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MATER MISERICORDIAE
TO ZNACZY MATKA MI¸OSIERDZIA
W sobot´ 22 maja odby∏ si´
w parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego
I Mi´dzydiecezjalny Przeglàd
Chórów KoÊcielnych MATER
MISERICORDIAE im. ks. Jerzego Popie∏uszki.
W przes∏uchaniach konkursowych wzi´∏o udzia∏ 15 zespo∏ów z ca∏ej Polski. GoÊciliÊmy
chóry z Lublina, Poznania,
Bydgoszczy, Limanowej, Skar˝yska-Kamiennej, Warki oraz
Warszawy i okolic. Prezentacje
poszczególnych chórów ocenia∏o zaproszone jury, tworzone
przez prof. Jacka Weissa –
przewodniczàcego – oraz prof.
Alicj´ Ogrodziƒskà i ks. prof.
Wojciecha Szarego. Po wys∏uchaniu wszystkich zespo∏ów, jury podkreÊli∏o bardzo wysoki
poziom poszczególnych zespo-

∏ów. Pierwsze miejsce przypad∏o w udziale prowadzonemu
przez p. Zbigniewa Siekierzyƒskiego Miejsko-Parafialnemu
Chórowi SCHOLA CANTORUM MAXIMILIANUM z Józefowa. Drugie miejsce zajà∏
Chór KAMIONEK z Warszawy, którego dyrygentem i za∏o˝ycielem jest p. Jolanta Janczuk-Tyszkiewicz. Trzecie miejsce jury przyzna∏o Chórowi IUBILAEUM z Lublina pod dyrekcjà p. Tomasza Orkiszewskiego. Jury doceni∏o równie˝
Chór Mieszany CANTICUM
IUBILAEUM z Limanowej
oraz Chór VIVACE z Pamiàtkowa ko∏o Poznania, przyznajàc im wyró˝nienia.
Przeglàd uÊwietni∏ koncert
pieÊni patriotycznych w wykonaniu chóru i orkiestry IUBILA-

EUM z Lublina, poÊwi´cony pami´ci ksi´dza Jerzego Popie∏uszki w dwudziestà rocznic´ m´czeƒskiej Êmierci. Bioràcy udzia∏
w Przeglàdzie chórzyÊci (oko∏o
450 osób) oraz wszyscy przybyli
na koncert mogli wys∏uchaç nast´pujàcych utworów: „Polonez
Po˝egnanie Ojczyzny”, „Bogarodzico”, „Wszystkie Trony Niebieskie”, „Polskie Kwiaty”, „Ojczyzno ma”, „˚eby Polska by∏a
Polskà”. Wi´kszoÊç z nich opracowa∏ na chór i orkiestr´, kierujàcy zespo∏em, p. Tomasz Orkiszewski. Dla wielu s∏uchaczy wyst´p ten by∏ szczególnym prze˝yciem. Przypomniano utwory, które o˝ywia∏y nadzieje i dodawa∏y
ducha w minionych latach. Teraz
zaÊ, coraz rzadziej wykonywane,
popadajà powoli w zapomnienie.
W chwil´ po zakoƒczeniu kon-

Otwarcie pracowni reedukacyjnej Ko∏a Pomocy
Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej
Dnia 8 czerwca br. nasze
Miasto zaszczyci∏ ambasador
Kanady Ralph Lysyshyn
oraz przedstawiciel Fundacji
Wspólna Droga Jowita Kolanowska. Dokonali uroczystego otwarcia pracowni reedukacyjnej w TPD Ko∏o Pomocy
Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej dzia∏ajàcego
w Zàbkach.
Zàbkowskie Ko∏o Pomocy
Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej od d∏u˝szego czasu
stara∏o si´ pozyskaç Êrodki na
przekszta∏cenie jednego z pomieszczeƒ na pracowni´ reedukacyjnà, tak bardzo potrzebnà
do rehabilitacji niepe∏nosprawnych dzieci. Wysi∏ki zmierzajàce w tym celu zosta∏y osiàgni´te.
Dzi´ki uzyskanemu grantowi
przyznanemu przez Ambasad´
Kanady i fundacj´ Wspólna
Droga zaadaptowano jedno z
posiadanych pomieszczeƒ na
pracowni´ reedukacyjnà przy ul.
3 Maja 14. W zwiàzku z tym zaproszono ambasadora na uroczystoÊç otwarcia pracowni reedukacyjnej.
Uczestniczàcych w uroczystoÊci goÊci powita∏a przewod-

niczàca Ko∏a Elwira Kurzajewska. Poza ambasadorem Ralphem Lysyshyn, Katarzynà
Kardas – Skibiƒskà i Kamilà
Wo∏owiec z Ambasady Kanady
uroczystoÊç zaszczycili Józef
Bogdaszewski – prezes Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej. TPD z ramienia Zarzàdu G∏ównego reprezentowa∏
Bohdan Tracewski, oddzia∏ powiatu wo∏omiƒskiego – prezes
Anna Jaworska. W spotkaniu
uczestniczy∏ równie˝ kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski i El˝bieta Rutkowska –
kierownik OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej. OczywiÊcie, na tak
wa˝nej imprezie nie mog∏o zabraknàç przedstawicieli w∏adz
naszego miasta. WÊród zebranych mo˝na by∏o spotkaç burmistrza Jerzego Boksznajdera,
zast´pc´
przewodniczàcego
Rady Miasta Jacka Sawiejko
oraz radnà Mari´ Mi∏osz. W∏adze powiatu wo∏omiƒskiego reprezentowa∏ wicestarosta Grzegorz Dudzik. Zaproszonych
by∏o równie˝ wielu goÊci z zàbkowskich placówek oÊwiatowych.

Ambasador Kanady podkreÊli∏, i˝ od poczàtku ujà∏ go ten
projekt troskà o los dzieci niepe∏nosprawnych, pracà woluntariuszy oraz du˝ym zaanga˝owaniem w prowadzenie i rozwijanie dzia∏alnoÊci Ko∏a TPD.
Po prostu bardzo docenia ludzi
zaanga˝owanych i dzia∏ajàcych
non-profit w spo∏ecznoÊci lokalnej. Sal´ dla niepe∏nosprawnych poÊwi´ci∏ proboszcz Parafii Âw. Trójcy ks. Edward Kowara. Przy tej okazji przypomnia∏, ˝e jak kiedyÊ Pan Jezus
sam bezpoÊrednio zaprasza∏
dzieci do siebie „... nie zabraniaç”, tak dziÊ kocha dzieci
przez dobrych szlachetnych ludzi. W ju˝ otwartej sali panie
zajmujàce
si´
reedukacjà
Agnieszka ˚ochowska i Dorota
Niemyjska pokaza∏y wszystkim pracowni´ oraz omówi∏y
zaj´cia.
Dalsza cz´Êç uroczystoÊci
odby∏a si´ w Miejskim OÊrodku Kultury. Dzieci z klasy integracyjnej III c ze Szko∏y Podstawowej nr 2 zaprezentowa∏y
swoje zdolnoÊci artystyczne.
Mo˝na by∏o podziwiaç przygotowane przez nie wierszyki
dokoƒczenie na str. 6

certu rozpocz´∏a si´ Msza Êwi´ta.
W niezwykle podnios∏y nastrój
wprowadzi∏
uczestniczàcych
w niej, wykonany na wejÊcie
przez wszystkie chóry, hymn
„Gaude Mater Polonia”. W homilii ks. prof. Wojciech Szary zwróci∏ uwag´ na donios∏à rol´ Êpiewu
w liturgii, szczególnie Êpiewu
chóralnego. Potwierdzeniem tych
s∏ów by∏a oprawa muzyczna

Mszy w wykonaniu uczestników
Przeglàdu a zw∏aszcza chóru z Limanowej, który brzmia∏ niezwykle dostojnie ale i ˝ywio∏owo, tak,
jak na rodowitych górali przysta∏o.
Po Mszy og∏oszono wyniki
przes∏uchaƒ konkursowych. Swoimi wra˝eniami podzielili si´
wspó∏organizatorzy Przeglàdu:
dokoƒczenie na str. 6

Festyn Sportowo – Rekreacyjny
Dnia 6 czerwca br. w Parku
Miejskim odby∏ si´ wielki wiosenny
festyn rekreacyjno – sportowy zorganizowany przez burmistrza Miasta Zàbki – Jerzego Boksznajdera
oraz Miejski OÊrodek Kultury. Festyn odby∏ si´ z okazji Dnia Dziecka
oraz z okazji og∏oszenia przez Uni´
Europejskà roku 2004 Rokiem Edukacji przez Sport. W∏aÊnie m.in. zaj´ciami sportowymi organizatorzy
chcieli zach´ciç dzieci do zabawy,
do rodzinnego sp´dzania czasu.
Uda∏o im si´ to doskonale.
G∏ównà atrakcjà festynu by∏ wielobój rekreacyjny, w którym wzi´li
udzia∏ przede wszystkim mieszkaƒcy Zàbek. Wielobój sk∏ada∏ si´ z kilku nietypowych konkurencji rozgrywanych na terenie parku. Oto
kilka z nich:
Boules (francuska gra) – sà to
metalowe kule, którymi rzuca si´
w otwory lekko pochylonej tarczy.
Rzuty podkowami (popularna
gra w USA).
Indianka (indiaƒska gra) – specjalnymi woreczkami nale˝y trafiç
do tarczy u∏o˝onej na ziemi.
Dysko∏ap – latajàce talerze, które
trzeba wrzuciç do specjalnej bramki.
Krokiet (stara angielska gra) –
m∏oteczkami uderza si´ w kule tak,
aby jak najmniejszà iloÊcià uderzeƒ
przeprowadziç kul´ przez bramki.
Pochylnia – ze sznurka tworzy

si´ pochylni´ i trzeba po niej stoczyç
pi´ç pi∏eczek do specjalnego pojemnika.
Warto podkreÊliç, ˝e wielobój
przeznaczony jest dla wszystkich:
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Aby
wyrównaç szanse wielobój podzielono na kategorie wiekowe: dzieci
do lat 7, dzieci od lat 8 do 11, m∏odzie˝ 12- 16 lat oraz dwie kategorie
dla doros∏ych; kobiety i m´˝czyêni.
W ka˝dej z tych kategorii mo˝na by∏o wygraç trzy g∏ówne nagrody. Ponadto do zdobycia by∏y cztery bardzo atrakcyjne nagrody rozlosowane wÊród wszystkich uczestników
wieloboju. G∏ównà nagrodà by∏ profesjonalny rower, który zosta∏ ufundowany przez sklep rowerowy Paƒstwa Pietrzaków na ulicy Szwole˝erów. Nagrody dla dzieci za punkty
sprawnoÊciowe ufundowa∏ Uniwersytet LeÊny – Fundacja Dzieci Ulicy.
Za wszystkie nagrody i zorganizowanie festynu nale˝y podzi´kowaç sponsorom. Nagrody rozdane
laureatom wieloboju sprawnoÊciowego ufundowa∏a firma J. W. Construction z Zàbek. Nagrody losowane przez dzieci i wszystkich uczestników ufundowa∏a firma Macro
Cash & Cary z Zàbek.
Oprócz wieloboju organizatorzy
zapewnili moc atrakcji takich jak
dokoƒczenie na str. 7

Gazeta ukazuje si´ w ostatnià niedziel´ danego miesiàca, z wyjàtkiem lipca. Kolejny numer uka˝e si´ w ostatnià niedziel´ sierpnia.
Gazeta równie˝ na stronie www.zabki.pl. Aby otrzymaç gazet´ w wersji elektronicznej prosz´ wys∏aç e-mail na adres: coslychac0@op.pl

Przedszkole
niepubliczne

Przedszkole Niepubl.

PINOKIO

ul. Skrajna 8
(obok ul. Powstaƒców)
przyjmuje zapisy dzieci
w wieku 2-6 lat
na rok szkolny 2004/2005
tel. 508 386 523

Zaprasza dzieci
w wieku 2-6 lat
ul. Budkiewicza 20
05-091 Zàbki
781-72-33
W sierpniu jesteÊmy
przedszkolem dy˝urujàcym

„BAJKA”

Wszystkie zaj´cia dodatkowe
w cenie czesnego.

