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INFORMACJE I ZAPISY
TEL. 799 76 90
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• PODZIA¸Y
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PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE

Zàbki, ul. Ga∏czyƒskiego 19 
tel.: 7814581; 0605-218-000

Przedszkole Niepubl.

„BAJKA”
ul. Skrajna 8

(obok ul. Powstaƒców)
przyjmuje zapisy dzieci

w wieku 2-6 lat 
na rok szkolny 2004/2005

tel. 508 386 523

Wszystkie zaj´cia dodatkowe
w cenie czesnego.

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

Oddzia∏y prewencji w Zàbkach
W poprzednim numerze ga-

zety pisaliÊmy, i˝ byç mo˝e od
15 stycznia br. b´dà wzmo˝one
patrole policji na terenie Zàbek.
Sta∏o si´ to ju˝ od 6 stycznia br.
Prac´ Komendy Policji w Zàb-
kach wspomaga tzw. Oddzia∏
Prewencji Policji (OPP). S∏u˝b´
pe∏ni 12 policjantów oddzia∏ów
prewencji Komendy Sto∏ecznej
Policji. Jak do tej pory taki od-
dzia∏ w okolicy by∏ tylko w Mar-
kach.

Inicjatywa utworzenia OPP
jest autorstwa by∏ego komendan-
ta KP w Zàbkach – Jaros∏awa
Marsza∏a. By∏ to jeden z pomy-

s∏ów jaki przedstawi∏ 31 maja
ubieg∏ego roku Komisji Spo∏ecz-
nej dzia∏ajàcej przy Radzie Mia-
sta w Zàbkach. Przewodniczàca
Komisji Spo∏ecznej Ma∏gorzata
Stachera stwierdzi∏a: „Pomys∏
utworzenia Oddzia∏u Prewencji
by∏ wart realizacji i natychmiast
zyska∏ poparcie komisji”.

Mimo zabiegów o jak najszyb-
sze uruchomienie oddzia∏u pre-
wencji od momentu przedstawie-
nia pomys∏u do jego realizacji
up∏yn´∏o troch´ czasu. By∏y pro-
blemy ze znalezieniem lokalu.
Na poczàtku by∏ pomys∏ skosza-
rowania oddzia∏u na terenie Szpi-
tala „Drewnica”. Rozwa˝any by∏
pomys∏ umieszczenia ich w po-
mieszczeniach znajdujàcych si´
na ty∏ach Komisariatu lub na te-
renie Gie∏dy Praskiej. Na szcz´-
Êcie problem ten zosta∏ szcz´Êli-
wie rozwiàzany. Wraz ze stara-
niami o sprowadzenie do miasta
Oddzia∏u Prewencji Policji pro-

wadzone by∏y dzia∏ania zmierza-
jàce do zwi´kszenia liczby eta-
tów. Jaros∏aw Marsza∏, by∏y ko-
mendant KP w Zàbkach, uwa˝a∏,
˝e aby Komisariat Policji spro-
sta∏ problemom przed jakimi stoi
miasto konieczne jest zwi´ksze-
nie etatów o 10. Uruchomienie
OPP wzmocni∏o stan osobowy
Komisariatu.

Oddzia∏ prewencji sk∏ada si´
z policjantów oraz m∏odych ludzi
dzia∏ajàcych w tzw. s∏u˝bie kan-
dydackiej odrabiajàcy s∏u˝b´
wojskowà, którzy zostali prze-
szkoleni do pracy w Policji. Zo-
stali oni oddelegowani na podsta-

wie porozumienia Urz´du Miasta
z Komendantem Sto∏ecznym Po-
licji. Jak dowiedzia∏em si´ od
burmistrza naszego miasta, kosz-
ty zwiàzane z funkcjonowaniem
OPP ponosi gmina w zakresie
kwaterunku i wy˝ywienia, zaÊ
koszty operacyjne, takie jak umun-
durowanie, wyposa˝enie i paliwo
pokrywa Policja. 

Oddzia∏y prewencji sà kiero-
wane w najbardziej niebezpiecz-
ne cz´Êci miasta i b´dà reagowaç
na wszelkie zagro˝enia. Zast´pca
KP w Zàbkach nadkomisarz Ja-
ros∏aw Gorczyca powiedzia∏:
„pragniemy aby jednostka by∏a
otwarta na spo∏eczeƒstwo”. Jest
to kwintesencja dzia∏ania Policji
w Zàbkach. Policjanci zwrócà
uwag´ na wszystko, b´dà mi´dzy
innymi kontrolowaç sprzeda˝ al-
koholu i papierosów nieletnim,
zaÊmiecanie miasta, niew∏aÊciwe
zachowanie. Ju˝ widaç pozytyw-
ny oddêwi´k naszej lokalnej spo-
∏ecznoÊci. Wiele osób jest zado-
wolonych ze wzmo˝onego patro-
lowania miasta. Burmistrz Jerzy
Boksznajder wyrazi∏ zadowole-
nie: „... obecnoÊç tych policjan-
tów zosta∏a dobrze przyj´ta
przez mieszkaƒców. Z ich s∏u˝bà

pok∏adamy nadziej´ ze wzrostem
bezpieczeƒstwa w Zàbkach”.

Mieszkaƒcy naszego miasta
widzàc policjantów w terenie
ch´tnie dostarczajà wa˝nych in-
formacji pomagajàcych patro-
lom w pracy, wskazujà kolejne
miejsca do patrolowania. Od-
dzia∏y prewencji szybko reagujà
na te sygna∏y. Przynosi to korzy-
Êci nam wszystkim. Dzi´ki
sprawnej komunikacji Policji ze
spo∏eczeƒstwem i szybkim in-
terwencjom mo˝na rozwiàzaç
wiele problemów i zapobiegaç
patologiom. ¸atwo mo˝na spo-
tkaç taki patrol na mieÊcie, zg∏o-
siç wszelkie zauwa˝one niepra-
wid∏owoÊci. S∏u˝by prewencyj-
ne karzà w sposób adekwatny do
zaistnia∏ych okolicznoÊci. Sà to:
publiczne pouczenie, zwrócenie
uwagi i je˝eli ktoÊ nie zastosuje
si´ do zaleceƒ, u˝ycie innych
odpowiednich form karania. 

Wspó∏praca mieszkaƒców
naszego miasta z Policjà jest
rzeczà bardzo pozytywnà. Je˝eli
nie b´dziemy zgadzali si´ na pa-
tologie ˝ycia spo∏ecznego, nie
b´dzie spo∏ecznego przyzwole-
nia na naruszanie ∏adu spo∏ecz-
nego Policja szybko to zauwa˝y
i odpowiednio zareaguje. Wy-
starczy zaczàç od najprostszych
spraw, jak nieutrudnianie Poli-
cji w wy∏apywaniu osób za-
Êmiecajàcych miasto czy naru-
szajàcych porzàdek. Wystarczy,
˝e publicznie b´dziemy odcinali
si´ od nieodpowiednich zacho-
waƒ innych osób. U∏atwimy
prac´ policji, a nam wszystkim
b´dzie si´ ˝y∏o bezpieczniej
i spokojniej.

red.

OdpowiedzialnoÊç za miasto Zàbki
W listopadzie 2004 r. Rada

Miasta przyj´∏a zg∏oszone
przez Komisj´ Rewizyjnà sta-
nowisko nast´pujàcej treÊci:
„W zwiàzku z wynikami do-
tychczasowych kontroli Miej-
skiego Zak∏adu Komunalnego,
Rada Miasta widzi koniecz-
noÊç odwo∏ania kierownictwa
MZK, tj. Kierownika MZK,
Kierownika ds. Technicznych
i Kierownika Zespo∏u ds. Ko-
munalnych i Ochrony Ârodo-
wiska”.

Za takim stanowiskiem g∏oso-
wa∏o 9 radnych: Z. Dàbrowska,
M. Mi∏osz, M. Stachera, I. Jarzy-
∏o, K. Laskowski, K. S∏omka,
W. Stachera, A. Szarubko i P.
UÊciƒski. Przeciwko by∏o 2 rad-
nych: M. Po∏omski i F. Czaj-
kowski. Wstrzymali si´ od g∏o-
su: Z. Okulus i Z. Ko∏odziej-
czyk. Nieobecny na Sesji: E.
Dzikowski. Na taki wynik g∏o-
sowania mia∏y bezwzgl´dnie
wp∏yw wyniki kolejnych kontro-
li przeprowadzonych przez Ko-
misj´ Rewizyjnà i przyj´tych
przez Rad´ Miasta (równie˝ pre-
zentowanych na ∏amach gazety
„Co S∏ychaç?”). Radni uznali,
˝e próba reformowania, uspraw-
niania i porzàdkowania funkcjo-
nowania Miejskiego Zak∏adu
Komunalnego przy tym kierow-
nictwie nie jest mo˝liwa. 

Przepisy prawa jednoznacz-
nie jednak mówià, ˝e odwo∏anie
Kierownika MZK jest w wy-
∏àcznej kompetencji Burmistrza.
Rada Miasta nie mo˝e odwo∏aç
Kierownika MZK, chocia˝ zde-
cydowanie negatywnie ocenia
jego dzia∏alnoÊç. Stàd Rada
Miasta zdecydowa∏a si´ na przy-
j´cie prezentowanego wy˝ej sta-

nowiska. Stanowiska, które
w rozumieniu Rady Miasta by∏o
apelem do Burmistrza o dokona-
nie radykalnych zmian w funk-
cjonowaniu Miejskiego Zak∏adu
Komunalnego. Burmistrz tego
apelu Rady Miasta nie uwzgl´d-
ni∏ i nie przeprowadzi∏ oczeki-
wanych przez Rad´ zmian per-
sonalnych. OczywiÊcie mia∏ do
tego pe∏ne prawo, musi jednak
liczyç si´ z tym, ˝e to On – Bur-
mistrz Jerzy Boksznajder po-
nosiç b´dzie pe∏nà i wy∏àcznà
odpowiedzialnoÊç przed mie-
szkaƒcami Zàbek za ewentual-
ne z∏e funkcjonowanie MZK,
za brud i ba∏agan w naszym
mieÊcie, nieprawid∏owoÊci, nie-
chlujstwo i wszelkie straty
zwiàzane z funkcjonowaniem
tego zak∏adu. 

Rada Miasta chcia∏a uspraw-
niç MZK. Przez ponad rok poka-
zywa∏a i proponowa∏a co i jak
nale˝y zmieniç. Nie chcieliÊmy
zwalniaç pracowników. Chcieli-
Êmy tymi samymi ludêmi praco-
waç lepiej i wydajniej. Wed∏ug
Rady Miasta nie uda∏o si´ to. Li-
czyliÊmy, ˝e mo˝e po zmianie
kierownictwa coÊ zmieni si´ na
lepsze. Apel nie zosta∏ jednak
przez Burmistrza uwzgl´dniony. 

