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Co dalej z Miejskim Zak∏adem Komunalnym?
Kontrole Komisji Rewizyjnej
W poprzednim numerze „Co S∏ychaç?” przedstawiliÊmy Paƒstwu
trzy protoko∏y z kontroli: przestrzegania KPA w Urz´dzie Miasta,
czyszczenia kratek Êciekowych
przez MZK i poboru op∏aty targowej. Kontrole wykaza∏y powa˝ne
nieprawid∏owoÊci.
Dzisiaj prezentujemy kolejne
trzy protoko∏y kontrolne. Dwa dotyczà Miejskiego Zak∏adu Komunalnego, jeden poboru op∏aty targowej na Praskiej Gie∏dzie Spo˝ywczej.
Wyniki tych kontroli, w opinii
naszej komisji, powinny skutkowaç
jednoznacznymi decyzjami Rady
Miasta. Dlatego na najbli˝szej Sesji
Rady b´dziemy wnioskowaç o przyj´cie nast´pujàcego stanowiska
w kwestii Miejskiego Zak∏adu Komunalnego:
W zwiàzku z wynikami dotychczasowych kontroli Miejskiego
Zak∏adu Komunalnego, Rada
Miasta widzi koniecznoÊç odwo∏ania kierownictwa MZK, tj. Kierownika MZK, Kierownika ds.
Technicznych i Kierownika Zespo∏u ds. Komunalnych i Ochrony
Ârodowiska.

Je˝eli Burmistrz do dnia 30.11.
2004 r. nie podejmie konkretnych
decyzji w tej kwestii, podczas kolejnej Sesji Rada Miasta g∏osowaç
b´dzie uchwa∏´ w sprawie rozwiàzania MZK.
Uwa˝amy, ˝e jest potrzeba pilnej
i gruntownej reorganizacji funkcjonowania naszego MZK. Niezale˝nie
od tego, Rada Miasta powinna rozwa˝yç zg∏oszenie do prokuratury
faktów opisanych w naszym protokole z kontroli rozbudowy skrzy˝owania ul. Andersena z ul. ˚o∏nierskà.
Innego rodzaju wnioski wynikajà
z kontroli poboru op∏aty targowej na
Praskiej Gie∏dzie Spo˝ywczej.
W ogóle nie jest pobierana op∏ata
targowa od dzia∏alnoÊci handlowej
na tym terenie, a mog∏aby przynosiç
du˝o wi´ksze dochody miastu ni˝
op∏ata targowa z miejskiego targowiska. W toku dalszych prac kontrolnych stwierdziliÊmy, ˝e z terenu
Praskiej Gie∏dy Spo˝ywczej tylko
jedna firma op∏aca podatek od nieruchomoÊci. Wszystkie pozosta∏e
nie wype∏niajà deklaracji podatku
i z tego tytu∏u nie p∏acà ani z∏otówki.
Dlaczego tak si´ dzieje? Bo stosownà deklaracj´ zbiorczà sk∏ada firma

RADA MIASTA W ZÑBKACH ZAPRASZA
NA JESIENNY TURNIEJ BRYD˚OWY
PRAWO STARTU w turnieju majà:
• Mieszkaƒcy: powiatu Wo∏omin i miejscowoÊci: Anina, Rembertowa
• Zaproszeni przez organizatora goÊcie
• Dopuszczalny jest udzia∏ w parze, zawodnika nie b´dàcego
mieszkaƒcem w/w miast
Turniej b´dzie rozgrywany i s´dziowany w oparciu o Mi´dzynarodowe Prawo Bryd˝owe, liczony na „zapis maksymalny”
DLA NAJLEPSZYCH PAR – NAGRODY !!!

Termin turnieju: 4 grudnia 2004 roku o godz. 09.45 w Publicznym
Gimnazjum Nr 2, Zàbki, ul. Batorego 37.

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE SYMBOLICZNE WPISOWE NA
ORGANIZACJ¢ TECHNICZNÑ TURNIEJU
INFORMACJE I ZAPISY u p. Klemensa Lewandowskiego,
tel. 781-70-28
oraz u s´dziego turnieju p. W¸ODZIMIERZA SUCHECKIEGO
tel. 815-33-80
ZAPRASZAMY !!!

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

Agro-Technika, która jest zak∏adem
pracy chronionej, zwolnionym z podatku od nieruchomoÊci. Kwota podatku, która mog∏aby trafiç do kasy
miasta, a od wielu lat nie trafia, wynosi w skali roku ponad 500 tys. z∏.
Komisja Rewizyjna przeanalizowa∏a przepisy prawne i w najbli˝szym czasie zg∏osi Radzie Miasta
rozwiàzanie pozwalajàce na uzyskanie dla miasta tej kwoty. Nasza
propozycja nie wynika tylko z ch´ci
zwi´kszenia dochodów miasta, ale
równie˝ z przeÊwiadczenia, ˝e musimy tworzyç jednakowe zasady
podatkowe dla wszystkich przedsi´biorców na terenie naszego miasta. Wed∏ug nas nie jest dobrze, gdy
jedni przedsi´biorcy p∏acà podatek
od nieruchomoÊci (np. handlujàcy
w sklepach na targowisku miejskim), a inni nie (np. handlujàcy
w podobnych sklepach na terenie
gie∏dy). Nie ma wi´c tu mowy o dodatkowych obcià˝eniach dla przedsi´biorców, ale o ich równopodmiotowym traktowaniu przez miasto.
Komisja Rewizyjna
Waldemar Stachera
Adam Szarubko
Krzysztof Laskowski

Budowa ulicy
Reymonta
KtoÊ powie, ˝e to tylko kawa∏ek
drogi, a ja mówi´ ˝e nie, to nie tylko kawa∏ek drogi, ale dà˝enie do
poprawy ˝ycia w naszym mieÊcie.
W ostatnich dwóch latach zmieni∏o si´ troch´ na lepsze – w okolicy
gdzie mieszkam powstaje ulica
Dzika, na ul. Kopernika zosta∏y
po∏o˝ne p∏yty monowskie na odcinku mi´dzy ulicami Szwole˝erów – Powstaƒców. Nastàpi∏ pierwszy etap przebudowy skrzy˝owania ulic: Pi∏sudskiego i Powstaƒców (mam nadziej´, i˝
w przysz∏ym roku doczekamy si´
Êwiate∏). To wszystko tylko dzi´ki
wspólnym dzia∏aniom i poparciu

Ogródek jordanowski
Ci, którzy z determinacjà zabiegali o wybudowanie w Zàbkach
placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, majà z czego si´ cieszyç. Ju˝
nied∏ugo na terenie gminnego
przedszkola przy ulicy Wyspiaƒskiego zostanie zakoƒczona budowa ogródka jordanowskiego dla
najm∏odszych dzieci. Korzystaç
z niego b´dà mog∏y nie tylko przed-

szkolaki, ale wszystkie dzieciaki,
które w ramach spaceru z rodzicami
zechcà sp´dziç tu troch´ czasu, tak˝e w soboty i niedziele.
Pomys∏ budowy nowoczesnego
placu zabaw dla maluchów, a nast´pnie wytrwa∏e wcielanie go w ˝ycie to zas∏uga Rady Miasta, a najbardziej Komisji Spo∏ecznej, która
pozazdroÊci∏a Warszawie ogródka
jordanowskiego w Parku im. Dreszera na Mokotowie i przekona∏a
pozosta∏e komisje Rady, ˝e warto
mieç coÊ podobnego w Zàbkach.
Pierwotnie radni chcieli zlokalizowaç ogródek w centralnej cz´Êci
mieszkaƒców. Dlatego tym bardziej ucieszy∏em si´, gdy po kilku
miesiàcach uda∏o si´ doprowadziç
do podpisania porozumienia w
sprawie budowy ulicy Reymonta.
Zgodnie z tym porozumieniem
zawartym w dniu 18.08.2004 roku
mi´dzy firmà Fospol, Septoma
i Urz´dem Miasta powstanie dojazd technologiczny (ulica taka jak
na Powstaƒców) obs∏ugujàcy cz´Êç
ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Powstaƒców do ulicy projektowanej Nowoziemowita. Realizacj´

naszego miasta, najlepiej w parku
miejskim. Burmistrz ostatecznie
zdecydowa∏ si´ na umieszczenie
go na terenie przedszkolnym, bo
to daje wi´ksze gwarancje, ˝e
ogródek nie zostanie zdewastowany.
Podczas opracowywania za∏o˝eƒ
Komisja Spo∏eczna k∏ad∏a nacisk
m. in. na kwesti´ bezpieczeƒstwa
dzieci, dlatego w jej
zamyÊle ca∏y placyk
mia∏ byç pokryty specjalnà nawierzchnià,
chroniàcà przed skutkami ewentualnych
upadków. Wzgl´dy
finansowe spowodowa∏y jednak (przypominamy, ˝e w tegorocznym bud˝ecie na
ten cel zarezerwowano kwot´ 60 tys. z∏),
˝e Urzàd zleci∏ wykonanie takiej nawierzchni tylko
w newralgicznych miejscach. Byç
mo˝e w przysz∏oÊci, gdy zajdzie potrzeba, zostanie to uzupe∏nione. Póki co plac zostanie zapewne pokryty
trawà lub piaskiem.
O zasadach i godzinach korzystania z placu zabaw poinformujemy
w najbli˝szym numerze.
red.
P.S. W projekcie bud˝etu na
2005 r. Burmistrz zaproponowa∏
Radzie realizacj´ podobnego ogródka po po∏udniowej stronie
miasta przy przedszkolu na ul.
Westerplatte.
tego zadania ustalono na dzieƒ
30.11.2004 roku. Mieszkaƒcy i firmy zap∏acà 80% kosztów budowy,
miasto do∏o˝y pozosta∏e 20%.
Korzystajàc z okazji pragn´ wyraziç serdeczne podzi´kowania
wszystkim mieszkaƒcom, firmom, radnym i Urz´dowi Miasta
Zàbki za zaanga˝owanie i pomoc
w moich dzia∏aniach na rzecz lepszego jutra naszego miasta.
radny Adam Szarubko

Gazeta ukazuje si´ w ostatnià niedziel´ miesiàca. Kolejny numer
uka˝e si´ w ostatnià niedziel´ grudnia. Gazeta równie˝ na stronach
internetowych: www.zabki.pl i www.zabki.net.pl.

POKAZY SZTUCZNYCH OGNI
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. 501159-095; 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

PRG
US¸UGI GEODEZYJNE
• TYCZENIE
• PODZIA¸Y
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Zàbki, ul. Ga∏czyƒskiego 19
tel.: 7814581; 0605-218-000

ANGIELSKI
UCZY
N AT I V E S P E A K E R
mgr Andrew James
– Nauczyciel z wieloletnim doÊwiadczeniem i pe∏nymi uprawnieniami;
– Wszystkie poziomy: dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli;
– Nauka indywidualna;
– Mo˝liwoÊç utworzenia ma∏ych grup;
– Przygotowanie do matury, FCE,
CAE i innych egzaminów, korepetycje.
ZÑBKI, UL. CHOPINA 8
TEL. 781-46-10, 0601-384-104
e-mail: ajames@wp.pl
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XXVIII Sesja Rady Miasta
Dnia 28 paêdziernika br. odby∏a
si´ XXVIII sesja Rady Miasta.
WygaÊni´cie mandatu radnego.
Wskutek pisemnego zrzeczenia
si´ mandatu przez radnego Jacka
Sawiejko Rada Miasta przyj´∏a
uchwa∏´ o wygaÊni´ciu mandatu
radnego w okr´gu wyborczym nr
9. Przewodniczàcy Rady Miasta
Ignacy Jarzy∏o stwierdzi∏, i˝ Rada
b´dzie informowana o dalszym
trybie post´powania w sprawie
wyborów uzupe∏niajàcych.
Uchwa∏a w sprawie sprzeda˝y
nieruchomoÊci.
Rada nie podj´∏a uchwa∏y
w sprawie sprzeda˝y w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego gminnej nieruchomoÊci
gruntowej. Dyskusj´ wzbudzi∏y
wàtpliwoÊci natury merytorycznej
dzia∏ki po∏o˝onej przy ul. Poniatowskiego co do urbanistycznego
zagospodarowania centrum miasta. Powy˝sza nieruchomoÊç przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow´ mieszkaniowà wielorodzinnà lub jednorodzinnà. Uchwa∏´
przes∏ano do prac w Komisji Gospodarczej.

Uchwa∏a w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zni˝ek tygodniowej liczby godzin obowiàzkowego wymiaru zaj´ç dydaktycznych nauczycielom na
stanowiskach kierowniczych.
Wskutek licznych wàtpliwoÊci,
co do sposobu wyliczenia tygodniowego wymiaru godzin wycofano uchwa∏´ do prac w Komisji
Spo∏ecznej.
Rozpatrzenie protoko∏u z kontroli przestrzegania w Urz´dzie
Miejskim przepisów Kodeksu
Post´powania Administracyjnego.
Radni przyj´li wyniki z kontroli
przestrzegania w Urz´dzie Miejskim przepisów Kodeksu Post´powania Administracyjnego, który zosta∏ zreferowany przez Przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej Waldemara Stacher´. Protokó∏
ten zosta∏ wydrukowany w poprzednim numerze gazety.
Rozpatrzenie protoko∏u z kontroli Miejskiego Zak∏adu Komunalnego – stan techniczny wpustów ulicznych.
Rada Miasta przyj´∏a protokó∏
z kontroli przestrzegania stanu
technicznego wpustów ulicznych
przez Miejski Zak∏ad Komunalny.

