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47. sesja Rady Miasta
Dnia 29 grudnia 2005 r. odbyła się 47. sesja Rady Miasta.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2005 rok.
W związku z uzyskaniem
przez Urząd Miasta dodatkowej subwencji oświatowej
w wysokości 222 791 zł, Rada
Miasta podjęła uchwałę
o przeznaczeniu jej na wynagrodzenia i nagrody w szkołach oraz na składki ZUS i podatki, których termin zapłaty
upływa w styczniu 2006 r.
Uchwała w sprawie budżetu Miasta Ząbki na rok 2006.
Radni uchwalili budżet
Miasta Ząbki na rok 2006. Na
stronie 4 i 5 przedstawiam najistotniejsze elementy z przyjętego budżetu na rok 2006.
Uchwała
zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od
nieruchomości.
Komisja Rewizyjna i radny
Edward Dzikowski przedłożyli Radzie Miasta projekt

uchwały w sprawie podatku
od nieruchomości w rejonie
zlewni ścieków. Projekt zakładał obniżenie o połowę
stawek podatku od nieruchomości (w zakresie niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej) do czasu
istnienia uciążliwości z tytułu
funkcjonowania zlewni. Projekt nie uzyskał akceptacji
Rady Miasta.
Stanowisko w sprawie kolportażu gazety przez Radę
Miasta.
Wojewoda Mazowiecki zakwestionował uchwałę Rady
Miasta, w której przejmuje
ona organizację kolportażu
gazety „Co słychać?“ zamiast Urzędu Miasta, jak
było dotychczas. Podjęto
stanowisko w sprawie zaskarżenie decyzji wojewody
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
red.

SAMORZĄDNOŚĆ
— ZNACZY SŁUŻBA SPOŁECZEŃSTWU
Szanowni Państwo, rozpo- bardziej zakorkowana.
częcie przebudowy drogi woPragnę odesłać nie zorientojewódzkiej 634 przez Ząbki od wanych do obejrzenia podobulicy Łodygowej do ronda nego odcinka jezdni już wyrew Zielonce będzie możliwe po montowanego w Zielonce,
złożeniu przez władze Miasta gdzie dokonano miejscowych
Ząbki dokumentacji w Mazo- poszerzeń jezdni w celu udrożwieckim Zarządzie Dróg Wo- nienia ruchu poprzez prawo
jewódzkich. Co zaś tyczy się i lewo skręty oraz budowę zaróżnych komentarzy praso- tok autobusowych. Pomimo
wych na temat zasadności wy- zainstalowanych na tym odcinSprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim w 2005 rok.
Przedstawiam zestawienie robót inwestycyjnych wykonanych na
drogach wojewódzkich w Powiecie Wołomińskim w 2005 roku.
Zadania inwestycyjne:
Numer drogi, miejscowoĞü, odcinek
1
634 Lipki, Karolew Miąse, Táuszcz, Tuá
Miąse, Jasienia, Wóáka Kozáowska
razem 5666 m
636 Jadów, Nowinki Sitne - 730m
635 Ciemne, Nowinki, Woáomin Czarna
razem 2370 m
636 Táuszcz, Szymanówek, Mokra WieĞ
1350 m
636 Táuszcz, Szymanówek, Mokra WieĞ 750 m
631 Marki 600 m
628 Woáomin ul Legionów 150 m
636 Postoliska, Nowinki Szymanów, Jadów
razem 3850 m
Koszt zadaĔ inwestycyjnych

konywania remontu tej drogi,
nie mogę zgodzić się z przytaczanymi argumentami, że po
remoncie trasy przelotowej
przez Ząbki jezdnia ta będzie

wartoĞü robót
tys. zá. brutto
2
6 135 386,00 zá
239 599,00 zá
766 202,00 zá
601 692,00 zá
290 585,00 zá
243 951,00 zá
42 099,00 zá
1 080 561,00 zá
Razem
9 400 075, 00

ku trasy trzech świateł, rozwiązanie to znacznie zwiększyło
przepustowość ruchu przez
miasto Zielonka. W przypadku zastosowania c.d. na str. 5
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1%
- bezcenna pomoc
SZANOWNI PAŃSTWO
Rozważcie możliwość przekazania 1% z Waszego podatku
dochodowego dla Koła TPD
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach.
Zgodnie z ustawą z dnia
24.04.2003 (Dz. U. Nr 96,
poz. 873) możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na działalność
naszej organizacji.
Wpłat prosimy dokonywać na
konto:
TPD Zarząd Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego
ul. Kredytowa 1 A 00-056
Warszawa
Nr. 11 1060 0076 0000 4010
2000 5361
Tytułem: 1% dla TPD Ząbki
Wpłaty można dokonać tylko w terminie
1 stycznia — 30 kwietnia
KAŻDA ZŁOTÓWKA
JEST DLA NAS BEZCENNA. DZIĘKUJEMY

ZAPROSZENIE
Rada Rodziców i Uczniowski Klub Sportowy
działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach
zapraszają na

I CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY,
który odbędzie się w sali balowej naszej szkoły w dniu
11 lutego 2006 r. od godz. 20.00 (do rana).
Zapewniamy wspaniałą zabawę, pełny zestaw zakąsek, 3
dania gorące, ciasta, napoje, lampkę szampana. W czasie balu
otwarty będzie barek z alkoholem.
Wierzymy, że zabawa przy muzyce z lat 60-80-tych, wspólne
zabawy i śpiewy karaoke przyczynią się do integracyjnego
charakteru naszego balu.
Podczas imprezy odbędzie się aukcja prac uczniów naszej szkoły.
Zaproszenia w cenie 100 zł od osoby do nabycia w
sekretariacie szkoły do 6.02
Zachęcamy do wspólnej zabawy.
Organizatorzy

BUDŻET MIASTA NA 2006 ROK UCHWALONY
29 grudnia 20005 r. Rada
Miasta uchwaliła budżet
miasta na 2006 rok. Chociaż
przepisy prawa umożliwiają
prace nad budżetem aż do
31 marca, radni nie skorzystali z tej możliwości i podjęli decyzję o zakończeniu
prac jeszcze w 2005 r. Główną przyczyną takiej decyzji
była chęć stworzenia Burmistrzowi optymalnych warunków do realizacji zapisanych w budżecie miasta
inwestycji.
Plan inwestycyjny przyjęty
przez Radę Miasta obejmuje bardzo wiele różnorodnych inwestycji. Do najistotniejszych należy zaliczyć:
remont kapitalny Szkoły
Podstawowej nr 1, budowę
sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2, opracowanie
projektu i rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej
w południowej części miasta,
budowę ulic Powstańców,
Kopernika,
wodociągów
magistralnych m.in. w ul.
Popiełuszki, Piotra Skargi
i Wojska Polskiego. Plan
przewiduje kontynuację szeregu inwestycji zapisanych
w budżecie 2005 r. oraz dalsze, sukcesywne wywiązywanie się miasta z tzw. umów
partycypacyjnych na budowę
infrastruktury. Kilkanaście
ulic zostanie uzbrojonych

w wodociąg lub kanalizację.
Powstaną dwa place zabaw
dla najmłodszych.
Łącznie na inwestycje
radni przeznaczyli kwotę
19,5 mln zł, z tego 9,2 mln zł
środków własnych, 0,5 mln
zł dotacji, 4,8 mln zł pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Banku Ochrony Środowiska (nisko oprocentowane,
częściowo umarzane po zakończeniu inwestycji) oraz
5,0 mln zł kredytów na zadania finansowane z funduszy
zewnętrznych. Tak duża
kwota przeznaczona na inwestycję była możliwa dzięki
uporządkowaniu finansów
gminnych przez obecną kadencją Rady Miasta. Zadłużenie miasta na koniec 2001
roku wyniosło ponad 60%
dochodów miasta, obecnie
waha się w okolicach 15%.
Oszczędna polityka minionych trzech lat stwarza dzisiaj duże możliwości ubiegania
się
o
fundusze
zewnętrzne (unijne, czy też
z EOG). Zadłużonym gminom trudniej pozyskać takie
dofinansowanie.
Kwestia pozyskiwania funduszy unijnych we wszelkich
dyskusjach budżetowych jest
zawsze obecna. Rada Miasta
nie może składać żadnych
wniosków, może jedynie za-

chęcać, stwarzać warunki
Burmistrzowi do tego typu
działań. Tak też się dzieje
w Ząbkach. Mimo różnic pomiędzy Burmistrzem a Radą
Miasta w wielu różnych kwestiach, w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
wszystkie dotychczasowe inicjatywy i działania Burmistrza uzyskały akceptację Rady Miasta.
c.d. na str. 4 i 5
GABINET LEKARSKI
Ząbki ul.Niepodległości 1A
Andrzej Kaczorek
internista
specjalista med. rodzinnej
- EKG, spirometria
- badania kierowców
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu
w godz. 8.00-20.00
tel. 603 927 323

PRG
USŁUGI GEODEZYJNE
• TYCZENIA
• PODZIAŁY
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000 ;
781458,1781-70-51
prg1@wp.pl ; www.prg1.waw.pl
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46. sesja Rady Miasta
Dnia 20 grudnia 2005 r. odbyła się 46. sesja Rady Miasta.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2005 rok.
Radni przyjęli zmiany do
budżetu Miasta Ząbki na 2005
r. gdyż wymagał uporządkowania plan dochodów. Burmistrz przedstawił Radzie
projekt zmian do budżetu, ponieważ wykonanie dochodów
ze sprzedaży majątku było zagrożone. Dotyczyło to podatków ze sprzedaży majątku,
podatku od nieruchomości j.
g. u., podatków otrzymywanych z Urzędów Skarbowych
i Ministerstwa Finansów oraz
opłaty partycypacyjnej.
Zmniejszono wydatki o 400
000 zł na odszkodowania i wykup gruntów. W związku z tym
zmniejszono również dochody
ze sprzedaży gruntów oraz
zwiększono o 34 000 zł wydatki na podatek VAT. Kwotę 40
000 zł z wynagrodzeń przesunięto do Urzędu Miasta na
usługi pozostałe (wykonanie
m.in. sieci elektrycznej i podłączeń komputerowych), a 36
500 zł. przesunięto z wynagrodzeń na dodatkowe wynagro-