PRG

ROMIKA
AUTORYZOWANY SERWIS
BLACHARSKO-LAKIERNICZY
Naprawy bezgotówkowe
Samochody zast´pcze
Holowanie 24 h
tel. (0-22) 781-50-34, 781-54-64
tel./fax 562-83-56, tel. kom. 0-605-580-590

05-091 Zàbki
ul. Ko∏∏àtaja 55

US¸UGI GEODEZYJNE
• TYCZENIE
• PODZIA¸Y
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTPOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Zàbki, ul. Ga∏czyƒskiego 19
tel.: 7814581; 0605-218-000
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XXIII sesja Rady Miejskiej
20 maja br. odby∏a si´ XXIII
sesja Rady Miejskiej.
Rozpatrzenie skargi na
dzia∏alnoÊç Burmistrza Miasta Zàbki.
Rada Miejska rozpatrzy∏a
skarg´ na dzia∏alnoÊç burmistrza Miasta Zàbki. Uznajàc za
zasadne wnioski skar˝àcej na
bezczynnoÊç
burmistrza
w sprawie odszkodowania za
grunt przeznaczony pod drog´
publicznà radni zobowiàzali
burmistrza do niezw∏ocznego
rozpocz´cia negocjacji w kwestii wykupu tego gruntu.
Rozpatrzenie skargi na
Kierownika Miejskiego Zak∏adu Komunalnego.
Radni odrzucili skarg´ jednego z mieszkaƒców, który obwinia∏ Kierownika Miejskiego
Zak∏adu Komunalnego o tragiczny stan techniczny swojego mieszkania komunalnego.
Zgodnie z przepisami za stan
techniczny budynków odpowiada w∏aÊciciel. W przypadku tego budynku gmina nie
jest w∏aÊcicielem.
Stanowisko w kwestii wydatkowania Êrodków odzyskanych z tytu∏u podatku VAT
Rada Miejska przyj´∏a stanowisko, ˝e kwota 234 717 z∏
z dotychczas odzyskana z tytu∏u podatku VAT zostanie przeznaczona na budow´ kanaliza-

cji w Zàbkach lub sp∏at´ cz´Êci
zad∏u˝enia wobec MPWiK.
Komisja Gospodarcza ma si´
zajàç przygotowaniem propozycji precyzyjnego wydatkowania powy˝szej kwoty.
Uchwa∏a w sprawie zaskar˝enia rozstrzygni´cia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego dotyczàcego uchwa∏y Nr
98/XX/2004 Rady Miejskiej
w Zàbkach z dnia 19 marca
2004 r.
Radni odrzucili projekt
uchwa∏y majàcej na celu danie
upowa˝nienia przewodniczàcemu Rady Miejskiej do z∏o˝enia
skargi na rozstrzygni´cie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego. Wojewoda
stwierdzi∏ niewa˝noÊç uchwa∏y
nr 98/XX/2004 Rady Miejskiej
z dnia 19 marca 2004 w sprawie naruszenia prawa przez
burmistrza Miasta Zàbki motywujàc brakiem takiego uprawnienia u Rady Miejskiej
Sprawozdanie Burmistrza
z realizacji inwestycji zapisanych w bud˝ecie 2004 roku.
Burmistrz przedstawi∏ Radzie sprawozdanie z realizacji
inwestycji w 2004 r. Szczegó∏y
w tabeli na str. 3.
Sprawozdanie Burmistrza
z dzia∏aƒ dotyczàcych odzyskania podatku VAT.

Og∏oszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartoÊci powy˝ej 30 000 euro
Urzàd Miejski, 05-091 Zàbki, ul. Wojska Polskiego 10, woj.
mazowieckie, pow. wo∏omiƒski, tel. 022 7814511, www.zabki.pl,
e-mail: inwestycje@zabki.pl, og∏asza przetarg nieograniczony na
budow´ kana∏u sanitarnego w ul. Wiosennej o d∏. 286 mb z rur
PVC o Êr 400x11,7 mm (PKWiU: 45.21.4).
Nie dopuszcza si´ sk∏adania oferty wariantowej. Termin realizacji (wymagany) – 2 m-ce od daty wprowadzenia na budow´.
Wadium – 4000,00 z∏. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena
(koszt) – 95% termin p∏atnoÊci – 5% Specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 z∏) mo˝na odebraç w siedzibie
zamawiajàcego, lok.: w Ref. Inwestycji bud. Wojska Polskiego 12
lub za zaliczeniem pocztowym lub faksem nr 781-68-13.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Jadwiga Boruc, e-mail: inwestycje@zabki.pl, tel. 781-45-11, lok. Ref.
Inwestycji, w godz. 8:00 do 11:00. Oferty nale˝y sk∏adaç w siedzibie zamawiajàcego, lok. kancelaria ogólna. Termin sk∏adania
ofert up∏ywa dnia 28.08.2003 o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastàpi dnia 28.08.2003 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiajàcego, lok. sala konferencyjna. Post´powanie b´dzie prowadzone
z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogà wziàç
udzia∏ oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22
ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spe∏niajàcy warunki
dodatkowe: spe∏nià wymogi s.i.w.z.

Og∏oszenie o przetargu nieograniczonym
NA BUDOW¢ PRZEWODU WODOCIÑGOWEGO w ul.
Wyspiaƒskiego o d∏. 158 mb z rur PE o Êr 110x10 mm kl. S oraz
przy∏àcza wodociàgowego do bud. Paƒstwowego Przedszkola nr 1
o d∏. 46,8 mb z rur PE o Êr. 90x8,2 mm. Po˝àdany termin wykonania – do dnia 15.09.2003r. Termin sk∏adania ofert: do dnia
08.08.2003r godz. 10:00 – kancelaria ogólna. Otwarcie ofert:
08.08.2003 r. godz. 10:30 – sala konferencyjna Wadium w wys. 1
500,00 z∏ Kryteria oceny ofert: Cena – 95 % Termin wykonania – 5
% Osoba uprawniona do kontaktów: Jadwiga Boruc tel. 781-45-11
781-68-14 do 17 w 43 w godz. od 10:00 do 12:00 Specyfikacj´
Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 z∏) mo˝na odebraç
w Ref. Inwestycji – bud. B – ul. Wojska Polskiego 12. Post´powanie b´dzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogà wziàç udzia∏ oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spe∏nià warunki zawarte w s.i.w.z.
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: 3 500 egz.
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Rada przyj´∏a do wiadomoÊci wyjaÊnienie burmistrza dotyczàce zwrotu podatku VAT.
Poinformowa∏ radnych, i˝ zosta∏ z∏o˝ony wniosek o jednorazowy zwrot nale˝noÊci. Ponadto warunkiem z∏o˝enia korekt
o zwrot tego podatku jest uregulowanie nale˝noÊci za faktury obejmujàce ten podatek.
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na zawarcie umowy z MENiS na dofinansowanie przedsi´wzi´cia p.n. „budowa sali gimnastycznej przy
Gimnazjum Nr 1 w Zàbkach”
oraz zgody na danie zabezpieczenia, w formie weksla „in
blanco”, prawid∏owej realizacji przedsi´wzi´cia.
Radni wyrazili zgod´ na zawarcie przez burmistrza Miasta
Zàbki umowy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej i Sportu
na dofinansowanie ze Êrodków
finansowych tego ministerstwa
przedsi´wzi´cia budowy sali
gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Zàbkach do kwoty
400 000 z∏, z tego 150 000 z∏
w roku 2004 i 250 000 z∏ w roku 2005. Wyra˝ono zgod´ na
udzielenie przez burmistrza zabezpieczenia w formie weksla
„in blanco”.
Uchwa∏a w sprawie zamiany nieruchomoÊci gruntowych.
Rada
Miejska
przyj´∏a
uchwa∏´ dotyczàcà wyra˝enia
zgody na zamian´ niezabudowanej dzia∏ki ewidencyjnej numer 28/2 z obr´bu 1-01 o powierzchni 1120 m2, po∏o˝onej
przy ul. Piotra Skargi stanowiàcej w∏asnoÊç Miasta Zàbki na
dzia∏ki ewidencyjne o numerach 42/1 i 42/2 z obr´bu 3-33
o powierzchni, odpowiednio
1001 m2 i 180 m2, po∏o˝one
przy ulicy Powstaƒców stanowiàce wspó∏w∏asnoÊç osób fizycznych. Zamiana dzia∏ek ma

nastàpiç z zachowaniem zasady
równowartoÊci zamienianych
nieruchomoÊci.
Uchwa∏a w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Radni ustalili procentowà
podstaw´, s∏u˝àcych do ustalania
wysokoÊci
dodatków
mieszkaniowych
wydatków
przypadajàcych na normatywnà powierzchni´ zajmowanego
lokalu mieszkalnego i faktycznych wydatków ponoszonych
na lokal mieszkalny je˝eli
powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Stanowisko w sprawie monitoringu na zlewni.
Rada Miejska, na wniosek
Komisji Spo∏ecznej zobowiàza∏a burmistrza do zainstalowania w terminie do 30 czerwca
2004 r. i utrzymywania w ciàg∏ej sprawnoÊci systemu poklatkowej rejestracji pojazdów
wje˝d˝ajàcych na teren zlewni
w Zàbkach.
Wieloletni Program Inwestycyjny, zasady opracowywania.
Komisja Gospodarcza po zapoznaniu si´ z zasadami opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pozytywnie zaopiniowa∏a uchwa∏´
i zarekomendowa∏a Radzie

Ustanowienia prawa u˝ytkowania na rzecz Zak∏adu
Energetycznego Warszawa-Teren S.A.
Rada Miejska przyj´∏a dwie
uchwa∏y upowa˝niajàce burmistrza do ustanowienia nieodp∏atnego ograniczonego prawa
rzeczowego na czas korzystania i przesy∏ania energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Zàbki na rzecz Zak∏adu Energetycznego W-wa Teren S.A.
z siedzibà w Warszawie ul.
Marsa 95. Dotyczà one dzia∏ki
o numerze ewidencyjnym 2/5
w obr´bie 03-32, stanowiàcej
ulic´ Powstaƒców oraz dzia∏ek
ewidencyjnych o numerach 39
i 41 w obr´bie 03-11, stanowiàcych ulic´ Szkolnà. Prawa te
obejmujà wykonywanie wszelkich czynnoÊci zwiàzanych
z eksploatacjà, konserwacjà, remontem i odnowà linii i urzàdzeƒ energetycznych.
red.

Diety i efekty pracy Komisji Rewizyjnej
Poniewa˝ w poprzednim numerze pan Burmistrz Boksznajder w swojej odpowiedzi do artyku∏u „Ponad milion z∏otych
strat” nawiàza∏ do tematu diet
radnych informujemy:
Komisja Rewizyjna od poczàtku
tej
kadencji
do
31.05.2004 r. odby∏a 105 posiedzeƒ. ¸àczna kwota diet wyp∏acona radnym za udzia∏ w pracach tej komisji przez 18 miesi´-

Âwiadczenia rodzinne
Obowiàzujàca od 1 maja
2004 r. ustawa o Êwiadczeniach
rodzinnych na∏o˝y∏a nowe obowiàzki na gminy, które zosta∏y
zobowiàzane do realizacji tych
Êwiadczeƒ. Realizacjà Êwiadczeƒ rodzinnych w naszej gminie zajmuje si´ OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.
Ustawa okreÊli∏a warunki nabywania prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych oraz zasady ustalania
przyznawania i wyp∏acania tych
Êwiadczeƒ. Uporzàdkowa∏a system pieni´˝nych Êwiadczeƒ rodzinnych, które dotychczas by∏y
wyp∏acane przez ró˝ne podmioty
(ZUS, KRUS, FA, zak∏ady pracy, pomoc spo∏ecznà) i w ró˝nej
wysokoÊci.
Pomoc finansowa paƒstwa
skierowana jest do rodzin
z dzieçmi na utrzymaniu, przede
wszystkim dzieçmi uczàcymi
si´, a szczególne preferencje dotyczà edukacji dzieci niepe∏nosprawnych.
System Êwiadczeƒ rodzinnych sk∏ada si´ z dwóch rodzajów Êwiadczeƒ:
- zasi∏ki rodzinne wraz z dodatkami do tych zasi∏ków,
- Êwiadczenia opiekuƒcze:
zasi∏ek piel´gnacyjny i Êwiadczenie piel´gnacyjne.
Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje,
je˝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob´ nie przekracza

przyj´cie tej uchwa∏y, co te˝
uczyniono. Jedynà zmian´ jakà
dokona∏a Rada Miejska by∏o
ustalenie, ze zatwierdzeniu Rady Miejskiej podlegaç b´dzie
nie tylko ostateczny kszta∏t
WPI, ale równie˝ kryteria hierarchizacji zadaƒ.

kwoty 504,00 z∏, a w przypadku
gdy cz∏onkiem rodziny jest
dziecko legitymujàce si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci
lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli dochód
w przeliczeniu na osob´ nie
przekracza kwoty 583,00 z∏.
Przejmowanie tego zadania
roz∏o˝one jest na etapy:
§ 1 etap – od 1 maja 2004r. do
dnia 31 sierpnia 2005r. p∏atnikami Êwiadczeƒ rodzinnych b´dà
obok samorzàdów gmin, pracodawcy zatrudniajàcy co najmniej 5 pracowników, jednostki
organizacyjne podleg∏e tzw. resortom mundurowym, KRUS,
ZUS.
§ 2 etap – od dnia 1 wrzeÊnia
2005r. do 31 stycznia 2006r.
Êwiadczenia przyznawaç b´dà
tylko gminy oraz pracodawcy
zatrudniajàcy co najmniej 20
pracowników.
§ 3 etap – od 1 wrzeÊnia
2006r. samorzàdy gmin przejmujà realizacj´ wszystkich
Êwiadczeƒ.
Âwiadczenia sà finansowane
w formie dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa.
W pierwszym miesiàcu funkcjonowania ustawy, wyp∏acono
610 zasi∏ków rodzinnych, 56 dodatków z tytu∏u opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania

cy wynios∏a 26’788 z∏, co daje
Êrednio 1’488 z∏ miesi´cznie dla
ca∏ej komisji.
Dla porównania, dzi´ki dzia∏aniom Komisji Rewizyjnej,
gmina ju˝ odzyska∏a z tytu∏u podatku VAT kwot´ 234’717 z∏,
a odzyska jeszcze kwot´ oko∏o
200’000 z∏.
w imieniu Komisji Rewizyjnej
Przewodniczàcy
Waldemar Stachera
z urlopu wychowawczego, 253
dodatki z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka (dodatek
zastàpi∏ alimenty wyp∏acane
z Funduszu Alimentacyjnego,
teraz korzystajà równie˝ osoby,
które nie pobiera∏y alimentów
a samotnie wychowujà dzieci), 3
dodatki z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych, 63 dodatki z tytu∏u dojazdu dziecka do szko∏y poza miejscem zamieszkania, 34 dodatki
z tytu∏u kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka niepe∏nosprawnego,
tylko 1 dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka.
Âwiadczeƒ piel´gnacyjnych
dla osób rezygnujàcych z aktywnoÊci zawodowej by opiekowaç
si´ dzieckiem niepe∏nosprawnym wyp∏acono 15 osobom,
oraz 33 zasi∏ki piel´gnacyjne.
Koszt Êwiadczeƒ za miesiàc maj
wyniós∏ 120.000,00 z∏.
Uprawnionych osób do pobierania Êwiadczeƒ rodzinnych
ciàgle przybywa. Jedni nie kryjà
zadowolenia, ˝e odtàd b´dà
otrzymywaç sta∏e Êwiadczenie,
drudzy z∏oszczà si´ gdy˝ b´dà
otrzymywaç mniej pieni´dzy
(zw∏aszcza ci, którzy pobierali
alimenty z Funduszu Alimentacyjnego). Sà te˝ tacy, którzy
w zwiàzku z wizytà w oÊrodku
pomocy spo∏ecznej odczuwajà
dyskomfort, a nawet wstyd.
El˝bieta Rutkowska
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LATO W MIEÂCIE
Miejski OÊrodek Sportu oraz
Miejski Klub Sportowy „DOLCAN” Zàbki zapraszajà do
sp´dzenia wakacji w okresie
1.07.2004 – 18.07.2004 na
sportowo na terenie stadionu
w Zàbkach.
W programie:
1. miniturnieje pi∏karskie

