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29 kwietnia odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miasta Ząbki. Można powiedzieć, że jest to jedna z 
najważniejszych sesji w roku. Podobna rangą jest tylko sesja, podczas której przyjmuje się cało-

roczny budżet.
Zanim rozpoczęto dyskusję i głosowanie nad udzieleniem absolutorium skarbnik miasta Elżbieta Żmi-

jewska przedstawiła radnym sytuację fi nansową miasta, omawiając szczegółowo realizację budżetu z po-
przedniego roku. 

Procedura udzielenia absolutorium jest stosunkowo długa. W tej sprawie formalnie muszą ocenić wy-
konanie budżetu komisja rewizyjna działająca przy Radzie Miasta oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Warszawie. Obydwie opinie były pozytywne. Dodatkowo jeszcze komisja gospodarcza wyraziła pozytyw-
ną opinię. W takim wypadku głosowanie nad absolutorium jest najczęściej już tylko czystą formalnością. 
Tak też się stało, choć decyzja Rady nie była jednomyślna.     

Plan dochodów w wysokości 48 662 071,29zł zrealizowano w 106,77% na kwotę 51 958 915,05zł.
Wydatki budżetowe w roku 2007 zrealizowano w wysokości 51 157 542.78zł, co w stosunku do planu 

rocznego wynoszącego 58 298 001,68zł stanowi 87,75%. 
Mimo coraz większego zakresu inwestycji zmniejszono znacząco zadłużenie, które na koniec roku 

wyniosło 3,3 mln zł (6,4% dochodów).
cd na str 5

BURMISTRZ OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUMPRG
USŁUGI GEODEZYJNE

• TYCZENIA
• PODZIAŁY

• MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

• INWENTARYZACJE 
POWYKONAWCZE

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000
022 781-45-81
022 781-70-51

prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
• EKG, spirometria

• badania pracowników
• badania kierowców

• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie

po uzgodnieniu wizyty 
pod telefonem: 

tel. 603 927 323

SKLEP BUDOWLANY
DOM I WN TRZE

Oferujemy: * drzwi *okna * aluzje * parapety 
*podbitki *panele *listwy *kleje *zaprawy *farby 

*wiert a * ruby *gwo dzie i wiele innych 

Z bki ul. SZWOLE ERÓW 71A
tel. 022 353 99 70, 0 602 296 378 

Czynne: pn.-pt. 8-18, sob. 8-14

Ząbki ul. SZWOLEŻERÓW 79A

Burmistrz Robert Perkowski podziękował radnym za udzielone poparcie
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5 maja ruszyła selektywna zbiórka odpadów w pierwszej części 
miasta. Ze względów organizacyjnych miasto podzielono na 
4 strefy. Posegregowane odpady będą odbierane raz w mie-

siącu w konkretnym dniu (według przyjętego harmonogramu).
Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 8.00. Wysegre-

gowane surowce wtórne odbierane będą od mieszkańców bezpłat-
nie – na koszt miasta.

Wszyscy właściciele posesji otrzymają worki do segregacji odpa-
dów w trzech kolorach, na każdy rodzaj opisanych na worku odpa-
dów: na szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę. Worki z właściwie 
posegregowanymi odpadami będę odbierane na koszt gminy bezpo-
średnio z posesji, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednocześ-
nie informujemy, że worki zawierające odpady niezgodne z ich prze-
znaczeniem, nie będą odbierane. W szczególności nie będą odbierane 
worki zawierające styropian, zabawki, odpady gumowe, szkło harto-
wane, kartoniki po napojach (mleku).

W przypadku wątpliwości co do rodzaju odpadów będących w wor-
kach, pracownicy fi rmy odbierającej odpady będą mogli sprawdzić 
przez półprzezroczystą folię zawartość worka lub poprzez otwarcie go.

Należy zwrócić uwagę, iż akcja ta nie zwalnia mieszkańców z obo-
wiązku posiadania podpisanej umowy na wywóz pozostałych odpa-
dów zmieszanych z fi rmą uprawnioną do odbioru i wywozu odpadów 
komunalnych z terenu Ząbek. 

Do worków na plastiki (żółte worki) wrzucamy:
–  opakowania po płynach i napojach typu PET-y (z wyjątkiem karto-

ników po mleku i napojach)
–  opakowania po chemii gospodarczej
–  folie, reklamówki i woreczki foliowe
Do worków na papier (niebieskie worki) wrzucamy:
–  gazety, książki, zeszyty
–  katalogi, prospekty, foldery
–  torby i worki papierowe
–  tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów (z 

wyjątkiem segregatorów zawierających plastik i metal oraz kartoni-
ków po mleku i napojach)

Do worków na szkło (zielone worki) wrzucamy:
–  opakowania szklane bezbarwne i kolorowe (butelki i słoiki) wolne 

od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi (bez nakrę-
tek i obrączek)

Dodatkowo w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. 8.00 - 13.00 ze 
zlewni mieszczącej się na ulicy Piłsudskiego będą odbierane odpady 
wielkogabarytowe (szafy, wersalki) oraz zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny.

W przypadku gdy termin wywozu będzie ustawowo dniem wol-
nym od pracy (święta), segregacja zostanie zebrana w następnym dniu 
pracującym.

1 STREFA 2 STREFA 3 STREFA 4 STREFA GABARYTY 
5.05.2008 12.05.2008 19.05.2008 26.05.2008 10.05.2008 
2.06.2008 9.06.2008 16.06.2008 23.06.2008 14.06.2008 
7.07.2008 14.07.2008 21.07.2008 28.07.2008 12.07.2008 
4.08.2008 11.08.2008 18.08.2008 25.08.2008 9.08.2008 
1.09.2008 8.09.2008 15.09.2008 22.09.2008 13.09.2008 
6.10.2008 13.10.2008 20.10.2008 27.10.2008 11.10.2008 
3.11.2008 10.11.2008 17.11.2008 24.11.2008 8.11.2008 
1.12.2008 8.12.2008 15.12.2008 22.12.2008 13.12.2008

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
NA TERENIE MIASTA ZĄBKI

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12 A, tel/fax: 022 632 83 52; fax: 022 631 49 40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.

WORKI ZAWIERAJĄCE ODPADY 
INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE NA 

WORKACH NIE BĘDĄ ZABIERANE!!!
W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄ ZABIERANE 

WORKI ZAWIERAJĄCE STYROPIAN, ZABAWKI, 
ODPADY GUMOWE, SZKŁO HARTOWANE, 

KARTONIKI PO NAPOJACH (MLEKU)!!!

