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Uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum nr 1 Nadanie poÊmiertne honorowego obywatelstwa
Dnia 6 paêdziernika 2004 roku w∏adze naszego miasta
otworzy∏y nowy budynek Gimnazjum nr 1 przy ulicy Harcerskiej. Szko∏a zosta∏a poÊwi´cona przez ks. bp. Stanis∏awa K´dziora. W trakcie uroczystoÊci
odby∏o si´ Êlubowanie uczniów
klas pierwszych oraz atrakcje
artystyczne.
Nasze miasto doczeka∏o si´
po wielu latach uroczystego
otwarcia nowej szko∏y Gimnazjum nr 1, tak bardzo potrzebnego po∏udniowej cz´Êci Zàbek. Przypomnijmy, w maju
2003 roku, z inicjatywy radnych miejskich og∏oszono przetarg na budow´ gimnazjum nr
1. Najlepsza okaza∏a si´ firma
Dorbud z Kielc, która 23 czerwca 2003 roku wkroczy∏a na plac
budowy. 1 paêdziernika 2003
roku uroczyÊcie wmurowano
kamieƒ w´gielny. Dyrekcja
cz´sto doglàda∏a budowy budynku nie mogàc si´ doczekaç
zakoƒczenia prac. 30 czerwca
2004 roku ukoƒczono budow´.
Na dzia∏ce o powierzchni prawie 10 000 m2 wspaniale prezentuje si´ kolejny gminny budynek, kolorowa szko∏a o powierzchni 2662 m2, którego
projekt wyszed∏ z pracowni architektonicznej Paƒstwa Kosieradzkich z Siedlec. Jest to nowoczesna dobrze prezentujàca
si´ szko∏a. Ma przestronne, jasne i czyste wn´trze oraz du˝e
sale lekcyjne. Pani dyrektor
Gimnazjum nr 1 Maria Uszyƒska-Baranowska wyrazi∏a ˝yczenie, ˝e szko∏a b´dzie s∏u˝y∏a
wielu pokoleniom m∏odzie˝y
zàbkowskiej, b´dàc powodem
do dumy dla tych, którzy przyczynili si´ do jej powstania.
Z okazji uroczystego otwarcia nowego budynku Gimnazjum nr 1 nasze miasto odwiedzi∏a telewizja. Jeszcze tego samego dnia Kurier Mazowiecki

wyemitowa∏ relacj´ z uroczystoÊci.
Nast´pnie odprawiono okolicznoÊciowà Msz´ Âwi´tà
w koÊciele pod wezwaniem
Âwi´tej Trójcy. By∏a ona koncelebrowana przez ks. bp. Stanis∏awa K´dziora. Potem wszyscy przeszli do nowego budynku gimnazjum. Otwarcia w postaci symbolicznego przeci´cia
wst´gi dokonali dyrektor gimnazjum Maria Uszyƒska-Baranowska, burmistrz naszego
Miasta Jerzy Boksznajder,
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych oraz inni znamienici
goÊcie. Nast´pnie ks. bp. Kazimierz Romaniuk w towarzystwie proboszczy zàbkowskich
parafii poÊwi´ci∏ ca∏y budynek.
UroczystoÊci prowadzi∏a przewodniczàca samorzàdu uczniowskiego Marlena Siemiewska.
Wprowadzono poczty sztandarowe: Sztandar Rzeczypospolitej Polskiej, poczet sztandarowy Szko∏y nr 1 im. Franciszka.
Kleeberga oraz poczet sztandarowy Szko∏y nr 2 im. Jana Kochanowskiego.
OdÊpiewano
hymn Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie uroczystoÊci

nastàpi∏o symboliczne wr´czenie kaganka i ziarenek. Uczniowie przyrzekali, i˝ zgodnie
z maksymà z „PieÊni o ziemi”
K. Ujejskiego: „A ziarno, jeÊli
dobre, nie pójdzie na marne,
Nie pójdzie na marne, choç silny wiatr wieje” tu b´dà si´
uczyç i szanowaç ka˝de s∏owo
„s∏owo które rozpala dusz´,
oÊwieca umys∏, rozjaÊnia drogi, niech nam je przekazujà nasi nauczyciele, którzy je niosà
jak kaganek oÊwiaty..”.
Dyrektor Gimnazjum Maria
Uszyƒska-Baranowska podzi´kowa∏a wszystkim zacnym goÊciom ˝e w tak wa˝nym dniu
dla gimnazjum zaszczycili jà
swojà obecnoÊcià. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li starosta
Konrad Rytel, ks. bp. Stanis∏aw
K´dziora, ksi´˝a proboszczowie zàbkowskich parafii: Edward Kowara, W∏adys∏aw Trojanowski oraz Sylwester Ciesielski. Przywita∏a burmistrzów
i wójtów okolicznych miast.
Zaproszeni zostali równie˝ dyrektorzy placówek oÊwiatowych w Zàbkach, pracownicy
Urz´du Miasta oraz ca∏a rzesza
c.d. na str. 2

miasta Zàbki ks. Jerzemu Popie∏uszko
14 paêdziernika br. odby∏a si´
historyczna sesja Rady Miasta
w Miejskim OÊrodku Kultury
przy ulicy Orlej na której nadano poÊmiertnie honorowe obywatelstwo miasta Zàbki ks. Jerzemu Popie∏uszce.
Uroczystà
drugà
cz´Êç
XXVII sesji zapowiedzia∏ Przewodniczàcy Rady Miasta Ignacy Jarzy∏o. Podzi´kowa∏ przyjacio∏om miasta Zàbki i innym
zacnym osobom za przybycie.
Przywita∏ ksi´˝y proboszczy
zàbkowskich parafii: W∏adys∏awa Trojanowskiego, Sylwestra
Ciesielskiego. W szczególnoÊci
podzi´kowa∏ za przybycie ks.
Edwardowi Kowarze, proboszczowi parafii Âw. Trójcy,
w której Jerzy Popie∏uszko by∏
przez trzy lata wikariuszem.
Wa˝nymi goÊçmi, którzy zaszczycili t´ uroczystà chwil´
byli: pose∏ na Sejm III RP – Artur Zawisza, starosta powiatu
wo∏omiƒskiego Konrad Rytel
oraz burmistrzowie sàsiednich
gmin, którzy zawsze uczestniczà w zàbkowskich uroczystoÊciach. Przywita∏ kierowników
jednostek organizacyjnych naszego miasta, a szczególnie goràco dyrektorów szkó∏ i przedszkoli zàbkowskich, którym
z∏o˝y∏ ˝yczenia z okazji przypadajàcego w tym czasie Dnia
Nauczyciela. Podzi´kowa∏ mieszkaƒcom naszego miasta, których bardzo wielu przyby∏o na
tà zàbkowskà uroczystoÊç.
Przewodniczàcy Rady Miasta
Ignacy Jarzy∏o odczyta∏ treÊç
uchwa∏y w sprawie nadania poÊmiertnie honorowego obywatelstwa Miasta Zàbki ks. Jerze-

mu Popie∏uszko: „W uznaniu
wybitnych zas∏ug w pracy
duszpasterskiej i spo∏ecznej,
mi´dzy innymi na terenie Miasta Zàbki nadaje si´ honorowe
obywatelstwo Miasta Zàbki
poÊmiertnie ksi´dzu Jerzemu
Popie∏uszce”. Uchwa∏a zosta∏a
przyj´ta jednomyÊlnie przez
radnych.
Inicjatywa podj´cia uchwa∏y
nale˝y do grupy radnych, których zainspirowa∏ wniosek Ryszarda Walczaka prezesa Komitetu Pami´ci ksi´dza Jerzego
Popie∏uszki. Okazjà do podj´cia tej uchwa∏y jest 20-lecie
m´czeƒskiej Êmierci ks. Jerzego
Popie∏uszki. Ten czyn spotka∏
si´ z ogromnym uznaniem ca∏ego samorzàdu – Rady Miasta
jak i Burmistrza. Przypomnijmy, ksiàdz Jerzy Popie∏uszko
by∏ mieszkaƒcem Zàbek i s∏u˝y∏
pos∏ugà wiernym z Parafii Âw.
Trójcy w latach 1972-1975. Jego koleje losu sà dobrze znane
nam wszystkim. Pami´tamy go
jako kapelana SolidarnoÊci oraz
dramatyczne okolicznoÊci jego
m´czeƒskiej Êmierci. Obecnie
trwajà przygotowania do jego
beatyfikacji. Jest wielkim zaszczytem, ˝e przebywa∏ i pracowa∏ w∏aÊnie w Zàbkach. I nale˝a∏o go uhonorowaç honorowym obywatelstwem naszego
miasta.
W imieniu Komitetu Pami´ci
ks. Jerzego Popie∏uszki Ryszard Walczak podzi´kowa∏ za
podj´cie uchwa∏y w imieniu
Komitetu i Parafii Âw. Trójcy.
W ramach wdzi´cznoÊci przekaza∏ wraz z ks. proboszczem
c.d. na str. 3

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

ROMIKA
AUTORYZOWANY SERWIS
BLACHARSKO-LAKIERNICZY
Naprawy bezgotówkowe
Samochody zast´pcze
Holowanie 24 h, tel. 0-601 264 768
tel. (0-22) 781-50-64
tel./fax 562 82 56
05-091 Zàbki
kom. 0-605 580 590
ul. Ko∏∏àtaja 55

Przedszkole

Przedszkole Niepubl.

„BAJKA”

„BAJKA”

Zàbki
ul. 3 MAJA 14

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

INFORMACJE I ZAPISY
TEL. 799 76 90

Wszystkie zaj´cia dodatkowe
w cenie czesnego.

ZAPRASZA DO
NOWOOTWARTEJ
FILII

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

Od 2 listopada br. do kwietnia przysz∏ego roku b´dzie kontynuowana coroczna akcja do˝ywiania osób najbardziej potrzebujàcych przez OPS i UM w remizie OSP od godziny 14.00.
UM

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
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XXVII Sesja Rady Miejskiej
Dnia 14 paêdziernika br. odby∏a si´ sesja Rady Miejskiej
w Miejskim OÊrodku Kultury
w Zàbkach przy ul. Orlej 8. Do
po∏udnia sesja mia∏a charakter
roboczy, a w popo∏udniowej
uroczystej cz´Êci sesji Rada
uchwali∏a uchwa∏´ w sprawie
nadania poÊmiertnie honorowego obywatelstwa miasta Zàbki
ks. Jerzemu Popie∏uszko.
Uchwa∏y w sprawie odwo∏ania i powo∏ania Skarbnika
Gminy.
W zwiàzku z rezygnacjà Jadwigi Koc z funkcji Skarbnika
Miasta Zàbki radni na wniosek
burmistrza podj´li uchwa∏´ o odwo∏aniu Jadwigi Koc ze stanowiska. Pani Jadwiga Koc otrzyma∏a
wiele serdecznych ˝yczeƒ sukcesów w dalszej karierze zawodowej od przewodniczàcego Rady
Miasta – Ignacego Jarzy∏o i radnych. Burmistrz tak˝e podzi´kowa∏ za trud i prac´ na rzecz miasta i wr´czy∏ kwiaty.
Tego samego dnia radni mieli
powo∏aç na wakujàce stanowisko nowego skarbnika wyznaczonego przez burmistrza.
W zwiàzku z faktem, i˝ radni
nie mogli si´ zapoznaç z kandydaturà p. Danieli Rychter nie
podj´to tej uchwa∏y.
Uchwa∏y w sprawie sprzeda˝y nieruchomoÊci i w sprawie ustanowienia wieczystego

u˝ytkowania.
Radni wyrazili zgod´ na
sprzeda˝ w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomoÊci
gruntowych, oznaczonych jako
dzia∏ki ewidencyjne:
o numerze 47 w obr´bie 3-08
o powierzchni 2458 m2, oraz
o numerze 48 w obr´bie 3-08
o powierzchni 1899 m2 po∏o˝onych przy ul. Lipowej, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow´ mieszkaniowà jednorodzinnà za cen´ nie mniejszà ni˝
180 z∏ za m2.
Ponadto wyra˝ono zgod´ na
sprzeda˝ w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, za
cen´ nie mniejszà ni˝ 180 z∏ za
m2, niezabudowanej nieruchomoÊci gruntowej oznaczonej jako dzia∏ki ewidencyjne o numerach 1 i 22 w obr´bie 1-10,
o ∏àcznej powierzchni 4833 m2,
po∏o˝onej pomi´dzy ulicami:
Piotra Skargi, Wigury i ˚wirki
przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego
pod zabudow´ mieszkaniowà
jednorodzinnà. Rada Miasta zobowiàza∏a Burmistrza do podzia∏u ww. nieruchomoÊci na
dzia∏ki o powierzchni od 400 do
700 m2.
Upowa˝niono burmistrza do
ustanowienia na rzecz Zak∏adu

OG¸OSZENIE
Burmistrz Miasta Zàbki informuje, i˝ w siedzibie Urz´du Miasta
przy ul. Wojska Polskiego nr 10/12 w dniu 15 paêdziernika 2004
roku wywieszono wykaz dzia∏ek przeznaczonych do sprzeda˝y
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Zarzàdzeniem Burmistrza Miasta Zàbki nr 48/04 i 49/04 z dnia 15.10.2004
roku. Przewidywany termin przetargu – 8 grudnia 2004r.
Bli˝sze informacje mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu:
781-68-14 do 17.

