W-wa
14
5
16-45
Zespó∏ uczestniczy w paƒstwowym systemie rozgrywek pi∏ki no˝nej
Okr´gu Mazowieckiego w grupie III-ciej klasy „A” seniorów. Po rundzie
jesiennej zajmuje drugie miejsce wygrywajàc 9 meczów, remisujàc dwa
i przegrywajàc 3 mecze. Najsilniejszà formacjà jest obrona, sk∏adajàca si´
z nast´pujàcych zawodników: Bartek Salak, ¸ukasz ˚elazek, ¸ukasz Walczak (kapitan dru˝yny), Arek Jaroƒ, Tomek Wasilewski, Hubert Wrzesieƒ
i Mariusz Kwiatkowski, oraz bramkarze: Andrzej Chy∏ek i Pawe∏ Aleksandrowicz. W ataku najlepiej gra Karol Ajdys, zawodnik uniwersalny,
mogàcy graç i w pomocy i w obronie, oraz Damian Paw∏owski. Najs∏abszà
formacjà jest pomoc, szczególnie odczuwalny jest brak Paw∏a Gumiennego leczàcego kontuzj´. Stoperem Bartkiem Salakiem i wspomnianym Karolem Ajdysem interesuje si´ trener pierwszego zespo∏u Jan KaraÊ.
Najwi´cej bramek strzeli∏ Karol Ajdys – 9, Damian Paw∏owski strzeli∏ 6 bramek, ¸ukasz Majewski – 5, Fijo∏ek, Sa∏ak, Kask, Biernacki,
Staƒczuk, Michalczyk, Grodzki po 2 bramki, Odzimek, Kaczorek, Staƒczyk i Walczak po 1. Oprócz wymienionych sk∏ad dru˝yny stanowià:
Jacek Gruchalski, Piotr Olszewski, Krzysztof Starko (leczy kontuzj´),
¸ukasz Rozwadowski, Jarek Koziara i Przemys∏aw S∏upkowski.
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Jest szansa awansu do ligi okr´gowej, jednak˝e zagro˝enie stanowià
matury zdawane przez wi´kszoÊç pi∏karzy, tj. urodzonych w 1986 r.
w maju 2005. Konieczne b´dzie wi´ksze korzystanie z zawodników I-szego zespo∏u, którzy matury majà ju˝ za sobà.
Zbigniew Wasilewski
Liga Juniorów M∏odszych 88 r. gr. II
1. Dolcan Zàbki
–
PKS Praga W-wa
2. Dolcan Zàbki
–
Charyzma Wyszków
3. Orze∏ Warszawa
–
Dolcan Zàbki
4. Dolcan Zàbki
–
MOSiR Miƒsk
5. GKP Targówek
–
Dolcan Zàbki
6. Dolcan Zàbki
–
OSIR Soko∏ów Podlaski
7. Start Otwock
–
Dolcan Zàbki
8. Dolcan Zàbki
–
Huragan Wo∏omin
9. ˚yrardowianka
–
Dolcan Zàbki
10. Dolcan Zàbki
–
Rotavia Niepor´t
11. Drukarz W-wa
–
Dolcan Zàbki

3: 5
1: 2
0: 5
3: 3
7: 2
0: 5
2: 2
0: 0
4: 1
2: 0
1: 2

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. ˚yrardowianka
11
28
41-11
2. GKP Targówek
11
27
36-17
3. Drukarz W-wa
11
25
28-14
4. MOSiR Miƒsk
11
20
25-17
5. Huragan Wo∏omin
11
16
20-32
6. OSIR Soko∏ów Podlaski
11
15
32-20
7. PKS Praga W-wa
11
15
31-33
8. Start Otwock
11
14
25-14
9. Dolcan Zàbki
11
12
21-29
10. Charyzma Wyszków
11
9
21-46
11. Rotavia Niepor´t
11
6
14-34
12. Orze∏ Warszawa
11
4
5-32
Zwyci´stwa w 2 ostatnich kolejkach rundy jesiennej pozwalajà z nieco wi´kszym optymizmem spoglàdaç na przysz∏oÊç zespo∏u, a i strata
punktowa do dru˝yn bezpoÊrednio wyprzedzajàcych nas w tabeli nie
jest na tyle wielka, aby wiosnà nie mog∏o byç znacznie przyjemniej.
Najlepszym strzelcem zespo∏y jest Piotr Michalski, natomiast najlepszym zawodnikiem w opinii trenera pozostaje Jakub Sochacki.