2. gry i zabawy na powietrzu
3. tenis sto∏owy
4. bilard
5. szachy + warcaby
Zapraszamy od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9.30
– 15.30.
MOS

Podzi´kowania
Dzi´kuj´ wszystkim, którzy
pomogli mi zorganizowaç kolejny rajd rowerowy z M∏odzie˝à
tym razem z naszych Gimnazjów.
Dzi´ki Paƒstwa otwartoÊci na
drugiego cz∏owieka, niemal 100
osób mog∏o uczestniczyç w rajdzie i sp´dziç czas w rejonie Zalewu Zegrzyƒskiego.
W sposób szczególny dzi´kuj´ Nauczycielom, Opiekunom, Dyrekcjom Gimnazjów
Nr 1 i Nr 2, Ksi´˝om, a tak˝e
Komendantowi 9 Pu∏ku Dowodzenia w Bia∏obrzegach Panu
p∏k. Zbigniewowi Ciekanowskiemu oraz Firmom Transportowym TORO, S¸AWDAR
i BOKTRANS za pomoc w transporcie uczestników i rowerów.
Raz jeszcze serdecznie
dzi´kuj´ i pozdrawiam
Jerzy Boksznajder
Burmistrz m. Zàbki
***
Goràce podzi´kowanie dla rodziców i dzieci z klasy IIIc Szko∏y Podstawowej nr 2 w Zàbkach
za wspó∏prac´, przemi∏à rodzinnà
atmosfer´, ogromnà ˝yczliwoÊç,
wiele dobrych s∏ów i wiele
wspólnie prze˝ytych chwil.
Z nadziejà na pami´ç
Agnieszka ˚ochowska

Goràce podzi´kowanie pani
Dorocie Ba∏azy za ogromne zaanga˝ownie w nauczanie i wychowanie dzieci sk∏adajà rodzice
i uczniowie klasy III e Publicznego Gimnazjum nr w Zàbkach
***
Ko∏o Pomocy Dzieciom
i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej
w Zàbkach pragnie goràco podzi´kowaç burmistrzowi Jerzemu Boksznajderowi, Komisji
Spo∏ecznej, Miejskiemu OÊrodkowi Kultury, Paniom – Helenie
Król, Agnieszce ˚ochowskiej,
Dorocie Niemyjskiej za pomoc
w przygotowaniach uroczystoÊci z okazji otwarcia pracowni
reedukacyjnej. Szczególnie goràce i serdecznie podzi´kowanie
sk∏adamy Pani Iwonie Horszczaruk za zaanga˝owanie w prac´ nad realizacjà programu.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 2
sk∏ada goràce podzi´kowania
Rodzicom, Uczniom, wszystkim
wychowawcom klas trzecich:
paniom A. Radzio, D. Ba∏azy, B.
Kuta, panu P. Brzozowskiemu
oraz nauczycielkom: J. ˚aboklickiej, A. Kozio∏ – za trud w∏o˝ony w przygotowanie balu absolwentów naszej szko∏y.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dnia 13 czerwca br. prawie
rok po referendum w sprawie
akcesji do UE wybieraliÊmy pos∏ów do Parlamentu Europejskiego. Nale˝y pami´taç, i˝ jest
to jedyna instytucja w Unii Europejskiej, na której sk∏ad majà
wp∏yw g∏osy obywateli unii jest
to instytucja wybieralna w sposób demokratyczny. W Unii
Europejskiej na ogó∏ frekwencja podczas wyborów nie wynosi 50%. WÊród nowych kra-

jów b´dàcych od miesiàca
w Unii Polska osiàgn´∏a jeden
z najni˝szych wskaêników frekwencji, ok. 20,87%, w Zàbkach frekwencja wynios∏a
27,6%. Nie mo˝na si´ zgodziç
z ostatnio g∏oszonà tezà, i˝ Polacy nie doroÊli do demokracji
i nie umiejà korzystaç z instytucji wyborów. Na to prze∏o˝y∏o
si´ powszechne zniech´cenie
Polaków jakoÊcià ˝ycia politycznego w Polsce i jego

ogromnego wp∏ywu na ˝ycie
obywateli. By∏ to swoista „laurka” wystawiona wszystkim
obecnym partiom politycznym.
A oto jak rozk∏ada∏a si´ w Zàbkach sympatia dla przedstawicieli poszczególnych zwyci´skich partii. PIS – 28,07%, LPR
22,71%, PO 16,68%, UW –
11,97 %, SdPL – 5,91%, Samoobrona – 4,11%, SLD – UP
1,94%, PSL 1,8%
red.

Apel Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Zàbkach
„Nasze samochody, z których ka˝dy ma ponad dwadzieÊcia lat, bez poniesienia znacznych nak∏adów finansowych nie
nadajà si´ do dalszej eksploatacji. Podj´liÊmy kroki zmierzajàce do zapewnienia naszej jednostce prawid∏owego funkcjonowania w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo –
GaÊniczego, poprzez zakup
„nowego” samochodu bojowego. Pod koniec marca w ramach naszego tegorocznego
bud˝etu za sum´ 10.000 z∏ sfinalizowaliÊmy zakup samochodu
ci´˝arowego STAR 266, którego podwozie zostanie poddane
procesowi karosa˝u, czyli zabudowy nadwoziem po˝arniczym.
Przewidywana wysokoÊç nak∏adów jakie jeszcze musimy ponieÊç mo˝e si´gnàç docelowo
kwoty 105.000 z∏. Na znacznà
cz´Êç tej kwoty mamy pokrycie
w przyznanych dotacjach tj:
45.000 z∏ – z Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych RP,
15.000 z∏ -Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

Jak widaç z powy˝szych wyliczeƒ ciàgle jeszcze sporo nam
brakuje do zamkni´cia bud˝etu,
ale jesteÊmy optymistami. Nie
raz i nie dwa spotykaliÊmy si´
jako jednostka z ˝yczliwoÊcià
mieszkaƒców, tote˝ i teraz mamy nadziej´, ˝e nasz apel o
wsparcie finansowe dzia∏aƒ,
które majà na celu popraw´ stanu bezpieczeƒstwa po˝arowego
mieszkaƒców nie pozostanie bez
echa i w rok jubileuszu 80-lecia
istnienia jednostki „wjedziemy” nowym wozem bojowym.
List takiej treÊci jest rozsy∏any po wszystkich instytucjach
na terenie Zàbek, które mogà
wspomóc zbiórk´ pieni´˝nà na
zakup samochodu po˝arniczego. Ponadto ∏àcznicy starajà si´
dotrzeç do wszystkich zainteresowanych, aby wspomogli tà
akcj´ na tyle na ile mogà. Legitymujà si´ oni stosownym upowa˝nieniem, na którym sà podpisy m.in. burmistrza miasta
Zàbki Jerzego Boksznajdera
i prezesa OSP Zàbki Zbigniewa
Ksià˝ka.

Zakup wozu stra˝ackiego
jest rzeczà priorytetowà. Sami
stra˝acy ochotnicy zaciskajà
pasa jak mogà, aby zebraç jak
najwi´cej na ten cel. Nie sà dokonywane zakupy sprz´tu stra˝ackiego, w tym roku nie b´dzie organizowany obóz. Liczy
si´ ka˝dy grosz. Dla naszego
wspólnego dobra najwa˝niejsza
jest inwestycja w odpowiedni
samochód stra˝acki.
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
dzi´kuje wszystkim zainteresowanym, którzy wsparli, pomagajà i mogà wspomóc opisane wy˝ej dzia∏ania. Osoby,
które chcà ofiarnie wspomóc
swoje i nas wszystkich bezpieczeƒstwo mogà dokonywaç
wp∏at na konto w Spó∏dzielczym Banku Rzemios∏a i Rolnictwa nr: 74-8006-00000010-9077-2004-0002. PowinniÊmy
z wielkà ˝yczliwoÊcià podejÊç
do tej akcji.
red.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji – 2004 r.
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Dochody i wydatki gminy
w latach 1999-2003
Niniejszym prezentujemy
wybrane ze Sprawozdania z realizacji bud˝etu miasta Zàbki za
2003 r. zestawienia porównujàce dochody i wydatki gminy w
latach 1999-2003.
Ogólnie dochody bud˝etowe
w tym okresie wzros∏y z 20,1
mln z∏ do 26,6 mln z∏ czyli o
oko∏o 32%. Je˝eli jednak
uwzgl´dnimy poziom inflacji w

tym okresie, to oka˝e si´, ˝e realnie dochody gminy wzros∏y
niewiele. Najwi´kszymi sk∏adnikami dochodów gminy sà:
• udzia∏ gminy w dochodach
bud˝etu paƒstwa (g∏ównie podatek dochodowy od osób fizycznych, tzw. podatek PIT),
który stanowi oko∏o 30%
wszystkich dochodów gminy.
• subwencja (g∏ownie na cele

CO S¸YCHAå?
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oÊwiatowe – utrzymanie szkó∏),
równie˝ oko∏o 30% wszystkich
dochodów;
Pozosta∏ymi dochodami sà
ró˝ne dochody w∏asne gminy:
• podatek od nieruchomoÊci,
który od 1999 r. do 2003 r.
wzrós∏ z 2,14 mln z∏ do 4,61
mln z∏, przede wszystkim za
sprawà budowy Praktikera oraz
du˝ej iloÊci nowych mieszkaƒ;
• op∏ata skarbowa i od czynnoÊci cywilno prawnych (g∏ownie zwiàzana z doÊç intensywnym obrotem mieszkaniami w

Zàbkach) – od 1 mln do 1,67
mln z∏ rocznie;
• sprzeda˝ gruntu – najwi´ksza sprzeda˝ w 2002 r. – 2,25
mln z∏ i w 1999 r. 2,05 mln z∏;
najni˝sza w 2001 i 2003 r. oko∏o 1,1 mln z∏.
Po stronie wydatków najwi´kszà pozycj´ stanowià rokrocznie wydatki na OÊwiat´ i
wychowanie. W 2001 r. i 2003
r. wydatki te stanowi∏y oko∏o
40% wszystkich wydatków.
Tak du˝y udzia∏ tych wydatków
by∏ przede wszystkim spowo-

dowany budowà Gimnazjum nr
1 i Gimnazjum nr 2. Rokrocznie
gmina du˝o wydaje równie˝ na
obs∏ug´ zad∏u˝enia wzgl´dem
MPWiK – w 2001 r. – 5,24 mln
z∏, w 2002 r. 8,12 mln z∏, w
2003 r. 3,66 mln z∏. Malejàca w
2003 r. kwota wp∏at do MPWiK
jest wynikiem stopniowego
zmniejszania ∏àcznego zad∏u˝enia wzgl´dem tej instytucji.
red.