SamorzàdnoÊç znaczy s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu
Szanowni Paƒstwo,
Rozbudowa Êwiate∏ drogowych przy parafii Âwi´tej Trójcy zosta∏a wykonana na proÊb´
mojà i Ks. Proboszcza Edwarda
Kowary, dodatkowe Êwiat∏a przy
koÊciele majà u∏atwiç wyjazd
z parkingu, a Êwiat∏a dla pieszych
przy skr´cie z ul. Warszawskiej
w kierunku Che∏m˝yƒskiej u∏atwiajà równie˝ przejazd samochodów z kierunku Wo∏omina
w stron´ Praskiej Gie∏dy.
Serdeczne podzi´kowanie za
realizacj´ tych Êwiate∏ kierujemy na r´ce Wicemarsza∏ka Województwa Mazowieckiego Bogus∏awa Kowalskiego z Ligi
Polskich Rodzin i Pani Marii
¸anieckiej Dyrektor Zarzàdu
Dróg Wojewódzkich.
Od pewnego czasu zastanawiam si´ czy polityka ma swoje
dobre strony czy jest jedynie
uzale˝nieniem czegoÊ od kogoÊ
lub odwrotnie. Tak bym oceni∏
nag∏e przerwanie prac drogowych przez ekip´ Pana Starosty
Konrada Rytla na ul. Wojska
Polskiego i Kolejowej w Zàbkach, a tak˝e brak reakcji na
apele radnych o naprawienie
i oznakowanie wysepki przy ul.
Powstaƒców i Pi∏sudskiego.
Nasuwa si´ pytanie czy powodem przerwania prac mogà
byç moje niektóre g∏osowania
i rezygnacja z funkcji Przewod-

niczàcego Komisji. Mam jednak nadziej´, ˝e Pan Starosta
zacznie wreszcie równowa˝yç
potrzeby mieszkaƒców Powiatu
(uwzgl´dniajàc Zàbki), i nie b´dzie uzale˝nia∏ ich od dzia∏aƒ
politycznych.
W dniu 8 paêdziernika br. by∏em goÊciem Stanis∏awa Bartkiewicza Prezesa Miejskiego
Przedsi´biorstwa Wód i Kanalizacji Miasta Sto∏ecznego Warszawy. G∏ównym tematem naszej rozmowy by∏o przygotowanie propozycji ze strony
przedsi´biorstwa dla naszego
miasta z uwzgl´dnieniem zrównowa˝enia op∏at za Êcieki
mieszkaƒców Zàbek z mieszkaƒcami Warszawy, którzy p∏acà ni˝sze stawki.
Jednà z propozycji Pana Prezesa, która b´dzie w najbli˝szym czasie przedk∏adana w∏adzom naszego miasta, jest ch´ç
wydzier˝awienia przez MPWiK
zàbkowskich kanalizacji oraz
wodociàgów i przej´cia ich pod
swe zarzàdzanie, a tym samym
negocjowania nowych korzystniejszych stawek za odprowadzane Êcieki przez naszych
mieszkaƒców. Sà te˝ brane pod
uwag´ inne rozwiàzania.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczàcy Rady
Powiatu Wo∏omin z L. P. R.
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Energetycznego Warszawa Teren S. A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Marsa 95 lub jego
nast´pcy prawnego prawa u˝ytkowania (ograniczonego prawa
rzeczowego) na nieruchomoÊci,
oznaczonej jako dzia∏ka ewidencyjna numer 8 w obr´bie
03-04, po∏o˝onej przy ul. Orlej,
Prawo to b´dzie polegaç na prawie wykonywania wszelkich
czynnoÊci zwiàzanych z eksploatacjà, konserwacjà, remontem
i odnowà urzàdzeƒ oraz dostarczaniem i przesy∏aniem energii
elektrycznej.
Uchwa∏a w sprawie przyj´cia kryteriów hierarchizacji
zadaƒ inwestycyjnych, oraz
punktowania tych zadaƒ na
potrzeby Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata
2004 – 2008.
Rada Miasta przyj´∏a kryteria
hierarchizacji zadaƒ inwestycyjnych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata
2004-2008. Na wniosek Komisji Gospodarczej wy∏àczono
z WPI inwestycje najmniejsze
tj. kanalizacje o Êrednicy do
400mm, wodociàgi o Êrednicy
do 160mm, ulice lokalne o szerokoÊci w liniach rozgraniczajàcych do 12m i pozosta∏e inwestycje o wartoÊci do 100 tys.

z∏. Te inwestycje b´dà wprowadzane do corocznych bud˝etów
miasta na zasadach dotychczasowych.
Uchwa∏a zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie za∏o˝enia Publicznego Gimnazjum Nr 1.
Rada Miejska jednog∏oÊnie
uchwali∏a, ˝e § 1 uchwa∏y nr
61/VII/99 z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie za∏o˝enia
gimnazjum w Zàbkach otrzymuje brzmienie: „Zak∏ada si´
z dniem 1 wrzeÊnia 1999 r. Publiczne
Gimnazjum
Nr
1 w Zàbkach, z siedzibà przy
ul. Harcerskiej 9, zwane dalej
szko∏à”.
Uchwa∏a w sprawie rozpatrzenia skargi Zdzis∏awa Krzykowskiego.
Rada Miejska nie uzna∏a
skargi Zdzis∏awa Krzykowskiego za zasadnà w cz´Êci dotyczàcej zarzutu niew∏aÊciwego
i przewlek∏ego rozpatrywania
w zakresie skargi skierowanej
do burmistrza Miasta Zàbki,
gdy˝ burmistrz nie ma kompetencji do zakazania prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Równie˝ niezasadny jest wniosek skar˝àcego z∏o˝ony w Urz´dzie Miejskim, gdy˝ zgodnie
z aktualnym podzia∏em kompetencji pomi´dzy organami sa-

morzàdowymi i paƒstwowymi
kwestie przestrzegania prawa
budowlanego nie sà w gestii
burmistrza.
Rada uzna∏a skarg´ wnioskujàcego za zasadnà w cz´Êci
dotyczàcej rozpoznania prawid∏owoÊci wykorzystania nieruchomoÊci. Wydzia∏ Ochrony
Ârodowiska Starostwa Powiatu
Wo∏omiƒskiego pismem z 3.09.
2001 r. wystàpi∏ do Burmistrza
m. in. o „rozpoznanie prawid∏owoÊci wykorzystania terenu posesji (odnoÊnie do ustaleƒ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wpisu
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej) a tak˝e budynku po∏o˝onego na ww. posesji”. Radni
nie stwierdzili wykonania powy˝szego wniosku przez burmistrza i zobligowano go do przygotowania stosownego pisma.
Uchwa∏a w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Rada nada∏a nazw´: „KoÊcielna” drodze odchodzàcej od
ul. Powstaƒców i równoleg∏ej
do ul. PodleÊnej, sk∏adajàcej si´
z dz. ewid. 43/12 w obr´bie 3 –
33 oraz dz. ewid. 2/12 w obr´bie 3 – 35.
red.

Uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum nr 1
c.d ze str. 1

przyjació∏ szko∏y wraz z najstarszym mieszkaƒcem naszego
miasta Panem Szpaƒskim.
W∏adze samorzàdowe reprezentowali burmistrz naszego
miasta Jerzy Boksznajder, wiceburmistrz Krzysztof Sikorski,
przewodniczàcy Rady Miasta
Zàbki – Ignacy Jarzy∏o, wiceprzewodniczàcy Rady Miasta –
Jacek Sawiejko oraz radni.
Wa˝nym akcentem uroczystoÊci by∏o Êlubowanie uczniów
klas pierwszych. Uczniowie
przyrzekali i˝ b´dà „... kochaç
swojà Ojczyzn´ i szanowaç jej
tradycje (...) dbaç o dobre imi´
klasy i szko∏y oraz (...) poszukiwaç prawdy, pi´kna i dobra
w ˝yciu”.
Zgodnie z tradycjà szko∏y pani dyrektor wr´czy∏a wychowawcom klas pierwszych dyplomy Êlubowania dla ka˝dego
ucznia naszej szko∏y. Dyplomy
otrzymali wychowawcy klas:
1A – Anna Auerbach, 1B Ewa
Chojnicka, 1C – Gra˝yna Krasuska, 1D Jolanta Ga∏ecka.
Pani dyrektor podkreÊli∏a, i˝
troskà uczniów i nauczycieli
jest, aby w tej szkole codziennie
wzrasta∏o ziarno wiedzy, wra˝liwoÊci i zrozumienia dla drugiego cz∏owieka. ˚yczy∏a aby

im wszystkim to zasiane ziarno
przynios∏o obfity plon w postaci màdrych uczniów, dobrych
ocen i wspania∏ych nauczycieli.
Z kolei uczniowie bardzo podzi´kowali za tak uroczyste
przyj´cie i poprosili wszystkich
o pozostanie i obejrzenie programu artystycznego „Sà na
tym Êwiecie rzeczy”, przygotowanego przez Miros∏aw´ Staruchowicz i Ma∏gorzat´ Kujawskà. Panie te otrzyma∏ olbrzymie uznanie od publicznoÊci za
wyre˝yserowanie tego spektaklu. Uczniowie dali popis swoich zdolnoÊci aktorskich wywo∏ujàc zachwyt zgromadzonej
publicznoÊci. Spektakl sk∏ada∏
si´ z kilku bardzo dobrze wyre˝yserowanych scen.
Po przedstawieniu burmistrz –
Jerzy Boksznajder powiedzia∏:
„DziÊ jest jeden z moich najszcz´Êliwszych dni samorzàdowej pracy. Oto po latach oczekiwaƒ w sposób znaczny poprawi∏y si´ warunki nauczania
m∏odzie˝y zàbkowskiej, poprawi∏y si´ warunki pracy nauczycieli i obs∏ugi szko∏y. To wielka
radoÊç”. Wspomnia∏ równie˝
o wielu trudnych zadaniach stojàcych przed samorzàdem: wyremontowania najstarszej Szko∏y nr 1, budowy sali w Gimna-

zjum nr 2 oraz boisk z prawdziwego zdarzenia przy szko∏ach
i budowy szko∏y w po∏udniowej
cz´Êci Zàbek.
Spektakl nie by∏ jedynym artystycznym akcentem tego dnia.
Mo˝na by∏o obejrzeç 50 plakatów o tematyce narodowo-wyzwoleƒczej i patriotycznej. Wystawiony by∏ wspania∏y plakat
z okazji 20 rocznicy Êmierci ks.
Jerzego Popie∏uszki. Jego autorem jest artysta plastyk Wies∏aw
Grzegorczyk, jeden z najwybitniejszych m∏odych twórców
tworzàcych plakat artystyczny.
Równie˝ by∏ cykl plakatów
przedstawiajàcych dekalog autorstwa Moniki Starowicz.
Na koniec dyrektor Gimnazjum nr 1 Maria Uszyƒska-Baranowska jeszcze raz podzi´kowa∏a przedstawicielom
samorzàdu za przygotowanie
i prowadzenie cz´Êci oficjalnej
uroczystoÊci panu burmistrzowi
i naszym radnym, bez których
uporu i wielkiego zaanga˝owania nie powsta∏aby ta pi´kna
szko∏a. Gimnazjum serdecznie
dzi´kuje wszystkim goÊciom,
którzy wykupili okolicznoÊciowe cegie∏ki za wsparcie
szko∏y.
red.

Spotkanie radnych z mieszkaƒcami
30 wrzeÊnia br. mia∏o miejsce
spotkanie radnych po∏udniowej
cz´Êci Zàbek z mieszkaƒcami.
Z zaproszenia Marii Mi∏osz,
Zofii Dàbrowskiej, Edwarda
Dzikowskiego, Waldemara Stachery, Krzysztofa Laskowskiego, Krzysztofa S∏omki, Jacka
Sawiejko i Adama Szarubko
skorzysta∏o oko∏o 50 osób, które na godz. 18.30 przyby∏y do
nowego budynku Gimnazjum
nr 1 przy ul. Harcerskiej.
G∏ównym celem spotkania
by∏o przybli˝enie mieszkaƒcom
aktualnego stanu inwestycji
miejskich oraz dyskusja nad
planami inwestycyjnymi na lata
2005-2008.
Waldemar Stachera w imieniu radnych przedstawi∏ mieszkaƒcom informacje o aktualnym zaawansowaniu inwestycji, o stanie finansów gminnych
oraz celach i kierunkach dzia-

∏aƒ, jakie przyj´∏a obecna Rada
Miasta.
Krzysztof S∏omka przybli˝y∏
mieszkaƒcom ide´ Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
oraz udzieli∏ praktycznych
wskazówek, jak wype∏niaç
wnioski do tego programu.
Radny podkreÊli∏, ˝e Wieloletni
Program Inwestycyjny jest dokumentem wymaganym przy
wszelkiego rodzaju wnioskach
o dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej. Dopóki nasza gmina nie opracuje takiego
dokumentu nie b´dzie mog∏a
si´ ubiegaç o te fundusze.
Podczas dyskusji najwi´cej
kontrowersji wywo∏ywa∏a w∏aÊnie kwestia unijnych dotacji,
a w∏aÊciwie ich brak. Zàbki, jako jedna z dwóch gmin w okolicach Warszawy, nie wystàpi∏a
dotychczas z ˝adnym wnioskiem o unijnà dotacj´. Radni