dzenia roczne i składki na
Fundusz Pracy.
Szkoły wystąpiły o zwiększenie budżetów na wydatki oraz
przeniesienie wydatków między rozdziałami. Wskutek
wcześniejszej kontroli Komisji
Rewizyjnej i braku dostarczenia tejże Komisji pewnych wyjaśnień przez szkoły i gimnazja postanowiono wyłączyć
propozycje szkół z przyjęcia
zmian do budżetu. Kwestia ta
nie dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 2, gdyż na czas
przedstawiła wyjaśnienia.
Na prośbę przedszkoli przesunięto środki na wynagrodzenia i ZUS.
Na dowożenie dzieci niepełnosprawnych
zwiększono
kwotę o 5 200 zł. Zwiększono
również środki na wynagrodzenia dla Świetlic Środowiskowych o 5 885 zł oraz dla
OPS o 7 150.
Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości
kredytów krótkoterminowych
zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki.
Rada Miasta ustaliła maksymalną wysokość kredytów

krótkoterminowych na kwotę
500 000 zł. Będą one przeznaczone na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru
budżetu.
Uchwały geodezyjne.
Wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny od Województwa Mazowieckiego. Jest to
działka ewidencyjna numer 60
z obrębu 01-16, o powierzchni
1591 m2, położona przy ul.
Batorego 6, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW nr 26273. Nieruchomość
jest zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym.
Dziwnym jest fakt, iż Województwo nie ceduje bezpośrednio wykupu nieruchomości na obecnych najemców.
W związku z tym darowizna
została przyjęta pod warunkiem, iż wszyscy najemcy
oświadczą, że akceptują stan
techniczny budynku i większość zadeklaruje gotowość do
wykupu mieszkania. Zapis ten
chroni Gminę przed wykonywaniem prac remontowych za
dotychczasowego właściciela.
Wyrażono zgodę na zbycie
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Ząbki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 60/5 w obrębie 3-26,

TERRORYZM PSYCHICZNY W ZĄBKACH
Jedna z definicji mówi, że
terroryzm psychiczny to bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie drugiego
człowieka oraz wywieranie na
niego psychicznej, społecznej
i ekonomicznej przemocy.
Dlaczego o tym piszę? Bo coraz częściej dochodzą do mnie
sygnały potwierdzające występowanie takiego zjawiska
w naszej gminie.
Mam tu na myśli wszelkie
sytuacje, kiedy pracownikom
gminnych jednostek samorządowych na rozmaite sposoby
sugeruje się, że po wyborach
na pewno zostaną zwolnieni
z pracy, jeśli nie wygra ta i ta
osoba. Przez wiele najbliższych miesięcy pracownicy
szkół, przedszkoli, MOKu,
MOSu, świetlic, biblioteki,
MZK i innych placówek miejskich, a także ich rodziny, będą żyły w obawie przed tym,
co nastąpi po wyborach. Niepokój o swoje miejsce pracy,
szczególnie w dzisiejszej sytuacji naszego kraju, jest jak
najbardziej zrozumiały. Dlatego uważam, że wykorzystywanie tego niepokoju w kampanii wyborczej, wywoływanie
go z premedytacją i potęgowanie dla osiągnięcia własnych
celów politycznych jest działaniem nieludzkim, a ci, któ-

rzy to robią, znęcają się psychicznie nad innymi.
Jak temu przeciwdziałać, by
przez nadchodzące miesiące
nie trwać w obawach, które
być może nie będą miały racji
bytu. Uważam, że jedynym
rozwiązaniem jest rozmowa
z osobami, o których mówi
się, że będą kandydowały
w wyborach. Ja ze swej strony
deklaruję otwartość oraz pełną gotowość do udziału
w spotkaniach z pracownikami poszczególnych placówek.
Trudno jest mi w tym artykule zdementować wszystkie informacje, którymi terroryzowani są pracownicy samorządowi, chociażby z tego powodu, że nie wszystkie do
mnie docierają. Ostatnio na
przykład dowiedziałem się, że
po wyborach zostanie zlikwidowane gminne przedszkole
nr 2 na ulicy Prusa. To nieprawda. Według mnie, baza
przedszkolna powinna być poszerzana, głównie przez przedszkola prywatne, ale istniejące
trzy przedszkola gminne muszą bezwzględnie funkcjonować. Polityka prorodzinna wymaga bowiem zapewnienia dobrej opieki nad dziećmi w czasie, gdy rodzice pracują. Oczywiście trzeba realizować to na
miarę możliwości finansowych

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Rada Miasta w Ząbkach;
redaktor naczelny: Adam Karłowicz,
e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0503490219
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 781 6814 do 17 wew. 18;
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A,
tel/fax. (022) 632-83-52; fax 631-49-40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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gminy, a oszczędności szukać
poprzez racjonalizację działań, a nie pogorszenie jakości
funkcjonowania placówek. Potwierdzeniem takiego kursu,
jest na przykład fakt zapisania
przez Radę Miasta w budżecie
2006 roku budowy placu zabaw przy przedszkolu nr 2.
Metoda straszenia nie dotyczy tylko pracowników samorządowych, ale także mieszkańców, którzy czekają na
budowę wodociągu czy utwardzenie nawierzchni. Mieszkańcy co jakiś czas sygnalizują
mi, że słyszeli, że jak wybory
wygra ten a nie tamten kandydat, to dana inwestycja nie będzie realizowana.
Podobnie jest również
w przypadku instytucji, które
uzyskują z Urzędu Miasta dofinansowanie. Także wokół
nich próbuje się wytworzyć atmosferę strachu i obawy
o przyszłość.
Wszystkie te fakty i przesłanki każą wnioskować, że
rozpoczęty rok będzie trudny
i pełen niepokojów. Pewnym
pocieszeniem będą zapewne
„marchewki”, które zawsze
pojawiają się w otoczeniu „kija”. Ponieważ jednak rozdającymi marchewki mogą być ci
sami, którzy straszyć będą kijem, należy wątpić w szczerość tych „marchewkowych”
działań. Wydaje się, że ich celem może być tylko i wyłącznie sukces wyborczy, a nie troska o człowieka.
radny Waldemar Stachera

o powierzchni 489 położonej
w rejonie ul. Szwoleżerów za
cenę nie mniejszą niż 120 zł
za m2 netto.
Przyjęto zmianę uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. Paragraf czwarty
uchwały nr XLVI/255/2005
z dnia 24 listopada 2005 r.
otrzymał brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ząbki”.
Rada drogą uchwały zaliczyła drogi na terenie miasta
Ząbki do kategorii dróg gminnych. Uchwała została podjęta
celem uporządkowania stanu
prawnego, gdyż każda gmina
zobowiązana jest do posiadania takiego wykazu. Drogi zaliczone do kategorii dróg
gminnych wymieniono w załączniku do uchwały, który
jest do wglądu w Biurze Rady.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
współdziałania z Miastem
Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.
Przedłużono do 31 grudnia
2006 r. zgodę na kontynuowa-

nie dotychczasowego Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Stołecznym
Warszawa a miastem Ząbki
w zakresie współdziałania
w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej. Zgoda powinna
być co jakiś czas odnawiana,
gdyż jest to niezbędne do funkcjonowania istniejących linii.
Uchwała w sprawie zawarcia
porozumienia z gminami Powiatu Wołomińskiego w sprawie świadczenia usług publicznych drogą internetową.
Mimo wątpliwości, iż Ząbki
już raz występowały w tego rodzaju inicjatywie i mają własny
gminny projekt w tym zakresie,
Rada postanowiła poprzeć tę
uchwałę. Uchwała ma czysto
intencyjny charakter. Polega na
zawarciu porozumienia między
powiatem wołomińskim a naszą gminą. O zwrot kosztów tego projektu pt. „E — urząd —
Powiat Wołomiński” będzie
można ubiegać się w ramach
Działania 1.5 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Ponadto powiat
zadeklarował, iż ciężar przygotowania wniosku będzie spoczywał na nim.
red.

Komisja Gazetowa wyraża zgodę na publikację artykułu
autorstwa Burmistrza Jerzego Boksznajdera, pt. „Mój pomysł na likwidację terroryzmu” pomimo stwierdzenia w nim
informacji nieprawdziwych. Autor artykułu nie wyraził woli
usunięcia z tekstu kwestionowanych fragmentów. Osoba,
której dobra osobiste zostały naruszone poprzez publikacje
nieprawdziwych informacji, ma prawo do sprostowania.

MÓJ POMYSł NA LIKWIDACJĘ
TERRORYZMU
Artykuł o terroryźmie
w Ząbkach sugeruje istnienie
zjawiska, ale nie wymienia nazwisk terrorystów. Jako przełożony pracownków samorządowych, których rzecz dotyczy,
czuję się zobowiązany, by odnieść się do tekstu radnego
Stachery, który postrzegam jako zbiór urojeń.
Jeżeli wśród pracowników
jest od pewnego czasu więcej
niż
zwykle
niepokojów
i obaw, to przyczynę tego zjawiska należy rzeczywiście
wskazać. Sądzę, że doświadczeni przez lata różnymi sytuacjami pracownicy, nie zajmują się wymyślaniem sobie
strachów, ale obserwują życie
i wyciągają wnioski. Pamiętają np., że radny Stachera był
niedawno bliski zlikwidowania Miejskiego Zakładu Komunalnego w Ząbkach i wyrzucenia wielu z nich na bruk.
Na sesjach Rady Miasta, ze
strony radnego Stachery miało miejsce wielokrotne publiczne ubliżanie pracownikom:
podważanie
ich
kompetencji, zarzucanie im
stronniczości i ironiczne wypowiedzi na ich temat. Osobiście znane mi są liczne przykłady
szantażowania

pracowników, zarówno obecnych i byłych oraz prób wydawania im poleceń z pominięciem drogi służbowej. Znane
są, organizowane przez radnego Stacherę niekończące
się kontrole w placówkach,
które wprowadzają atmosferę
ciągłego napięcia i przeszkadzają w pracy.
Przy powstawaniu każdego
budżetu i przy zmianach
w budżecie miasta, radny Stachera konsekwentnie „troszczy się”, aby składniki płacowe pracowników były jak
najniższe. Już na początku
obecnej kadencji doprowadził
do znacznego obniżenia ich
wynagrodzeń. Wiem, że określeni radni odbywali dłuższe
rozmowy z niektórymi nowoprzyjętymi pracownikami, badając poziom ich lojalności
wobec burmistrza. W środowisku oświatowym znane są
„propozycje” niektórych radnych, by zatrudniać stażystów
na miejsca wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, aby zaoszczędzić na
płacach…, itd., itp.
Z wieloma spośród pracowników samorządowych współpracuję od wielu lat. Moją
troską było za- c.d. na str. 3