Co w tej sytuacji mo˝e Rada
zrobiç? Tak naprawd´ to tylko
zlikwidowaç MZK. Co Paƒstwo
sàdzà o takim rozwiàzaniu? Pro-
simy o telefony, listy, e-maile. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta
Waldemar Stachera 

(WStachera@prosysrp.pl 
tel: 781-49-11, 781-76-56)

Adam Szarubko, 
(aszarubko@wp.pl)
Krzysztof Laskowski

Zaproszenie
Serdecznie zapraszam miesz-

kaƒców rejonu Drewnica na
spotkanie z dzielnicowym Pa-
nem aspirantem Tomaszem Sit-
kiem 4 lutego 2005 roku
o godz. 18.00 w budynku szko-
∏y katolickiej przy ul. 11-go Li-
stopada 4.

radna Ma∏gorzata Stachera

Gazeta ukazuje si´ w os-
tatnià niedziel´ miesiàca.
Kolejny numer uka˝e si´
w ostatnià niedziel´ lutego.
Gazeta dost´pna jest równie˝
na stronach internetowych:

www.zabki.pl
i www.zabki.net.pl

Mój komentarz!
Po raz kolejny znany autor

„wdzi´cznie” manipulujàc infor-
macjami przedstawia Mieszkaƒ-
com Zàbek swoje „zatroskanie”,
tym razem o Miejski Zak∏ad Ko-
munalny. Za mój komentarz
niech pos∏u˝à dokumenty podj´-
te przez Rad´ Miasta z inicjaty-
wy Pana Radnego tj. uchwa∏a R.
M. XXIX/ 50/2004 r. oraz Roz-
strzygni´cie Nadzorcze Woje-
wody Mazowieckiego z dn. 28
grudnia 2004 r. 

Uchwa∏a Nr XXIX /150 / 2004
Rady Miasta Zàbki z dnia 18 li-
stopada 2004 r. w sprawie stano-
wiska odnoÊnie odwo∏ania kie-

WOJEWODA MAZOWIECKI
LEX. I. 0911/64/ 04 Warszawa,

dnia 28 grudnia 2004 r.

Rada Miasta Zàbki

stwierdzam niewa˝noÊç
Uchwa∏y nr XXIX/15 0/2004

Rady Miasta Zàbki z dnia 18 listo-
pada 2004r. w sprawie stanowiska
odnoÊnie odwo∏ania kierownictwa
Miejskiego Zak∏adu Komunalnego

Uzasadnienie
Wskazanà wy˝ej uchwa∏à Rada

Miasta Zàbki zaj´∏a stanowisko od-
noÊnie odwo∏ania kierownictwa
Miejskiego Zak∏adu Komunalnego.
TreÊç § l uchwa∏y wskazuje, ˝e
w zwiàzku z wynikami dotychcza-
sowych kontroli Miejskiego Zak∏a-

rownictwa Miejskiego Zak∏adu
Komunalnego

§ 1
W zwiàzku z wynikami dotych-

czasowych kontroli Miejskiego
Zak∏adu Komunalnego (MZK) –
Rada Miasta widzi koniecznoÊç
odwo∏ania kierownictwa tej jed-
nostki, tj.:

1) kierownika MZK,
2) kierownika ds. technicznych,
3) kierownika zespo∏u ds. komu-

nalnych i ochrony Êrodowiska.
§ 2

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie
z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Rady Miasta
Zàbki

Ignacy Jarzy∏o c.d. na str. 7
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XXX Sesja Rady Miasta
Dnia 17 grudnia 2004 r. odby-

∏a si´ XXX sesja Rady Miasta.
Radni uczcili minutà ciszy pa-
mi´ç o ofiarach tragicznych wy-
darzeƒ grudnia 1970 r. na Wy-
brze˝u Gdaƒskim.

Uchwa∏a w sprawie ustale-
nia maksymalnej wysokoÊci
kredytów krótkoterminowych
zaciàganych na pokrycie wy-
st´pujàcego w ciàgu roku nie-
doboru bud˝etu Miasta Zàbki.

Radni przyj´li uchwa∏´ usta-
lajàcà maksymalnà wysokoÊç
kredytów krótkoterminowych
na kwot´ 500 000 z∏ zaciàga-
nych na pokrycie wyst´pujàcego
w ciàgu roku niedoboru bud˝etu
Miasta Zàbki.

Uchwa∏a w sprawie wpro-
wadzenia zmian do bud˝etu

Miasta Zàbki na rok 2004.
Nasza gmina w roku 2004

uzyska∏a wy˝sze dochody od
planowanych o kwot´ 341
484 z∏. Przekazane subwencje na
uzupe∏nienie dochodów gminy
wynios∏y 33770 z∏. Natomiast
dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od jednostek
nie posiadajàcych osobowoÊci
prawnej oraz wydatki zwiàzane
z ich poborem zwi´kszy∏y si´
o 307714 z∏. 

W zwiàzku z tym potrzebne
by∏o wprowadzenie zmian do
bud˝etu miasta za rok 2004.
Wp∏yn´∏y dwa projekty stosow-
nych uchwa∏.

W pierwszym projekcie po-
stanowiono m. in. zwi´kszyç do-
finansowanie Szko∏y Podstawo-
wej nr 2 o 6400 z∏ w zwiàzku

z wyposa˝eniem pracowni kom-
puterowej i przyznano dotacj´
przedmiotowà dla Publicznego
Gimnazjum nr 1 na kwot´ 1800
z∏. Ponadto dofinansowano Bi-
bliotek´ (500 z∏), Miejski OÊro-
dek Kultury (750 z∏) i Pomoc
Spo∏ecznà (72000 z∏). 

Rada w drodze dyskusji przy-
chyli∏a si´ do propozycji przesu-
ni´cia na przysz∏y rok Êrodków
przewidzianych na zap∏acenie za
wykonane inwestycje drogowe.
W dziale inwestycje zmniejszo-
no wydatki na drogi publiczne
gminne o 121 500 z∏. Przezna-
czono 110 000 z∏ na nagrody
Êwiàteczne pracownikom wszys-
tkich instytucji samorzàdowych.

Uchwa∏a zmieniajàca uchwa-
∏´ nr XXVII/145/2004 w sprawie
przyj´cia kryteriów hierarchi-
zacji zadaƒ inwestycyjnych.

W trakcie prac nad z∏o˝onymi
wnioskami inwestycyjnymi oka-

za∏o si´, ˝e wiele z nich nie spe∏-
nia kryteriów wartoÊci zawartych
w uchwale. W zwiàzku z tym za-
proponowano zmian´ w uchwale
wprowadzajàc zapis o treÊci: „us-
tala si´, ˝e Wieloletni Program
Inwestycyjny na lata 2004-2008
obejmie zestawienie wieloletnich
i jednorocznych zadaƒ inwesty-
cyjnych o wartoÊci nie mniejszej
ni˝ 100 000 z∏”. Ponadto dla
wniosków odrzuconych z powo-
du z∏o˝enia ich po terminie zapro-
ponowano nowy termin. 

Rada odrzuci∏a wnioskowane
propozycje zmian. Wp∏yn´∏o na
to wiele powodów. Wprowadze-
nie nowego terminu mog∏oby
spowodowaç pó∏roczne opóê-
nienie we wdra˝aniu Wielolet-
niego Programu Inwestycyjne-
go. Ponadto, jak zauwa˝ono, nie
powinno dochodziç do zmiany
warunków, poniewa˝ mog∏yby
byç z∏o˝one wnioski, które nie

wp∏yn´∏y. Dodatkowo powy˝-
sze zmiany zagwarantowa∏yby
mieszkaƒcom realizacj´ inwe-
stycji poprzez WPI, co spowo-
dowa∏oby brak aktywnoÊci
mieszkaƒców w partycypacji
w kosztach inwestycji.

Uchwa∏a w sprawie op∏aty
targowej.

Rada Miasta po przeanalizo-
waniu projektu uchwa∏y zmniej-
szajàcego i porzàdkujàcego po-
bór op∏aty targowej na terenie
miasta postanowi∏a odes∏aç jà do
Komisji Gospodarczej i Rewi-
zyjnej celem dalszych prac. ˚y-
wà dyskusj´ wÊród radnych wy-
wo∏a∏a odpowiedê Praskiej Gie∏-
dy Spo˝ywczej na wnioski po-
kontrolne Komisji Rewizyjnej
z opublikowanego protoko∏u
kontroli poboru op∏aty targowej.
Pe∏ny tekst Praskiej Gie∏dy Spo-
˝ywczej drukuj´ na stronie 4.

red.

Z MZK
MZK apeluje do mieszkaƒ-

ców o uszanowanie w∏asnego
Êrodowiska, które niszczymy
przez bezmyÊlne zaÊmiecanie.
Likwidacja dzikich wysypisk
zwi´ksza nak∏ady z bud˝etu
Miasta na ten cel. Ârodki te po-
winny byç przeznaczone na bu-
dow´ dróg, chodników, zieleni
i organizacji placu zabaw dla
dzieci i m∏odzie˝y.

MZK

Remonty ulic powiatowych i nie tylko...
Prace remontowe w rejonie

ulic Wojska Polskiego oraz uli-
cy Kolejowej rozpocz´∏y si´
z wielkim bólem. W czerwcu
2003 roku bardzo zabiega∏em
by te modernizacje by∏y wy-
szczególnione w bud˝ecie Po-
wiatu Wo∏omiƒskiego jako od-
r´bne INWESTYCJE. Niestety
zakwalifikowano je do BIE˚Ñ-
CYCH REMONTÓW (nikt
wi´cej tego pomys∏u nie po-
par∏). Skutek by∏ tego taki, ˝e
planowane remonty tych ulic
znalaz∏y si´ we „wspólnym
worku” z wieloma innymi i nic
nie gwarantowa∏o ich wykona-

nia. Jednak nigdzie w bud˝ecie
powiatu ulice te nie by∏y nawet
wymienione. Dopiero w skutek
usilnych staraƒ i ciàg∏ych py-
taƒ, starosta ruszy∏ z budowà.

Remont ulicy Kolejowej
i Wojska Polskiego jest wyko-
nywany na mocy porozumienia
zawartego pomi´dzy gminà
Zàbki a powiatem. W ramach
porozumienia gmina zapewni∏a
materia∏y (np. kostka brukowa,
kraw´˝niki) natomiast starosta
zobowiàza∏ si´ pokryç koszty
wykonawstwa. Starosta, z uwa-
gi na oszcz´dnoÊci wi´kszoÊç
prac drogowych wykonuje

„w∏asnymi si∏ami” czyli przy
wykorzystaniu w∏asnych pra-
cowników i sprz´tu. Ludzie ci
pracujà równie˝ przy innych
projektach, co znaczàco spo-
walnia post´p robót budowla-
nych. 

Ca∏e szcz´Êcie post´py robót
sà widoczne. W roku bie˝àcym
w pierwszej kolejnoÊci majà
byç dokoƒczone zatoczki
i chodniki przy ulicy Batorego
a nast´pnie w maju lub czerwcu
ma byç po∏o˝ona jeszcze jedna
warstwa asfaltu (warstwa Êcie-
ralna) na ulicy Kolejo-
wej i Wojska Polskiego. War-
stwa asfaltu która zosta∏a po∏o-
˝ona pod koniec 2004 roku jest

jedynie warstwà wyrównujàcà
a nie docelowà.