podzielali niezadowolenie mieszkaƒców w tej kwestii, równoczeÊnie wyjaÊniajàc, ˝e wnioski
mo˝e sk∏adaç tylko Burmistrz.
Rada mo˝e zach´caç, mobilizowaç, mo˝e prowadziç rozmowy, czy nawet przywoziç do
Urz´du Miasta formularze (jak
to ju˝ czyni∏a), nie mo˝e jednak
zastàpiç Burmistrza. To, ˝e
trwajà prace nad WPI jest
zas∏ugà Rady, która zobligowa∏a Burmistrza do jego opracowania.
Koƒczàc spotkanie wiceprzewodniczàcy Rady Jacek Sawiejko zadeklarowa∏, ˝e w najbli˝szym numerze naszej gazety zamieszczone zostanà informacje o radnych, kiedy dy˝urujà i jak si´ z nimi skontaktowaç.
Radni zaÊ wyrazili gotowoÊç do
pomocy w wype∏nianiu wniosków do WPI.
red.
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WNIOSKI INWESTYCYJNE KOMISJI I RADNYCH DO BUD˚ETU MIASTA ZÑBKI NA ROK 2005
Komisja Rewizyjna
Niniejszym Komisja Rewizyjna
zg∏asza swoje propozycje do bud˝etu miasta na 2005 rok.
Za podstawowe zadanie w zakresie inwestycji w infrastruktur´
technicznà miasta uwa˝amy dalsze, sukcesywne wype∏nianie
umów zawartych przez Urzàd
Miasta z mieszkaƒcami w minionych latach.
Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie do bud˝etu 2005 roku:
1. wykonania wszystkich odcinków kanalizacji i wodociàgów,
na które by∏y zawarte umowy partycypacyjne.
2. w ramach umów partcypacyjnych na budow´ dróg – budowa ulic: Pu∏awskiego, Sobieskiego, S∏owiaƒska (we wskazanej kolejnoÊci).
3. budowa ulicy Powstaƒców
w wysokoÊci równowa˝nej wp∏ywom podatku dochodowego od
zameldowanych osób fizycznych
w Osiedlu Kopernika.
Ponadto Komisja Rewizyjna
Okr´g nr 1
Ma∏gorzata Stachera
Majàc na uwadze liczne potrzeby
rejonu Drewnica oraz fakt, ˝e w ciàgu ostatnich dwóch lat uda∏o si´ je
cz´Êciowo zaspokoiç (mam na myÊli inwestycje, wobec których gmina mia∏a najd∏u˝sze zobowiàzania
wobec mieszkaƒców, a wi´c budow´ kanalizacji w znacznej cz´Êci
ulicy Szpitalnej – 2003 r. i przystàpienie do budowy drogi w ul. Granicznej – 2004 r.) zwracam si´
z proÊbà do Pana Burmistrza
o umieszczenie w bud˝ecie na 2005
rok kolejnych nast´pujàcych przedsi´wzi´ç:
• dokoƒczenie budowy drogi
w ulicy Granicznej (zakoƒczenie
tej inwestycji pozwoli miastu wywiàzaç si´ z umów zawartych
z mieszkaƒcami ulicy. Jest tak˝e
niezb´dne, aby prace, jakie Urzàd
zobowiàza∏ si´ przeprowadziç
w tym roku, tj. wykonanie podbudowy betonowej, nie ulega∏y niszczeniu);
• budowa wodociàgu w ulicy
Zakopiaƒskiej – na odcinku mi´dzy ulicami Skargi i Wyszyƒskiego
(mieszkaƒcy Zakopiaƒskiej, podobnie jak wymienionych wy˝ej Szpitalnej i Granicznej, od kilku lat majà
podpisane z Urz´dem umowy partycypacyjne na budow´ wodociàgu
i dokonane wp∏aty z tego tytu∏u. Na
chwil´ obecnà jest to jedyny w ca∏ym rejonie tego typu przypadek.
Wed∏ug mnie jest to najwa˝niejszy
argument, przemawiajàcy za umieszczeniem inwestycji w przysz∏orocznym bud˝ecie);
• budowa brakujàcych odcinków kanalizacji w rejonie Drewnica (przyj´te na ostatniej Sesji Rady Miasta zasady punktacji na potrzeby Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008
stanowià potwierdzenie dà˝enia do
wybudowania w najbli˝szym czasie
nielicznych brakujàcych odcinków
kanalizacji. W moim rejonie – wed∏ug mojej wiedzy i tabel dostarczonych przez Pana Burmistrza – spra-

wnioskuje o przygotowanie koncepcji i wniosku o dofinansowanie
z funduszy UE projektu przekszta∏cenia lasu komunalnego (teren pomi´dzy ulicami Skorupki,
Sosnowa, Gajowa, ˚o∏nierska)
w park leÊny z instalacjami dydaktycznymi, Êcie˝kami rowerowymi
i spacerowymi oraz boiskami do
gier zespo∏owych.
Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera
Komisja Spo∏eczna
Komisja Spo∏eczna zwraca si´
do Pana Burmistrza z proÊbà
o umieszczenie w projekcie bud˝etu na 2005 rok nast´pujàcych
pozycji:
1. kapitalny remont Szko∏y
Podstawowej nr 1 (kwota wynikajàca z przeprowadzonej ekspertyzy);
2. dokoƒczenie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1;
3. adaptacja terenu przy Gimnazjum nr 2 do zaj´ç sportowych;
wa dotyczy ulic: Gwiaêdzistej, cz´Êciowo Szpitalnej i Prostej);
• wodociàg w ulicy Popie∏uszki
– na odcinku mi´dzy ulicami Narutowicza i Wyszyƒskiego – i wykonanie projektu budowy drogi
dla ca∏ej ulicy
• wodociàg w ulicy Piotra
Skargi i wykonanie projektu budowy drogi dla ca∏ej ulicy (ulice
Popie∏uszki i Skargi sà obecnie najd∏u˝szymi nieutwardzonymi ulicami w rejonie Drewnica i jednymi
z d∏u˝szych ulic w Zàbkach. Ze
wzgl´du na d∏ugoÊç i liczb´ mieszkaƒców sà te˝ jednymi z najbardziej
intensywnie wykorzystywanych
ulic na tym terenie. Dodatkowo ulica Popie∏uszki stanowi g∏ówny
szlak komunikacyjny pomi´dzy
osiedlami Kosynierów i Drewnicka
a koÊcio∏em i funkcjonujàcymi na
terenie przykoÊcielnym przedszkolem, szko∏à katolickà i gimnazjum
katolickim oraz Êwietlicà Êrodowiskowà. Wykonanie wodociàgów
otworzy drog´ do niezwykle wa˝nej w przypadku tych ulic inwestycji budowy nawierzchni);
• naprawa ogrodzenia oddzielajàcego drog´ na cmentarz od terenu szpitala Drewnica (podobnie
jak w roku ubieg∏ym wnioskuj´
o uporzàdkowanie drogi na tzw. nowy cmentarz, polegajàce przede
wszystkim na uszczelnieniu betonowego ogrodzenia wzd∏u˝ tej drogi. Zapobiegnie to, a przynajmniej
znaczàco utrudni tworzenie si´ nielegalnego wysypiska Êmieci na ca∏ej jej d∏ugoÊci. Chocia˝by ze
wzgl´du na charakter drogi i fakt, i˝
stanowi ona wizytówk´ miasta konieczne jest pilne uporzàdkowanie
tej kwestii).
Zbigniew Okulus
I. Do najpilniejszych zadaƒ inwestycyjnych w rejonie Drewnicy nale˝y dalsze wodociàgowanie g∏ównych ciàgów ulicznych oraz tzw.
spi´cie kana∏ów, pozwalajàce na
swobodny obieg wody i zabezpieczenie dop∏ywu wody do mieszkaƒ

4. ogrodzenie i adaptacja terenu
boiska przy szko∏ach katolickich;
5. dokoƒczenie budowy chodnika w ul. Szwole˝erów;
6. dokoƒczenie budowy ulic
uj´tych w planie inwestycyjnym
na 2004 rok;
7. zabezpieczenie 50 000 z∏ na
dokumentacj´ technicznà zwiàzanà z przebudowà (w kierunku roz∏adowania nat´˝enia ruchu) przejazdu kolejowego w Zàbkach;
8. audyt energetyczny i techniczny publicznych przedszkoli;
9. wsparcie dzia∏alnoÊci domu
dziennego pobytu dla osób starszych (Caritas);
10. partycypowanie w kosztach zakupu 2 samochodów dla
Policji (2x15 000 z∏);
11. akcja zimowego do˝ywiania najubo˝szych;
12. zabezpieczenie brakujàcej
kwoty na zakup wozu stra˝ackiego;
13. dofinansowanie imprez
miejskich o charakterze otwartym z kalendarza imprez (w przygotowaniu przez Komisj´ Spo∏ecznà);
w przypadku awarii.
Wodociàgi:
1) w ul. Ks. J. Popie∏uszki (od ul.
Narutowicza do ul. Kard. S. Wyszyƒskiego),
2) w ul. Ks. P. Skargi (od ul. Zakopiaƒskiej do ul. Szpitalnej i od ul.
Zakopiaƒskiej do ul. WolnoÊci,
3) w ul. Szpitalnej (od ul. Ks. P.
Skargi do ul. Granicznej – do zamkni´cia tzw. p´tli wodociàgowej).
Szacunkowa wartoÊç powy˝szych propozycji inwestycyjnych
wynosi ok. 450-500 tys. z∏otych.
II. W dalszej kolejnoÊci nale˝y
budowaç wodociàgi w pozosta∏ych
ulicach, które dochodzà do kana∏ów
g∏ównych.
III. W kolejnym etapie nale˝y
przystàpiç do budowy twardej nawierzchni ulic.
Okr´g nr 4
Marek Po∏omski
I. Inwestycjà ogólnomiejskà, która winna byç pilnie wykonana w rejonie pomi´dzy ul. Batorego i ul. Jana Paw∏a II jest sala gimnastyczna
oraz ostatni, przewidziany w projekcie, fragment Gimnazjum. Publicznego Nr 2 przy ul. Batorego.
II. W rejonie, znajduje si´ szereg
d∏ugich odcinków ulic o bardzo
zwartej, istniejàcej ju˝ o dziesi´cioleci zabudowie mieszkaniowej
i o nieutwardzonej nawierzchni.
Dwie spoÊród nich znajdujà si´ na
czele listy dróg, przewidzianych
przez radnych w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej do wykonania:
1) ul. Ch∏opickiego,
2) ul. S∏owiaƒska.
Powy˝sze ulice zosta∏y zg∏oszone przez Komisj´ Gospodarczà do
bud˝etu na 2004 r., ale nie zosta∏y
przez Rad´ Miasta przyj´te do realizacji.
III. Pilnà potrzebà jest wykonanie twardej nawierzchni na odcinkach ulic prowadzàcych bezpoÊrednio do Gimnazjum Publicznego nr 2.
1) ul. Sowiƒskiego (od ul. Bema
do ul. Wyspiaƒskiego)

14. zainstalowanie antywandalowych ∏awek w parku miejskim;
15. zabezpieczenie funduszy
na popraw´ estetyki miasta.
Przewodniczàca Komisji
Spo∏ecznej
Ma∏gorzata Stachera
Propozycje zg∏oszone przez
cz∏onków Komisji Gospodarczej do projektu bud˝etu
na 2005 rok
Cz∏onkowie komisji proponujà
umieszczenie w bud˝ecie nast´pujàcych zadaƒ inwestycyjnych:
– Remont Szko∏y Podstawowej
nr 1,
– Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2,
– Utwardzanie nawierzchni ulic
w kolejnoÊci zgodnej ze stanowiskiem przyj´tym przez rad´ poprzedniej kadencji oraz z uchwa∏à
w sprawie zasad partycypacji
przyj´tà w tej kadencji,
– Chodnik w ulicy Szwole˝erów,
– Parking przed KoÊcio∏em pod
wezwaniem Âwi´tej Trójcy,
2) ul. Wyspiaƒskiego (od ul. Batorego do ul. Sowiƒskiego)
IV. W dalszej kolejnoÊci winna
byç wykonana nawierzchnia w ulicach nieutwardzonych o najbardziej
zwartej zabudowie:
1) ul. Mickiewicza,
2) ul. Wysockiego.
Okr´g nr 6
Waldemar Stachera
Prosz´ o uwzgl´dnienie w projekcie bud˝etu Zàbek na 2005 rok
nast´pujàcych zadaƒ inwestycyjnych:
1. budowa brakujàcych odcinków kanalizacji w rejonie ul. Skorupki tzn: w ul. Skorupki, Szcz´Êliwej i Fiedlera;
2. budowa magistralnych odcinków wodociàgu w ul. Szkolnej, Sikorskiego i Szwole˝erów;
3. projekt sieci wodociàgowej dla
pozosta∏ych ulic rejonu zawartych
pomi´dzy torami kolejowymi i ulicami Pi∏sudskiego, Andersena
i Stefczyka;
4. modernizacja oÊwietlenia w ul.
Jesiennej.
Okr´g nr 7
Krzysztof Laskowski
Zwracam si´ w uprzejmà proÊbà
o uwzgl´dnienie w bud˝ecie miasta
na 2005 r. w planie inwestycji:
a) budow´ przewodu wodociàgowego w os. „Za Agromà”, w ul. Ks.
Skorupki, spacerowa, Broniewskiego, Okrzei, Jod∏owa, Bukowa, Sosnowa, Kr´ta, Reja, Rembertowska,
b)opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budow´
przewodu wodociàgowego w ul.
3-go Maja, Wyzwolenia, Ks. Skorupki, Lagiewicza, Gdyƒska, Lipowa, s∏oneczna, S∏owackiego,
Topolowa, d´bowa, Traugutta,
Chopina, Sióstr Biednarzewskich,
Wrzosowa.
Okr´g nr 8
Maria Mi∏osz
Uprzejmie prosz´ o umieszczenie w bud˝ecie miasta na 2005r.
Êrodków na dokoƒczenie budowy

– Budowa kanalizacji w ulicach: Szcz´Êliwej, ¸odygowej
i Skorupki,
– Budowa wodociàgu w ulicach: ¸odygowej i Skorupki,
– Ewentualne inwestycje zwiàzane ze zwi´kszeniem wspó∏pracy z ZTM (przebudowa skrzy˝owaƒ, budowa zatoczek autobusowych, itp.)
Ponadto cz∏onkowie komisji
proponujà zabezpieczenie w bud˝ecie Êrodków na:
– Wykonanie projektu budynku szko∏y podstawowej przy ulicy
Skrajnej,
– Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociàgowej na terenie ca∏ego miasta,
– Wykupy gruntów prywatnych zaj´tych przez miasto na cele publiczne,
– Bie˝àce regulowanie op∏at
(w szczególnoÊci za us∏ugi dostarczane przez MPWiK),
Przewodniczàcy
Komisji Gospodarczej
Piotr UÊciƒski
chodnika na ul. Szwole˝erów i konieczny wykup gruntów z tym
zwiàzany. WÊród ogólnie znanych
argumentów na rzecz wykonania tej
w∏aÊnie inwestycji szczególne znaczenie ma sprawa bezpieczeƒstwa
pieszych, a zw∏aszcza dzieci idàcych do szko∏y.
Wnioskuj´ równie˝ o wpisanie
do bud˝etu 2005r. wykonania nawierzchni ul. Pu∏askiego. Mieszkaƒcy posesji po∏o˝onych przy tej
ulicy wype∏nili warunki zwiàzane
z umowami partycypacyjnymi i od
kilku lat czekajà na realizacj´ zobowiàzaƒ podj´tych przez miasto.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e w wy˝ej wymienionej ulicy znajdujà si´
wszystkie media, co jest wymieniane jako niezb´dny warunek rozpocz´cia inwestycji drogowej, wykonany jest równie˝ projekt i wydana
decyzja budowlana. Pragn´ zaznaczyç, ˝e mieszkaƒcy ul. Pu∏askiego
anga˝ujà si´ w dzia∏ania na rzecz
pozyskania funduszy zewn´trznych
zarówno na ten cel jak i na inne inwestycje miejskie.
Okr´g nr 10
Adam Szarubko
Prosz´ o zabezpieczenie Êrodków finansowych w bud˝ecie 2005
roku na nast´pujàce inwestycje:
– Budowa ul. Reymonta
– Wykup gruntu pod drog´ ul.
Genera∏a Maczka
– Budowa Êwiate∏ na skrzy˝owaniu ulic Powstaƒców i Pi∏sudskiego
– U∏o˝enie dodatkowych p∏yt na
ul. Kopernika (w celu poszerzenia
przejazdu)
– Kontynuacja budowy ul. Powstaƒców
– Remont nawierzchni ul. U∏aƒskiej.
Od Redakcji:
Radni – cz∏onkowie Komisji Gospodarczej przygotowali wspólny
wniosek zamieszczony powy˝ej.
Gdy wp∏ynà wnioski pozosta∏ych
radnych to opublikuj´ je w nast´pnym numerze „Co s∏ychaç?”

