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GABINET LEKARSKI
Zàbki ul. Niepodleg∏oÊci 1A

Andrzej Kaczorek
internista

specjalista med. rodzinnej
– EKG, spirometria

– badania kierowców
– drobne zabiegi (iniekcje)

Gabinet czynny codziennie
w godz. 800–2000

po uzgodnieniu 
tel. 603 927 323

Warszawa 
czy

Wo∏omin?

„ Jestem dumny, 
˝e jestem Polakiem”

W 1998 r. wprowadzono no-
wy trzystopniowy podzia∏ tery-
torialny kraju, w ten sposób
Zàbki znalaz∏y si´ w powiecie
wo∏omiƒskim w województwie
mazowieckim. Zmiana ta we-
sz∏a w ˝ycie niezauwa˝enie dla
mieszkaƒców, bo teoretycznie
nic si´ nie zmieni∏o. Ale czy
jest to prawdziwe stwierdze-
nie? Zgodnie z ustawà z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorzà-
dzie powiatowym granice po-
wiatu powinny zostaç wyzna-
czone w sposób zapewniajàcy
powiatowi terytorium mo˝li-
wie jednorodne ze wzgl´du na
uk∏ad osadniczy i przestrzenny,
uwzgl´dniajàcy wi´zi spo∏ecz-
ne, gospodarcze i kulturowe.
Tutaj w∏aÊnie rodzà si´ zasadni-
cze wàtpliwoÊci. 

Zàbki sztucznie od lat przy-
pisywane sà do Wo∏omina,
choç w naturalny sposób cià˝à
w stron´ stolicy. BezpoÊrednio
graniczymy z Rembertowem
oraz Targówkiem, do centrum
Warszawy mamy tylko kilka ki-
lometrów, w wi´kszoÊci tam si´
uczymy i pracujemy. To do
Warszawy udajemy si´ na za-
kupy, do kina lub teatru. Jednak
w∏adza wykonawcza przypisa∏a
nas do Wo∏omina, co rodzi
wi´ksze lub mniejsze proble-
my. Trzeba pami´taç, ˝e musie-
liÊmy korzystaç z pomocy szpi-
tala w Wo∏ominie, choç do
szpitala bródnowskiego mamy
tylko 3 kilometry (obecnie
mo˝na ju˝ osobiÊcie dokony-
waç wyboru placówki medycz-
nej, w której chcemy si´ le-
czyç). Jednak najwi´kszym mi-
nusem takiego stanu rzeczy jest
fakt, ˝e w wi´kszoÊci spraw ad-
ministracyjnych musimy si´ fa-
tygowaç do Wo∏omina, np. wy-
robienie dowodu osobistego,
prawa jazdy, dowodu rejestra-

Pod tym has∏em w Szkole
Podstawowej nr 2 w Zàbkach
odbywajà si´ w bie˝àcym roku
szkolnym prezentacje poszcze-
gólnych regionów Polski. Ucz-
niowie poznali ju˝ m. in. kultu-
r´, tradycje i obyczaje Mazo-
wsza, Podhala, Wielkopolski,
Kaszub i Pomorza, zaÊ 30 mar-
ca 2004 r. klasy IIIf i Vc (inte-
gracyjna) zaprezentowa∏y Ma-
∏opolsk´ i Âlàsk. Kolorowym
„pociàgiem wyobraêni” dzieci
dojecha∏y do Katowic – stolicy
Górnego Âlàska. Tu pozna∏y

gwar´, taƒczy∏y trojaka i Êpie-
wa∏y s∏ynnà „Karolink´”. Na-
st´pnie roztaƒczone dotar∏y do
Krakowa – stolicy Ma∏opolski.
W pi´knym starym grodzie od-
wiedzi∏y smoka wawelskiego,
wspólnie z lajkonikiem taƒczy-
∏y krakowiaka, a hejnalista za-
gra∏ na po˝egnanie „Hejna∏
z wie˝y KoÊcio∏a Maria-
ckiego”. Podà˝ajàc dalej podzi-
wia∏y pi´kno parku ojcowskie-
go, a w Wieliczce wys∏ucha∏y
legendy o soli. Na szlaku po-
dró˝y znalaz∏y si´ te˝ Wado-
wice miasto, z którego pocho-
dzi papie˝ Jan Pawe∏ II. Osta-
tnià „stacjà” wspania∏ej wy-
cieczki by∏y Góry Âwi´tokrzy-
skie. Czarownice z ¸ysicy
w swych „potwornych” stro-
jach i uÊmiechem na ustach po-
rwa∏y uczniów do obertasa.
Wszystkie dzieci stan´∏y na wy-
sokoÊci zadania i wspaniale si´
prezentowa∏y. Nie by∏oby to
jednak mo˝liwe bez udzia∏u ro-
dziców, którym dzi´kujemy za

zaanga˝owanie i pomoc w przy-
gotowaniu strojów, dekoracji
oraz s∏odkiego, regionalnego
pocz´stunku. Jest to kolejny do-
wód na to, i˝ wspó∏praca rodzi-

ców, dzieci i nauczycieli przy-
nosi zawsze najwi´ksze efekty.

Ewa Kosierkiewicz
Monika Karakula

Z Miejskiego
Zak∏adu

Komunalnego

JeÊli chcesz obdarowaç prezentem
kogoÊ bliskiego albo uÊwietniç
chrzciny, komuni´, dzieƒ imienin,
urodziny, Dzieƒ Kobiet, Dzieƒ
Matki, Dzieƒ Dziecka, Êlub, rocz-
nic´ Êlubu lub „dzieƒ widzi mi
si´” zadzwoƒ 501-159-095 i za-

mów profesjonalny pokaz sztucz-
nych ogni. Dostosujemy go do
Twoich mo˝liwoÊci finansowych.

„ROXER” 05-091 Zàbki
ul.Batorego 40 

tel. 501-159-095; 
e-mail:roxer@supermedia.pl 
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Szczególnà wdzi´cznoÊç wy-
ra˝amy: firmie J. W. Construc-
tion, która ju˝ od 16.09.2003 r.
bezinteresownie przekazuje zup´
i pieczywo, Fundacji „Dzieci uli-
cy”, wspó∏pracujàcej z nami od
grudnia ub. r., Ochotniczej Stra-
˝y Po˝arnej z jej prezesem p.

Zbigniewem Ksià˝kiem, udo-
st´pniajàcej lokal na ten cel, OÊ-
rodkowi Pomocy Spo∏ecznej –
koordynatorowi dzia∏aƒ, p. Jad-
widze Powier˝a i p. Zofii Rolof,
które spo∏ecznie pracujà przy ob-
s∏udze osób korzystajàcych z obia-
dów, kierowcy – p. Andrzejowi
Âwi´cichowskiemu – pracowni-
kowi MZK, codziennie dowo˝à-
cemu posi∏ki.

Rozpoczynajàc akcj´ byliÊmy
pe∏ni obaw, czy to przedsi´wzi´-
cie powiedzie si´. Dzi´ki ofiar-

noÊci wymienionych osób i in-
stytucji uda∏o si´ zrealizowaç na-
sze zamierzenia.

Dzi´kujemy bardzo za ˝yczli-
woÊç i liczymy na kontynuacj´
wspó∏pracy.

Przy okazji informujemy, ˝e
posi∏ki wydawane sà w dalszym
ciàgu, mimo ̋ e akcj´ planowano
tylko na okres zimy. Wcià˝ jesz-
cze mo˝na korzystaç z tej formy
pomocy do koƒca kwietnia.

Komisja Spo∏eczna

Przypominamy o obowiàzku
posiadania przez psa przebywa-
jàcego na terenie publicznym
identyfikatora z numerem i ro-
kiem wydania.

Identyfikator mo˝na odebraç
w Referacie Finansowo – Bu-
d˝etowym Urz´du Miejskiego.
Informujemy, ˝e aktualnie
stawka podatku od posiadania
psa w naszym mieÊcie wynosi
rocznie 20 z∏.

Uchwa∏a nr 94/XVIII/03
Rady Miejskiej ustali∏a jeszcze
inne obowiàzki osób utrzymu-
jàcych zwierz´ta domowe. Jak
na przyk∏ad sposób utrzymywa-
nia zwierz´cia domowego –
w∏aÊciciel powinien zagwaran-
towaç pe∏ne zabezpieczenie
przed zagro˝eniem ze strony je-
go zwierz´cia dla innych osób,
zwierzàt i mienia. W miejscach

publicznych zwierz´ powinno
byç prowadzone w sposób za-
pewniajàcy sprawowanie kon-
troli nad nim, za pomocà smy-
czy, kagaƒca lub innego zabez-
pieczenia. I to, aby w∏aÊciciel
niezzw∏ocznie usuwa∏ zanie-
czyszczenia spowodowane od-
chodami zwierzàt w miejscach
publicznych.

Zawiadamiamy, ˝e po dniu 1
czerwca 2004 r. psy przebywa-
jàce na terenach publicznych
miasta nie posiadajàce identyfi-
katora b´dà od∏awiane i kiero-
wane do schroniska dla zwie-
rzàt, zaÊ ujawnieni ich w∏aÊci-
ciele za nie stosowanie si´ do
powy˝szej uchwa∏y b´dà podle-
gali stosownej karze na zasa-
dach okreÊlonych w prawie
o wykroczeniach.

UM

Inwestycja w przysz∏oÊç
Jednostka Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej w Zàbkach powsta∏a
w roku 1925. W swojej d∏ugolet-
niej historii mia∏a bardzo ró˝ne
okresy, ale nigdy dotychczas nie
mieliÊmy wi´kszych problemów
z bie˝àcymi remontami, zarów-
no Stra˝nicy jak i samochodów
bojowych – a˝ do chwili obec-
nej. Po prostu nasze samochody,
z których ka˝dy ma ponad dwa-
dzieÊcia lat, bez poniesienia
znacznych nak∏adów finanso-
wych nie nadajà si´ do dalszej
eksploatacji. Postawieni „po
murem” podj´liÊmy kroki zmie-
rzajàce do zapewnienia naszej
jednostce prawid∏owego funk-
cjonowania w strukturach Kra-
jowego Systemu Ratowniczo –
GaÊniczego, poprzez zakup „no-
wego” samochodu bojowego. 

Z uwagi na koszty, które
w przypadku zakupu zupe∏nie
nowego sprz´tu przekroczy∏yby
znacznie 200.000 z∏ postanowi-
liÊmy wybraç nieco innà drog´.
Pod koniec marca w ramach na-
szego tegorocznego bud˝etu za
sum´ 10.000 z∏ sfinalizowali-
Êmy zakup samochodu ci´˝aro-
wego STAR 266, którego pod-
wozie zostanie poddane proce-
sowi karosa˝u, czyli zabudowy
nadwoziem po˝arniczym. Aktu-
alnie zosta∏ on odprowadzony
do Fabryki Samochodów Ci´˝a-
rowych w Starachowicach w ce-
lu przeglàdu elementów jezd-
nych i wyposa˝enia kabin dla
kierowców i stra˝aków. Nast´p-
nym etapem inwestycji b´dzie
poddanie procesowi karosa˝u.
Przewidywana wysokoÊç nak∏a-
dów, jakie jeszcze musimy po-
nieÊç mo˝e si´gnàç docelowo
kwoty 105.000 z∏. Na znacznà
cz´Êç tej kwoty mamy pokrycie
w przyznanych dotacjach tj:

– 45.000 z∏ – z Zarzàdu G∏ó-
wnego Zwiàzku Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych RP:

– 15.000 z∏ – z Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.

Jak widaç z powy˝szych wy-
liczeƒ ciàgle jeszcze sporo nam
brakuje do zamkni´cia bud˝etu,
ale jesteÊmy optymistami. Nie
raz i nie dwa spotykaliÊmy si´
jako jednostka z ˝yczliwoÊcià
mieszkaƒców, tote˝ i teraz ma-
my nadziej´, ˝e nasz apel
o wsparcie finansowe dzia∏aƒ,
które majà na celu popraw´ sta-
nu bezpieczeƒstwa po˝arowego
mieszkaƒców nie pozostanie bez
echa i w rok jubileuszu 80-lecia
istnienia Jednostki „wjedziemy”
nowym wozem bojowym.

Osoby pragnàce wesprzeç fi-
nansowo dzia∏alnoÊç OSP w Zàb-
kach, mogà wp∏acaç pieniàdze na
konto jednostki w Spó∏dzielczym
Banku Rzemios∏a i Rolnictwa - nr
konta: 74-8006-00000010-9077-
2004-0002.

Prezes OSP 
Zbigniew Ksià˝ek

MZK dementuje informacje,
˝e udzieli∏ komukolwiek pe∏no-
mocnictwo na sprzeda˝ tablic
hipotecznych na budynki. Przy
sprzeda˝y tablic nie mo˝na si´
powo∏ywaç si´ na ˝adne upo-
wa˝nienia zawarte z Urz´dem
Miejskim w Zàbkach, gdy˝ nie
sà one wydawane.

MZK kupi u˝ywane p∏yty ty-
pu MON o wymiarach 300cm x
100cm o gruboÊci 15 lub18 cm.
Oferty cenowe wraz z transpor-
tem mo˝na sk∏adaç w siedzibie
MZK.

MZK oferuje do pomieszcze-
nia do wynajmu:

– 2 lokale po 54,5 m2 wypo-
sa˝one we wszystkie media
przy ul. 3 Maja (budynek Ap-
teki) z przeznaczeniem na dzia-
∏alnoÊç gospodarczà.

– przy ul. Batorego 4 pomie-
szczenia magazynowe z ram-
pà, ok. 1000 m2 i dwa pomiesz-
czenia o powierzchni 50 m2.

Wszelkie informacje mo˝na
uzyskaç w siedzibie MZK, ul.
Wojska Polskiego 10, tel. 781-
68-18

MZKdokoƒczenie na str. 3

Wa˝ne! Dla w∏aÊcicieli psów!

Komisja Spo∏eczna Rady Miejskiej w Zàbkach serdecznie dzi´kuje
wszystkim organizatorom tegorocznej akcji wydawania bezp∏atnych

posi∏ków potrzebujàcym mieszkaƒcom Zàbek
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XX sesja Rady Miejskiej
Dnia 19 marca br. odby∏a si´

XX sesja Rady Miejskiej.

Uchwa∏a w sprawie rozpa-
trzenia skarg na dzia∏alnoÊç
burmistrza.

Rada Miejska rozpatrzy∏a
pi´ç skarg na dzia∏alnoÊç bur-
mistrza Miasta Zàbki. Trzy
skargi uznano za bezzasadne,
a 2 skargi za zasadne. Odrzu-
cone skargi dotyczy∏y budowy
wodociàgu i kanalizacji oraz
budowy sieci energetycznej.
Natomiast 2 przyj´te skargi do-
tyczy∏y post´powania admini-
stracyjnego z zakresu budow-
nictwa oraz zaw´˝enia szero-
koÊci ulicy Kosynierów. Rada
Miejska zobowiàza∏a burmi-
strza do przestrzegania prawa.

Uchwa∏a w sprawie naru-
szenia prawa przez burmi-
strza Miasta Zàbki.