STREFA 1  (od północnej części 11 Listopada do północnej grani-
cy Ząbek) - odpady będą zbierane w pierwszy ponie-
działek miesiąca

STREFA 2  (od południowej części 11 Listopada do torów kolejowych) 
- odpady będą zbierane w drugi poniedziałek miesiąca

STREFA 3  (od torów kolejowych po północnej części ulicy Szwo-
leżerów poprzez wschodnią część Piłsudskiego (odci-
nek od Szwoleżerów do ks. Skorupki)) - odpady będą 
zbierane w trzeci poniedziałek miesiąca

STREFA 4  (od południowej części ulicy Szwoleżerów i zachod-
niej części Piłsudskiego (odcinek od Szwoleżerów do 
ks. Skorupki) do południowych granic Ząbek)- odpady 
będą zbierane w czwarty poniedziałek miesiąca

HARMONOGRAM WYWOZU SEGREGACJI 
Z POSZCZEGÓLNYCH STREF
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AKTUALNE 
PRZETARGI

–  Roboty budowlane, w zakres których wcho-
dzi: wymiana konstrukcji więźby dachowej 
wraz ze stropem nad ostatnią kondygnacją 
użytkową oraz przebudową komina zawie-
rającego pion spalinowy w budynku Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Ząbkach przy ul. 
Słowackiego 10 (termin: 20.05.2006 r.)

–  Roboty budowlane związane z budową sieci 
wodociągowych obejmujące budowę wo-
dociągu w ulicach: Malczewskiego, Złotej, 
Reymonta, Wyszyńskiego i Wilczej w Ząb-
kach (termin: 3.06.2006 r.)

–  Przetarg na roboty budowlane związane z 
budową sieci wodociągowej w Ząbkach 
(termin: 3.06.2006 r.)

–  Roboty budowlane związane z budową sieci 
wodociągowych obejmujące budowę wodo-
ciągu w ul. Górnośląskiej i w ul. Gałczyń-
skiego w Ząbkach (termin: 3.06.2006 r.)

–  Roboty budowlane związane z budową sieci 
wodociągowych obejmujące budowę wodo-
ciągu w ul. 3-go Maja i w ul. Gdyńskiej w 
Ząbkach (termin: 3.06.2006 r.)

–  Usługa w zakresie udzielenia długotermi-
nowego kredytu bankowego w wysokości 
8.361.049,59 zł (termin: 10.06.2006 r.)

–  Roboty budowlane związane z budową Pub-
licznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach przy 
ul. Westerplatta 1/11 (termin: 13.06.2006 r.)

Pełna treść wszystkich ogłoszeń o zamó-
wieniach publicznych jak również pozostałe 
dokumenty przetargowe dostępne są na stro-
nie urzędowej: www.umzabki.bip.org.pl  (link 
przetargi)

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 95c

zapewnia
− indywidualne podejście do ucznia

− wysoki poziom nauczania
− cztery posiłki dziennie
− opiekę od 600 – 1800

Przyjmujemy także do klasy „0”
www.szkola95.pl; e – mail: szkola95@op.pl

tel. 518 051 547

MIEJSKA PRZYCHODNIA 
ZDROWIA

W ZĄBKACH

Zaprasza do korzystania
z usług:

• podstawowa opieka zdrowotna
• stomatolog
• ginekolog
•  chirurg

Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67

Sklep „JULKA”
Ząbki

ul. Powstańców 44
ubranka, zabawki,
przybory szkolne,

papiernicze. 
www.julka.pl

CAŁA POLSKA BIEGA 
POBIEGNIJ I TY 

– ZĄBKI 2008
17 maja o godzinie 11.00 pierwszy raz 

weźmiemy udział w ogólnopolskiej ak-
cji Polska Biega 2008. Organizatorem biegu dla 
mieszkańców miasta jest Publiczne Gimnazjum 
Nr 1. Start i metę wyznaczono przed budynkiem 
szkoły (Ząbki, ul. Harcerska 9). Dystans do 
przebiegnięcia to 3 km. Trasę biegu wyznaczo-
no ulicami: Sikorskiego, las pomiędzy ulicami 
Skorupki/Żołnierska, Sikorskiego. Patronat nad 
imprezą objął Burmistrz Miasta Ząbki. 

Podczas ostatniego jesiennego biegu 2007 
w całej Polsce wystartowało ponad 60 tys. lu-
dzi z 411 miejscowości.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, 
rodziców i mieszkańców Ząbek do udziału w 
ogólnopolskiej akcji mającej na celu aktywizację 
ruchową i integrację społeczności lokalnej. Za-
kłady, fi rmy, instytucje szkoły mogą wytypować 
swoich delegatów. Osoby prywatne, rodziny, 
solo i w duecie. Wiek nie jest żadną przeszkodą. 
Przyjmujemy zgłoszenia osób od 0-99 lat. Za-
chęcamy do wymyślenia odpowiedniej dla sie-
bie kategorii biegu np. tata z dzieckiem, dziew-
czyna z kwiatkiem, pani w kapeluszu, chłopak 
w trampkach i inne. Zapisy od 10.00 w dniu bie-

gu przed budynkiem 
szkoły. Więcej infor-
macji na stronie ogól-
nopolskiej akcji www.
polskabiega.pl

Zapewniamy, że 
tego dnia nie ma prze-
granych. Każdy wy-
grywa swoje zdrowie i 
pamiątkowy dyplom.

Nie trzeba się spe-
cjalnie przygotowy-
wać, wystarczą wygod-
ne buty, niekrępująca 
odzież, odrobina chęci 
i dobry humor.

(K.M)

MORSKIE OPOWIEŚCI 
W GALERII ORLEJ

Barbara Abczyńska i Lidia Starzyńska są 
autorami wystawy obrazów olejnych o 

tematyce morskiej. Autorki pokazały ciekawe 
prace pełne kolorów i treści, bardzo nastrojo-
we, nie pozwalające przejść obojętnie obok 
nich.

Otwarciu wystawy, które miało miejsce 19 
kwietnia towarzyszył koncert szant i piosenek 
żeglarskich. Wystawę można oglądać do 15 
maja. 

17 maja Miejski Ośrodek Kultury w Ząb-
kach zaprasza na kolejną wystawę. Ceramika, 
fotografi a i towarzyszący im koncert to propo-
zycja na sobotnie popołudnie w Galerii Orlej. 
Początek – godz. 17.00

Wernisaż uświetni koncert zespołu „Gada-
jąca tykwa”

MOK
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INWESTYCJE POWIATOWE W ZĄBKACH

29 kwietnia na zaproszenie przewodni-
czącego Rady Miasta Ząbki Sławomira 

Ziemskiego przybył na sesję starosta Maciej 
Urmanowski. Powodem zaproszenia starosty 
była chęć zapoznania się z zamiarami i polity-
ką inwestycyjną powiatu wobec Ząbek. Radni 
zgodnie twierdzą bowiem, że dotychczasowe 
działania (od początku istnienia powiatu) nie 
są dla Ząbek zadowalające. Chcąc mieć pew-
ność, że taka polityka nie będzie kontynuowa-
na również w przyszłości zaproszono starostę i 
poproszono go o przedstawienie planów inwe-
stycyjnych powiatu w Ząbkach na rok 2008, a 
także kolejne lata.  