Strzelcy bramek: 19 – Daniel Wysocki (najlepszy strzelec III ligi),
6 – Michalczyk, 4 – Staƒczyk, 3 – Muzyka, Piwko, 2 – Fijo∏ek, Odzimek, 1 – Biernacki, Dadacz, Pikulski, Redel, Rzepecki

1. Dolcan II Zàbki
2. Dolcan II Zàbki
3. Huragan II Wo∏omin
4. Dolcan II Zàbki
5. Dolcan II Zàbki
6. FC Stars W-wa
7. Dolcan II Zàbki
8. Marcovia II Marki
9. Dolcan II Zàbki
10. Nadnarwianka II
11. Dolcan II Zàbki
12. Wis∏a Zakroczym
13. Dolcan II Zàbki
14. Legion W-wa

C O S ¸ Y C H A å?

Trampkarze Starsi ur. 1989 r. Gr. II
1. KS ¸omianki
–
MKS Dolcan Zàbki
2. MKS Dolcan Zàbki
–
Mazur Radzymin
3. KP Legion Warszawa
–
MKS Dolcan Zàbki
4. MKS Dolcan Zàbki
–
Victoria Zerzeƒ
5. Advit Wiàzowna
–
MKS Dolcan Zàbki
6. MKS Dolcan Zàbki
–
Korona Jadów
7. Wis∏a Jab∏onna
–
MKS Dolcan Zàbki
8. MKS Dolcan Zàbki
–
Impet ¸ajski
9. Watra Mrozy
–
MKS Dolcan Zàbki
10. MKS Dolcan Zàbki
–
Józefovia

4: 0
1: 1
0: 1
6: 0
0: 2
5: 1
5: 3
11: 0
1: 1
0: 0

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. KS ¸omianki
10
30
60-13
2. Wis∏a Jab∏onna
10
22
34-15
3. MKS Dolcan Zàbki
10
18
30-12
4. Advit Wiàzowna
10
17
24-17
5. Mazur Radzymin
10
16
23-19
6. Watra Mrozy
10
14
36-28
7. Korona Jadów
10
12
20-30
8. Józefovia
10
9
15-25
9. Victoria Zerzeƒ
10
8
18-25
10. KP Legion Warszawa
10
7
11-15
11. Impet ¸ajski
10
3
8-80
W dziesi´ciu meczach dru˝yna wywalczy∏a 18 punktów (5 zwyci´stw, 3 remisy i dwie pora˝ki). Najlepszymi strzelcami zespo∏u sà:
Marcin Wajdzik – 7 bramek oraz Arek Ja∏brzykowski i Janek Szymaniak – 6 bramek.
Mazowiecka Liga Trampkarzy M∏. gr. I
1. MKS Dolcan Zàbki
–
Hutnik W-wa
2. Orze∏ Baniocha
–
MKS Dolcan Zàbki
3. MKS Dolcan Zàbki
–
Âwit Nowy Dwór Maz.
4. MKS Dolcan Zàbki
–
Wis∏a P∏ock
5. Drukarz W-wa
–
MKS Dolcan Zàbki
6. MKS Dolcan Zàbki
–
WOSIR Wyszków
7. Agrykola W-wa
–
MKS Dolcan Zàbki
8. MKS Dolcan Zàbki
–
Unia 97 Sochaczew
9. KS Polonia W-wa
–
MKS Dolcan Zàbki
10. MKS Dolcan Zàbki
–
SMP UKS Bródno W-wa
11. Marcovia Marki
–
MKS Dolcan Zàbki
12. MKS Dolcan Zàbki
–
SEMP Ursynów
13. Legia S. S. A. W-wa
–
MKS Dolcan Zàbki
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. Wis∏a P∏ock
13
39
74-1
2. Legia S. S. A. W-wa
13
30
49-13
3. KS Polonia W-wa
13
28
40-16
4. SMP UKS Bródno W-wa
13
25
32-33
5. WOSIR Wyszków
13
24
52-25
6. MKS Dolcan Zàbki
13
22
36-25
7. Âwit Nowy Dwór Maz.
13
21
28-24
8. Agrykola W-wa
13
20
43-27
9. Hutnik W-wa
13
17
23-17
10. Unia 97 Sochaczew
13
12
23-33
11. Drukarz W-wa
13
10
13-48
12. SEMP Ursynów
13
10
14-50
13. Orze∏ Baniocha
13
6
9-89
14. Marcovia Marki
13
1
9-44