CO S¸YCHA å?
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Protokó∏ zosta∏ wydrukowany
w poprzednim numerze gazety.
Rozpatrzenie protoko∏u z kontroli poboru op∏aty targowej.
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. Zosta∏ on zreferowany przez
wiceprzewodniczàcego Komisji
Rewizyjnej Adama Szarubko.
Protokó∏ zosta∏ wydrukowany
w poprzednim numerze gazety.
Informacja w sprawie systemu telekomunikacyjnego Urz´du Miasta.
Rada Miasta przyj´∏a do informacji ponownà analiz´ op∏at za
us∏ugi telekomunikacyjne Urz´du
Miasta, przeprowadzonà w sierpniu przez Komisj´ Rewizyjnà. Po
przeanalizowaniu faktur za us∏ugi
telekomunikacyjne wàtpliwoÊci
Komisji wzbudzi∏y nast´pujàce
fakty:
– podpisanie umów o us∏ugi telekomunikacyjne z du˝à iloÊcià
operatorów, co nie pozwala na
efektywne negocjowanie cen za
po∏àczenia oraz rabatów;
– nie wykonanie w∏àczenia blokady na telefonach stacjonarnych
na p∏atne numery 0-700, w zwiàzku z czym ponownie zosta∏y od-

notowane takie po∏àczenia w miesiàcach marzec, kwiecieƒ, maj br.
(zalecenie z wniosków wczeÊniej
przeprowadzonej analizy op∏at za
us∏ugi telekomunikacyjne).
Stanowisko Rady Miasta
w sprawie remontu kapitalnego
Szko∏y Podstawowej nr 1.
Komisja Spo∏eczna zg∏osi∏a do
porzàdku obrad sesji stanowisko
w sprawie remontu kapitalnego
SP 1, które nast´pnie Rada Miasta
przyj´∏a. Radni z Komisji Spo∏ecznej argumentowali, ˝e jeÊli
chcemy, aby szko∏a zosta∏a wyremontowana w przysz∏ym roku, to
dzia∏ania w tym kierunku nale˝y
zaczàç ju˝ teraz. TreÊç stanowiska
poni˝ej:
Rada Miasta uwa˝a za konieczne przeprowadzenie w 2005 roku
kapitalnego remontu budynku
Szko∏y Podstawowej nr 1. Aby by∏o to mo˝liwe niezb´dne jest:
– rozpocz´cie remontu w ostatnim tygodniu czerwca, czyli
w momencie rozpocz´cia si´ wakacji i zakoƒczenie prac wewn´trznych najpóêniej do koƒca
wakacji – jest to jedyny dopuszczalny przez prawo termin
– aby powy˝sze by∏o mo˝liwe:
przetarg musi odbyç si´ w marcu
– aby to z kolei by∏o mo˝liwe:
dokumentacja techniczna i warunki przetargu muszà byç gotowe do po∏owy lutego
– równolegle z realizacjà ostat-

niego punktu nale˝y rozwa˝yç
mo˝liwoÊç rozszerzenia remontu
o prace nie wynikajàce z ekspertyzy, ale wymagane przez przepisy czy potrzeby szko∏y np. wykonanie ∏àczy internetowych albo
przynajmniej stosownych ciàgów
komunikacyjnych w ca∏ej szkole.
Sprawozdanie przewodniczàcego Rady Miasta z analizy
oÊwiadczeƒ majàtkowych z∏o˝onych przez radnych.
Przewodniczàcy Rady Miasta
Zàbki, Ignacy Jarzy∏o z∏o˝y∏ sprawozdanie z analizy oÊwiadczeƒ
majàtkowych radnych. Zgodnie
z ustawowym wymogiem oÊwiadczenia majàtkowe radnych zosta∏y
z∏o˝one do Rady Miejskiej w odpowiednim terminie i zosta∏y
przes∏ane do w∏aÊciwego Urz´du
Skarbowego, z którego dotychczas nie otrzymano ˝adnej korespondencji w sprawie wyjaÊnienia
ewentualnych wàtpliwoÊci. Ze
swej strony Przewodniczàcy nie
wniós∏ uwag do oÊwiadczeƒ majàtkowych radnych. JednoczeÊnie
z∏o˝y∏ podobnej treÊci deklaracj´
z analizy oÊwiadczeƒ majàtkowych przes∏anych przez zobowiàzanych ustawà urz´dników samorzàdowych, i˝ nie wnosi ˝adnych
uwag i nie by∏o ˝adnej korespondencji z w∏aÊciwych Urz´dów
Skarbowych.
red.

BURMISTRZ MIASTA ZÑBKI OG¸ASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA˚
NIEZABUDOWANEJ DZIA¸KI STANOWIÑCEJ W¸ASNOÂå GMINY

PRZETARG ODB¢DZIE SI¢
DNIA 8.12.2004 r. O GODZ. 16.00
W ÂWIETLICY SZKO¸Y PODSTAWOWEJ NR 2 W ZÑBKACH PRZY ULICY BATOREGO 11.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST
WP¸ACENIE WADIUM W GOTÓWCE NAJPÓèNIEJ W DNIU
3 grudnia 2004 r.
W KASIE URZ¢DU MIASTA

LUB NA KONTO URZ¢DU:
PKO S. A. III O/Warszawa
621240104011110000013855414.
WADIUM
WP¸ACONE
PRZEZ UCZESTNIKA, KTÓRY
WYGRA¸ PRZETARG ZALI-

CZA SI¢ NA POCZET CENY
DZIA¸KI.
W PRZYPADKU UCHYLANIA SI¢ OD ZAWARCIA AKTU
NOTARIALNEGO WADIUM
ULEGA PRZEPADKOWI.

BLI˚SZE
INFORMACJE
MO˚NA UZYSKAå POD TEL.:
781-68-14 do 17.

BURMISTRZ MIASTA ZÑBKI OG¸ASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA˚
NIEZABUDOWANYCH DZIA¸EK STANOWIÑCYCH W¸ASNOÂå GMINY

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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PRZETARG ODB¢DZIE SI¢
DNIA 8.12.2004 r. O GODZ.
16.00 W ÂWIETLICY SZKO¸Y
PODSTAWOWEJ NR 2 W ZÑBKACH PRZY ULICY BATOREGO NR 11.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST
WP¸ACENIE WADIUM W GO-

TÓWCE NAJPÓèNIEJ W DNIU
3 grudnia 2004 r. W KASIE
URZ¢DU MIASTA LUB NA
KONTO URZ¢DU: PKO S.A. III
O/Warszawa 62 1240 1040 1111
0000 0138 55414.
WADIUM
WP¸ACONE
PRZEZ UCZESTNIKA, KTÓRY
WYGRA¸ PRZETARG ZALI-

CZA SI¢ NA POCZET CENY
DZIA¸KI.
W PRZYPADKU UCHYLANIA SI¢ OD ZAWARCIA AKTU
NOTARIALNEGO WADIUM
ULEGA PRZEPADKOWI.
BLI˚SZE
INFORMACJE
MO˚NA UZYSKAå POD TEL.:
781-68-14 do 17 .
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Doros∏e dzieci Alkoholików
O problemie alkoholowym wiemy coraz wi´cej. Coraz szersze
grono ludzi zdaje sobie spraw´, ˝e
jest to choroba, która dotyka ca∏à
rodzin´, w której jeden z jej cz∏onków nadu˝ywa alkoholu. Wiemy
o wspó∏uzale˝nieniu ˝on, czy m´˝ów osób pijàcych. Ale bardzo
rzadko mówi si´ i pisze o dzieciach, a szczególnie o tych ju˝ doros∏ych, obecnie ponoszàcych
konsekwencje tego, co wydarzy∏o
si´ w ich dzieciƒstwie. Z podstaw
psychologii wiadomo, ˝e do prawid∏owego rozwoju cz∏owieka
niezb´dne jest przede wszystkim
poczucie bezpieczeƒstwa. A jak tu
mówiç o bezpieczeƒstwie dziecka,
które ka˝dego dnia zadaje sobie
pytanie, czy ojciec lub matka
przyjdà dziÊ pijani czy trzeêwi?
Do tego sta∏e poczucie wstydu,
strachu, gniewu, smutku zamiast
tego, co pomaga dorastaç – radoÊci, ufnoÊci, spokoju i pewnoÊci.
W rodzinie z problemem alkoholowym ka˝de z dzieci, a jest ich
najcz´Êciej wi´cej ni˝ w przeci´tnej, przyjmuje okreÊlonà rol´.
Matka stale martwiàc si´ o ojca
przyjmuje rol´ nadopiekuƒczà
i wspó∏uzale˝nia si´ od jego picia,
zamykajàc si´ coraz bardziej i ˝yjàc jedynie problemem picia m´˝a. Najstarsze z dzieci przejmuje
obowiàzki matki i jednoczeÊnie
stara si´, by nikt nie domyÊli∏ si´,
˝e ojciec jest alkoholikiem.
W szkole robi wszystko by mieç
najlepsze stopnie, w domu pilnuje
porzàdku, rodzeƒstwa i samych
rodziców. Przyjmuje rol´ BOHA-

TERA. Kolejne z dzieci to KOZIO¸ OFIARNY. Chce zwróciç
na siebie uwag´ innych i robi to
w przeró˝ny sposób, poczàwszy
od problemów w szkole z zachowaniem i ocenami, wchodzeniu
w grupy nieformalne, a skoƒczywszy na rozbojach i innych
przest´pstwach. Trzecie z dzieci
to ANIO¸. Fantazja staje si´ jego
sposobem ucieczki z rodzinnego
piek∏a. Wy∏àcza si´ z rzeczywistoÊci, a przyjació∏ znajduje w zabawkach, czy w∏asnym odbiciu
w lustrze, a nie w innych ludziach.
MASKOTKA kolejna z ról
przyj´tych przez jedno z dzieci –
stara si´ odwróciç uwag´ ca∏ej rodziny od pijanego ojca, zap∏akanej
matki, czy bijatyki lub k∏ótni. Role
przeniesione z dzieciƒstwa, dramatyczne doÊwiadczenia odbijajà
si´ pi´tnem na doros∏ym ˝yciu
DZIECI ALKOHOLIKÓW. Wielu z „koz∏ów ofiarnych” koƒczy
w wi´zieniu, „bohaterowie” stajà
si´ etatowymi pomagaczami,
„anio∏ki” najcz´Êciej zapadajà na
depresje lub inne choroby psychiczne, a „maskotki” nie sà
w stanie wejÊç w prawid∏owe relacje z innymi ludêmi i najcz´Êciej
ich zwiàzki koƒczà si´ rozwodami. I co najtrudniejsze do zrozumienia – dzieci alkoholików majà
kilkakrotnie wi´ksze predyspozycje do uzale˝nieƒ. Tyle relacji statystycznych. A jaka jest rzeczywistoÊç. Doros∏e Dzieci Alkoholików powielajà na wiele sposobów
k∏opoty wyniesione z dzieciƒstwa.
Bez pomocy specjalistów nie sà

CO S¸YCHA å?

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

w stanie wyrwaç si´ z matni, jakà
jest tragiczna przesz∏oÊç. W ka˝dej poradni zajmujàcej si´ problemem alkoholizmu sà terapeuci
i grupy pomagajàce w rozwiàzaniu tego rodzaju problemów.
A jest ich wiele – nieumiej´tnoÊç poradzeniu sobie z samym
sobà i przerwanie powielania
schematów, jakie wynikajà ze
wspó∏uzale˝nienia, wyrwanie si´
z problemu, jakim jest zanik po-

czucia w∏asnej wartoÊci, wieczne
wyrzuty sumienia i strach, czy
w koƒcu ˝al do drugiego z rodziców, ˝e nie rozwiód∏ si´ i nie pozwoli∏ normalnie ˝yç. Wielu ju˝
skorzysta∏o z pomocy i w konsekwencji uda∏o im si´ stworzyç rodziny, w których i oni i ich najbli˝si czyjà si´ bezpiecznie.
Komisja ds. Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych
Katarzyna Mierzwiak

DOMEL
Autoryzowany Zak∏ad naprawy
AGD naprawia:
• pralki automatyczne • ch∏odziarki, • ch∏odziarko-zamra˝arki • zmywark • 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.

Wybory uzupe∏niajàce w okr´gu nr 9
W zwiàzku z rezygacjà z mandatu radnego przez Jacka Sawiejko z okr´gu nr 9 odb´dà si´
wybory uzupe∏niajàce og∏oszone przez wojewod´ Mazowiec-

kiego. Przypomnijmy okr´g nr
9 obejmuje swym zasi´giem ulic´ Powstaƒców – od nr 15b do
koƒca (strona parzysta i nieparzysta). Wszelkie informacje na

temat wyborów mo˝na uzyskaç
w Urz´dzie Miejskim przy ul.
Wojska Polskiego, nr tel. 781 68
14 do 17.
red.

OBWIESZCZENIE
Zarzàdzenie Nr 153 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie wyborów uzupe∏niajàcych do rady Miasta Zàbki
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159 z 2003 r., poz. 1547 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219
i 102, poz. 1055) w zwiàzku z uchwa∏à nr XXVIII/148/2004 Rady Miasta Zàbki z dnia 28 paêdziernika 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu radnego, zarzàdza si´ co nast´puje:
§ 1 Zarzàdza si´ wybory uzupe∏niajàce do Rady Miasta Zàbki w jednomandatowym okr´gu wyborczym nr 9.
§ 2 W okr´gu wyborczym nr 9 wybieraç si´ b´dzie jednego radnego.
§ 3 Dat´ wyborów wyznacza si´ na dzieƒ 9 stycznia 2005 roku.
§ 4 Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania czynnoÊci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okreÊla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.
§ 5 Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoÊci na obszarze miasta Zàbki.
Wojewoda Mazowiecki, Leszek Mizieliƒski
Za∏àcznik do Zarzàdzenia Nr 153 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2004 roku.
KALENDARZ WYBORCZY

SamorzàdnoÊç,
znaczy s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu
Szanowni Paƒstwo,
Rozpocz´to ju˝ budow´ sali
gimnastycznej przy Gimnazjum
nr 1 w Zàbkach. Koszt ca∏kowity
przedsi´wzi´cia wyniesie ok.
900 tys. z∏. Z dotacji Urz´du
Marsza∏kowskiego na ten cel
uda∏o nam si´ pozyskaç 400 tys.
z∏. Mam nadziej´, ˝e dzi´ki wicemarsza∏kom z LPR z przysz∏orocznego bud˝etu Urz´du Marsza∏kowskiego uda si´ równie˝
pozyskaç dofinansowanie na kolejne bardzo potrzebne w naszym
mieÊcie inwestycje.
Rozpocz´to ju˝ zg∏aszanie propozycji inwestycyjnych do przysz∏orocznego bud˝etu. JakoÊ od
lat nie mo˝e doczekaç si´ realizacji z∏o˝ona przez Komitet Pami´ci Ks. Jerzego Popie∏uszki propozycja przebudowy parkingu
przed pomnikiem Ks. Jerzego
i koÊcio∏em parafii Âwi´tej Trójcy w Zàbkach. Przypominam, ˝e
jest to teren udost´pniony w∏adzom miasta przez by∏ego Proboszcza Zdzis∏awa Gniazdowskiego na parking miejski w zamian za dokonanie przebudowy.
Z wielu moich dyskusji z Ksi´dzem Proboszczem Edwardem
Kowara wynika, ˝e by∏by sk∏onny wspó∏uczestniczyç w tej inwestycji, oczekiwa∏by jednak na

zakup niezb´dnych materia∏ów,
w tym kostki, przez w∏adze naszego miasta. Licz´ na zrozumienie w tej sprawie przez obecnà
Rad´ i Burmistrza.
W imieniu Spo∏ecznego Komitetu Budowy Pomnika Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego Prymasa
Polski i w∏asnym, pragn´ zaapelowaç do obecnej Rady Miasta
Zàbki o wykonanie zobowiàzania poprzedniej rady, która zgodzi∏a si´ wspó∏uczestniczyç
w budowie pomnika Prymasa
Tysiàclecia, przeznaczajàc na ten
cel 10 tys. z∏. Komitet umieÊci∏
na pomniku stojàcym w parafii
Mi∏osierdzia Bo˝ego w Zàbkach
samorzàd naszego miasta jako
g∏ównego wspó∏fundatora, jednak˝e do dnia dzisiejszego fundusze nie wp∏yn´∏y nawet na
konto wykonawcy pomnika Profesora Czes∏awa Dêwigaja z Krakowa. Wobec tego jesteÊmy
d∏u˝nikami z winy nierzetelnoÊci
kilku zadeklarowanych instytucji, liczymy na zrozumienie
obecnego samorzàdu.
W wieloletnim planie inwestycyjnym miasta Zàbki nale˝y ujàç
likwidacj´ zlewni nieczystoÊci
usytuowanej od ul. Pi∏sudskiego
nieopodal Gie∏dy Praskiej i cmen-

Dzieci Âwietlicy Ârodowiskowej w Zàbkach
Komitet Ochrony Praw Dziecka ju˝ po raz trzeci organizuje
Konkurs „Âwiat Przyjazny Dziecku”, nad którym honorowy patronat obj´∏a Pani Prezydentowa
Jolanta KwaÊniewska.
Ideà konkursu jest nagradzanie
i promowanie wartoÊciowych
produktów dla dzieci w wieku od
0 do 10 roku ˝ycia. Produkty
wartoÊciowe to takie produkty,
które sprzyjajà rozwojowi emocjonalnemu dziecka, sà dostosowane do jego wieku rozwojowego, bezpieczne, kszta∏tujà jego
gust i estetycznà wra˝liwoÊç.