Bez wątpienia najważniejszą inwestycją jest 
gruntowna przebudowa ulicy Batorego. Drugą 
niezwykle ważną inwestycją z punktu widzenia 
usprawnienia ruchu drogowego jest budowa tu-
nelu pod torami kolejowymi. Tunel połączyłby 
w jeden ciąg ulicę Orlą z ul. Wojska Polskiego. 
Władze Ząbek wystąpiły do starostwa z wnio-
skiem o współfi nansowanie tej inwestycji w 
równych częściach przez: powiat, spółkę kole-
jową i miasto. Zarząd powiatu nie wyraził jed-
nak zgody na sfi nansowanie tego zadania.

TUNEL POD TORAMI
Goszczący na sesji rady miejskiej starosta 

przedstawił stanowisko władz powiatu wobec 
tych kwestii. 

- Jeśli chodzi o politykę powiatu w sprawie 
budowy tuneli czy wiaduktów nad torami kole-
jowymi, to mamy zasadę, że nie uczestniczymy 
w tego typu inwestycjach, w sensie wsparcia 
fi nansowego. Są to bardzo kosztowne inwe-
stycje. Taki wniosek, który był składany kilka 
miesięcy temu zarząd zaopiniował negatywnie. 
Niedawno wpłynęło kolejne pismo z prośbą 
o udział powiatu w inwestycji, ale w formie 
bezkosztowej. Jak rozumiem intencję chodzi 
o wsparcie wniosku jeśli chodzi o pozyskanie 
środków unijnych. Ten wniosek nie był jeszcze 
przedmiotem analiz na posiedzeniu zarządu, 
ale ma pozytywną opinię merytorycznego wy-
działu i starosty. Na zarządzie będę głosował za 
podpisaniem porozumienia w sprawie budowy 
tunelu – zapewnił starosta Urmanowski.

ULICA BATOREGO
Jeszcze większe zainteresowanie wywołała 

sprawa ulicy Batorego. 
- Ulica Batorego jest to sztandarowa inwe-

stycja powiatu na terenie Ząbek w tej kadencji 
samorządu. Jesteśmy bardzo zaawansowani, 
jeśli chodzi o dokumentację. Natrafi amy jed-
nak na pewne protesty, ale to się zdarza przy 
wszystkich większych inwestycjach. Ja jestem 
jednak dobrej myśli i sądzę, że w tym roku bę-
dziemy mieli już pełną dokumentację.

Jeśli będę miał w ręku pełną dokumentację, 
to będę się starał, żeby rozstrzygnięcia przetar-
gowe zapadły jeszcze w tym roku. Oczywiście 
są pewne zagrożenia. Czas projektowania dro-
gi jak ul. Batorego trwa 2 – 3 lata. My projek-
tujemy tę drogę od 8-9 miesięcy. To jest dobry 
wynik, ale nie wszystkie decyzje zapadają w 
powiecie – oznajmił Maciej Urmanowski.

W przypadku każdej inwestycji, a szcze-
gólnie w przypadku większych przedsięwzięć 
kluczowe znaczenie ma kwestia fi nansowania. 
- Ze względu na deklaracje fi nansowe władz 
Ząbek inwestycja jest traktowana tak priory-
tetowo. Wedle kosztorysu koszt tej inwestycji 
jest szacowany na ok. 10 mln zł, a to ozna-
cza, że bez wsparcia ze strony miasta Ząbki 
i bez środków unijnych ta droga nie zostanie 
wybudowana w szybkim tempie. Jeśli pozy-
skamy środki, to droga ta powstanie w tej ka-
dencji. Jeśli zaś nie uda się pozyskać środków 
i nie porozumiemy się z gminą Ząbki, to ta 
inwestycja będzie realizowana, ale  w tempie 
uwzględniającym nasze możliwości fi nanso-
we. Nie ma możliwości, aby inwestować tylko 
w jednej gminie.

Zakres inwestycji i termin realizacji zależy 
od tak wielu czynników, że obecnie nie jestem 
w stanie precyzyjnie tego określić.

Jednocześnie muszę powiedzieć, że mamy 
pełną świadomość, że przez tę drogę przetacza 
się duży ruch z całego powiatu – ocenił staro-
sta Urmanowski.

DYSKUSJA
Po krótkiej prezentacji starosty rozpoczęła 

się niezwykle żywa dyskusja.

Jako pierwszy głos zabrał Adam Szarubko, 
przewodniczący komisji rewizyjnej.

- Doszły mnie słuchy, że ulica Batorego 
może mieć 6 m szerokości, a nie jak plano-
wano 7. Jestem przeciwny, żeby budować taką 
drogę. Potrzebna jest droga 7 – metrowa tak, 
aby mogły mijać się dwa autobusy w sposób 
bezpieczny – zaprotestował radny Szarubko. 
Przewodniczącemu komisji rewizyjnej nie po-
doba się również i to, że powiat bardzo rzadko 
sprząta swoje ulice.

Odpowiedź starosty była krótka: „7 metro-
wa droga to zwiększony zakres robót i więk-
szy koszt. Jeśli budowa drogi kosztowałaby 15 
mln zł, to jej realizacja byłaby czystą fi kcją.”

Radny  Jan Kurowicki zaapelował do 
starosty o większy zakres inwestycji powia-
towych w mieście. Zdaniem radnego miesz-
kańcy Ząbek rocznie wpłacają ok. 5-6 mln 
zł do budżetu powiatu, a w zamian za to nie 
wiele uzyskują. 

Radny Artur Murawski zwrócił uwagę na 
to, że powiatowe drogi w Ząbkach są bardziej 
użytkowane niż w innych gminach powiatu. 
Przez większość dróg w Ząbkach przejeżdża 
prawie cały powiat, a to wpływa na szybkie 
niszczenie nawierzchni. 

Radny Murawski zaapelował również do 
starosty o poprawę bezpieczeństwa wokół wy-
sepki naprzeciwko Lidla. Brakuje tam ozna-
kowania świetlnego, co powoduje kolizje czy 
nawet wypadki.

Z kolei radny Krzysztof Murawski podzię-
kował staroście za deklarację dotyczącą ul. 
Batorego, licząc na to, że inwestycja będzie 
zrealizowana.

Głos zabrał również radny Waldemar Sta-
chera, który stwierdził, że budżet powiatu jest 
na tyle nieduży, że kluczowe jest dofi nansowa-
nie  ze strony Ząbek. Według radnego Ząbki 
stać na fi nansowanie inwestycji powiatowej. 

Przewodnicząca komisji gospodarczej Zo-
fi a Dąbrowska przedstawiła stanowisko kiero-
wanej przez siebie komisji, która przychyliła 
się do przebudowy drogi, ale pod warunkiem 
zachowania komunikacji miejskiej.

Na zakończenie głos zabrał przewodni-
czący rady Sławomir Ziemski, który dodat-
kowo naświetlił jeszcze sprawę ul. Piłsud-
skiego. Liczne apele mieszkańców zwracają 
uwagę na konieczność budowy chodników 
przy tym ważnym ciągu komunikacyjnym. 
Przewodniczący odniósł się jeszcze do poru-
szanych wcześniej kwestii. Kończąc wyraził 
nadzieję, że współpraca między Ząbkami a 
powiatem wołomińskim będzie się układała 
jeszcze lepiej.