25-lecie pos∏ugi kap∏aƒskiej
Dnia 6 czerwca br. proboszcz Parafii
Âw. Trójcy – Edward Kowara obchodzi∏
uroczystoÊç dwudziestopi´ciolecia pos∏ugi kap∏aƒskiej. UroczystoÊç mia∏a
charakter dzi´kczynny. Ksiàdz proboszcz podzi´kowa∏ Bogu za dar ˝ycia,
dar wiary i powo∏ania kap∏aƒskiego.
Uroczystà Msz´ Âw. koncelebrowa∏ ks.
pra∏at Mieczys∏aw Stefaniuk dziekan
dekanatu zielonkowskiego wraz z ksi´dzem pra∏atem Józefem Gromkiem.
Pierwszy z nich odprawi∏ Msz´ Âw.
w intencji parafian, natomiast ksiàdz Józef – w intencji rodziców, wychowawców i nauczycieli.
Po Komunii Âwi´tej zosta∏y z∏o˝one
˝yczenia od wspólnot dzia∏ajàcych
w Parafii Âw. Trójcy jak równie˝ od delegacji tzw. parafii córki – Zes∏ania Ducha Âwi´tego.
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Poczàtki fascynacji proboszcza
Edwarda Kowary pos∏ugà kap∏aƒskà
mia∏y swoje korzenie w domu rodzinnym. To w∏aÊnie rodzice przyk∏adnie
przekazali mu wiar´ swoich ojców.
Pierwszà inspiracjà ks. proboszcza do
pos∏ugi kap∏aƒskiej by∏ zapami´tany
widok wracajàcego kleryka. Równie˝
w szkole Êredniej, mimo ci´˝kich czasów indoktrynacji ideologià komunistycznà jego myÊli krà˝y∏y wokó∏ kap∏aƒstwa. Czasy, w których dorasta∏ nie
zniech´ci∏y go, wr´cz przeciwnie, imponowa∏a mu apologia wiary i nauki
KoÊcio∏a Rzymsko-Katolickiego. Decyzja co do przysz∏ej drogi ˝yciowej wcià˝
w nim dojrzewa∏a. Po maturze przeprowadzi∏ rozmow´ ze swoim proboszczem oraz rozmow´ kwalifikacyjnà
dokoƒczenie na str. 5
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Moja dzia∏ka mia∏a byç ostatnia!!!
Ju˝ od poczàtku dzia∏ania Rada Miejska tej kadencji postawi∏a za g∏ówny cel, ˝e wszystkie
sprawy nieruchomoÊci prywatnych zaj´tych w przesz∏oÊci pod
u˝ytek publiczny zostanà uregulowane zgodnie z mo˝liwoÊciami finansowymi gminy. Przy tej
okazji wyp∏yn´∏a na jaw sprawa
dzia∏ki przekazanej pod budow´
nowej parafii w Zàbkach przez
rodzin´ urz´dujàcego burmistrza.
Gdy okaza∏o si´, ˝e pod budow´ koÊcio∏a potrzebny jest znacznie wi´kszy teren ni˝ ten, którym
parafia dysponuje, rozpocz´∏y si´
d∏ugie pertraktacje z w∏aÊcicielami przyleg∏ych terenów. Kiedy
wydawa∏o si´, ˝e lista w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci, które trzeba wykupiç lub zamieniç (aby móc je
nast´pnie przekazaç parafii), zosta∏a zamkni´ta, dowiedzia∏em
si´, ˝e kwestia darowizny terenu
pod kaplic´ przez rodzin´ burmistrza nie jest tak klarowna, jak si´
powszechnie uwa˝a. Pisz´ klarowna, bo gdy swego czasu nasze
miasto (i nie tylko) obieg∏a wieÊç
o wspania∏omyÊlnym geÊcie Pana
Boksznajdera, który darowa∏ nowo powstajàcej parafii swojà ojcowizn´, mo˝na by∏o sàdziç, ˝e
nic w tej sprawie nie b´dzie ju˝
do dodania. Poza nale˝nym uznaniem i wdzi´cznoÊcià oczywiÊcie.
Tym bardziej, ˝e na jednej

z sesji Rady Miejskiej burmistrz poinformowa∏, ˝e spraw´ tej dzia∏ki osobiÊcie ureguluje z proboszczem – z kontekstu wypowiedzi zrozumia∏em,
˝e przeka˝e dzia∏k´ parafii za
symbolicznà z∏otówk´. Niestety ta obietnica nie znalaz∏a pokrycia w dzia∏aniu. Po kilku
miesiàcach okaza∏o si´, ˝e ju˝
nie ma o tym mowy, a rodzina
burmistrza chcia∏aby uzyskaç
od gminy dzia∏k´ zast´pczà.
Nawet jednak w tym przypadku
burmistrz informowa∏ radnych,
˝e jego dzia∏ka b´dzie ostatnia
spoÊród dzia∏ek zaj´tych przez
nasze miasto pod u˝ytecznoÊç
publicznà: drogi, kanalizacj´,
gazociàgi i linie energetyczne,
które muszà byç wykupione
przez gmin´ od dotychczasowych w∏aÊcicieli.
Jednak obietnice sobie a ˝ycie sobie. W porzàdku obrad
dwóch ostatnich sesji Rady
Miejskiej zosta∏y umieszczone
projekty uchwa∏ przygotowywane przez burmistrza, które
przewidywa∏y zamian´ dzia∏ek.
Zamiana mia∏a polegaç na tym,
˝e rodzina burmistrza za dzia∏k´ przy ul. Powstaƒców o powierzchni 1181 m2 mia∏a otrzymaç dzia∏k´ przy ul. Piotra
Skargi (róg ul. WolnoÊci) o powierzchni 1624 m2. Kiedy niektórzy radni okazali oburzenie

z tego typu procedowania, projekt zosta∏ za pierwszym razem
wycofany przez burmistrza,
jednak nie na d∏ugo. Na sesji
w dniu 20 maja burmistrz ponownie wprowadzi∏ projekt
uchwa∏y pod obrady Rady, tym
razem wielkoÊç dzia∏ki zamiennej zosta∏a przez burmistrza
ograniczona do 1120 m2, a 8
radnych nie mia∏o ju˝ ˝adnych
wàtpliwoÊci, ˝e rzeczonà dzia∏k´ zamiennà nale˝y rodzinie
burmistrza przyznaç.
W tej sprawie najbardziej
bulwersujàcy jest fakt, ˝e dzia∏ka pod budow´ kaplicy zosta∏a
w pe∏ni Êwiadomie – jak si´ okaza∏o – u˝yczona, (a nie darowana) przez dotychczasowych
w∏aÊcicieli KoÊcio∏owi i oni to
w∏aÊnie jako jedni z pierwszych
skorzystali z nadarzajàcej si´
sytuacji zamienienia tej dzia∏ki
na innà, moim zdaniem znacznie lepiej po∏o˝onà, a zatem
cenniejszà. W uchwale jest co
prawda zapis o zamianie na zasadzie równowartoÊci, uwzgl´dniajàcej wyceny obu dzia∏ek, ale
– jak wszyscy dobrze wiemy –
wyceny takie przewa˝nie znacznie ró˝nià si´ od wartoÊci rynkowej, a poza tym zlecajàcym
wyceny b´dzie sam burmistrz.
G∏osowa∏em przeciw takiemu rozwiàzaniu, tak˝e wtedy,
kiedy na skutek g∏osów krytyki,

rozbudowane roszczenia rodziny burmistrza zosta∏y ograniczone. Uwa˝am bowiem, ˝e
znacznie korzystniej dla gminy
by∏oby sprzedaç dzia∏k´ przy
ul. Piotra Skargi. Za uzyskane
z tej sprzeda˝y pieniàdze mo˝na by∏oby z ∏atwoÊcià odkupiç
dzia∏k´ od rodziny burmistrza
i jak sàdz´ zosta∏oby jeszcze
wystarczajàco du˝o, aby rozpoczàç stopniowe pozyskanie kolejnych niezb´dnych terenów
pod budow´ koÊcio∏a przy ul.
Powstaƒców.
Swojà opini´ w tym zakresie
opieram m.in. na fakcie, ˝e
w analogicznej sytuacji, podczas sprzeda˝y dzia∏ek przy ul.
Sikorskiego, powo∏any przez
miasto bieg∏y wyceni∏ wartoÊç
metra kwadratowego zbywanej
dzia∏ki o wiele ni˝ej (oko∏o 130
z∏ za 1 m2) ni˝ to wynika∏o
z wartoÊci rynkowej (oko∏o 180
z∏ za 1 m2). Wtedy jednak Rada
Miejska zdecydowa∏a si´ na
sprzedanie dzia∏ki w drodze
przetargu. Dzi´ki takiemu obrotowi sprawy okaza∏o si´,
˝e obawy radnych o b∏´dach
pope∏nionych w wycenie zosta∏y potwierdzone empirycznie. Bieg∏y poszed∏ bowiem na
skróty i uÊredni∏ ceny nieruchomoÊci w Zàbkach, a jak wiadomo, wszystko zale˝y od tego,
w jakim miejscu dana nieruchomoÊç jest po∏o˝ona. Tym jednak razem odstàpiono od warunku przetargu i prawdopo-

25-lecie
pos∏ugi
kap∏aƒskiej

Mój komentarz

w szczególnoÊci, ˝e plan zagospodarowania przestrzennego Zàbek
nie przewidywa∏ do 15.03.2004 r.
tego typu inwestycji.
Skoro zatem starania Ks. Proboszcza i Samorzàdu Zàbkowskiego, nacechowane troskà o zrealizowanie obiektów s∏u˝àcych
wielu ludziom, znalaz∏y w roku
1999 kierunkowe rozstrzygni´cia
i znalaz∏y swój poczàtek, ˝e ju˝
we wrzeÊniu 2000 roku powsta∏a
Kaplica, w której wierni mogà
si´ modliç tzn., ˝e dzia∏ania te
by∏y prawid∏owe i prowadzone
w∏aÊciwie.
W sposób ma∏o wybredny, po
raz kolejny, atakuje Pan mnie,
przy okazji od czci i wiary odsàdzajàc wiele osób autentycznie
zaanga˝owanych w rozwiàzanie
tego, jak˝e wa˝nego dla naszego
miasta tematu.

Pragn´ Pana zapewniç, ˝e nie
ch´ç prymitywnego zarobienia
by∏a motywem przyj´tych rozwiàzaƒ. Dlatego niezale˝nie od
niesmacznego przedstawienia
przez Pana, odbiegajàcego znacznie od prawdziwych pobudek
takiego a nie innego dzia∏ania,
z uszanowaniem oczekiwaƒ ludzi, którym naprawd´ zale˝y na
rozwoju równie˝ tej cz´Êci miasta, kontynuowaç b´dziemy dzie∏o, które bez wàtpienia jest potrzebne.
W tym miejscu zapraszam
równie˝ Pana na czwartà ju˝
rocznic´ funkcjonowania nowej
Parafii p.w. Zes∏ania Ducha
Âwi´tego przy ulicy Powstaƒców
30 w dniu 23 wrzeÊnia 2004 roku.
P.S. CiÊnie si´ pytanie:
Jaki cel móg∏ mieç cz∏owiek,
aby posiadajàc klarownà sytuacj´

dokoƒczenie ze str. 4

z rektorem wy˝szego seminarium w Warszawie profesorem
biblistyki Kazimierzem Romaniukiem. Jego kandydatura zosta∏a pozytywnie zaakceptowana. Zaczà∏ ucz´szczaç na zaj´cia seminaryjne, studiowa∏ filozofi´, psychologi´, teologi´, pedagogik´ i katechetyk´.
Ponad 25 lat temu 27 maja
1979 roku udzieli∏ mu Êwi´ceƒ
by∏y proboszcz Parafii Âw.
Trójcy, póêniejszy biskup Jerzy
Modzelewski. Ks. Kowara rozpoczà∏ prac´ na wikariacie. Pracowa∏ w du˝ych parafiach. Praca by∏a ró˝norodna, m. in. by∏
opiekunem zespo∏ów bigbeatowych, grajàcych podczas Mszy
Âwi´tych. Ks. proboszcz chcia∏
piosenkà krzewiç ewangeli´
i do tej pory uwa˝a, ˝e dobra
nowina powinna byç radosna.
Ostatnim wikariatem by∏a
parafia Nawrócenia Âw. Paw∏a
Aposto∏a w Warszawie. Przeszed∏ z niej na pierwsze probostwo w Za∏ubicach ko∏o Zalewu
Zegrzyƒskiego. Na drugim probostwie w Celestynowie ko∏o
Otwocka pe∏ni∏ pos∏ug´ kap∏aƒskà przez trzy lata.
Od pi´ciu lat jest proboszczem w Parafii Âw. Trójcy
w Zàbkach.
Ksiàdz proboszcz chce nape∏niaç ludzi otuchà i ufnoÊcià
wobec Boga. Opiera swojà
dzia∏alnoÊç na ró˝nych wspólnotach: od dzieci przez m∏odzie˝ po osoby starsze.
red.