powania oczekujemy od
osób, które mają swoim zachowaniem dawać przykład
Henryk Sienkiewicz w swojej burmistrza poprawki do buuczniom?
powieści „W pustyni i w pusz- dżetu miasta na 2005 r. Był to
Podobną postawę zaprezenczy” trafnie przedstawił dwuli- swoisty rzut na taśmę, botowała radnym także p.o.
cowe zachowanie człowieka. wiem do końca roku brakoskarbnik miasta Elżbieta
Oto Kali dzieli się swoim świa- wało tylko dwa dni. Radni
Żmijewska, która od począttopoglądem i złem nazywa sy- musieli zdecydować o kwocie
ku sesji twierdziła, że poprawtuację, kiedy zostanie okra- 1 miliona złotych z zaskoczeki do budżetu muszą być
dziony oraz dobrem, kiedy to nia, pod wytworzoną presją,
uchwalone do godziny dwuon sam kradnie. Niestety dzi- że nie starczy pieniędzy na
nastej tego dnia, albowiem
siaj niemal codziennie spoty- pensje. Poprawki miały dotyw innym wypadku bank nie
kamy się z podobną postawą.
czyć bowiem m.in. zwiększezrealizuje wydanej dyspozycji.
Oto na ostatnim grudnio- nia środków na pensje dla naWątpliwowym posiedzeniu Rady Mia- uczycieli. Dyrektorki
Uchwaáa Nr XLVII/266/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia
ści, co do
sta zostały zgłoszone przez
2005 r.
prawdziwow sprawie wprowadzenia zmian do budĪetu Miasta Ząbki na 2005
ści
tego
rok
twierdzenia
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
radni mieli
142, poz. 1591 z póĨn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
aż do końca
publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póĨn. zm.) Rada Miasta uchwala, co nastĊpuje:
§ 1.
o b r a d .
Do budĪetu gminy ustalonego uchwaáą Nr XXX/171/2005 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia
Okazało
budĪetu Miasta Ząbki na 2005 rok, zmienioną uchwaáami Nr XXXIV/172/2005 z dnia 15 kwietnia 2005r.,
się, że nie
Nr XXXV/186/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r., Nr XXXVI/192/2005 z dnia 21 czerwca 2005r., Nr
bezpodXXXVIII/205/2005 z dnia 13 lipca 2005 r., Nr XXXIX/216/2005 z dnia 22 lipca 2005r., Nr XL/228/2005 z
dnia 26 sierpnia 2005r., Nr XLI/229/2005 z dnia 1 wrzeĞnia 2005r., Nr XLIII/237/2005 z dnia 29 wrzeĞnia
stawnie,
2005, Nr XLVI/246/2005, XLVI/247/2005r oraz XLVI/248/2005r.z dnia 15 listopada 2005r. i Nr
bowiem
XLVI/260/2005 z dnia 24 listopada 2005r. wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
przelewy na
1) w zaáączniku nr 2 wprowadza siĊ zmiany w dziale 700, 756 w brzmieniu:
konta szkół
można było
ZwiĊksza Zmniejsza
DOCHODY
Dz. Rozdz.
§
siĊ
siĊ
realizować
700
Gospodarka Mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomoĞciami
500 496
drogą elek500 496
0770 Wpáywy z tytuáu odpáatnego nabycia prawa wáasnoĞci
troniczną
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
756
1 200 000
jednostek nie posiadających osobowoĞci prawnej
tego dnia
Wpáywy z podatku dochodowego od osób
75601
60 000
fizycznych
do późna,
Podatek od dziaáalnoĞci gospodarczej opáacanej w
60 000
0350 formie karty podatkowej
co gwaranWpáywy z podatku rolnego, leĞnego, podatku od
75616
czynnoĞci cywilno prawnych oraz podatków i opáat
640 000
t o w a ł o
lokalnych od osób fizycznych
możliwość
0360 Podatek od spadków i darowizn
140 000
0500 Podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych
500 000
przelewów
Udziaáy gmin w podatkach stanowiących dochód
75621
500 000
budĪetu paĔstwa
z kont szkół
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
500 000
Razem
1 700 496
następnego
dnia, tj. 30
2) w zaáączniku nr 4 wprowadza siĊ zmiany w dziale 600, 700, 750, 754, 758, 801, 851, 852,
grudnia.
w brzmieniu:
Poprawnie przygotowany projekt uchwały
Projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza

Dwie moralności

Mój pomysł na likwidację terroryzmu
c.d. ze str. 2
wsze tworzenie dobrej atmosfery w środowisku —
a w szczególności to, by przepychanki z radnymi czy problemy, jakich przysparzają
niektórzy z nich, nie odbijały
się na pracownikach.
Nie mam w zwyczaju skarżyć się, ani dzielić się moimi
obawami po to, by wzbudzać
je w innych. Nie mam też zwyczaju zaglądać pracownikom
do głów. Jestem na tyle wychowany, aby nie wypytywać
ich o myśli i wątpliwości, które się w nich kłębią w związku
z poczynaniami niektórych
radnych. Sądzę więc, że niewiele z tych lęków, które oni
noszą w sobie, rzeczywiście do
mnie dociera. Akurat o obawach pracowników z Przedszkola nr 2 dowiaduję się z artykułu radnego Stachery.
Po lekturze artykułu stwierdzam, że radny Stachera zachowuje się nadal jak rozka-

pryszony chłopiec z piaskownicy, w krótkich majteczkach — który najpierw poobrażał wszystkich naokoło,
a później skarży się mamie, że
nikt nie chce się z nim bawić,
a każdy go unika!
Zamiast szukać w Ząbkach
terrorystów, radny Stachera
powinien raczej spojrzeć w lustro i nieco się zastanowić.
Chwila refleksji wyszłaby na
dobre nie tylko jemu, ale
i wszystkim innym w naszym
mieście. Życzę więc radnemu
Stacherze, aby zgodnie z nazwą swojej fundacji, zaczął
w końcu „wzrastać w mądrości”. Życzę też, by postępował
tak, aby jego wyobraźni nie
prześladowały skutki jego
własnych czynów.
Z pozdrowieniami dla pracowników samorządowych
i Mieszkańców Ząbek.
Jerzy Boksznajder
burmistrz Miasta Ząbki

Z niedowierzaniem...
Z niedowierzaniem zapoznałem się z tekstem p. Burmistrza i insynuacjami, jakobym ubliżał pracownikom
samorządowym podczas Sesji
Rady Miasta, czy też ich szantażował. Wobec tej oczywistej
nieprawdy, pozwolę sobie na

merytoryczne odniesienie się
do tekstu p. Burmistrza w następnym numerze gazety „Co
Słychać? '. Mam również nadzieję, że p. Burmistrz przeprosi mnie za te insynuacje.
radny Waldemar Stachera

szkół przekonywały, że bez
dodatkowej kwoty w kierowanych przez nich placówkach
zabraknie na wypłaty i nauczyciele nie otrzymają należnych im świadczeń w terminie. Takie stanowisko było
z uporem przedstawiane radnym aż do głosowania, kiedy
burmistrz „wygadał się”, że
pieniądze, o które szkoły
wnioskowały nie są przeznaczone na pensje, lecz na tzw.
gwiazdkę. Czy takiego postę-

Ale to przyznała pani Żmijewska dopiero po głosowaniu, pod koniec sesji.
W tej właśnie sprawie burmistrz przedłożył Radzie
Miasta projekt uchwały. Aby
nie być gołosłownym — niech
każdy z czytelników oceni,
czy odręcznie napisana przez
księgową notatka, wręczona
radnym na 5 minut przed sesją, spełnia jakiekolwiek
prawne kryteria dla tak ważnego dokumentu. Jest to świstek papieru bez jakiegokolwiek tytułu, bez podstawy
prawnej, bez opinii prawnika
i wreszcie bez podpisu burmistrza, uzasadniający cięcia
w jednych wydatkach i wzrost
innych na łączną kwotę ponad miliona złotych.
Nie chcę nawet mówić, jakie gromy spadały w przeszłości na radnych ze strony byłego przewodniczącego Rady,
jeśli nie był spełniony choćby
jeden z warunków formalnych, tym razem jednak pan
Ignacy Jarzyło nie miał żadnych wątpliwości i śmiało
podniósł rękę za „projektem
uchwały”
przygotowanym
przez burmistrza. Niestety
nie jest to odosobnione postępowanie, co krok radni napotykają na podobną obstrukcję, co tylko utwierdza
mnie w przekonaniu, że wiele
trzeba jeszcze zmienić w naszym mieście.
radny Krzysztof Laskowski

Moralność jest tylko jedna
Szanowni Państwo! W odpowiedzi na artykuł „ Dwie
moralności” Pana Krzysztofa
Laskowskiego
pragniemy
przedstawić sprostowanie,
bowiem artykuł ten nie odzwierciedla stanu rzeczywistego a informacje w nim zawarte są nieprecyzyjne i mylące.
Informację, że będzie brakowało środków finansowych
dla szkół ząbkowskich, Dyrektorzy i Panie Księgowe
przekazały tuż po uchwaleniu
budżetu na 2005r., kiedy to
z inicjatywy Rady Miasta „zamrożono” kwotę 600 tys. zł
zalecając szkołom poszukiwanie oszczędności.
1) Od kwietnia 2005r.
zespół oświatowy powołany
przez Burmistrza i Komisje
Rady podjęli prace w tej
sprawie.
2) Na sesję Rady Miasta na 3 listopada 2005r. Burmistrz zaproponował projekt
uchwały dotyczący zmian
w budżecie oświaty. W uzasadnieniu do uchwały napisał, że „Szkoły Podstawowe
i Gimnazja Publiczne zwróciły się z prośbą o zwiększenie
środków na wynagrodzenia
osobowe i pochodne od płac
oraz wydatki rzeczowe, gdyż
zaciągnięte zobowiązania nie

znajdą pokrycia w planie finansowym szkół na 2005r.
Burmistrz
zaproponował
zwiększyć środki dla szkół
o 600 tys. zł z tzw. „zamrażarki“, (która została utworzona
na sesji budżetowej 18 marca
2005r.).
3) Rada Miasta na sesji
24 listopada 2005r. wyraziła
zgodę na zwiększenie środków dla szkół o kwotę 370
731 zł, po przeprowadzeniu
kontroli przez Komisję Rewizyjną.
4) Szkoły ponownie wystąpiły do Burmistrza i Rady
Miasta o zwiększenie środków, uzasadniając tym, że nie
mogą uregulować wynagrodzeń i wydatków bieżących.
Dział księgowości przez kilka
tygodni przygotowywał szczegółowe wyliczenia, opracowywał różne warianty, przed sesją pracował do późnych
godzin nocnych.
5) W związku z tym wyliczenia dotyczące szkół na
sesję 29 grudnia 2005r. zostały przygotowane w formie odręcznej i na sesji omówione.
Ostatecznie Rada Miasta
zwiększyła budżet szkół
o kwotę 449 282 zł, dzięki temu szkoły zapłaciły zobowiązania do ZUS i Urzędu Skar-