W przyszłości planowane są kolejne takie 
spotkania.

red. 
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DOCHODY W 2007 ROKU
Plan dochodów w wysokości 48 662 071,29  

zł zrealizowano w 106,77% na kwotę 51 958 
915,05 zł.

W stosunku do roku poprzedniego odnoto-
wano wpływy większe o 16,14%, tj. więcej o 
7 220 644,19 zł.

Struktura dochodów budżetowych Miasta 
Ząbki w 2007 r. przedstawiała się następująco: 
–   42% dochodów budżetowych stanowią 

wpływy z udziałów gminy w dochodach bu-
dżetu państwa w kwocie 21 640 906,40 zł;

–   32 % dochodów budżetowych to dochody 
własne w wysokości 16 535 792.27 zł;

–   27% dochodów budżetowych to dotacje i 
subwencje w kwocie 13 782 216,38 zł.

Główne źródła dochodów: 
–  podatek od nieruchomości

Dochody z tego źródła stanowią 10,73% 
dochodów budżetowych. Od 2003 r. obowią-
zywały stawki podatkowe określone przez 
Radę Miejską w Ząbkach Uchwałą Nr 6/II/02, 
mimo to w przeciągu 5 lat dochody z tego 
źródła wzrosły o 1/4.

–  podatek od czynności cywilnoprawnych 
oraz opata skarbowa
W stosunku do 2006r. podatek wzrósł o 

50,03%, co stanowi kwotę 1 485 192,05 zł, w 
szczególności wpływy z podatku dotyczą osób 
fi zycznych.

–  udziały gminy w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 
Największą pozycję w strukturze dochodów 

budżetowych stanowi udział gminy w podat-
kach będących dochodami budżetu państwa. 
Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości 
21 640 906,40 zł tj. w 109,34%. w stosunku do 
roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 
4 789 312,40 zł. W podatku dochodowym od 
osób fi zycznych widoczny jest wzrost do roku 
poprzedniego o 34,73%, natomiast zauważalny 
jest spadek wpływów w podatku dochodowym 
od osób prawnych o 32,57%.

Miasto Ząbki dodatkowo pozyskało 
środki w kwocie 1 023 766,85  zł na:

–  zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w kwocie 11 000 zł;

–  zadania oświatowe w kwocie 746 966,85 
zł, które przeznaczono na: dofi nanso-
wanie pracodawcom kosztów przygoto-
wania zawodowego młodocianych pra-
cowników; dofi nansowanie wycieczek 
dla dzieci i młodzieży; grant dla Szkoły 
Podstawowej Nr 2 na realizację programu 
„Socrates”; wyposażenie sali gimnastycz-
nej przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 
oraz remont sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej Nr 1

–  dofi nansowanie zajęć ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych w 

szkołach w kwocie 30 000 zł;.
–  na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 

uczniów, na zakup podręczników dla dzieci, 
zakup jednolitego stroju dla uczniów, udzie-
lanie pomocy materialnej o charakterze 
edukacyjnym w kwocie 235 8000 zł.
Na wzrost dochodów budżetowych Miasta 

Ząbki w 2007r. miał wpływ ogólny wzrost go-
spodarczy w naszym kraju, a przede wszystkim 
zwiększająca się liczba mieszkańców Ząbek, 
ruch na rynku nieruchomości oraz systematycz-
na egzekucja zaległości podatkowych przez 
pracowników referatu budżetowo fi nansowego 
Urzędu Miasta Ząbki i urzędów skarbowych. 

Wystawiono ogółem 6 562 upomnień, 354 
tytuły wykonawcze, pozew sądowy oraz w 2 
przypadkach zajęta została hipoteka. Działania 
te przyczyniły się do zmniejszania zaległości 
w podatkach lokalnych oraz w podatkach re-
alizowanych przez urzędy skarbowe o 7,32%, 
co stanowi kwotę 114 148,91 zł. 

WYDATKI W 2007 ROKU
Wydatki budżetowe w roku 2007 zreali-

zowano w wysokości 51 157 542.78 zł, co w 
stosunku do planu rocznego wynoszącego 58 
298 001,68 zł stanowi 87,75%. 

W porównaniu do wykonania roku ubie-
głego odnotowano wzrost wydatków ogółem 
o 26,06%, natomiast wydatki inwestycyjne 
wzrosły o 24,55 %.

Wydatki na zadania bieżące wyniosły 35 
951 089,86 zł, co stanowi 70,28% wszystkich 
wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne 
zrealizowano na kwotę 15 206 452,92 zł, co 
stanowi 29,72% ogółu wydatków.

Realizacja wydatków według grup tema-
tycznych:

–  wydatki na oświatę i edukację zrealizowa-
no na kwotę 19 712 883,30 zł, co stanowi 
38,53% wydatków ogółem; 

–  wydatki na inwestycje zrealizowano na 
kwotę 15 206 452,92 zł, co stanowi 29,72% 
wydatków ogółem;

–  wydatki na opiekę społeczną zrealizowa-
no na kwotę 5 613 795,07 zł, co stanowi 
10,97% wydatków ogółem;

–  wydatki na administrację publiczną zre-
alizowano na kwotę 3 960 525,60  zł, co 
stanowi 7,74% wydatków ogółem;

–  wydatki na lokalny transport zrealizowano 
na kwotę 1 615 412,25  zł, co stanowi 3,16 
% wydatków ogółem;

–  wydatki na dotacje dla instytucji kultury 
oraz dla organizacji z pożytku publicznego 
zrealizowano na kwotę 1 239 425,27 zł, co 
stanowi 2,42% wydatków ogółem;

–  wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmo-
wi zrealizowano na kwotę 1 185 183,78 zł, 
co stanowi 2,32% wydatków ogółem;

–  pozostałe wydatki, np. na oświetlenie ulic 

i placów, na pobór podatków, na bezpie-
czeństwo publiczne zrealizowano na kwo-
tę 2 623 864,59 zł, co stanowi 5,14% wy-
datków ogółem

Na zadania oświatowe ogółem wydano 
28 642 339,97  zł, co stanowi 55,12% wydat-
ków budżetu, w tym na:

–  inwestycje oświatowe wydano kwotę 8 
929 556,67 zł ( tj 17,19%)

–  statutową działalność szkół podsta-
wowych, gimnazjów, szkoły katoli-
ckiej wydano kwotę 13 889 939,38 zł 
( tj.26,73%)

–  przedszkola publiczne i niepubliczne wy-
dano kwotę 5 822 943,92 zł  ( tj.11,20%).

Planowane zadania inwestycyjne w kwo-
cie 18 212 178 zł zrealizowano w 83,50% na 
kwotę 15 206 452,92  zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano fi nan-
sowo w wysokości:

–  79 ,31z% w zakresie zadań drogowych;
–  96,99% w zakresie zadań gospodarki grun-

tami i nieruchomościami;
–  28,49% w zakresie planu zagospodarowa-

nia przestrzennego;
–  41,08% w zakresie administracji publicznej;
–  83,79% w zakresie oświaty;
–  100% w zakresie ochrony zdrowia;
–  87,91% w zakresie gospodarki komunalnej 

i ochrony środowiska. 