Rada Miejska uzna∏a za nie-
zgodne z prawem dzia∏anie bur-
mistrza polegajàce na nie prze-
kazaniu adresowanej do Rady
Miejskiej skargi na niego same-
go i udzieli∏a burmistrzowi na-
gany.

Uchwa∏a w sprawie bud˝e-
tu Miasta na rok 2004. 

Radni uchwalili Bud˝et Mia-
sta Zàbki na 2004 r. Uchwa∏a
na stronie piàtej i szóstej.

Uchwa∏y w sprawie zgody
na zbycie i nabycie nierucho-
moÊci gruntowych.

Radni jednog∏oÊnie przyj´li
dwie uchwa∏y na nabycie nieru-

chomoÊci od Skarbu Paƒstwa
w drodze darowizny. Dotyczy
si´ to zabudowanej nierucho-
moÊci stanowiàcej dzia∏k´ ewi-
dencyjnà nr 104 o powierzchni
679 m2 po∏o˝onej przy ulicy
Moniuszki. Druga uchwa∏a 
dotyczy∏a si´ przyj´cia udzia∏u 
cz´Êci niezabudowanej nie-
ruchomoÊci gruntowej stano-
wiàcej dzia∏ki przy ulicy Bo-
cianiej, na których znajduje si´
kolektor Êciekowy Z – 2 oraz
b´dzie przebiegaç ulica Proje-
ktowana 2.

Nast´pnie Rada Miejska
Zàbek przyj´∏a uchwa∏´ w spra-
wie wyra˝enia zgody na naby-
cie nieruchomoÊci gruntowych
dwóch dzia∏ek o nr ewidencyj-
nym 40/21 o powierzchni 61 m2

stanowiàcej cz´Êç ulicy Ga-
jowej oraz dzia∏ki ewidencyjnej
nr 40/22 o powierzchni 2377 m2

stanowiàcej ulic´ Kosynierów. 

Uchwa∏a w sprawie realiza-
cji inwestycji utwardzenia uli-
cy Powstaƒców na zasadzie
„kontraktu dla osiedli”.

Rada Miejska podj´∏a decy-
zj´ o przes∏aniu projektu tej
uchwa∏y do Komisji Gospo-
darczej, tak aby na najbli˝szej
sesji mo˝na by∏o podjàç osta-
tecznà decyzj´.

Sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej z II etapu kontroli
Miejskiego Zak∏adu Komu-
nalnego.

Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej przedstawi∏ Radzie
Miejskiej sprawozdanie z II eta-
pu kontroli MZK, który drukuj´
poni˝ej.

Uchwa∏a w sprawie za-
twierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na pierw-
szy i drugi kwarta∏ 2004 r.

Rada Miejska zatwierdzi∏a
nast´pujàcy plan kontroli Ko-
misji Rewizyjnej na pierwszy
i drugi kwarta∏ 2004 r.;

1. Ciàg dalszy analizy kon-
troli Miejskiego Zak∏adu Ko-
munalnego dokonanej przez
Komisj´ Rewizyjnà Rady
Miejskiej III kadencji,

2. Budowa ulicy Szwole˝e-
rów (etapy I, II i III)

3. Przestrzeganie w Urz´-
dzie Miejskim przepisów Ko-
deksu Post´powania Admini-
stracyjnego.

Stanowisko RM w kwestii
wieloletniego planu inwesty-
cyjnego.

Rada Miejska zobligowa∏a
burmistrza do rozpocz´cia pro-
cedury opracowania wielolet-
niego planu inwestycyjnego.
Plan taki jest niezb´dny przy
wystàpieniach o dotacje z fun-
duszy unijnych.                     red.

PROTOKÓ¸ Z KONTROLI
MIEJSKIEGO ZAK¸ADU 

KOMUNALNEGO W ZÑBKACH
etap II

Komisja Rewizyjna zosta∏a
przez Rad´ Miejska uchwa∏à nr
25/III/03 z dnia 17 stycznia
2003 r. upowa˝niona do prze-
prowadzenia kontroli MZK.

W drugim etapie kontroli
Komisja Rewizyjna przeanali-
zowa∏a funkcjonowanie MZK
pod kàtem ekonomicznym i or-
ganizacyjnym.

W zakresie zainteresowania
Komisji Rewizyjnej by∏y:

1. zakres realizowanych prac;
2. zasady rozliczania wyko-

nanych prac na rzecz gminnych
jednostek organizacyjnych;

3. analiza kosztów poszcze-
gólnych prac;

4. zadania zlecane firmom
zewn´trznym;

5. stan iloÊciowy i technicz-
ny Êrodków transportu i innego
wyposa˝enia;

6. zasady ewidencji pojaz-
dów korzystajàcych ze zlewni;

7. iloÊç pracowników i za-
kresy ich obowiàzków;

8. sposób kszta∏towania wy-
nagrodzeƒ;

9. poszukiwanie dodatko-
wych êróde∏ dochodów;

10. ÊciàgalnoÊç nale˝noÊci;
11. zasady rozliczania podat-

ku VAT;
12. stan rozliczeƒ z MPWiK

w Warszawie.

Przy opracowywaniu wnio-
sków Komisja bazowa∏a na:

• informacjach uzyskanych
w MZK;

• dokumentach przekaza-
nych radnym w poprzedniej ka-
dencji Rady Miejskiej;

• w∏asnych analizach i kon-
trolach w terenie.

STAN OBECNY:

Ad.1 W zakresie realizowa-
nych przez MZK pracach (oso-
biÊcie lub za poÊrednictwem
firm zewn´trznych) sà:

• utrzymanie czystoÊci w mie-
Êcie i segregacja odpadów;

• zimowe utrzymanie dróg
lokalnych i chodników (nie b´-

dàcych w gestii w∏aÊcicieli po-
sesji przyleg∏ych);

• organizacja ruchu i utrzy-
manie oznakowaƒ poziomych
i pionowych ulic;

• naprawa nawierzchni dróg
lokalnych;

• konserwacja zieleni miej-
skiej;

• zarzàdzanie, utrzymanie
i konserwacja budynków ko-
munalnych oraz u˝ytkowych
(np. „zbo˝owiec”);

• od∏awianie bezpaƒskich
psów;

• obs∏uga zlewni;
• konserwacja sieci wodno-

kanalizacyjnej i oÊwietlenia
ulicznego;

• pobór op∏at za wod´ i kana-
lizacj´;

• pobór op∏aty targowej;
• zlecenia ró˝ne (g∏ównie

o charakterze konserwator-
skim) na rzecz gminnych jedno-
stek samorzàdowych (szko∏y,
przedszkola, MOS-klub);

Dochodami zak∏adu sà:
• op∏aty za zrzut Êcieków na

zlewni;
• op∏aty za wod´ i zrzut Êcie-

ków z terenu miasta;
• op∏aty od gminy Zielonka

za tranzyt Êcieków;
• czynsze komunalne i u˝yt-

kowe;
• dotacja z bud˝etu miasta;
Ad.2 MZK nie otrzymuje

wynagrodzenia za prace wyko-
nane na rzecz gminnych jedno-
stek samorzàdowych. W nie-
których przypadkach otrzymuje
jedynie zwrot kosztów zakupio-
nych materia∏ów.

Ad.3 MZK cz´Êciowo anali-
zuje koszty, szczególnie w przy-
padku zlecania prac firmom ze-
wn´trznym. Nie ma natomiast
kompleksowego systemu przy-
porzàdkowywania kosztów do
poszczególnych zadaƒ (np. oczy-
szczanie miasta, utrzymanie
zieleni miejskiej).

Ad.4 Zak∏ad zleca firmom
zewn´trznym:

• zimowe utrzymanie dróg;
• konserwacja i naprawy ka-

nalizacji, wodociàgów i oÊ-
wietlenia;

• naprawy nawierzchni asfal-
towych;

• niektóre prace remontowe
w budynkach komunalnych;

• profilowanie jezdni ziem-
nych; uk∏adanie p∏yt „monow-
skich”

Ad.5 MZK dysponuje bar-
dzo skromnà i przestarza∏à bazà
Êrodków transportu i wyposa˝e-
nia specjalistycznego: dwa cià-
gniki typu URSUS (jeden bar-
dzo stary), samochód ˚UK (do
kasacji), tokarka, spawarki, wier-
tarka. Brak pojazdów (urzàdzeƒ)
do zamiatania, odÊnie˝ania,
utylizacji, udra˝niania kanali-
zacji, podnoÊników do konser-
wacji oÊwietlenia i zieleni wy-
sokiej.

Ad.6 Ewidencja pojazdów
korzystajàcych ze zlewni doko-
nywana jest poprzez:

• prosty elektroniczny sys-
tem zliczajàcy,

• pracownika obs∏ugi.
Zainstalowany na wniosek

Komisji Rewizyjnej system ka-
mery wideo i magnetowidu zo-
sta∏ po kilku dniach funkcjono-
wania skradziony. Biuro MZK
raz na miesiàc zlicza wjazdy sa-
mochodów poszczególnych
firm i wystawia rachunki.

Istniejàcy system nie gwa-
rantuje pe∏nej rzetelnoÊci reje-
stracji i fakturowania wje˝d˝a-
jàcych pojazdów.

Ad.7 Zak∏ad zatrudnia (stan
na dzieƒ 31.12.2003 r.) 38 pra-
cowników, których ∏àczne wy-
nagrodzenia w 2003 roku wy-
nios∏y 1 033 545 z∏, co stanowi
2 267 z∏ miesi´cznie brutto na
pracownika. Razem z tzw.
„13”, deputatami, ekwiwalenta-
mi, sk∏adkami na ZUS, FP oraz
PFRON p∏aconymi przez za-
k∏ad, ∏àczne koszty pracowni-
cze w 2003 r. wynios∏y 1 398
787 z∏, co stanowi 3 068 z∏ na
pracownika miesi´cznie. 

Stanowiska: kierownictwo
i g∏ówna ksi´gowa – 4 etaty

inspektorzy – 4 etaty
specjaliÊci – 2 etaty
robotnicy – 28 etatów
Ad.8 Wynagrodzenia pra-

cowników MZK nie sà zale˝ne
od ekonomicznych efektów
funkcjonowania zak∏adu. Sk∏a-
dnikiem wynagrodzeƒ jest co
prawda premia. Nie jest ona
jednak wyp∏acana za konkretne,
pozytywne efekty pracy. Jest
natomiast sta∏ym dodatkiem do
wynagrodzenia zasadniczego. 

Ad.9 MZK nie poszukuje
dodatkowych êróde∏ docho-
dów. Ze wzgl´du na wyposa˝e-
nie nie jest w stanie konkuro-
waç z innymi podmiotami na
rynku.

Ad.10 Wyst´pujà du˝e zale-
g∏oÊci w p∏atnoÊciach na rzecz
zak∏adu. Zaleg∏oÊci majà ten-
dencje wzrostowà:

Ad.11 Zak∏ad jest p∏atnikiem
podatku od towarów i us∏ug
(tzw. VAT) i rozlicza si´
w oparciu o ustaw´ z dnia
8.01.1993 r. (ze zm.) o podatku
od towarów i us∏ug. MZK nie
uwzgl´dnia∏ w rozliczeniach
z Urz´dem Skarbowym ca∏oÊci
kwot podatku naliczonego, co
spowodowa∏o zwi´kszenie na-
le˝noÊci odprowadzonej do
Urz´du Skarbowego. Komisja
Rewizyjna nie znalaz∏a w prze-
pisach prawa zapisu, na który
powo∏ywa∏ si´ Zak∏ad, który
uniemo˝liwia∏by rezygnacj´
z zaliczenia do podatku naliczo-
nego, podatku od faktur zap∏a-
conych z opóênieniem. 

Ad.12 MZK w ramach posia-
danych Êrodków finansowych
reguluje zaleg∏oÊci wzgl´dem
MPWiK w Warszawie. Bardzo
oszcz´dna polityka w zakresie
wydatków bie˝àcych, brak za-
kupów inwestycyjnych skutku-
jà zmniejszaniem si´ zaleg∏oÊci
wzgl´dem MPWiK. Przy za∏o-
˝eniu, ˝e w 2004 i 2005 roku
utrzymane b´dà zasady rozli-
czeƒ z MPWiK i MZK uzyska
dochody analogiczne do roku
2003, mo˝liwa b´dzie sp∏ata ca-
∏oÊci zaleg∏oÊci do koƒca 2005
roku.

Stan zad∏u˝enia na dzieƒ
31.12.2002 r. – 7’769 tys. z∏,

Stan zad∏u˝enia na dzieƒ
31.12.2003 r. – 5’258 tys. z∏,

Wp∏aty do MPWiK w 2002 r.
– 7’952 tys. z∏,

Wp∏aty do MPWiK w 2003 r.
– 9’963 tys. z∏,

Bie˝àce rachunki w 2003 r. –
600 tys. z∏/miesiàc.

OPINIA KOMISJI 
REWIZYJNEJ

1. Zak∏ad nie dzia∏a w opar-
ciu o mechanizmy rynkowe.
Nie jest prowadzona komplek-
sowa analiza kosztów realizacji
poszczególnych zadaƒ. Zak∏ad
nie uczestniczy w przetargach
i w ˝aden inny sposób nie po-
równuje swoich kosztów z ko-
sztami analogicznych przed-
si´biorstw.

2. JakoÊç Êwiadczonych przez
Zak∏ad us∏ug i prac jest s∏aba,
g∏ównie z powodu braku sprz´-
tu oraz braku systemu motywa-
cyjnego w wynagradzaniu pra-
cowników. W przypadku us∏ug
zlecanych firmom zewn´trz-
nym brak nale˝ytego dozoru
i egzekucji wysokiej jakoÊci
prac.

3. Zak∏ad nie otrzymuje wy-
nagrodzenia z tytu∏u wykony-

wanych prac na rzecz gminnych
jednostek samorzàdowych. Dla-
tego wszelkie tego typu zlece-
nia sà realizowane na zasadzie
koniecznoÊci, bez pozytywnego
zaanga˝owania ze strony pra-
cowników.

4. MZK do momentu rozpo-
cz´cia kontroli nie wykazywa∏o
nale˝ytego zaanga˝owania
w uszczelnienie systemu poboru
op∏at za wod´ i kanalizacj´ np. 

• nie by∏y zawierane umo-
wy i wystawiane rachunki
w ulicach, w których minà∏ ju˝
trzyletni okres zwolnienia; 

• nie by∏o egzekucji op∏at za
pod∏àczenie rynien do kanaliza-
cji; 

• nie by∏o dzia∏aƒ s∏u˝àcych
przyspieszeniu wp∏ywu pieni´-
dzy – np. du˝e osiedla mog∏yby
p∏aciç co miesiàc, nie co 
kwarta∏;

• analogicznie - brak syste-
mu inkasenckiego – wystawia-
nia faktur i poboru op∏aty bez-
poÊrednio u klienta.