Ju˝ po raz drugi nasze Dzieci
ze Âwietlicy Ârodowiskowej
w Zàbkach dzi´ki pomocy Pani
Pose∏ Miros∏awy Kàtnej (SDPL)
i zarazem Przewodniczàcej Komitetu Ochrony Praw Dziecka
zosta∏y zaproszone na uroczystà
Gal´ która, odb´dzie si´ w dniu
7 grudnia w Klubie Lucid
w Blue City. Bezp∏atny transport
naszych milusiƒskich zorganizowa∏ Pan Wojciech Zalewski,
za co Pani Pose∏ przekazuje serdeczne podzi´kowania.
Jacek Baj

tarza. Ponad rok temu z∏o˝y∏em
pisemnà propozycj´ na r´ce
Przewodniczàcego Komisji Gospodarczej i przekonywa∏em radnych na posiedzeniu komisji, ˝e
w/w zlewni´ nale˝y zamknàç lub
natychmiast modernizowaç po-

przez jej obudowanie Êcianami
10-metrowej wysokoÊci oraz dostosowanie do wymogów ochrony Êrodowiska i sanepidu. Do
dziÊ nie dosta∏em ˝adnej odpowiedzi. Najbardziej zale˝y mi
wraz z rodzinami mieszkajàcymi

W odpowiedzi Panu Walczakowi
Od d∏ugiego czasu obserwujemy w „Co s∏ychaç?” cykl artyku∏ów radnego powiatowego
Ryszarda Walczaka, w których
pisze on o ró˝nych inwestycjach, które wed∏ug jego mniemania za∏atwi∏ dla Zàbek. Wiele
razy przymierza∏em si´ do skomentowania tego cyklu. Teraz
zosta∏em wywo∏any przez Pana
Walczaka, wi´c nie mog´ tego
ju˝ d∏u˝ej odk∏adaç.
W tym numerze radny Walczak opisuje swoje starania
o obudowanie zlewni nieczystoÊci os∏onami o wysokoÊci 10
metrów. RzeczywiÊcie, pismo
w tej sprawie z∏o˝y∏ do Komisji
Gospodarczej. Ale jak mo˝na
w ogóle komentowaç taki pomys∏. Prosz´ sobie wyobraziç,
jakie zagro˝enie w czasie huraganów powodowa∏aby taka Êciana. Zresztà na inwestycj´ takà
nie uzyskalibyÊmy zgody budowlanej. Zdaniem Komisji Go-

spodarczej i myÊl´ ca∏ej Rady
Miasta, du˝o lepszym rozwiàzaniem jest odpowiednie uszczelnienie samego miejsca zlewania
Êcieków, tak, aby ograniczyç
emisj´ „przykrego zapachu”.
O takie rozwiàzanie zabiegaliÊmy ju˝ du˝o wczeÊniej przed
z∏o˝eniem pisma przez Pana
Walczaka.
Wracajàc do cyklu artyku∏ów
Pana Walczaka. Chwali∏ si´ kiedyÊ za∏atwieniem inwestycji,
która w∏aÊnie jest w Zàbkach
wykonywana – chodzi o nak∏adk´ asfaltowà na ul. Kolejowej
i ul. Wojska Polskiego. Otó˝
pragn´ poinformowaç Paƒstwa,
˝e w czerwcu 2003 roku radny
powiatowy Robert Perkowski
zabiega∏ o wpisanie tej inwestycji do bud˝etu jeszcze na 2003
rok, Pan Walczak przeciwko temu oponowa∏, co byç mo˝e
opóêni∏o t´ inwestycj´ do dnia
dzisiejszego. Ka˝dy, kto zna

w pobli˝u zlewni na dzia∏aniach
w tej sprawie.
Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczàcy Rady
Powiatu Wo∏omiƒskiego z LPR

stan tych˝e nawierzchni wie, ˝e
od lat wymagajà remontu.
Pozwólcie Paƒstwo, ˝e podziel´ si´ jeszcze jednà refleksjà.
Przeczyta∏em niedawno w innej
gazecie, jak Pan Walczak chwali∏ si´ za∏atwieniem sygnalizacji
Êwietlnej przy wyjeêdzie z parkingu przed koÊcio∏em Âw. Trójcy. Jest to moim zdaniem niepotrzebna a wr´cz utrudniajàca
wszystkim ˝ycie inwestycja, po
prostu wyrzucone w b∏oto pieniàdze. Âwiat∏a sà nielogicznie
powiàzane ze Êwiat∏ami na pobliskim skrzy˝owaniu. W dni
powszednie powodujà jeszcze
wi´ksze korki a w niedziele
utrudniajà ˝ycie parafianom
(zielone Êwiat∏o dla wyje˝d˝ajàcych z parkingu zapala si´ co
oko∏o 1,5 minuty na oko∏o 7 sekund). Szanowny Panie Ryszardzie, wy∏àcz Pan te Êwiat∏a chocia˝ w niedziel´ albo zlikwiduj
w ogóle!!!
Przewodniczàcy Komisji
Gospodarczej
Piotr UÊciƒski
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PROTOKÓ¸ Z KONTROLI MIEJSKIEGO
ZAK¸ADU KOMUNALNEGO
rozbudowa skrzy˝owania ul. Andersena z ul. ˚o∏nierskà
Komisja Rewizyjna przeprowadzi∏a kontrol´ realizacji, wykonanej w IV kwartale 2003 roku, inwestycji rozbudowy skrzy˝owania
ul. Andersena z ul. ˚o∏nierskà –
wjazdu w ul. Andersena z ul. ˚o∏nierskiej.
Komisja Rewizyjna dokona∏a
kontroli na mocy uchwa∏ Rady
Miasta o planie kontroli w I i II pó∏roczu 2004 roku.
Kontrol´ przeprowadzali: Waldemar Stachera, Adam Szarubko
i Krzysztof Laskowski.
Komisja Rewizyjna w ramach
kontroli zleci∏a wykonanie ekspertyzy technicznej, której wyniki zosta∏y uwzgl´dnione w niniejszym
protokole. Wykonawcà ekspertyzy
by∏o Stowarzyszenie In˝ynierów
i Techników Komunikacji dzia∏ajàcy w ramach OÊrodka Rzeczoznawstwa i Us∏ug Techniczno-Ekonomicznych NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.
PRZEBIEG INWESTYCJI
Wykonawca robót – firma
ZUPH DROGBET z Wo∏omina –
w dniu 5.09 2003 r. z∏o˝y∏a ofert´
na wykonanie remontu wjazdu
w ul. Andersena z ul. ˚o∏nierskiej
w Zàbkach za kwot´ 15’000 z∏ netto + VAT. W ramach tej kwoty firma zadeklarowa∏a wykonanie
150 m2 dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o ∏àcznej gruboÊci warstw 8 cm po∏o˝onej na
podbudowie t∏uczniowej o gruboÊci 15 cm (Za∏. nr 1).
Oferta zosta∏a przez Kierownika
MZK – p. Edwarda Kowalskiego zaakceptowana i przekazana Kierownikowi ds. Technicznych p. Józefowi Sk∏odowskiemu do realizacji.
25.10.2003 r. komisja w sk∏adzie: Edward Kowalski, Józef
Sk∏odowski i przedstawiciel wykonawcy Jerzy Szpakowski podpisa∏a protokó∏ odbioru ww. robót. Komisja stwierdzi∏a wykonanie prac
i nie wskaza∏a ˝adnych usterek
(Za∏. nr 2).
29.10.2003 roku firma DROGBET z∏o˝y∏a faktur´ i kosztorys
powykonawczy robót (Za∏. nr 3) na
kwot´ 14’874,65 z∏ netto (15’915,
87 z∏ z VAT 7%). Zgodnie z ww.
dokumentami powinno byç wykonane:
• roboty ziemne koparkami
z transportem urobku o obj´toÊci
44,37 m3;
• 147,9 m2 nawierzchni utwar-

dzonej o warstwach: 10 cm piasek,
15 cm kruszywo ∏amane niesortowane, 3 cm asfalt lany – warstwa
wià˝àca, 3 cm asfalt lany – warstwa Êcieralna;
• 36 m kraw´˝ników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Asfalt lany (w. Êcieralna) 3 cm
Asfalt lany (w. wià˝àca) 3 cm

Fot nr 2

Kruszywo ∏amane
niesortowane 15 cm
wstawiç

Piasek 10 cm
grunt rodzimy

Uk∏ad warstw wg. kosztorysu
powykonawczego
Kosztorys zosta∏ przez Kierownika MZK p. Kowalskiego podpisany, co wg. Komisji Rewizyjnej
oznacza jego akceptacj´ bez uwag.
Pe∏na kwota z umowy zosta∏a wyp∏acona w dniu 28.11. 2003 r.
STWIERDZONY STAN
Szacunkowe obmiary wykonane
przez Komisj´ Rewizyjnà wykaza∏y, ˝e wykonawca nie wykona∏ wyspecyfikowanego zakresu robót.
Szczegó∏owa analiza wykonanych robót, dokonana na podstawie m. in. dwóch odwiertów kontrolnych, zawarta w ekspertyzie
(Za∏. nr 4) wykaza∏a:
• faktycznie wykonano tylko
101,68 m2 nawierzchni utwardzonej zamiast 147,9 m2;
• w wykonanej nawierzchni utwardzonej nie zrealizowano 10 cm
warstwy odsàczajàcej z piasku, zamiast 15 cm warstwy kruszywa zastosowano chudy beton o gruboÊci
Êrednio 13 cm; zamiast dwóch
warstw asfaltu: 3 cm wià˝àcej
i 3 cm Êcieralnej zrealizowano jedna warstw´ o gruboÊci Êrednio
5,5 cm;
• prace wykonano bardzo niestarannie; niedok∏adnie wyrównano
podbudow´ z chudego betonu co
b´dzie skutkowa∏o nierównomier-

nym przekazywaniem obcià˝eƒ na
podbudow´ i przyspieszenie degradacji nawierzchni (sp´kania siatkowate zw∏aszcza w czasie mrozów),
szczególnie w miejscach cienkiej
warstwy asfaltu lanego (poczàtki
degradacji ju˝ wystàpi∏y).
Przy przeliczeniu faktycznie wykonanego zakresu robót z zastosowaniem cen Êrednich informacji
Sekocenbud z IV kwarta∏u 2003 r.
∏àczna kwota wykonanych prac
wynios∏a 9’144,61 z∏ netto
(9’784,73 z∏ z Vat 7%) (wyliczenie
z ekspertyzy).
Przy przeliczeniu faktycznie wykonanego zakresu robót z zastosowaniem cen okreÊlonych w kosztorysie z∏o˝onym przez wykonawc´
– firm´ DROGBET – ∏àczna kwota
wykonanych prac wyniesie oko∏o
8’000 z∏ netto (8’560 z∏ z Vat 7%)
(szacunkowe wyliczenie Komisji
Rewizyjnej). Najistotniejszy wp∏yw
na ww. kwot´ ma cena mieszanek
asfaltowych: 160 z∏/t z kosztorysu
i 218 z∏/t (wià˝àca) 230 z∏/t (Êcieralna) z tabel Êrednich Sekocenbudu.
WYJAÂNIENIA MZK
Komisja Rewizyjna w dniu
5.04.2004 r. zwróci∏a si´ do Kierownika MZK z proÊbà o przedstawienie protoko∏u odbioru z ww. inwestycji. Kierownik MZK udost´pni∏ Komisji Rewizyjnej protokó∏ odbioru. W tym dniu Kierownik MZK nie z∏o˝y∏ ˝adnych wyjaÊnieƒ, ani nie przedstawi∏ ˝adnych
dokumentów mówiàcych o jakichkolwiek ustaleniach mi´dzy MZK
a wykonawcà w kwestii zakresu
robót i wyp∏aconych kwot.
25.05.2004 r. Komisja Rewizyjna, w zwiàzku ze swoim pisemnym zapytaniem, otrzyma∏a wyjaÊnienie od Kierownika MZK
w sprawie ww. inwestycji. Kierownik MZK wyjaÊnia∏. ˝e:
• w dniu 28.11.2003 r. firma
DROGBET z∏o˝y∏a zobowiàzanie,
˝e brakujàcà cz´Êç nawierzchni asfaltowej, ustalonej przy odbiorze
robót, wykona do 30.04. 2004 r.
i w zwiàzku z powy˝szym prosi