Nadanie poÊmiertne honorowego obywatelstwa miasta Zàbki ks. Jerzemu Popie∏uszko
c.d. ze str. 1

Edwardem Kowarà medal ks.
Jerzego Popie∏uszki wraz z dyplomem. Wyró˝nienie w imieniu samorzàdu zàbkowskiego
odebrali przewodniczàcy Rady
Miasta Ignacy Jarzy∏o i burmistrz Jerzy Boksznajder.
Przewodniczàcy Rady Miasta
zamknà∏ XXVII sesj´ Rady
Miasta i rozpocz´∏a si´ cz´Êç
artystyczna. M∏odzie˝ z Miejskiego OÊrodka Kultury zaprezentowa∏a przedstawienie s∏owno-muzyczne dotyczàce ks. Jerzego Popie∏uszki i wyznawanych przez niego wartoÊci.
Przedstawienie zosta∏o wyre˝yserowane przez Ann´ Kozio∏.
Chcia∏a w nim uchwyciç ca∏e

˝ycie ks. Jerzego Popie∏uszki,
jego kazania. Fragment spektaklu ukaza∏ nam niez∏omnoÊç jego przekonaƒ, których broni∏
ju˝ od chwili gdy by∏ w wojsku.
I ta niez∏omnoÊç zaprowadzi∏a
go do bycia kapelanem SolidarnoÊci. Na zakoƒczenie przedstawiono wiersz ks. J. Twardowskiego „Pan Jezus niewierzàcych”, który jakby zosta∏
stworzony do opisu walki i postaci ks. Popie∏uszki.
Ksiàdz Jerzy jest szczególnà
osobà i z kolei jest trzecià osobà, której nadano honorowe
obywatelstwo. Przed nim tym
tytu∏em zostali uhonorowani
senior ks. pra∏at Tadeusz Karolak oraz Êwi´tej pami´ci ks. pra-

∏at Wac∏aw Kulesza, który by∏
wikarym w tym samym czasie
co ks. Jerzy Popie∏uszko.
Ksiàdz proboszcz W∏adys∏aw
Trojanowski wspominajàc postaç m´czennika powiedzia∏
wa˝ne s∏owa „bo do nieba idziemy poprzez pielgrzymk´ na
ziemskiej ojczyênie”.
Nast´pnie wszyscy obejrzeli
wystaw´ fotografii Erazma
Cio∏ka „Z∏o dobrem zwyci´˝aj”. Ten artysta fotograf i fotoreporter rejestrowa∏ wydarzenia
polityczne i spo∏eczne lat osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku
pozostawiajàc nam cenne Êwiadectwa tamtych czasów. O godzinie 18.00 odby∏a si´ Msza
Âw. w Parafii p. w. Âwi´tej Trój-

cy w Zàbkach. Poza wiernymi,
w∏adzami samorzàdowymi i zaproszonymi goÊçmi udzia∏
w niej wzià∏ poczet sztandarowy Zwiàzku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych
w Zàbkach. W trakcie Mszy
Âwi´tej w∏adze samorzàdowe
uroczyÊcie przekaza∏y historycznà uchwa∏´ na r´ce proboszcza Edwarda Kowary. Po
odprawieniu ró˝aƒca prezes
Klubu Seniora Gra˝yna ˚abicka wyrecytowa∏a wiersz.
Nast´pnie pod pomnikiem
ksi´dza Jerzego Popie∏uszki b´dàcego na terenie tej parafii
w ho∏dzie z∏o˝y∏y wieƒce przedstawiciele Klubu Seniora, na-

szych w∏adz samorzàdowych
oraz ogólnopolskiego Komitetu
Pami´ci ks. Jerzego Popie∏uszki.
Chór Seniora odÊpiewa∏ pieÊƒ
patriotycznà „Ojczyzno ma”.
Ksiàdz proboszcz Edward Kowara podzi´kowa∏ wszystkim za
udzia∏, a zw∏aszcza ks. Jackowi
Duninowi – Borkowskiemu profesorowi wy˝szego seminarium
duchownego za homili´ i wyg∏oszenie S∏owa Bo˝ego. Zakoƒczy∏ uroczystoÊci s∏owami „Budujmy w naszych sercach pomnik niewidoczny, tà mi∏oÊcià
jakà nas uczy∏ ks. Jerzy Popie∏uszko i tà mi∏oÊcià zwyci´˝ajmy
wszelkie z∏o budujàc przysz∏oÊç
KoÊcio∏a i Ojczyzny”.
red.
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List do Redakcji
Po przeczytaniu w sierpniowej Zàbkowskiej Gazecie Samorzàdowej, „Co S∏ychaç?”,
artyku∏u „Czas na zmiany” autorstwa Pana Krzysztofa Laskowskiego, nie mog∏em go zostawiç bez odpowiedzi.
Otó˝ pragn´ wyjaÊniç na ∏amach prasy Panu Laskowskiemu, ˝e skoro startowa∏ Pan
z ramienia komitetu wyborczego
i chce Pan uporzàdkowaç sprawy w mieÊcie, a w szczególnoÊci uregulowaç kwesti´ nieruchomoÊci zaj´tych pod u˝ytecznoÊç publicznà, powinien Pan
zaliczyç spraw´ wykupienia
przez Miasto ziemi zaj´tej pod
drog´, za swój sukces a nie pora˝k´. Czy uwa˝a Pan, ˝e nale˝a∏oby zabraç grunt, który jest

w∏asnoÊcià prywatnà i przeznaczyç go na drog´ publicznà bez
jakiegokolwiek zadoÊçuczynienia? jak to bywa∏o praktykowane przez urz´dników w czasach, które na szcz´Êcie ju˝ min´∏y. Czy wtedy uwa˝a∏by Pan
to za swój sukces? Czy˝ zapomnia∏ Pan, ˝e zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomoÊciami, za
grunty zaj´te pod drogi publiczne, przys∏uguje odszkodowanie
w wysokoÊci uzgodnionej mi´dzy w∏aÊcicielem a gminà?
Czytajàc dalej napisa∏ Pan, ˝e
w∏aÊciciel dzielàc grunty sprzeda∏ je dwa razy. Ca∏kowita
bzdura! Nie rozumiem jak Pan
wpad∏ na pomys∏ wymyÊlenia
przedstawionej historyjki posà-

CO S¸YCHAå?
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dzajàc przy tym Pana X o niegodziwoÊç, cwaniactwo, wy∏udzanie pieni´dzy i szanta˝. Piszàc ten artyku∏, nale˝a∏oby si´
bardziej do niego przygotowaç
i zadaç sobie wi´cej trudu poprzez zapoznanie si´ z dokumentami, z których jasno wynika, ˝e dokonujàc podzia∏u geodezyjnego, uwzgl´dniono i wyodr´bniono dzia∏k´ nr. ew.
29/4 stanowiàcà rezerw´ pod
projektowanà ulic´ o pow.
337 m2 wy∏àczonà z gruntu b´dàcego w∏asnoÊcià Pana X, co
nie przesàdza∏o o jej stanie
prawnym. A nowi w∏aÊciciele
kupujàc dzia∏k´ po dokonanym
podziale geodezyjnym mieli
i majà ca∏kowity dost´p do drogi publicznej. Mieszkajà tam od
1995 roku wyposa˝eni we
wszystkie niezb´dne media.

Do Pana Miros∏awa Wasikowskiego
Od daty opublikowania mojego artyku∏u, z którym Pan polemizuje, up∏yn´∏o ju˝ troch´ czasu, dlatego te˝ w skrócie dla
przypomnienia przedstawi´ jego tez´. Otó˝ b´dàc posiadaczem
dzia∏ki
budowlanej
w kszta∏cie prostokàta, która
posiada∏a kontakt z ulicà tylko
z jednej, krótszej strony, zdecydowa∏ si´ Pan na jej podzia∏
w taki sposób, ˝e powsta∏o kilka dzia∏ek bez dost´pu do drogi
oraz jedna le˝àca prostopadle
do istniejàcej ulicy, majàca
stycznoÊç z ka˝dà powsta∏à po
podziale dzia∏kà (oznaczona nr
ew. 29/4). Nast´pnie wystàpi∏
Pan z wnioskiem do urz´du
miejskiego o wykupienie dzia∏ki nr ew. 29/4 przez miasto jako
drogi. W swoim artykule wykazywa∏em, ˝e miasto zgadzajàc
si´ na wykup tej dzia∏ki (bo
w innym wypadku mieszkaƒcy
powsta∏ych ju˝ budynków zostaliby pozbawieni dost´pu do
energii elektrycznej), przyzna∏o
Panu dodatkowà, nienale˝nà
Panu korzyÊç.
1. W tym przypadku nie by∏o
podstaw do wyp∏aty Panu odszkodowania jak przy wyw∏aszczaniu nieruchomoÊci, poniewa˝ jedynym celem istnienia
dzia∏ki ew. 29/4 jest umo˝liwienie dojazdu do powsta∏ych po
podzieleniu dzia∏ek. Pragn´
przypomnieç,
˝e
jeszcze
w 1991 r., w zwiàzku z nap∏ywajàcymi informacjami o naruszaniu prawa przez organy wydajàce decyzje na podstawie
art. 10 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wyw∏aszczaniu nierucho-

moÊci, Ministerstwo SprawiedliwoÊci zaj´∏o jednoznaczne
stanowisko, ˝e w przypadku,
kiedy przy podziale nieruchomoÊci, w wyniku którego powstanie dzia∏ka budowlana
z dojazdem majàcym kszta∏t
drogi (ulicy), lecz bez potrzeby
u˝ytkowania takiego dojazdu
przez innà osob´ ni˝ nabywca
dzia∏ki budowlanej, wówczas
dojazd taki stanowi cz´Êç dzia∏ki budowlanej i nie jest ulicà
w rozumieniu art. 10 ust. 5 powo∏anej ustawy. Dlatego miasto
wyra˝ajàc zgod´ na nabycie od
Pana dzia∏ki za ograniczonà cen´, nie tylko nie okrad∏o Pana,
ale wr´cz przeciwnie zdecydowa∏o si´ zap∏aciç za drog´ choç
nie powinno.
2. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
zgodnie z ust. 1 art. 10 ustawy
podzia∏ nieruchomoÊci mo˝e
nastàpiç, je˝eli jest zgodny
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Czy zastosowano si´ do tego
przepisu? Plan zagospodarowania przewidywa∏ zabudow´
mieszkaniowà, jednak powsta∏e
po podziale dzia∏ki muszà mieç
dost´p do drogi, za taki dost´p
uwa˝a si´ równie˝ wydzielenie
drogi wewn´trznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich s∏u˝ebnoÊci dla wydzielonych dzia∏ek gruntu. Co
wi´cej, zgodnie z wyrokiem
Naczelnego Sàdu Administracyjnego wydzielenie gruntu
i jego przejÊcie na w∏asnoÊç
gminy mo˝e nastàpiç, jeÊli zostanà spe∏nione nast´pujàce
przes∏anki: w∏aÊciciel nieruchomoÊci wystàpi z wnioskiem

Kontrole Komisji Rewizyjnej
W niniejszym numerze gazety prezentujemy trzy protoko∏y
z kontroli, jakie w ostatnim czasie przeprowadzi∏a Komisja
Rewizyjna. W trakcie wszystkich tych kontroli stwierdziliÊmy du˝e i bardzo du˝e nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu
Urz´du Miasta i Miejskiego Zak∏adu Komunalnego.
Komisja Rewizyjna, ani nawet ca∏a Rada Miasta, nie ma
niestety uprawnieƒ do wyciàgania konsekwencji wobec osób,
które przyczyni∏y si´ lub spowodowa∏y wskazane nieprawid∏owoÊci czy wr´cz straty. Mo˝e to zrobiç tylko Burmistrz, jako prze∏o˝ony pracowników.
I tego w∏aÊnie oczekujemy od
Burmistrza.
Celem naszych kontroli nie
jest jednak szukanie winnych
i ich karanie, ale lepsze zarzà-
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dzanie pieni´dzmi publicznymi
i sprawniejsze funkcjonowanie
instytucji gminnych. Mi∏o nam
poinformowaç, ˝e kontrola
ksi´gowoÊci podatku VAT
przeprowadzona w ostatnim
czasie przez Urzàd Skarbowy
w Miejskim Zak∏adzie Komunalnym w pe∏ni potwierdzi∏a
prawo gminy do z∏o˝enia korekt deklaracji podatku VAT,
dzi´ki czemu mo˝liwe jest odzyskania kilkuset tysi´cy z∏otych. Tym samym potwierdzone zosta∏y wnioski, jakie nasza
komisja przed∏o˝y∏a Radzie
Miasta i Burmistrzowi kilka
miesi´cy temu w kwestii podatku VAT. To cieszy i zach´ca
nas do jeszcze lepszej pracy.
Komisja Rewizyjna
Waldemar Stachera
Adam Szarubko
Krzysztof Laskowski

o podzia∏, droga musi byç publicznà i jej przebieg przewiduje obowiàzujàcy w dacie orzekania plan zagospodarowania
przestrzennego. W tym wypadku plan zagospodarowania nie
przewidywa∏ wytyczenia drogi
publicznej w tym miejscu, nowo powsta∏e dzia∏ki nie mia∏y
zapewnionego dost´pu do drogi, a zatem w∏aÊciciel powinien
zapewniç wydzielenie drogi
wewn´trznej na w∏asny koszt.
3. Ustawa o drogach publicznych mówi, ˝e drogà publicznà
jest droga zaliczona do jednej
z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub
gminnej), z której mo˝e korzystaç ka˝dy. Do dróg gminnych
zalicza si´ drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych
kategorii, stanowiàce uzupe∏niajàcà sieç dróg s∏u˝àcych
miejscowym potrzebom, z wy∏àczeniem dróg wewn´trznych.
Zaliczenie do kategorii dróg
gminnych nast´puje w drodze
uchwa∏y rady gminy. Jak ju˝
poda∏em ul. Chabrowa nie by∏a
wymieniona w planie zagospodarowania przestrzennego oraz
– jak mi wiadomo – nigdy nie