W tym roku ma byç równie˝
wybudowane rondo na skrzy˝o-
waniu ulicy Powstaƒców z ul.
Pi∏sudskiego. Powiat planuje
wydaç na ten cel 300 tys. z∏.
Pieniàdze zosta∏y ju˝ zapisane
w planie bud˝etu na 2005 rok.
Udzia∏ gminy Zàbki w budowie
tego ronda planuje si´ na 100
tys. z∏. W porozumieniu z „Ga-
zomonta˝em” rondo prawdopo-
dobnie zostanie wybudowane
na cz´Êci ich terenu a istniejàcy
tam transformator zostanie
przeniesiony. Budowa tego ron-
da jest w poczàtkowej fazie

SamorzàdnoÊç, znaczy s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu
Szanowni Paƒstwo,
w zwiàzku z rozpocz´ciem

Nowego Roku 2005 od Pani Ma-
rii ¸anieckiej Dyrektor Zarzàdu
Dróg Wojewódzkich uzyska∏em
informacje o wykonanych inwe-
stycjach i bie˝àcych remontach
na drogach wojewódzkich
w 2004 roku w powiecie wo∏o-
miƒskim oraz o planach na 2005
r. Nie sposób nie zauwa˝yç, ˝e
drogi powiatowe w naszym mie-
Êcie nabierajà estetycznego wy-
glàdu. Na razie co prawda cz´-

Êciowo ul. Kolejowa, Wojska
Polskiego i Batorego stajà si´
bezpieczniejsze dla kierowców
i pieszych.

Mam nadziej´, ˝e do koƒca tej
kadencji w 2006 r. wszystkie
drogi powiatowe i droga woje-
wódzka w naszym mieÊcie u∏a-
twià ruch oraz zmienià na este-
tyczny wizerunek naszego Mia-
sta. Zmieni si´ te˝ wizerunek na-
szego Powiatu dzi´ki zaanga˝o-
waniu dzia∏aczy LPR w pozyska-
nie funduszy zewn´trznych.

Z uzyskanych dodatkowych
informacji pragn´ poinformo-
waç, ˝e w przysz∏ym roku b´dzie
mo˝liwa realizacja odcinka drogi
wojewódzkiej Nr 634 od ulicy
¸odygowej w Warszawie po-
przez Zàbki do ul. Ks. Skorupki,
zaÊ na drodze 634 od ronda
w Zielonce do Wo∏omina z po-
czàtkiem lutego zostanie rozpo-
cz´ty przetarg na wykonanie do-
kumentacji na jezdni´ dwupa-
smowà tego odcinka, co byç mo-
˝e pozwoli na rozpocz´cie robót

inwestycyjnych pod koniec tego
roku.

Serdecznie zapraszam sympa-
tyków Ligi Polskich Rodzin
i wszystkich zainteresowanych
na spotkanie dyskusyjne poÊwi´-
cone konstytucji europejskiej –
antynarodowej, wrogiej koÊcio∏o-
wi i rodzinie. Spotkanie to odb´-
dzie si´ 5-go lutego o godz. 16.00
w sali katechetycznej w Parafii
Âwi´tej Trójcy w Zàbkach.

Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczàcy Rady

Powiatu Wo∏omiƒskiego
z LPR

Podzi´kowanie
OSP

c.d. na str. 5

W ciàgu ostatnich kilku mie-
si´cy zwracaliÊmy si´ do Paƒ-
stwa z apelem o finansowe

prowadzenia zbiórki na terenie
parafii. 

Po zakoƒczeniu i podsumo-
waniu zbiórki finansowej czu-
jemy si´ zobowiàzani przedsta-
wiç publicznie rozliczenie
wp∏at i serdecznie podzi´kowaç
wszystkim ofiarodawcom oraz
osobom, które zaanga˝owa∏y
si´ w naszà akcj´.

Ogólna suma wp∏at wynios∏a
17 831,94 z∏ (s∏ownie: siedem-
naÊcie tysi´cy osiemset trzydzie-
Êci jeden 94/100 z∏), z czego:

– 6247,00 z∏ – zbiórka pie-
ni´˝na na terenie Parafii Âw.
Trójcy;

– 4380,00 z∏ – zebrano w Pa-
rafii Mi∏osierdzia Bo˝ego;

– 1610,00 z∏ – zebrano w Pa-
rafii Zes∏ania Ducha Âw.;

– 1350,00 z∏ – zbiórka pie-
ni´˝na na terenie miasta prze-
prowadzona przez cz∏onków
OSP;

– 500,00 z∏ – darowizna
Spó∏dzielczego Banku Rzemio-
s∏a i Rolnictwa;

– 378,00 z∏ – stanowià wp∏a-
ty indywidualne;

Pozosta∏a kwota 3866,94 z∏
stanowi osobisty wk∏ad finan-
sowy cz∏onków naszej jednost-
ki na karosacj´ samochodu.

Dzi´kujàc za dokonane wp∏a-

ty zwracamy si´ z uprzejmà
proÊba o dalszà pomoc finanso-
wà przy realizacji inwestycji,
której koszty przekroczy∏y nie-
stety nasze przewidywania.

Osoby i instytucje pragnàce
wesprzeç finansowo dzia∏al-
noÊç Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej w Zàbkach, mogà wp∏acaç
pieniàdze na konto jednostki
w Spó∏dzielczym Banku Rze-
mios∏a i Rolnictwa, 05-200 Wo-
∏omin, ul. Wàska 18

nr konta: 
74 8006 0000 00109077
2004 0002.

Zarzàd i druhowie OSP
Zàbki

Modernizacja sieci energetycznej rejonu ul. Szwole˝erów
Wed∏ug informacji jakie

uzyska∏em w Zak∏adzie Ener-
getycznym Warszawa-Teren,
w 2005 roku b´dzie przeprowa-
dzona kompleksowa moderni-
zacja sieci energetycznej w rejo-
nie ul. Szwole˝erów, Bartosza,
Ko∏∏àtaja, Obroƒców, Jesien-
nej i Lotniczej. Wybrany ju˝ zo-
sta∏ wykonawca projektu moder-
nizacji. Przewidywany termin
zakoƒczenia wszelkich prac mo-
dernizacyjnych to wrzesieƒ br.

Powy˝sza inwestycja jest dla
tego rejonu niezb´dna. Bardzo
cz´ste awarie i przepi´cia sà du-
˝ym utrudnieniem zarówno dla
mieszkaƒców, jak i zak∏adów.
Nowa sieç b´dzie wyposa˝ona
w kable izolowane (w tzw. war-
koczach), dzi´ki czemu nie 
b´dzie ju˝ problemów z prze-
pi´ciami podczas silniejszych
wiatrów. Sieç Êredniego napi´-
cia b´dzie instalowana na tych
samych s∏upach co sieç niskie-

go napi´cia, co zmniejszy licz-
b´ s∏upów i w wielu przypad-
kach pozwoli wyeliminowaç je
z terenów prywatnych. Póki co
raczej nie ma mowy o budowie
sieci kablowej (tak jak w przy-
padku telefonów). Powa˝nà
przeszkodà sà wàskie ulice,
w których po prostu nie ma
miejsca na wszystkie instalacje. 

radny 
Waldemar Stachera

Sk∏ad 
Rady Spo∏ecznej 

„Drewnicy”
Radni Sejmiku Wojewódz-

kiego wiosnà ubieg∏ego roku
powo∏ali nowy sk∏ad Rad 
Spo∏ecznych Szpitali Woje-
wódzkich.

Do Rady Spo∏ecznej Szpitala
Wojewódzkiego „Drewnica”
w Zàbkach z naszego powiatu
powo∏ano wiceprzewodniczà-
cego Rady Powiatu Wo∏omiƒ-
skiego Ryszarda Walczaka
z LPR, który w dn. 17 grudnia
2004 r. zosta∏ wybrany na wice-
przewodniczàcego Rady. Rów-
nie˝ pan Marek Kurek radny
Miasta Wo∏omin wszed∏
w sk∏ad tej Rady.

Rada pracuje w nast´pujà-
cym sk∏adzie: przewodniczàcy
Robert J´drzejczak, wiceprze-
wodniczàcy Ryszard Walczak,
sekretarz Anna Fiolecka, cz∏on-
kowie: Kazimierz Kurek, Ma-
rek Kurek, Tomasz Lewandow-
ski, Adam Chroszewski, Jacek
Wciórka.

red.

Podzi´kowanie
Mieszkaƒcy z ul. Dzikiej serdecznie dzi´kujà radnym za

zainteresowanie si´ ich problemami oraz za wdro˝onà inwestycj´
majàcà na celu popraw´ stanu komunikacyjnego w ul. Dzikiej.

wsparcie naszych dzia∏aƒ,
zmierzajàcych do wyposa˝enia
naszej Jednostki w samochód
po˝arniczy. Ju˝ wczeÊniej
wspominaliÊmy o fakcie za-
kupu podwozia samochodu
STAR 266 i poddaniu go proce-
sowi zabudowy nadwoziem po-
˝arniczym. 

W∏aÊnie w tym czasie zwró-
ciliÊmy si´ do Paƒstwa po raz
pierwszy. Apel zosta∏ zamiesz-
czony na ∏amach „Co s∏ychaç?”
oraz og∏oszony przez probosz-
czów zàbkowskich parafii.
Wspólnie z proboszczami oraz
zarzàdami KoÊcielnej S∏u˝by
Porzàdkowej uda∏o si´ wypra-
cowaç ogólnà koncepcj´ prze-
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Rozmowa z nowym radnym

red. – Zosta∏ Pan radnym
w wyniku przeprowadzonych
9 stycznia br. wyborów uzupe∏-
niajàcych do Rady Miasta. Gra-
tuluj´ wygranej!

S∏awomir Ziemski – Majàc
mo˝liwoÊç chcia∏bym podzi´ko-
waç wszystkim mieszkaƒcom
okr´gu nr 9, którzy poparli moje
plany rozwoju naszej spo∏eczno-
Êci. Pragn´ zapewniç, i˝ b´d´ dà-
˝y∏ do ich realizacji.

red. – DoÊç aktywnie prowa-
dzi∏ Pan bezpoÊrednià kampani´
przedwyborczà. Musia∏ Pan ze-
braç odpowiednià iloÊç podpi-
sów, przeprowadzi∏ Pan dwa razy
kolporta˝ materia∏ów przedwy-
borczych, 5 stycznia br. zorgani-
zowa∏ Pan spotkanie z wybor-
cami, udziela∏ si´ na serwerze
osiedlowym. Czy z takà samà
skutecznoÊcià i energià b´dzie
Pan poÊwi´caç si´ sprawom sa-
morzàdowym?

S. Z. – Moje dzia∏ania b´dà na-
kierowane na rozwiàzanie zauwa-
˝alnych przez wszystkich miesz-
kaƒców lokalnych problemów, tj.
infrastruktury technicznej i komu-
nikacyjnej, zapewnienia podsta-
wowych warunków zamieszka-
nia, tj. szko∏y, przedszkola, ˝∏ob-
ka. Powy˝sze problemy nale˝a∏o-
by rozwiàzaç jak najszybciej.
Mam nadziej´, ˝e b´dàc cz∏on-
kiem Zarzàdu Wspólnoty Miesz-
kaniowej Kopernik udowodni∏em
mo˝liwoÊç realizacji trudnych
wyzwaƒ i rozwiàzywania proble-
mów. Takie same cele b´dà przy-
Êwieca∏y moim dzia∏aniom w Ra-
dzie Miasta.

red. – Czy osiàgnà∏ Pan za-
mierzony cel, czy wcià˝ do niego
dà˝y?