Szanowny Panie
Radny K. Laskowski!
Na wst´pie mojego komentarza pragn´ zauwa˝yç, ˝e ka˝da
budowa obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej, tak kubaturowa, jak
i infrastrukturalna wymaga od
podejmujàcych decyzje rozwagi, perspektywicznego spojrzenia w przysz∏oÊç, ÊwiadomoÊci,
˝e zawsze znajdà si´ „wiedzàcy
lepiej”, a tak˝e zwyk∏ej odpowiedzialnoÊci, o którà wcale
w polskiej rzeczywistoÊci nie
tak ∏atwo.
Tym bardziej zatem decyzje
dotyczàce budowy nowego OÊrodka Duszpasterskiego wymaga∏y
wielu przemyÊleƒ i uzgodnieƒ;

dobnie si´ oka˝e, ˝e za dzia∏ki
w obr´bie ul. Powstaƒców wart
ok. 100 z∏ za 1 m2 zostanie
przekazany grunt przy ul. Piotra
Skargi (róg WolnoÊci), gdzie
cena 1 m2 oscyluje w okolicy
200 z∏.
W tym samym czasie w∏aÊciciele innych dzia∏ek od lat nie
mogà si´ doczekaç ˝adnej rekompensaty. I chyba szybko si´
nie doczekajà, bo trzeba przy
tym pami´taç, ˝e przy obecnym
stanie bud˝etu ten proces musi
zostaç roz∏o˝ony na lata. Gmina
nie dysponuje wystarczajàcà
liczbà gruntów lub pieni´dzy,
aby pokryç roszczenia. Niestety
nie wszyscy majà urz´dników
miejskich w swojej rodzinie,
tak wi´c uchwa∏y w sprawie
wykupu lub zamiany ich gruntów nie szybko ujrzà Êwiat∏o
dzienne. Mog´ zatem uznaç za
pewnik, ˝e to w∏aÊnie ich dzia∏ki b´dà tym razem w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu wzi´te pod
uwag´ jako ostatnie.

w odniesieniu do swojej wspó∏w∏asnoÊci, Êwiadomie u˝yczy∏ jej dla
dla rozwiàzania wa˝nych spraw,
wiedzàc, ˝e znajdà si´ zaciekle go
atakujàcy, wykorzystujàcy w pokr´tny sposób do prowadzonych
przez siebie „wojen” ludzie?
Zapewniam, ˝e bynajmniej nie
ch´ç prymitywnych zysków by∏a
mojà motywacjà i na szcz´Êcie
jest wiele osób, które znajà i rozumiejà prawdziwe motywy przyj´tych rozwiàzaƒ oraz ufnie oczekujà na godne i rzetelne za∏atwienie wszelkich spraw zwiàzanych
z omawianym temetem.
Szanowny Panie K. Laskowski! Wi´cej wiary w dzia∏ania ludzi! Nie wszyscy myÊlà w sposób, który Pan przedstawi∏!
¸àcz´ pozdrowienia!
Jerzy Boksznajder
Burmistrz m. Zàbki

radny Krzysztof Laskowski

PS. Zainteresowanych tà tematyka odsy∏am do archiwalnych numerów gazety „Czego
nie s∏ychaç”, która opisywa∏a
innà zamian´ dzia∏ek pomi´dzy
rodzinà burmistrza a miastem,
jak si´ wydaje równie korzystnà
dla rodziny burmistrza.

¸adniejszy Êwiat wokó∏ nas
Sà w Zàbkach miejsca, które
w ostatnim czasie wyraênie zyska∏y na wyglàdzie i... wygodzie.
Za pieniàdze miasta wymieniono
chodnik na odcinku od stacji
PKP do Urz´du Miejskiego
(zdj´cie nr 1). Powiat natomiast
finansuje budow´ chodnika okalajàcego od strony wschodniej
i po∏udniowej zàbkowski park
(zdj´cie nr 2). Trzecie zdj´cie

przedstawia teren przed wejÊciem do siedziby Ko∏a Pomocy
Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej od ulicy Orlej. Uporzàdkowany i upi´kszony nowymi roÊlinami w ramach akcji
sprzàtania Êwiata (szerzej na ten
temat w artykule na str. 6) z trudem jednak wytrzymuje prób´
czasu, systematycznie oga∏acany
przez z∏odziei.
red.
Zdj´cie nr 2

Zdj´cie nr 1

Zdj´cie nr 3
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MATER MISERICORDIAE TO ZNACZY MATKA MI¸OSIERDZIA Otwarcie pracowni reedukacyjnej Ko∏a Pomocy
dokoƒczenie ze str. 1

proboszcz parafii Mi∏osierdzia
Bo˝ego ks. W∏adys∏aw Trojanowski, starosta powiatu wo∏omiƒskiego p. Konrad Rytel oraz
burmistrz Zàbek p. Jerzy Boksznajder. Po oficjalnych wystàpieniach odby∏ si´ koncert laureatów nagrodzonych i wyró˝nionych w Przeglàdzie.
W zgodnej opinii uczestników
i s∏uchaczy, zakoƒczony Przeglàd
by∏ bardzo udany zarówno od
strony artystycznej jak i organizacyjnej. Bioràce w nim udzia∏ chóry zaprezentowa∏y wysoki poziom wykonawczy i repertuarowy, ∏amiàc wiele pokutujàcych
jeszcze stereotypów, wed∏ug których chór parafialny kojarzony
jest najcz´Êciej z ˝a∏osnà amatorszczyznà. Przeglàdy, takie jak
ten, udowadniajà, ˝e ch´ci po∏àczone z zaanga˝owaniem i pracà
mogà, nawet w warunkach amatorskiego muzykowania, zaowo-

cowaç znakomitymi rezultatami
artystycznymi. Dodatkowo stajà
si´ okazjà do porównania w∏asnych umiej´tnoÊci na tle innych
zespo∏ów i sposobnoÊcià nawiàzania szerszych kontaktów.
Mieszkaƒcom naszego miasta da∏
mo˝liwoÊç bezpoÊredniego obcowania z tak ró˝norodnym Êpiewem religijnym.
Dla organizatorów, Przeglàd
by∏ niezwyk∏ym wyzwaniem,
zwa˝ywszy, ˝e by∏a to pierwsza,
organizowana na tak wielkà skal´
impreza muzyczna. Nie by∏aby
ona jednak mo˝liwa, gdyby nie
zaanga˝owanie ca∏ego chóru
CANTORES MISERICORDIAE
oraz grona oddanych ludzi.
Szczególne s∏owa podzi´kowania
nale˝y z∏o˝yç seniorom z chóru
Tremolo oraz uczniom Katolickiego Gimnazjum w Zàbkach za
okazanà pomoc w sprawnym
przebiegu Przeglàdu. Wyrazy
wdzi´cznoÊci nale˝à si´ równie˝

Radzie Miasta Zàbki i Radzie Starostwa Powiatu oraz Zwiàzkowi
Chórów KoÊcielnych CAECILIANUM, wspó∏organizatorom
Przeglàdu, jak te˝ firmom, które
wspar∏y organizatorów swojà pomocà: firmie cukierniczej TAGO
– Tadeusz Go∏´biewski, kwiaciarni RÓ˚A, firmie PROJEKT
ANANDA oraz studiu MEDIART. Patronat medialny nad
konkursem sprawowa∏y: Radio
JÓZEF, Radio PRAGA, Ekspress
Regionalny, Gazeta Wyborcza
i Metropol.
˚yczliwe reakcje uczestników
i s∏uchaczy Przeglàdu, ich pochlebne opinie wyra˝ane w trakcie trwania jak i po jego zakoƒczeniu, utwierdzi∏y wszystkich
w przekonaniu, ˝e warto w przysz∏oÊci kontynuowaç rozpocz´te
dzie∏o. Ad maiorem Dei gloriam!
W imieniu organizatorów:
Diana Krynicka
Sylwester Mulik

„By z ma∏ego Jasia wyrós∏ wartoÊciowy cz∏owiek”
Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ to
w∏aÊnie przedszkole jest niezastàpionym prekursorem w zakresie
wprowadzania wychowanków
w kontakty spo∏eczne, a czyni to
na wiele sposobów:
♦ rozwija ich wiedz´ i umiej´tnoÊci w zakresie zgodnego
wspó∏dzia∏ania z rówieÊnikami
i doros∏ymi,
♦ kszta∏tuje zdolnoÊci do obdarzania uwagà innych i wypowiadania si´ w sposób zrozumia∏y dla innych,
♦ dba o to, by dzieci zrozumia∏y, ˝e muszà w∏aÊciwie zachowywaç si´ w miejscach publicznych,
♦ sk∏ania dzieci do przemyÊleƒ, podejmujàc takie dzia∏ania
wychowawcze, które rozwijajà
postawy prospo∏eczne – gotowoÊç niesienia pomocy i ch´ç
us∏u˝enia innym,
♦ wdra˝a do rozumienia, ˝e inni sà równie˝ wa˝ni, a doroÊli majà ograniczone mo˝liwoÊci spe∏niania pragnieƒ.
Jak wa˝ne sà wy˝ej wymienione zagadnienia, by w przysz∏oÊci dziecko mog∏o podjàç rol´
ucznia i nale˝ycie jà pe∏niç,
mo˝na dowiedzieç si´ z ksià˝ki
R. Fulghuma „Wszystkiego co
naprawd´ trzeba wiedzieç, nauczy∏em si´ w przedszkolu”.

Jej autor twierdzi, ˝e tam w∏aÊnie nauczy∏ si´, jak ˝yç, co robiç
i jak post´powaç. „ MàdroÊç nie
znajdowa∏a si´ na szczycie wiedzy zdobytej w szkole Êredniej,
ale w piaskownicy niedzielnej
szkó∏ki. Tam si´ nauczy∏em, ˝e
trzeba: dzieliç wszystko, nie biç
innych, odk∏adaç na miejsce ka˝dà znalezionà rzecz, sprzàtaç po
sobie, nie braç nic, co do mnie nie
nale˝y, powiedzieç przepraszam,
jeÊli si´ kogoÊ urazi∏o, myç r´ce
przed jedzeniem, spuszczaç wod´”.1
Nie chcemy patrzeç na naszà
prac´ tylko przez „ ró˝owe okulary”. Coraz cz´Êciej bowiem ju˝
u dzieci przedszkolnych spotykamy si´ z problemami przemocy
i agresji. Dziecko, które bije, pluje, szczypie, niszczy prace rówieÊników, nie podporzàdkowuje si´
˝adnym poleceniom i nie dotrzymuje ˝adnych umów zawieranych w grupie, to cz´sto nasza codziennoÊç.
Przyczyny takiego zachowania sà ró˝ne, niejednokrotnie
tkwià g∏´boko korzeniami w domu rodzinnym. Cz´sto bywa tak,
˝e potrzeby uczuciowe dziecka
nie sà zaspokajane. Czuje si´ ono
niepotrzebne, niekochane, nies∏usznie karane i wreszcie usuni´-

Sprzàtanie miasta
Wzorem roku ubieg∏ego tak˝e
w tym roku Komisja Spo∏eczna
Rady Miejskiej zorganizowa∏a
akcj´ sprzàtania miasta, nawiàzujàcà do idei akcji sprzàtania Êwiata. Tym razem porzàdkowanie
Zàbek odby∏o si´ pod patronatem
i przy aktywnym zaanga˝owaniu
Burmistrza Pana Jerzego Boksznajdera, któremu w tym miejscu
chc´ szczerze podzi´kowaç. Ca∏oÊç obs∏ugiwa∏ Miejski Zak∏ad
Komunalny.
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W ramach tegorocznej akcji
(przebiegajàcej w trzech etapach)
uda∏o nam si´:
– uporzàdkowaç i upi´kszyç
teren u zbiegu ulic: Orlej i 3-go
Maja. Przy sprzàtaniu i sadzeniu
krzewów ozdobnych wspólnie
z Komisjà Spo∏ecznà pracowa∏o
Ko∏o Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej, a tak˝e
Pani Iwona Horszczaruk i Pan
Waldemar Brzeszkiewicz. Pierwsze trzy z oko∏o czterdziestu ro-

te na dalszy plan. ObmyÊla
w swej ma∏ej g∏owie „plan”.
Za wszelkà cen´ pragnie zwróciç na siebie uwag´, czymÊ si´
wyró˝niç spoÊród rówieÊników.
Poniewa˝ nie jest mu ∏atwo przyciàgnàç uwag´ pozytywnym zachowaniem, jedynà drogà jaka
mu pozostaje jest agresja, a zatem......uderza kolegów, psuje zabawki, pokazuje j´zyk, szczypie.
Likwiduje w ten sposób swoje
kompleksy, staje si´ „wa˝ny”.
Âwiadome koniecznoÊci przeciwdzia∏ania zaburzeniom w zachowaniu, my – nauczycielki
przedszkola podejmujemy prac´
profilaktycznà. Sami rodzice niejednokrotnie nie ukrywajà faktu,
i˝ oczekujà od nas takich umiej´tnoÊci i dzia∏aƒ, które mogà ∏agodziç, a nawet eliminowaç niekorzystne zjawiska. A zatem praca
z dzieckiem agresywnym wymaga od nas nieustajàcej uwagi i inwencji.
W trosce o pe∏en zaufania klimat w grupie, bardzo cz´sto przeprowadzamy zabawy „ przeciwko
agresji”, wzbogacone muzykà relaksacyjnà, które s∏u˝à do wyra˝ania i jednoczeÊnie przezwyci´˝ania napi´tych sytuacji.
W ramach pedagogizacji zapoznajemy rodziców z nowymi meÊlin posadzi∏ Pan Burmistrz, dajàc w ten sposób swego rodzaju
sygna∏ do rozpocz´cia akcji.
Szkoda tylko, ˝e cz´Êci tych roÊlin dzisiaj ju˝ tam nie ma, bo
ukradli je z∏odzieje (o tym w nast´pnym numerze gazety);
– wywieêç trzy wielkie przyczepy Êmieci z lasu mi´dzy ulicami: Gajowà, Skorupki, Sosnowà
i ˚o∏nierskà. Ca∏y ten teren wraz
z okolicznymi ulicami uporzàdkowa∏a Szko∏a Podstawowa nr 1,
która jako jedyna spoÊród zàbkowskich szkó∏ przyj´∏a zaproszenie do udzia∏u w akcji i to
w stopniu du˝o wi´kszym ni˝
oczekiwaliÊmy. W adresowanym
bowiem g∏ównie do doros∏ych
i m∏odzie˝y przedsi´wzi´ciu
wzi´∏y udzia∏ wszystkie dzieciaki
z Jedynki i Âwietlicy Ârodowiskowej nr 1. Koordynatorem tego
etapu by∏a Pani Zofia Dudzik;
– posprzàtaç, podobnie jak rok
temu, drog´ do nowego cmentarza
i las wzd∏u˝ ulicy Kolejowej
(w sumie dwie przyczepy Êmieci).
Na tych odcinkach pracowali:
Fundacja „Dzieci ulicy”, Ko∏o Po-

Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej
dokoƒczenie ze str. 1

i piosenki zwiàzane jeszcze z obchodami Dnia Matki w podzi´kowaniu za prac´ i trud ich rodziców.
Po wyst´pie burmistrz Jerzy Boksznajder podzi´kowa∏ dzieciom za wzruszajàce przedstawienie, które przypomina nam jak
wiele w ˝yciu zawdzi´czamy rodzicom i ludziom dobrej woli.
Kolejnym wa˝nym wydarzeniem na uroczystoÊci by∏o odczytanie przez Józefa Bogdaszewskiego – prezesa Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej listu gratulacyjnego skierowanego do przewodniczàcej Ko∏a – Elwiry Kurzajewskiej. W dowód uznania za szczególne osiàgni´cia w dzia∏aniach na rzecz dzieci specjalnej troski wr´czy∏ Ko∏u Pomocy
Dzieci Niepe∏nosprawnych statuetk´ KKPDMN.
Zosta∏y wr´czone równie˝ odznaczenia Przyjaciel Dziecka,
które sà przyznawane osobom szczególnie zas∏u˝onym dla spraw
dzieci. Jest to symboliczny wyraz szacunku dla tych osób. Tym
zaszczytnym mianem uhoronowany zosta∏ ambasador Kanady
Ralph Lysyshyn, Katarzyna Kardas – Skibiƒska i Dorota Blicharz
z tej˝e ambasady, Jowita Kolanowska z Fundacji Wspólna Droga,
Przemys∏aw Budny – kierownik ZOZ-u w Zàbkach, W∏adys∏aw
KaraÊ – dyrektor Warszawskich Zak∏adów Farmaceutycznych Polfa, Marek Komorowski z NadleÊnictwa Drewnica.
Przewodniczàca TPD Ko∏a Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej podzi´kowa∏a rodzicom za trud w∏o˝ony w wychowanie dzieci. Wr´czajàc pamiàtkowe dyplomy podzi´kowa∏a
te˝ osobom wspierajàcym dzia∏ania Ko∏a. W ten sposób wyró˝niono panie: Urszul´ Wielgat, Dorot´ Niemyjskà, Agnieszk´ ˚ochowskà, Joann´ Zieliƒskà. Za dzia∏ania na rzecz ko∏a dyplomem
zosta∏o uhonorowany równie˝ ks. Edward Kowara.
Podczas uroczystoÊci mo˝na by∏o obejrzeç wystaw´ prac wykonanych przez dzieci niepe∏nosprawne podczas zaj´ç ceramicznych i plastycznych.
red.

todami terapii, jak np. „ Czas
przytulania ” dr Marthy Welch,
która dostarcza wiedzy na temat
mo˝liwoÊci bezpiecznego prze˝ywania emocjonalnych k∏opotów
dziecka. Napady z∏oÊci u niektórych przedszkolaków sprawiajà,
˝e rodzice cz´sto czujà si´ bezradni, a nawet zdesperowani.
Dziecko, nad którym nie mo˝na
zapanowaç budzi l´k równie˝ nas
nauczycieli.
Dlatego te˝ jesteÊmy przeÊwiadczone, i˝ dzieci potrzebujà
du˝ej iloÊci skierowanej na nie
uwagi i bliskoÊci. Stàd nasza
proÊba do rodziców: I m wi´cej

czasu sp´dzicie teraz z waszymi
dzieçmi, porozumiewajàc si´ za
pomocà s∏ów, mimiki, gestów
i uÊcisków tym wi´ksza jest szansa na unikni´cie konfliktów
w przysz∏oÊci.

mocy Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej, Burmistrz, redaktor „Co s∏ychaç?” Pan Adam Kar∏owicz, Pani Iwona Horszczaruk,
Pan Waldemar Brzeszkiewicz oraz
radni: Zofia Dàbrowska, Maria
Mi∏osz, Ma∏gorzata Stachera, Piotr
UÊciƒski, Florian Czajkowski
i Ignacy Jarzy∏o z synem Paw∏em.
Wszystkim wymienionym powy˝ej osobom, instytucjom i ich

kierownikom serdecznie dzi´kujemy za zaanga˝owanie i udzia∏
w akcji. JednoczeÊnie bardzo
przepraszamy Âwietlic´ Ârodowiskowà nr 2, która z powodu
nieporozumienia w kwestii miejsca zbiórki nie doczeka∏a si´ na
worki i r´kawice.

Nauczycielka Publicznego
Przedszkola nr 3 w Zàbkach
Bo˝ena Pietrzak
1

R. Fulghum:„Wszystkiego,
co naprawd´ trzeba wiedzieç nauczy∏em si´ w przedszkolu”, Instytut Prasy i Wydawnictw Novum, Warszawa 1991.

przewodniczàca Komisji Spo∏ecznej
Ma∏gorzata Stachera
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JEDYNKA W BRUKSELI
Ju˝ od po∏owy kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zàbkach
trwa∏y wielkie przygotowania do
niezwyk∏ej podró˝y. W ramach
mi´dzynarodowej wymiany uczniów, zwiàzanej z realizowanym
w szkole programem Socrates Comenius 1 zwyci´zcy konkursów j´zykowych (Paulina Burzyk IIIe,
Klaudia Ostrowska IIIb, Weronika
Stefaniak IVb, Konrad Pietruszewski Vd, Iza Âliwowska VId, Pawe∏
Marzec VIb) oraz laureatka konkursów Szkolnego Klubu Europejskiego (Magda Orczykowska VId)
wyruszyli na podbój Brukseli.
Swojà przygod´ uczniowie rozpocz´li wczesnym rankiem 5 maja
2004 r. pod opiekà p. dyrektor Joanny Odzeniak, p. Katarzyny Karcz
i p. Zofii Dudzik. Podniebna podró˝ samolotem dla wi´kszoÊci
z nas by∏a ogromnym prze˝yciem.
Widoki by∏y naprawd´ wspania∏e.
Morze chmur pod nami, zaÊ nad samolotem b∏´kitne niebo. Za oknem
minus 51 stopni, wysokoÊç 10 tys.
metrów, pr´dkoÊç – 800 km/godz.
Na belgijskim lotnisku spotkaliÊmy si´ z przedstawicielem belgijskiej szko∏y LA NOUVELE ECOLE z SAINT JOSSE, który przewodniczy∏ nam w drodze do celu.
Nasze dzieci korzysta∏y z goÊcinnoÊci belgijskiej Polonii.
Gdy dotarliÊmy na miejsce
uczniowie zapoznali si´ z nowymi
kolegami, z którymi sp´dzali wi´kszà cz´Êç wolnego czasu. Uczestniczàc z nimi w lekcjach poznawali
metody pracy oparte na systemie
Freineta, którego celem jest dopasowanie przez nauczyciela treÊci
programowych do zainteresowaƒ
uczniów. Przebywajàc w domach
swoich nowych kolegów nasi
uczniowie wymieniali doÊwiadczenia pokonujàc bariery j´zykowe.
Bruksela jest tak pi´knym miastem, ˝e ka˝dy wolny czas staraliÊmy si´ poÊwi´caç na w´drówki turystyczne. Codziennie odkrywaliÊmy tajemnicze zakàtki i miejsca,
których ˝aden turysta nie mo˝e
przegapiç. Przy Placu Schumana

widzieliÊmy ogromne budynki ze
szk∏a, w których mieszczà si´ instytucje Unii Europejskiej, m. in. Parlament Europejski. W Parku du Cinquanterie, za∏o˝onym z rozkazu
Króla Leopolda II z okazji 50-lecia
Królestwa Belgii, podziwialiÊmy
imponujàcy ¸uk Tryumfalny z pó∏kolistà kolumnadà. W pó∏nocnowschodnim kraƒcu parku wznosi∏
si´ najstarszy i najwi´kszy meczet
w Brukseli.
Stolica Belgii to miasto- ogród,
które urzek∏o nas pi´knymi, zadbanymi parkami. W jednym z nich
sp´dziliÊmy d∏u˝szà chwil´ szalejàc na huÊtawkach i paj´czynie z lin
na placu zabaw.
W piàtek rano byliÊmy z wizytà
u Burmistrza Miasta Saint Josse,
który pokaza∏ nam swoje „królestwo” i wr´czy∏ ka˝demu w prezencie czapk´. Podarunek przyda∏ si´
nam, gdy˝ w drodze powrotnej pada∏ deszcz.
W stwierdzeniu, ˝e wszystkie
drogi w Brukseli prowadzà na
Grand Place, nie ma ˝adnej przesady. Jednà z nich przemierzaliÊmy
tak˝e i my- mijajàc ogród botaniczny z neoklasycystycznà oran˝erià.
W oddali widzieliÊmy ogromnà
miedzianà kopu∏´ KoÊcio∏a Sainte
Marie. W drodze na Grand Place
zwiedziliÊmy wspania∏à Katedr´
Âwi´tego Micha∏a (Cathedrale Saint Michel). Zachwyci∏a nas tam
barokowa ambona, zdobiona scenami wyp´dzenia pierwszych rodziców z raju i przypowieÊci o winnym krzewie. S∏yszeliÊmy dêwi´ki
dzwonów, które rozbrzmiewa∏y
pi´knà melodià. Wreszcie dotarliÊmy do „serca Brukseli”, gdzie podziwialiÊmy zachwycajàcy dziedziniec, otoczony pi´knym ratuszem
i Sukiennicami. Nieopodal znajdowa∏ si´ Manneken Pis (siusiajàcy
ch∏opiec) – barokowy posà˝ek
z bràzu owiany w Belgii licznymi
legendami. Podczas naszych spacerów mijaliÊmy wiele sklepików
z pamiàtkami, w których ka˝dy
móg∏ wybraç coÊ dla swoich najbli˝szych. Najcz´Êciej kupowali-

V Powiatowy Konkurs Muzyki Elektronicznej
W Zàbkach odby∏a si´ kolejna
edycja Powiatowego Konkursu
Muzyki Elektronicznej. Jest on organizowany przez Miejski OÊrodek Kultury w Zàbkach przy
wspó∏udziale Porozumienia Domów i OÊrodków Kultury Powiatu
Wo∏omiƒskiego pod patronatem
Starostwa Powiatu Wo∏omiƒskiego. Uczestnicy konkursu mieli wykonaç dwa utwory instrumentalne
na keyboardach. Konkurs zosta∏
przeprowadzony w dwóch etapach.
Pierwszy etap to eliminacje
gminne. W Zàbkach odby∏y si´ one
22 maja br. w sali widowiskowej
MOK przy ul. Orlej 8. W trakcie
eliminacji wy∏oniono po trzech
uczestników z ka˝dej grupy wiekowej. W kategorii klas 0 – 3 szkó∏
podstawowych pierwsze miejsce
zajà∏ najm∏odszy uczestnik konkursu Marcin Parafiniuk. W kategorii klas 4 – 6 szkó∏ podstawowych pierwsze miejsce zaj´∏a Paulina Kuciak, drugie miejsce – Ma∏gorzata PaÊnik, Marcin ¸uniewski
i ¸ukasz Rosiƒski. W kategorii
uczniów szkó∏ ponadpodstawowych miejsce pierwsze zdoby∏ Mariusz Dàbrowski, tu˝ za nim uplasowa∏ si´ Bartosz Pióro. Ubieg∏oroczni laureaci mogli wziàç udzia∏
w tegorocznym finale bez udzia∏u
w eliminacjach.
Fina∏ konkursu odby∏ si´ 5
czerwca br. UroczystoÊç zaszczycili: burmistrz Jerzy Boksznajder
i wicestarostwa powiatu wo∏omiƒ-