Mo˝na to ∏atwo sprawdziç. Nowo projektowana ulica w 1999
r. otrzyma∏a nazw´ ulicy Chabrowej.
Ponadto dzia∏ka wyodr´bniona pod ulic´, nigdy nie by∏a
sprzedana, o czym stanowi zapis w ksi´dze wieczystej. Co
wi´cej regularnie odprowadzany by∏ za nià podatek od nieruchomoÊci.
W przypadku ulicy Chabrowej, gdy zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami postanowiono
nabyç udzia∏ w niezabudowanej
nieruchomoÊci przeznaczonej
pod gminnà drog´ publicznà,
Pan by∏ przeciwny, wyznajàc
zasad´, po co kupowaç, lepiej
zabraç z dumà stwierdzajàc, ˝e
skoro miasto musi wykupiç to
tak, aby nie straci∏o, wyznaczajàc ra˝àco niskà cen´ w∏aÊcicie-

lowi. Szkoda tylko, ˝e krzywda,
jakà dozna∏ w∏aÊciciel dzia∏ki,
by∏a dla Pana powodem dumy
i ukontentowania. ZaÊ posàdzenie o dwukrotnà sprzeda˝ gruntów by∏o wysoce niesprawiedliwe, krzywdzàce i godzàce
w opini´ Pana X, na którà nie
zas∏u˝y∏. I tu mog´ powiedzieç,
˝e jak do tej pory ze swoich
gruntów przekaza∏ na rzecz
miasta 660 m2 na drogi publiczne nie ˝àdajàc ani z∏otówki. ZaÊ
Jego dziadkowie przekazali
grunt na cmentarz w parafii Êw.
Trójcy.
Mam nadziej´, ˝e postawa Pana popierajàca krzywd´ zwyk∏ego obywatela, znajdzie odzwierciedlenie przy kolejnej kampanii
wyborczej. Ja na pewno na Pana
nie g∏osowa∏bym.
Miros∏aw Wasikowski

zosta∏a podj´ta decyzja o zaliczeniu jej do dróg gminnych
i jest po prostu drogà wewn´trznà. Zatem gdyby tylko powy˝sze przepisy by∏y przestrzegane, to nie móg∏by Pan dokonaç
˝adnego podzia∏u dzia∏ki i dziÊ
nie mielibyÊmy problemu, albo
z mocy prawa dzia∏ka nr ew.
29/4 sta∏aby si´ drogà wewn´trznà, bo nikt o zdrowych
zmys∏ach nie kupi∏by dzia∏ki
budowlanej bez mo˝liwoÊci dojazdu do domu.
4. Nie wiem czy Êwiadomie,
ale w swojej polemice pos∏uguje si´ Pan po prostu k∏amstwem
twierdzàc, ˝e „nowi w∏aÊciciele... mieszkajà tam od 1995 roku wyposa˝eni we wszystkie
niezb´dne media.” Przyk∏adem
na absurdalnoÊç takiego twierdzenia sà zarzuty stawiane Panu
przez obecnà mieszkank´ ul.
Chabrowej, która na sesji Rady
Miejskiej skar˝y∏a si´, ˝e nie
mo˝e legalnie pod∏àczyç do budynku energii elektrycznej, poniewa˝ w∏aÊciciel dzia∏ki nr ew.
29/4 nie wyra˝a na to zgody
(z przebiegiem tej dyskusji
mo˝na si´ zapoznaç w biurze
Rady Miejskiej). Na dodatek
podobno zostali wprowadzeni
w b∏àd podczas transakcji kupna-sprzeda˝y, poniewa˝ zapew-

niano ich, ˝e dzia∏ki majà dost´p do drogi publicznej. Dlatego prosz´ nie mówiç mi
o krzywdzie jakiej niby dozna∏
Pan z mojej strony.
5. Zwracam uwag´ na fakt, ˝e
o ile w tym wypadku powy˝sza
droga nie powinna w ogóle byç
wykupiona od w∏aÊciciela, jako
droga wewn´trzna powsta∏a
z podzia∏u dzia∏ki na wniosek
w∏aÊciciela, o tyle w ca∏ym mieÊcie znajdujà si´ liczne nieruchomoÊci zaj´te pod u˝ytecznoÊç publicznà bez wiedzy lub
zgody w∏aÊcicieli i te nieruchomoÊci powinny zostaç wykupione za pe∏nym odszkodowaniem. Takim przyk∏adem mo˝e
byç ul. Maczka, która przebiega
przez w∏asnoÊç prywatnà prawie na ca∏ej swej d∏ugoÊci.
6. Reasumujàc, nigdy nie
opowiada∏em si´ za zaborem
w∏asnoÊci prywatnej, co mi Pan
imputuje, a jedynie za przestrzeganiem prawa, bo na skutek „niechlujstwa” urz´dników
wszyscy mieszkaƒcy Zàbek b´dà musieli zap∏aciç Panu za
dzia∏k´ nr ew. 29/4, co te˝ próbowa∏em udowodniç w swoim
artykule.
Krzysztof Laskowski

Protokó∏ z kontroli przestrzegania w Urz´dzie
Miejskim przepisów Kodeksu Post´powania
Administracyjnego
Komisja Rewizyjna zosta∏a
przez Rad´ Miejska uchwa∏à nr
64/XIII/03 z dnia 29 wrzeÊnia
2003 r. upowa˝niona do przeprowadzenia kontroli przestrzegania w Urz´dzie Miejskim
przepisów Kodeksu Post´powania Administracyjnego.
Kontrol´ przeprowadzi∏ zespó∏ kontrolujàcy w sk∏adzie:
Waldemar Stachera – przewodniczàcy, Adam Szarubko, Krzysztof Laskowski.
W ramach kontroli Komisja
Rewizyjna przeanalizowa∏a przestrzeganie w Urz´dzie Miasta
przepisów KPA w 2002 i 2003
roku.

PODSTAWA PRAWNA
Podstawowym aktem prawnym regulujàcym sposoby
przyjmowania i za∏atwiania
spraw przez Urzàd Miasta Zàbki – organ administracji publicznej jest ustawa z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks post´powania administracyjnego.

KPA jest aktem normatywnym, stanowiàcym zbiór przepisów regulujàcych post´powanie przed organami administracji w zwiàzku z wydaniem decyzji administracyjnej i zaÊwiadczeƒ, oraz zaskar˝eniem
decyzji administracyjnej do
i rozstrzyganie sporów o w∏aÊciwoÊç (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001r.
Nr 49, poz. 509, Dz. U. z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz.
1387), jak równie˝ instrukcja
kancelaryjna, której obowiàzek
sporzàdzenia
wynika
z przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2002 r. Nr 172, poz.
1396 z póên. zm.) oraz rozporzàdzenia Ministra Kultury
z dnia 16 wrzeÊnia 2002 r.
w sprawie post´powania z dokumentacjà, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz
zasad i trybu przekazywania
materia∏ów archiwalnych do archiwów paƒstwowych (Dz. U.
Nr 167, poz. 1375), jak równie˝
rozporzàdzenie Rady Mini-

strów w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków (Dz. U. 02.
5.46).
Kodeks post´powania administracyjnego normuje post´powanie: przed organami administracji paƒstwowej oraz organami samorzàdu terytorialnego
w nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
tych organów sprawach indywidualnych
rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnych; w sprawach rozstrzygania sporów o w∏aÊciwoÊç
mi´dzy organami administracji
paƒstwowej i organami samorzàdu terytorialnego oraz mi´dzy tymi organami a sàdami;
w sprawach wydawania zaÊwiadczeƒ.
Kodeks post´powania administracyjnego mówi, ˝e podania, czyli ˝àdania, wyjaÊnienia,
odwo∏ania lub za˝alenia, wnosiç mo˝emy nie tylko pisemnie.
Mo˝na sk∏adaç podania telegraficznie, dalekopisem, telefakc.d. na str. 5
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Protokó∏ z kontroli przestrzegania w Urz´dzie Miejskim przepisów
Kodeksu Post´powania Administracyjnego
c.d. ze str. 4

sem lub pocztà elektronicznà.
Aby takie „pismo” mog∏o byç
rozpatrzone, tak samo jak podanie pisane r´cznie, powinno zawieraç wskazanie osoby, która
je wnios∏a, jej adres i oczywiÊcie opisanie problemu, z jakim
wyst´pujemy do danej jednostki administracyjnej.
PRZEDMIOT KONTROLI
Ksi´ga kancelaryjna Urz´du
Miasta z 2002 i 2003 roku.
STWIERDZONE
NIEPRAWID¸OWOÂCI
ROK 2002
Komisja Rewizyjna podczas
kontroli Urz´du Miasta stwierdzi∏a:
1) W ksi´dze kancelaryjnej
sà braki wpisów (kilkaset pozycji), komu i kiedy przekazano
pismo do dalszej realizacji
Przyk∏adowe pozycje:
644,647,660,716,755,805,815,
823,834,851,871,863,917,926,
934,938,977,982,999,1006,
1022,1042,1044,1047,1080,10
96,1102,1104,1183,1243,1263,
1270,1278,1302,1303,1345,
1349,1350,1351,1353,1354,13
72,1383,1387,1402,1435,1454,
1480,1508,1522,1581,1595,
1600,1441,1658,1693,1715,17
56,1765,1778,1779,1802,1826,
1842,1874,1879,1922,1940,
1959,1960,1961,1962,1963,19
85,2028,2038,2039,2041,2066,
2115,2125,2127,2134,2135,
2185,2206,2225,2248,2249,22
63,2286,3004,3005,3025,3041,
3054,3055,3067,3103,3113,
3122,3126,3135,3151,3163,31
81,3208,3216,3219,3285,3290,
3298,3304,3310,3311,3321,
3323,3324,3331,3321,3336,33
38,3339,3340,3346,3347,3357,
3358,3371,3461,3463,3484,
3500,3501,3506,3572,3593,36
80,3681,3704,3707,3724,3725,
3748,3752,3773,3774,3777,
3788,3800,3801,3841,3842,38
43,3844,3858,3939,4013,4014,
4076,4101,4181,4198,4199,
4262,4274,4279,4282,4291,43
79,4413,4414,4441,4446,4447,
4457,4471,4478,4747,4790,
4833,4883,4889,4925,5046,50
87,5115,5125,5183,5184,5186,
5187,5201,5235,5238,5244,
5245,5275,5276,5277,5315,53
69,5370,5371,5408,5409,5410,
5435,5436,5442,4548,5490,
5516,5528,5546,5547,5586,55
88,5589,5589,5601,5604,5605,
5606,5619,5659,5680,5683,
5700,5703,5708,5756,5810,58
16,5828,5846,5854,5901,5902,
5978,5994,6032,6024,6036,
6037,6074,6086,6090,6091,61
09,6112,6130,6139,6152,6159,
6169,6170,6219,6221,6223,
6254,6281,6283,6287,6294,62
95,6301,6322,6337,6342,6343,
6359,6385,6435,6505,6506,
6448,6480,6481,6482,6512,65
13,6514,6565,6566,6587,6591,
6595,6608,6609,6626,6634,
6660,6670,6712,6726,6733,67
42,6752,6802,6842,6854,6884,
6884,6891,6894,6896,6902,
6921,6932,6951,6962,6963,70
03,7006,7010,7015,7020,7029,
7033,7047,7066,7074,7085,
7086,
2) Miejski Zak∏ad Komunalny praktycznie nie udziela odpowiedzi pisemnych, tylko informuje – najcz´Êciej telefo-

nicznie – osoby zainteresowane
o przebiegu sprawy.
Miejski Zak∏ad Komunalny
praktycznie nie udziela odpowiedzi pisemnych, tylko informuje – najcz´Êciej telefonicznie
– osoby zainteresowane o przebiegu sprawy.
3) Komisja wybra∏a 30 przyk∏adowych pism z wszystkich wp∏ywajàcych do kancelarii Urz´du
Miasta w 2002 roku i sprawdzi∏a ich przebieg oraz czas realizacji. StwierdziliÊmy nast´pujàce nieprawid∏owoÊci:
• Pismo 5370 – MPWiK –
oÊwiadczenie o wypowiedzeniu
umowy. Z informacji od sekretarza Urz´du sprawà osobiÊcie
zajà∏ si´ Burmistrz Miasta –
brak informacji o zakoƒczeniu
sprawy.
• Pismo 1553 – odwo∏anie od
decyzji podatkowej Z informacji uzyskanej od Pani ins. d/s.
Wymiaru Podatku Krystyny
Zdunek dokumenty przekazano
do SKO w dniu 10 03.2002 roku. Odpowiedê dla zainteresowanej wystosowano 29.11.
2002 roku – po oÊmiu miesiàcach.
• Pismo 3378 – wniosek o roz∏o˝enie podatku od spadku.
Z informacji uzyskanej od Pani
ins. d/s. Wymiaru Podatku
Krystyny Zdunek pismo wp∏yn´∏o z urz´du skarbowego
w dniu 21 maja 2002 roku.
Sprawa zosta∏a za∏atwiona postanowieniem nr 34/02 w dniu
7.08.2002 roku – po prawie
trzech miesiàcach. Brak informacji o powodach przed∏u˝enia post´powania w sprawie
i nie mo˝noÊci odpowiedzi
w przewidzianym ustawowo
czasie i nie wskazanie nowego
terminu
• Pismo 204 – zamiana lokali.
Z informacji uzyskanej od Kierownika MZK pismo wp∏yn´∏o
14.01.2002 roku, sprawa zosta∏a za∏atwiona 30.04.2002
Osoba powiadomiona osobiÊcie o decyzji – brak pisemnej
odpowiedzi.
• Pismo 1258 – zwrot kosztów
za zniszczenie urzàdzeƒ sanitarnych. Z informacji uzyskanej
od Kierownika MZK –uzgodniono osobiÊcie, i˝ awaria nastàpi∏a z winy lokatora i zwrot
kosztów nie przys∏uguje – brak
pisemnej odpowiedzi.
• Pismo 1178 dotyczy nawierzchni ul. Reymonta. Z informacji uzyskanej od Kierownika MZK praca zgodnie z podaniem zosta∏a wykonana przy
sprzyjajàcych warunkach atmosferycznych – brak pisemnej
odpowiedzi.
• Pismo 5235 dotyczy drogi
dojazdowej. Z informacji uzyskanej od Kierownika MZK,
zgodnie z podaniem praca zosta∏a wykonana – brak pisemnej odpowiedzi.
• Pismo 5442 – skarga na Kierownika MZK. Z informacji
uzyskanej od Kierownika MZK
wynika, ˝e zainteresowana
otrzyma∏a odpowiedê od MZK
w dniu 17.10.2002 r. (sygn. akt
MZK/286/2002). Z informacji
uzyskanych przez Komisj´ Rewizyjnà wynika natomiast:
– mieszkanka Zàbek, w dniu
13.09.2002 r. z∏o˝y∏a w Mazowieckim Urz´dzie Wojewódzkim skarg´ w sprawie lokalowej;
– skarga, zgodnie z art.
229kpa zosta∏a pismem o sy-