bowego w starym roku, a także uregulowały niezbędne należności płacowe.
Środki dla szkół pochodziły z tzw. „zamrażarki“ i z dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 222 791 zł,
którą udało się Władzom
Miasta pozyskać z Ministerstwa Finansów.
Jak przedstawiliśmy powyżej postawa Kalego, co sugeruje Pan Laskowski, nie ma
w tym przypadku zastosowania. A wręcz przeciwnie, widać jedynie, że naszym działaniom przyświecała troska
o zabezpieczenie środków
finansowych dla ząbkowskich dzieci i młodzieży,
zgodnie z ideą solidarnego
państwa. Uważamy, że
zwiększone środki na oświatę doprowadzą do podwyższenia jej poziomu, co będzie korzystne dla naszej
lokalnej społeczności. Zgodnie z dewizą: „Takie będą
Rzeczpospolite, jakie ich
młodzieży chowanie“ i takie
jest młodzieży chowanie, jakie są Rzeczpospolite.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Boksznajder
Burmistrz Miasta Ząbki
Elżbieta Żmijewska
p. o. głównego księgowego budżetu
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Dz. Rozdz.
700

DOCHODY
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOĝCIAMI
Wpáywy z opáat za zarząd, uĪytkowanie i uĪytkowanie wieczyste nieruchomoĞci
Dochody z najmu i dzierĪawy skáadników majątkowych
Wpáaty z tytuáu przeksztaácenia prawa uĪytkowania wieczystego w prawo
wáasnoĞci
Wpáaty z tytuáu odpáatnego nabycia prawa wáasnoĞci nieruchomoĞci
Odsetki od nieterminowych wpáat z tytuáu podatków i opáat
Pozostaáe odsetki od posiadanych Ğrodków na rachunkach bankowych
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 URZĉDY WOJEWÓDZKIE
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji Rządowej
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadaĔ z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĔ zleconych ustawami
75023 URZĉDY GMIN
Wpáywy z opáat za koncesje i licencje
Wpáywy z opáat róĪnych
75095 POZOSTAàA DZIAàALNOĝû
Pozostaáe odsetki od posiadanych Ğrodków na rachunkach bankowych
751

URZĉDY NACZELNYCH ORGANÓW WàADZY
75101 URZĉDY NACZELNYCH ORGANÓW WàADZY
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji Rządowej
754
BEZPIECZEēSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOĩAROWA
75414 OBRONA CYWILNA
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji Rządowej
756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOĝCI PRAWNEJ
75601 WPàYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

75615

75616

75618

75621

758
75801

801
80104
852
85212
85213
85214

85219
85228
85295
900
90095

Podatek od dziaáalnoĞci gospodarczej opáacanej w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpáat z tytuáu podatków i opáat
WPàYWY Z PODATKU ROLNEGO LEĝNEGO PODATKU OD
CZYNNOĝCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPàAT
LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjĊ zadaĔ bieĪących jednostek
sektora finansów publicznych
Podatek od nieruchomoĞci
Podatek leĞny
Podatek od Ğrodków transportowych
Podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpáat z tytuáu podatków i opáat
WPàYWY Z PODATKU ROLNEGO LEĝNEGO PODATKU OD
CZYNNOĝCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPàAT
LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
Podatek od nieruchomoĞci
Podatek od Ğrodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpáywy z opáaty targowej
Wpáywy z opáaty administracyjnej
Podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpáat z tytuáu podatków i opáat
WPàYWY Z INNYCH OPàAT
Wpáywy z opáaty skarbowej
Wpáywy z opáat za zezwolenia na sprzedaĪ alkoholu
Wpáywy z innych lokalnych opáat pob. przez jnst na pod.odreb.ustaw
Odsetki od nieterminowych wpáat z tytuáu podatków i opáat
UDZIAàY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDĩETU PAēSTWA
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
RÓĩNE ROZLICZENIA
CZĉĝû OĝWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Subwencje ogólne z budĪetu paĔstwa
OĝWIATA I WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLA
Wpáywy z opáat róĪnych
POMOC SPOàECZNA
ĝWIADCZENIA RODZINNE
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji rządowej
SKàADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji rządowej
ZASIàKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKàADKI NA
UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji rządowej
Dotacja celowa na realizacjĊ wáasnych zadaĔ bieĪących gmin
OĝRODEK POMOCY SPOàECZNEJ
Dotacja celowa na realizacjĊ wáasnych zadaĔ bieĪących gmin
USàUGI OPIEKUēCZE
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu PaĔstwa na realizacjĊ zadaĔ z zakresu
administracji Rządowej
POZOSTAàA DZIAàALNOĝû
Dotacje celowe przekazane z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ wáasnych zadaĔ
bieĪących gmin
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ĝRODOWISKA
POZOSTAàA DZIAàALNOĝû
ĝrodki na dofinansowanie wáasnych inwestycji pozyskanych z innych Ĩródeá

RAZEM
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Kwota zá
2 556 000
2 556 000
61 000
400 000
65 000
2 020 000
8 000
2 000
209 869
99 369
96 122
3 247
50 500
500
50 000
60 000
60 000
3 504
3 504
3 504
500
500
500
25 259 578

Budżet Miasta na 2006 rok uchwalony
c.d. ze str. 1
Dochody miasta na 2006 r. zaplanowano ostatecznie w wysokości 40,0 mln zł, z czego najistotniejszymi pozycjami są:
udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych — 14,6 mln zł,
subwencja oświatowa — 7,4 mln
zł, podatek od nieruchomości
5,5 mln zł.
Wydatki miasta w 2006 r. wyniosą 47,3 mln zł. Największy
udział w tej kwocie, oprócz inwestycji, mają koszty funkcjonowania
Dz. Rozdz

177 000
2 500
3 946 000

60004
60014
60016
700
70005
710
71004
71013
750
75011
75022
75023
75075
751
75101

500 000
3 200 000
3 000
50 000
178 000
15 000
4 407 578

754
75404
75412
75414

756
75647

2 300 000
450 000
180 000
2 000
98 000
10 000
1 305 000
62 578
1 406 500
200 000
1 200 000
6 000
500
15 320 000

757
75702
758
75814
75818
801
80101
80103
80104
80110
80113
80146
80195
851
85121
85153
85154
85195

14 599 434
720 566
7 407 133
7 407 133
7 407 133
320 000
320 000
320 000
4 109 000
3 508 000
3 508 000
30 000
30 000

852
85212
85213
85214
85215
85219
85228
85295
853

WYDATKI
TRANSPORT I àĄCZNOĝû

600

179 500

szkół i przedszkoli — około 14
mln zł. Aby zapewnić funkcjonowanie szkół na obecnym poziomie,
Rada Miasta do przyznanej z budżetu państwa kwoty subwencji,
z innych dochodów miasta, musi
dołożyć około 2,5 mln zł, nie licząc
nakładów na inwestycje. W ww.
kwocie zarezerwowano 100 tys. zł
z przeznaczeniem na organizację
wyjazdów na basen w ramach godzin wychowania fizycznego dla
uczniów z gimnazjum nr 2, do czasu wybudowania sali gimnastycz-

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
DROGI PUBLICZNE GMINNE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOĝCIAMI
DZIAàALNOĝû USàUGOWA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĉDY WOJEWÓDZKIE
RADA GMINY
URZĉDY GMIN
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
URZĉDY NACZELNYCH ORGANÓW WàADZY
URZĉDY NACZELNYCH ORGANÓW WàADZY
BEZPIECZEēSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOĩAROWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
OCHOTNICZA STRAĩ POĩARNA
OBRONA CYWILNA
DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOĝCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
POBÓR PODATKÓW, OPàAT I NIEPODATKOWYCH
NALEĩNOĝCI BUDĩETOWYCH
OBSàUGA DàUGU PUBLICZNEGO
OBSàUGA KREDYTÓW
RÓĩNE ROZLICZENIA
RÓĩNE ROZLICZENIA
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
OĝWIATA I WYCHOWANIE
SZKOàY PODSTAWOWE
ODDZIAàY PRZEDSZKOLNE W SZKOàACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
GIMNAZJA
DOWOĩENIE UCZNIÓW DO SZKÓà
DOKSZTAàCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI
POZOSTAàA DZIAàALNOĝû
OCHRONA ZDROWIA
LECZENIE AMBULATORYJNE
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAàANIE ALKOHOLIZMOWI
POZOSTAàA DZIAàALNOĝû
POMOC SPOàECZNA
ĝWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKàADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOàECZNE
SKàADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
ZASIàKI
DODATKI MIESZKANIOWE
UTRZYMANIE OĝRODKA POMOCY SPOàECZNEJ
USàUGI OPIEKUēCZE
POZOSTAàA DZIAàALNOĝû
POZOSTAàE DZIAàANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOàECZNEJ

85395 POZOSTAàA DZIAàALNOĝû

403 000

854

295 000
108 000
109 000
109 000
7 000
7 000
52 000
52 000
140 000
140 000
140 000

40 005 584

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7 617 970
800 000
320 000
6 497 970
1 000 000
1 000 000
110 000
20 000
90 000
3 917 092
298 371
300 661
3 312 060
6 000
3 504
3 504
477 100
376 600
100 000
500
40 830
40 830
150 000
150 000
89 796
500
89 296
20 627 641
10 964 413
293 761
3 858 924
5 315 856
80 000
61 005
53 682
1 280 000
40 000
7 000
1 193 000
40 000
5 164 300
3 508 000
37 000
795 400
90 000
489 900
40 000
204 000
15 000
15 000
366 199
216 199

85401 ĝWIETLICE SZKOLNE
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ĝRODOWISKA
900
90001 GOSPODARKA ĝCIEKOWA I OCHRONA WÓD
OĝWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
90015
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 DOMY I OĝRODKI KULTURY
92116 BIBLIOTEKA
926

Kwota zá

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ (Miejski OĞrodek Sportu)
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