skiego Grzegorz Dudzik Uczestników konkursu ocenia∏o Jury
w sk∏adzie: Marek Biliƒski (znany
muzyk i kompozytor), El˝bieta Tarasewicz i Albert Gut. Po dok∏adnym wys∏uchaniu utworów konkursowych komisja postanowi∏a przyznaç nast´pujàce miejsca: w kategorii klas 0 – 3 szkó∏ podstawowych pierwsze miejsce (ex aeguo)
otrzymali Marcin Parafiniuk z Zàbek oraz Adam Sasin z Klembowa,
drugie miejsce – Joanna Krzyczkowska z Zàbek. Ponadto wyró˝niono Dominika Krupiƒskiego
z Marek.
W kategorii klas IV – VI pierwszym miejscem uhoronowano
Paw∏a Kowalczyka. Drugie miejsce zaj´li (ex aequo) ¸ukasz Rosiƒski z Zàbek i Justyna Górecka
z Klembowa. Natomiast w kategorii uczniów gimnazjum miejsce
pierwsze zajà∏ Micha∏ Jurczak
i Karolina Krajewska, oboje z Zàbek. Wszystkim uczestnikom wr´czono dyplomy, a wyró˝nionym
osobom nagrody (walkmeny, aparaty cyfrowe, itp.) ufundowane
przez Starostwo Powiatu Wo∏omin. Kilka s∏ów na temat konkursu
powiedzia∏ przewodniczàcy Komisji Konkursowej Marek Biliƒski.
Wyrazi∏ swój podziw dla organizowania takiego konkursu i jego poziomu oraz ˝yczy∏ uczestnikom
dalszych sukcesów i rozwijania
uzdolnieƒ muzycznych.
red.
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Êmy pi´kne belgijskie koronki
i pyszne czekoladki.
W sobot´ wybraliÊmy si´ na parad´, którà organizuje si´ w Brukseli co 2 lata z okazji Âwi´ta Miasta. Ze schodów przed gmachem
gie∏dy na Boulvard Anspach podziwialiÊmy Kunst Festival des Arts –
mi´dzynarodowà awangard´ teatru
i taƒca. By∏o bardzo kolorowo i weso∏o.
Pi´knà panoram´ Brukseli mogliÊmy zobaczyç z najwy˝szej kuli
Atomium – konstrukcji b´dàcej powi´kszonym 165 mld razy kryszta∏em ˝elaza. Dzi´ki filmom wyÊwietlanym we wn´trzu kul dowiedzieliÊmy si´, w jaki sposób powstawa∏
ten symbol nowoczesnego Êwiata.
Tam te˝ naszym oczom ukaza∏a si´
panorama Zjednoczonej Europy.
Nie mogliÊmy przegapiç takiej okazji i poÊpiesznie ruszyliÊmy oglàdaç najwi´ksze zabytki naszego
kontynentu na wystawie w Mini
Europie. Wszystkie budowle robi∏y
ogromne wra˝enie.
Niektórzy z nas odwiedzili muzeum przyrodnicze, w którym najwi´kszà atrakcjà by∏y staroÊwieckie sale z mahoniowymi witrynami
i ekspozycja poÊwi´cona prehistorii, z liczàcymi 125 mln lat i 10
m d∏ugoÊci szkieletami dinozaurów.
Nie sposób wymieniç wszystkie
miejsca, które zwiedziliÊmy. Opisujàc, ograniczyliÊmy si´ tylko do
tych najwa˝niejszych.
W poniedzia∏ek 10 maja 2004 r.
nasza przygoda dobieg∏a koƒca.
Rankiem po˝egnaliÊmy si´ z rodzinami, u których mieszka∏y nasze
dzieci, wymieniliÊmy si´ adresami
i obiecaliÊmy wspólnà korespondencj´.
Wielkà przyjemnoÊç sprawi∏y
nam podzi´kowania od tamtejszych
polskich rodzin ˝egnajàcych nas
z ∏ezkà w oku, za przypomnienie im
ojczyzny i pokazanie polskiej kultury.
Wyjazd ten dostarczy∏ nam wiele
niesamowitych wra˝eƒ, które na zawsze pozostanà w naszej pami´ci.
Zofia Dudzik
Katarzyna Karcz

RozÊpiewane
przedszkolaki
z przedszkola nr 1
„Zielony Dinek”
„Wiosna buja w ob∏okach.
Wiosna p∏ynie wysoko.
Wiosna chodzi po drzewach.
Wiosna, piosenki Êpiewa...”
Te s∏owa oraz ∏adna, wiosenna
pogoda zach´ci∏y nas do Êpiewania
i wspólnej zabawy. Kontakt dzieci
z muzykà umo˝liwia znajdywanie
w niej przyjemnoÊci, radoÊci i satysfakcji. Chcà rozwijaç u dzieci
umiej´tnoÊci uczuciowego reagowania na muzyk´, wiedzàc, ˝e piosenka swojà treÊcià s∏ownà przemawia do wyobraêni dziecka

„ JesteÊmy Polakami”
Takie przekonanie towarzyszy∏o wszystkim, którzy w niedziel´ 25 kwietnia 2004 r w KoÊciele Mi∏osierdzia Bo˝ego oglàdali spektakl teatralny w wykonaniu uczniów Szko∏y Podstawowej nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zàbkach.
Pierwsza cz´Êç przedstawienia ukazujàca problemy wspó∏czesnej m∏odzie˝y parajàcej si´
koniecznoÊcià przygotowania
do zadania klasowego z historii,
by∏a dla wielu swoistym rachunkiem sumienia. Oto m∏odzi
aktorzy przeprowadzajà sonda˝
uliczny szukajàc odpowiedzi na
pytanie o dat´ 3 maja. Jako widzowie niepewni czy nie zostaniemy zapytani, szukaliÊmy we
w∏asnej pami´ci i sercu, co dla
ka˝dego z nas oznacza ten
dzieƒ. ObawialiÊmy si´, czy
z nami nie b´dzie tak, jak z „tymi spotkanymi przygodnie Polakami”, którzy nie potrafili podaç w∏aÊciwej odpowiedzi. Stàd
te˝, jedni z wewn´trznà satysfakcjà znajomoÊci historii Ojczyzny, inni z wdzi´cznoÊcià
za przypomnienie, oglàdaliÊmy
drugà cz´Êç spektaklu, gdzie
aktorzy wcieleni w postaci historyczne, ukazali nam wa˝ne
wydarzenie jakim by∏o uchwalenie w 1791 roku pierwszej
w ówczesnej Europie i drugiej
na Êwiecie Konstytucji 3 Maja.
Profesjonalne odtworzenie
ról, w∏aÊciwa oprawa muzyczna, pi´kne stroje i odpowiednia

dekoracja sprawi∏y, i˝ czuliÊmy
si´ jak bezpoÊredni uczestnicy
owych pami´tnych wydarzeƒ
sprzed 213 lat.
Polonez wykonany przez
m∏odzie˝ gimnazjalnà wycisnà∏
w oczach wielu widzów ∏zy
wzruszenia. Hymn narodowy
odÊpiewany na zakoƒczenie tego wspania∏ego widowiska
brzmia∏ mocniej i pi´kniej ni˝
zwykle. Wszyscy razem — widzowie i aktorzy -jak ongiÊ nasi
praojcowie, zjednoczyliÊmy si´
jakby na nowo, patrzàc z nadziejà w przysz∏oÊç naszej Ojczyzny. Warto zapisaç w swej
pami´ci choçby krótkà kwesti´:
„Zapami´taj˝e narodzie: w waÊni zguba, si∏a w zgodzie.” To
s∏owa wcià˝ aktualne i godne
wprowadzenia w ˝ycie równie˝
w obecnej, nowej rzeczywistoÊci, a zgodna wspó∏praca obydwu szkó∏ jest potwierdzeniem
tej ˝yciowej prawdy i sprzyja
wzajemnej integracji pomimo
ró˝nicy wieku i miejsca kszta∏cenia.
Dobrze, ˝e i dziÊ sà tacy ludzie, którzy poÊród wielu swoich obowiàzków i zaj´ç znajdujà
czas i serce, by z m∏odymi tworzyç pi´kno i z historii naszej
Polski wydobywaç to co wa˝ne
i cenne. Dzi´kujemy pani Jadwidze ˚aboklickiej za pi´knà
opraw´ muzycznà i przygotowanie poloneza oraz pani Annie
Kozio∏, która aktorami z prowa-

stworzy∏yÊmy dzieciom okazj´ do
Êpiewania piosenek o ró˝norodnej
tematyce.
Dnia 23 kwietnia o godzinie
15.00 przedszkolaki z Przedszkola
nr 1 im. Zielonego Dinka, orz zaproszeni rodzice i dziadkowie
wzi´li udzia∏ w Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej, który odby∏ si´
w sali dolnego KoÊcio∏a Parafii
Mi∏osierdzia Bo˝ego w Zàbkach.
Zebranych uczestników powita∏a pani dyrektor przedszkola –
Gra˝yna Âwie˝ak, zach´cajàc do
nagradzania g∏oÊnymi oklaskami
wyst´pujàce dzieci.
Pi´kny s∏oneczny dzieƒ, wiosenna dekoracja na scenie oraz
uÊmiech rodziców mobilizowa∏y
dzieci do Êpiewania przy akompaniamencie pani rytmiczki – D.
Kleczkowskiej. Na poczàtku wystàpi∏y dzieci najm∏odsze – 3 letnie. Oprócz indywidualnego i grupowego Êpiewania maluchy zagra∏y tak˝e na instrumentach perkusyjnych. Dzieci 4-letnie zaÊpiewa∏y piosenki w strojach ˝abek i muchomorków. Na scenie prezentowa∏y si´ kolorowo i wiosennie.

Starsze przedszkolaki 5 i 6-letnie
potrafi∏y cierpliwie czekaç na swój
wyst´p, s∏uchajàc piosenek w wykonaniu m∏odszych kolegów. Gdy
przysz∏a kolej na nie, zaÊpiewa∏y
piosenki g∏oÊno i wyraênie z wielkim zaanga˝owaniem.
U dzieci mo˝na by∏o zauwa˝yç
spontanicznà reakcj´ na muzyk´.
Muzyka wzbudza∏a cz´sto Êmiech,
radoÊç. Pod wp∏ywem muzyki
dzieci przytupywa∏y, klaska∏y
i wykonywa∏y rytmiczne ruchy
zgodnie do s∏ów piosenek.
W finale Festiwalu wszystkie
przedszkolaki otrzyma∏y nagrody
i zaÊpiewa∏y wspólnà piosenk´.
Rodzice robili pamiàtkowe zdj´cia
i nagrywali kamerà wideo swoje
pociechy. U niektórych z nich,
Êpiew w∏asnego dziecka wywo∏ywa∏ niekiedy wzruszenie i ∏zy
szcz´Êcia. Tego dnia prze˝yliÊmy
wspólnie radosne chwile Êpiewania, które mogà zaowocowaç
w przysz∏oÊci rozwijajàc talent
dziecka i zainteresowanie muzykà.

dokoƒczenie na str. 8

Gra˝yna Wasilewska
P. P. nr 1 „Zielony Dinek”

Festyn Sportowo – Rekreacyjny
dokoƒczenie ze str. 1

np. malowanie twarzy, konkursy
plastyczne zorganizowanych przez
Miejski OÊrodek Kultury, wyst´p
teatru Banasiów dla dzieci, wyst´py
grup tanecznych. Mo˝na by∏o wys∏uchaç koncertu laureatów Konkursu Muzyki Elektronicznej oraz laureatki zàbkowskiego festiwalu Piosenki – Marzeny Wiechetek.
Przechadzajàc si´ wÊród zacienionych alejek mo˝na by∏o podziwiaç wystaw´ malarstwa uczestników zaj´ç z pracowni plastycznej
szpitala „Drewnica”. Uczestnicy festynu mieli okazj´ kupiç przepi´kne
przedmioty z drewna, wikliny, gliny
i tkaniny oraz obrazy wykonane
w ramach warsztatów terapii zaj´ciowej przez podopiecznych szpitala.

Dla osób spragnionych wra˝eƒ
zorganizowano pokaz interwencji
s∏u˝b ochrony. Festyn zaszczyci∏
chór seniora „Z∏ota Jesieƒ” – laureat

wielu nagród. Festyn zakoƒczy∏
koncert Krzysztofa K. A. S. A. Kasowskiego.
red.
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Wa˝ne sà tylko te dni...
W sobot´ 5 czerwca 2004 roku w Publicznym Gimnazjum
nr 2 odby∏ si´ bal absolwentów.
W obecnoÊci dyrekcji, rodziców, nauczycieli i zaproszonych goÊci w takt pierwszych
rytmów poloneza m∏odzie˝ rozpocz´∏a najbardziej wzruszajàcy fragment tego niezapomnianego balu. Podnios∏oÊç chwili
by∏a widoczna nie tylko na twarzach prezentujàcych taniec, ale
i osób mogàcych prze˝ywaç
i syciç swój wzrok tym pi´knym widowiskiem na najwy˝-

szym poziomie. Jak˝e wymownie zabrzmia∏y s∏owa piosenki
Marka Grechuty „wa˝ne sà tylko te dni, których jeszcze nie
znamy...” zaÊpiewane przez
uczniów naszego gimnazjum.
Nieznane, gdy˝ rozpoczynajàce
kolejny etap w ˝yciu m∏odych
ludzi podejmujàcych nie tylko
pierwsze kroki taneczne, ale i te
bardziej dojrza∏e wyznaczajàce
szlak nowej drogi. By ˝ycie nabra∏o s∏odkiego smaku na sal´
wjecha∏ ogromny tort podkreÊlajàcy ÊwietnoÊç uroczystoÊci.

CO S¸YCHAå?