5. MZK ma∏o skutecznie
Êciàga swoje nale˝noÊci.

6. Brak kompleksowego
spojrzenia na kwestie utrzyma-
nia czystoÊci w mieÊcie. Okre-
sowe akcje likwidacji dzikich
wysypisk. Brak systematyczne-
go sprzàtania ulic, terenów zie-
lonych i niezabudowanych.
Brak koszy ulicznych. Do roz-
pocz´cia kontroli – brak dzia∏aƒ
w zakresie kontroli zawartych 
(i realizowanych) przez miesz-
kaƒców umów na wywóz 
Êmieci.

7. Brak organizacji ruchu.
Du˝e niedobory w oznakowa-
niu poziomym i pionowym.

8. Niew∏aÊciwa – na nieko-
rzyÊç zak∏adu – interpretacja
przepisów o podatku od towa-
rów i us∏ug. Ustawa nie zabra-
nia odliczania zak∏adowi podat-
ku VAT od faktur zap∏aconych
po terminie. Straty jakie poniós∏
Zak∏ad z tego tytu∏u Komisja
Rewizyjna okreÊli w III etapie
kontroli. 

WNIOSKI I ZALECENIA

1. W trybie pilnym nale˝y
dokonaç korekt deklaracji VAT
zwi´kszajàc kwot´ podatku na-
liczonego, co zmniejszy kwot´
podatku odprowadzonego do
Urz´du Skarbowego. Niestety
korekta, zgodnie z Art. 19 pkt.
3b ustawy o podatku od towa-
rów i us∏ug, jest mo˝liwa tylko
w ciàgu jednego roku.

dokoƒczenie na str. 3

31.12.2002 r. 31.12.2003 r.
3’857 tys. z∏ Nale˝noÊci RAZEM 4’110 tys. z∏

w tym 
1’572 tys. z∏ zlewnia 1’712 tys. z∏
445 tys. z∏ czynsze 520 tys. z∏
503 tys. z∏ Szpital Drewnica 731 tys. z∏
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2. Wprowadziç pe∏nà odp∏at-
noÊç za wszelkie prace wyko-
nywane przez MZK na rzecz
gminnych jednostek samorzà-
dowych. RównoczeÊnie jed-
nostki te powinny mieç pe∏nà
swobod´ w wyborze wykonaw-
cy prac: MZK czy inne firmy.
Mechanizm ten wymusi konku-
rencyjnoÊç MZK.

3. Na podstawie dotychcza-
sowych lat dokonaç oceny, która
zasada odliczania podatku VAT
b´dzie korzystniejsza – czy od-
dzielny rejestr podatku VAT
zwiàzany ze sprzeda˝à nieopo-
datkowana, czy procentowy
udzia∏ sprzeda˝y nieopodatko-
wanej w ca∏oÊci sprzeda˝y (po-
bie˝na analiza przeprowadzona
przez Komisj´ Rewizyjnà wska-
zuje na wariant drugi).

4. Konieczna jest zmiana za-
sady tworzenia bud˝etu MZK.
Nale˝y podzieliç ca∏okszta∏t
dzia∏alnoÊci MZK na zadania
standardowe i dla ka˝dego
z nich ustaliç szczegó∏owe wy-
magania i bud˝et. 

Przyk∏adowe zadanie: ob-
s∏uga zlewni;

Szczegó∏owe wymagania: 
• utrzymanie punktu zlew-

nego (godz. otwarcia, dozór
nocny, sprzàtanie); 

• udra˝nianie kanalizacji
w okolicy zlewni;

• rejestracja wje˝d˝ajàcych
pojazdów;

• fakturowanie i windykacja
Sk∏adniki bud˝etu:
• wp∏ywy od firm;

• koszt podstawowy (roczne
wype∏nianie szczegó∏owych
wymagaƒ);

• prowizja od wp∏ywów ka-
sowych.

Przyk∏adowe zadanie: oÊwie-
tlenie ulic;

Szczegó∏owe wymagania: 
• konserwacja lamp (np.

czas reakcji);
• weryfikacja i regulacja

op∏at za energi´ elektrycznà;
• w∏àczanie i wy∏àczanie

oÊwietlenia lub regulacja auto-
matyki;

Sk∏adniki bud˝etu:
• koszt energii elektrycznej;
• koszt podstawowy (roczne

wype∏nianie szczegó∏owych
wymagaƒ);

• koszt konserwacji oÊwie-
tlenia (np. koszt wymiany jed-
nej lampy).

Inne przyk∏adowe zadania:
• utrzymanie systemu wo-

dociàgowego,
• zimowe utrzymanie dróg

i chodników.

W 2004 roku sumy bud˝etów
ze wszystkich dzia∏alnoÊci po-
winny pokrywaç si´ z aktual-
nym bud˝etem MZK. Przy
opracowywaniu bud˝etu roku
2005 nale˝y przy ka˝dej z dzia-
∏alnoÊci podjàç decyzj´, czy
ekonomiczniej nie b´dzie zleciç
jej firmie zewn´trznej.

W 2005 roku MZK powinna
mieç swobod´ w zakresie roz-
dysponowywania kwot podsta-
wowych (oraz prowizji) – na-

grody dla pracowników, do-
sprz´towienie. Równie˝ docho-
dy z dzia∏alnoÊci us∏ugowej na
rzecz Urz´du Miasta (poza za-
daniami standardowymi) i jed-
nostek gminnych powinny byç
pozostawione zak∏adowi do de-
cyzji.

Podzia∏ zadaƒ i bud˝ety po-
szczególnych zadaƒ w 2004 ro-
ku powinny byç okreÊlone do
31.06.2004 r. we wspó∏pracy
MZK, Burmistrza, Komisji Go-
spodarczej i Komisji Rewi-
zyjnej.

KONKLUZJA

Miejski Zak∏ad Komunalny
jest przedsi´biorstwem zarzà-
dzanym w sposób archaiczny –
w systemie nakazowo-rozdziel-
czym. Brak jest mechanizmów
zach´cajàcych do podnoszenia
jakoÊci i efektywnoÊci pracy.
Dalsze funkcjonowanie przed-
si´biorstwa w niezmienionej
formie jest niedopuszczalne.

Nie jest naszym celem ocena
pracy poszczególnych pracow-
ników, ani tym bardziej obar-
czanie ich za stan istniejàcy.
JesteÊmy jednak przekonani, ˝e
proponowana restrukturyzacja
zmobilizuje pracowników do
efektywniejszej pracy, gdy˝ sa-
mi b´dà odczuwaç zwiàzek po-
mi´dzy pracà a p∏acà, czego
obecnie nie ma.

Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej

Waldemar Stachera

dokoƒczenie ze str. 2

OG¸OSZENIE

Og∏oszenie
Dyrekcja Szko∏y Podstawowej nr 2 im J. Kochanowskiego

w Zàbkach informuje, ˝e prowadzi zapisy dzieci niepe∏nospraw-
nych do integracyjnego oddzia∏u przedszkolnego, tzw. „zerówki”
oraz klasy I integracyjnej na rok szkolny 2004/05.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zg∏aszanie si´ do se-
kretariatu szko∏y.

W sekretariacie Szko∏y Podstawowej nr 2 w Zàbkach przy ul.
Batorego 11 w dniach 29.03. – 30.04 roku 2004 odbywajà si´ zapi-
sy dzieci do klasy „0” – rocznik 1998 i klasy I – rocznik 1997 na
rok szkolny 2004/05. Zapraszamy w nw. godzinach: w poniedzia-
∏ek 10.00 – 17.30, natomiast od wtorku do piàtku w godz. 8.30 –
15.30.

SP nr2 

SamorzàdnoÊç 
znaczy s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu
Szanowni Paƒstwo, rozpo-

cz´ta jesienià ubieg∏ego roku
przebudowa skrzy˝owania ul.
Pi∏sudskiego z ul. Powstaƒców
jest obecnie kontynuowana.
Z ostatnich zapewnieƒ Starosty
Powiatu Wo∏omiƒskiego Kon-
rada Rytla wynika, ˝e po ukoƒ-
czeniu prac nad w/w skrzy˝o-
waniu ekipa Pana Starosty roz-
pocznie wreszcie remont ul.
Kolejowej i odcinka ul. Wojska
Polskiego.

ZaÊ Radnym i Burmistrzowi
naszego miasta nale˝à si´ po-
dzi´kowania za przeznaczenie
w bud˝ecie tegorocznym Êrod-
ków na wykonanie dokumenta-
cji, dotyczàcej przebudowy
drogi 634 od ul. ¸odygowej do
ronda w Zielonce oraz na zakup
materia∏ów potrzebnych do prze-
budowy chodników w ul. Kole-
jowej i ul. Wojska Polskiego,
a tak˝e za podj´cie uchwa∏y do-
tyczàcej pozyskania posiad∏oÊci
od Skarbu Paƒstwa, która po-
s∏u˝y do zamiany na posesj´
usytuowanà przy skrzy˝owaniu
ul. Powstaƒców z ul. Pi∏sud-
skiego.

Obecnie Pan Starosta po-
Êwiadczajàc tà uchwa∏´ przeka-
za∏ pod decyzj´ Wojewody Ma-
zowieckiego. 

Nale˝y te˝ wspomnieç o prze-
znaczeniu 200 tys. z∏ na budo-
w´ sali gimnastycznej w Gim-

nazjum nr 1 przy ul. Ko∏∏àtaja.
Na ten sam cel Pan Wicemar-
sza∏ek Wojciech Wierzejski
przeznaczy∏ 400 tys. z∏otych.

Pragn´ podkreÊliç, ˝e Pan
Wojciech Wierzejski b´dzie
kandydatem LPR do Parla-
mentu Europejskiego, obecnie
jest Radnym Sejmiku Woje-
wódzkiego z naszego okr´gu
i owocnie wspomaga potrzeby
naszego miasta i powiatu.
Nale˝a∏oby wspomnieç, i˝
w ubieg∏ym roku przekaza∏ 276
tys. z∏otych na wymian´ wind
w Powiatowym Szpitalu
Wo∏omiƒskim. Na pewno nie-
którzy z Paƒstwa mieli ju˝ oka-
zj´ je wypróbowaç, ja taki za-
szczyt mia∏em na wspólnym
odbiorze z udzia∏em delegacji
z Urz´du Marsza∏kowskiego,
wÊród których uczestniczyli
dyr. Andrzej Cichocki, wice-
dyr. Andrzej Siuda, Marsza∏ka
Wojciecha Wierzejskiego re-
prezentowa∏ Pan Filip Chrza-
nowski, nasz powiat reprezen-
towali: Ks. Proboszcz Parafii
pod wezwaniem „Âwi´tego Jó-
zefa” w Wo∏ominie, wiceprze-
wodniczàcy Rady Powiatu R.
Walczak, Starosta Powiatu K.
Rytel, wicestarosta G. Dudzik,
goÊci podejmowa∏ dyr. Szpitala
M. Romejko.

Komitet Pami´ci Ksi´dza Je-
rzego Popie∏uszki wraz z Ks.
Proboszczem Edwardem Ko-
warà zaprasza na uroczyste na-
bo˝eƒstwo imieninowe w in-
tencji beatyfikacji S∏ugi Bo-
˝ego Ks. Jerzego Popie∏uszki.
Nabo˝eƒstwo zostanie odpra-
wione 25 kwietnia o godz.
18.00 w Parafii Âw. Trójcy
w Zàbkach. Serdecznie wszyst-
kich mieszkaƒców Zàbek za-
praszamy.

Wiceprzewodniczàcy Rady
Powiatu Wo∏omin
Ryszard Walczak

Odpowiedê do protoko∏u kontroli MZK
Dot: Sprawozdania Komisji

Rewizyjnej za II etap kontroli
w MZK.

W odniesieniu do opinii
wniosków i zaleceƒ Komisji
Rewizyjnej sk∏adam nast´pu-
jàce wyjaÊnienia:

Ad.1. Korekta deklaracji
VAT zosta∏a przygotowana
w dniu 8.04.2004 r. i z∏o˝ona do
Urz´du Skarbowego w Wo∏o-
minie.

Ad. 2. Wprowadzenie pe∏nej
odp∏atnoÊci za wszelkie prace
wykonywane przez MZK na
rzecz gminnych jednostek sa-
morzàdowych spowoduje okre-
Êlone skutki finansowe w pod-
leg∏ych urz´dowi placówkach
i wp∏ynie na zwi´kszenie bu-
d˝etu tych jednostek.

Przy ogólnej akceptacji Rady
Miasta i Burmistrza zak∏ad
ch´tnie wprowadzi pe∏nà od-
p∏atnoÊç swoich us∏ug.

Ad.3. Pani ksi´gowa MZK
w uzgodnieniu z panià Skarbnik
Urz´du Miasta analizujàc do-
tychczasowe doÊwiadczenia do-
kona wyboru w∏aÊciwej zasady
odliczania podatku VAT ko-
rzystnego dla MZK. 

Ad. 4. W bie˝àcym roku

2004 MZK dokona∏ analizy za-
sadnoÊci tego systemu i w pro-
jekcie sk∏adanego bud˝etu na
rok 2005 zaproponuje szczegó-
∏owe rozwiàzanie w tym zakre-
sie uwzgl´dniajàc mi´dzy inny-
mi podzia∏ na zadania wg pro-
pozycji Komisji Rewizyjnej.

OdnoÊnie konkluzji okreÊla-
jàcej Zak∏ad Komunalny jako
zacofany i archaiczny - pozor-
nie mo˝na stosowaç ró˝ne okre-
Êlenia, lecz faktyczna ocena
wynika z globalnego podsumo-
wania wykonywanych zadaƒ
i bardzo ró˝norodnych prac
cz´sto niewymiernych, ponie-
wa˝ brak kultury i wychowania
w spo∏eczeƒstwie powoduje de-
gradacj´ i zaÊmiecanie Êrodo-
wiska, które codziennie musi
byç sprzàtane przez pracowni-
ków Zak∏adu. Ponadto na uwa-
g´ zas∏uguje fakt, ˝e nasz
Zak∏ad nie korzysta∏ z ˝adnej
dotacji, która by pozwoli∏a na
potrzebnà modernizacj´ i odpo-
wiednie usprz´towienie tech-
niczne Zak∏adu. Dotychczas
wi´kszoÊç Êrodków w∏asnych
kierowana by∏a na realizacj´
zobowiàzaƒ do MPWiK Jest
prawdà, ˝e jesteÊmy niedosta-
tecznie przystosowani technicz-
nie i sprz´towo do obecnych

warunków, lecz pami´tajàc
o naszej niedoskona∏oÊci tech-
nicznej staramy si´ wykonywaç
ró˝norodnoÊç prac na rzecz in-
nych placówek podleg∏ych
urz´dowi jak równie˝ na rzecz
Êrodowiska zàbkowskiego.

Analizujàc Êrodki finansowe
innych miast i gmin przezna-
czanych na utrzymanie zadaƒ
komunalnych w Warszawie,
Wo∏ominie, T∏uszczu, Radzy-
minie, Koby∏ce, Markach i Zie-
lonce stwierdziliÊmy ˝e Zàbki
sà obs∏ugiwane pod wzgl´dem
zadaƒ komunalnych z bardzo
pozytywnym skutkiem finanso-
wym porównujàc w/w gminy.
Pozytywny wynik po stronie
Zàbek jest uzasadniony g∏ów-
nie w∏asnà obs∏ugà podejmo-
wanych zadaƒ przez pracowni-
ków MZK przy niewielkiej ilo-
Êci zleceƒ na zewnàtrz. Rea-
sumujàc powy˝sze widzimy
równie˝ potrzeb´ poprawienia
wydajnoÊci i efektywnoÊci
w naszym Zak∏adzie poprzez
dokonanie pewnych zmian
zwiàzanych z modernizacjà jak
równie˝ i organizacjà pracy.