RAZEM

150 000
5 433 580
4 883 580
550 000
522 000
364 000
158 000
521 600
311 200
210 4 00

47 336 612

nej. 100 tys. zł radni przeznaczyli również na adaptacje
terenu przy ul. 11-go Listopada na boisko, celem poprawy warunków nauki WF
w szkole podstawowej i gimnazjum katolickim.
Rada Miasta w zakresie
wynagrodzeń zaplanowała
średni wzrost puli wynagro-

dzeń w poszczególnych jednostkach samorządowych
(szkoły, przedszkola, MZK,
MOK, MOS, świetlice środowiskowe itd) o około 3%
w stosunku do minionego
roku.
Radni zdecydowali również o przeznaczeniu 800 tys.
zł na kontynuację porozu-

mienia z ZTM w sprawie autobusów obecnie kursujących przez Ząbki oraz na
rozszerzenie tej współpracy
o linię 170. Zaplanowana
kwota powinna również zabezpieczyć wydatki na linie
autobusowe A1 i A2.
Nie zdecydowano się natomiast na przyznanie Miej-

PLAN INWESTYCYJNY
NA 2006 ROK

skiemu Zakładowi Komunalnemu dotacji w wysokości
ponad 1,3 mln zł. Radni nie
kwestionowali celowości takiej dotacji, ale ponieważ od
dotacji z budżetu miasta do
budżetu MZK pobierany jest
przez Urząd Skarbowy podatek VAT (w tym wypadku
w wysokości ponad 230 tys.
RAZEM
zá

ĝrodki
wáasne

Dotacje

zł), dotacja taka jest ekonomicznie nieopłacalna. Rada
Miasta potwierdziła natomiast zasadność wydatkowania przez MZK kwoty 1 mln
zł na modernizację zlewni
oraz 600 tys. zł na dosprzętowienie zakładu.
red.

Kredyty
na realizacjĊ
zadaĔ fin.
m.in. z UE

DROGI PUBLICZNE

6 817 970

3 116 970

3 701 000

ul. PowstaĔców
modernizacja ul. SzwoleĪerów w tym: modernizacja ulicy na odcinku od ul. Piásudskiego do ul. Zielenieckiej
budowa chodników
ul. Hallera odc.od ul. StarzyĔskiego do ul. 11-Listopada - podbudowa
ul. Graniczna - nawierzchnia
ul. Cisowa Wierzbowa
ul. Cháopickiego - podbudowa betonowa
ul. Puáaskiego - nawierzchnia
ul. Sobieskiego
ul. Popieáuszki
ul. Kopernika
ul. 11-Listopda,StarzyĔskiego,Hallera - nawierzchnia
drogi powiatowe,dotacje w ramach porozumieĔ II etap modernizacji w tym:
ul. Wojska Polskiego,Szpitalna, rondo Piásudskiego-PowstaĔców, skrzyĪowanie SzwoleĪerów - Piásudskiego
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wykup gruntów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
informatyzacja usáug publicznych Miasta Ząbki
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budĪetowych
OĝWIATA I WYCHOWANIE

3 010 000
957 970

753 000
472 970

2 257 000
485 000

200 000
300 000
160 000
90 000
210 000
245 000
225 000
700 000
400 000
320 000

200 000
300 000
160 000
90 000
210 000
80 000
121 000
270 000
140 000
320 000

500 000
500 000
354 000
250 000
104 000
6 730 700

500 000
500 000
229 000
125 000
104 000
3 830 000

budowa szkoáy podstawowej w rejonie Zabek poáudniowych
kapitalny remont dachu Szkoáy Podstawowej nr 2
budowa boiska przy ul. 11-go Listopada
realizacja programu zdrowotnego wraz z budową obiektów sport.-rekreacyjnych przy szkoáach publ. w
Ząbkach
termomodernizacja Szkoáy Podstawowej nr 1
plac zabaw przy Przedszkolu nr 2
budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2
wydatki inwestycyjne przy Gimnazjum nr 1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ĝRODOWISKA

2 475 000
300 000
100 000
195 700

1 210 000
300 000
100 000
35 000

160 700

1 500 000
100 000
2 040 000
20 000
4 883 580

525 000

975 000

1 540 000
20 000
1 318 000

200 000
650 000
120 000
250 000
70 000
125 000
40 000
50 000
110 000
265 000
105 000

200 000
80 000
120 000
250 000
70 000
65 000
40 000
5 000
65 000
30 000
12 000

332 000
75 000
598 000
610 000
400 000
144 000
154 280
120 300

37 000

kanaá ks. Skorupki,odc.Harcerska-SzczĊĞliwa wraz z siĊgacz.i ul.SzczĊĞliwą
magistralna sieü kanalizacyjna
kanaá ul. Sáowackiego odc. Ks.Skorupki-Traugutta
kanaá w ul. Jasnej
kanaá ul. Ks. Skorupki odc. Pos. Nr 4 do wáączenia w ul. Harcerskiej
kanaá w ul. Bez nazwy (projektowana) dz.Nr84/5 i 83/6 przy ul. PowstaĔców
kanaá ul. Szpitalna
kanaá ul. Poniatowskiego
przebudowa kanaáu w ul. Kolejowej(odc.RychliĔskiego-Sienkiewicza)
wodociąg ul. Sikorskiego -Szkolna-Piásudskiego
Projekt techniczne wodociągów w tym: ul. Skargi, ul. Wojska Polskiego, ul. Batorego
ul. RychliĔskiego, ul. Sobieskiego, ul.3-go Maja
wodociąg osiedle Wojska Polskiego
wodociąg ZakopiaĔska-11 Listopada
wodociąg OĞ.za Agromą
wodociąg ul. Piotra Skargi i Popieáuszki
wodociąg ul. PowstaĔców od. wys. bl. Dozbud do granicy miasta
kanaá Bociania, Rybna Skowronka
kanaá ks. Skorupki odc. Harcerska-SzczĊĞliwa wraz z siĊgaczami
kanaá ul. PowstaĔców(odc.Dzika-BaczyĔskiego) BaczyĔskiego oraz Kwiatowa odc. od ul. SzwoleĪerów, kier.
Kanaáu Z-2
wodociąg ul. Kopernika
spiĊcie wodociągów. ul. Mokra z ul. Bema wzdáuĪ torów
spiĊcie wodociągów Makro-OĞ. przy ul. Drewnickiej
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
park rekreacyjno-dydaktyczny na terenie lasu gminnego
budowa placu zabaw przy ul. PowstaĔców
RAZEM

50 000
15 000
15 000
200 000

100 000
100 000
19 486 250

100 000
100 000
9 193 970

SAMORZĄDNOŚĆ — ZNACZY SŁUŻBA SPOŁECZEŃSTWU
c.d. ze str. 1
podobnych rozwiązań możemy uzyskać ten sam efekt
oraz estetyczny wygląd naszego miasta, na którym powinno
wreszcie wszystkim samorządowcom zależeć.
Zadania w zakresie remontów dróg wojewódzkich w powiecie wołomińskim w 2005
roku wykonano na terenie
Tłuszcza — Szymanówka, Mokra Wieś, 1.350 m za 498 039
zł. Jadów — Wólka Sulejowska
1 065 m za 429 985 zł. Tłuszcz
— Miąse 1 300 m z rondem

łącznie za 1 500 000 zł. Radzymin — 646 m za 597 848 zł.
Marki — 94 m za 309 918 zł.
Zielonka — 700 m za 352 817
zł Razem = 3 688 607 zł.
Inwestycje i remonty w 2005
roku na drogach wojewódzkich
w powiecie wołomińskim zostały wykonane na łączną kwotę 13 088 682 złotych.
Co zaś tyczy się drogi wojewódzkiej 634 na odcinku Zielonka, Kobyłka, Wołomin, wiosną
ubiegłego
roku
rozstrzygnięto przetarg na dokumentację, który został za-

skarżony przez firmę konkurencyjną do prezesa zamówień
publicznych Sądu Administracyjnego. Zaskarżenia zostały
uchylone, lecz firmie pozostało
z ośmiu miesięcy dwa na wykonanie dokumentacji co okazało
się niemożliwe, z tego tytułu
przetarg został unieważniony.
Obecnie zabiegam usilnie
w Urzędzie Marszałkowskim
o znalezienie środków i ogłoszenie ponownego przetargu
na niezbędną dokumentację.
W tej sprawie spotykałem się
kilkukrotnie z wicemarszał-

165 000
104 000
430 000
260 000

125 000
125 000
500 000

1 135 700

1 265 000
1 265 000

500 000
3 565 580
570 000

60 000
45 000
45 000
235 000
93 000
295 000
75 000
449 000
540 000
355 000
144 000
154 280
120 300

149 000
70 000
45 000

190 000
125 000
150 000
200 000

PoĪyczki
z WFOĝiGW
i kredyty
z BOĝ

140 000
110 000
135 000

500 000

kiem Janem Elengardem, a 11
stycznia z nową panią dyrektor
MZDW Dokumentacja Teresą
Maderek, którą poprosiłem, by
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w specyfikacji przyszłego przetargu ujął jako podstawę koncepcję drogi 634 dwupasmowej
na odcinku od Zielonki do Wołomina, opracowaną w uzgodnieniu z samorządami powiatu
wołomińskiego. Tylko taka dokumentacja z uwzględnieniem
jezdni dwupasmowej będzie
rozwiązaniem przyszłościowym
i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.
W związku z przeznacze-

4 961 700

4 830 580

niem przez Urząd Marszałkowski znaczących środków na
modernizację dróg wojewódzkich w powiecie wołomińskim,
pozwoliłem sobie złożyć podziękowanie na ręce samorządowców z Ligi Polskich Rodzin
odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową w województwie mazowieckim.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Przewodniczący Zespołu
Koordynującego Modernizacje Dróg Wojewódzkich w
Powiecie Wołomińskim
Radny Powiatu Wołomińskiego
LPR
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Budować zimą czy nie?
Wszystkim zwolennikom
budowania zimą w naszym
mieście, a zwłaszcza Panu
Waldemarowi Guzowi, dedykuję artykuł, jaki ukazał się
w „Życiu Warszawy” 13 stycznia br. pt. „Na mrozie bez
sensu”.
Poniżej kilka fragmentów
z tegoż artykułu.

z poważaniem przewodnicząca Komisji Społecznej
Małgorzata Stachera
„... Zgodnie z wymogami
technologicznymi, prac budowlanych na zewnątrz budynku
nie należy prowadzić w temperaturze niższej niż +5stC. Niskie temperatury spowalniają

procesy wiązania, co powoduje
osłabienie wytrzymałości zapraw. Wahania temperatur, naprzemienne zamrażanie i odmrażanie materiału (często
zdarza się, że w dzień mamy powyżej +5stC, za to nocą temperatura spada znacznie poniżej
zera) prowadzi do obniżenia jego jakości.
Chociaż w sklepach dostępne są preparaty przyspieszające wiązanie i twardnienie za-

List mieszkańca
W dniu 10.01. br. o godzinie 10.30 wyszedłem do apteki po lekarstwa dla chorej żony. Gdy zbliżałem się do
przejazdu kolejowego, zamknięto przejazd zaporami.
Pociąg jechał z Wołomina do
Warszawy, ale był jeszcze daleko. Postanowiłem przejść
przez przejazd, gdyż pomiędzy zaporami jest około jednego metra przejście, gdzie
można przejść i ludzie przechodzą. Gdy znalazłem się na
środku przejazdu zobaczyłem
dwóch policjantów, którzy
mówią do mnie — „naruszył
Pan przepisy, zapłaci Pan 100
zł mandatu”. Ja im odpowiadam, że nie mam stu złotych
a po drugie, że nie popełniłem żadnego przestępstwa,
które by komuś zagrażało.
Policjanci stwierdzili, że jest
artykuł który przewiduje w tej
sytuacji ukaranie, mandatem,
a gdy odmówię to sprawę
skierują do sądu grodzkiego.