Asfalt lany 3-5 cm

Asfalt lany 6-8 cm

Chudy beton ok. 15 cm

Chudy beton ok. 11 cm

Grunt
rodzimy

Grunt
rodzimy

Rzeczywisty uk∏ad warstw nawierzchniowych z dwóch odwiertów

PROTOKÓ¸ Z KONTROLI
MIEJSKIEGO ZAK¸ADU KOMUNALNEGO
obecnoÊç w pracy pracowników

Komisja Rewizyjna w dniu 3
wrzeÊnia 2004 r. w godz. 9.0010.30 skontrolowa∏a obecnoÊç pracowników Miejskiego Zak∏adu
Komunalnego w pracy i wykonywane przez tych pracowników zadania.
Komisja Rewizyjna dokona∏a
kontroli na mocy uchwa∏ Rady
Miasta o planie kontroli w II pó∏roczu 2004 roku.
Przes∏ankami do kontroli by∏y
informacje przekazywane Komisji
Rewizyjnej przez mieszkaƒców
Zàbek o podejmowaniu przez pracowników MZK prywatnych prac
w godzinach pracy zak∏adu.
Kontrol´ przeprowadzali: Waldemar Stachera i Adam Szarubko.
PODSTAWA PRAWNA
Podstawowym aktem prawnym
okreÊlajàcym prawa i obowiàzki
pracowników i pracodawców jest
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
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STWIERDZONY STAN
Zgodnie z otrzymanà od pracownika MZK odpowiedzialnego
za sprawy kadrowe zak∏adu listà
obecnoÊci – stan osobowy zak∏adu
w dniu 3 wrzeÊnia 2004 r. wynosi∏
31 pracowników.
O godz. 9.00 na liÊcie obecnoÊci
nie by∏o ˝adnego podpisu. Komisja stwierdzi∏a 3 podpisy przy dacie 2.09.2004 r. i 6 podpisów przy
dacie 1.09.2004 r. (kserokopie list
obecnoÊci w za∏àczeniu). Lista
obecnoÊci nie zawiera∏a informacji
o godz. rozpocz´cia i zakoƒczenia
pracy poszczególnych pracowników.
RównoczeÊnie pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe posiada∏ nast´pujàce informacje dot.
powodów nieobecnoÊci w pracy
pracowników:
• jeden pracownik na urlopie od
16.08 do 03.09
• jeden pracownik na urlopie od
02.09 do 06.09

• jeden pracownik na zwolnieniu lekarskim od 23.08 do 01.09;
nie wiadomo, czy ma przed∏u˝one
zwolnienie
Wed∏ug informacji uzyskanych
od p. Józefa Sk∏odowskiego – zast´pujàcego kierownika MZK – na
urlopach przebywajà:
• kierownik MZK – brak w kadrach dokumentów potwierdzajàcych pobyt na urlopie
• jeden pracownik na urlopie od
03.09 do 10.09 – pracownik z∏o˝y∏
wniosek, dotychczas nie podpisany
i nie przekazany do kadr.
Kierownik Zespo∏u ds. Komunalnych i Ochrony Ârodowiska p.
Henryk Linka poinformowa∏, ˝e
nieobecnych jest równie˝ dwóch
pracowników:
• jeden jest na urlopie; w momencie, gdy Komisja poinformowa∏a p. Link´, ˝e brak jest w
kadrach potwierdzenia tego faktu, p. Linka stwierdzi∏, ˝e pracownik ten odbiera nadgodziny.

o wyp∏acenie ca∏ej sumy z faktury
(Za∏. nr 5);
• MZK zrezygnowa∏o jednak z kontynuacji ww. prac, w zamian za to
firma mia∏a wykonaç o takiej samej
wartoÊci prace przy budowie chodnika przy ul. 3-Maja 14 (Za∏. nr 6);
• 25.05.2004 r. firma DROGBET z∏o˝y∏a faktur´ i rozliczenie
prac przy budowie chodnika, pomniejszone o kwot´ 2’605,00 z∏
netto potràcenia za niewykonane
prace przy skrzy˝owaniu ul. Andersena i ˚o∏nierskiej (wg. obmiaru MZK za 25,90 m2) (Za∏. nr 7).
OPINIA KOMISJI
REWIZYJNEJ
Komisja Rewizyjna uzna∏a ww.
wyjaÊnienia Kierownika MZK p.
Edwarda Kowalskiego i Kierownika Zespo∏u ds. Technicznych p. Józefa Sk∏odowskiego za nieprawdziwe poniewa˝:
• protokó∏ odbioru robót z 25. 10.
2003 r. nie zawiera∏ ˝adnych uwag
do wykonanego zakresu robót;
• kosztorys i faktura z 29.10.
2003 r. nie zawiera∏a ˝adnych informacji na temat faktycznie wykonanego zakresu robót;
• podczas pierwszej rozmowy
Komisji Rewizyjnej z Kierownikiem MZK w dniu 5.04.2004 r., ze
strony Kierownika MZK nie by∏o
˝adnej informacji ani w kwestii
niezrealizowania zakresu robót,
ani w kwestii innego rozliczenia tej
inwestycji;
• wyjaÊnienia, jakie w dniu
25.05.2004 r. z∏o˝y∏ Kierownik
MZK, mia∏y miejsce dopiero po
wykazaniu przez Komisj´ Rewizyjnà, ˝e faktycznie wykonany zakres robót jest du˝o mniejszy od
zap∏aconego;
• zobowiàzanie
wykonawcy
z dnia 28.11.2003 r. nie ma ˝adnego potwierdzenia wp∏ywu do
MZK, ani w ksi´dze kancelaryjnej
Urz´du Miasta ani MZK;
• pomi´dzy fakturà z dnia 29.10.
2003 r. (za remont skrzy˝owania)
a fakturà z dnia 25.05.2004 r. (za
budow´ chodnika) firma realizowa∏a inne prace na rzecz MZK
i wystawi∏a faktur´ w dniu 30.04.
2004 r., którà mo˝na by∏o pomniejszyç (w zwiàzku z rezygnacjà
z kontynuacji remontu skrzy˝owania), czego jednak nie zrobiono
(Za∏. nr 8).
WNIOSKI
W opinii Komisji Rewizyjnej:
• zachodzi podejrzenie Êwiadomego dzia∏ania na szkod´ gminy
Zàbki na kwot´ oko∏o 6’500 z∏
przez Kierownika MZK i Kierownika ds. Technicznych;
• zachodzi podejrzenie matactwa przez ww. osoby podczas proKomisja stwierdzi∏a brak jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzajàcej fakt nadgodzin i uzasadniajàcej nieobecnoÊç tego
pracownika w tym dniu. W rozmowie telefonicznej Kierownik
MZK p. Kowalski stwierdzi∏, ˝e
pracownik ten mia∏ byç w sanatorium.
• jeden odbiera nadgodziny za
prac´ w soboty i niedziele. Komisja równie˝ nie stwierdzi∏a
˝adnej dokumentacji potwierdzajàcej ten fakt. Pan Linka wyjaÊni∏, ˝e w soboty i niedziele
pracownik nie podpisuje listy
obecnoÊci, natomiast podpisuje
si´ przy dniu, w którym ma odbiór godzin.
Komisja Rewizyjna uzyska∏a
informacj´ o wykonywanej tego
dnia pracy przez pozosta∏ych
pracowników. Komisja stwierdzi∏a, ˝e niektórzy pracownicy,
na zlecenie swoich prze∏o˝onych wykonujà prace nie nale˝àce bezpoÊrednio do zakresu zadaƒ MZK:
• wykaszanie terenu Szpitala
Drewnica

wadzonej przez Komisj´ Rewizyjnà kontroli;
• do dnia rozpocz´cia kontroli
MZK nie odzyska∏o ˝adnych pieni´dzy z tytu∏u niewykonania zap∏aconego zakresu robót;
• po rozpocz´ciu kontroli MZK
odzyska∏o cz´Êç pieni´dzy tj.
2’605 z∏; co wed∏ug ekspertyzy
i Komisji Rewizyjnej jest niewystarczajàce;
• faktycznie wykonane prace zosta∏y przez eksperta okreÊlone jako
bardzo niestaranne, co b´dzie skutkowaç przyspieszonà degradacjà
nawierzchni, a w konsekwencji dodatkowymi stratami;
• gdyby nawet uznaç wszystkie
wyjaÊnienia Kierownictwa MZK
za prawdziwe, niedopuszczalne
jest stosowanie praktyk:
– podpisywania protoko∏u odbioru robót bez uwag, przy tak ra˝àcych rozbie˝noÊciach od zakresu
robót obj´tych umowà (zleceniem);
– wyp∏ata ca∏oÊci pieni´dzy na
proÊb´ wykonawcy, pomimo niewykonania wszystkich prac;
– pomijania ksiàg kancelaryjnych w obiegu dokumentów z instytucjami zewn´trznymi (szczególnie w tak istotnych kwestiach
jak finanse);
– realizacj´ inwestycji praktycznie bez nadzoru, co skutkuje bardzo s∏abà jakoÊcià robót.
Burmistrz p. Jerzy Boksznajder
po przedstawieniu przez Komisj´
Rewizyjnà ekspertyzy i z∏o˝eniu
wyjaÊnieƒ przez Kierownika MZK,
uzna∏ wyjaÊnienia Kierownika za
wystarczajàce i wiarygodne.
WNIOSKI KO¡COWE
Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
1. wyciàgni´cie konsekwencji
dyscyplinarnych w stosunku do
osób, które doprowadzi∏y do
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci
tj. Kierownika MZK i Kierownika ds. Technicznych oraz w stosunku do osoby, która sprawuje
nadzór nad pracà MZK tj. Zast´pcy Burmistrza Miasta Zàbki;
2. rozwa˝enie przez Rad´ Miasta mo˝liwoÊci zg∏oszenia ww.
sprawy do prokuratury;
3. rezygnacja ze zlecania jakichkolwiek robót firmie DROGBET
oraz innym firmom, których p. Jerzy Szpakowski jest w∏aÊcicielem,
wspó∏w∏aÊcicielem lub pe∏ni funkcj´ w Zarzàdzie.
Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera
Od Redakcji: Ze wzgl´du na
obj´toÊç nie publikujemy za∏àczników wymienionych w protokole. Za∏àczniki sà do wglàdu
w Biurze Rady w Urz´dzie Miasta.
• wykaszanie terenów kolejowych.
WNIOSKI
Komisja Rewizyjna stwierdzi∏a
powa˝ne uchybienia w ksi´gowoÊci kadrowej Miejskiego Zak∏adu
Komunalnego.
Brak jest dokumentacji potwierdzajàcej obecnoÊç, jak i usprawiedliwionà nieobecnoÊç w pracy.
T∏umaczenia kierownika Zespo∏u
ds. Komunalnych i Ochrony Ârodowiska p. Henryka Linki by∏y
niewiarygodne, zmieniane w zale˝noÊci od przedstawianych
przez Komisj´ posiadanych informacji.
Pracownik odpowiedzialny za
sprawy kadrowe nie otrzymuje od
kierowników MZK dokumentacji
o faktycznie przepracowanych godzinach. Wnioski urlopowe i inne
dokumenty otrzymuje nieregularnie, cz´sto po fakcie i dlatego nie
jest w stanie prowadziç ksi´gowoÊci kadrowej zgodnie z zasadami
wynikajàcymi z ustawy Kodeks
Pracy.
c.d na str. 5
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PROTOKÓ¸ 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
Komisja Rewizyjna w dniu 21
paêdziernika 2004 r. w godz. 9.1510.00 skontrolowa∏a pobór op∏aty
targowej na terenie Praskiej Gie∏dy Spo˝ywczej. Inicjatorem kontroli by∏ cz∏onek Komisji Rewizyjnej Adam Szarubko, który po
dokonaniu analizy obowiàzujàcych przepisów prawnych, wskaza∏ na koniecznoÊç poboru op∏aty
równie˝ poza terenem targowiska
gminnego np. na terenie Praskiej
Gie∏dy Spo˝ywczej.
OBOWIÑZUJÑCE PRZEPISY
èród∏o: Biuletyn Skarbowy
Ministerstwa Finansów, nr 2 (50)
2003.
Zgodnie z art. 16 w zwiàzku
z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.), w brzmieniu obowiàzujàcym od 1 stycznia 2003 r.,
op∏at´ targowà pobiera si´ od osób
fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie
majàcych osobowoÊci prawnej
dokonujàcych sprzeda˝y na targowiskach – z wyjàtkiem osób, które
sà podatnikami podatku od nieruchomoÊci w zwiàzku z przedmiotami opodatkowania po∏o˝onymi
na targowiskach.

Targowiskami sà wszelkie
miejsca, w których prowadzony
jest handel – tak˝e targowiska pod
dachem oraz hale u˝ywane do targów, aukcji i wystaw.
Z powy˝szego wynika, ˝e
op∏ata targowa mo˝e byç pobierana w ka˝dym miejscu, w którym prowadzony jest handel,
w tym w budynkach lub ich cz´Êciach, które w rozumieniu rozporzàdzenia z dnia 30 grudnia
1999 r. w sprawie klasyfikacji
Êrodków trwa∏ych (Dz. U. Nr
112, poz. 1317 ze zm.) sà halami
u˝ywanymi do targów, aukcji
i wystaw, je˝eli osoby dokonujàce w tych miejscach sprzeda˝y
nie sà jednoczeÊnie podatnikami
podatku
od
nieruchomoÊci
w zwiàzku z przedmiotami opodatkowania po∏o˝onymi na targowisku.
Je˝eli osoby dokonujàce sprzeda˝y na targowisku sà jednoczeÊnie podatnikami podatku od nieruchomoÊci, od przedmiotów
opodatkowania, takich jak hale
targowe, aukcyjne i wystawowe,
a tak˝e kioski, boksy itp. – znajdujàcych si´ na targowisku, to
nie pobiera si´ od nich op∏aty targowej od dokonywanej tam
sprzeda˝y.

Âlubowanie
pierwszoklasistów
Dnia 9 paêdziernika 2004 r.
kolejna grupa pierwszoklasistów zosta∏a przyj´ta w poczet
uczniów Szko∏y Podstawowej
Nr 2 w Zàbkach. Wszyscy z nich
z wielkà niecierpliwoÊcià wyczekiwali tego, tak wa˝nego momentu w ich szkolnym ˝yciu.
Prze˝ywa∏y to nie tylko dzieci,
ale i ich rodzice. A by∏ to doprawdy dzieƒ pod ka˝dym wzgl´dem
inny, wyjàtkowy i zaskakujàcy.
Wszyscy uczniowie stworzyli
jednà rycerskà dru˝yn´.
Ka˝da klasa mia∏a swój sztandar. Na poczàtku uroczystoÊci

pani dyrektor Irena Ma∏yszczuk
powita∏a uczniów i wszystkich
licznie przyby∏ych goÊci. Cz´Êç
artystyczna przygotowana przez
dzieci z klasy integracyjnej Ic,
by∏a prezentacjà wiedzy i umiej´tnoÊci, jakie posiadajà kandydaci na uczniów. Przedstawienie
rozpocz´li dwaj werbliÊci, zwo∏ujàcy do bajkowo-rycerskiej krainy wiedzy rycerzy i damy dworu, by powitaç króla i królowà.
Przyszed∏ czas na egzamin na
którym, trzeba by∏o pochwaliç
si´ zdolnoÊciami oraz odpowiec.d na str. 7

Jednak fakt, ˝e od przedmiotów
opodatkowania po∏o˝onych na
targowisku pobierany jest podatek
od nieruchomoÊci, nie oznacza, ˝e
od osób tam handlujàcych nie
mo˝na pobraç op∏aty targowej.
Mo˝liwoÊç taka istnieje w przypadku, gdy podmiot dokonujàcy
sprzeda˝y nie jest to˝samy z podatnikiem podatku od nieruchomoÊci.
USTALENIA KOMISJI
Komisja Rewizyjna nie stwierdzi∏a poboru op∏aty targowej od
stoisk handlowych na terenie Praskiej Gie∏dy Spo˝ywczej.
Op∏acie targowej powinno
podlegaç:

Poniewa˝ handel na Praskiej
Gie∏dzie Spo˝ywczej odbywa si´
od poniedzia∏ku do soboty w podobnym zakresie iloÊciowym,
szacunkowe straty miasta tylko
w okresie 9 miesi´cy 2004 roku

z tytu∏u zaniechania poboru op∏aty
targowej wynios∏y co najmniej
400 tys. z∏. Roczne straty miasta,
przy za∏o˝eniu pe∏nej ÊciàgalnoÊci op∏aty targowej, to oko∏o 500
tys. z∏.
Ww. iloÊci i kwoty dotyczà wy∏àcznie wolnostojàcych stanowisk
na placu.
Odr´bnà kwestià jest sprawdzenie, czy wszyscy pozostali
handlujàcy (równie˝ w halach)
p∏acà podatek od nieruchomoÊci.
Je˝eli p∏atnikiem podatku jest inny podmiot, to za handel w boksach i na stanowiskach w halach
te˝ powinna byç pobierana op∏ata
targowa.
WNIOSKI
II etap kontroli wykaza∏ ogromne straty, jakie ponosi miasto z tytu∏u rezygnacji z poboru op∏aty
targowej na terenie Praskiej Gie∏dy Spo˝ywczej.
Straty te ponosi∏o miasto zarówno, gdy poborem op∏aty targowej zajmowa∏ si´ Urzàd Miasta,
jak i Miejski Zak∏ad Komunalny.
Rezygnacja z poboru op∏aty
targowej na Praskiej Gie∏dzie
Spo˝ywczej, przy równoczesnym poborze tej op∏aty na targowisku miejskim, powoduje
nierównopodmiotowe traktowanie handlujàcych przez miasto.
Handlujàcy na targowisku miejskim nara˝eni sà na nieuczciwà
konkurencj´.