S. Z. –Podejmujàc decyzj´
o kandydowaniu do Rady Miasta
Zàbki przyÊwieca∏ mi cel poprawy
miejsca zamieszkania naszej lo-

kalnej spo∏ecznoÊci. Wiem, ˝e jest
to trudne wyzwanie, ale mo˝liwe
do realizacji. Realizujàc oczeki-
wania wyborców b´d´ móg∏
stwierdziç, ˝e osiàgnà∏em zamie-
rzony cel.

red. – Przeprowadzenie kam-
panii wyborczej jest zwiàzane
z wydatkami. Ile wydatkowano
na Paƒskà kampani´ i skàd zo-
sta∏y wzi´te Êrodki?

S. Z. – Na kampani´ wyborczà
Komitet Wyborczy KWW Prawo
i SamorzàdnoÊç w Zàbkach wyda∏
610 z∏. Na t´ kwot´ sk∏ada∏y si´
koszty wydruku ulotek i broszur
informacyjnych. Ârodki na kam-
pani´ wyborczà pochodzi∏y z mo-
ich prywatnych pieni´dzy.

red. – W deklaracjach przed-
wyborczych opublikowanych
w poprzednim numerze „Co
s∏ychaç?” poznaliÊmy Pana za-
lety. Prosz´ je pokrótce przypo-
mnieç i powiedzieç jakie Pan
ma s∏aboÊci?

S. Z. – Mojà zaletà jest posiada-
na wiedza o finansach komunal-
nych oraz doÊwiadczenie nabyte
podczas pracy w instytucjach fi-
nansowych. Chcia∏bym je wyko-
rzystaç w dzia∏aniach majàcych na
celu popraw´ naszego miejsca za-
mieszkania. O s∏aboÊciach mojej
osoby mogà wypowiadaç si´
mieszkaƒcy, z którymi mia∏em
przyjemnoÊç wspó∏pracowaç b´-
dàc cz∏onkiem Zarzàdu Komisji
Rewizyjnej osiedla „Kopernik”.

red. – Jakie doÊwiadczenia
z zarzàdzania Wspólnotà Miesz-
kaniowà „Kopernik” uwa˝a
Pan za najistotniejsze i w jakim
stopniu mogà byç wykorzystane
w pracy radnego?

S. Z. – DoÊwiadczenie zdobyte
w zarzàdzaniu Wspólnotà Miesz-
kaniowà „Kopernik” stanowià dla
mnie istotny element w mojej ka-
rierze zawodowej. W trakcie wy-

konywanej pracy nauczy∏em si´
wykorzystywania wiedzy teore-
tycznej w dzia∏aniach dla dobra
wszystkich mieszkaƒców. Naj-
istotniejszym zdobytym doÊwiad-
czeniem jest podejmowanie trud-
nych decyzji opartych na czytel-
nych i prawych zasadach.

red. – Co Pana zdaniem mo˝-
na, a wr´cz nale˝y zmieniç
w Zàbkach?

S. Z. – Po pierwsze – nale˝y
zrestrukturyzowaç bud˝et miasta
i dostosowaç jego zad∏u˝enie do
mo˝liwoÊci finansowych. Mo˝na
tego dokonaç poprzez wydziele-
nie odr´bnego podmiotu posiada-
jàcego osobowoÊç prawnà – Miej-
skiego Zak∏adu Komunalnego. Je-
dynym w∏aÊcicielem takiego pod-
miotu by∏aby Gmina Miasto Zàb-
ki. Taki podmiot musia∏by samo-
dzielnie zrównowa˝yç wydatki
i dochody. Wówczas Gmina Mia-
sto Zàbki nie musia∏aby wydawaç
w ramach dotacji z bud˝etu miasta
dla zak∏adu planowanej w bud˝e-
cie na rok 2005 kwoty 1800 tys.
z∏. Ta kwota mog∏aby byç wydat-
kowana na popraw´ infrastruktury
drogowej w mieÊcie.

Po drugie – nale˝y zmieniç za-
sady nadawania priorytetów bu-
dowie infrastruktury miejskiej.
Uwa˝am, ˝e aktualne zasady par-
tycypacji mieszkaƒców w budo-
wie infrastruktury nale˝a∏oby cza-
sowo (do poprawy systemu finan-
sowania miasta) zmieniç na obli-
gatoryjne uiszczanie przez posia-
daczy gruntowych op∏at adiacenc-
kich. Przypomn´, ˝e op∏ata adia-
cencka jest ustalana przez Rad´
Miasta w zwiàzku ze wzrostem
wartoÊci nieruchomoÊci spowodo-
wanej m. in. urzàdzaniem lub mo-
dernizacjà dróg gminnych. Zazna-
czam, ˝e szybsza budowa infra-
struktury miejskiej pozwoli na
szybszy rozwój mieszkalnictwa
w naszym mieÊcie, a w konse-
kwencji do zwi´kszenia dochodu
w bud˝ecie miasta z tytu∏u podat-
ku dochodowego od osób fizycz-
nych. W 2005 r. planowany jest
dochód z tego tytu∏u 12441707 z∏.,
co stanowi 32,83% dochodu bu-
d˝etu Miasta).

Po trzecie – emisja obligacji ko-
munalnych przy za∏o˝eniu spe∏nie-
nia warunków ich emisji zawar-
tych w ustawie o finansach pu-
blicznych. Zgodnie z Ustawà o Fi-
nansach Publicznych ∏àczna kwota
przypadajàcych do sp∏aty w danym
roku bud˝etowym rat kredytów
i po˝yczek oraz potencjalnych
sp∏at kwot wynikajàcych z udzielo-
nych przez jednostki samorzàdu te-
rytorialnego por´czeƒ wraz z na-
le˝nymi w danym roku odsetkami
od tych kredytów i po˝yczek, oraz
nale˝nych odsetek i dyskonta,
a tak˝e przypadajàcych w danym
roku bud˝etowym wykupów pa-
pierów wartoÊciowych emitowa-
nych prze jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, nie mo˝e przekro-
czyç 15% planowanych na dany
rok bud˝etowy dochodów, a ∏àczna
kwota d∏ugu Miasta w kolejnych
latach bud˝etowych nie mo˝e prze-
kroczyç 60% dochodów Miasta
w danym roku bud˝etowym.

Po czwarte – nale˝y si´gnàç po
Êrodki z Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR). Jest to pro-
gram, w ramach którego gminy
mogà pozyskiwaç Êrodki pomoco-
we z Unii Europejskiej. ZPORR
okreÊla cele i kierunki oraz wyso-
koÊç wykorzystywania Êrodków na
realizacj´ polityki regionalnej paƒ-
stwa, które b´dà uruchamiane
w latach 2004–2006 z udzia∏em
funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej: Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

Cel strategiczny ZPORR (Two-
rzenie warunków wzrostu konku-
rencyjnoÊci regionów oraz prze-
ciwdzia∏anie marginalizacji nie-
których obszarów w taki sposób,
aby sprzyjaç d∏ugofalowemu roz-
wojowi gospodarczemu kraju, je-
go spójnoÊci ekonomicznej, spo-
∏ecznej i terytorialnej oraz inte-
gracji z Unià Europejskà – przyp.
red.) zosta∏ sformu∏owany w Na-
rodowej Strategii Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2001–2006 i jest
podstawà do prowadzenia i koor-
dynacji w tym okresie wszystkich
dzia∏aƒ podejmowanych w ra-

mach polityki rozwoju regional-
nego oraz w ramach Narodowego
Planu Rozwoju na lata 2004-2006. 

red. – Ka˝dy radny uczestni-
czy w pracach komisji dzia∏ajà-
cej przy Radzie Miasta. W jakiej
Komisji: Spo∏ecznej, Gospodar-
czej czy Rewizyjnej widzi Pan
swoje miejsce?

S. Z. – Aktualnie jestem w trak-
cie zapoznawania si´ z zadaniami
i problemami rozwiàzywanymi
przez Komisje dzia∏ajàce przy Ra-
dzie Miasta. Uczestniczy∏em jako
mieszkaniec w posiedzeniach Ko-
misji Gospodarczej i Spo∏ecznej.
Mia∏em równie˝ przyjemnoÊç za-
poznania si´ ze sk∏adem i proble-
mami rozwiàzywanymi przez Ko-
misj´ Rewizyjnà Rady Miasta
Zàbki. Z racji swojej posiadanej
wiedzy chcia∏bym uczestniczyç
w pracach Komisji Gospodarczej. 

red. – Dwa lata to krótko. Czy
b´dzie Pan ponownie startowa∏
na radnego w nast´pnych wybo-
rach? JeÊli tak, to czy jeszcze
gminnego czy ju˝ powiatowego
szczebla?

S. Z. – Ponowne kandydowanie
na radnego w nast´pnych wybo-
rach uzale˝niam od realizacji ce-
lów wyborczych oraz mo˝liwoÊci
ich realizacji. Chc´ rozwiàzywaç
najwa˝niejsze problemy lokalne,
a nie powiatowe.

red. – Czy popiera lub sympa-
tyzuje Pan z okreÊlonà partià
politycznà?

S. Z. – Jestem osobà bezpartyj-
nà. Uwa˝am, ˝e wszystkie osoby,
w tym polityków i dzia∏aczy spo-
∏ecznych powinna cechowaç kom-
petencyjnoÊç, wra˝liwoÊç na pro-
blemy innych i uczciwoÊç dzia∏a-
nia bez wzgl´du na przynale˝noÊç
politycznà. 

red. – Zostawmy polityk´
i sprawy lokalne na boku. Po-
rozmawiajmy o sprawach bar-
dziej przyjemnych. Jakie jest
Pana hobby?

S. Z. – Interesuj´ si´ przedwo-
jennym rynkiem finansowym.

red. – Gdybym móg∏ cofnàç
czas to zosta∏bym....

S. Z. –... tym, kim jestem.
red. 

DOMEL
Autoryzowany zak∏ad naprawy
AGD naprawia: pralki automa-
tyczne, ch∏odziarki, ch∏odziarko-
-zamra˝arki, zmywarki, kuchnie
mikrofalowe i temu podobne.

In˝. Ryszard Szcz´Êniak
Zàbki ul. Lisa Kuli 19 a

Tel. 781 73 68 lub
0 604 688 037

Firma istnieje od 1982 roku.

Ziemski S∏awomir, lat 30, ˝onaty, ukoƒczy∏ Wydzia∏u Prawa
Uniwersytetu w Bia∏ymstoku. Zawodowo audytor wewn´trzny
w instytucji finansowej. By∏y cz∏onek Zarzàdu i Komisji Rewi-
zyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej „Kopernik” w Zàbkach.

Informacja wst´pna
Przewodniczàcy Rady Mia-

sta Zàbki
W okresie 03.11.1004 a 25.11.

2005, zgodnie z planem pracy
Komisji Rewizyjnej, zgodnie
z decyzjà Komisji Spo∏ecznej
oddelegowujàcej do zespo∏u
kontrolnego radnego K. S∏omk´,
odby∏a si´ planowa, czàstkowa
kontrola pozyskiwania docho-
dów z tytu∏u podatków, dzier˝aw
i op∏at lokalnych. 