Z powa˝aniem Kierownik
Zak∏adu Komunalnego
mgr Edward Kowalski

cyjnego, pozwolenia na budo-
w´, itd. nie wspominajàc o urz´-
dzie skarbowym. Kiedy zosta-
niemy zmuszeni ju˝ udaç si´ 
do Wo∏omina to napotykamy 
na kolejne problemy, bowiem
w zwiàzku ze wzrostem liczby
samochodów oraz g´stoÊcià za-
budowy dojazd zabiera nam co-
raz wi´cej czasu ze wzgl´du na
korki. Musimy si´ tak˝e liczyç
z tym, ̋ e godziny pracy admini-

stracji powiatu sà raczej niedo-
stosowane do panujàcych re-
aliów ˝ycia, np. wyrobienie
prawa jazdy jest mo˝liwe w po-
niedzia∏ek od 9.00 do 16.00, na-
tomiast w pozosta∏e dni tygo-
dnia od 8.00 do 15.00. Trzeba
si´ liczyç tak˝e z tym, ˝e pomi-
mo otrzymania „numerka”
z systemu automatycznej reje-
stracji petentów, to si´ oka˝e,
˝e nie zostaniemy danego dnia
obs∏u˝eni. Chyba niewiele osób

poza wykonujàcymi wolne za-
wody mo˝e w tych godzinach
udaç si´ do starostwa. Nie mu-
sz´ przy tym dodawaç, ˝e zgod-
nie z panujàcà procedurà, aby
w koƒcu otrzymaç stosowny
dokument, trzeba z∏o˝yç co naj-
mniej dwukrotnie wizyt´ w po-
wiecie. Generalnie, aby cokol-
wiek za∏atwiç trzeba wziàç
urlop i uzbroiç si´ w du˝à cier-
pliwoÊç.

Wspomniana ustawa daje
nam proste rozwiàzanie w tej
sprawie, mieszkaƒcy w referen-
dum mogà si´ opowiedzieç za

przy∏àczeniem do powiatu war-
szawskiego. Zbli˝ajàce si´ wy-
bory do Parlamentu Europej-
skiego stanowià przy tym do-
skona∏y moment, aby przepro-
wadziç takà operacj´ bez nara-
˝ania gminy na niepotrzebne
koszty. W tym dniu ka˝dy z nas
móg∏by si´ opowiedzieç za
tym: czy wi´cej nas ∏àczy
z Warszawà czy z Wo∏ominem.
Moje zdanie jest w tej kwestii
jasne, jestem za w∏àczeniem
Zàbek do powiatu warszaw-
skiego.

Krzysztof Laskowski

Warszawa czy Wo∏omin?
dokoƒczenie ze str. 1

Burmistrz Miasta Zàbki informuje, ˝e w zwiàzku z wyborem
pos∏ów do Parlamentu Europejskiego, zarzàdzonych na dzieƒ 13
czerwca 2004 r., wyznacza si´ miejsca na bezp∏atne umieszczanie
plakatów komitetów wyborczych na tablicach informacyjnych
w nast´pujàcych punktach miasta:

1. ul. Narutowicza – r. WolnoÊci,
2. ul. 11-go Listopada – r. Wyspiaƒskiego,
3. ul. Batorego (przy studni oligoceƒskiej),
4. ul. Moniuszki – r. Kolejowej,
5. ul. Kolejowa – r. Batorego,
6. ul. Pi∏sudskiego (przy przejeêdzie kolejowym),
7. ul. Pi∏sudskiego (na wysokoÊci Szko∏y Podstawowej Nr 1),
8. ul. Zieleniecka – r. Szwole˝erów,
9. ul. Powstaƒców (na wysokoÊci nr 15),

10. ul. Powstaƒców (na wysokoÊci Kaplicy),
11. ul. Powstaƒców (na wysokoÊci nr 60).

Burmistrz Miasta Zàbki
Jerzy Boksznajder
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Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2003 r. i plan pracy Komisji na 2004 r.
Komisja Rewizyjna odby∏a

w 2003 roku ∏àcznie 73 posiedze-
nia. Do posiedzenia nr 12 praco-
wa∏a w czteroosobowym sk∏adzie,
a nast´pnie, w zwiàzku z rezygna-
cjà Krzysztofa S∏omki, w trzyoso-
bowym sk∏adzie.

Komisja Rewizyjna prowadzi∏a
trzy kontrole:

1.Miejski Zak∏ad Komunalny
2.Przestrzeganie przez Urzàd

Miejski zasad okreÊlonych w Ko-
deksie Post´powania Administra-
cyjnego

3.Budowa ulicy Szwole˝erów
(etapy I, II i III)

W 2003 roku Komisja przed∏o˝y-
∏a Radzie Miejskiej sprawozdanie
z I etapu kontroli MZK, w którym:

1.wnioskowaliÊmy o wprowa-
dzenie mo˝liwoÊci odpracowania
zaleg∏oÊci czynszowych przez
mieszkaƒców budynków komu-
nalnych;

2.przeanalizowanie mo˝liwoÊci
kontynuacji budownictwa miesz-
kaniowego na zasadach analogicz-
nych do budowy domu przy ul.
Legionów 10

Zakoƒczenie wszystkich kon-
troli przewidziane jest do 30 czer-
wca 2004 r.

Komisja realizowa∏a zadania,
do których jest ustawowo lub sta-
tutowo zobowiàzana:

1.Analiza wykonania bud˝etu
miasta za 2002 rok i sformu∏owa-
nie wniosku w kwestii udzielenia
absolutorium. W swoim sprawoz-
daniu wskazaliÊmy m.in. na; 

– niezgodne z intencjà Rady
Miejskiej wydatkowanie kwoty
580’000 z∏ z kredytu;

– braku p∏atnoÊci bie˝àcych fak-
tur do MPWiK, co w konsekwen-

cji doprowadzi∏o do spraw sàdo-
wych i koniecznoÊci zap∏aty odse-
tek i kosztów sàdowych;

– nieskutecznà windykacj´ za-
leg∏oÊci wzgl´dem MZK;

– zlecenie przez Burmistrza
prac projektowych bez zgody
Rady Miejskiej;

– bardzo wysoki stan zobowià-
zaƒ gminy – ponad 19 mln z∏.

Komisja wnioskowa∏a o nie-
udzielenie absolutorium.

2.Opiniowanie projektu bud˝e-
tu miasta na rok 2003. Zg∏osiliÊmy
4 wnioski do bud˝etu, które Rada
Miejska zatwierdzi∏a:

– zmniejszenie wynagrodzeƒ
w Urz´dzie Miasta i OPS i prze-
znaczenie wygospodarowanych
Êrodków na nieuwzgl´dnione
przez Burmistrza wnioski Komisji
Spo∏ecznej;

– zwi´kszenie planowanych do-
chodów MZK (zmniejszenie dota-
cji dla MZK) i przeznaczenie wy-
gospodarowanych Êrodków na roz-
pocz´cie budowy Gimnazjum Nr 1
oraz budow´ kolektorów w ul.
Szpitalnej, Kossaka, Wiosennej;

– przeniesienia wydatków w ra-
mach tzw. funduszu korkowego
(Âwietlicy Ârodowiskowej)

– ograniczenie prawa do prze-
noszenia kwot w ramach bud˝etu
pomi´dzy rozdzia∏ami i paragra-
fami bez zgody Rady Miejskiej.

3.Zg∏oszenie propozycji do bu-
d˝etu miasta na 2004 rok.

4.Rozpatrywanie skarg na dzia-
∏alnoÊç Burmistrza:

– p. Kosieradzkiego – skarga
uzasadniona,

– p. Grabowskiej i p. Wojcie-
chowskiej – pi´ç skarg (w 2003 ro-
ku nie rozpatrzone),

– p. Bieniek – w 2003 roku nie
rozpatrzona;

5.Rozpatrywanie spraw zg∏a-
szanych do komisji przez miesz-
kaƒców:

– ulicy Mi∏ej – budowa parkin-
gu dla TiRów;

– p. Dzikowskiego – poÊwiad-
czanie nieprawdy przez Urzàd
Miejski w zakresie decyzji budow-
lanej;

– ulicy Gen. Maczka – wykup
gruntów pod drog´;

– ulicy U∏aƒskiej – niezakoƒ-
czona inwestycja budowy drogi;

– ulicy Kr´tej – samowola bu-
dowlana;

– ulicy Dzikiej – niezrealizowa-
nie przez Urzàd Miasta umowy
partycypacyjnej na budow´ dogi;

– osiedla Orla 8 – zbyt niskie ci-
Ênienie wody;

– Zwiàzku Nauczycielstwa Pol-
skiego – wynagrodzenia w szko-
∏ach;

6.Analizà opinii i orzeczeƒ wy-
danych przez instytucje nadrz´dne
i kontrolne dot. Urz´du Miasta i je-
go pracowników oraz podejmowa-
nych przez Rad´ Miejskà uchwa∏,
m.in.:

– protokó∏ w kontroli RIO – 32
zarzuty; 

– orzeczenia w kwestii unie-
wa˝nienia uchwa∏ Rady;

– wystàpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich w kwestii wyna-
grodzeƒ pracowników UM.

Ponadto Komisja Rewizyjna
zajmowa∏a si´:

1.Monitorowaniem zad∏u˝enia
gminy i MZK, szczególnie wzgl´-
dem MPWiK;

2.Przeniesieniem MZK w stru-
ktur´ Urz´du Miasta;

3.Planem ogólnym zagospoda-
rowania przestrzennego, a w szcze-
gólnoÊci mo˝liwoÊcià zmiany ka-

tegorii ulicy Nowoziemowita z wo-
jewódzkiej na lokalnà – zapropo-
nowaliÊmy strategi´ negocjacyjnà,
która doprowadzi∏a do zaw´˝enia
ulicy Nowoziemowita do 12 m;

4.Funkcjonowaniem gazety
„Co S∏ychaç?” – wnioskowaliÊmy
o odwo∏anie p. Po∏omskiego z fun-
kcji redaktora oraz zaproponowa-
liÊmy uchwa∏´ w kwestii nowych
zasad wydawania gazety;

5. Funkcjonowaniem strony in-
ternetowej miasta;

6. Uruchomieniem lokalnej li-
nii autobusowej „1”;

7. Organizacjà ruchu – przed∏o-
˝ylismy Radzie Miejskiej stanowi-
sko w kwestii koniecznoÊci wyko-
nania organizacji ruchu na terenie
gminy;

8. Zasadami wspó∏pracy po-
mi´dzy gminà i mieszkaƒcami
a MOS, MKS Dolcan i Dolcan
SSA (prace b´dà kontynuowane
w 2004 roku);

9. Kontraktem dla osiedli – me-
chanizmem zach´cajàcym do mel-
dowania si´ mieszkaƒców nowych
osiedli w Zàbkach, co zwi´kszy
dochody miasta (prace b´dà konty-
nuowane w 2004 roku);

10. Segregacjà odpadów i utrzy-
maniem czystoÊci w mieÊcie (pro-
jekt uchwa∏y w opiniowaniu);

11. Miejskim Programem Pro-
filaktyki Alkoholowej – projekt
przed∏o˝ono Radzie Miejskiej;

12. Wynagrodzeniem Burmi-
strza Miasta – zaproponowaliÊmy
uchwa∏´, którà przyj´∏a Rada
Miejska;

13. Budowà sygnalizacji Êwie-
tlnej na skrzy˝owaniach ulic: 
Pi∏sudskiego/Powstaƒców i mo-
dernizacjà skrzy˝owania ulic:
Pi∏sudskiego/Warszawska (prace
trwajà);

14. KoniecznoÊcià ustanowie-
nia zabezpieczenia wierzytelnoÊci
na hipotece Szpitala Drewnica –
Rada Miejska przyj´∏a stanowisko
w tej kwestii;

15. Reorganizacjà funkcjono-
wania systemu telekomunikacyj-
nego Urz´du Miasta – wnioski
przekazano Burmistrzowi;

16. Powiatowym Funduszem
Por´czeƒ Kredytowych;

17. Stanem czystoÊci i jakoÊcià
zimowego utrzymania dróg i cho-
dników;

18. Instalacjà kamery do moni-
toringu na zlewni;

19. Wykorzystywaniem urzà-
dzeƒ biurowych do celów prywat-
nych w Urz´dzie Miasta;

20. PrawomocnoÊcià powo∏a-
nia p. Sikorskiego na funkcj´
Zast´pcy Burmistrza (brak wy˝-
szego wykszta∏cenia wymaganego
do tej funkcji);

21. Stanem mienia komunalne-
go i gruntami wymagajàcymi wy-
kupu lub zamiany.

Plan pracy Komisji na 2004 rok
1.Realizowanie zadaƒ okreÊlo-

nych w ustawach i Statucie Miasta
Zàbki.

2.Prowadzenie kontroli, zgod-
nie z planem kontroli.

3.Rozpatrywanie spraw przeka-
zywanych do Komisji przez: Rad´
Miejskà, Burmistrza, komisje
i mieszkaƒców.

4.Sprawy inne, w tym analiza
funkcjonowania miasta i jego jed-
nostek, bioràc pod uwag´ kryteria:
zgodnoÊci z prawem, celowoÊci,
rzetelnoÊci i gospodarnoÊci. 

Przewodniczàcy 
Komisji Rewizyjnej

Waldemar Stachera

Komisja Gospodarcza Rady
Miejskiej zajmowa∏a si´ w roku
2003 nast´pujàcymi tematami:

• Plan Ogólny Zagospodaro-
wania Miejscowego (dzia∏ania
zmierzajàce do przyj´cia planu,
opiniowanie uchwa∏ w sprawie
protestów i zarzutów do planu,
czynny udzia∏ cz∏onków komi-
sji w negocjacjach z Urz´dem
Wojewódzkim w sprawie ulicy
Nowoziemowita),

• Zasady partycypacji miesz-
kaƒców w kosztach budowy
ulic (opracowanie uchwa∏y
w sprawie oraz przyk∏adowych
wzorów umów pomi´dzy mie-
szkaƒcami a miastem),

• Przetarg i budowa budynku
gimnazjum nr 1,

• Sprawy zwiàzane z pozy-
skaniem gruntów pod budow´
koÊcio∏a dla Parafii Zes∏ania
Ducha Âwi´tego oraz pod bu-
downictwo oÊwiatowe w rejo-
nie ulicy Powstaƒców,

• Plan organizacji ruchu
w mieÊcie,

• Komunikacja miejska (spra-
wy zwiàzane z uruchomieniem
i funkcjonowaniem linii we-
wnàtrzmiejskiej oraz sprawa
wspó∏pracy z ZTM)

• Miejski Zak∏ad Komunalny
(zapoznanie si´ z funkcjonowa-
niem i finansami);

• Sprawy zwiàzane z budowà

ulic, wodociàgów i dróg.
• Inne tematy wynikajàce

z planu pracy oraz bie˝àcego
funkcjonowania miasta (w tym
mi´dzy innymi: sprawa Êmieci
w mieÊcie, budynki komunalne,
funkcjonowanie zlewni, rozpa-
trywanie skarg mieszkaƒców,
rozpatrywanie pism adresowa-
nych do komisji, opiniowanie
uchwa∏...)