KRÓTKA LEKCJA HISTORII
DLA SZEÂCIOLATKÓW
By∏a to prawdziwa lekcja historii w plenerze i to, co najwa˝niejsze zosta∏o powiedziane. A˝ trudno uwierzyç, ˝e szeÊciolatki potrafià z takim zainteresowaniem
i w skupieniu s∏uchaç o dziejach
naszego kraju. A nie by∏o to ∏atwe,
bo przecie˝ dzieciom w tym wieku trudno jest skupiç uwag´ na
s∏uchaniu o trudnych do zrozumienia dla nich wydarzeniach.
We wtorek 2 listopada dzieci
z oddzia∏ów przedszkolnych Ob
i Oc ze Szko∏y Podstawowej nr
2 pod opiekà wychowawczyƒ
wybra∏y si´ na spacer do zàbkowskiego parku pod pomnik
Bohaterów Zàbek. Dowiedzia∏y
si´ tam, ˝e ka˝dy naród, ka˝da
spo∏ecznoÊç posiada symbole
cierpienia i radoÊci, którymi sà
groby, pomniki i ruiny. Jak powiedzia∏ marsza∏ek Józef Pi∏sudski: „Sà to Êwiàtynie historii, któ-

rych Polska posiada tak wiele.”
Potem dzieci zapali∏y lampki
i minutà ciszy uczci∏y pami´ç po-

leg∏ych. Wiedzà ju˝ teraz, ˝e pomnik w naszym parku to symboliczny grób, przy którym nale˝y
odpowiednio si´ zachowaç odda-

Konkurs o NIEPODLEG¸EJ...

PROTOKÓ¸ Z KONTROLI
MIEJSKIEGO ZAK¸ADU
KOMUNALNEGO
obecnoÊç w pracy pracowników

c.d. ze str. 4

Kierownictwo Miejskiego Zak∏adu Komunalnego, przy tak prowadzonej ksi´gowoÊci kadrowej,
nie jest w stanie wykazaç, ˝e sygna∏y od mieszkaƒców dotyczàce
wykonywania w godzinach pracy
prywatnych prac przez pracowników MZK sà niezasadne.
WNIOSKI KO¡COWE
Komisja Rewizyjna wnioskuje
o:

1. wyciàgni´cie konsekwencji
w stosunku do osób, które doprowadzi∏y do stwierdzonych nieprawid∏owoÊci;
2. przeszkolenie wszystkich
pracowników MZK w zakresie
Kodeksu Pracy;
3.opracowanie i wdro˝enie
procedur gwarantujàcych przestrzeganie prawa w zakresie obj´tym Kodeksem Pracy.
Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera

Starosta Powiatu Wo∏omiƒskiego i Burmistrz Miasta Koby∏ka
w ramach Porozumienia Domów
i OÊrodków Kultury Powiatu Wo∏omiƒskiego obj´li patronat nad
V Powiatowym Konkursem „LIRYKI O NIEPODLEG¸EJ”.
Zàbki reprezentowali uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr
2 (klasa druga – Bart∏omiej Piekarz – nauczyciel j´zyka polskiego – p. Iwona Król), Katolickie
Publiczne Gimnazjum (klasa pierwsza – Joanna Droƒ – nauczyciel
j´zyka polskiego – p. Agata Kowalik), Katolicka Publiczna
Szko∏a Podstawowa (klasa szósta
– Dawid Abramek i Katarzyna
Nadrowska – nauczyciel j´zyka
polskiego – p. Agnieszka Kowalczyk).
Eliminacje wst´pne odby∏y si´
w MOK-u w Zàbkach. Nast´pnie
utwory zosta∏y przes∏ane do Koby∏ki. Ich treÊç dotyczy∏a trudnej,
a jednoczeÊnie niezwykle wa˝nej
tematyki Odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci po 123 latach
niewoli.

Wiersze ocenia∏o profesjonalne
Jury w sk∏adzie: p. Jerzy Termer
i p. Zbigniew Jerzyna. Nagrody
specjalne ufundowa∏ równie˝ Proboszcz Parafii Âw. Trójcy w Koby∏ce – Pra∏at Jan Andrzejewski.
W MOK-u w Koby∏ce dnia 11
listopada 2004 r. odby∏o si´ rozstrzygni´cie i wr´czenie nagród
Konkursu. Prowadzenie fina∏u
i recytacja zwyci´skich utworów
nale˝a∏a do aktorki – p. Moniki
Kis∏a.
Wypada nadmieniç, i˝ uroczystoÊç swoim przybyciem zaszczycili: Dyrektor MOK-u w Zàbkach –
p. Jolanta P∏oska i Burmistrz Miasta Zàbki – p. Jerzy Boksznajder.
Jednak najbardziej cieszy, ˝e
w kategorii gimnazjum III miejsce
zajà∏ uczeƒ Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zàbkach – Bart∏omiej
Piekarz.
Pe∏na napi´cia cz´Êç oficjalna
zakoƒczy∏a si´ spotkaniem z poezjà Êpiewanà „... jeszcze taƒczà
ogrody...” w wykonaniu pieÊniarza-kompozytora – p. Jerzego
Mamcarza.

WNIOSEK KO¡COWY
Komisja Rewizyjna wnioskuje
o:
1. wyciàgni´cie konsekwencji
wobec osób odpowiedzialnych za
wykazane straty;
2. dokonanie
sprawdzenia
wszystkich budynków i stoisk na
terenie Praskiej Gie∏dy Spo˝ywczej pod kàtem p∏atnika podatku
od nieruchomoÊci i prowadzàcego handel;
3. w trybie natychmiastowym
rozpocz´cie poboru op∏aty targowej na terenie ca∏ego miasta
przez pracownika Urz´du Miasta
lub innà osob´, na dotychczasowych zasadach (8% prowizji dla
inkasenta);
4. opracowanie nowych zasad
pracy inkasenta i zorganizowanie
przetargu na pobór op∏aty targowej na terenie ca∏ego miasta.
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu ewentualnych skutków
realizacji aktualnie obowiàzujàcej
uchwa∏y w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokoÊci stawek op∏aty targowej widzi koniecznoÊç nowelizacji tej uchwa∏y
dostosowujàcà kwoty op∏at targowych do
• lokalizacji miejsca handlu;
• cz´stotliwoÊci handlu poprzez wprowadzenie
• stawek rycza∏towych;
• podzia∏u stawek ze wzgl´du
na strefy.
Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera
jàc w ten sposób czeÊç tym, którzy
walczyli o to, aby teraz mog∏y
bezpiecznie chodziç do szko∏y.
Spo∏ecznoÊç zàbkowska w latach 1939-1945 bra∏a aktywny
udzia∏ w obronie naszej Ojczyzny
i walce o jej wolnoÊç. Dlatego na-

le˝y mówiç o tym dzieciom ju˝ od
najm∏odszych lat. JeÊli nie b´dziec.d na str. 7

Raduje fakt, ˝e mamy tak utalentowanà m∏odzie˝, która potrafi
w s∏owach wyraziç swój g∏´boki
patriotyzm.
Iwona Król

KSP „Totus – Tuus”
KSP „Totus-Tuus” Parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego zebrali jako
Êrodki finansowe na wykup b´dàcego w modernizacji samochodu
stra˝ackiego przeznaczonego dla
OSP Zàbki. Tà drogà sk∏adamy
podzi´kowania parafianom oraz
braciom, którzy poÊwi´cili swój
czas. Na konto OSP wp∏acono
4380,00 z∏.
Prezes KSP
Roman Be∏˝ek

Sprostowanie
W poprzednim numerze gazety
w artykule „Uroczyste otwarcie
budynku Gimnazjum nr 1” jako
przewodniczàca samorzàdu uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum zosta∏a wymieniona Marlena Siemiewska, zamiast Marlena Siemieniewska. Za pomy∏k´
red.
przepraszamy.
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65 rocznica wybuchu II Wojny Âwiatowej
W dniu 17 wrzeÊnia 2004 r.
w dolnym koÊciele pw. Mi∏osierdzia Bo˝ego w Zàbkach odby∏y
si´ uroczystoÊci upami´tniajàce
wybuch II wojny Êwiatowej
w 1939 r. Zosta∏y one poprzedzone Mszà Âwi´tà, którà w intencji
poleg∏ych, pomordowanych oraz
zmar∏ych obroƒców naszej Ojczyzny odprawi∏ proboszcz parafii ks.
W∏adys∏aw Trojanowski. W wyg∏oszonej homilii nawiàza∏ do wydarzeƒ sprzed 65 lat. We wrzeÊniu
1939 r. armia hitlerowska brutalnie napad∏a na nasz kraj. Ponadto
ks. Trojanowski wspomnia∏ o 17
wrzeÊnia 1939 r. jak armia sowiecka zdradziecko napad∏a na
nasz kraj atakujàc od ty∏u walczàcych z Niemcami ˝o∏nierzy polskich. Polska utraci∏a po∏ow´
swych terytoriów na terenach
wschodnich zgodnie z planem
Mo∏otow-Ribbentrop zawartym
przez Niemcy i Rosj´. Po Mszy
Âw. wystàpi∏ prezes Miejskiego
Ko∏a Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i by∏ych

Wi´êniów Politycznych w Zàbkach – Jan Wimmer, który na
wst´pie przywita∏ przyby∏e na
uroczystoÊci w∏adze miasta w osobach: burmistrza Miasta Jerzego
Boksznajdera, zast´pc´ burmistrza Krzysztofa Sikorskiego oraz
przewodniczàcego Rady Miasta
Ignacego Jarzy∏o.
Nast´pnie pan Wimmer powita∏
przyby∏e poczty sztandarowe;
Âwiatowego Zwiàzku Armii Krajowej w Markach, Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i by∏ych Wi´êniów Politycznych w Markach oraz Zwiàzku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i by∏ych Wi´êniów Politycznych w Zàbkach. Przywita∏
bardzo serdecznie dyrektor Domu
Kultury w Zàbkach Panià Jolant´
P∏osk´ oraz bardzo oklaskiwanà
grup´ cz∏onków zespo∏u „Z∏ota
Jesieƒ” w Zàbkach. W swym wystàpieniu prezes Jan Wimmer nawiàza∏ do tragicznych dni wrzeÊnia 1939 r. Przypomnia∏ zebranym o bohaterskiej walce ˝o∏nie-

rzy polskich z przewa˝ajàcymi si∏ami nieprzyjaciela. Mówi∏ o bohaterskich obroƒcach Warszawy,
Modlina i Westerplatte, o walkach
nad Bzurà i pod Kockiem. Nie pominà∏ faktu, i˝ dnia 17 wrzeÊnia
1939 r. armia sowiecka napad∏a na
wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. Wspomnia∏ o wymordowanych oficerach polskich w Katyniu, Ostaszkowie i Kozielsku.
Nast´pnie na estrad´ wkroczy∏a
grupa cz∏onków zespo∏u „Z∏ota
Jesieƒ” w Zàbkach. Grupa ta
przedstawi∏a wspania∏y program
patriotyczno niepodleg∏oÊciowy.
Âpiewano piosenki wojskowe
i partyzanckie. Wszyscy zebrani
wys∏uchali kilka monologów
o charakterze patriotycznym. Nast´pnie odby∏o si´ spotkanie przy
kawie i herbacie. Na zakoƒczenie
kombatanci jak i zaproszeni goÊcie otrzymali upominki ufundowane przez burmistrza Jerzego
Boksznajdera.

Z∏ote Gody

kwiaty, album i stylowà grawerowanà tabliczk´ z ˝yczeniami.
Nast´pnie licznie zebrani sàsiedzi i rodzina wznieÊli toast szam-

panem na czeÊç Jubilatów. Mo˝na
by∏o si´ pocz´stowaç specjalnie
przygotowanym na t´ okazj´
pysznym tortem.
red.