Dodatkowym bodêcem do
przeprowadzenia kontroli by∏o
sprawozdanie Burmistrza Miasta
Zàbki z dzia∏alnoÊci w pierw-
szym pó∏roczu 2004, a dok∏adnie
informacje o zaleg∏oÊciach,
ulgach i umorzeniach w nim za-
warte. 

A) W Dz. 700 Rozdz. 70005 §
075 „Dochody z najmu i dzier˝a-
wy sk∏adników majàtkowych”
zaleg∏oÊci wynoszà 193 990 z∏.

B) W Dz. 756 Rozdz. 75601 §
035 „Podatek od dzia∏alnoÊci go-
spodarczej op∏acanej w formie
karty podatkowej zaleg∏oÊci wy-
noszà 220 676 z∏.

C) W Dz. 756 Rozdz. 75615 §
031 „Podatek od nieruchomoÊci”
zaleg∏oÊci wynoszà 308 589 z∏.

D) W Dz. 756 Rozdz. 75615 §
034 „Podatek od Êrodków trans-
portowych” zaleg∏oÊci wynoszà
732 474 z∏.

W zestawieniu skutków obni-
˝enia stawek oraz ulg i umorzeƒ
w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 034
„Podatek od Êrodków transporto-

wych” 10 postanowieƒ da∏o sku-
tek ulg i umorzeƒ równy
410 056 z∏.

Zespó∏ kontrolny komisji re-
wizyjnej przeanalizowa∏ dzie-
si´ç stron zestawieƒ tabelarycz-
nych otrzymanych od inspektora
ds. finansowo-kasowych. Nie
wniesiono uwag formalnych do
zawartych w nich informacji. 

Szczegó∏owo przeanalizowa-
no kolejne dwa zbiory dokumen-
tów dwóch najwi´kszych, domi-
nujàcych d∏u˝ników. Ich nale˝-
noÊci wobec Urz´du przekracza-
jà po∏ow´ wszelkich wierzytel-
noÊci.

Wyniki:
1. Temat kontroli pokrywa∏

si´ cz´Êciowo z tematykà kilku
posiedzeƒ Komisji Spo∏ecznej,
na których to spotkaniach prze-
analizowano dzia∏ania Urz´du
w tematyce zgodnej z A, B, i C.
Zespó∏ kontrolny potwierdzi∏
brak konsekwencji i determina-
cji w realizowaniu przez odpo-
wiedzialnych urz´dników ich
statutowych obowiàzków.

2. Pierwszy z dominujàcych
d∏u˝ników generowa∏, generuje
i b´dzie generowa∏ d∏ug wobec
miasta niezale˝nie od podj´tych
dzia∏aƒ formalno-prawnych. Na-
tychmiastowa windykacja d∏ugu
mo˝e spowodowaç natychmia-
stowe og∏oszenie upad∏oÊci.
W skomplikowanej sytuacji
prawnej d∏u˝nik powy˝szy dys-
ponuje mieniem wielokrotnie
przewy˝szajàcym wartoÊç d∏u-

gu. Urzàd, zgodnie z zalecenia-
mi Komisji Rewizyjnej i Spo-
∏ecznej sprzed ponad roku roz-
poczà∏ procedur´ zaj´cia hipote-
ki d∏u˝nika.

3. Drugi z dominujàcych
d∏u˝ników (nazwany przez ko-
misj´ d∏u˝nikiem X) zgodnie
z materia∏ami pisemnymi podpi-
sanymi przez inspektora ds. ksi´-
gowoÊci i dostarczonymi prze-
wodniczàcemu zespo∏u kontrol-
nego pod rygorem poufnoÊci
w dniu 25 listopada 2004 ma za-
leg∏oÊci w wysokoÊci 222 890 z∏.
80 gr + odsetki w wysokoÊci
179 933 z∏ 30 gr. (stan na 26 luty
2004). Zaleg∏oÊci d∏u˝nika
X si´gajà 1999 roku, w sumie
Urzàd wystawi∏ 263 (dwieÊcie
szeÊçdziesiàt trzy!!!) tytu∏y wy-
konawcze do dnia 25 listopada
2004 nie uzyskujàc jednej z∏o-
tówki. Zdziwienie i zaniepokoje-
nie zespo∏u kontrolnego zbudzi∏
fakt, i˝ pomimo powy˝szej wie-
dzy Burmistrz Miasta w lutym
2004 przychyli∏ si´ do proÊby
d∏u˝nika, uwierzy∏ w jego rzetel-
noÊç (?), i roz∏o˝y∏ ca∏à nale˝-
noÊç na szeÊç rat p∏atnych od
maja 2004. ˚adna z powy˝szych
rat nie zosta∏a zap∏acona, a decy-
zja Urz´du o egzekucji d∏ugu jest
datowana na 25 listopada 2004 –
ostatni dzieƒ pracy zespo∏u kon-
trolnego. 

Wnioski wst´pne:
Zespó∏ kontrolny Komisji 

Rewizyjnej proponuje Radzie
Miasta:

• Zobowiàzanie Burmistrza
Miasta Zàbki do przedstawienia
planu dzia∏aƒ podleg∏ych mu
urz´dników w celu optymaliza-
cji Êciàgania danin publicznych
(dotyczy A, B, C i D) w terminie
do 28 lutego 2005. 

• Zobowiàzanie Burmistrza
Miasta Zàbki do przedstawienie
pe∏nej dokumentacji zwiàzanej
z uruchomieniem procedury za-
j´cia hipoteki (punkt 2), z jedno-
czesnym przedstawieniem opinii
prawnej dotyczàcej mo˝liwoÊci
wyegzekwowania nale˝nych
praw przez Miasto Zàbki w ter-
minie do 31 marca 2005.

• Zobowiàzanie Burmistrza
Miasta Zàbki do przedstawienia
Radzie Miasta konsekwencji
i wyników wznowienia post´po-
wania egzekucyjnego wobec
d∏u˝nika X w terminie do 31
marca 2005.

• Zespó∏ kontrolny Komisji
Rewizyjnej zwróci si´ do Rzecz-
nika Dyscypliny Finansów Pu-
blicznych o wydanie opinii, czy
w sprawie d∏u˝nika X nie naru-
szono prawa. 

• Zespó∏ kontrolny Komisji
Rewizyjnej zwróciç si´ do Urz´-
du Skarbowego w Wo∏ominie,
o zbadanie prawid∏owoÊci proce-
dur zwiàzanych z p∏atnoÊciami
d∏u˝nika X w okresie ostatnich
pi´ciu lat, oraz o przedstawienia
pisemnej opinii w tej sprawie.

Zespó∏ kontrolny Komisji Re-
wizyjnej, po przeanalizowaniu
dost´pnych materia∏ów, przed-
stawia jednoczeÊnie Radzie Mia-
sta projekt Uchwa∏y „W sprawie

szczegó∏owych zasad i trybu
umarzania wierzytelnoÊci gmin-
nych jednostek organizacyjnych
z tytu∏u nale˝noÊci pieni´˝nych,
do których nie stosuje si´ przepi-
sów ustawy-Ordynacja podatko-
wa, udzielania innych ulg
w sp∏acaniu tych nale˝noÊci,
a tak˝e organów do tego upraw-
nionych”. 

JednomyÊlnie cz∏onkowie ze-
spo∏u uwa˝ajà, i˝ przyj´cie po-
wy˝szej uchwa∏y pozwoli wyeli-
minowaç przynajmniej cz´Êç
niejasnoÊci zwiàzanych z proce-
sem Êciàgania danin publicznych
i uznaniowoÊci w przyznawaniu
ulg. Wnioski koƒcowe zostanà
sprecyzowane po uzyskaniu od-
powiedzi ze strony Rzecznika
DFP oraz Urz´du Skarbowego.

Przewodniczàcy zespo∏u 
kontrolnego Komisji Rewizyjnej

Krzysztof S∏omka
Komisja Rewizyjna: 
Waldemar Stachera, 

Adam Szarubko, 
Krzysztof Laskowski.

Zespó∏ kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zàbki
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AGRO-TECHNIKA
Oddzia∏ Praska Gie∏da Spo˝ywcza

Zàbki, dnia 14. 12. 2004 r.
Sz. P. Ignacy Jarzy∏o

Przewodniczàcy Rady Miasta

W imieniu Dyrekcji Praskiej
Gie∏dy Spo˝ywczej oraz jako
mieszkaniec Zàbek zwracam si´
do Pana z proÊbà o spowodowa-
nie zaprzestania niezrozumia∏ej
i nieuczciwej kampanii prasowej
skierowanej przeciwko Agro-
-Technice S. A. w czasopiÊmie
„Co s∏ychaç?”. Prosz´ równie˝
o zapoznanie Radnych naszego
Miasta z treÊcià niniejszego listu
oraz o opublikowanie go w „Co
s∏ychaç?”.

W numerze listopadowym
z 2004 roku na stronie tytu∏owej
ukaza∏ si´ artyku∏ podpisany
przez p. Waldemara Stachera, p.
Adama Szarubko i p. Krzysztofa
Laskowskiego pt: „Co dalej
z Miejskim Zak∏adem Komunal-
nym” oraz na nast´pnych stro-
nach artyku∏ podpisany przez p.
Waldemara Stachera pt: „Proto-
kó∏ z kontroli poboru op∏aty tar-
gowej”.

W artyku∏ach tych w cz´Êci
dotyczàcej Agro-Techniki i Pra-
skiej Gie∏dy Spo˝ywczej wyst´-
pujà przek∏amania, nieprawdzi-
we dane oraz tendencyjne opinie.

Podane informacje i u˝yte sfor-
mu∏owania odbi∏y si´ negatyw-
nym echem wÊród mieszkaƒców
Zàbek, wÊród kupców i klientów
Praskiej Gie∏dy Spo˝ywczej oraz
wÊród naszej za∏ogi. Zamieszczo-
ne informacje sk∏ócajà Êrodowi-
sko przedsi´biorców w Zàbkach.
Straty materialne i moralne, jakie

z tego tytu∏u ponieÊliÊmy sà bar-
dzo wysokie, a odbudowa naszej
pozycji b´dzie wymaga∏a pracy
i pieni´dzy.

Pragniemy zwróciç Pana uwa-
g´ na tylko jeden akapit ze strony
tytu∏owej w brzmieniu: „Bo sto-
sownà deklaracj´ zbiorczà sk∏ada
firma Agro-Technika, która jest
zak∏adem pracy chronionej zwol-
nionym z podatku od nierucho-
moÊci. Kwota podatku, która mo-
g∏aby trafiç do kasy miasta, a od
wielu lat nie trafia, wynosi w ska-
li roku ponad 500 tys. z∏otych”.

Po pierwsze – AGRO-TECH-
NIKA S. A. dzia∏a na ogólnych
zasadach, nie jest zak∏adem pra-
cy chronionej. Jest grupà kapita-
∏owà, która dzia∏a zgodnie z pra-
wem. W naszej Spó∏ce, co roku
przeprowadzany jest audyt oraz
majà miejsce okresowe kontrole
Urz´du Skarbowego i Urz´du
Kontroli Skarbowej, w tym rozli-
czeƒ z miastem. Po drugie – de-
klaracj´, zgodnie z ustawà z dnia
12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i op∏atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r Nr 9, poz. 84 ze zm.)
sk∏adajà oddzielnie: Agro-Tech-
nika S. A., Agro-Technika S. A.
Oddzia∏ Praska Gie∏da Spo˝yw-
cza, która jest jednym z oddzia-
∏ów Agro-Techniki S. A, oraz
Zespó∏ Hurtowni INA.