Plan pracy Komisji 
na rok 2004

• Budowa kanalizacji, wodo-
ciàgów i utwardzanie ulic –
analiza istniejàcego stanu, mo˝-
liwoÊci pozyskania funduszy na
inwestycje infrastrukturalne.

• Sieç wodociàgowa – opra-
cowanie koncepcji budowy sie-
ci magistralnej doprowadzajà-
cej wod´ do wszystkich rejo-
nów miasta.

• Inwestycje oÊwiatowe i spor-
towe – koncepcje rozwoju bazy
oÊwiatowej, pozyskanie grun-
tów pod nowe inwestycje, nad-
zór nad budowà gimnazjum.

• Miejski Zak∏ad Komunalny
– funkcjonowanie zak∏adu.

• Âmieci w mieÊcie – mo˝li-
woÊç kompleksowego rozwià-
zania problemu.

• Zlewnia Êcieków – funk-
cjonowanie, ucià˝liwoÊç dla
mieszkaƒców, modernizacja.

• Komunikacja w mieÊcie –

sprawa wspó∏pracy z ZTM, au-
tobusy wewnàtrzmiejskie

• Ma∏a architektura – place
zabaw, Êcie˝ki rowerowe, park
miejski.

• Budownictwo komunalne
– problemy i potrzeby.

• Budynek zbo˝owca – spo-
soby zagospodarowania.

• Opiniowanie inwestycji
miejskich.

• Opiniowanie uchwa∏, roz-
patrywanie wniosków miesz-
kaƒców, bie˝àce prace zlecone
przez rad´.

Przewodniczàcy Komisji
Gospodarczej
Piotr UÊciƒski

Sprawozdanie z prac Komisji Spo∏ecznej w 2003 r. i plan pracy Komisji na 2004 r.
W 2003 roku Komisja Spo-

∏eczna odby∏a 62 posiedzenia. W
tym: 14 w terenie, 23 z udzia∏em
zaproszonych goÊci, 3 ∏àczone
z innymi Komisjami Rady
Miejskiej.

Do 20 stycznia Komisja praco-
wa∏a w 4-osobowym sk∏adzie
(M. Stachera, M. Mi∏osz, Z.
Ko∏odziejczyk, F. Czajkowski),
20 stycznia do sk∏adu Komisji
do∏àczy∏ radny Ignacy Jarzy∏o,
a 30 marca radny Krzysztof
S∏omka.

Frekwencja na posiedzeniach
przedstawia∏a si´ nast´pujàco:
M. Stachera – 62 obecnoÊci; F.
Czajkowski – 57; Z. Ko∏odziej-
czyk – 49; G. Mi∏osz – 58; I.
Jarzy∏o – 47 obecnoÊci na 57 po-
siedzeƒ i K. S∏omka – 29 obecno-
Êci na 49 posiedzeƒ.

W posiedzeniach Komisji sys-
tematycznie udzia∏ bra∏y osoby
spoza Rady: Pani Iwona Hor-
szczaruk (35 posiedzeƒ); Pan
Waldemar Brzeszkiewicz (38);
Pan Andrzej Jarz´bski (10).

Du˝à cz´Êç zadaƒ Komisja
zrealizowa∏a poza godzinami
swoich posiedzeƒ: spotkanie
z wiceprezesem Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie dr Janem Chmielowskim
(Stachera, Mi∏osz, Horszczaruk);
spotkanie i rozmowy z dyrekto-
rem „Caritas” Diecezji Warsza-
wsko-Praskiej ks. Krzysztofem
Uklejà (Stachera, Mi∏osz); roz-
mowy w sprawie akcji do˝ywia-
nia z prezesem OSP (Mi∏osz)
i Fundacjà „Dzieci ulicy” (Mi-
∏osz, Horszczaruk, Stachera);
spotkanie z kierownikiem OÊ-
rodka Medycyny dla dzieci
i m∏odzie˝y „OÊwiata Zdro-
wotna” p. Zbigniewem Treterem
(Stachera); wizyty w Êwietlicach
Êrodowiskowych (Mi∏osz, Sta-
chera) oraz w komisariacie poli-
cji (Stachera, Mi∏osz, Horsz-
czaruk); spotkania w ramach
wspó∏dzia∏ania z analogicznymi
komisjami Powiatu Wo∏omiƒ-
skiego i gminy Wo∏omin (Ko∏o-
dziejczyk, Mi∏osz) i inne. 

Z inicjatywy Komisji Spo-
∏ecznej lub na skutek interwencji
KS:

– wprowadzono zasad´ co-
miesi´cznych rozliczeƒ dla
przedszkoli niepublicznych (Sta-
nowisko w sprawie rozliczenia

dotacji dla przedszkoli niepu-
blicznych a nast´pnie Uchwa∏a
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie
szczegó∏owych zasad udzielania
z bud˝etu Miasta Zàbki dotacji
dla niepublicznych: przedszkoli,
szkó∏ podstawowych i gimna-
zjów);

– odstàpiono od zamys∏u aktu-
alizowania Statutu Miasta i roz-
pocz´to opracowywanie nowego
dokumentu (pod przewodnic-
twem radnego K. S∏omki –
cz∏onka Komisji Spo∏ecznej);

– zorganizowano lodowisko
miejskie;

– wznowiono zimowà akcj´
do˝ywiania najubo˝szych pod
patronatem OSP;

– uregulowana zosta∏a nale˝-
noÊç za remont samochodu stra-
˝ackiego;

– przeprowadzona zosta∏a
wspólnie z Policjà akcja „Uwaga!
Pies” (Uchwa∏a w sprawie obo-
wiàzków osób utrzymujàcych
zwierz´ta domowe);

– zarezerwowano w bud˝ecie
Êrodki na remont kuchni w Âwie-
tlicy Ârodowiskowej przy ul.
Westerplatte;

– uporzàdkowane zosta∏y za-

sady wspó∏pracy z zàbkowskà
stacjà „Caritas” (Stanowisko
w sprawie warunków wspó∏pra-
cy z Caritas);

– nastàpi∏a zmiana zasad fi-
nansowania szkó∏ (Uchwa∏a
w sprawie zasad finansowania
szkó∏ podstawowych i gimna-
zjów publicznych);

– wznowiono wyjazdy osób
niepe∏nosprawnych na basen;

– przychodnia zdrowia przy
ul. Orlej przekazuje co miesiàc
kwot´ ok. 800 z∏ na rehabilitacj´
osoby na wózku inwalidzkim
(Komisja by∏a autorem pomy-
s∏u, który jest realizowany dzi´-
ki ˝yczliwoÊci kierownika przy-
chodni P. dr. Przemys∏awa Bud-
nego);

– radni w ramach akcji sprzà-
tania Êwiata uporzàdkowali dro-
g´ dojazdowà na nowy cmentarz;

– opracowane zosta∏y zasady
dofinansowania wyjazdów wa-
kacyjnych (Stanowisko w kwe-
stii dofinansowania wakacyjnego
wypoczynku zàbkowskich dzieci
i m∏odzie˝y);

– przeprowadzono niezb´dne
konsultacje w sprawie zmiany
zasad wspó∏pracy z komisaria-

tem policji w Zàbkach (obecnie
przygotowywany jest projekt
uchwa∏y na ten temat).

Ponadto: Komisja Spo∏eczna
realizowa∏a systematycznà dzia-
∏alnoÊç informacyjnà na ∏amach
Co s∏ychaç? w zakresie podejmo-
wanych przez nià zagadnieƒ; pe∏-
ni∏a rol´ poÊrednika w lokalnych
konfliktach (otwarcie odcinka
ulicy Obroƒców; plany urucho-
mienia noclegowni przez Fun-
dacj´ „Dzieci ulicy”); zainicjo-
wa∏a zwyczaj fundowania przez
RM symbolicznych (do 500 z∏)
zakupów (oraz zrealizowa∏a zna-
cznà ich cz´Êç) dla zàbkowskich
placówek przy okazji wa˝nych
wydarzeƒ (np. nadanie imienia
przedszkolu przy ul. Wyspiaƒ-
skiego; 40-lecie istnienia Szko∏y
Podstawowej nr 2; 100-lecie
Szpitala Drewnica; 10-lecie Âwie-
tlicy Ârodowiskowej nr 1; inau-
guracja dzia∏alnoÊci Âwietlicy
Ârodowiskowej nr 2; Âwi´to
Policji); cz∏onkowie Komisji
Spo∏ecznej z okazji Âwiàt Bo-
˝ego Narodzenia i Wielkiej No-
cy przekazali kwot´ pieni´dzy

dokoƒcznie na str. 5

Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarczej w 2003 r. i plan pracy Komisji na 2004 r.
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Sprawozdanie z prac Komisji Spo∏ecznej
w 2003 r. i plan pracy Komisji na 2004 r.

dla dwóch zàbkowskich rodzin
b´dàcych w trudnej sytuacji fi-
nansowej.

Komisji Spo∏ecznej nie uda∏o
si´ doprowadziç do realizacji na-
st´pujàcych przedsi´wzi´ç:

– ogródek jordanowski (mimo
stanowiska RM w tej sprawie);

– oÊwietlenie boisk;
– chodnik przy siedzibie Ko∏a

Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej;

– podjazd dla niepe∏nospraw-
nych przy przychodni na ul.
Orlej;

– monitoring przedszkola przy
ul. Westerplatte.

Plan pracy
1.Realizacja zadaƒ Komisji

okreÊlonych w Statucie Miasta
2.Przygotowanie propozycji

zmian i wniosków do bud˝etu
3.Ocena wykonania bud˝etu

w dzia∏ach: oÊwiata, sport, kultu-
ra, zdrowie, bezpieczeƒstwo,
opieka spo∏eczna.

4.Realizacja zadaƒ bie˝àcych
na zlecenie Rady Miejskiej

5.Sta∏a wspó∏praca z instytu-
cjami, b´dàcymi w zakresie zain-
teresowania Komisji Spo∏ecznej.
Udost´pnienie forum Komisji do
kontaktowania si´ tych instytucji
i wymiany informacji mi´dzy ni-
mi w celu skoordynowania dzia-

∏aƒ i przedsi´wzi´ç
6.Opracowanie planu wspó∏-

pracy jednostek samorzàdu tery-
torialnego z organizacjami poza-
rzàdowymi (obowiàzek uchwale-
nia przez RM takiego programu
nak∏ada ustawa z 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie)

7.Wieloaspektowe zaanga˝o-
wanie w dzie∏o poszerzenia dzia-
∏alnoÊci zàbkowskiej Caritas, np.
o dom dziennego pobytu dla
osób starszych

8.Opracowanie (wspólnie
z MOK) kalendarza imprez kul-
turalnych w Zàbkach

9.Wspólne z OPS kszta∏towa-
nie polityki spo∏ecznej w kontek-
Êcie planu Hausnera i przekazy-
wania gminom kolejnych zadaƒ
z zakresu opieki spo∏ecznej

10. Wspó∏praca z radnymi po-
wiatowymi, radnymi wojewódz-
kimi, pos∏ami i innymi osobami
na rzecz zaspokajania potrzeb
mieszkaƒców Zàbek 

11. Kontynuowanie dzia∏aƒ,
majàcych na celu optymalizacj´
zasad funkcjonowania oraz fi-
nansowania szkó∏ i przedszkoli

12. Koordynacja akcji dofi-
nansowania przez gmin´ waka-
cyjnych wyjazdów zàbkowskich
dzieci i m∏odzie˝y

13. Dalsze dzia∏ania w kierun-
ku zmiany na bardziej korzystne
dla mieszkaƒców zasad wspó∏-
pracy z zàbkowskà policjà 

14. Poprawa bezpieczeƒstwa
na drogach (fotoradar) i poprawa
bezpieczeƒstwa ogólnego (moni-
torowanie miejsc niebezpiecz-
nych za pomocà kamer)

15. Wspó∏praca z OSP w ra-
mach przygotowaƒ do przysz∏o-
rocznych obchodów 85-lecia jed-
nostki oraz na rzecz wyposa˝enia
jej w nowy wóz stra˝acki 

16. Dzia∏ania na rzecz osób
najubo˝szych w naszym mieÊcie
(w tym zimowa akcja do˝y-
wiania)

17. Wspieranie wszelkich
dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodo-
wiska i zachowaƒ prozdrowot-
nych (akcja sprzàtania Êwiata;
akcja zwalczania zanieczyszczeƒ
powietrza i podnoszenia bezpie-
czeƒstwa po˝arowego; lodowi-
ska; place zabaw dla dzieci; bo-
iska).

Przewodniczàca Komisji
Spo∏ecznej

Ma∏gorzata Stachera

dokoƒczenie ze str. 4

Bud˝et Miasta Zàbki na 2004 rok
Uchwa∏a nr 103/XX/04 Rady Miejskiej w Zàbkach z dnia 19 marca 2004 r.

BUD˚ET ZÑBEK NA 2004
UCHWALONY

Podczas XX Sesji Rady Mia-
sta w dniu 19 marca br. radni
uchwalili bud˝et Zàbek na 2004
rok. Planowane dochody bud˝e-
tu (bez MZK) wyniosà 30,15
mln z∏, a wydatki 26,79 mln z∏.
Ró˝nica pomi´dzy dochodami
a wydatkami zostanie przezna-
czona na sp∏at´ kolejnych rat
kredytowych (3,37 mln z∏). 

Bud˝et Miejskiego Zak∏adu
Komunalnego przewiduje do-
chody w wysokoÊci 14,02 mln
z∏ (w tym 1,75 mln zl dotacja
z bud˝etu miasta), które w wi´k-
szoÊci (11,17 mln z∏) zostanà
przeznaczone na op∏aty za wo-
d´ i Êcieki do Miejskiego Przed-
si´biorstwa Wodociàgów i Ka-
nalizacji.

Bud˝et 2004 roku jest to dru-
gi z kolei bud˝et bardzo osz-
cz´dny w wydatkach bie˝à-
cych. Dzi´ki temu mo˝liwe by-
∏o wygospodarowanie znacz-

nych sum na sp∏at´ cz´Êci kre-
dytów i kolejne znaczàce zmniej-
szenie zad∏u˝enia wzgl´dem
MPWiK.

Radni podczas debaty nad
bud˝etem rozpatrywali mo˝li-
woÊç zaciàgni´cia kredytu w wy-
sokoÊci 2 mln. z∏ z przeznacze-
niem na sp∏at´ pozosta∏ego za-
d∏u˝enia wzgl´dem MPWiK.
Ostatecznà decyzj´ w tej kwe-
stii prze∏o˝ono jednak do mo-
mentu przedstawienia przez
Burmistrza porównania kosz-
tów ewentualnego kredytu z ko-
sztami, jakie ponosi miasto z ty-
tu∏u nieterminowych p∏atnoÊci
do MPWiK.