23 paêdziernika br. w zàbkowskim Urz´dzie Stanu Cywilnego
odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 50
rocznicy Êlubu Janiny i Jerzego
Wieczorek. UroczystoÊç otworzy∏a przemówieniem kierownik
USC – Joannna Konieczna. Jubilaci z okazji tak d∏ugiego po˝ycia
ma∏˝eƒskiego otrzymali od przewodniczàcego Rady Miasta Ignacego Jarzy∏o oraz burmistrza Jerzego Boksznajdera gratulacje
i ˝yczenia zadowolenia z ka˝dego
nowego dnia oraz prze˝ycia
w szcz´Êciu i zdrowiu wielu pi´knych chwil.
Ponadto Jubilaci otrzymali medal za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie od Prezydenta III RP,

mi´tnego z Kabaretu Starszych
Panów. W dwóch kategoriach
wiekowych 13 i 17 lat wystàpi∏o pi´ç osób. W kategorii powy˝ej 18 lat wystàpi∏a jedna osoba. Cztery osoby zosta∏y przygotowane przez instruktora teatralnego Ann´ Kozio∏, a dwie
osoby przez Iwon´ Król – polonistk´ z Gimnazjum nr 2.
26 listopada br. o godzinie
9.00 ramach V Powiatowego
Przeglàdu TwórczoÊci Ludowej
i Rodzimej w Gminnym OÊrodku Kultury w Jadowie odb´dzie
si´ wyst´p grupy teatralnej
„Alegoria” dla m∏odzie˝y gimnazjalnej. Jest to grupa teatralna
dzia∏ajàca przy MOK Zàbki pod
kierunkiem Anny Kozio∏. Odb´-

Zaproszenie na kiermasz
12 grudnia br. w dolnym koÊciele Parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego odb´dzie si´ Êwiàteczny
kiermasz prac plastycznych
(kart Êwiàtecznych, prac malowanych na szkle i innych pi´knych kompozycji bo˝onarodzeniowych) Ko∏a Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej z Zàbek. Kiermasz
odb´dzie si´ o godzinie 11.30,
po Mszy Âw. dla dzieci. Kiermasz jest efektem ca∏orocznej
pracy dzieci na zaj´ciach plastycznych prowadzonych przez
Helen´ Król. Prace wykonane
sà na bardzo wysokim poziomie
artystycznym. Mogà stanowiç
wspania∏y prezent dla najbli˝szych. W trakcie kiermaszu
ob´dzie si´ wyst´p m∏odzie˝y
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W drugà sobot´ paêdziernika
Uczniowski Klub Sportowy
dzia∏ajàcy przy Szkole Podstawowej Nr 1 zorganizowa∏ pierwszà sportowo-rekreacyjnà sobot´
dla uczniów. Wczesnym rankiem
spotkaliÊmy si´ pod szko∏à, by
wyruszyç na szlak nowej przygody. Gdy ulokowaliÊmy rowery
w ci´˝arówce (a by∏o ich ponad
40!!!), wsiedliÊmy do autokaru,
który zawióz∏ nas do Helenowa
pod Wo∏ominem. Na miejscu powita∏ nas niezwykle goÊcinny
ksiàdz Jan Âmigasiewicz – proboszcz tamtejszej parafii, który
zgodzi∏ si´ byç naszym przewodnikiem.
Po krótkiej odprawie wsiedliÊmy na rowery i wyruszyliÊmy
na szlak.
PoruszaliÊmy si´ w dwóch grupach pod opiekà rodziców i nauczycieli. PrzemierzaliÊmy polne, leÊne i asfaltowe drogi,
podziwiajàc uroki polskiej z∏otej
jesieni. Niektóre etapy okaza∏y
si´ dla uczestników trudne, ale
wszyscy z zapartym tchem pokonywaliÊmy kolejne przeszkody.
Zarówno dzieci jak i opiekunowie starali si´ ukryç swoje s∏absze chwile. Nie by∏o ∏atwo! PrzejechaliÊmy prawie 20 kilometrów i nikt si´ nie podda∏. W mi´dzyczasie do∏àczy∏a do nas Pani
Dyrektor Odzeniak wraz z Panem Burmistrzem. WczeÊniej
wpisani byli na list´ uczestników
rajdu, ale obowiàzki zatrzyma∏y
Ich w Zàbkach, wi´c do∏àczyli do
nas podczas odpoczynku. Na mecie uczniowie bardzo szybko odzyskali si∏y. W czasie przygotowywania posi∏ku szukali grzybów, a póêniej uczestniczyli

w grach i zabawach. Opiekunowie rozpalili grill i przygotowali
pyszny posi∏ek. Nikogo nie trzeba by∏o d∏ugo namawiaç apetyt
dopisywa∏ wszystkim.
Nikt nie cieszy∏ si´, gdy okaza∏o si´, ˝e czas wracaç do domu.
PosprzàtaliÊmy po sobie, po˝egnaliÊmy si´ z Ksi´dzem Janem
i wsiedliÊmy do autokaru. Dopiero w drodze powrotnej poczuliÊmy ogromne zm´czenie, ale ju˝
wówczas niektórzy uczniowie
pytali, czy mogà ju˝ zapisaç si´
na nast´pny rajd...?
Pragniemy podzi´kowaç Panu
Burmistrzowi – Jerzemu Boksznajderowi za pomoc w organizacji rajdu. Wierzymy, ˝e z pomocà
zàbkowskich w∏adz nasze dzieci
cz´Êciej b´dà mia∏y okazj´ uczyç
si´, jak aktywnie sp´dzaç czas na
Êwie˝ym powietrzu.
Bardzo serdecznie dzi´kujemy
Panu Markowi Pietrzakowi i Jego Wspó∏pracownikom za nieodp∏atny przeglàd i napraw´ rowerów uczestnikom rajdu.
W imieniu Zarzàdu – Prezes
UKS JEDYNKA ZÑBKI
Katarzyna Karcz

Biuro Poselskie zaprasza
mieszkaƒców Zàbek
Biuro Poselskie Pani Miros∏awy Kàtnej przy ul. 3-Maja 14
(wejÊcie od ul. Orlej) serdecznie
zaprasza mieszkaƒców Zàbek,
którzy chcieliby podzieliç si´
swoimi uwagami, sugestiami
odnoÊnie pracy poselskiej oraz
we wszystkich innych kwestiach, które uznajà Paƒstwo za
wa˝ne. Dy˝ury odbywajà si´ we
wtorki w godzinach 18-19 oraz
soboty w godzinach 11-13.
Jacek Baj

ZAWÓD – PRACOWNIK SOCJALNY

Z Miejskiego OÊrodka Kultury
14 listopada br. w górnym koÊciele Parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego dwukrotnie zaprezentowano program s∏owno-muzyczny
z okazji odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´. Spektakl
rewelacyjnie odegra∏a grupa teatralna m∏odzie˝y z Gimnazjum
nr 2. Przedstawienie zosta∏o
przygotowane przez MOK, reprezentowany przez Ann´ Kozio∏ – instruktora teatralnego
i Publiczne Gimnazjum nr 2 reprezentowane przez nauczycielki Ew´ Rzepkowskà i Jadwig´ ˚aboklickà.
22 listopada br. m∏odzie˝
z Zàbek zaprezentowa∏a si´
w konkursie recytatorskim piosenek Jeremiego Przybory, pa-

Ryszard ˚bikowski

RAJD ROWEROWY
„UKS JEDYNKA ZÑBKI”

(z ko∏a teatralnego MOK) pod
kierunkiem Anny Kozio∏, które
zaprezentujà spektakl o tematyce Êwiàtecznej pt. „Pami´tajcie
o Ogrodach”. Przedstawienie
b´dzie o stanach emocjonalnych duszy, mi∏oÊci, wzajemnym szacunku oraz o wielu
pi´knych uczuciach, które powinniÊmy piel´gnowaç jak
ogród. Spektaklowi b´dzie towarzyszy∏ zespó∏ chóru m∏odzie˝owego z Publicznego
Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem Jadwigi ˚aboklickiej. Na
drugà cz´Êç kiermaszu po godzinie 14.00 Ko∏o TPD zaprasza przede wszystkim doros∏ych, gdy˝ wystàpi dla nich
Chór Z∏ota Jesieƒ z MOK z programem Êwiàtecznym.

dà si´ równie˝ spotkania z twórcami. O godzinie 11.30 zaplanowana jest powtórka bloku.
A co nas jeszcze czeka....
Od 13 grudnia br. b´dzie
otwarta wystawa pasteli Anny
Kwiatkowskiej – Misiurskiej.
Tytu∏ wystawy „Bo˝e Narodzenie – Biblia a tradycja”.
15 stycznia 2005 r. zapraszamy na wernisa˝ gobelinów
W∏adys∏awa Kabulaka po∏àczony z kameralnym koncertem artystycznym.
red.

WieÊci z Klubu
Seniora
13 listopada br. odby∏a si´
wycieczka autokarowa do Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum ks. Jerzego Popie∏uszki przy Parafii Âw. Stanis∏awa Kostki w Warszawie oraz na
Cmentarz Powàzkowski. Seniorów oprowadzali bardzo dobrzy
przewodnicy, którzy Êwietnie
opisali zwiedzane miejsca.
27 listopada br. w sali widowiskowej przy Parafii Âwi´tej
Trójcy odb´dzie si´ w godzinach od 16.00 do 21.00 bal andrzejkowy Klubu Seniora. Do
udzia∏u w balu zostali zaproszeni równie˝ goÊcie z Klubu Seniora, dzia∏ajàcego przy Mareckim OÊrodku Kultury.
Chór Z∏ota Jesieƒ zosta∏ zaproszony do uÊwietnienia swoim wyst´pem uroczystoÊci zorganizowanej dla emerytowanych pracowników oÊwiaty
w Szkole Podstawowej nr
2 w Zàbkach.
red.

21 listopada by∏ obchodzony
Dzieƒ Pracownika Socjalnego.
Ten symboliczny dzieƒ jest
Êwi´tem pracowników pomocy
spo∏ecznej. Wiele osób nigdy
nie zetkn´∏o si´ z tym okreÊleniem, co innego zawód nauczyciela, policjanta, lekarza. Cz´sto mówi si´ po prostu, a to ta
pani z opieki spo∏ecznej.
Dla nas pracowników pomocy spo∏ecznej praca, którà wykonujemy jest dzia∏alnoÊcià
trudnà, niewymiernà i cz´sto
uto˝samianà jedynie z wyp∏acaniem zasi∏ków, a tak naprawd´
jest o wiele, wiele szersza.
Istotà pracy pracownika socjalnego jest praca socjalna.
Jest to dzia∏alnoÊç bardzo istotnà, poch∏aniajàca w praktyce
sporo czasu i energii, wymagajàca du˝ego zaanga˝owania ze
strony wykonujàcych jà ludzi –
pracowników socjalnych. Poj´cie „praca socjalna” kryje w sobie wiele dzia∏aƒ, które tak naprawd´ nie znajduje swojego
odzwierciedlenia w dokumentacji klienta prowadzonej przez
pracownika socjalnego, ze
wzgl´du na brak czasu, mo˝liwoÊci i obcià˝enia tego˝ pracownika wieloma zadaniami.
Cz´sto te dzia∏ania sà jedynie
gdzieÊ tam mi´dzy wierszami
dokumentów zasygnalizowane.
Nie sposób szczegó∏owo opisaç pracy, którà wykonuje pracownik socjalny, jako ˝e ka˝da
sytuacja jest inna, tak jak ka˝dy
klient oÊrodka pomocy spo∏ecznej jest kimÊ innym i powinien
byç traktowany indywidualnie.
Ile˝ przeró˝nych dzia∏aƒ mieszczàcych si´ w ramach poj´cia
„pracy socjalnej” musi wyko-

naç ka˝dy rejonowy pracownik
socjalny w trakcie pracy
z klientem. Ile rozmów, interwencji, porad, wspólnego za∏atwiania w zakresie spraw,
wspó∏pracy z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiàzywania problemów rodziny
bàdê pojedynczej osoby. Bo
przecie˝ nie zdarza si´, ˝e
klientem pomocy spo∏ecznej
jest ktoÊ kogo ˝ycie up∏ywa ∏atwo, mi∏o i przyjemnie. Dlaczego mia∏by on trafiç do oÊrodka
pomocy spo∏ecznej. To ró˝nego
rodzaju ograniczenia, dysfunkcje, brak zaradnoÊci ˝yciowej,
czy niew∏aÊciwe wzorce, Êrodowisko wychowawcze, brak
wsparcia ze strony najbli˝szych
doprowadzajà do trudnych ˝yciowych sytuacji. Pracownicy
pomocy spo∏ecznej próbujà takà sytuacj´ zmieniç, doprowadziç do tego, by przynajmniej
cz´Êç z tych ludzi znalaz∏a swoje miejsce w ˝yciu, poprawi∏a
swój los, zafunkcjonowa∏a lepiej, by dzieci w rodzinach nie
powiela∏y niew∏aÊciwych wzorców, by nie dziedziczy∏y niezaradnoÊci swoich rodziców
i dziadków.
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e mimo
dokonujàcych si´ zmian w systemach polityczno-gospodarczych wcià˝ wyst´pujà problemy spo∏eczne, które dotkliwie
odczuwajà jednostki i rodziny.
Dlatego, nie nale˝y zapominaç
o koniecznoÊci pochylenia si´
nad ich problemami. Przecie˝
przede wszystkim najwa˝niejszy jest cz∏owiek.
El˝bieta Rutkowska
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
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KRÓTKA LEKCJA HISTORII
DLA SZEÂCIOLATKÓW
c.d na str. 5

my piel´gnowaç pami´ci o bohaterskich czynach naszego narodu
mo˝e okazaç si´, ˝e za kilka lat
m∏odzie˝ nie b´dzie zna∏a dziejów
w∏asnej Ojczyzny.
Podczas tej krótkiej wycieczki
chcia∏yÊmy równie˝ przekazaç
dzieciom, ˝e poczàtek listopada to
nie tylko czas pami´ci o naszych
najbli˝szych zmar∏ych, ale tak˝e
o wielu bezimiennych bohaterach,
którzy cz´sto nie majà w∏asnych
grobów lub le˝à w zbiorowych
mogi∏ach. W tych dniach nale˝y

równie˝ zadbaç o to, aby ˝aden
grób nie pozosta∏ bez przynajmniej
jednej zapalonej lampki, symbolu
naszej pami´ci o zmar∏ych.
Mamy nadziej´, ˝e uczniowie
naszych klas b´dà pami´tali o tym.
Mo˝e kiedyÊ przyjdà pod pomnik
w parku z w∏asnymi dzieçmi i tak
jak my, opowiedzà im o wydarzeniach sprzed wielu lat...
Nauczycielki SP 2
Urszula Wielgat
Renata Wielàdek

Wystawa Moniki Starowicz
i Sebastiana Kubicy
W galerii Miejskiego OÊrodka Kultury na ulicy Orlej odby∏a si´ 20 listopada br. wystawa
grafiki Moniki Starowicz i Sebastiana Kubicy. Jest to dwójka
wybitnych grafików, których
mieszkaƒcy naszego miasta
mieli okazj´ ju˝ poznaç. Oboje
sà ze Âlàska i ukoƒczyli Akademi´ Sztuk Pi´knych w Katowicach. W trakcie wystawy odby∏
si´ recital Jakuba Wocial-Nickrandt.
Monika Starowicz zrobi∏a dla
Zàbek plakat do spektaklu
„Hamlet”
przygotowanego
przez mieszkaƒca naszego miasta, Piotra Kondrada. Natomiast
Sebastian Kubica zaprojektowa∏ plakat z okazji stulecia
szpitala „Drewnica”. Zàbki nie
sà wyjàtkiem w prezentacji jego
twórczoÊci. Sebastian Kubica
jest jednym z najzdolniejszych
m∏odych twórców. Zosta∏ uznany na wielu wa˝nych przeglà-

dach plakatu artystycznego.
Obecna wystawa jest podkreÊleniem jego olbrzymiego wyró˝nienia w zwiàzku projektem
plakatu na 100-lecie Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych „Drewnica”. Otrzyma∏
bràzowy medal w kategorii plakatu ideologicznego na bardzo
presti˝owym Mi´dzynarodowym Bienale Plakatu organizowanym co dwa lata w Warszawie. Odby∏o si´ ono 5 czerwca
br. w Muzeum Plakatu w ogrodach wilanowskich, jest to najbardziej na Êwiecie ceniona impreza w dziedzinie projektowania graficznego i plakatu artystycznego.
To olbrzymie wyró˝nienie
otwiera mu furtk´ do grona Êcis∏ej Êwiatowej czo∏ówki dizajnerów. W zwiàzku z tà nagrodà
warto przybli˝yç ludziom jego
dzia∏alnoÊç.
red.