Odmówiłem zapłacenia 100
zł. Wtedy odpowiedzieli mi,
żebym się zastanowił, gdyż
jest artykuł, który mówi, że
można ukarać nawet karą
5000 złotych, żebym się zastanowił, gdyż suma 100 zł jest
dużo mniejsza. Zapytałem,
dlaczego nie łapią złodziei,
bandytów, łobuzów, tylko zatrzymują emeryta, ludzi starszych, aby ich ukarać mandatem, by wykazać się, że coś
robią sprzedając mandaty.
Mam 72 lata, moje koleje życia były bardzo ciężkie. Nie
będę opisywał, gdyż byłoby za
dużo pisania. Przeżyłem jako
małe dziecko okupację niemiecką i stalinowską, ale starałem się nie wchodzić w kolizję z prawem. Nie byłem
karany. Dałem konkretny
przykład — koło naszego komisariatu jest straszny bałagan, chodnik oblodzony, koleiny i jeszcze zastawiony
samochodami. Przejścia nie

ma, ludzie z oblodzonego
chodnika muszą wchodzić na
jezdnię co zagraża bezpieczeństwu przechodniów, gdyż
można wpaść pod samochód.
Odpowiedzieli, że to jest nie
ich sprawa, a ja za dużo sobie
pozwalam, że ich obraziłem.
Zadzwonili po radiowóz, który nie przyjechał, trzymali
mnie około godziny. W końcu
mówię im żeby się zastanowili, gdyż chora żona potrzebuje lekarstwo. Wtedy zdecydowali, że jestem wolny ale
sprawę kierują do sądu
grodzkiego. Zastanawiam się
nad tym, że rząd się zmienił
i nazwa z milicji zmieniła się
na policję, ale zasady są te same. Im wszystko wolno. Jestem człowiekiem wierzącym,
kocham Boga i ludzi, nawet
swych wrogów, a sprawiedliwość niedługo nadejdzie, to
sprawiedliwość Boża.
Tadeusz Kołodziejczyk

Ząbki — moje miasto — konkurs w SP 2
Ząbki to niewielkie miasteczko pozostające w cieniu
stolicy. Nie piszą o nim wierszy poeci, nie śpiewają piosenek artyści, ale mieszkają tu
ludzie, dla których miasto to
jest najbliższe sercu. Dla naszych najmłodszych uczniów
Ząbki to taka mała ojczyzna.
Tutaj mieszkają, chodzą do
szkoły, mają przyjaciół. Dlatego też postanowiliśmy rozsławić nieco nasze miasteczko
i zaproponowaliśmy dzieciom
udział w konkursach „Ząbki
— moje miasto”.
Klasy pierwsze wykonały
dowolną techniką prace plastyczne związane z różnymi
częściami naszego miasta.
Klasa I a realizowała temat:
Studnia oligoceńska i jej oto-

KLUB "SWING"
Areobic,
Siłownia dla Pań,
Kosmetyka ciała,
zabiegi
wyszczuplające i
antycelulitowe.
Ząbki, ul. Legionów 32.
Pon - Pt 16.00 - 21.00.
Sobota 10-15
6

czenie; klasa I b - Urząd Miasta; klasa I c — Pomnik ks. J.
Popiełuszki; klasa I d — Pomnik Rychlińskiego; klasa I e
— Miejski Ośrodek Kultury.
Uczniowie klas II startowali
w turnieju muzycznym, w którym układali teksty piosenek o
naszym mieście, a następnie
wykonywali je na melodię
„Krakowiaka” oraz rytmizowali różnymi technikami fragment tekstu z informatora
o Ząbkach. Odbył się również
przegląd młodych talentów,
w ramach którego dzieci śpiewały, tańczyły i grały na instrumentach.
Klasy trzecie rywalizowały
w konkursie literackim. Z każdej klasy zostało wytypowanych sześć prac pisanych wier-

szem i prozą. Wszystkie utwory
były punktowane i przyznano
im miejsca od I do VI.
Tematyka dotyczyła: naszej
szkoły, ciekawych zakątków,
miejsc użyteczności publicznej, swojej ulicy, placu zabaw,
zasłużonych postaci historycznych i współczesnych, historii
Ząbek, marzeń związanych
z naszym miastem itp.
Te nieśmiałe próby plastyczne i literackie naszych najmłodszych uczniów mogą być
wzorem dla młodych i może
nieco starszych mieszkańców
Ząbek, którzy włączą się w podobny sposób do promowania
swojego miasta.

praw w obniżonych temperaturach, nawet do -15stC, należy korzystać z nich w ostateczności, gdy np. harmonogram
prac się przesunął, a inwestycja wymaga pilnego dokończenia. A i tak trzeba stworzyć
do pracy odpowiednie warunki, np. osłonić rusztowanie folią czy nadmuchiwać ciepłym
powietrzem. Są to metody
kosztowne, wymagające szczególnej uwagi i umiejętności

wykonawcy, a jednocześnie
nie dają pewności, że wszystko
się uda....
... Najlepiej zaplanować prace budowlane na dwa sezony.
Pierwszy przeznacza się wówczas na postawienie stanu surowego zamkniętego, a drugi na
prace wykończeniowe....
EN Konsultacja Dariusz
Grygiel, doradca techniczny
Grupy Atlas”

CO SŁYCHAĆ W UKS
„JEDYNKA ZĄBKI”
Uczniowski Klub Sportowy
w minionym semestrze propagował wśród uczniów naszej
szkoły rekreacyjną aktywność
ruchową, w związku z tym każdego miesiąca organizowaliśmy
sobotnie wycieczki dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
We wrześniu 66 uczniów
pod opieką nauczycieli i rodziców spędziło sobotni poranek w Stadninie Koni w Leśniakowiźnie. W październiku
grupa uczniów najbardziej zaangażowanych w działalność
klubu wyjechała na dwudniowy rajd rowerowy po Puszczy
Kozienickiej, gdzie przejechaliśmy na rowerach 34 km leśnych dróg. Byliśmy gośćmi
Centrum Edukacji Europejskiej Lasów Państwowych
w Jedlni.
W październiku 60 uczniów
bawiło się także w Pepelandzie,
gdzie przez ponad cztery godziny mieli możliwość zabawy
w „małpim gaju”, zjazdu windami desantowymi, bawili się
na huśtawkach i karuzelach.
W listopadzie i w grudniu
byliśmy na „Lodowisku — Figlowisku”, na łyżwach jeździło
łącznie ponad 150 uczniów!
Pragniemy zachęcać uczniów
do codziennej aktywności fi-

zycznej. Naszym powoli ziszczającym się marzeniem jest
zaadaptowanie
szkolnego
ogródka na plac zabaw. Jesteśmy w trakcie zbiórki pieniędzy, które pozwolą nam zrealizować nasz cel. W związku
z tym poszukujemy sponsorów, a w tym roku zorganizowaliśmy już dwie loterie fantowe. Po kilku szkolnych akcjach
uzbieraliśmy prawie 2500 zł,
jednak jest to niewielka część
pieniędzy, jakich potrzebujemy. Wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy pragną przeznaczyć na ten cel jakieś datki
prosimy o kontakt. Podajemy
także numer naszego konta:
UKS JEDYNKA ZĄBKI
ul. Piłsudskiego 35, 05-091 Ząbki
PKO BP SA Oddz. w W-wie
62 1020 1042 0000 8902
0109 3962

W tym celu postanowiliśmy
także zorganizować Bal Charytatywny, z którego całkowity
dochód przeznaczymy na dofinansowanie budowy placu zabaw. Każdego, kto lubi dobrą
zabawę, i zechce wspomóc nasze dzieło, zapraszamy 11 lutego na Bal!
UKS Jedynka Ząbki

Anna Sokołowska
Elżbieta Żochowska

SUKCES MAŁYCH EKOLOGÓW Z PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK”
Grupa Strażników Przyrody
z Przedszkola nr 2 po raz kolejny zaprezentowała swoją
„działalność ekologiczną”,
tym razem promując przedszkole na terenie Powiatu Wołomińskiego. Przystąpiliśmy
do ogłoszonego przez Zielonkowskie Forum Samorządowe
Grupę Partnerską Cudu nad
Wisłą jednego z konkursów —
Przeglądu Małych Form Teatralnych o tematyce

ekologicznej „EKO- NUTKA”, skierowanego do przedszkoli i szkół podstawowych
odbywającego się w gościnnym MOK-u w Zielonce.
Nasze dzieci zajęły pierwsze
miejsce za brawurowe wykonanie przedstawienia pt. „Mali strażnicy przyrody”, gorąco
oklaskiwane przez dorosłych,
dzieci i młodzież.
Dzieci z innych przedszkoli
i szkół podstawowych także

wystawiły bardzo ciekawe widowiska zachęcające do troski
o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, poszanowania
najbliższego otoczenia przyrodniczego. Poznaliśmy też
laureatów konkursu „Wspólne
dziedzictwo” dla uczniów gimnazjów oraz konkursu literackiego nt. „Ekologia w nauczaniu
Jana
Pawła
II”
skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy

zgotowali nam bardzo miłe
przyjęcie, serdeczną atmosferę, przygotowali przepyszne
smakołyki a także obdarowali
nagrodami zarówno wszystkie dzieci jak i wszystkich
opiekunów. Wróciliśmy dumni, szczęśliwi z dyplomem
i pięknymi nagrodami rzeczowymi. Miło było być wśród ludzi, którzy prowadzą działania
na rzecz Ziemi.
Anna Kryńska

„Moje dziecko jąka się — co robić?