Najwi´cej dyskusji zwiàza-
nych by∏o z planem inwestycyj-
nym. Wszyscy zgadzali si´ co
do koniecznoÊci wydatkowania
kwoty 2,99 mln z∏ na dokoƒcze-
nie budowy I i IV etapu Gim-
nazjum nr 1 oraz rozpocz´cie

prac przy budowie sali gimna-
stycznej dla tego gimnazjum.
Nie by∏o te˝ sprzeciwu wobec
kwoty 807 tys. z∏ na wykup
gruntów. Emocje budzi∏ nato-
miast wybór inwestycji z zakre-
su kanalizacji, wodociàgów
i dróg. By∏y prezentowane ró˝-
ne propozycje. Wynik tych dys-
kusji znajdà Paƒstwo w tabeli
obok. Godny podkreÊlenia jest
fakt, ˝e w pierwszej kolejnoÊci
radni uwzgl´dnili inwestycje
w tych ulicach, których miesz-
kaƒcy ju˝ od paru lat oczekujà
od Urz´du Miasta realizacji
umów partycypacyjnych. ¸àcz-
nie na inwestycje przeznaczono
w 2004 roku 5,10 mln z∏.

Na stronie 6 znajda Paƒstwo
najistotniejsze i najciekawsze
kwoty z wykazu dochodów
i wydatków miasta. 

Osoby, które chcia∏yby zapo-
znaç si´ z pe∏nà wersjà projektu
bud˝etu, mogà to zrobiç w Biu-
rze Rady w Urz´dzie Miejskim
lub na stronie internetowej
www.zabki.pl. red.

Na podstawie art. 18 ust.2
pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzàdzie gmin-
nym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142,
poz. 1592 z 1996 r ze zm.), art.
109, 116, 122, 124, 128 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155 z 1998r, poz.
1014 ze zm.), oraz art.420 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-
Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 627) Rada
Miejska w Zàbkach uchwala,
co nast´puje:

§ 1
1. Ustala si´ dochody bud˝etu

w wysokoÊci 30.154.264 z∏,
zgodnie z za∏àcznikiem nr 1.

2. Z dochodów bud˝etowych,
o których mowa w ust. 1,
przeznacza si´ na si´ sp∏at´
po˝yczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej
kwot´ 51.393 z∏ oraz na
sp∏at´ kredytów kwot´
3.315.000 z∏.

3. Ogólna kwota dochodów,
o której mowa w ust. 1,
obejmuje:

1) dotacje na realizacj´ zadaƒ
z zakresu administracji rzà-
dowej i innych zadaƒ zleco-
nych gminie ustawami w wy-
sokoÊci 664.242 z∏, zgodnie
z za∏àcznikiem nr 3,

2) dotacje na realizacj´ zadaƒ
realizowanych na podstawie
porozumieƒ z innymi jed-
nostkami samorzàdu teryto-
rialnego w wysokoÊci 7.200
z∏, zgodnie z za∏àcznikiem
nr 4,

3) dochody z tytu∏u wydawa-
nia zezwoleƒ na sprzeda˝
napojów alkoholowych w wy-
sokoÊci 1.127.750 z∏.

§ 2
1. Ustala si´ wydatki Miasta

Zàbki w wysokoÊci 26.787.
871z∏, zgodnie z za∏àczni-
kiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mo-
wa w ust. 1, przeznacza si´
∏àcznie na:

1) wydatki bie˝àce kwot´ 21.
689.921 z∏, w tym na:

a) dotacje dla podmiotów nie
b´dàcych jednostkami orga-
nizacyjnymi Miasta Zàbki,
realizujàcych zadania gmi-
ny 1.028.565 z∏, zgodnie
z za∏àcznikiem nr 5,

b) dotacje dla miejskich insty-
tucji kultury 443.900 z∏,
zgodnie z za∏àcznikiem nr 6,

c) wydatki zwiàzane z realiza-
cjà zadaƒ z zakresu admini-
stracji rzàdowej i innych za-
daƒ zleconych gminie usta-
wami w wysokoÊci 664.242
z∏ z∏, zgodnie z za∏àczni-
kiem nr 3,

2) wydatki majàtkowe kwot´
5.097.950 z∏, w tym na wy-
datki inwestycyjne 5.097.
950 z∏, zgodnie z za∏àczni-
kiem nr 7.

3. Kwota wydatków okreÊlona
w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki zwiàzane z realiza-
cjà zadaƒ realizowanych na
podstawie porozumieƒ za-
wartych z innymi jednostka-
mi samorzàdu terytorialne-
go 7.200 z∏, zgodnie z za-
∏àcznikiem nr 4

2) wydatki na realizacj´ zadaƒ

okreÊlonych w programie
profilaktyki i rozwiàzywa-
nia problemów alkoholo-
wych 1.028.565 z∏ 

3) dotacj´ przedmiotowà dla
Miejskiego Zak∏adu Komu-
nalnego 1.745.000 z∏. 

§ 3
1. Ustala si´ nadwy˝k´ bud˝e-

tu Miasta w wysokoÊci
3.366.393 z∏, która zostanie
przeznaczona na sp∏at´ kre-
dytów i po˝yczek w wyso-
koÊci 3.366.393 z∏, 

2. Ustala si´ plan przychodów
i rozchodów bud˝etu Miasta
zgodnie z za∏àcznikiem nr 8.

§ 4
Prognozuje si´ ∏àcznà kwot´

d∏ugu Miasta zgodnie z za∏àcz-
nikiem nr 9. 

§ 5
Ustala si´ rezerw´ ogólnà

w wysokoÊci 5.000 z∏, 
§ 6

Ustala si´ plan przychodów
i wydatków dla Miejskiego
Zak∏adu Komunalnego prowa-
dzonego w formie zak∏adu bu-
d˝etowego zgodnie z za∏àczni-
kiem nr 12. 

§ 7
Ustala si´ plan przychodów

i wydatków dla Gminnego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za∏àcznikiem nr 10.

§ 8
Ustala si´ plan przychodów

i wydatków Êrodków specjal-
nych zgodnie z za∏àcznikiem nr
11.

§ 9
W przypadku koniecznoÊci za-

ciàgni´cia zobowiàzania w trak-

cie roku bud˝etowego na na-
st´pny rok wymagana jest zgo-
da Rady Miejskiej.

§ 10
Upowa˝nia si´ Burmistrza

Miasta do:
1. dokonywania zmian w pla-

nie wydatków mi´dzy para-
grafami w ramach rozdzia∏u
z wy∏àczeniem przeniesieƒ
wydatków inwestycyjnych,
na wynagrodzenia oraz do-
tacji,

2. przekazania uprawnieƒ do
dokonywania przeniesieƒ
planowanych wydatków
zgodnie z ust. 1 kierowni-

kom jednostek organizacyj-
nych gminy,

3. przekazywania czasowo wol-
nych Êrodków pieni´˝nych
na lokaty terminowe lub za-
kupu bonów skarbowych.

§ 11
Wykonanie Uchwa∏y powie-

rza si´ Burmistrzowi Miasta
Zàbki.

§ 12
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie

z dniem podj´cia i podlega
og∏oszeniu w Dzienniku Urz´-
dowym Województwa Mazo-
wieckiego
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Dochody i wydatki bud˝etu w 2004 roku
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Miejski OÊrodek Kultury za-
prasza wszystkich zaintereso-
wanych do uczestnictwa w wy-
branych imprezach kultural-
nych:

Wernisa˝ Anety Paciorek –
8 maja br. w sobot´ w galerii
MOK przy ul. Orlej 8 o godz.
17:00. Na wystawie przedsta-
wione zostanà grafiki i kola˝e
graficzne z serii pt.: „Nastroje”
oraz obrazy olejne z serii
„Pejza˝e”. Wst´p wolny. Aneta
Paciorek urodzi∏a si´ w 1979 r.,
absolwentka Europejskiej Aka-
demii Sztuk w Warszawie. Dy-
plom z projektowania graficz-
nego i grafiki warsztatowej. 

Przedstawienie teatralne
„JesteÊmy Polakami”. Dnia 25
kwietnia br. w KoÊciele Mi∏o-
sierdzia Bo˝ego o godzinie
11.00 odb´dzie si´ spektakl te-
atralny w okazji rocznicy 3 Maja.
Wspó∏organizatorami sà Szko∏a
Podstawowa nr 2 i Publiczne
Gimnazjum nr 2. Wystàpià
dzieci i m∏odzie˝ w ramach in-
tegracji szkó∏ i zaprezentujà
sztuk´ z elementami narodowo-
Êciowymi.

Koncert uczniów El˝biety
Tarasewicz, klasa fortepianu
oraz uczniów S∏awomira Skot-

nickiego – instrumenty klawi-
szowe. Zapraszamy 25 maja br.
o godz. 18.00 do MOK przy ul.
S∏owackiego 10.

Konkurs recytatorski „Cz∏o-
wiekiem jestem i nic, co ludz-
kie nic jest mi obce”.

Uczestnikami konkursu sà
uczniowie gimnazjów Powiatu
Wo∏omiƒskiego. Celem kon-
kursu jest wzbudzenie wÊród
m∏odzie˝y gimnazjalnej zainte-
resowania poezjà wspó∏czesnà
oraz uwra˝liwienie na ekspresj´
s∏owa mówionego.

Konkurs sk∏ada si´ z dwóch
etapów: I etap odb´dzie si´
w OÊrodkach i Domach Kultury
Powiatu Wo∏omiƒskiego (eli-
minacje dla uczniów ze szkó∏
zàbkowskich – 19 maja, godz.
11.00, filia MOK ul. Orla 8).
Zg∏oszenia do II etapu nale˝y
dokonaç do dnia 20 maja br.
w MOK przy ul. S∏owackiego.
Miasto/gmina mo˝e byç repre-
zentowana przez 5 uczestni-
ków.

II etap (fina∏) odb´dzie si´ 26
maja 2004 r. o godz. 1100 w fi-
lii MOK przy ul. Orlej 8. 

Uczestnicy zobowiàzani sà
do zaprezentowania 1 utworu
lub jego fragmentu autorstwa
jednego ze wspó∏czesnych po-
etów np.: Zbigniewa Herberta,

Wis∏awy Szymborskiej, Haliny
PoÊwiatowskiej, ks. Jana Twar-
dowskiego. Kryteria oceny:
wybór utworu, dykcja i walory
artystyczne.

Zwyci´zcy konkursu otrzy-
majà dyplomy i nagrody rze-
czowe a nauczyciele zaanga˝o-
wani w przygotowanie uczniów
do konkursu pamiàtkowe dy-
plomy.

Powiatowy Konkurs Spra-
wnoÊci Ortograficznej Dyk-
tando 2004 organizowany przez
Marecki OÊrodek Kultury i Po-
rozumienie Domów i OÊrod-
ków Kultury Powiatu Wo∏o-
miƒskiego. 

Dla laureatów II etapu odb´-
dzie uroczyste podsumowanie
konkursu oraz wr´czenie na-
gród i dyplomów 26 kwietnia
br. o godz. 11.00. Do 30 kwiet-
nia 2004 r. powinny byç prze-
kazane karty zg∏oszeƒ uczestni-
ków fina∏u konkursu do Ma-
reckiego OÊrodka Kultury.
Trzeci etap, czyli Dyktando
Fina∏owe odb´dzie si´ 10 maja
br. o godz. 11.00 w Mareckm
OÊrodku Kultury.

Natomiast 18 maja br.
o godz. 12.00 odb´dzie si´ uro-
czyste podsumowanie konkursu
w Mareckim OÊrodku Kultury
z udzia∏em laureatów, patronów
konkursu oraz zaproszonych
goÊci. Nastàpi wr´czenie na-
gród i dyplomów oraz spotka-
nie z profesorem W∏odzimie-
rzem Gruszczyƒskim.

V Konkurs Muzyki Elektro-
nicznej pod patronatem Staro-
sty Wo∏omiƒskiego. MOK
w Zàbkach wraz z Porozu-
mieniem Domów i OÊrodków
Kultury Powiatu Wo∏omiƒ-
skiego zaprasza do uczestnic-
twa w konkursie. Celami kon-
kursu sà:

1. Mo˝liwoÊç przedstawienia
osiàgni´ç ró˝nych Êrodowisk
twórczych Województwa Ma-
zowieckiego (a szczególnie Po-
wiatu Wo∏omiƒskiego) zajmu-
jàcych si´ upowszechnianiem
gry na elektronicznych instru-
mentach klawiszowych.

2. Stworzenie szansy prezen-
tacji dla uczàcych si´ indywidu-
alnie.

3. Promocja wybitnie uzdol-
nionych instrumentalistów.

4. Propagowanie gry na elek-
tronicznych instrumentach kla-
wiszowych.

5. Integracja Êrodowisk kul-
tury muzycznej.

Uczestnikami konkursu mo-
gà byç uczniowie szkó∏ podsta-
wowych, klas 0 – 6 i uczniowie
szkó∏ ponadpodstawowych. Za-
pisy na podstawie kart zg∏osze-
nia, które sà do pobrania
w MOK w Zàbkach, tam rów-
nie˝ mo˝na przeczytaç regula-
min konkursu. Eliminacje dla
mieszkaƒców z Zàbek odb´dà
si´ 22 maja 2004 r o godz.
10:00 w sali widowiskowej
MOK, przy ul. Orlej 8.

XIV Festiwal Piosenki Zàbki
2004. Warunkiem uczestnictwa

jest wykonanie utworu muzycz-
nego w nast´pujàcych katego-
riach: Piosenka w j´zyku pol-
skim, w interpretacji w∏asnej
wykonawcy – solisty /Elimi-
nacje – a`capella lub z akompa-
niamentem w∏asnym na dowol-
nie wybranym instrumencie.
Fina∏ jak wy˝ej lub z podk∏a-
dem muzycznym (pó∏play-
back)/. Zapraszamy na elimina-
cje 24.04.2004 r. o godz. 10.00
w sali widowiskowej MOK
przy ul. Orlej 8. Fina∏ odb´dzie
si´ 15 maja br. o godz. 10:00
w tym samym miejscu co elimi-
nacje.

Konkursu „Czytaç jest pi´k-
nie”. Fina∏ konkursu odb´dzie
si´ 21 maja w filii MOK przy
ul. Orlej 8. w finale uczestnicy
czytajà przygotowany wcze-
Êniej przez siebie  tekst, siedzàc
przy mikrofonie. Tekst czytany
przez ucznia jest wczeÊniej
przedk∏adany komisji. Wybra-
ny fragment prozy zostanie oce-
niony w nast´pujàcy sposób: in-
terpretacja tekstu, uwzgl´dnia-
nie znaków przestankowych,
czytanie ze zrozumieniem i do-
bór tekstu. Oprócz nagród indy-
widualnych przyznawanych
przez Organizatorów, przewi-
dziana jest Nagroda Publi-
cznoÊci.