Ogółem w 2007 roku realizowano 63 za-
dania inwestycyjne. 

Występujące zagrożenia w trakcie reali-
zacji inwestycji spowodowane były w szcze-
gólności trudną sytuacją w budownictwie 
– brakiem projektantów, wykonawców robót 
budowlanych.

W 2007 r. planowany defi cyt budżetowy 
Miasta Ząbki fi nansowany był z nadwyżki 
budżetowej w wysokości

4 145 403,31 zł, z wolnych środków w 
kwocie 1 543 976,08 zł oraz z przycho-
dów z kredytów i pożyczek w wysokości 
2 236  69,47 zł. 

Na konie 2007 roku wypracowano nad-
wyżkę budżetową, która łącznie wyniosła 4 
947 149,86 zł oraz wolne środki w kwocie 3 
315 697,47  zł

W 2007 r. Miasto Ząbki spłaciło kredyty i 
pożyczki w kwocie 464 548,08 zł. Ogółem za-
dłużenie Miasta Ząbki na 31.12.2007r. wynosi 
3 315 697,47 zł, co stanowi 6,38% poziomu 
zadłużenia w stosunku do osiąganych docho-
dów budżetowych.

red.

BURMISTRZ OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM   cd ze str. 1.



6

CO SŁYCHAĆ

Jubileusz tej najstarszej szkole w Ząbkach i 
w powiecie wołomińskim był obchodzony 

praktycznie przez cały tydzień, poczynając od 
21 kwietnia. Główne obchody zaś miały miej-
sce 25 kwietnia. Rozpoczęto je o godz. 10.00 
uroczystą mszą św. w kościele pw. Świętej 
Trójcy. Po mszy wszyscy goście przemaszero-
wali do sąsiadującego budynku szkoły. 

Uroczystość miała historyczne znaczenie 
nie tylko dla tej społeczności szkolnej, ale i 
dla całego miasta. W obchodach udział wzię-
li bowiem wszyscy księża ząbkowscy, a także 
członkowie Honorowego Komitetu Obchodów 
145-lecia powstania Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Ząbkach, w skład którego weszli: Piotr Uś-
ciński - wicestarosta powiatu wołomińskiego, 
Sławomir Ziemski - przewodniczący Rady Mia-
sta Ząbki, Robert Perkowski - burmistrz Miasta 
Ząbki, Jerzy Boksznajder - burmistrz Miasta 
Ząbki w latach 1994-2006, Marek Połomski 
- przedstawiciel Praskiej Giełdy Spożywczej 
oraz Barbara Niewiadomska przewodnicząca 
Rady Rodziców, a także radni, absolwenci, ucz-
niowie, nauczyciele oraz przyjaciele szkoły. 

Uroczystości rozpoczęła witając wszyst-
kich gości dyrektor Joanna Odzeniak. Następ-
nie głos zabrali burmistrz Robert Perkowski 
oraz wicestarosta Piotr Uściski, życząc szkole, 
nauczycielom i uczniom dalszych sukcesów. 

Po ofi cjalnych przemówieniach młodzież 
ząbkowskiej jedynki przedstawiła krótki, acz 
bardzo ciekawy program artystyczny. 

W znakomity, interesujący sposób przed-
stawiono również historię szkoły. Była to 

145. URODZINY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZĄBKACH

PODZIĘKOWANIA
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, Rada Pedagogiczna oraz 

Uczniowie serdecznie dziękują wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy 
wspierali nas w organizacji i obchodach 145. rocznicy powstania szkoły.

Z wyrazami szacunku
Joanna Daria Odzeniak

Przy sztandarze szkoły asystują absolwenci i uczniowie

Uroczystości jubileuszowe uświetniło wielu gości
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prezentacja multimedialna złożona z histo-
rycznych zdjęć, wyświetlanych „na dużym 
ekranie”. Ilustracjom towarzyszył podkład 
słowny w postaci recytowanego wiersza opi-
sującego dzieje tej placówki. Na zakończe-
nie goście otrzymali najnowszą publikację 
zatytułowaną: „Dzieje Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleberga” autor-
stwa Renaty Boryki Kwapisz, nauczycielki 
tejże szkoły. Część artystyczną uświetnił 
występ szkolnego chóru.

Główne obchody poprzedziło szereg 
ciekawych imprez takich jak: konkurs 
wiedzy o patronie - Generale Franciszku 
Kleebergu, turniej sportowy połączony z 
konkursem wiedzy o Ząbkach pod patro-
natem Praskiej Giełdy Spożywczej - klasy 
0-VI, konkurs recytatorski „Nasza szko-
ła jest wesoła”- klasy 0-III, konkurs pla-
styczny „Moja klasa” - klasy 0-III, konkurs 
plastyczny „Moja szkoła” - klasy IV-VI, 
debata uczniów klas VI, prezentacja mul-
timedialna, przedstawienie dla klas 0-VI, 
wystawa pamiątek związanych ze szkołą, 
lekcje poświęcone historii szkoły z wyko-
rzystaniem kronik szkolnych.

Mirosław Oleksiak Po mszy świętej przemaszerowano do budynku szkoły

Jedna z odsłon programu artystycznego
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Z badań przeprowadzonych przez OBOP 
w 1999 r. wynika, iż niemal powszech-

na jest w polskim społeczeństwie opinia, że 
pomaganie ofi arom przemocy w rodzinie jest 
obowiązkiem moralnym każdego człowieka 
(87%). Gdy zapytano o problem ingerencji, 
podając konkretne sytuacje przemocy w ro-
dzinie przeważająca większość Polaków za-
deklarowała, że powinno się interweniować w 
takich przypadkach jak: bicie i poniżanie ko-
goś z dorosłych członków rodziny (85%) lub 
bicie, bardzo złe, okrutne traktowanie dzieci 
przez rodziców (88%).

 Inne badania pokazują, że niemal co trze-
cia kobieta w pewnym okresie swojego życia 
staje się ofi arą przemocy w rodzinie, w róż-
nych jej formach. Przemoc w rodzinie jest 
zjawiskiem częstszym niż ta, na jaką jeste-
śmy narażeni na ulicy, w barze lub miejscu 
pracy. Przemoc wobec kobiet w rodzinie sta-
nowi jedną czwartą wszystkich zgłoszonych 
organom ścigania aktów przemocy. Prawie 
połowa zamordowanych kobiet to ofi ary swo-
ich mężów, partnerów lub byłych partnerów. 
Sprawcami gwałtów na kobietach są w 83% 
przypadków osoby, które kobieta zna i którym 
ufa, przy czym w 20% są to kochankowie, a 
w 33% mężowie ofi ar. Dlaczego więc, skoro 
przemoc jest tak powszechna, tak rzadko sły-
szy się o interwencjach? Dlaczego sami nie 
decydujemy się na działania wiedząc o prze-
mocy lub podejrzewając jej występowanie w 
naszym otoczeniu?  I dlaczego tak mało ko-
biet zwraca się o pomoc, aby przerwać zaklęty 
krąg przemocy? 