Po trzecie – od grupy Agro-
-Techniki z tytu∏u podatku od
nieruchomoÊci dla nieruchomo-
Êci po∏o˝onych w Zàbkach, przy
ul. Pi∏sudskiego 180 i 176 trafi∏o
do kasy miasta w poszczegól-
nych latach:

PodkreÊlam, ˝e do kasy miasta
z dzia∏alnoÊci grupy Agro-Tech-
nika S. A. w 2004 roku wp∏yn´∏o
667. 541, 60 z∏ (szeÊçset szeÊç-
dziesiàt siedem tysi´cy pi´çset
czterdzieÊci jeden z∏. 60/100),
a za lata 2000 – 2004 do kasy
miasta wp∏yn´∏o 2. 512. 893,
18 z∏. (dwa miliony pi´çset dwa-
naÊcie tysi´cy osiemset dziewi´ç-
dziesiàt trzy z∏ote 18/100) i to tyl-
ko z podatku od nieruchomoÊci.

Do kasy miasta wp∏ywajà po-
nadto kwoty z tytu∏u:

– CIT – Agro-Technika
i szeÊç innych firm z grupy kapi-
ta∏owej ma adres w Zàbkach, na
ul. Pi∏sudskiego 176 lub 180 oraz
25 kupców z Praskiej Gie∏dy
Spo˝ywczej zarejestrowa∏o swo-
jà dzia∏alnoÊç w Zàbkach.

– PIT – ja i wielu innych pra-
cowników grupy Agro-Technika
i kupców Praskiej Gie∏dy Spo-
˝ywczej osiedli∏o si´ w Zàbkach.

– op∏at skarbowych
Sà to tylko niektóre podatki.
WyjaÊniamy równie˝, ˝e dzia-

∏alnoÊç „warzywniaka”, która
rzekomo mia∏aby daç tak ogrom-
ne dochody miastu, jest deficyto-
wa i utrzymujemy ja tylko dla
komplementarnoÊci oferty nasze-
go rynku hurtowego, – o czym
wielokrotnie informowa∏em Pa-
na Burmistrza.

Nadmieniam jednoczeÊnie, ˝e:
– Agro-Technika rozpocz´∏a

dzia∏alnoÊç w Zàbkach w 1990
roku i zagospodarowa∏a 11 ha
nieu˝ytków, wyrobisk i Êmietni-
ków;

– Agro-Technika i kupcy
dzia∏ajàcy na rynku hurtowym to
polskie przedsi´biorstwa, które
zwiàza∏y swój los z Zàbkami.

– Praska Gie∏da Spo˝ywcza
tworzy miejsca pracy dla ponad
800 osób.

– Grupa Agro-Technika ni-
gdy nie odmówi∏a i nie odmawia
pomocy np.: Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej, Klubowi Seniora, na
wakacyjny wypoczynek m∏o-
dzie˝y, klubowi Dolcan, na reha-
bilitacja osób niepe∏nospraw-
nych, na fundusze po˝yczkowe
i por´czeƒ dla przedsi´biorców,
Gminne Centrum Informacji, na
szkolenia dla bezrobotnych i inne
wa˝ne cele spo∏eczne.

– Praska Gie∏da Spo˝ywcza
jest miejscem aprowizacji dla
najubo˝szych mieszkaƒców
miasta

– Praska Gie∏da Spo˝ywcza
zainicjowa∏a w 2004 roku prze-
budow´ skrzy˝owania ul. Pi∏sud-
skiego i ul. Powstaƒców, oraz
przystanków autobusowych
i wspar∏a przebudow´ kwotà 60.
000, 00 z∏. Obecnie prowadzimy

O/PGS              Zespó∏ Hurtowni INA     Agro-Technika S.A.

2000 rok 352. 669, 50 36. 144, 12 2. 306, 33
2001 rok 390. 828, 96 43. 488, 00 894, 19
2002 rok 451. 978, 63 46. 147, 86
2003 rok 470. 979, 29 46. 837, 00 3. 077, 70
2004 rok 615. 428, 50 46. 837, 00 5. 276, 10
RAZEM: 2. 281. 884, 88 219. 453, 98 11. 554, 32

Szanowny Panie Dyrektorze,
wprowadzi∏ nas Pan w os∏u-

pienie swoim pismem. Z abso-
lutnà pewnoÊcià siebie pisze
Pan: „od grupy Agro-Technika
z tytu∏u podatku od nierucho-
moÊci dla nieruchomoÊci po∏o-
˝onych w Zàbkach, przy ul. Pi∏-
sudskiego 180 i 176 trafi∏o do
kasy miasta w poszczególnych
latach.... 2.512.893,18 z∏”.
G∏ówny udzia∏ w tej kwocie, tj.
2’281’884,88 z∏ ma Agro-Tech-
nika S. A. Oddzia∏ Praska Gie∏da
Spo˝ywcza (w Pana piÊmie
oznaczona skrótem – O/PGS). 

Tymczasem Prezes Zarzàdu
Agro-Technika S. A. Oddzia∏

Praska Gie∏da Spo˝ywcza p. Ze-
non Dani∏owski w piÊmie do
Urz´du Miasta w Zàbkach z dnia
15.01.2004 r. pisze: „AGRO-
-TECHNIKA S. A. Oddzia∏
Praska Gie∏da Spo˝ywcza infor-
muje, ̋ e posiada status Zak∏adu
Pracy Chronionej, w zwiàzku
z czym nie odprowadza podatku
od nieruchomoÊci do Urz´du
Gminy, lecz 10% do Paƒstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, a 90% na
Zak∏adowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepe∏nospraw-
nych.” (wyt∏uszczenie w∏asne
autorów, orygina∏ pisma za-
mieszczamy obok). Brak jakich-

Czy ta sytuacja, z którà mamy
do czynienia na terenie Praskiej
Gie∏dy Spo˝ywczej jest w∏a-
Êciwa? 

Oto du˝a firma Agro-Techni-
ka S. A. tworzy swój oddzia∏
dysponujàcy ogromnymi po-
wierzchniami targowymi na te-
renie Zàbek, które, jak rozumie-
my, wynajmuje innym firmom.
Poniewa˝ jednak oddzia∏ ten za-
trudnia osoby niepe∏nosprawne
(w tym jednego z radnych) ma
status Zak∏adu Pracy Chronionej
i nie p∏aci podatku od nierucho-
moÊci do gminy. 10% kwoty,
którà musia∏aby p∏aciç, przeka-
zuje na PFRON. PFRON zwraca
gminie 100% utraconych podat-
ków. Czyli de facto my wszyscy,
podatnicy, p∏acimy 90% podat-
ku za Agro-Technik´ S. A.
O/PGS, bo przecie˝ PFRON do-
staje brakujàce pieniàdze z Bu-
d˝etu Paƒstwa. 

Nasza Komisja uwa˝a, ˝e
wszyscy przedsi´biorcy powinni
byç traktowani równopodmioto-
wo. I oto zabiegamy. A na do-
wód, ˝e nie mamy tu na myÊli
podnoszenia podatków, niech
Êwiadczy fakt, ˝e przed∏o˝yli-
Êmy Radzie Miasta nowelizacj´
uchwa∏y w kwestii op∏aty targo-
wej, w∏aÊnie zmniejszajàcy t´
op∏at´. Mniejsze op∏aty, ale po-

Czego nie wie Dyrektor kolwiek wp∏at podatku od nieru-
chomoÊci na konto Urz´du Mia-
sta od Agro-Technika S. A. Od-
dzia∏ Praska Gie∏da Spo˝ywcza
potwierdzi∏a równie˝ kontrola
przeprowadzona w Urz´dzie
Miasta przez naszà Komisj´. In-
formacje, które otrzymaliÊmy
od kompetentnych pracowni-
ków Urz´du Miasta, nie pozo-
stawiajà jakichkolwiek wàtpli-
woÊci, ̋ e my mamy racj´, a Pan,
nie wiedzieç czemu, próbuje
wprowadziç w b∏àd czytelników
i radnych.

Do kasy miasta trafiajà tylko
podatki od Agro-Technika S. A.
(nie myliç z Agro-Technika S.
A. O/PGS) i Zespo∏u Hurtowni
INA – odpowiednio w 2004 ro-
ku: 5’276,10 z∏ i 46’837,00 z∏.
Tu si´ zgadzamy. 

Tyle w odpowiedzi panu Dy-
rektorowi Zarzàdzajàcemu Mi-
ros∏awowi Morawskiemu. Na
przysz∏oÊç radzimy jednak kon-
sultowaç swoje pisma z Preze-
sem Zarzàdu.

Zupe∏nie odr´bnà sprawà jest,
czy bud˝et miasta poniós∏ straty
z tego tytu∏u. Prowadzàc kontro-
l´ poboru podatków, pomimo
naszych szczegó∏owych pytaƒ
w kwestii podatku od nierucho-
moÊci z terenu Praskiej Gie∏dy
Spo˝ywczej, nie otrzymaliÊmy
jednej istotnej informacji. Infor-
macji, ˝e miasto w minionych
latach otrzymywa∏o z Paƒstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych kwo-
ty wyrównujàce straty z tytu∏u
ulg podatkowych od Zak∏adów
Pracy Chronionej. Co wi´cej,
analizujàc projekt bud˝etu na
2005 rok, stwierdziliÊmy, ˝e dla
odmiany w 2005 rok burmistrz
nie przewidzia∏ ˝adnej kwoty
z tego tytu∏u. Trudno nam zrozu-
mieç motywy zarówno nie poin-
formowania Komisji o tak istot-
nym fakcie, jak i braku kwoty
w tegorocznym bud˝ecie.

Nasuwa si´ jednak pytanie.

Zàbki jak Nowy York
Apel o wspó∏dzia∏anie, z ja-

kim na ∏amach „Co s∏ychaç?”
zwróci∏am si´ do Paƒstwa –
moich wyborców, nie pozostaje
bez odpowiedzi. Dzi´kuj´ i za-
ch´cam do dalszej wspó∏pracy.

W ostatnim czasie wi´kszoÊç
telefonów, które odebra∏am,
dotyczy∏a spraw porzàdku, czy
te˝ raczej nieporzàdku, w na-
szym rejonie (w mojej opinii re-
jon Drewnica nie odbiega pod
tym wzgl´dem – niestety – od
reszty miasta, ale domyÊlam c.d. na str. 7

si´, ˝e w sprawach dotyczàcych
innych cz´Êci Zàbek mieszkaƒ-
cy kontaktujà si´ z pozosta∏ymi
radnymi).

Skargi Paƒstwa dotyczy∏y za-
Êmiecania terenów wolnych
dzia∏ek (niezabudowanych i nie-
ogrodzonych), które sà jeszcze
niemal przy ka˝dej ulicy, pale-
nia Êmieci oraz beztroskiego
wypuszczania psów na ulic´
(˝eby pies si´ wybiega∏ i nie
brudzi∏ na podwórku). 

rozmowy ze Starostà o budowie
ronda, które równie˝ b´dziemy
wspó∏finansowaç.