Informacje w MOK przy
ul. S∏owackiego 10, tel/fax
781-64-30.

red.
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Z propozycji kulturalnych
Miejskiego OÊrodka Kultury

Wakacyjne wyjazdy z Miejskiego
OÊrodka Kultury

Lato w mieÊcie. Miejski
OÊrodek Kultury zaprasza zain-
teresowanych na atrakcyjne
wyjazdy i Êwietnà zabaw´
w dniach od 5 do 16 lipca br.

Stasikówka k. Zakopanego.
Wspó∏organizowany ze Stowa-
rzyszeniem Geografów i Przy-
jació∏ Geografii. Wyjazd jest
organizowany dla dzieci i m∏o-
dzie˝y w wieku 7 – 18 lat
w dwóch terminach 04.08.2004
– 17.08.2004 oraz 17.08.2004 –
30.08.2004. Drugi turnus ma
charakter integracyjny, wspó∏-
uczestniczyç w nim b´dà ucz-
niowie z instytutu g∏uchonie-
mych, oraz dzieci i m∏odzie˝
nies∏yszàca z Zàbek i okolic. 

Organizatorzy zapewniajà
transport, zakwaterowanie
w prywatnej willi góralskiej

(pokoje 3 – 6 osobowe), wy˝y-
wienie (3 posi∏ki), ubezpiecze-
nie NW oraz opiek´ wycho-
wawców. W programie zapew-
nione sà wycieczki w Tatry, na
S∏owacj´, do Zakopanego, oraz
fakultatywnie do wàwozu Ho-
mole i Szczawnicy, do San-
ktuarium w Ludêmierzu oraz
kolejkà linowà na Kasprowy
Wierch.

Przewidziane sà ró˝ne gry,
zabawy, konkursy, dyskoteki
i ognisko.

Koszt: 890 z∏. Zapisy i infor-
macje: Stowarzyszenie Geogra-
fów Polskich i Przyjació∏ Geo-
grafii przy ul. Madaliƒskiego
53/31 w Warszawie w godz. 14
– 17 od poniedzia∏ku do piàtku,
tel. 0601 877 889, 0606 155
794.

Lato 2004 w Grecji. W ra-
mach Porozumienia Domów
i OÊrodków Kultury Powiatu
Wo∏omiƒskiego zapraszamy na
Camping Golden Beach. Ten
nowoczesny kurort wczaso-
wym znajduje si´ w Pierii, jed-
nym z najpi´kniejszych zakàt-
ków Grecji. To miasteczko
z bogatà infrastrukturà tury-
stycznà le˝y nad piaszczystymi
pla˝ami i lazurowymi wodami
Morza Egejskiego.

Organizatorzy zapewniajà
zakwaterowanie, wy˝ywienie
(3 posi∏ki), przejazd w obie
strony luksusowym autokarem.
Wykwalifikowanà kadr´ peda-
gogicznà, opiek´ medycznà, ra-
townika i rezydenta, ubezpie-
czenie NNW oraz zaj´cia spor-
towo – rekreacyjne. 

Koszt: 1250 z∏.
Dodatkowo p∏atne sà wy-

cieczki fakultatywne: rejs stat-
kiem na wysp´ Skatos – 28 eu-
ro, Olimp Dion – 13 euro, oraz

do Meteory – z nieprawdopo-
dobnie ukszta∏towanymi ska∏a-
mi i s∏ynnymi bizantyjskimi
klasztorami za 23 euro. 

IloÊç miejsc ograniczona –
44 osoby. Rezerwacja skiero-
wania zaliczkà w wysokoÊci
100 z∏ p∏atne do 31 marca 204
w sekretariacie MOK.

Niedzica. MOK w Zàbkach
zaprasza seniorów na wczasy
w Pieninach w dniach 11 – 23
czerwca br. do jednej z najbar-
dziej malowniczych miejsco-
woÊci polskiego Spisza. Mo˝na
podziwiaç liczne atrakcje krajo-
znawcze, np. panoram´ Pienin
i Tatr, XIV-wieczny zamek
obronny, zapor´ wodnà.

Organizator zapewnia za-
kwaterowanie i opiek´ rezyden-
ta, wy˝ywienie (3 posi∏ki) oraz
przejazd. W programie przewi-
dziane sà zaj´cia rekreacyjno –
wypoczynkowe; wycieczka
bryczkami do Puszczy Spiskiej,

wycieczka autokarowa do Za-
kopanego, wycieczki ∏odzià
motorowà po jeziorze Czor-
sztyƒskim, przeja˝d˝ki rowero-
we, ogniska i potaƒcówki.

Koszt: 640 z∏ – pokój 2 oso-
bowy, 590 z∏ – pokój 3 osobo-
wy.

Za dodatkowà op∏atà sà wy-
cieczki fakultatywne: 

– sp∏yw Dunajcem po stronie
s∏owackiej do LeÊnicy i zwie-
dzanie Szczawnicy – ok. 20 z∏, 

– D´bno, Bia∏ka Tatrzaƒska,
Nowy Targ, Ludêmierz – ok. 10
z∏,

– Ca∏odniowa wycieczka do
ciep∏ych êróde∏ na S∏owacji do
Vrbowa – ok. 20 z∏.

IloÊç miejsc ograniczona –
rezerwacja w postaci zaliczki
w wysokoÊci 50 z∏.

INFORMACJE I ZAPISY W
MOK ZÑBKI, UL. S¸OWAC-
KIEGO 10, TEL. 781-64-30.

red.

PO PROSTU SERCE
„Schowek” – miejsce nieco

ustronne na ty∏ach koÊcio∏a pod
wezwaniem Mi∏osierdzia Bo˝e-
go. Czerwona tablica informuje
o istnieniu przy ulicy 11 Lis-
topada 4 Âwietlicy Ârodowis-
kowej Nr 2 dla zàbkowskich
dzieci.

Wchodz´ do Êrodka. Jest pià-
tek, oko∏o godziny 16-tej. W
ciasnym kr´gu – spora grupa
dziatwy szkolnej. Rozpromie-
nione twarze, oczy skierowane
do Êrodka. W centrum uwagi 

– dwoje wychowawców –
mocno czymÊ zaj´tych. Gwar,
szmer, okrzyki radoÊci, zdzi-
wienia. 

To wszystko sprawia, ˝e je-
stem niezauwa˝ona. Dopiero za
chwil´ witajà mnie s∏owa jednej
z dziewczynek. To uczennica II
klasy katolickiej szko∏y podsta-
wowej. Obok – mama dziew-
czynki – Justyna Fija∏kowska,
obecnie kierownik Êwietlicy.

Zaproszona do kr´gu przy-
glàdam si´ dzieciom. Na twa-

rzach spokój, a czasami smutek.
Ania, Ma∏gosia, Bartek …-
Robert lub Renata wr´cza prze-
sy∏k´ adresatowi. Potem znów
pochyla si´ nad skrzynkà, wy-
dobywa listy. Znów imiona,
znowu listy… Siedzàca obok
mnie Ania jest mocno skupiona
na wyczytywanych imionach.
Ka˝dy liÊcik czyta pó∏g∏osem:
„Kocham Ci´”, „Lubi´ Ci´,
choç Ci´ nie znam”, „Ciesz´
si´, ˝e przychodzisz na Êwietli-
c´”. Dopiero, kiedy skrzynka
jest pusta, Ania wr´cza mi
otrzymane kartki i mówi: „Pani
zobaczy, bo mo˝e ja si´ pomyli-
∏am.” Czytamy po raz drugi.
M∏odsze dzieci liczà otrzymane
karteczki, g∏oÊno zgadujà, od
kogo pochodzà. Jeden ze star-
szych ch∏opców pyta koleg´:
„Ile masz listów?”. Ten wzru-
sza ramionami, a r´kà dotyka
kieszeni, jakby bada∏, czy cze-
goÊ nie zgubi∏. „Rozdawanie
mi∏ych liÊcików ma miejsce
w piàtki, przy czym ‘poczta’

Ksià˝ka dobra na wszystko
Od 9.03.2004 r. z inicjatywy

pani Ewy Kacprzak i Pani Anny
Rybickiej ruszy∏a w Filii Szko-
∏y Podstawowej Nr 1 przy ul.
Powstaƒców „Ma∏a Bliblioteka
Szkolna”.

MieÊci si´ ona w jednej z sal
lekcyjnych. Uczniowie majà
wi´c mo˝liwoÊç nie tylko wy-
po˝yczania ksià˝ek, ale te˝ i ob-
cowania z nimi na co dzieƒ.

Aby pozyskaç fundusze na
nowe ksià˝ki, nauczyciele Filii
Szko∏y zorganizowali Kiermasz
Âwiàtecznych Prac Dzieci,
z którego dochód w wysokoÊci
410 z∏ przeznaczono na ten cel.
W tym momencie podzi´kowaç
nale˝y tak˝e Radzie Rodziców,
która dofinansowa∏a zakup cz´-
Êci lektur. Pomys∏ powstania
wypo˝yczalni znalaz∏ uznanie
w oczach pani wicedyrektor A.

Oksiuty i pani wicedyrektor T.
Ostrowskiej, które wygospoda-
rowa∏y Êrodki na meble biblio-
teczne.

Najwi´kszà jednak cz´Êç
ksià˝ek zdobyto poprzez akcj´
og∏oszonà wÊród uczniów szko-
∏y. Stajàc na wysokoÊci zadania
dzieci przynosi∏y do szko∏y
ksià˝ki jako darowizn´ dla bi-
blioteki. Tym sposobem w doÊç
szybkim tempie rozrasta si´
nasz ksi´gozbiór.

Mamy nadziej´, i˝ pomys∏
uruchomienia kàcika biblio-
tecznego spotka si´ z du˝ym
poparciem wszystkich korzy-
stajàcych z niego czytelników,
oraz rozwinie w najm∏odszych
uczniach naszej szko∏y ch´ç
si´gania po ksià˝k´ w ka˝dej
wolnej chwili.

E. Kacprzak, A. Rybicka

dzia∏a przez ca∏y tydzieƒ.”– in-
formuje dyrektor Êwietlicy.

Pani Justyna pokazuje po-
mieszczenia, które od grudnia
ubieg∏ego roku zajmuje „Scho-
wek”. Sà dwie sale, z których
jedna s∏u˝y mi´dzy innymi do
spo˝ywania posi∏ków. Dzieci
razem z wychowawcami robià
obiad, potem wspólnie sprzàta-
jà. Ch∏opcy robià szafki. „Tak
wyglàda terapia przez prac´.” –
mówi Robert. Druga sala przy-
stosowana jest do zaj´ç grupo-
wych, zabaw itp. „Najgorzej
jest przy odrabianiu lekcji. W
du˝ej sali dzieci ∏atwo si´ roz-
praszajà.” – twierdzi Justyna
Fija∏kowska. Jest osobà do-
Êwiadczonà, przez 10 lat praco-
wa∏a w Âwietlicy Ârodowis-
kowej Nr1 przy ulicy Wester-
platte1/11. Widzi wady i zalety
Êwietlicy w budynkach koÊciel-
nych. Podczas mszy Êwi´tych
trzeba zachowaç cisz´, dla dzie-
ci bywa to trudne. Z drugiej
strony dyrektor szkó∏ katolic-
kich – Joanna Pytel udost´pnia
dzieciom sal´ komputerowà,

mo˝na korzystaç z si∏owni,
z boiska… Pani Justyna du˝o
by mog∏a mówiç. Jest osobà –
jak sama twierdzi – gadatliwà
i energicznà. Lubi dzieci – sama

wychowuje „czwórk´”. UÊ-
miech nie znika z jej twarzy. O
dzieciach mówi: „Sà wyjàtko-
we, chcà si´ rozwijaç, uczyç.”.

dokoƒczenie na str. 8
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Zwariowana przedszkolandia – 
koncert WOÂP w SP 2 w Zàbkach

28 stycznia 2004 r. Mroêne,
pochmurne popo∏udnie... Po-
nura aura udziela si´ tak˝e lu-
dziom. Nigdzie nie uÊwiad-
czysz ani promyka s∏oƒca, ani
uÊmiechu! Nigdzie, ale... nie
w „dwójce”! Tu a˝ mury trz´sà
si´ od g∏oÊnego, szczerego uÊ-
miechu. Co si´ dzieje? Czy˝by
ktoÊ pope∏ni∏ jakàÊ kolosalnà
gaf´? Nie... Zgodnie z tradycjà
gra tu dziÊ Wielka Orkiestra
Âwiàtecznej Pomocy. Wpraw-
dzie nie ma Jurka Owsiaka,
a krajowy koncert odby∏ si´ kil-
ka tygodni wczeÊniej, ale to
w niczym nie przeszkadza ani
aktorom ani widzom. Przecie˝
liczy si´ efekt – zebrane pienià-
dze pomogà chorym dziecim,
a wszyscy uczestnicy na chwil´
zapomnà o troskach dnia co-
dziennego.

Jak zwykle w rol´ aktorów
wcielili si´ nauczyciele z „dwój-
ki” (J. ˚aboklicka, J. Stosio, J.
Gut, J. Buczyƒska, J. Jaƒczyk,
R. Wielàdek, D. Dobosz i A.
Kozio∏), scenariusz przygotowa-
∏a niezastàpiona w tych spra-

wach, A. Kozio∏, nad oprawà
muzycznà czuwa∏a ekspertka –
J. ˚aboklicka, zatem nie mog∏o
si´ to nie udaç. Po raz pierwszy
widzowie mieli okazj´ zobaczyç
pedagogów z SP2 jako.... przed-
szkolaków. I to jakich? Utalen-
towanych muzycznie i znajà-
cych wiele piosenek o ˝abach,
co mo˝e nie jest niezwyk∏e, bo
pani ̊ aba (J. ̊ aboklicka) stwier-
dzi∏a, i˝ „naukowo jest udowod-
nione, ˝e najwi´cej piosenek na-
pisano o niej.”

Przedszkolaki nie chcia∏y
byç „starym niedêwiedziem”,
bo ten jest „brzydki, niemi∏y,
d∏ubie w nosie i si´ nie myje”!
W kieszeniach mia∏y tylko „za-
smarkane” chusteczki i przy-
nios∏y na zaj´cia ma∏e pluszacz-
ki, które si´ga∏y im do... brzusz-
ków. Wykaza∏y si´ du˝à wiedzà
na temat s∏oni „sà w kwiatki
i zachowujà si´ jak s∏oƒ w sk∏a-
dzie porcelany, bo mama tak
mówi do taty, gdy ten, spieszàc
si´ do pracy, potràca wszystko,
co stanie mu na drodze”. MiÊ to
zwierz´, które „mówi przez sen

i chrapie (tak jak tata), gdy go
si´ przytula przed snem i nie
mo˝na wtedy zasnàç”, zaÊ pie-
ski to tacy przyjaciele „jak pani
Lewandowska z pierwszego
pi´tra, która ciàgle krzyczy, gdy
dzieci ha∏asujà na klatce scho-
dowej... „

Za∏amana i zupe∏nie wytràco-
na z równowagi nauczycielka
(uczennica klasy 6f Marta
Otulak) stwierdzi∏a, ˝e tematem
nast´pnych zaj´ç b´dzie.... cisza,
na co „dzieci” odkrzykn´∏y chó-
rem, ˝e bardzo lubià cisz´,
szczególnie takà, gdy „coÊ wyje,
ktoÊ g∏oÊno krzyczy lub drapie
po Êcianie”. Na szcz´Êcie w por´
przyszli rodzice i pani mog∏a
ukoiç swoje rozstrojone nerwy.