gnaturze BDG-1550/872/02/
DU przes∏ana do Rady Miejskiej w Zàbkach celem rozpatrzenia;
– skarga dotar∏a do Urz´du
Miasta w dniu 23.09.2002 r.
i otrzyma∏a numer 5442;
– w dniu 27.09.2002 r. Mazowiecki Urzàd Wojewódzki nades∏a∏ sprostowanie do skargi
t∏umaczàc i˝ w swoim piÊmie
przewodnim zapisa∏ i˝ skarga
dotyczy zamiany lokalu a powinno byç zapisane i˝ dotyczy
pomocy przy remoncie lokalu
i braku odpowiedzi ze strony
Urz´du Miasta Zàbki.
– podczas ostatniej Sesji Rady
Miejskiej poprzedniej kadencji
w dniu 10.10.2002 r. Przewodniczàcy Rady Miejskiej p. Po∏omski poinformowa∏ Rad´:
„Wp∏yn´∏a skarga pani [...]
w sprawie warunków jej zamieszkania. Sprawà tà zajmie
si´ Komisja ds. Komunalnych
nast´pnej kadencji”.
– Burmistrz w dniu 23.10.
2002 r. (30 dni po nadejÊciu
skargi) zadekretowa∏ jà do
Biura Rady;
– 6.11.2002 r. Mazowiecki
Urzàd Wojewódzki przes∏a∏ do
Urz´du Miasta ponaglenie
o wyjaÊnienie sprawy i udzielenie odpowiedzi; 19.11.2002 r.
Burmistrz zadekretowa∏ to pismo do Sekretarza Urz´du
Miasta, który je w dniu 30.12.
2002 r. przekaza∏ do MZK.
– MZK nie udzieli∏o ˝adnej odpowiedzi. W dniu 2.04.2004 r.
Komisja Rewizyjna otrzyma∏a
od Miejskiego Zak∏adu Komunalnego wyjaÊnienie: „Miejski
Zak∏ad Komunalny niniejszym
wyjaÊnia, i˝ w/w skarga nigdy
nie wp∏yn´∏a do naszego Zak∏adu /nie by∏a pokwitowana
podpisem w kancelarii i nie by∏a zarejestrowana w naszym
wewn´trznym rejestrze/.”......
„WyjaÊniamy, i˝ odpowiedê
MZK/286/2002r
z
dnia
17.10.2002 roku dotyczy∏a pisma nr 5624 WOK –
0718/80/504/2002r z dnia
27.09.2002 r w sprawie remontu lokalu pani [...]”
– Do dnia dzisiejszego skarga
nie zosta∏a przez Rad´ Miejska
rozpatrzona.
ROK 2003
Komisja Rewizyjna podczas
kontroli Urz´du Miasta stwierdzi∏a:
1) W ksi´dze kancelaryjnej
sà braki wpisów (154 pozycje),
komu i kiedy przekazano pismo
do dalszej realizacji Pozycje:
290,330,386,389,391,392,393,
394,414,432,433,457,466,468,
469,473,474,487,489,506,
513,534,608,633,650,659,689,
692,693,698,711,728,740,742,
758,804,963,1082,1097,
1114,1150,1160,1161,1162,11
80,1188,1206,1207,1208,1210,
1214,1224,1258,1276,1277,
1302,1324,1403,1412,1413,14
14,1415,1416,1501,1512,1516,
1528,1534,1537,1573,1574,
1575,1576,1577,1608,1612,16
21,1628,1639,1651,1652,1659,
1678,1680,1765,1766,2978,
3000,3031,3056,3081,3082,30
83,3084,3149,3212,3327,3342,
3355,3356,3371,3413,3439,
3462,3497,3498,3518,3527,35
91,3592,3678,3697,3702,3703,
3754,3767,3802,3803,3804,
3823,3830,3831,3846,3847,38
67,3883,3910,3930,3931,3932,

3937,3938,3939,3940,4157,
4207,4222,4312,4359,4375,43
99,4410,4520,4531,4630,4631,
4649,4654,4670,4679,4705,
4781,4805,4873;
2) W ksi´dze kancelaryjnej sà
braki wpisów (165 pozycje),
kiedy przekazano pismo do dalszej realizacji oraz brak jest potwierdzeƒ odbioru pism przez
poszczególnych pracowników
UM. Pozycje:
70,71,78,79,80,321,416,417,41
8,419,421,422,423,424,425,42
6,448,449,592,886,887,888,88
9,890,891,892,893,894,895,89
6,897,916,922,937,950,951,95
2,953,954,955,957,958,
959,960,961,962,967,1112,122
3,1298,1305,1309,1310,1329,1
418,1435,1436,1438,1439,
1450,1451,1456,1457,1458,14
62,1463,1468,1480,1482,1499,
1500,1502,1503,1511,1514,
1679,1666,1668,1688,1689,18
05,1897,1929,3013,3094,3102,
3123,3146,3162,3167,3204,
3256,3267,3270,3287,3301,33
20,3321,3322,3323,3324,3325,
3326,3329,3379,3453,3471,
3479,3500,3559,3646,3665,36
66,3671,3700,3886,3916,4011,
4012,4013,4021,4022,4025,
4028,4033,4034,4045,4046,40
484049,4056,4057,4060,4062,
4063,4064,4065,4066,4093,
4094,4095,4098,4106,4118,41
19,4120,4215,4266,4270,4300,
4302,4344,4380,4446,4463,
4471,4472,4487,4591,4592,45
93,4607,4611,4708,4750;
3) Komisja wybra∏a 39 przyk∏adowych pism z wszystkich
wp∏ywajàcych do kancelarii
Urz´du Miasta w 2003 roku
i sprawdzi∏a ich przebieg oraz
czas realizacji. StwierdziliÊmy
nast´pujàce nieprawid∏owoÊci:
• Pismo 2627 z 11.06.2003 r. –
W dniu 3.07.2003 roku poinformowano zainteresowanego
i˝ udzielenie odpowiedzi mo˝e
nastàpiç dopiero po 25.07
(podpis na notatce nieczytelny)
Umow´ zawarto zgodnie z podaniem – od 15.09.2003 roku.
• Pismo 3274 z 11.07.2003 r. –
Umow´ podpisano 10.07.2003
r. tj. przed z∏o˝eniem pisma nr
3274.
• Pismo 3744 z 8.08.2003 r. –
Odpowiedê
udzielono
13.08.2003 r. Spraw´ skargi p.
Jadwigi Bobrowicz rozpatrywa∏ referat Urz´du Miasta
a nie Rada Miejska.
• Pismo 3938 z 22.08.2003 r. –
Nieterminowa odpowiedê –
10.01.2003 r. Nie stwierdzono
informacji o przed∏u˝eniu
sprawy w zwiàzku z brakiem
mo˝liwoÊci terminowej odpowiedzi.
• Pismo 4027 z 2.09.2003 r. –
Nieterminowa odpowiedê –
15.01.2004 r. Nie stwierdzono
informacji o przed∏u˝eniu
sprawy w zwiàzku z brakiem
mo˝liwoÊci terminowej odpowiedzi.
• Pismo 4190 z 9.09.2003 r. –
Nieterminowa odpowiedê –
4.11.2003 r. Nie stwierdzono
informacji o przed∏u˝eniu
sprawy w zwiàzku z brakiem
mo˝liwoÊci terminowej odpowiedzi.
• Pismo 4284 z 15.09.2003 r. –
Nieterminowa odpowiedê –
2.02.2004 r. Nie stwierdzono
informacji o przed∏u˝eniu
sprawy w zwiàzku z brakiem
mo˝liwoÊci terminowej odpowiedzi.

WNIOSKI
W analizowanym okresie
2002 i 2003 roku Komisja Rewizyjna stwierdzi∏a liczne przypadki naruszania przepisów
KPA. Nie by∏y przestrzegane
terminy udzielania odpowiedzi.
W wielu przypadkach w ogóle
nie udzielono odpowiedzi. Nie
informowano te˝ zainteresowanych o niemo˝noÊci post´powania w przewidzianym ustawowo terminie i nie wskazywano nowego terminu. Tylko forma pisemna mo˝e ustrzec
Urzàd Miasta przed skargami
o nie terminowe odpowiedzi.
W sumie Komisja stwierdzi∏a
ponad 700 przypadków braków
wpisu, któremu z pracowników
lub której jednostce Urz´du
Miasta i kiedy przekazano spraw´. Zdaniem Komisji powinien
byç zwi´kszony nadzór nad
przebiegiem dokumentacji jak
i wpisów do ksi´gi kancelaryjnej. T∏umaczenie Sekretarza
Miasta pana Sylwestra Marzocha
i˝ „Na kilka tysi´cy spraw, które wp∏yn´∏y do Urz´du tylko kilka mog∏o w ten sposób zab∏àdziç.” uznajemy za niepowa˝ne.
RównoczeÊnie, w trakcie innych kontroli prowadzonych
równolegle przez Komisj´ Rewizyjnà, Urzàd Miasta przekazywa∏ Komisji Rewizyjnej dokumenty, które nie by∏y nigdy
zarejestrowane w Ksi´gach
Kancelaryjnych. Brak takiego
wpisu podwa˝a autentycznoÊç
daty sporzàdzenia i przekazania
dokumentu.
Komisja stwierdzi∏a brak
elektronicznego obiegu dokumentów b´dàcego odpowiednio
zaprojektowanym i zorganizowany system komputerowym,
który pozwala na wymian´, magazynowanie i archiwizacj´ formularzy elektronicznych oraz
dokumentów
tradycyjnych
w postaci cyfrowej. Dodatkowo
system taki pozwala na monitorowanie trwajàcych procesów,
kontrol´ ich historii oraz szybkie
przeszukiwanie zgromadzonych
dokumentów wed∏ug rozmaitych kryteriów takich jak: data
dokumentu, autor dokumentu,
kategoria i treÊç oraz pozwala
obywatelom na ∏atwiejszy kontakt z urz´dem poprzez Internet.
WNIOSEK KO¡COWY
Komisja stwierdzi∏a nierzetelne prowadzenie rejestrów
Ksi´gi Kancelaryjnej i brak
prawid∏owego nadzoru nad
przebiegiem ich rozpatrywania.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
1. wyciàgni´cie konsekwencji
w stosunku do osób, które doprowadzi∏y do stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci oraz odpowiada∏y za nadzór nad obiegiem dokumentów w Urz´dzie
Miasta;
2. przeszkolenie wszystkich
pracowników Urz´du Miasta
w zakresie KPA;
3. opracowanie i wdro˝enie
procedur gwarantujàcych przestrzeganie prawa w zakresie obj´tym Kodeksem Post´powania
Administracyjnego.
Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera
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PROTOKÓ¸ Z KONTROLI
MIEJSKIEGO ZAK¸ADU KOMUNALNEGO
Stan techniczny wpustów ulicznych
Komisja Rewizyjna w dniu
19 sierpnia 2004 r. w godz.
9.00-11.30 skontrolowa∏a stan
techniczny wpustów ulicznych
na terenie Zàbek.
Kontrol´ przeprowadzi∏ zespó∏ kontrolujàcy w sk∏adzie:
Waldemar Stachera – przewodniczàcy, Adam Szarubko, Krzysztof Laskowski.

Aby osadnik spe∏nia∏ swojà
funkcj´ musi byç okresowo
opró˝niany, tak aby poziom zanieczyszczeƒ nigdy nie dochodzi∏ do wysokoÊci odp∏ywu. Po
przekroczeniu tego poziomu
piasek z ulicy b´dzie z wodà
deszczowà p∏ynà∏ do kolektora
powodujàc jego zamulanie.
STWIERDZONY STAN
TECHNICZNY

INFORMACJA TECHNICZNA
Wpusty uliczne s∏u˝à do odprowadzania wody deszczowej
z ulic do kanalizacji. Aby zapobiec sp∏ywaniu do kanalizacji
piachu i innych zanieczyszczeƒ
wpusty uliczne wyposa˝one sà
w osadniki, której przejmujà
i gromadzà zanieczyszczenia.

➨

kratka
Êciekowa

➨

odp∏yw do
kanalizacji

osadnik

Komisja Rewizyjna sprawdzi∏a stan techniczny 72 wpustów ulicznych. Poniewa˝ odp∏ywy w ró˝nych wpustach by∏y na ró˝nej wysokoÊci od powierzchni asfaltu, nie dokonywaliÊmy pomiarów wysokoÊci
„lustra piasku”, a jedynie ocenialiÊmy jego po∏o˝enie wzgl´dem odp∏ywu do kanalizacji
i kwalifikowaliÊmy do jednej
z 4 grup (przedstawionych powy˝ej – przyp. red.):
WNIOSKI
Kontrola wykaza∏a brak troski Miejskiego Zak∏adu Komunalnego o prawid∏owà eksploatacj´ sieci kanalizacyjnej

w Zàbkach. Niezale˝nie od zarzàdcy drogi (wojewódzka,
gminna, powiatowa) kanalizacja jest w∏asnoÊcià miasta i do
s∏u˝b miejskich nale˝y jej konserwacja.
Brak systematycznoÊci w czyszczeniu i konserwacji prowadzi do sukcesywnego zamulania kanalizacji, co jest przyczynà zatorów, wybijania gazów,
a˝ do zatkania w∏àcznie. Oczywistà konsekwencjà tych sytuacji jest koniecznoÊç wydatkowania du˝ych kwot na udra˝nianie takiej kanalizacji.