Podziękowanie
Członkowie Klubu Seniora składają podziękowanie
ks. Kanonikowi Władysławowi Trojanowskiemu i Dyrektor
Szkoły Katolickiej p. Joannie Pytel za udostępnienie
pomieszczeń na zorganizowanie Balu Sylwestrowego. Jesteśmy
wdzięczni, że mogliśmy powitać Nowy Rok 2006 na wspólnej
zabawie w gronie przyjaciół i bliskich nam osób.
W imieniu członków Klubu Seniora, Zarządu i własnym
Prezes Klubu Seniora
Grażyna Żabicka

Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora
W dniu 11 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe
członków Klubu Seniora.
Chór „Złota Jesień” przygotował program kolędowy. Na
spotkaniu obecni byli burmistrz, wiceburmistrz Krzysztof Sikorski, księża proboszczowie Edward Kowara
z parafii Św. Trójcy i Władysław Trojanowski z parafii Miłosierdzia Bożego. Ciepłe słowa skierował do uczestników
burmistrz Miasta Ząbki Jerzy

Boksznajder przekazując życzenia i dużo serdeczności.
W imieniu przedstawicieli
oświaty i szkolnictwa życzenia
złożyła dyrektor Publicznego
Gimnazjum nr 2 — Małgorzata Zyśk. Przemawiał również
kombatant Jan Wimmer. Po
wspólnym odśpiewaniu kolęd
nastąpiło zielenie się opłatkiem. Gości i członków Chóru
poczęstowano herbatą.
red.

Grupa wsparcia dla kobiet
Spotkania odbywają się
w każdy piątek w godz. 17.00
— 20.00 w Punkcie Konsultacyjnym Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach przy ul.
3 Maja 14/16, wejście od ulicy
Orlej. Celem spotkań jest niesienie pomocy psychologicznej
i udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych od
alkoholu poprzez dostarczenie
wiedzy na temat choroby alkoholowej, mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia.
Podczas spotkań grupowych
można dowiedzieć się, jak poradzić sobie z problemami domowymi wynikającymi z nadużywania alkoholu jak agresja
i przemoc, jak postępować, by
nie pomagać pić i co robić, by
nakłonić osobę pijącą do le-

czenia odwykowego. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem
Konsultacyjnym w środy i piątki w godz. 16-18 nr tel. 022
781-72-45.
Ponadto można uzyskać
pomoc Kuratora Zawodowego z Sądu Rejonowego w Wołominie w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc
można uzyskać w Punkcie
Konsultacyjnym Komisji przy
ul. 3 Maja 14/16, wejście od
Orlej, w każdy 1 i 3 czwartek
miesiąca w godz. 18-20. Tel.
022 781-72-45.
Zapraszamy na spotkania
wszystkich zainteresowanych.
Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Strząska

Co to jest jąkanie? Nie ma
jednej definicji tego zaburzenia
mowy. Ogólnie można powiedzieć, że jest to zaburzenie rozmowy, w której musi uczestniczyć osoba jąkająca się jak i jej
słuchacz. Każdy z nas ma inne
wyobrażenie o jąkaniu, ponieważ nie istnieje typowy obraz
jąkania. Najczęściej osoba jąkająca się powtarza głoski i sylaby,
przerywa tok swojej wypowiedzi, szuka odpowiedniego słowa, 'zacina się' w skrajnych
przypadkach jąka się tak bardzo, że niemożliwa staje się komunikacja. Jąkanie jest zagadką. Jest także najczęściej
występującą wadą mowy. Według statystyk jąka się 1-1.5%
populacji (w Polsce 400 tysięcy,
w tym połowa z nich to dzieci).
Cztery razy częściej jąkają się
chłopcy niż dziewczynki. Do
dziś nie udało się ustalić dlaczego tak jest.
Dokładnie nie wiadomo,
czym jest jąkanie (balbuties).
Nie rozstrzygnięto, czy jest to:
choroba, czy objaw choroby,
nerwica mowy (logoneuroza),
czy objaw nerwicy, syndrom,
niewłaściwe zachowanie werbalne (Z. Tarkowski, 1997).
Także nie udało się ustalić jednoznacznie przyczyn tego zaburzenia mowy. W opisie przyczyn bierze się pod uwagę
trojakie czynniki: bio-psycho-społeczne.
Jąkanie stanowi poważny
problem natury społecznej.
Osoby jąkające się /często są to
nawet 5-6 letnie (!) dzieci/ zdając sobie sprawę ze swoich
trudności, często próbują rekompensować swoją niepłynność mowy i tak, wstawiają dodatkowe głoski i słowa- nie
mające związku z wypowiedzią
tzw. embolofrazje, unikają
pewnych wyrazów ,bo wg nich
są trudne do wymówienia, nadmiernie gestykulują, zmieniają
wysokość głosu, „mówią na siłę“, a niekiedy w skrajnych
przypadkach wycofują się
w ogóle z kontaktów werbal-

nych, zamykają się w sobie,
unikają ludzi.
Najczęściej jąkanie pojawia
się między 3 a 5 rokiem życia
dziecka, czyli w okresie kształtowania się mowy. Dziecko
uczy się mowy i jednocześnie
jąka się. Problemy z płynnością
mowy są spowodowane nie
ukończonym jeszcze rozwojem
psychofizycznym dziecka. Rozwój doświadczenia indywidualnego dziecka znaczne przewyższa jego możliwości językowe.
Dziecko chce wyrazić wszystkie
swoje przeżycia, jest podekscytowane, brakuje mu słów, powtarza sylaby, ma jeszcze niską
sprawność aparatu artykulacyjnego, mówi na wdechu, niedostatecznie opanowało jeszcze
formy gramatyczne — szuka
odpowiedniej formy wyrazu
i stąd pojawiają się trudności
w mówieniu. W okresie rozwoju mowy większość dzieci ma
trudności z przekazywaniem
informacji, a u ok. 60 %, pojawia się Rozwojowa Niepłynność Mówienia (RNM), która
samoistnie ustępuje, jeżeli nie
będziemy dziecku zwracać
uwagi na sposób mówienia. Na
pewno NIE JEST TO JĄKANIE!!! Niestety zdarza się, że
trudności utrzymują się nadal,
a często „wsparte“ dodatkowymi negatywnymi czynnikami
(np. ciągłym powtarzaniem
przez rodziców „nie jąkaj się“,
wyśmiewaniem przez kolegów,
uwarunkowaniem dziedzicznym czy silnym czynnikiem
stresogennym) nie cofa się, ale
wręcz rozwija. Dziecko uświadamia sobie swoje problemy
z mówieniem. Wie, że jąka się,
co z kolei powoduje lęk przed
mówieniem (logofobię), który
jest przyczyną wycofywania się
z kontaktów werbalnych i walki
z jąkaniem.
„Jąkanie jest tym, co jąkający czyni, by mówić gładko“
(Van Riper).
Jak pomóc dziecku u którego zdiagnozowano jąkanie? —
rady dla rodziców

Opłatek w Dwójce
Tuż przed świętami Bożego
Narodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się wiele klasowych spotkań opłatkowych. Niektóre zespoły klasowe (np. 3c,
6c, 6e) przygotowały nawet własne jasełka i zaprosiły na nie nauczycieli i rodziców.
Dla większości z nas święta
Bożego Narodzenia są niezwykle ważne i z niecierpliwością na
nie czekamy. To jest niezwykły
czas nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, którzy uwielbiają wszelkie tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami.

Taką tradycją w SP 2 jest bardzo
uroczysty Opłatek wszystkich
nauczycieli,
emerytowanych
pracowników oraz zaproszonych gości (w tym roku byli to
m.in. burmistrzowie J. Boksznajder i K. Sikorski, p. J. Stępak,
p. B. Budzyńska, p. R. Wicińska
i ks. proboszcz W. Trojanowski).
21 grudnia 2005 roku to spotkanie rozpoczęła wspólnie zaśpiewana kolęda „Wśród nocnej ciszy”. Następnie pani B.
Budzyńska (przewodnicząca
Rady Rodziców) odczytała
fragment Ewangelii wg św. Łu-

kasza o Narodzeniu Jezusa.
W atmosferę świąt miał nas
wprowadzić jeszcze bardziej
program duetu A. Kozioł i J.
Żaboklickiej. I rzeczywiście dostarczył nam artystycznych
wzruszeń (zwłaszcza kolędy
w wykonaniu E. Jarząbek z Va,
E. Ogrzewała z Vb, O. Sikora
z Va i M. Piotrowskiej z Ia), ale
pozostawił trochę smutku w naszych sercach. Mnóstwo osób
zostało zaangażowanych do tego programu (chór, zespół instrumentalny, aktorzy, soliści),
ale w pamięci pozostanie na
pewno fakt, że nawet dyrekcja
szkoły wzięła udział w powitaniu Św. Rodziny.
Pani dyrektor I. Małyszczuk
podzieliła się refleksją jak niełatwe jest spełnianie swych ról
w życiu i życzyła, by światło betlejemskie pomagało nam
w tych trudach. Po tych życzeniach wyraziła podziękowanie
p. A. Kozioł, p. J. Żaboklickiej,
p. A. Słowik, państwu Dorocie
i Dariuszowi Redman (za dekoracje) oraz Komisji Socjalnej,
a szczególnie p. J. Wlaź za przygotowanie wyśmienitych trady-

cyjnych potraw na szkolną wieczerzę wigilijną. Również p.
burmistrz J. Boksznajder dziękował i życzył wszystkim ciekawych odkryć pod choinką.
Ksiądz proboszcz W. Trojanowski oprócz życzeń przekazał
nam swoje niepokoje dotyczące
sytuacji w ząbkowskiej Radzie
Miasta. Ostatnie życzenia złożyła p. B. Budzyńska cytując
kolędę „Lulajże Jezuniu”.
Zanim usiedliśmy do wieczerzy należało jeszcze przełamać
się opłatkiem, co zapoczątkowała p. dyrektor i p. burmistrz.
Mnóstwo osób przekazało swoje życzenia obecnej dyrekcji, ale
również pamiętaliśmy o byłej p.
dyrektor J. Stępak.
Na koniec nie zabrakło kolędowania i nawet p. burmistrz,
który w międzyczasie musiał nas
opuścić wrócił, by razem
z „Dwójką” śpiewać kolędy.
Wszystkim nam brakuje takich
spotkań, w czasie których można
porozmawiać i przede wszystkim
nigdzie się nie spieszyć.
Katarzyna Węgrzynek
nauczycielka katechezy
i wychowania do życia w rodzinie