Aktorzy dali z siebie wszyst-
ko, co doceni∏a widownia
(uczniowie i nauczyciele) i za-
proszeni goÊcie (m. in. bur-
mistrz miasta p. J. Boksznajder)
bijàc gromkie brawa. Trzy-
krotny wyst´p zaowocowa∏
kwotà 625 z∏., która zosta∏a
przekazana na konto WOÂP.

Jolanta Buczyƒska

Jako kierownik Êwietlicy stara
si´ pozyskaç sponsorów, choç
podkreÊla: „Burmistrz dba
o dzieci z Zàbek. Woli nie zro-
biç na przyk∏ad ulicy.” Prze-
rywamy rozmow´ do ponie-
dzia∏ku. Przed wyjÊciem s∏ysz´
g∏osy przekrzykujàcych si´
dzieci. Sporo osób chce pe∏niç
dy˝ur, zostanà d∏u˝ej, posprzà-
tajà… Najpierw b´dà punkty,
a potem… nagroda. „Ostatnio
dostali polary” – mówi Robert
i Êmieje si´ na widok tak licz-
nych ochotników.

Spotykamy si´ w poniedzia-
∏ek, punktualnie o godzinie
dwunastej. O tej porze Êwietlica
jest otwierana codziennie od
poniedzia∏ku do piàtku. O 18-
tej zaÊ koƒczy swà prac´. Druga
w Zàbkach Âwietlica Ârodo-
wiskowa powsta∏a, bo „taka by-
∏a potrzeba. Cz´Êç dzieci mia∏a
daleko do poprzedniej.” Pani
Justyna opowiada o niepowo-
dzeniach ró˝nych inicjatyw
kulturalnych w Zàbkach (o
upadku kina „Jagódka”, o krót-
kim funkcjonowaniu klubu
przy parafii Mi∏osierdzia Bo-
˝ego). Mówi te˝ o trudnoÊciach,
z jakimi w ciàgu 10-letniej
dzia∏alnoÊci zmaga∏a si´ Âwie-
tlica Ârodowiskowa nr1. Nie
obesz∏o si´ bez braku przychyl-
noÊci niektórych mieszkaƒców
Zàbek. By∏y przypadki chuli-
gaƒskich wybryków m∏odzie˝y.
Mimo to Êwietlica zyska∏a wie-
lu zwolenników. „Pani Ela ma
dar zjednywania ludzi.” – mówi
o El˝biecie Klimkiewicz (kie-
rowniczce ÂÂ Nr1). Wsparcie fi-
nansowe ze strony ludzi dobrej
woli jest potrzebne. Dlatego
kierowniczka nowej Êwietlicy

opublikowa∏a list otwarty do
mieszkaƒców Zàbek.

Âwietlice tego typu funkcjo-
nujà na zasadach struktury ro-
dzinnej. Wychowawcy wyko-
nujà czynnoÊci nale˝àce do ojca
i matki. Robert Kwiatkowski
(w ostatnich latach pracownik
Publicznej Szko∏y Podsta-
wowej) opowiada o swych
wczeÊniejszych doÊwiadcze-
niach zawodowych. „Dzieci
zwraca∏y si´ do nas ‘ciociu’,
‘wujku’ – mówi o Êwietlicy
w Duczkach ko∏o Wo∏omina.
Problemem tam zastanym by∏
du˝a rotacja pracowników.
„Zmiana wychowawcy to szok
dla dzieciaków.”- mówi. Dzie-
ciom trzeba zapewniç bezpie-
czeƒstwo, postawiç wyraêne
granice. Poza tym – odrobiç
lekcje, nakarmiç. Sukcesem dy-
daktycznym w poprzedniej pra-
cy by∏o to, ˝e dziewczynka
w wieku gimnazjalnym po 2 la-
tach zacz´∏a pisaç. Sukcesem
wychowawczym sta∏o si´ na
przyk∏ad wyeliminowanie s∏o-
wa „chamstwo”.

Dzieci po skoƒczonych lek-
cjach majà zapewnionà opiek´,
znajdujà pomoc w nauce, po-
g∏´biajà swoje zainteresowania
i rozwijajà zdolnoÊci, biorà
udzia∏ w zaj´ciach integracyj-
nych. „Jednak dzieciom najbar-
dziej podobajà si´ wycieczki” –
mówi Robert. W szkole katolic-
kiej nadal prowadzi∏ b´dzie ko-
∏o turystyczne. Kiedy opuszcza∏
Êwietlic´ szkolnà, wiele osób
pyta∏o, dlaczego. Porównania,
domys∏y, gdybania. Us∏ysza∏am
s∏owa: „Ja prostu mam serce do
tych dzieci.”

Bogus∏awa Jastrz´bska 

Terminarz IV ligi

Dolcan Zàbki – GLKS Nadarzyn 28.04.2004 (Êro.) g. 16.00
Dolcan Zàbki – Olimpia W-wa 05.06.2004 (sob.) g. 17.00
Dolcan Zàbki – Pogoƒ Siedlce 19.06.2004 (sob.) g. 17.00

Liga Juniorów – 85/86 r. Grupa II
Dolcan Zàbki – Pogoƒ Grodzisk 25.04.2004 N g. 11.00
Dolcan Zàbki – RyÊ Laski 09.05.2004 N g. 11.00
Dolcan Zàbki – JednoÊç ˚abieniec 23.05.2004 N g. 11.00
Dolcan Zàbki – Skra Obory 30.05.2004 N g. 11.00
Dolcan Zàbki – NTP Wyszków 13.06.2004 N g. 11.00

Trampkarze Starsi – 88 r. Grupa II
Dolcan Zàbki – Drukarz Warszawa 25.04.2004 N g. 13.00
Dolcan Zàbki – Sienica 05.05.2004 Âr g. 17.00
Dolcan Zàbki – WOSiR Wyszków 22.05.2004 Âr. g. 12.30
Dolcan Zàbki – PKS Praga 29.05.2004 Âr. g. 10.30
Dolcan Zàbki – ZWAR Mi´dzylesie 12.06.2004 S g. 11.00

Trampkarze – 89 r. Grupa II
Dolcan Zàbki – Józefowia Józefów 24.04.2004 S g. 12.00
Dolcan Zàbki – Mazur Radzymin 05.05.2004 Âr. g. 15.30
Dolcan Zàbki – UKS Targówek 15.05.2004 S g. 15.30
Dolcan Zàbki – SEMP Ursynów 29.05.2004 S g. 12.30

Mazowiecka Liga M∏odzików – 91 r. Grupa I
Dolcan Zàbki – Sochaczew 24.04.2004 S g. 14.30
Dolcan Zàbki – OSiR Soko∏ów Podl 01.05.2004 S g. 16.00
Dolcan Zàbki – Âwit Nowy Dwór 15.05.2004 S g. 12.00
Dolcan Zàbki – T´cza P∏oƒsk 23.05.2004 N g. 13.00
Dolcan Zàbki – Polonia Warszawa 30.05.2004 N g. 13.00

Orliki – 93 r. Grupa III
Dolcan Zàbki – Huragan Wo∏omin 24.04.2004 S g. 10.00
Dolcan Zàbki – Olimpia Warszawa 08.05.2004 S g. 11.00
Dolcan Zàbki – Rotavia Niepor´t 15.05.2004 S g. 10.30
Dolcan Zàbki – Hutnik II Warszawa 22.05.2004 S g. 10.30
Dolcan Zàbki – Legia II Warszawa 02.06.2004 Âr. g. 17.00

Ko∏o TPD Dzieci i M∏o-
dzie˝y Niepe∏nosprawnej w Zà-
bkach pragnie goràco podzi´-
kowaç Paniom – Violettcie Bia-
∏as i Agnieszce Szatkowskiej,
nauczycielkom Publicznego
Przedszkola nr 3 oraz rodzicom
i dzieciom za ogromne zaanga-
˝owanie i wk∏ad wniesiony pod-
czas akcji Êwiàtecznej w przed-
szkolu na rzecz zàbkowskiego
Ko∏a Niepe∏nosprawnych. Dzi´-
kujemy równie˝ dyrekcji, pra-
cownikom, rodzicom i dzie-
ciom z Publicznego Przed-
szkola nr 1 i nr 2 za rozprowa-
dzenie kart Êwiàtecznych w∏a-
snor´cznie wykonanych przez
Ko∏o.

Z podzi´kowaniami i nadzie-
jà na dalszà mi∏à wspó∏prac´ -

Przewodniczàca Ko∏a 
Elwira Kurzajewska

Podzi´kowanie
Gazeta „Co s∏ychaç?”  

równie˝ na stronie 
internetowej 

Urz´du Miejskiego – 
www.zabki.pl

13 paêdziernika 2001 roku, po
miesiàcach prób, weszliÊmy do
naszego laboratorium w Adv-
anced Cell Technology, by zoba-
czyç pod mikroskopem to, co tak
d∏ugo próbowaliÊmy otrzymaç –
ma∏e, niewidoczne go∏ym okiem
kuleczki dzielàcych si´ komórek.
Wydawa∏y si´ niepozorne, ale ja-
ko pierwsze, naszym zdaniem,
ludzkie zarodki uzyskane techni-
kà transplantacji jàder komórko-
wych, powszechnie znanà jako
klonowanie, by∏y dla nas niezwy-
kle cenne” (Jose B. Cibelli, Ro-
bert P. Lanza, Michael D. West,
Pierwszy ludzki klon, w: Âwiat
nauki, Styczeƒ 2002 Nr 1/125).

Niestety, w opisywanym eks-
perymencie amerykaƒskich ge-
netyków, tylko jeden z zarodków
doszed∏ do stadium szeÊciu ko-
mórek, po czym przesta∏y si´ one
dzieliç. Naukowcy z Advanced
Cell Technology zapowiedzieli
jednak kontynuacj´ swoich do-
Êwiadczeƒ nad klonowaniem te-
rapeutycznym i partenogenezà
(rozwój zarodka z nie zap∏odnio-
nej komórki jajowej), aby tymi
technikami otrzymaç ludzkie za-
rodki, a nast´pnie uzyskaç ko-
mórki macierzyste.

Klonowanie cz∏owieka jest
przedmiotem kontrowersji od
momentu, kiedy szkocki uczony
Ian Wilmut og∏osi∏ w 1997 roku,
˝e uda∏o mu si´ sklonowaç pier-

Miejski Klub Sportowy „Dolcan” Zàbki
05-091 Zàbki, ul S∏owackiego 26

TERMINARZ ROZGRYWANIA SPOTKA¡
NA STADIONIE W ZÑBKACH

Klonowanie – problem moralny wi´kszoÊç b´dzie mia∏a ot∏usz-
czone i powi´kszone wàtroby.
Jeden lub dwa b´dà wa˝yç powy-
˝ej 7 kg i najprawdopodobniej
umrà po kilku dniach z powodu
niedorozwoju serca i p∏uc (B.
Kastory, Powielanie mutantów,
w: Wprost 1.04.2001). Poza tym
klonowanie, jako technika in˝y-
nierii genetycznej niesie ze sobà
nast´pstwa na p∏aszczyênie bio-
logicznej, psychologicznej i spo-
∏ecznej. Klonowanie ogranicza
zmiennoÊç i mo˝liwoÊci przysto-
sowawcze organizmu do warun-
ków Êrodowiska zewn´trznego.
Jednà z propozycji zastosowania
klonowania u ludzi, jest ch´ç po-
wielania jednostek wybitnych.

Nale˝y stwierdziç, ˝e tego ro-
dzaju dzia∏anie eliminowa∏oby
autentyzm w∏asnego istnienia
klona, wolnoÊç pierwszego od-
krycia siebie. Klon w tym przy-
padku by∏by jedynie kopià bytu
ju˝ istniejàcego wczeÊniej; nastà-
pi∏aby utrata poczucia to˝samo-
Êci przez klona. Klonowanie mo-
˝e te˝ przyczyniç si´ do wzrostu
roli prawa w ustalaniu stosunków
rodzinnych i stosunków pokre-
wieƒstwa. Ponadto, mog∏oby zo-
staç wykorzystane do stworzenia
spo∏eczeƒstwa sk∏adajàcego si´
z „planowanych ludzi”. Zjawisko
„klonizmu” i „klonowoÊci” mo-
g∏oby zostaç wykorzystane do
osiàgni´cia elitaryzmu genetycz-
nego, które decydowa∏oby o ro-
lach i funkcjach spo∏ecznych. 

c.d w nast´pnym numerze
s. Anna CSFN

/Wioletta Kaluta/

wsze zwierz´ – s∏ynnà owieczk´
Dolly. Zastanawiano si´ wów-
czas, czy podobnà operacj´ mo˝-
na przeprowadziç równie˝ w wy-
padku cz∏owieka. Debata na te-
mat klonowania cz∏owieka, to-
czàca si´ na ca∏ym Êwiecie, wy-
kaza∏a, ˝e z tà technikà wià˝e si´
znaczne ryzyko naukowe i mo-
ralne. Wiele krajów zakaza∏o
prac nad klonowaniem cz∏owie-
ka, nawet jeÊli celem by∏aby tera-
pia, a nie reprodukcja. Mi´dzy
innymi 31 lipca 2001 roku Izba
Reprezentantów Kongresu USA
przyj´∏a uchwa∏´ zakazujàcà klo-
nowania ludzi nie tylko w celach
reprodukcyjnych, ale tak˝e ba-
dawczych, na przyk∏ad w celu
otrzymania komórek macierzy-
stych do wykorzystania w lecz-
nictwie. Ustawa przewiduje kary
do 10 lat wi´zienia i do miliona
dolarów grzywny dla ka˝dego,
kto podejmie si´ klonowania
cz∏owieka. SpecjaliÊci w dziedzi-
nie klonowania majà o wiele wi´-
cej niepowodzeƒ ni˝ sukcesów.
Z opinii kilku naukowców, za-
mieszczonych w amerykaƒskim
dzienniku „International Herald
Tribune”, wynika, ˝e przy próbie
wyklonowania cz∏owieka 95 ze
100 pierwszych klonów zostanie
spontanicznie poronionych z po-
wodu genetycznych bàdê fizycz-
nych defektów, nara˝ajàc matki
zast´pcze na ryzyko utraty ˝ycia
lub zdrowia. Z tych, które do˝yjà
do normalnego terminu narodzin,

PO PROSTU SERCE
dokoƒczenie ze str. 7

dokoƒczenie z poprzedniego
numeru

Podzi´kowanie
Dyrekcja Publicznego Gim-

nazjum Nr 2 w Zàbkach sk∏ada
goràce podzi´kowanie panu
Dariuszowi Mirkowiczowi i fir-
mie Insgraph za ufundowanie

nadruków na strojach gimna-
stycznych reprezentacji dziew-
czàt i ch∏opców naszej szko∏y.
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