W nawiàzaniu do wieloletniej
dobrej i partnerskiej wspó∏pracy
z miastem oraz jego w∏adzami
proponujemy polubowne uregu-
lowanie sprawy naruszenia dóbr
osobistych Agro-Technika S. A.
Prosimy, aby zgodnie z prawem
prasowym:

1) Redaktor naczelny opubli-
kowa∏ bezp∏atnie rzeczowe i od-
noszàce si´ do faktów sprostowa-
nie wiadomoÊci nieprawdziwych
i nieÊcis∏ych,

2) autorzy k∏amliwych artyku-
∏ów zamieÊcili na stronie tytu∏o-
wej przeprosiny o uzgodnionej
z pokrzywdzonym treÊci,

3) autorzy k∏amliwych artyku-
∏ów sfinansowali dodatkowe wy-
danie 2000 egzemplarzy „Co s∏y-
chaç?” z zamieszczonymi prze-
prosinami oraz sprostowaniem
i sfinansowali ich kolporta˝ we
wskazanym przez pokrzywdzo-
nego miejscach na terenie miasta.

JednoczeÊnie informujemy, ˝e
kwota, którà b´dziemy zmuszeni
dochodziç przed sàdem od auto-
rów znies∏awienia wst´pnie zo-
sta∏a oszacowana na 500. 000,
00 z∏. (pi´çset tysi´cy z∏otych).

Nam mieszkaƒcom Zàbek
oraz naszym w∏adzom winna
przyÊwiecaç dewiza, ˝e dla za-
mo˝noÊci miasta potrzebni sà za-
mo˝ni obywatele, dla zamo˝no-
Êci obywateli potrzebny jest roz-
wój przedsi´biorczoÊci, a dla
przedsi´biorczoÊci najwa˝niej-
szy jest dobry klimat.

Z powa˝aniem
Miros∏aw Morawski

Dyrektor Zarzàdzajàcy

Wybory uzupe∏niajàce
W niedziel´ 9 stycznia odby∏y

si´ wybory uzupe∏niajàce w okr´-
gu wyborczym nr 9. Frekwencja
wynios∏a 11,54%. Na 1274 osoby
upowa˝nione do g∏osowania do
urn uda∏o si´ 147 osób. Oddano
143 wa˝nych g∏osów.

Najwi´cej g∏osów oddano na
S∏awomira Ziemskiego z Komite-
tu Wyborczego Wyborców Prawo
i SamorzàdnoÊç w Zàbkach.
Otrzyma∏ on 50 g∏osów. O jeden
g∏os mniej, czyli 49, otrzyma∏ Pa-
we∏ Pu∏awski z listy nr 4 Komitetu
Wyborczego Wyborców Paw∏a
Pu∏awskiego. Poszczególni kan-
dydaci otrzymali nast´pujàcà iloÊç
g∏osów: Pawe∏ Pobo˝y z listy nr
2 Komitetu Wyborczego Wybor-
ców „Kopernik dla Powstaƒców”
– 38 g∏osów, Katarzyna Suprano-
wicz z listy nr 1 Komitetu Wybor-
czego Wyborców Wspólnota Sa-
morzàdowa – 6 g∏osów. red

bierane od wszystkich, którzy sà
do nich przez prawo zobowiàza-
ni, dadzà miastu wi´ksze przy-
chody ni˝ wy˝sze op∏aty, ale 
tylko od niektórych.

radni z Komisji Rewizyjnej
Waldemar Stachera, 

Adam Szarubko, 
Krzysztof Laskowski

Agro-Technika S.A.
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Remonty ulic powiatowych i nie tylko...

projektowania wi´c szczegó∏y
mogà ulec zmianie.

Ponadto w bie˝àcym roku ma
byç opracowana koncepcja oraz
plan przebudowy skrzy˝owania
ulicy Wojska Polskiego z Gór-
noÊlàskà. Planuje si´ by istnie-
jàce tam skrzy˝owanie (w po∏o-
wie rondo – w po∏owie skrzy-
˝owanie) zastàpiç pe∏nym ron-
dem. Takie rozwiàzanie popra-
wi∏oby bezpieczeƒstwo oraz
czytelnoÊç tego skrzy˝owania.
Pierwszeƒstwo by∏oby wtedy
oczywiste a jadàce samochody
jecha∏y by wolniej dajàc szans´
na przejÊcie przez jezdni´ 
pieszym.

Uwa˝am, ˝e warunkiem roz-
woju Zàbek jest determinacja
mieszkaƒców oraz màdre
i wspólne dzia∏anie radnych
i w∏adz tego miasta. W tym celu
mo˝emy braç przyk∏ad z gmin
sàsiednich, które doskonale po-
trafià pozyskiwaç pieniàdze na

Promyczki w „LeÊnym zakàtku”
„Kiedy Êmieje si´ dziecko,
Êmieje si´ ca∏y Êwiat.”

Janusz Korczak

Bardzo wa˝ne miejsce w przed-
szkolu zajmujà uroczystoÊci,
które wzmacniajà wi´zi mi´dzy
przedszkolem, a rodzinà dziec-
ka. Zaanga˝owanie Rodziców
w ˝ycie przedszkola nie tylko ∏à-
czy ich z placówkà, ale i ze sobà.
Tradycyjnie, jak co roku, w dniu
2 grudnia br. odby∏o si´ uroczy-
ste przyj´cie nowych dzieci do
„LeÊnego zakàtka” i nadanie im
nazwy „Promyczki”. Po raz
pierwszy Maluchy bra∏y udzia∏
w najwa˝niejszej dla nich chwili
– „Pasowaniu na przedszkolaka”
i od tej pory sta∏y si´ prawdzi-
wymi przedszkolakami.

Przygotowania do tej uroczy-
stoÊci trwa∏y od wrzeÊnia. Dzie-
ci uczy∏y si´ piosenek, zabaw in-
scenizowanych, które utrwala∏y
nie tylko w grupie, ale i w domu
przy wspó∏pracy z Rodzicami. 

Zaprezentowa∏y wdzi´cznie
swój program artystyczny
w obecnoÊci Rodziców, grona
pedagogicznego i starszych
przedszkolaków. Wystàpi∏y na
scenie przebrane w ˝ó∏ciutkie

jak s∏oƒce koszulki i taƒczàc
Êpiewa∏y m. in.:

„Hej promyczek, 
hej promyczek
bardzo dziÊ raduje si´,
bo s∏oneczko w z∏otej sukni
ch´tnie z nim 

zataƒczyç chce...” 

Aby staç si´ prawdziwym
przedszkolakiem trzeba by∏o
wykazaç si´ zr´cznoÊcià i poko-
naç przeszkod´. Du˝a ˝ó∏ta ob-
r´cz symbolizowa∏a próg przed-
szkola, trzeba by∏o jà przesko-
czyç. Dzi´ki dopingowi i okla-
skom publicznoÊci wszystkim
si´ uda∏o. Nast´pnie ka˝de dzie-
cko by∏o pasowane na Przed-
szkolaka-Promyczka. 

Uwieƒczeniem uroczystoÊci
by∏o wr´czenie pamiàtkowych
dyplomów oraz upominków
przygotowanych przez starsze
dzieci, co stanowi∏o mi∏y ak-
cent tego dnia. Kolejnym punk-
tem programu by∏y wyst´py
starszych dzieci, które serdecz-
nie powita∏y nowe kole˝anki
i kolegów.

Spotkanie zakoƒczy∏o si´ po-
cz´stunkiem na s∏odko.

Ta uroczystoÊç dostarczy∏a
wszystkim wielu pozytywnych
wra˝eƒ i prze˝yç. Wyst´py arty-
styczne rozwijajà aktywnoÊç
twórczà, spontanicznoÊç, otwar-
toÊç. Odgrywajà ogromnà rol´
w kszta∏towaniu osobowoÊci
dziecka. 

Prze˝ywali jà nie tylko naj-
m∏odsi, ale równie˝ Rodzice,
którzy po raz pierwszy mieli

okazj´ zaobserwowaç swoje
dziecko na tle grupy, cieszàc si´
wspólnie z ich wyst´pów.

Niech Promyczki zawsze z ra-
doÊcià przekraczajà próg przed-
szkola i weso∏o sp´dzajà chwile
razem ze swoimi nowymi kole-
gami i kole˝ankami.

¸zy, które by∏y na poczàtku
roku przy rozstaniu posz∏y ju˝
w zapomnienie. Od tej chwili

nie wypada p∏akaç, przekracza-
jàc próg przedszkola. Bo prze-
cie˝ jest si´ ju˝ Przedszkola-
kiem!!! Jest si´ Promyczkiem!!

Serdecznie dzi´kuj´ Rodzi-
com za pomoc w przygotowaniu
do uroczystoÊci. Do zobaczenia
na kolejnym spotkaniu.

Ma∏gorzata Burzyk

UKS JEDYNKA ZÑBKI NA „FIGLOWISKU”
Uczniowski Klub Sportowy

w zimowych miesiàcach zapro-
ponowa∏ uczniom nauk´ jazdy
na ∏y˝wach. W ubieg∏ym roku
Urzàd Miasta próbowa∏ zorgani-
zowaç dzieciom przyszkolnà Êli-
zgawk´, jednak z powodu braku
odpowiednich warunków at-
mosferycznych z lodowiska nie
mo˝na by∏o korzystaç. W tym
roku nastawiliÊmy si´ na organi-
zacj´ sobotnich wyjazdów.

Do naszej akcji w∏àczyli si´
równie˝ nauczyciele i uczniowie
zàbkowskiej Dwójki. 

Dzi´ki temu, ˝e Urzàd Mia-
sta sponsoruje przejazd autoka-
rem- uczniowie majà mo˝li-
woÊç za niewielkie pieniàdze
sp´dziç na sportowo sobotnie
przedpo∏udnie.

Pierwszy taki wyjazd odby∏
si´ 11 grudnia, a liczba ch´tnych
uczniów przekroczy∏a nasze naj-
Êmielsze oczekiwania. Prawie
80 uczniów wraz z opiekunami
wyjecha∏o na Lodowisko- Figlo-
wisko na Ursynowie. Dzieci
przez dwie godziny doskonali∏y
swoje umiej´tnoÊci jazdy na ∏y˝-
wach. Du˝a grupa uczniów
z klas m∏odszych mia∏a ∏y˝wy na
nogach po raz pierwszy, co wià-
za∏o si´ z wieloma upadkami.
Spotkanie okaza∏o si´ wspania∏à
okazjà do integracji uczniów,
gdy˝ bez wzgl´du na wiek
wspólnie wspierali si´ i podnosi-
li innych z tafli lodu. Nie potrafi-
my podaç liczby wszystkich
upadków, mniejszà trudnoÊç
sprawi∏o by nam policzenie si-

niaków, jakie pojawi∏y si´ w na-
st´pnym dniu. Nauce jazdy na
∏y˝wach towarzyszy∏y ogromne
emocje, szczególnie wtedy, gdy
odwróci∏y si´ role i uczniowie
uczyli tej nie∏atwej sztuki swo-
ich nauczycieli. Wydaje nam
si´, ˝e ten wyjazd mo˝emy zali-
czyç do bardzo udanych, Êwiad-
czy o tym fakt, ˝e dzieci z nie-
cierpliwoÊcià czekajà na kolejnà
propozycj´ tego typu. Ale d∏ugo
czekaç nie muszà... lada dzieƒ
wyruszamy na kolejny podbój
Figlowiska!!!