Bez piachu

zasypany do wys. odp∏ywu

zasypany powy˝ej odp∏ywu

zasypany ca∏kowicie

Przyk∏ady wpustów zalanych asfaltem

WNIOSEK KO¡COWY
Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
1. wyciàgni´cie konsekwencji w stosunku do osób, które
doprowadzi∏y do stwierdzonych nieprawid∏owoÊci;
2. w trybie pilnym wykonanie przeglàdu i czyszczenia
wszystkich wpustów ulicznych na terenie miasta;
Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera

Przyk∏ady wpustów zasypanych ca∏kowicie

➨

W odpowiedzi
do protoko∏u z kontroli
W odpowiedzi na protokó∏
Komisji Rewizyjnej dotyczàcy
przeglàdu kratek Êciekowych
Miejski Zak∏ad Komunalny
w Zàbkach niniejszym informuje i wyjaÊnia:
– Niedro˝ne kratki Êciekowe
bàdê zg∏oszone przez mieszkaƒców sà rejestrowane do
udro˝nienia systemem zleconym. Na dzieƒ 30 wrzeÊnia mamy zarejestrowanych 58 wpustów ca∏kowicie zapchanych.
– Brak specjalistycznego sprz´tu oraz przygotowanej obs∏ugi
uniemo˝liwia dokonywanie systematycznych czyszczeƒ.
– Firma STANKAN, która
przyj´∏a zlecenie na czyszczenie
wpustów zobowiàza∏a si´ do
koƒca paêdziernika 2004 r.
oczyszczenia wpustów, zarejestrowanych przez nasze s∏u˝by
oraz zg∏oszone przez Komisj´
Rewizyjnà. Na dzieƒ 12. X. 2004
r. firma udro˝ni∏a 54 kratki.
– Ze wzgl´du na ograniczone
mo˝liwoÊci finansowe nie je-

steÊmy w stanie dokonywaç
czyszczenia wszystkich kratek
Êciekowych.
– W celu zapobie˝enia zapychaniu si´ studni Êciekowych
piaskiem, dokonujemy si∏ami
w∏asnymi czyszczenia ulic przy
kraw´˝nikach. Na dzieƒ 30. IX.
2004 r. oczyszczono 25 ulic.
OdnoÊnie wniosków koƒcowych Komisji Rewizyjnej, informujemy ˝e koszt czyszczenia 54 sztuk kratek Êciekowych
wyniós∏ 1080310,0 z∏.
Natomiast wniosek Komisji
wyczyszczenia wszystkich kratek na terenie ca∏ego miasta
mo˝e byç zrealizowany po zapewnieniu w∏aÊciwych Êrodków przez bud˝et przyj´ty
przez Rad´ Miasta Zàbki. Stosownie do powy˝szego wykonujemy tylko niezb´dne czyszczenia, wg zg∏oszeƒ i koniecznoÊci.
Kierownik Zak∏adu
Komunalnego
mgr Edward Kowalski

Z Miejskiego OÊrodka Kultury
W galerii Miejskiego OÊrodka Kultury na ulicy Orlej odb´dzie si´ 20 listopada br. o godzinie 17.00 wystawa grafiki
wybitnych artystów – Moniki
Starowicz i Sebastiana Kubicy.
Spotkania z logopedà w zakresie diagnozy i terapii opóênionego rozwoju mowy. Osoba
prowadzàca ma doÊwiadczenie
w terapii trudnych przypadków.
W ka˝dà trzecià Êrod´ miesiàca Klub Seniora zaprasza na
potaƒcówki w filii MOK przy
ul. Orlej 8 w godzinach 15.0017.00. Wst´p 5 z∏.
Grafika artystyczna. Nauka
monotypii i linorytu. Wykonywanie prac plastycznych przy
pomocy ciekawych technik.
Koszt 8 z∏ za 2 godziny zegarowe. Proponowane terminy,
wtorki, godz. 17.00-19. 00 lub
Êrody godz. 17.00-19 00.
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Pracownia ceramiki Angoba.
Nauka podstawowych technik
garncarskich, praca na kole,
szkliwienie, wypalanie wyrobów z gliny. Zaj´cia w czwartki
w godz. 18.00-20.00. Zaj´cia dla doros∏ych, m∏odzie˝y
i dzieci.
Powiatowy Konkurs o Powiecie Wo∏omiƒskim w J´zyku
Angielskim.
Termin zg∏aszania iloÊci
uczestników przez oÊrodki kultury do MOK Koby∏ka do
15.11.2004 r. Pierwszy etap
konkursu eliminacji gminnych
17.11.2004 r. godz. 11.0013.00. Fina∏ konkursu nastàpi
w MOK w Zàbkach przy ul. Orlej 1 w terminie 8 grudnia br.
w godz. 11.00-13.00.
Informacje w MOK Zàbki
przy ul. S∏owackiego 10, tel.
781-64-30

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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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
Komisja Rewizyjna w dniu
1 paêdziernika 2004 r. w godz.
9.15-10.00 skontrolowa∏a rzetelnoÊç pracy inkasenta pobierajàcego op∏at´ targowà na miejskim
targowisku.
Przes∏ankami do kontroli by∏y
informacje przekazywane Komisji Rewizyjnej przez mieszkaƒców Zàbek o nieprawid∏owoÊciach przy poborze op∏aty targowej.
Komisja Rewizyjna dokona∏a
kontroli na podstawie uchwa∏y
Rady Miejskiej okreÊlajàcej plan
kontroli w II pó∏roczu 2004 r.
Kontrol´ przeprowadzi∏ zespó∏
kontrolujàcy w sk∏adzie: Waldemar Stachera – przewodniczàcy,
Adam Szarubko i Krzysztof Laskowski, w obecnoÊci Kierownika
MZK – Edwarda Kowalskiego.
OBOWIÑZUJÑCE PRZEPISY
Op∏ata targowa jest pobierana
w Zàbkach na podstawie uchwa∏y
Nr 7/II/02 Rady Miejskiej w Zàbkach z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokoÊci stawek op∏aty targowej.
Uchwa∏a przewiduje nast´pujàce stawki op∏aty targowej (patrz
obok tabela nr 1 – przyp. red.):
WYNIKI KONTROLI
Zgodnie z informacjà uzyskanà
w Urz´dzie Miejskim inkasent
mia∏ prawo wydawaç kwity op∏aty
targowej o numerach:

W momencie rozpocz´cia kontroli wiele punktów nie mia∏o ˝adnych dokumentów potwierdzajàcych dokonanie op∏aty targowej.

W trakcie kontroli inkasent pobiera∏ op∏aty od kolejnych osób.
Bilety majà odr´cznie wpisywanà dat´ bez roku, jedynie dzieƒ
i miesiàc.
WNIOSKI
Kontrola wykaza∏a bardzo du˝e
nieprawid∏owoÊci w poborze
op∏aty targowej. Dzienna strata
miasta tylko z tytu∏u skontrolowanych stanowisk wynios∏a 500 z∏,
co mo˝e w skali roku powodowaç
straty w wysokoÊci 80’000 z∏.
Komisja nie uznaje t∏umaczeƒ
inkasenta, ˝e stawki op∏aty sà zbyt
wysokie i nie ma mo˝liwoÊci wyegzekwowania takich kwot. Rolà
inkasenta nie jest negocjowanie
mo˝liwej do przyj´cia op∏aty od
handlujàcego, ale pobór op∏aty
w wysokoÊci wynikajàcej z prawa. Do dnia kontroli inkasent nie
zg∏asza∏ Radzie Miejskiej ˝adnych sugestii co do wysokoÊci
op∏aty targowej.

L p. Opis stanowiska

Op∏ata pobrana przez
Stwierdzone
inkasenta – numer i kwota nieprawid∏owoÊci
kwitu

Sytuacja, gdy inkasent rezygnuje z naliczenia odpowiedniej kwoty op∏aty targowej, jest niedopuszczalna. Mo˝e zachodziç podejrzenie uzyskiwania korzyÊci majàtkowych przez inkasenta.
Wyniki kontroli potwierdzi∏y
informacje, jakie otrzymywa∏a
Komisja Rewizyjna od mieszkaƒców, o nieprawid∏owoÊciach podczas poboru op∏aty targowej.
WNIOSEK KO¡COWY
Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
1. zwolnienie nierzetelnego inkasenta
2. organizowanie regularnych
kontroli poboru op∏aty targowej
3. wprowadzenie obowiàzku
wpisywania pe∏nej daty i godziny
wydania na kwitach op∏aty targowej.
Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej
Waldemar Stachera

W odpowiedzi do protoko∏u z kontroli targowiska
W zwiàzku z otrzymanà informacjà z kontroli poboru
op∏aty targowej w dniu 01.10.
2004 r. i negatywnej oceny inkasenta, Miejski Zak∏ad Komunalny wnioskuje:
1. Komisyjnà sprzeda˝ kwitów przy udziale cz∏onków komisji (przyk∏adowo w wybranym dniu).

2. Og∏oszenia przetargu
w sprawie oddania w ajencj´
bazarku na korzystniejszych
warunkach od uzyskanych
w kontroli.
Kierownik Zak∏adu
Komunalnego
mgr Edward Kowalski

O wsparcie dla Domu dziennego pobytu
Dom dziennego Pobytu dla
Osób Starszych w Zàbkach
w parafii Âw. Trójcy potrzebuje
mebli takich jak kanapy, biblio-

teczki i szafki. JeÊli ktoÊ mo˝e
pomóc prosimy o kontakt z p.
Gra˝ynà ˚abickà, tel. 762-44-19.

W poprzednim numerze gazety w podzi´kowaniu grupy
cz∏onkowskiej dzi´kujàcej radnym w uzyskaniu bonifkaty
w zakresie prawa w∏asnoÊci

gruntu jest wymieniony Stanis∏aw Stelmach, a powinno byç
Stanis∏awa Stelmach.
red.

Sprostowanie
Przepraszamy naszych prymusów:
Badowskà Olg´ kl. II E
5,31
G∏owackà Angelin´ kl. II E
5,31
Trociƒskà Alicj´ kl. II E 5,23
Barszcz Martyn´ kl. III C 5,21

za pomini´cie ich nazwisk
w gronie uczniów wzorowych
Gimnazjum nr 2, umieszczonych w numerze 8/2004 Zàbkowskiej Gazety Samorzàdowej.

Podzi´kowanie
Pragniemy goràco podzi´kowaç Panu Dariuszowi Sobaƒskiemu, nieocenionemu sponsorowi naszej szko∏y, za nieodp∏atne zainstalowanie monitoringu w budynku Gimnazjum

oraz umycie szklanych witryn
obiektu.
Dyrekcja, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 2
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Wspominajàc
Ksi´dza Jerzego Popie∏uszk´
Wspominajàc Ksi´dza Jerzego
Popie∏uszk´ w 20-tà rocznic´ jego
m´czeƒskiej
Êmierci,
który
w 1972r. rozpoczà∏ prac´ duszpasterskà w Parafii Âwi´tej Trójcy
w Zàbkach. Tu pozosta∏ w pami´ci
wielu mieszkaƒców Zàbek, z którymi przebywa∏, z tych wzgl´dów
pobudowaliÊmy pomnik Ks. Jerzemu, którego poÊwi´cenia dokona∏
Jego Eminencja Kardyna∏ Józef
Glemp Prymas Polski, a ods∏oni´cia dokona∏a mama Marianna Popie∏uszko z Ryszardem Walczakiem Przewodniczàcym Spo∏ecznego ogólnopolskiego komitetu
Pami´ci Ks. Jerzego Popie∏uszki,
który swà dzia∏alnoÊç rozpoczà∏
w paêdzierniku 1994r. z b∏ogos∏awieƒstwa Êp. Ks. Biskupa W∏ady-

s∏awa Mizio∏ka. Komitet nasz nie
tylko budowa∏ pomnik Ks. Jerzego, ale podejmowa∏ szereg inicjatyw, uczestniczàc w budowie pomnika Ks. Prymasa Stefana Wyszyƒskiego w Zàbkach, pomnika
Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
oraz wielu tablic patriotycznych,
obelisków i medali. Medalami wyró˝niono m. in.: Prymasa Polski
Józefa Glempa, Ks. Biskupa W∏adys∏awa Mizio∏ka, Ks. Biskupa
Zbigniewa Kraszewskiego, IKs.
Biskupa Kazimierza Romaniuka,
Ks. Pra∏ata Peszkowskiego, Ks.
Pra∏ata Grzegorza Kalwarczyka,
Ks. Infu∏ata Króla, poet´ Ks. Jana
Twardowskiego, wielu innych kap∏anów oraz wr´czono 850 wyró˝nieƒ w postaci miniaturowych medali wszystkim czuwajàcym przy grobie Ks. Jerzego Popie∏uszki od 1884r.,
w tym wyró˝niono te˝ grupy Êrodowiskowe artystów,
aktorów, samorzàdowców,
s∏u˝by medyczne i wiele
innych osób z ró˝nych
miast Polski. W imieniu
Komitetu Pami´ci Ks. Jerzego Popie∏uszki i LPR
przewodnicz´
obecnie
Ogólnopolskiemu Komitetowi Budowy Pomnika Romana Dmowskiego oraz
wspó∏pracuj´ w Zarzàdzie
Komitetu Budowy Pomnika Pomordowanych na
Kresach Wschodnich.
W kwietniu 2003r.
w imieniu Komitetu zg∏osi∏em wniosek do Rady Mia-