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

W cz´Êci oficjalno – artystycznej uczniowie goràco podzi´kowali pani dyrektor Ma∏gorzacie ZyÊk, wychowawcom,
nauczycielom i rodzicom za
trud w∏o˝ony w ich kszta∏cenie,
wychowanie i opiek´. W dowód wdzi´cznoÊci uczniowie
wr´czyli pani dyrektor bukiet
czerwonych ró˝. Na uroczystoÊç balu wieƒczàcego trzyletni okres kszta∏cenia naszej m∏odzie˝y przybyli zaproszeni goÊcie, w∏adze miasta na czele
z panem burmistrzem J. Boksznajderem, przewodniczàcym I.
Jarzy∏o, zast´pcà przewodniczàcego J. Sawiejko, dyrekto-

Dzieƒ Dziecka dzieci niepe∏nosprawnych
w NadleÊnictwie Drewnica.
W pi´kne, s∏oneczne przedpo∏udnie (29.V.) odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji Dnia Dziecka
dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej z Ko∏a z Warszawy
i Zàbek.. Imprez´ zorganizowa∏o
NadleÊnictwo Drewnica wsparte
przez firm´ „ Polkomtel.” oraz
Avon.
Powita∏ nas bardzo serdecznie NadleÊniczy NadleÊnictwa
Drewnica, pan Waldemar Walczak, gospodarz imprezy. Na
dziedziƒcu czeka∏y ju˝ do dyspozycji dzieci samochody policyjne i motocykle z Powiatowego Oddzia∏u Policji oraz wóz
stra˝acki leÊników. Ch∏opcy od
razu zainteresowali si´ motoryzacjà, siadali za kierownicà pojazdów, wczuwali si´ w rol´ policjantów i najch´tniej goniliby
przest´pców na tych szybkich
motorach z g∏oÊnie brzmiàcymi
klaksonami.
Pan NadleÊniczy rozpoczà∏
uroczystoÊç od zwiedzania Êcie˝ki dydaktycznej. S∏uchaliÊmy
ciekawych opowieÊci na temat
pracy leÊników na rzecz tutejszego Êwiata roÊlin i zwierzàt. DowiedzieliÊmy si´, ˝e na terenie
tych lasów ˝yje mnóstwo ∏osi,
jeleni, bobrów, ˝ó∏wi, zaskroƒców, a nawet ˝mije. Zamieszkuje je równie˝ wszelkiego rodzaju
ptactwo, które w znacznym stopniu niszczy szkodniki drzew,
a zw∏aszcza ich liÊci. Lasy rozciàgajà si´ na terenie 18 gmin i 5
starostw. Du˝ym zagro˝eniem
sà po˝ary, które prawie zawsze

wzniecajà ludzie, przez swà nieuwag´, bezmyÊlnoÊç i g∏upot´,
nieÊwiadomoÊç, ale czasem tak˝e dzia∏anie z premedytacjà
(zemsta, odwet za grzywn´ z
powodu k∏usownictwa itp.). Od
kwietnia do grudnia Êrednio raz
dziennie wzniecany jest po˝ar.
Na szcz´Êcie jest gaszony przewa˝nie w zarodku. Najcz´Êciej
cierpi na nim dolna partia lasu,
poszycie, krzewy. Dopiero po
trzech latach nast´puje regeneracja Êció∏ki. Nad bezpieczeƒstwem lasu drewnickiego czuwajà i patrolujà dwa Êmig∏owce.
Jest to wysoki koszt utrzymania
takiej kontroli, jednak op∏acalny, gdy˝ dzi´ki temu nie dochodzi do powa˝nych, wielkich po˝arów, du˝ych strat wÊród
drzew i zwierzàt. D∏ugo jeszcze
móg∏by pan leÊnik opowiadaç
o ciekawym Êwiecie przyrody,
ale na dzieci czeka∏y jeszcze inne atrakcje. Cz´Êç dzieci posz∏a
do du˝ej auli nadleÊnictwa oglàdaç filmy przyrodnicze, o ciekawej roÊlinnoÊci, interesujàcych
zwierz´tach.
Wkrótce przyjecha∏ du˝y, bojowy wóz stra˝acki Zawodowej
Stra˝y Po˝arnej z Wo∏omina,
który cieszy∏ si´ ogromnym zainteresowaniem wÊród wszystkich dzieci. Wsiada∏y one do samochodu i czu∏y si´ ma∏ymi, ale
dzielnymi stra˝akami. Najm∏odsze dzieci nie odst´powa∏y od
ogromnie wysokiej ratowniczej
poduszki powietrznej – tu mia∏y
dopiero ogromnà frajd´, skaczàc

i bawiàc si´ na niej. Starsze dzieci, sprawniejsze, by∏y zainteresowane ró˝nymi grami sportowymi, zabawami ruchowymi.
Podczas zabaw ca∏y czas mo˝na
by∏o posilaç si´ pàczkami, ciastkami, przeró˝nymi s∏odyczami,
owocami i koiç pragnienie
wszelkiego rodzaju napojami,
ufundowanymi przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. Na
Êwie˝ym powietrzu dopisywa∏
wszystkim apetyt, a co najwa˝niejsze tak˝e dobry humor. M∏odzie˝ wyhasa∏a si´ na Êwie˝ym

powietrzu, nawiàza∏a kontakty
ze swoimi niepe∏nosprawnymi
rówieÊnikami z Warszawy.
Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏
nas równie˝ burmistrz miasta,
pan Jerzy Boksznajder, który
mimo innych uroczystoÊci znalaz∏ i dla nas czas. Dzieci i rodzice ucieszy∏y si´ z widoku szacownego goÊcia. By∏o nam bar-

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH
Dnia 3 czerwca odby∏ si´ rajd
rowerowy zorganizowany dla
najlepszych uczniów. W tym roku udzia∏ w wycieczce wzi´∏y
dwie szko∏y – Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Publiczne Gimnazjum Nr 2. Opiekunami m∏odzie˝y zostali zapaleni rowerzyÊci – pan Sylwester Marzoch
oraz ks. Wojciech St´pieƒ.
Miejscem rozpocz´cia rajdu
by∏a Rynia, do której dojechano
autokarem, natomiast sprz´t
przewieziono wynaj´tà ci´˝arówkà (uczniowie i opiekunowie
zabrali ze sobà w∏asne rowery).
Honorowym uczestnikiem
ca∏ej wyprawy zosta∏ burmistrz
– pan Jerzy Boksznajder, który
równie˝ wzià∏ aktywny udzia∏
w Rajdzie.
Wycieczk´ rozpoczà∏ rejs po
Zalewie Zegrzyƒskim. WÊród
nas znaleêli si´ równie˝ pani dyrektor Publicznego Gimnazjum
Nr 2 Ma∏gorzata ZyÊk oraz proboszcz parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego ks. W∏adys∏aw Trojanow-
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ski. Po morskiej wyprawie
uczestnicy mieli okazje ogrzaç
si´ na s∏oƒcu podczas jazdy trasà
rowerowà. Oko∏o setka ludzi –
m∏odzie˝y i doros∏ych – zmierza∏a w stron´ jednostki wojskowej. „ Rajdowcy” mieli niepowtarzalnà okazj´ zobaczenia
muzeum wojskowego, gdzie
znajdowa∏y si´ kroniki, zdj´cia,
i zabytkowe przedmioty, sal:
gimnastycznej oraz sali przystosowanej do nauk walk takich jak
Judo a tak˝e specjalistycznych
klas, w których ˝o∏nierze uczà
si´ m.in. zasad ruchu drogowego.
Wycieczk´ po terenie wojskowym zakoƒczy∏ obiad. Zaraz
po posi∏ku, by spaliç nabyte kalorie, wybrano si´ na przeja˝d˝k´. Zapaleni rowerzyÊci dzielnie
przetrwali dwie godziny jazdy
terenowej. Wreszcie zm´czeni
i „sponiewierani” dotarli do celu, gdzie czeka∏a ich nagroda.
By∏o to ognisko z kie∏baskami
koƒczàce ca∏y Rajd Rowerowy.

Podczas ostatnich ju˝ chwil wycieczki uczniowie sp´dzili
wspólnie czas rozmawiajàc
i grajàc w „siatk´” i w „nog´”
oraz taƒczàc w rytm energicznej
muzyki. Nikt z uczestników wycieczki nie mo˝e powiedzieç, ˝e
si´ nie ubawi∏ – zabawa by∏a po
prostu przednia.
M∏odzie˝, Rodzice i Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 2
sk∏ada goràce podzi´kowania
panu burmistrzowi Jerzemu
Boksznajderowi za zorganizowanie wyjazdu i wszystkie
atrakcje z nim zwiàzane, ksi´dzu
proboszczowi W∏adys∏awowi
Trojanowskiemu za zaanga˝owanie w prawid∏owy rozwój
m∏odzie˝y, pani dyrektor Ma∏gorzacie ZyÊk za wspó∏udzia∏
w organizowaniu wyjazdu m∏odzie˝y i za to, ˝e czuwa∏a nad ca∏oÊcià oraz ksi´dzu Wojciechowi za opiek´ i wspó∏organizacj´
ca∏ego przedsi´wzi´cia.
Sylwia Soçko – 2 c

rzy zàbkowskich szkó∏ i placówek oÊwiatowych, nauczyciele
i wychowawcy ze Szko∏y Podstawowej nr 2.
Pierwsza zabra∏a g∏os pani
dyrektor Ma∏gorzata ZyÊk dzi´kujàc uczniom za przygotowanie balu i wzorowà postaw´,
wychowawcom za wychowanie
i kszta∏cenie zàbkowskiej m∏odzie˝y oraz rodzicom, którzy
pomogli zorganizowaç bal
i wspierali swoje dzieci opieka
duchowà. W imieniu w∏adz
miasta g∏os zabra∏ pan burmistrz Jerzy Boksznajder oraz
proboszcz naszej parafii ks.
W∏adys∏aw Trojanowski, obaj

˝yczyli wielu sukcesów w nauce i powodzenia w dalszym
etapie kszta∏cenia.
„Niech ˝yje bal...”- tymi oto
s∏owami ju˝ po raz trzeci pani
Dyrektor w imieniu wszystkich
gimnazjalistów zaprosi∏a goÊci
do wspólnej zabawy. Wydarzenie to zapisane w kronikach
szkolnych b´dzie niezatartym
wspomnieniem dla wszystkich,
którzy mogli tam byç i bawiç
si´ z m∏odzie˝à, która ju˝ za
chwil´ opuÊci mury szkolne ju˝
na zawsze.

dzo mi∏o sp´dziç z nim troch´
czasu.
Nadszed∏ w koƒcu kulminacyjny moment naszej imprezy –
pieczenie kie∏basek przy ognisku, wÊród pi´knych drzew i radosnego Êpiewu ptaków. Panowie leÊnicy przygotowali ju˝ dla
nas wszelkie niezb´dne akcesoria do tego rodzaju przyjemnoÊci
Wszystkie dzieci samodzielnie
chcia∏y piec kie∏baski, nawet te
najm∏odsze, kilkuletnie szkraby
i te najbardziej niepe∏nosprawne
siedzàce na wózkach. Z gotowymi ju˝ do spo˝ycia przysmakami
mo˝na by∏o siàÊç na ∏aweczkach
i w spokoju delektowaç si´ nimi.

rów upominkami. Przewodniczàca naszego Ko∏a, pani Elwira
Kurzajewska podzi´kowa∏a organizatorom i darczyƒcom za
ten mi∏y gest. Symbolicznym
podzi´kowaniem by∏o wr´czenie NadleÊnictwu pamiàtkowego pucharu na r´ce pana Waldemara Walczaka. Naszej uroczystoÊci towarzyszy∏ mi∏y goÊç, redaktor z lokalnej gazety „WieÊci
Podwarszawskie”.
Aby uwieczniç t´ wspania∏à
uroczystoÊç wspólnie zrobiliÊmy sobie pamiàtkowe zdj´cia
z gospodarzami i goÊçmi imprezy. Nadszed∏ czas rozstania, koniec zabawy i trzeba by∏o wracaç do szarej rzeczywistoÊci.
Dzieƒ 29 maja zostanie w naszej
pami´ci mi∏ym i radosnym
wspomnieniem.
Na ∏amach tej gazety chcielibyÊmy bardzo goràco podzi´kowaç wszystkim za umo˝liwienie
nam prze˝ycia tak pi´knych
chwil. JesteÊmy wdzi´czni NadleÊnictwu Drewnica, firmie „Polkomtel”, firmie Avon, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Stra˝y Po˝arnej
z Wo∏omina, Powiatowej Policji
z Wo∏omina oraz innym sponsorom za ten wielki dar serca.

Czas nieub∏aganie mija∏ i zbli˝a∏ si´ powoli koniec naszej uroczystoÊci. Wszystkie dzieci zosta∏y obdarowane przez sponso-

DZI¢KUJEMY!!!
Rodzice i Dzieci z Ko∏a
Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej w Zàbkach

Agata Radzio

„ JesteÊmy Polakami”
dokoƒczenie ze str. 7

dzonego przez siebie przy Miejskim OÊrodku Kultury kó∏ka teatralnego, przenios∏a nas w odleg∏e miejsca i czasy.
Gratulujemy tak˝e m∏odym
aktorom, którzy potrafià daç
z siebie bardzo du˝o udowadniajàc równoczeÊnie, ˝e sà wartoÊciowymi i màdrymi Polakami.
Powag´ owego historycznego
wydarzenia oraz uznanie dla pracy opiekunów i wykonawców
potwierdzili tak˝e obecni na
spektaklu dostojni goÊcie – Burmistrz miasta P. Jerzy Boksznajder oraz dyrekcje szkó∏ — P. Ja-

nina St´pak ze Szko∏y Podstawowej nr 2 oraz P. Ma∏gorzata Zysk
z Publicznego Gimnazjum nr 2.
Wdzi´cznoÊç nale˝y si´ równie˝ Ksi´dzu Proboszczowi W∏adys∏awowi Trojanowskiemu, za
zgod´ na to, aby ten patriotyczny
program artystyczny móg∏ odbyç
si´ w parafialnej Êwiàtyni, bo
przecie˝ w ca∏ej historii naszej
Ojczyzny KoÊció∏ by∏ i jest obecny, tworzy jej kultur´ i jednoczy
Polaków w budowaniu lepszej,
opartej o wartoÊci chrzeÊcijaƒskie, przysz∏oÊci.
s. Patrycja Sowiêra∏
CSSMA