Przemoc fi zyczna, seksualna, psychiczna 
i ekonomiczna popełniana na szkodę osób 
najbliższych jest przestępstwem, tak samo 
groźnym i podlegającym karze jak przemoc 
wobec obcych. Fakt zawarcia małżeństwa czy 
mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi 
okoliczności zezwalających na przemoc ani 
nie znosi odpowiedzialności za nią w świetle 
prawa. 

Przemocą są wszelkiego rodzaju działania 
bezpośrednie z użyciem siły, których rezul-
tatem jest nieprzypadkowe zranienie. Może 
mieć ona różne formy, np. popychanie, po-
liczkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, 
bicie otwarta ręką, pięścią lub przedmiotami, 
oblewanie wrzątkiem, użycie broni, porzuca-
nie w niebezpiecznej okolicy. Jest to przemoc 
fi zyczna.

Nie mniej szkodliwa jest przemoc psy-
chiczna. Prowadzi ona do zniszczenia pozy-
tywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje 
mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewa-
nie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, 
narzucanie własnych poglądów, ciągłe kryty-
kowanie, kontrolowanie, ograniczanie kon-
taktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, 
szantażowanie. 

Przemocą seksualną nazywamy wymusza-
nie różnego rodzaju niechcianych zachowań w 
celu zaspokojenia potrzeb seksualnych spraw-
cy, np. zmuszanie do stosunku seksualnego, 
nieakceptowanych praktyk seksualnych, sady-
stycznych form współżycia, oglądania treści 
pornografi cznych, krytykowanie zachowań 
seksualnych kobiety.   

Przemoc ekonomiczna prowadzi do cał-
kowitego uzależnienia fi nansowego ofi ary od 
sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych 
pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, 
niezaspokajanie podstawowych potrzeb ma-
terialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kre-
dytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek 
wbrew woli współmałżonka. 

Przemoc w rodzinie najczęściej nie jest 
czynem jednorazowym, lecz powtarza się na 
przestrzeni wielu lat według pewnych prawid-
łowości. W cyklu przemocy wobec bliskich 
można zaobserwować trzy następujące po so-
bie fazy:

–  Faza narastania napięcia – początkiem jest 
zwykle wyczuwalny w rodzinie wzrost na-
pięcia i narastanie sytuacji konfl iktowych. 
Przyczyny konfl iktów mogą tkwić poza ro-
dziną np. w pracy. Czasem są to błahostki, 
drobne nieporozumienia powodujące dal-
szy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się 
agresja.

–  Faza ostrej przemocy – następuje wybuch 
agresji, sprawca przemienia się w kata, 
może dokonać strasznych czynów nie 
zwracając uwagi na krzywdę innych. Wte-
dy najczęściej następuje interwencja, gdyż 
ofi ary wtedy właśnie decydują się wezwać 
pomoc lub złożyć skargę. 

–  Faza miesiąca miodowego – czas skruchy 
i okazywania miłości. Sprawca zaczyna 
dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje 
załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje 
poprawę, staje się uczynny i miły, przez co 
pozwala ofi arom uwierzyć, że teraz będzie 
inaczej, że to się więcej nie powtórzy. Ofi a-
ry zaś wierzą, wbrew zdrowemu rozsądko-
wi, bo w głębi serca tego właśnie pragną. I 
nawet jeśli jeszcze niedawno zdecydowane 
były uciec, teraz zostają. Sprawca nie jest 
w stanie długo pełnić takiej roli. Z jakiegoś 
powodu znowu narasta napięcie  i wszyst-
ko zaczyna się powtarzać.

W społeczeństwie istnieje wiele mitów, 
które wpływają na to, że ofi ary przez wiele lat 
znoszą cierpienia i upokorzenia i nie wzywają 
pomocy. Część z tych mitów podzielają same 
ofi ary. 

MIT: Kobieta musiała zrobić coś, czym 
„zasłużyła” sobie na przemoc.

FAKT: Nikt nie „zasługuje” na zniewagi i 
bicie. Wielu sprawców przemocy stawia swo-
im partnerkom absurdalne wymagania i ocze-

kuje od nich rzeczy niewykonalnych. Każdy 
pretekst staje się dla sprawcy wystarczający 
do użycia przemocy.

MIT: Przemoc w rodzinie występuje wy-
łącznie w niższych klasach społecznych.

FAKT: Przemoc w rodzinie może dotknąć 
każdego z nas. Praktyka i badania pokazują, 
że mężczyźni stosujący przemoc pochodzą z 
różnych grup społecznych, o różnym statusie 
materialnym.

MIT: Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne 
ślady na ciele ofi ary.

FAKT: Przemoc to nie tylko działania po-
zostawiające siniaki, złamania czy oparzenia. 
To także poniżanie, obelgi, zmuszanie do okre-
ślonych zachowań, grożenia, zastraszanie – to 
też jest przestępstwo ścigane przez prawo.  

MIT: Mężczyźni, którzy używają przemo-
cy muszą być chorzy psychicznie.

FAKT: Nie ma bezpośredniego związku 
między przemocą w rodzinie a chorobą psy-
chiczną. U podłoża przemocy wobec kobiet 
leży dążenie do przejęcia nad nimi kontroli i 
utrzymania władzy.

MIT: Ofi ary przemocy w rodzinie akcep-
tują przemoc.

FAKT: Ofi ary przemocy w rodzinie za-
wsze próbują się bronić, ich działania są jed-
nak mało skuteczne. Wypróbowują różne, czę-
sto nieracjonalne strategie obronne, które w 
konsekwencji powodują nasilenie przemocy.

MIT: Kobiety są najczęściej gwałcone 
późno w nocy, w ciemnych alejkach, poza do-
mem.

FAKT: Jedynie 9% gwałtów ma miejsce 
poza domem. Zdecydowana większość tego 
typu przestępstw jest dokonywana w pomiesz-
czeniach, zazwyczaj w mieszkaniu. Kobiety 
zgwałcone w domu rzadziej zgłaszają to na 
policję z obawy, że nikt im nie uwierzy.

MIT: Kiedy kobieta mówi „nie”, często 
myśli „tak”.

FAKT: Kiedy kobieta mówi „NIE” ma na 
myśli „NIE”.

MIT: Jeśli kobieta nie została pobita i nie 
stawiała oporu, to nie był gwałt.

FAKT: Gwałciciele często używają broni 
lub grożą użyciem przemocy (np. pobiciem) w 
celu zastraszenia swoich ofi ar. Fakt, że nie ma 
ewidentnych śladów stosowania przemocy nie 
oznacza, że kobieta nie została zgwałcona. 

MIT: Mężczyzna nie jest winny, gdy był 
pod wpływem alkoholu (narkotyków), w stre-
sie, w depresji – nie był sobą.

FAKT: Mężczyźni używają różnych ar-
gumentów, aby usprawiedliwić popełnioną 
przemoc. Nic nie usprawiedliwia gwałtu, ani 
żadnej innej formy przemocy!