Z ˝ycia zàbkowskiego ko∏a TPD
W paêdzierniku tego roku min´∏y trzy lata istnienia w naszym
mieÊcie Ko∏a Pomocy Dzieciom
i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej.
Powsta∏o ono z inicjatywy rodziców, a w szczególnoÊci Pani Elwiry Kurzajewskiej. G∏ównym
celem stowarzyszenia jest troska
o dzieci, które sà w jakimÊ stopniu pokrzywdzone przez los. Staramy si´ dbaç o ich rozwój intelektualny i psychofizyczny. Próbujemy stwarzaç warunki, w których dzieci mog∏yby wyrównywaç swoje niedoskona∏oÊci
w ka˝dej sferze ˝ycia, poszerzaç
horyzonty myÊlowe, doskonaliç
ukryte talenty. Z ka˝dym rokiem
przybywa cz∏onków ko∏a i zadaƒ
do zrealizowania.
Dzi´ki przychylnoÊci w∏adz,
zaanga˝owaniu rodziców, ludzi
dobrej woli, ofiarnoÊci fundacji,
stowarzyszeƒ, firm oraz ró˝nych
instytucji, wciàgu ostatnich
trzech lat zrobiliÊmy wiele na
rzecz dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej z naszej gminy. Nasi
podopieczni, co tydzieƒ majà zaj´cia plastyczne w MOK, na których rozwijajà swoje zdolnoÊci
manualne i wyobraêni´.
Dzieci, które majà problemy
z prawid∏owà wymowà lub naukà
uczestniczà w zaj´ciach z logopedii, reedukacji oraz nieodp∏atnych korepetycji w Êwietlicy terapeutycznej naszego ko∏a. Ponadto
od kilku miesi´cy istnieje ko∏o filatelistyczne, które cieszy si´
ogromnym
zainteresowaniem
wÊród naszej latoroÊli. Ch´tni
cz´sto wraz z panià Joannà Zieliƒskà wyje˝d˝ajà do Warszawy
na spotkania, wystawy filateli-

styczne. W pracowni reedukacyjnej mamy nowoczesny sprz´t
komputerowy, internet, specjalne
programy edukacyjne, pomoce
dydaktyczne, dzi´ki którym dzieci ch´tnie sp´dzajà tu czas.
To w∏aÊnie tu dzieci rozwijajà
swoje zainteresowania, oddajà si´
pasjom i marzeniom, przenoszà
w Êwiat wirtualny. Na zgromadzonych sprz´tach rehabilitacyjnych m∏odzie˝ mo˝e rozwijaç si´
ruchowo, zgodnie ze starà, antycznà maksymà „w zdrowym
ciele – zdrowy duch”.
Doskona∏à dla nas formà rehabilitacji jest p∏ywanie, podczas
którego uaktywniajà si´ wszystkie mi´Ênie, dlatego te˝ w soboty
jeêdzimy autokarem na basen.
Kto wie, mo˝e w przysz∏oÊci na
którejÊ Paraolimpiadzie pojawi
si´ kolejna „Otylia” z naszego
grona. Co roku bierzemy udzia∏
w igrzyskach sportowych dla niepe∏nosprawnych w Warszawie na
Targówku. Zawsze wracamy
z nich z medalami (w biegach,
p∏ywaniu, rzutach do celu).
Mamy nadziej´, ˝e kolejny raz
z tych igrzysk wrócimy zadowoleni. Chcemy w przysz∏oÊci stworzyç u siebie hydroterapi´, dlatego gromadzimy ju˝ pieniàdze na
ten cel, konkretnie na zakup wirówek do koƒczyn górnych i dolnych.
Ponadto zamierzamy zakupiç
urzàdzenie do presoterapii (rozluêniania mi´Êni) i stó∏ rehabilitacyjny. W tym celu sk∏adamy
wnioski do ró˝nych instytucji
o wsparcie finansowe, gdy˝ wià˝´ si´ z tym du˝y koszt, przekraczajàcy nasze w∏asne Êrodki. Sa-
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Âlubowanie pierwszoklasistów
c.d ze str. 5

dzieç na trudne pytania. Wszyscy uczniowie poradzili sobie
z tym doskonale. Udowodnili,
˝e sà prawdziwymi Polakami –
zataƒczyli Poloneza, uÊwiadomili i wyjaÊnili wszystkim obecnym, co to jest i na czym polega
przyjaêƒ.
Doskonale wiedzieli, jak nale˝y zachowywaç si´ w szkole i na
ulicy. Na zakoƒczenie programu
artystycznego dwaj rycerze sta-

n´li przed panià dyrektor i poprosili o magiczny znak, zezwalajàcy na rozpocz´cie uroczystoÊci Êlubowania. Wszyscy uczniowie byli bardzo przej´ci, ale
jeszcze bardziej wzruszyli si´
rodzice, którzy pierwszy raz Êlubowali na sztandar naszej szko∏y, obiecujàc, ˝e b´dà wspieraç
swoje dzieci w nauce. Po uroczystoÊci pasowania na ucznia,
ka˝da klasa dosta∏a s∏odkie upominki ufundowane przez Rad´

Zwiedzanie Komisariatu Policji
26 paêdziernika br. uczniowie Publicznej Katolickiej
Szko∏y Podstawowej w Zàbkach zwiedzali Komisariat Policji w Zàbkach. Po budynku
oprowadza∏ ich sier˝ant sztabowy Janusz Stemplewski opowiadajàc o trudnej pracy policjanta. WyjaÊnia∏ dzieciom, jak
wyglàda dzieƒ pracy policjanta
oraz jakich u˝ywa si´ w pracy
narz´dzi. Pokazywa∏ im, jak zabezpiecza si´ Êlady w postaci linii papilarnych z palców. Opowiedzia∏ o wielu ciekawych
rzeczach, np. jakie sà rodzaje
psów pracujàcych dla Policji.
Dzieci pod czujnym okiem nauczycielek: Joanny Peranow-

skiej i Beaty Gruêliƒskiej mog∏y uczestniczyç w zwiedzaniu
ca∏ego budynku, a ch∏opcy mo-

mi te˝ organizujemy akcje, na
których zdobywamy pieniàdze na
naszà dzia∏alnoÊç. Cz´sto urzàdzamy loterie fantowe, malujemy
kartki na ró˝ne okazje, Êwi´ta
a nast´pnie sprzedajemy je. Co
jakiÊ czas przy okazji ró˝nych
uroczystoÊci robimy wystawy
prac, a dochód z ich sprzeda˝y
zasila bud˝et ko∏a.
Wielkim wydarzeniem by∏a dla
nas czterodniowa ekspozycja
prac plastycznych i ceramicznych
na zjeêdzie mi´dzynarodowego
lotnictwa cywilnego i wojskowego CMAC 2004 w czerwcu
w warszawskim hotelu „Marriott”, której inicjatorem by∏ p∏k
Piotr ¸ukaszewicz. Dochód z tej
wystawy znaczàco zasili∏ konto
ko∏a. Uda∏o nam si´ zebraç
5 000 z∏, i jest to w ca∏oÊci przeznaczone na tworzenie pracowni
hydroterapii.
Ca∏y rok rodzice i m∏odzie˝
wolny czas poÊwi´cajà na prac´
na rzecz ko∏a. Na dzieƒ Wszystkich Âwi´tych zrobiliÊmy wieƒce
na groby, które rozprowadzaliÊmy. Póêniej przystàpimy do
malowania kartek bo˝onarodzeniowych, walentynkowych i wielkanocnych. Akcje te wymagajà
poÊwi´cania wiele czasu, trudu
i zaanga˝owania ze strony rodziców, ale trud op∏aci si´, gdy˝
dzi´ki pozyskanym w ten sposób
Êrodkom mo˝emy funkcjonowaç
przez ca∏y rok.
W grudniu dla naszych podopiecznych urzàdzamy Miko∏ajki, tu˝ przed Bo˝ym Narodzeniem – Wigili´. Jest to zawsze
bardzo uroczysty wieczór. W tym
roku tak˝e tradycji stanie si´ zadoÊç i rodzice, zw∏aszcza mamy,
przygotujà mnóstwo domowych,
wigilijnych potraw, aby po z∏o˝eniu ˝yczeƒ, wÊród Êpiewu kol´d
sp´dziç t´ wyjàtkowà wieczerz´.
Nastrój tego wieczoru jest zawsze
mi∏y. Wspólne spotkania niosà
wiele serdecznoÊci i ˝yczliwoÊci.
Miejmy nadziej´, ˝e i w tym roku
Miko∏aj nie zawiedzie, dostarczy
dzieciom mi∏ych wra˝eƒ i pi´knych prezentów. Po Nowym Roku zamierzamy zorganizowaç
Choink´.
Zwykle NadleÊnictwo Drewni-

ca u˝ycza∏o nam swego pi´knego, przestrzennego i przystosowanego do wózków lokalu, gdzie
sp´dzaliÊmy t´ uroczystoÊç. Kolejna Choinka miejmy nadziej´,
b´dzie wa˝nym wydarzeniem
w ˝yciu dzieci.
Co roku obchodzimy Dzieƒ
Dziecka. Jest to radosne Êwi´to,
w którego organizacj´ zawsze
w∏àczajà si´ zaprzyjaênione z nami instytucje, firmy i uatrakcyjniajà ten dzieƒ dzieciom w ró˝ny
sposób. Dostarczajà im wiele zabawy i radoÊci, by utkwi∏o im to
Êwi´to jak najmilej w pami´ci. JesteÊmy pewni, ˝e przy tylu zaprzyjaênionych osobach, instytucjach, Dzieƒ Dziecka 2005 b´dzie równie atrakcyjny dla naszych dzieci jak poprzednio i dostarczy im mi∏ych wra˝eƒ. W wakacje 2005 roku chcemy wyjechaç na kilkudniowà wycieczk´
autokarowà. Ostatecznie nie zdecydowaliÊmy, dokàd pojedziemy,
ale na pewno w jakiÊ odleg∏y zakàtek Polski, gdzie nie by∏y nasze
dzieci, by zwiedzi∏y ciekawe
miejsca, nieznane dotàd zabytki.
Wspó∏pracujemy z ró˝nymi instytucjami lokalnymi, powiatowymi, ogólnopolskimi, organizacjami pozarzàdowymi. W zwiàzku z tym uczestniczymy w ró˝nych imprezach, konferencjach,
warsztatach, cz´sto o zasi´gu krajowym. 23 paêdziernika byliÊmy
po raz drugi w pobliskiej Zielonce, na spotkaniu dzieci niepe∏nosprawnych pod tytu∏em „Wszystkie Anio∏y ma∏ej Ani”. Ani ju˝
nie ma wÊród nas, ale Êwi´to, jego
idea, pozosta∏a. G∏ówna cz´Êç
uroczystoÊci odby∏a si´ w parku.
W programie sà konkursy,
wspólny obiad, koncert i wiele innych jeszcze atrakcji. Zupe∏nie
inny charakter b´dzie mia∏a odleg∏a jeszcze „Parafiada” (27-29
maja), organizowana przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka,
w której b´dziemy braç udzia∏.
Impreza ta odb´dzie si´ w Zàbkach na stadionie, b´dà to konkursy, zawody sportowe o randze
powiatowej.
Delegacje z naszego ko∏a
w ciàgu roku uczestniczà w ró˝nych konferencjach, seminariach

Rodziców. Po krótkich przemówieniach pani dyrektor i zaproszonych goÊci, uczniowie wraz
z rodzicami rozeszli si´ do swoich sal na s∏odki pocz´stunek.
Ten dzieƒ dla wszystkich pierwszoklasistów, by∏ pierwszà powa˝nà szkolnà uroczystoÊcià,
która d∏ugo zostanie w ich pami´ci.
Agnieszka ˚ochowska
i Dorota Niemyjska
wychowawczynie 1c
gli za∏o˝yç policyjne kamizelki.
Du˝o by∏o przy tym radoÊci
Êmiechu i zabawy.
red.

poÊwi´conych problemom dziecka niepe∏nosprawnego, organizowanych w ró˝nych regionach
Polski.
W ramach wspó∏pracy z programem NGO i starostwa w Wo∏ominie chcemy zorganizowaç
konferencj´ dla rodziców i samorzàdu pod has∏em „Osoby niepe∏nosprawne w Êrodowisku”. Ponadto planujemy utworzyç centrum informacyjne dla osób niepe∏nosprawnych w Zàbkach.
Wydaje si´, ˝e przez trzy lata istnienia naszego ko∏a, zrobiliÊmy
du˝y krok w kierunku naszych
podopiecznych, ale czeka nas
jeszcze mnóstwo zadaƒ, nowych
wyzwaƒ.
Zach´camy wszystkich, którzy
ocierajà si´ o niepe∏nosprawnoÊç,
majà dziecko specjalnej troski, by
wstàpili w nasze szeregi. Ka˝dy
cz∏owiek, osoba niepe∏nosprawna
czuje si´ lepiej, gdy jest potrzebny, mo˝e dawaç siebie innym,
a braç to, co dobre i pi´kne z otoczenia.
Dzi´kujemy Wszystkim, którzy nam pomogli w jakikolwiek
sposób w ciàgu tych trzech lat
dzia∏alnoÊci. Dzi´ki Wam, dzieci,
m∏odzie˝, radoÊniej sp´dza czas,
rozwija si´ i Êmia∏o patrzy
w przysz∏oÊç mimo trudnoÊci, jakie niesie im codzienne ˝ycie.
JednoczeÊnie zwracamy si´
z ogromnà proÊbà do ludzi chcàcych pracowaç spo∏ecznie na
rzecz zàbkowskiego Ko∏a Dzieci
Niepe∏nosprawnych o zg∏aszanie
si´ do siedziby ko∏a lub pod numer tel. 762 92 24 lub 0501 68 99
70. Bardzo pilnie potrzebujemy
informatyka oraz studentów bàdê
nauczycieli mogàcych udzielaç
korepetycji z j. angielskiego, rosyjskiego i przedmiotów Êcis∏ych.
Na szczególne podzi´kowanie
za zaanga˝owanie i dotychczasowà prac´ zas∏ugujà panie:
Agnieszka ˚ochowska, Dorota
Niemyjska, Urszula Wielgat i Joanna Zieliƒska, które spo∏ecznie
pracujà z naszymi dzieçmi.
Rodzice Ko∏a Pomocy
Dzieciom i M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej
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Zagraniczni goÊcie w zàbkowskiej szkole katolickiej „Tam, gdzie czas si´ zatrzyma∏...”
2 listopada br. zàbkowskà
szko∏´ katolickà odwiedzili
przedstawiciele szkó∏ z W∏och,
Anglii i Hiszpanii. W∏oskà szko∏´ Sacro Cuore Institute reprezentowali nauczyciele: Mercedes Gallardo i Maria Gabriella
Gabardi. Z angielskiej szko∏y
Liverpool Lander Road Primary
School byli Jeff Taylor i Sara
Hollerhead. Natomiast hiszpaƒskà szko∏´ Hermanos Tora
School reprezentowali nauczyciele Gemma Cristôbal Perez
i Jorge Garcia Sanchez.
Spotkanie mia∏o na celu zapoznanie studentów szko∏y katolickiej z funkcjonowaniem szkó∏
i nauczycieli w innych krajach
europejskich, ze sposobem nauczania, m. in. j´zyków obcych.
Dzieci, przezwyci´˝ajàc trem´
i niepewnoÊç, aktywnie uczestniczy∏y w spotkaniu zadajàc goÊciom liczne pytania w j´zyku