Podzi´kowanie
Dyrekcja Szko∏y i Grono Pedagogiczne ze Szko∏y Podstawowej nr 1 serdecznie dzi´kujà
wszystkim sponsorom za pomoc materialnà okazanà w czasie wakacyjnego remontu naszej szko∏y.
Dzi´kujemy firmom:
• OBI – Market, Warszawa,
ul. Radzymiƒska 166
• MAC-PLAST MACIEK II,
Zàbki, ul. Szwole˝erów 52
• POLIFARB, ICI Polska Sp.
z. o. o, Oddzia∏ w Pilawie, Warszawa, ul. Kochanowskiego 49a
• TORED Sp. z. o. o, Zàbki,
ul. Szwole˝erów 136
• Us∏ugi Budowlane, Ziemne
i Transportowe, Zàbki, ul. Krucza 6
• Zak∏ad Remontowo-Budowlany, Zàbki, ul. Legionów 3
• ZINO Sp. z. o. o, Zàbki, ul.
WolnoÊci 3
Pragniemy równie˝ podzi´kowaç za wsparcie finansowe,
ogromne zaanga˝owanie i wk∏ad
pracy wszystkim rodzicom,
którzy pomagali w remoncie
szko∏y i pracach porzàdkowych. Dzi´kujemy Paƒstwu:
• Adamajtis Ma∏gorzata
• Bagiƒski Dariusz
• Baliszewski Marek
• Bartczuk Piotr
• Ciok Gra˝yna
• D∏utek Andrzej
• Dobosz Jolanta
• Dobrowolska Gra˝yna
• Doliƒska Alicja
• Dudziƒski Tomasz
• Fabisiak Danuta
• Figlewicz Tomasz
• Freljan Zbigniew
• Gàsiewski Zygmunt
• Glinicki Zbigniew
• Go∏´biewska Mariola
• Gosk Dariusz
• Gràdzcy Halina i Marek
• Hartman Pawe∏
• Kamiƒski Jacek
• Karcz Katarzyna
• Kondraciuk Sabina
i S∏awomir
• Kopczyƒscy Agnieszka
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i Cezary
Kowalczyk Anna
Kowalik Marian
Krajewski Robert
Ku∏ak Robert
Kury∏ek Marzanna
Kuskowscy Iwona i Jerzy
Lewandowska Ma∏gorzata
Marzec Wojciech
Matejka Wioletta
Mazurek Dariusz
Mezer Beata i Piotr
Miko∏ajczuk Teresa
Mizio∏ek Beata i Andrzej
Nahapetyan Hanna
Niewiadomska Barbara
Nitychoruk Beata
O∏ówko Ma∏gorzata
Osowiecki Andrzej
Paw∏owska El˝bieta
Piàtkowska Ma∏gorzata
Piesiewicz Agata
Porzeziƒski Miros∏aw
Pytlak Bogdan
Ràccy Monika i Piotr
Roguski Dariusz
Rybicka Anna
Sawicki Krzysztof
Sikorscy Monika i Piotr
Stec Ewa i Grzegorz
Stromecka Agnieszka
Szymaƒscy Beata i Marek
Tadeusiak Marianna
i Stanis∏aw
Toczyska Maria
Trych Ma∏gorzata
i Grzegorz
Turemka Waldemar
Tymosiak Katarzyna
i Tomasz
Urbanowska Iwona
UÊciƒscy Ewa i Bogdan
Wierzga∏a Urszula
i Tomasz
Wileƒski Zdzis∏aw
Wrzosek Gra˝yna
Zakrzewski S∏awomir
Zawadzcy El˝bieta
i S∏awomir
Zieliƒski Marek
Zimoƒ Aneta
˚abiuk-Kokieç Tatiana
˚ebrowski Grzegorz
˚ukowski Kamil
SP nr 1
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sta Zàbki o nadanie honorowego
obywatelstwa Zàbek Ks. Jerzemu
Popie∏uszko. Na uroczystym posiedzeniu Samorzàdu Zàbkowskiego w dniu 14 paêdziernika
radni podj´li jednog∏oÊnie uchwa∏´, nadajàc Ks. Jerzemu poÊmiertnie honorowe obywatelstwo, za co
w imieniu Komitetu Pami´ci Ks.
Jerzego Popie∏uszki i w∏asnym
serdecznie dzi´kuj´. Na zdj´ciu
Mama ks. Jerzego, Marianna Popie∏uszko z przedstawicielami
Kmitetu.
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pami´ci
Ks. Jerzego Popie∏uszki
Ryszard Walczak

Z dzia∏alnoÊci
Ko∏a Teatralnego
Ko∏o Teatralne dzia∏ajàce
przy MOK zaprasza na zaj´cia
m∏odzie˝ gimnazjalnà w Êrod´
o 17.00 i w piàtek o 15.00 na
ulicy Orlej 8. Ko∏o prowadzone
jest przez Ann´ Kozio∏, która
wraz ze swoimi podopiecznymi
mo˝e pochwaliç si´ licznymi
sukcesami w przeglàdach organizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Tak˝e spektakle okolicznoÊciowe
prezentowane w MOK, szko∏ach, koÊciele pozostawiajà nie-

zapomniane wra˝enia, cz´sto
wywo∏ujàc wzruszenie i pobudzajà widzów do myÊlenia.
W najbli˝szym czasie Ko∏o Teatralne weêmie udzia∏ w VI
Zielonkowskim Maratonie Teatralnym 30 paêdziernika br.
M∏odzie˝ w Ko∏a Teatralnego b´dzie mia∏o zaszczyt otworzyç 24 listopada br. Powiatowy Konkurs TwórczoÊci Ludowej w Jadowie.
red.

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET WSPÓ¸UZALE˚NIONYCH
Od wrzeÊnia, po wakacyjnej
przerwie, wznawia spotkania
GRUPA WSPARCIA DLA
KOBIET, których bliscy nadu˝ywajà alkoholu, czyli dla kobiet wspó∏uzale˝nionych, organizowana
przez
Komisj´
d/s Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych w Zàbkach.
Wspó∏uzale˝nienie to szkodliwy sposób przystosowania si´
kobiety do d∏ugotrwa∏ej sytuacji stresowej spowodowanej
piciem partnera i jego destrukcyjnymi zachowaniami. Ka˝da
z kobiet w takiej sytuacji radzi
sobie inaczej, ale zawsze nadu˝ywanie alkoholu przez partnera stanowi du˝y problem
w rodzinie: wywo∏uje silne
emocje takie jak bezradnoÊç,
bezsilnoÊç, l´k, poczucie winy, ˝al, wstyd, gniew. Prowadzi do zagubienia i osamotnienia w ˝yciu, do dezorientacji
i chaosu.
Na spotkania zapraszamy kobiety, które chcia∏yby nauczyç

si´ radziç sobie w takiej sytuacji, uporzàdkowaç swoje ˝ycie, móc ˝yç spokojniej i szcz´Êliwiej. Na spotkaniach mo˝na
dowiedzieç si´, jak skutecznie
post´powaç w domu, by nie
u∏atwiaç picia partnerowi, zrozumieç i poznaç mechanizmy
uzale˝nienia i wspó∏uzale˝nienia. Cz´sto z nadu˝ywaniem alkoholu wià˝e si´ przemoc. Tu
mo˝na dowiedzieç si´ tak˝e jak
skutecznie si´ broniç, gdzie
szukaç pomocy. Tu mo˝na tak˝e us∏yszeç, jak inni radzà sobie
w podobnej sytuacji.
W dotychczasowej Grupie
Wsparcia przez 10 miesi´cy
bra∏o udzia∏ kilkanaÊcie paƒ.
Zacz´∏y porzàdkowaç swoje
˝ycie, naby∏y wiedz´ teoretycznà. Gdy uzna∏y, ˝e sà bezsilne
wobec picia partnera, to przesta∏y go pilnowaç i kontrolowaç
a zaj´∏y si´ sobà, zacz´∏y dbaç
o siebie i o swoje potrzeby.
Podczas spotkaƒ korzystaliÊmy
z fachowej pomocy pracownika

socjalnego, pani Beaty Krajewskiej, która odpowiada∏a na
wiele pytaƒ, wyjaÊnia∏a przepisy, informowa∏a o przys∏ugujàcych prawach. Pomaga∏a napisaç pozew o rozwód, radzi∏a jak
staraç si´ o alimenty. Informujemy, ˝e na czas spotkaƒ Grupy
jest mo˝liwoÊç pozostawienia
ma∏ych dzieci pod dobrà opiekà
w Âwietlicy Ârodowiskowej
przy ul. Westerplatte.
Zapraszamy na spotkania
w ka˝dy piàtek w godz. 17.15 –
20.00. W przypadku pytaƒ prosimy o kontakt telefoniczny
z Punktem Konsultacyjnym
w Êrody i piàtki w godz. 16-18
nr tel. 781-72-45.
Przewodniczàca
Komisji RPA
El˝bieta Strzàska

Dy˝ury radnych

Po∏omski Marek, pierwszy
wtorek miesiàca w godz. 14.0016.00.
Ulice: Bema, Brzozowa, Chabrowa, Ch∏opickiego, Dàbrowskiego, Jana Paw∏a II, Klamrowa,
¸àkowa, Mickiewicza, Mokra,
Niepodleg∏oÊci, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piastowska, Polna,
Sezamkowa, S∏owiaƒska, Sowiƒskiego, Torfowa, Weso∏a, WiÊniowa, Wysockiego.

Okr´g nr 7
Laskowski Krzysztof, ostatni
wt. miesiàca w godz. 1800-18.30.
S∏omka Krzysztof, pierwsza
Êroda miesiàca w godz. 18.0020.00.
Ulice: Broniewskiego, Bukowa,
Chopina, D´bowa, Gdyƒska, Jod∏owa, Klonowa, Kr´ta, Krótka,
Langiewicza, Legionów, Lipowa,
3-go Maja, Okr´˝na, Okrzei, Orla,
Reja, Rembertowska, Sikorskiego
– od nr 33 do koƒca (strona parzysta i nieparzysta), Sióstr Biendarzewskich, ks. Skorupki – strona
nieparzysta od nr 43 do koƒca
i strona parzysta od nr 66 do
koƒca, S∏oneczna, S∏owackiego,
Sosnowa, Spacerowa, Stefczyka,
Topolowa, Traugutta, Wàska,
17-go WrzeÊnia, Wrzosowa, Wyzwolenia.
Okr´g nr 8
Mi∏osz Maria, pierwszy czwartek miesiàca w godz. w 18.0019.00.
Ulice: Gajowa, JaÊminowa, Kosynierów, KoÊciuszki, Krucza,
Pu∏askiego, Sasanki, Szwole˝erów, Âwierkowa, Tulipanowa,
Wronia, Zieleniecka, ˚o∏nierska.
Okr´g nr 9
Sawiejko Jacek, pierwsza Êroda miesiàca w godz. 18.00-20.00.
Ulica Powstaƒców – od nr 15b
do koƒca (strona parzysta i nieparzysta).
Okr´g nr 10
Szarubko Adam, ostatni wtorek
miesiàca w godz. 18.00 – 18.30
Ulice: Akacjowa, Andersena,
Baczyƒskiego, BaÊniowa, Bratnia,
Che∏moƒskiego, Dzika, Herberta,
Jagielloƒska, Jasna, Kaszubska,
Kopernika, Krasickiego, gen.
Maczka, Malczewskiego, Mazowiecka, Mi∏a, PodleÊna, Powstaƒców – od nr 1 do nr 15a (strona parzysta i nieparzysta), Reymonta,
Ró˝ana, U∏aƒska, T´czowa, Z∏ota.

Radni dy˝urujà w Biurze Rady
Miejskiej w Zàbkach z/s przy ulicy Wojska Polskiego 10 w Urz´dzie Miejskim.
Okr´g nr 1.
Okulus Zbigniew, pierwszy wt.
miesiàca w godz. 16.00-18.00.
Stachera Ma∏gorzata, drugi
poniedzia∏ek miesiàca w godz.
17.00-18.00.
Ulice: ks. Budkiewicza, Cicha,
Drewnicka, Graniczna, Gwiaêdzista, Kochanowskiego, ks. W. Kuleszy, LeÊna, Na Bagnie, Narutowicza, Pogodna, ks. Popie∏uszki,
Prosta, Radzymiƒska, ks. Skargi,
Spokojna, Szpitalna, Wigury,
Wilcza, Zakopiaƒska, ˚wirki.
Okr´g nr 2
Jarzy∏o Ignacy, w poniedzia∏ki
w godz. 16.00-18.00.
Ko∏odziejczyk Zenon, drugi
wtorek miesiàca w godz. 18.0019.00.
Ulice: Batorego (bez nr 2 i nr 2a),
Bortnowskiego, I Brygady, Ga∏czyƒskiego, GórnoÊlàska, Hallera,
Kombatantów, Konopnickiej, Lisa
Kuli, 11-go Listopada, Piaskowa,
S∏awoja-Sk∏adkowskiego, Sobieskiego, Sosnkowskiego, Starzyƒskiego, Tetmajera, Wita Stwosza,
WolnoÊci, Wyspiaƒskiego, ks. kard.
Wyszyƒskiego, ˚eromskiego.
Okr´g nr 3
UÊciski Piotr, ostatni wtorek
miesiàca w godz. 17.30-18.00.
Ulice: Asnyka, Batorego nr
2 i 2a, Cisowa, Kolejowa, Leszyckiego, Modrzewiowa, Moniuszki,
Norwida, Orzeszkowej, Paderewskiego, Prusa, Rychliƒskiego,
Sienkiewicza, Wierzbowa, Wojska Polskiego.
Okr´g nr 4
Czajkowski Florian, pierwszy
poniedzia∏ek miesiàca w godz.
16.00-18.00.

Okr´g nr 5
Dzikowski Edward, dy˝uruje
w domu, tel. 781-67- 04.
Ulice: B∏´kitna, Bociania, Brukowa, Ceglana, Dolna, Jeziorna,
Kamienna, Kossaka, Krzywa, ¸ab´dzia, ¸agodna, ¸odygowa, Pi∏sudskiego – strona nieparzysta od
nr 37 do koƒca i strona parzysta od
nr 48 do koƒca, Rybna, Skowronka, Skrajna, S∏owicza, Sokola,
Warszawska, Wspólna, Zielona,
Zimna, ˚abia, ˚urawia.
Okr´g nr 6
Dàbrowska Zofia, pierwsza
Êroda miesiàca w godz. 18.0020.00.
Stachera Waldemar, drugi poniedzia∏ek miesiàca w godz.
w godz. 17.00-18.00.
Ulice: Bartosza, Czo∏gistów,
Fiedlera, Harcerska, Jesienna,
Ko∏∏àtaja, Kwiatowa, Lotnicza,
Ma∏a, Matejki, Morcinka, Obroƒców, Pi∏sudskiego – strona nieparzysta od nr 1 do nr 35 i strona parzysta od nr 2 do nr 46, Poniatowskiego, gen. Rómmla, Saperów,
Sikorskiego – strona nieparzysta
od nr 1 do nr 31 i strona parzysta
od nr 2 do nr 32, ks. Skorupki –
strona nieparzysta od nr 1 do nr
41 i strona parzysta od nr 2 do nr
64, Staszica, Szcz´Êliwa, Szkolna, Targowa, Westerplatte, Wiosenna, Zaciszna.

PS. Prawie wszyscy m´˝owie
i synowie paƒ bioràcych udzia∏
w Grupie Wsparcia przestali
piç.