PRZEMOC W RODZINIE
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W ramach współpracy Miejskiego Ośrod-
ka Kultury i Publicznego Gimnazjum nr 

2 w Ząbkach uczniowie klas drugich i trzecich 
co miesiąc biorą udział w spotkaniach Gim-
nazjalnej Akademii Filmowej. Z tą interesu-
jącą inicjatywą prowadzenia cyklu spotkań 
poświęconych fi lmowi wystąpili: p. Sławomir 
Skotnicki - dyrektor Ośrodka i p. Anna Ko-
zioł – instruktor teatralny. Już od października 
ubiegłego roku młodzież gimnazjalna spoty-
ka się więc w celu oglądania interesujących 
fi lmów, dzielenia się wrażeniami z projekcji 
oraz wysłuchiwania ciekawych prelekcji p. 
Jacka Wiśnickiego. Prowadzący prelekcje 
jest fi lmoznawcą i studentem Szkoły Filmo-
wej Andrzeja Wajdy. Ze strony Gimnazjum w 
tym przedsięwzięciu biorą udział zaintereso-
wani uczniowie wraz z nauczycielami języka 
polskiego: p .Iwoną Król i p. Agnieszką Bar-
bachowską, która ponadto prowadzi szkolne 
koło edukacji medialnej i fi lmowej.

I tak, w sobotnie popołudnie 5 kwietnia 
br. młodzi miłośnicy dobrych fi lmów zebrali 
się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tym razem 
oglądali jeden z najbardziej utytułowanych 
fi lmów polskich ostatnich lat pt.: ,,Sztuczki”, 
w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. W trak-

cie spotkań fi lmowych młodzież miała moż-
liwość zapoznania się z historią kina polskie-
go i światowego, obejrzenia utytułowanych 
fi lmów reprezentujących różne gatunki: fi lm 
dokumentalny (,,Super-size man”, ,,Na dział-
ce”, ,,Kredens”), fi lm fabularny (,,Czwarte 
piętro”), japońskie anime (,,Ruchomy zamek 
Hauru”) i komedia (,,Sztuczki”).

Współpraca Ośrodka z Gimnazjum jest 
szeroka i obejmuje również pomoc w orga-
nizowaniu różnych uroczystości szkolnych, 
przedstawień teatralnych, spotkań kultural-
nych i innych. Gimnazjaliści chętnie biorą 
udział w konkursach organizowanych przez 
Ośrodek.  Dodatkowo, p. Anna Kozioł, in-
struktor teatralny Ośrodka, prowadzi dla 
młodzieży gimnazjalnej zajęcia teatralne. Zaś 
w ramach ,,Klubu Gimnazjalisty” zaintereso-
wani uczniowie klas trzecich pod opieką p. A. 
Barbachowskiej i p. A. Kozioł uczestniczyli 
w warsztatach psychologicznych zorganizo-
wanych w Ośrodku przez Fundację Drabina 
Rozwoju z Warszawy.

Współpraca Gimnazjum i Miejskiego 
Ośrodka Kultury stwarza więc młodzieży 
liczne możliwości spędzania wolnego cza-
su w sposób ciekawy i twórczy, jak również 
pomaga rozwijać zdolności oraz doskonalić 
umiejętności.

Agnieszka Barbachowska

GIMNAZJALNA AKADEMIA FILMOWA

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! 
W zależności od tego, jaką formę przybie-

ra, czy ma charakter jednorazowy, czy też po-
wtarza się, jest ścigana z różnych artykułów 
kodeksu karnego.

Nie czekaj, aż wszystko samo się ułoży! 
Przemoc nie skończy się sama z siebie! Masz 
prawo czuć się bezpiecznie we własnym domu! 
Zasługujesz na szacunek i poszanowanie swo-
ich praw! Nigdy nie jest za późno, aby zwrócić 
się o pomoc. Pierwszym krokiem w przerwa-
niu przemocy jest przerwanie milczenia! 

Poniżej przedstawiamy adresy instytucji w 
Twojej okolicy, które pomagają osobom do-
świadczającym przemocy rodzinie:

• Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ząbkach,  ul. 
3-go Maja 14/16, tel. 781–63–61

Dyżury członków Komisji: środy, czwart-
ki: godz. 16.00 – 18.00

Dyżury kuratora sądowego: każda 1-a i 3-a 
środa miesiąca, godz. 18.00 – 20.00

Spotkania grupy dla osób współuzależnio-
nych i osób doznających przemocy: piątki, 
godz. 17.15 – 20.00.

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Wołomin, ul. Legionów 78, tel. 776–44–95 
(lub 96)

• Filia Specjalistycznej Poradni Rodzin-
nej ds. Interwencji Kryzysowej, Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 29, tel. 781–07–12,  0 
–504-221-017 (Hostel dla ofi ar przemocy w 
rodzinie)

• Poradnia Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie, Warszawa, 
ul. Korotyńskiego 13, tel. 824–25–01, 823–
96–64, 0-668–262–191

• Poradnia telefoniczna „Niebieska Li-
nia” tel. 668–70–00

• Centrum Praw Kobiet, Warszawa, ul. 
Wilcza 60 lok. 19, tel. 652–01–17, 622–25-17, 
621–35-37

• Poradnia Psychoterapii Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie, Warszawa, ul. Bel-
gijska 4, tel. 845-12-12 (terapia dla ofi ar i spraw-
ców przemocy, psychoterapia małżeńska).

Aleksandra Jańczyk 

Autorka jest członkinią Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Ząbkach

Na podstawie: H.D.Sasnal: „Przewodnik 
do procedury interwencji wobec przemocy 
w rodzinie”; Warszawa 2005, Wydawnictwo 
Edukacyjne PARPA oraz Poradnika Prawnego 
Centrum Praw Kobiet.
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Oddział w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 47, 05-091 Ząbki
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W sali wystawowej Praskiej Giełdy Spo-
żywczej w Ząbkach, 22 kwietnia br. od-

było się uroczyste otwarcie wystawy „Polskie 
Karczmy”, przygotowanej przez Praską Gieł-
dę we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. 
Wystawę rysunków dawnych karczm, autor-
stwa współorganizatora – Romana Mirow-
skiego, otworzył wicemarszałek Sejmu Jaro-
sław Kalinowski w obecności byłego ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego, posła Kazi-
mierza Ujazdowskiego, przewodniczącego se-
nackiej komisji rolnictwa i ochrony środowi-
ska, senatora Jerzego Chróścikowskiego oraz 
burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego.

- Karczmy, dawniej nieodłączny element 
codziennej rzeczywistości, stały się dzisiaj za-
pomnianym fragmentem krajobrazu polskich 
wsi i miasteczek. Ich czas defi nitywnie minął, 
więc o ich przywróceniu do życia nie może 
być mowy. Można natomiast i trzeba o nich 
przypominać i temu celowi służy wystawa – 
zachęcał do zwiedzania gospodarz uroczysto-
ści, prezes Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon 
Daniłowski.