3: 1
1: 9
2: 3
0: 5
0: 0
4: 0
1: 3
2: 4
1: 2
3: 5
0: 3
4: 1
3: 1

Dru˝yna Dolcanu Zàbki rocz.
1991 rozegra∏a w rundzie jesiennej 13 spotkaƒ. Wygra∏a mecze
z takimi zespo∏ami jak: Polonia
Warszawa, Agrykola czy te˝ Hutnik. Najwi´cej bramek w zespole
strzeli∏ Arkadiusz Pasto∏a. Trzon
dru˝yny stanowoli: Jakub Chrostowski, Dawid Fràczek, Hubert
Bugaj, Rafa∏ Wielàdek, Micha∏
Ziegler i Arkadiusz Pasto∏a.
Grzegorz Szeliga
˚aki 1993 r. Gr. III
1. MKS Dolcan Zàbki – Legia S.
S. A. W-wa
0: 4
2. MKS Dolcan Zàbki –
Charyzma Wyszków
10: 1
3. Wis∏a Zakroczym –
MKS Dolcan Zàbki
0: 4
4. MKS Dolcan Zàbki –
Dàb Wieliszew
5: 1
5. Âwit Nowy Dwór Maz. –
MKS Dolcan Zàbki
0: 2
6. GKP Targówek –
MKS Dolcan Zàbki
2: 4
7. MKS Dolcan Zàbki –
Huragan Wo∏omin
3: 0
8. Sokó∏ OSIR Serock –
MKS Dolcan Zàbki
0: 4
9. MKS Dolcan Zàbki –
Rotavia Niepor´t
7: 0
10. Makowianka Maków Maz. –
MKS Dolcan Zàbki
1: 0
11. MKS Dolcan Zàbki –
SS Bia∏o∏´ka
9: 1
12. UKS B∏yskawica –
MKS Dolcan Zàbki
1: 3
TABELA PO RUNDZIE
JESIENNEJ
1. Legia S. S. A. W-wa
12 34 94-6
2. Makowianka Maków Maz.
12 30 53-9
3. MKS Dolcan Zàbki
12 30 51-11
4. UKS B∏yskawica
12 25 32-22
5. Âwit Nowy Dwór Maz.
12 23 22-12
6. Huragan Wo∏omin
12 19 34-12
7. GKP Targówek
12 16 27-31
8. Sokó∏ OSIR Serock
12 16 27-36
9. Charyzma Wyszków
12 9
18-53
10. Dàb Wieliszew
12 7
17-48
11. SS Bia∏o∏´ka
12 7
10-53
12. Rotavia Niepor´t
12 6
9-68
13. Wis∏a Zakroczym
12 5
12-45
W dwunastu spotkaniach dru˝yna zdoby∏a 30 punktów, niestety przegrywajàc z aktualnie liderujàcymi; Legià (na w∏asnym boisku) oraz Makowiankà (na wyjeêdzie). Najlepszymi strzelcami
zespo∏u sà Karol Sochocki oraz
Kacper Piekarz. W opinii trenera
najlepszym zawodnikiem dru˝yny
jest ¸ukasz Bardygu∏a.

Zaproszenie na spotkanie
Grupa inicjatywna w sprawie
cieplnej geotermi z Organizacji Narodu Polskiego ma zaszczyt zaprosiç mieszkaƒców Zàbek na spotkanie z dyrektorem technicznym PolGeal in˝ynierem mgr. Antonim
Pareckim w dniu 16 stycznia 2005
r. o godz. 16.00 w dolnym koÊciele
Parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego przy
ul. 11 Listopada 4 w Zàbkach. Celem spotkania jest zapoznanie mieszkaƒców Zàbek z taƒszym i ekologicznie zdrowszym ogrzewaniem
mieszkaƒ, urzàdzeniem leczniczych basenów kàpielowych z odnawialnych geotermalnych wód
g∏´binowych, lub pomp grzewczych. Prosimy zainteresowanych
o liczny udzia∏ w spotkaniu.
Eugeniusz Murawski
Marek Makszewski