Jeszcze o herbie
dla miasta Zàbki
W zwiàzku z licznymi zapytaniami naszych szanownych
czytelników jeszcze raz przekazujemy informacj´ o ustanowieniu i zatwierdzeniu herbu
dla Zàbek. W 1983 r. na XII sesji Miejskiej Rady Narodowej
w Zàbkach jej przewodniczàcy
Edmund Kupiec wystàpi∏ z propozycjà do radnych o ustanowienie dla miasta herbu. Wszyscy radni oraz zaproszeni goÊcie z zadowoleniem przyj´li tà
propozycj´. Radny Ryszard
˚bikowski opracowa∏ monografi´ miasta i wr´czy∏ jà przewodniczàcemu MRN na sesji
w dniu 21 lipca 1985 r. Sprawa
opracowania herbu zosta∏a rozpropagowana wÊród spo∏eczeƒstwa i m∏odzie˝y szkolnej
w Zàbkach. Do Komisji ds. herbu wp∏yn´∏o 71 projektów herbu w tym 68 prac nades∏anych
przez m∏odzie˝ szkó∏ zàbkowskich. W dniu 18.05.1987 r.
w lokalu Szko∏y nr 2 Komisja
Spo∏eczna ds. oceny herbu zapozna∏a si´ ze wszystkimi pracami i uzna∏a za najlepszy projekt wykonany przez Ryszarda
˚bikowskiego, gdy˝ projekt ten
obrazuje w zupe∏noÊci symbole
upami´tniajàce powstanie i rozwój miasta Zàbki.
Ponadto Komisja wyró˝ni∏a
12 prac uczniów zàbkowskich
szkó∏. Sà to prace nast´pujàcych uczniów. Szko∏a Podstawowa nr 1: Edyta Kowalczyk
I miejsce, Alicja Rosiak II miejsce, Jolanta Rzyskowska III
miejsce, Dorota ¸azowska IV
miejsce
oraz
Agnieszka
Chruszcz V miejsce. Szko∏a nr
2: Ewa Moniƒska I miejsce, Elwira Bàk II miejsce, Gra˝yna
˚elazniecka III miejsce, Arkadiusz Pot´ga IV miejsce, Robert J´dra V miejsce, Ma∏gorzata Wrzosek VI miejsce i Dariusz Ponichtera VII miejsce.
W dniu 29 maja 1987 r. na uroczystej sesji MRN Komisja ds.
herbu przedstawi∏a protokó∏
z prac komisji, który odczyta∏
radny Henryk Nowak. Radni
jednog∏oÊnie zatwierdzili herb
zaprojektowany przez Ryszarda
˚bikowskiego. M∏odzie˝ szkolna otrzyma∏a nagrody ksià˝kowe. Przewodniczàcy Edmund
Kupiec zabra∏ g∏os i podzi´kowa∏ Ryszardowi ˚bikowskiemu
za w∏o˝ony wk∏ad w ustanowienie herbu dla Zàbek.
red.
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angielskim oraz uwa˝nie s∏uchajàc wyczerpujàcych odpowiedzi.
Wizyta by∏a zorganizowana
w ramach programu Socrates
Commenius, które dzia∏anie 1.
3 polega na wymianie kadry nauczycielskiej mi´dzy szko∏ami.
Wspomniane szko∏y, hiszpaƒska
i angielska ju˝ wczeÊniej wspó∏pracowa∏y ze sobà w ramach tego programu. Od czerwca bie˝àcego roku zacz´∏y organizowaç
nowy projekt noszàcy nazw´
„nauczanie j´zyków z zastosowaniem nowych technologii”.
Tym trzyletnim projektem, w ramach którego odb´dà si´ dwa
spotkania w ciàgu roku opiekuje
si´ szko∏a hiszpaƒska. SpoÊród
wielu europejskich szkó∏ sk∏adajàcych aplikacj´ do tego projektu, zosta∏y wybrane szko∏y
z W∏och i z naszych Zàbek.
Z ramienia szko∏y katolickiej
projektem od samego poczàtku

opiekujà si´ pani Marta Michnowska i pani dyr. Joanna Pytel.
Zdaniem pani Michnowskiej taka wymiana mi´dzy szko∏ami
jest bardzo wa˝na. Spotkania,
gdzie uczniowie mogà porozmawiaç po angielsku z nauczycielami z ró˝nych europejskich szkó∏
sà ogromnà motywacjà dla
uczniów w nauce tego j´zyka.
Planowane jest stworzenie
przez szko∏´ strony internetowej, na której b´dà zamieszczone informacje z innych szkó∏.
Uczniowie b´dà mogli równie˝
komunikowaç si´ za pomocà wideokonferencji. Taka wzajemna
wymiana myÊli za pomocà nowoczesnych technologii czy interpersonalnych spotkaƒ ma
uÊwiadomiç dzieciom rozpoczynajàcym nauk´ w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej, do czego
mo˝e przydaç si´ nauka j´zyka
angielskiego.
red.

Zielony Dinek
wita nowych przedszkolaków
Sta∏o si´ ju˝ tradycjà, ˝e
w paêdzierniku w Publicznym
Przedszkolu nr 1, które nosi nazw´ „Zielony Dinek”, organizujemy odÊwi´tne powitanie
wszystkich nowo przyby∏ych
dzieci. I tak 14 paêdziernika br.
w naszym przedszkolu odby∏o
si´ jedno z najwa˝niejszych
Êwiàt dla maluszków – pasowanie na przedszkolaka oraz nadanie imienia grupie. Impreza
rozpocz´∏a si´ wspólnym zaÊpiewaniem hymnu przedszkola pt. „Zielony Dinek” oraz piosenki integracyjnej „Podajmy
sobie r´ce”.
W tym roku nasze maluszki
nazywajà si´ „Krasnale” i jak
na krasnali przysta∏o, na uroczystoÊci wystàpi∏y w czerwonych czapkach, g∏oÊno Êpiewajàc piosenk´ „My jesteÊmy krasnoludki” i z wielkà dumà wyg∏aszajàc wierszyk „Mam trzy

latka”. Po wyst´pach Krasnali
zaprezentowa∏y swój program
artystyczny dzieci 4-letnie –
„Zajàczki”, 5-letnie „Misie ptysie” oraz 6-latki czyli „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.
Dzieci 6-letnie w prezencie
dla maluszków przygotowa∏y
przedstawienie o „Kubusiu Puchatku” i zaÊpiewa∏y piosenk´
„Stumilowy Las”, którà zna
chyba ka˝dy wielbiciel Puchatka. Nie zabrak∏o te˝ oczywiÊcie
piosenki dla wszystkich Paƒ
z okazji ich Êwi´ta.
Po programie artystycznym
Pani Dyrektor podzi´kowa∏a
wszystkim dzieciom za przepi´kne wyst´py i powita∏a bardzo serdecznie dzieci nowo
przyby∏e do przedszkola. Wr´czy∏a im pi´kne dyplomy a Zielony Dinek dotykajàc ka˝de
dziecko o∏ówkiem do ramienia
mówi∏: JesteÊ ju˝ przedszkola-
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znalaz∏ si´ w obozie niemieckim,
po powrocie w 1946 r. zmar∏.
W czasie okupacji hitlerowskiej
Julia Telszewska „Marta”, niejednokrotnie z nara˝eniem w∏asnego
˝ycia, prowadzi∏a dzia∏alnoÊç
konspiracyjnà w ZWZ, a póêniej
w Armii Krajowej na terenie Zàbek. By∏a zast´pcà dowódcy kobiecego plutonu ∏àcznoÊci i ratownictwa medycznego. Dysponowa∏a wielkà wiedzà w tym zakresie, gdy˝ ukoƒczy∏a specjalistyczne kursy. Wyszkoli∏a wiele
dziewczàt w zakresie pomocy
medycznej i ∏àcznoÊci. Przez d∏ugi okres czasu wykonywa∏a bardzo niebezpiecznà prac´ konspiracyjnà, obs∏ugiwa∏a radiostacj´,
która przez pewien czas zlokalizowana by∏a w budynku Magdaleny Kossak – Samozwaniec przy

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Miasta „Ogrodu” Zàbki ma∏˝onkowie Anna i Aleksander Babscy
wybudowali kolejny budynek
w roku 1927 przy ulicy Langiewicza 8. By∏ to niewielki budynek
mieszkalny w pi´knym stylu.
W budynku tym mieszkali wraz
z córkà Julià do 1956 r. Pani Julia
to bardzo ciekawa i zas∏u˝ona
osoba dla kraju i dla naszej miejscowoÊci. By∏a wielkà patriotkà.
Jeszcze przed II wojnà Êwiatowà
wysz∏a za mà˝ za kpt. Wojska
Polskiego Ryszarda Telszewskiego. W roku 1939 kpt. Telszewski

Pod takim tytu∏em odby∏a si´
w Galerii zàbkowskiego Miejskiego OÊrodka Kultury wystawa fotografii z Nepalu i Sri Lanki. Wystaw´ uÊwietni∏ koncert
„Mariachis” – muzyki krajów
karaibskich i Ameryki Ârodkowej w wykonaniu Pedro Guevara z Ekwadoru. Podró˝nik Bogumi∏ Rzucid∏o w ciàgu 14 lat
przeby∏ 112 tysi´cy kilometrów
odwiedzajàc najbardziej egzotyczne miejsca naszej planety.

Zwiedzi∏ Ameryk´ Po∏udniowà,
liczne wyspy Pacyfiku i Daleki
Wschód. Dysponujàc skromnymi Êrodkami finansowymi cz´sto pracowa∏ w trakcie swoich
licznych podró˝y. Móg∏ dzi´ki
temu lepiej poznaç ró˝ne kultury, tak odmienne od naszej.
Z licznych woja˝y posiada ró˝ne wspomnienia i tysiàce zdj´ç,
z których czàstk´ mo˝na by∏o
obejrzeç.
red.

kiem. Nast´pnie zabrali g∏os
przedstawiciele Rady Rodziców, sk∏adajàc wszystkim pracownikom PP 1 ˝yczenia z okazji Dnia Nauczyciela.
Punktem kulminacyjnym by∏o wniesienie na sal´ olbrzymiego tortu z wizerunkiem
„Zielonego Dinka”. Rozb∏ys∏y
wtedy oczy naszych milusiƒskich, licznie zgromadzonych
rodziców i oczywiÊcie... flesze
aparatów fotograficznych. Pani
Dyrektor zaprosi∏a wszystkie
dzieci na pocz´stunek do swoich sal. Nast´pnie w ka˝dej sali
odby∏a si´ aukcja prac dzieci.
Pieniàdze zebrane podczas niej
przeznaczone
zostanà na doposa˝enie nowej
pracowni plastycznej.
Otwarcie tej
pracowni by∏o
drugim wa˝nym
wydarzeniem tego dnia. MieÊci
si´ ona w dawnym pomieszczeniu gospodarczym, które
po kapitalnym remoncie ca∏kowicie zmieni∏o swój charakter.
Z pracowni b´dà korzysta∏y
wszystkie przedszkolaki. Ma-

my nadziej´, ˝e dobre warunki
dla twórczych dzia∏aƒ plastycznych i konstrukcyjnych pomogà naszym pociechom jeszcze
bardziej rozwijaç ich umiej´tnoÊci.
Bardzo serdecznie dzi´kujemy rodzicom, dziadkom i innym osobom, które z naprawd´
wielkà hojnoÊcià wzi´∏y udzia∏
w naszej aukcji i zrozumia∏y
potrzeb´ wsparcia przedszkola.
UroczystoÊç „Pasowania na

ulicy Langiewicza 5. Przez ca∏y
czas pracowa∏a w Szpitalu dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Drewnicy jako kierownik gospodarstwa rolnego. Starsi miesz-

rytalnym w 1976 r. Julia Telszewska zamieszka∏a w dawnym budynku swych rodziców u paƒstwa
Borowików, obecnie przy ulicy
Langiewicza 10. Mia∏a na pi´trze

kaƒcy naszego miasta do dziÊ majà w pami´ci bardzo uprzejmà
i energicznà panià na rowerku.
W roku 1956 w∏aÊcicielem budynku, w którym zamieszkiwa∏a
pani Telszewska sta∏ si´ Jan MyÊliƒski. Pani Julia mieszka∏a wtedy przy ulicy Gdyƒskiej 11. W roku 1957 budynek od MyÊliƒskiego kupili Maria Kozanowska
z synem Borowikiem z Krakowa.
W roku 1968 odby∏ si´ Êlub Stanis∏awa Borowika z Irenà Degler,
tak˝e z Krakowa. Oboje znali si´
od dziecka. Stanis∏aw Borowik
by∏ in˝ynierem elektrykiem. Zginà∏ tragicznie w wypadku drogowym w 2000 r. Ju˝ w wieku eme-

niewielki pokoik, w którym
mieszka∏a do Êmierci. Zmar∏a
w 1993 r. prze˝ywszy 93 lata. Pochowana zosta∏a na cmentarzu na
Powàzkach w Warszawie. DziÊ
budynkiem opiekuje si´ Pani Irena Borowik i trzeba przyznaç, ˝e
z tego obowiàzku wywiàzuje si´
bardzo dobrze. WÊród zieleni budynek prezentuje si´ bardzo dobrze. Jako ciekawostk´ podaç nale˝y, ˝e Pani Borowik bardzo pieczo∏owicie przechowuje oryginalnà tablic´ z budynku o treÊci:
„Osiedle Miasto „Ogród” Zàbki
w∏asnoÊç, ma∏˝onków Aleksandra i Anny Babskich”.
Ryszard ˚bikowski

przedszkolaka” wypad∏a znakomicie dzi´ki naszym ma∏ym artystom i ich rodzicom.
PP nr 1