• nie mów do dziecka: „nie jąkaj się“
• nie strasz, nie bądź rozdrażniony i niecierpliwy, gdyż
dziecko staje się coraz bardziej zaniepokojone i napięcie powiększa się i będzie
mówiło gorzej
• nie mów za dziecko i nie odpowiadaj za nie na pytania
• nie polecaj dziecku, aby powtórzyło, mówiło wolniej,
pomyślało, zanim coś powie,
lub wzięło większy oddech
— to wszystko zaburza spontaniczność
wypowiedzi
dziecka
• reaguj tak samo wtedy, gdy
dziecko jąka się i gdy mówi
gładko. Reaguj na to co mówi, a nie jak mówi
• jeżeli dziecko spieszy się mówiąc, jest nadmiernie podniecone i napięte, można powiedzieć: uspokój się, mamy
przecież dużo czasu (to zupełnie co innego niż: mów
wolniej lub powiedz to spokojnie, nie zwracamy bezpośrednio uwagi na fakt mówienia,
ale
określamy
sytuację -dziecko spieszy się)
• nie podkreślaj faktu, że
dziecko mówi gładko (dziecko może mieć wrażenie, że
kochasz je tylko wtedy, gdy
mówi płynnie)
• nie wsłuchuj się szczególnie
w mowę dziecka, gdy ono jąka się — bystre dzieci mogą
to wykorzystać jako sposób
zwrócenia na siebie uwagi.
(za R. Byme, 1989)
„Jąkanie
nie
powstaje
w ustach dziecka, ale w uszach
rodziców“, dlatego najlepszą
rzeczą jaką mogą uczynić rodzice dla swojego dziecka jest
zmniejszenie własnego niepokoju o niepłynność mowy dziecka i zwrócenie się o diagnozę
do specjalisty.
Agnieszka Bieniek-Nowakowska
logopeda
Pisząc artykuł korzystałam
z książki Z. Tarkowskiego „Jąkanie wczesnodziecięce“ i R. Bymee „Pomówmy o zacinaniu“.

Porządek
Mszy Świętych
Parafia Miłosierdzia Bożego
Dni powszednie w godzinach — 6.30, 7.00, 17.00,
18.00
Niedziele w godzinach —
7.00, 8.30, 10.00 (dla młodzieży), 11.30 (dla dzieci kl. III —
IV), 13.00, 18.00.
Kościół Dolny, w godzinach
— 10.00 (dla dzieci przedszkolnych i klas I), 11.30 (dla
dzieci klas II).
Parafia Świętej Trójcy
Dni powszednie w godzinach- 7.00, 18.00, dodatkowo
w pierwszy piątek miesiąca
o 17.00.
Niedziele w godzinach —
7.00, 8.30 (dla młodzieży),
10.00, 11.30 — (dla dzieci),
13.00,18.00.
Parafia Zesłania Ducha
Świętego
Dni powszednie w godzinach — 7.00, 19.00.
Niedziele w godzinach —
8.00, 10.00, 11.30 (dla dzieci),
13.00, 19.00
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„Bezpieczna droga z PZU” w „Jedynce!“
W 2004 roku na polskich
drogach w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało
ponad 10.000 tysięcy dzieci.
Codziennie na naszych drogach giną dzieci, a wiele z nich
ulega wypadkom w drodze do
szkoły lub ze szkoły.
Do tych tragicznych wydarzeń dochodzi często z winy
samych dzieci. Wynika to z ich
niewiedzy, beztroski i brawury. Jednak odpowiedzialność
za te tragedie ponoszą przede
wszystkim dorośli, nie zapewniając dogodnych i bezpiecz-

nych rozwiązań na drodze.
Należy zawsze pamiętać o wyznaczeniu i właściwym oznakowaniu przejść przez ulicę,
uruchomieniu
sygnalizacji
świetlnej w punktach newralgicznych, wyposażeniu dziecka w odblaski, dzięki którym
po zapadnięciu zmroku staje
się ono bardziej widoczne
i bezpieczne na drodze.
Nasza szkoła mając na
uwadze dobro swoich wychowanków bez wahania włączyła się w realizację ogólnopolskiego programu „Bezpie-

czna szkoła z PZU“, którego
głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci
w dziedzinie ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Patronat merytoryczny
nad programem objął Minister Edukacji Narodowej
i Sportu, Krajowa Rada Bezpieczeństwa oraz Komenda
Główna Policji.
W ramach ogólnopolskiej
akcji w naszej szkole realizujemy dwa oddzielne programy:
• „Pierwsze kroki na drodze“- część programu skie-

Pan Burmistrz Jerzy Boksznajder, wśród
przedszkolaków w „Leśnym Zakątku”
Pewien listopadowy dzień
na długo pozostanie w pamięci dzieci. Otóż 25 listopada
obchodziliśmy w naszym

(Warmia i

przedszkolu Międzynarodowy
Dzień Pluszowego Misia. Od
samego rana pojawiały się
przeróżne misie, najwięcej by-

ło Kubusiów Puchatków i Misiów Uszatków. „Panie Misiowe” z zainteresowaniem obserwowały swoich kolegów
w nowej roli.
Zapanowała
III liga 2005/2006, grupa: 1
bardzo wesoła, przyjazna
Mazury, Podlasie, Łódzkie, Mazowsze)
atmosfera
i właśnie wtedy przybył do
nas
długo
oczekiwany
Gość-Pan
Burmistrz.
Dzieci przywi-

rowana do uczniów klas I III mająca nauczyć dzieci
bezpiecznego poruszania
się na drodze.
• „Moja karta rowerowa“program przeznaczony dla
klas IV-VI, przyszłych właścicieli kart rowerowych,
aby
zdobycie
nowych
uprawnień było sposobem
na edukację z zakresu ruchu drogowego.
Wszystkie realizowane zadania w ramach programu
mają doprowadzić do zmniejszenia liczby i zminimalizowania skutków wypadków
wśród naszych wychowanków.

Wiedza zawarta w programie
jest
przekazywana
uczniom w sposób ciekawy,
barwny, atrakcyjny, dlatego też
uczniowie chętnie uczestniczą
w zajęciach pogłębiając wiedzę
z zakresu bezpieczeństwa.
„Bezpieczna szkoła z PZU“
jest jedynym realizowanym
obecnie w Polsce działaniem
na tak szeroką skalę. Uważamy, że wdrożenie programu
w naszej szkole przyniesie
oczekiwane efekty i wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa
naszych wychowanków.
Zespół ds. Profilaktyki SP nr 1
w Ząbkach.

tały Go piosenkami i wierszem (oczywiście o misiach).
Zadawały pytania dotyczące
historii Ząbek, dzieciństwa
Pana Burmistrza -ulubionych
książek, zabawek, sposobu
spędzania czasu wolnego
obecnie. Dowiedzieliśmy się
o Jego wielkim zamiłowaniu
do przyrody. Podkreślił także
znaczenie naszej działalności
ekologicznej, przeczytał dzieciom książeczkę i zaśpiewał
piosenkę a potem nadszedł
czas na małe co nieco czyli
słodkie niespodzianki od Pana Burmistrza natomiast
przedszkolaki dziękując za
mile spędzone chwile obdarowały naszego Gościa własnoręcznie wykonanym obraz-

kiem. Spotkanie zakończyliśmy wspólną wesołą zabawą
ruchową „ Stary niedźwiedź „.
Anna Kryńska

OĝRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
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lekarskie, podrĊczniki, testy
Dojazd do kursanta

KURSY

NON STOP

Najlepszy OĞrodek w Ząbkach
781-74-07
ª0-603-606-810

781-74-15
ª0-604-46-55-44

www.auto-perfekt.prawojazdy.com.pl

Liga okręgowa 2005/2006, grupa: Warszawa I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Nazwa
M.Pkt.Z. R. P.
Mazur Radzymin
15 38 12 2 1
Victoria Sulejówek
15 35 11 2 2
Wicher Kobyáka
15 28 8 4 3
BiaáoáĊka Warszawa
15 28 8 4 3
Marcovia 2000 Marki
15 28 7 7 1
Dolcan II Ząbki
15 28 9 1 5
Sokóá Serock
15 27 8 3 4
Bóbr Táuszcz
15 21 6 3 6
KS Falenica (Warszawa)
15 19 6 1 8
ĝwit II Nowy Dwór Mazowiecki 15 17 5 2 8
GKP Targówek (Warszawa)
15 17 5 2 8
Marymont Warszawa
15 15 5 0 10
ZWAR MiĊdzylesie (Warszawa) 15 14 4 2 9
Advit Wiązowna
15 13 4 1 10
Rządza Zaáubice
15 12 4 0 11
Józefovia Józefów
15 3 1 0 14

Bramki
45-16
37-15
28-14
35-22
34-13
48-34
47-28
46-40
33-36
30-42
26-32
31-30
25-39
18-40
20-49
14-67

Nazwa
M. Pkt. Z. R. P. Bramki
14 40 13 1 0
34-6
1. àKS àomĪa
14 29 8 5 1
21-6
2. Pelikan àowicz
14 29 9 2 3 30-16
3. Mazowsze Grójec
14 23 6 5 3 21-12
4. Stal Gáowno
14 21 6 3 5 17-20
5. MG MZKS Kozienice
14 20 6 2 6 21-19
6. Znicz Pruszków
7. Ruch Wysokie Mazowieckie 14 18 4 6 4 17-19
8. Dolcan Ząbki
14 16 4 4 6 15-23
14 16 5 1 8 16-16
9. Górnik àĊczyca
14 16 5 1 8 15-32
10. Wigry Suwaáki
14 14 3 5 6 15-15
11. Ceramika ParadyĪ
14 13 4 1 9
7-19
12. MKS Máawa
14 12 2 6 6 13-25
13. Jeziorak Iáawa
14 12 3 3 8 16-22
14. Legia II Warszawa
14 11 2 5 7 14-22
15. Unia Skierniewice
RKS Radomsko wycofaá siĊ z rozgrywek po oĞmiu kolejkach.
Jego wyniki zostaáy anulowane.