Prezentujący wystawę uczeń prof. Wiktora 
Zina – Roman Mirowski podkreślił, że kar-
czmy stanowiły ważny element polskiego kra-
jobrazu kulturowego. Według społecznej rangi 
były one pierwszymi obiektami po kościołach. 
Z karczmami wiążą się nie tylko zjawiska ne-
gatywne, celowo do niedawna wyolbrzymia-
ne. Poza funkcją użytkową były one miej-
scem, gdzie rodziła się samorządność lokalna 
wiejskich wspólnot. Ponadto karczmy były 
ważnym elementem wymiany informacji.

Karczmy stały ongiś w każdej wsi. Także 
na rozstajach bitych dróg czy handlowych 
traktów podróżny mógł znaleźć gościnę dla 
siebie i zdrożonych koni. 

Były karczmy małe, prawie nie wyróżnia-
jące się od stojących opodal chałup a także 
duże, które z powodzeniem mogłyby uchodzić 
za dwory. Przybytki te żywiły, gasiły prag-
nienie, dawały nocleg, były miejscem narad 
chłopów, posłów, rozpraw sądowych i okolicz-
nościowych uroczystości. Do karczmy wstę-
powano obowiązkowo po niedzielnej mszy, 
po ochrzczeniu dziecka, by wypić za zdrowie 
jego i rodziców; po ślubie, choć na trzy tańce, 
i po pogrzebie – na stypę. Do karczmy wstę-
powali też powracający z targu czy jarmarku 
chłopi, aby napić się gorzałki i coś przekąsić. 
Odbywały się też zabawy taneczne…

Karczmy nie były dziełami znanych archi-
tektów. Projektowali je i budowali rzemieślni-
cy. Najczęściej spotykana w dawnej Polsce kar-
czma miała podcień, albo ganek i mansardowy 

dach, a w okresie klasycyzmu portyki i ryzality. 
Ważnym elementem karczmy był alkierz kar-
czmarza, izba karczemna, izby gościnne, a tak-
że stajnia i wozownia. Niezbyt trwały materiał, 
jakim jest drewno, nie pozwolił na przetrwanie 
karczm starszych niż XVIII-wieczne. 

Wicemarszałek Kalinowski, który doko-
nał otwarcia wystawy podkreślił, że Praska 
Giełda, która jest dużym rynkiem hurtowym 
produktów spożywczych, nie ogranicza się do 
działalności komercyjnej lecz ma godną po-
chwały ambicję pielęgnowania narodowej tra-
dycji i budowania świadomości kulturalnej.

Kazimierz Ujazdowski – który w czasie, 
kiedy był ministrem, sprawował patronat nad 
zorganizowaną wcześniej na Giełdzie wystawą 
„Polskie Jarmarki” – podkreślił, że karczmy 
były tym elementem kultur społeczności lokal-
nych, które składają się na kulturę narodową. 

Robert Perkowski zwrócił uwagę na otwar-
cie Praskiej Giełdy na środowisko lokalne. Co 
roku młodzież ząbkowskich szkół zapraszana 
jest m.in. na organizowane przez Giełdę wy-
stawy oraz uczestniczy w Dniach Produktu 
Tradycyjnego „Polskie Smaki”.

Po ofi cjalnym otwarciu i okolicznościo-
wych przemówieniach gości, wszystkich za-
proszono do kosztowania smakołyków kuchni 
staropolskiej. Były swojskie kiełbasy, szynki, 
salcesony, pierogi i ciasta. 

Wystawę „Polskie karczmy” można oglą-
dać do września br. Następnie będzie ona 
prezentowana prawdopodobnie w kuluarach 
polskiego Sejmu.

Temat polskich karczm jako zjawiska kul-
turowego zostanie przez Praską Giełdę nieja-
ko dopełniony w postaci osobnego albumu. W 
roku przyszłym prezes Daniłowski planuje ko-
lejną wystawę – tym razem o polskiej kuchni.

red.

POLSKIE KARCZMY NA PRASKIEJ GIEŁDZIE SPOŻYWCZEJ
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Dnia 27 kwietnia 2008 roku w para-
fii pw. Świętej Trójcy w Ząbkach o 

godz. 18:00 zostało odprawione nabożeń-
stwo w intencji beatyfikacji Sługi Bożego 
Ks. Jerzego Popiełuszki, któremu prze-
wodniczył  Ks. Prałat Henryk Jankowski 
z Gdańska, homilię wygłosił Ks. Prałat 
Józef Maj – proboszcz parafii p.w. Św. 
Katarzyny w Warszawie, współkoncele-
browali: Ks. Prałat Mieczysław Stefaniuk 
– proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Czę-
stochowskiej oraz dziekan dekanatu Zie-
lonka,  Ks. Prałat Stanisław Kuć – prepozyt 
kapituły radzymińskiej oraz Ks. Edward 
Kowara – proboszcz parafii Św. Trójcy w 
Ząbkach. Po Eucharystii Ks. Prałat Hen-
ryk Jankowski dokonał poświęcenia dębu 
zasadzonego za pomnikiem Ks. Jerzego 
na placu kościelnym. Dalsza część uro-
czystości odbywała się w Gimnazjum Nr 
1 w Ząbkach. Pierwsza część to projekcja 
filmu biograficznego autorstwa reżysera 
Rafała Wiecheckiego. Następnie Prezes 
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popieusz-
ki Ryszard Walczak wraz z Wiceprezesem 
Janem Marczakiem dokonali wręczenia 
medali z wizerunkiem męczennika Ks. 
Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwycię-
żaj”. Medalami tymi zostali wyróżnieni: 
Ks. Prałat Henryk Jankowski wraz z na-
danym tytułem Honorowego Przewodni-
czącego Komitetu, Ks. Prałat Józef Maj, 
Ks. Dziekan Mieczysław Stefaniuk, Ks. 
Dziekan Stanisław Kuć, Ks. Prałat Zdzi-
sław Gniazdowski wieloletni proboszcz 
tutejszej parafii, pisarz prof. Peter Rai-
na oraz Stefan Melak – Prezes Komitetu 

Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej. 
Były Wiceprezes i współzałożyciel komi-
tetu Wiktor Bonifaciuk otrzymał  medal 
wraz z nadaniem tytułu honorowego wi-
ceprzewodniczącego komitetu. 

Dzień wcześniej 26.04 br. w Warszawie 
podczas konferencji upamiętniającej ofiary 
zbrodni katyńskiej, wraz z Prezesem Ko-
mitetu Katyńskiego Stefanem Melakiem 
wyróżniliśmy medalem „Zło Dobrem Zwy-
ciężaj” m.in.: prof. Wiesława Wysockiego, 
dziekana USKW, prof. Józefa Szaniawskie-
go i prof. Jana Pacholskiego. 

Wszystkim działaczom Ogólnopolskie-
go Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popie-
łuszki i Nurtu Polskiego, którzy wraz ze 
mną przyczynili się do przygotowania  uro-
czystości i Ks. Proboszczowi Edwardowi 
Kowarze z całego serca dziękuję.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
i „Nurtu Polskiego”

WIECZÓR WSPOMNIEŃ O KS. JERZYM POPIEŁUSZKO