Zapraszamy wszystkich ch´t-
nych, którzy pragnà zdrowo
i weso∏o sp´dziç swój wolny so-
botni poranek. 

W imieniu Zarzàdu-Prezes
UKS JEDYNKA ZÑBKI

Katarzyna Karcz

Odszed∏ z naszych szeregów

W dniu 9 grudnia 2004 r.
w koÊciele parafialnym p.w.
Âwi´tej Trójcy w Zàbkach
sztandar Zwiàzku by∏ych Wi´ê-
niów Politycznych i Osób Re-
presjonowanych, rodzina, przy-
jaciele ˝egnali zmar∏ego ppor.
rez. Mieczys∏awa Garbicza za-
mieszka∏ego w Zàbkach. Ppor.
Mieczys∏aw Garbicz to osoba
wielce zas∏u˝ona dla naszego
kraju oraz naszego miasta. Uro-

wona flaga narodowa. Nad bra-
mà by∏ prawdziwy Polski
Orze∏, co prawda bez korony,
ale Polski. Wszyscy p∏akali
z radoÊci. Tyle poniewierki,
niedostatku i poni˝ania, a tu je-
steÊmy ponownie Polakami,
wszyscy rozmawiajà po polsku,
Êpiewajà polskie pieÊni patrio-
tyczne i religijne. Bardzo t´sk-
niliÊmy za Polskà, za polskà
wiarà katolickà, za obrz´dami
koÊcielnymi. Dlatego te˝ wiel-
kie wra˝enie robi∏ na nas biskup
dywizyjny mjr ks. Franciszek
Kubsz”. Jako ˝o∏nierz 1 pp
1 DP im Tadeusza KoÊciuszki
nasz bohater bra∏ udzia∏
w pierwszej walce z Niemcami
pod Lenino. Mimo, ˝e Polska
Dywizja nie odegra∏a zbyt wiel-
kiej roli w tej walce, jednak
wszyscy czuli si´ zwyci´zcami.
Mieli wiele satysfakcji, ˝e mo-

gli w polskim mundurze i pod
polskim sztandarem stanàç do
walki z odwiecznym wrogiem.
We wrzeÊniu 1944 r. wojska
1 DP im. Tadeusza KoÊciuszki,
wyzwalajàc wschodnie tereny
naszego kraju, znalaz∏y si´
w Zàbkach. Mieczys∏aw Gar-
bicz ju˝ jako plutonowy i szef
kompanii kwaterowa∏ na ul Po-
lnej u Paƒstwa Faliszewskich.
Pozna∏ wtedy m∏odziutkà wów-
czas Henryk´ Olender i za-
mieszka∏ na sàsiedniej ulicy.

Plutonowy Garbicz bra∏
udzia∏ w wyzwalaniu Pragi, po-
tem stolicy Warszawy. Nast´p-
nie poprzez Bydgoszcz, Pi∏´,
Wa∏ Pomorski, forsowanie Od-
ry bra∏ udzia∏ w szturmie Berli-
na – gniazda niemieckiego fa-
szyzmu. Po zakoƒczeniu wojny
powróci∏ do Zàbek W dniu 25
grudnia 1945 r. w KoÊciele Pa-

rafialnym w Zàbkach odby∏ si´
Êlub Mieczys∏awa Garbicza
i Henryki Olender. Pan m∏ody
wystàpi∏ w galowym mundurze
z Krzy˝em Walecznych na pier-
si. Za udzia∏ w II Wojnie Âwia-
towej i zwyci´stwie nad faszy-
zmem ppor. Mieczys∏aw Gar-
bicz zosta∏ odznaczony: Zas∏u-
˝ony na polu chwa∏y, „Krzy-
˝em Walecznych”, Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski”, Medalem za forso-
wanie Odry, Medalem za
szturm na Berlina. Prezydent
Aleksander KwaÊniewski w ro-
ku 2000 nada∏ Mieczys∏awowi
Garbiczowi stopieƒ podporucz-
nika Wojska Polskiego. Odda-
jàc czeÊç naszemu bohaterowi
chylimy nisko g∏ow´.

Ryszard ˚bikowski

Z kart historii Zàbek
W roku 1827 niewielka

wówczas wioska Zàbki by∏y
w∏asnoÊcià rodziny Platerów,
która wywodzi∏a si´ z miejsco-
woÊci Broel w Westwalii z za-
chodnich Niemczech. W latach
XIX wieku w∏aÊci-
cielem Zàbek sta∏
si´ Stanis∏aw Plater
– Zyber wywodzà-
cy si´ ze spoloni-
zowanej rodziny
niemieckiej. Na
poczàtku lat sie-
demdz ies ià tych
XIX wieku w∏aÊci-
cielami Zàbek stali
si´ Ronikerowie,
którzy te˝ wywo-
dzili si´ ze spoloni-
zowanej rodziny
niemieckiej. Ród
Ronikerów wywo-
dzi∏ si´ ze Âlàska.
W wieku XVII Ro-
nikerowie przybyli
na ˚mudê i tam na-
byli majàtki ziemskie. W wieku
XVIII Micha∏ Aleksander Ro-
niker by∏ genera∏em wojsk ko-
ronnych i czeÊnikiem litew-
skim. Jego syn Adam Roniker
(1818-1883) przeniós∏ si´ do

Polski i osiad∏ w majàtku Ko-
rytnica ko∏o W´growa. By∏ pio-
nierem post´pu gospodarczego.
Wybudowa∏ pierwszà w Polsce
fabryk´ przerobu mleka i wyro-
bu serów. Jego syn Wiktor Ka-

zimierz Roniker (1840-1899)
w latach osiemdziesiàtych XIX
wieku naby∏ od Stanis∏awa Pla-
tera dobra ziemskie Zàbki. To
w∏aÊnie on wybudowa∏ przy
obecnych ulicach Pi∏sudskiego

i Westerplatte pi´kny niewielki
dworek, w którym mieszka∏
wraz z rodzinà. Jego syn Adam
Feliks Roniker (1881-1952) by∏
m´˝em wnuczki Stanis∏awa
Platera, Jadwigi (1881-1917).
Byli oni ostatnimi w∏aÊciciela-
mi Zàbek. Wspomniany budy-

nek przetrwa∏ pierwszà i drugà
Wojn´ Âwiatowà. Rozebrany
zosta∏ w 1947 r., gdy˝ uznany
zosta∏ jako pozosta∏oÊç kapi-
talizmu. 

Ryszard ˚bikowski

dzi∏ si´ w 1919 r. w woj. lwow-
skim. Gdy w 1939 r. Armia
Czerwona wkroczy∏a na
wschodnie tereny Rzeczypo-
spolitej m∏ody wówczas Mie-
czys∏aw Garbicz z urz´du sta∏
si´ obywatelem Zwiàzku Ra-
dzieckiego. W roku 1941 po-
wo∏any zosta∏ do s∏u˝by w Ar-
mii Czerwonej. Walczy∏ na
Krymie. W roku 1942 przenie-
siony zosta∏ do batalionów ro-
boczych w rejon Nowosybirska
na Syberii. Tam pod nadzorem
NKWD wszyscy pracowali bar-
dzo ci´˝ko przy wyr´bie i trans-
porcie drewna. Mimo ci´˝kiej
pracy nie p∏acono im ani gro-
sza, a wy˝ywienie mieli bardzo
s∏abe. Karmiono ich kiszonà
kapustà oraz dorszami. Do po-
picia by∏a tylko ciep∏a nieprze-
gotowana woda. Wiosnà 1943
r Mieczys∏aw Garbicz skiero-
wany zosta∏ do tworzàcego si´
w Sielcach Wojska Polskiego.
A oto s∏owa naszego bohatera:
„Gdy znaleêliÊmy si´ w obozie,
na wietrze ∏opota∏a bia∏o-czer-

c.d. ze str. 2 rozwój z UE sk∏adajàc odpo-
wiednie wnioski. W dniu 11
stycznia br. Zarzàd Wojewódz-
twa Mazowieckiego dokona∏
wyboru projektów inwestycyj-
nych, które majà byç realizowa-
ne w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. Dla przy-
k∏adu: sàsiednia gmina Marki
otrzyma∏a 4.186.500, z∏ na roz-
budow´ sieci wodociàgowej,
gmina Zielonka 6.239.254 na
budow´ kanalizacji sanitarnej.
Zàbki niestety nie do∏o˝y∏y wy-
starczajàcych staraƒ, przez co
nie znalaz∏y si´ na tej liÊcie.
Mam nadziej´, ˝e wyciàgniemy
z tego odpowiedni wniosek na
przysz∏oÊç.

Robert Perkowski
robertperkowski@

dobracena.com
Radny Powiatu Wo∏omiƒskiego

Popierany przez Prawo 
i SprawiedliwoÊç
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„Szcz´Êcie si´ mno˝y, gdy si´ je dzieli”
Kierujàc si´ tà zasadà, ucznio-

wie zàbkowskiej Dwójki kolejny
raz udowodnili, ˝e sà wra˝liwi na
potrzeby innego cz∏owieka. Posta-
nowili wziàç udzia∏ w akcji chary-
tatywnej na rzecz Domu Dziecka
w Równem k/Strachówki. Pomys∏
okaza∏ si´ tym trafniejszy, ˝e od
kilku lat w tej placówce wychowu-
jà si´ byli uczniowie naszej szko∏y.

Przygotowania rozpocz´∏y si´
ju˝ w paêdzierniku. Uczniowie
klas czwartych, piàtych i szóstych
przynosili g∏adkie bombki. Nast´p-
nie na kilku lekcjach plastyki pod
kierunkiem p. Agnieszki Koleszuk
zdobili je ró˝nymi motywami:
Êwiàtecznymi, zimowymi i geome-
trycznymi. Podczas pracy dzieci
wykorzystywa∏y ró˝norodne tech-

niki, a mianowicie technik´ malar-
skà, pó∏przestrzennà i rysunkowà.
Zdobi∏y bombki farbami do malo-
wania na szkle, farbami plakato-
wymi, plastelinà, flamastrami
wodnymi, lakierem do paznokci,
samoprzylepnym papierem koloro-
wym, brokatem w sprayu i sztucz-
nym Êniegiem. Efekt uczniowskich
prac by∏ imponujàcy. Bombki zo-
sta∏y wykonane przepi´knie, za-
chwyca∏y swojà ró˝norodnoÊcià. 

Kolejny etap stanowi∏a aukcja
wykonanych przez dzieci bom-
bek. W listopadzie, podczas spo-
tkaƒ z rodzicami szóstoklasistki
Sylwia Machowicz, Kasia Chod-
kowska i Marlena Czaplicka za-
opatrzone w wiklinowe kosze pe∏-
ne kolorowych bombek uda∏y si´

do sal, by wÊród rodziców rozpro-
wadziç je. Dziewcz´ta spotka∏y
si´ ze wspania∏ym przyj´ciem.
Puszka wype∏nia∏a si´ szybko nie
tylko bilonem, ale równie˝ bank-
notami. Cieszy nas zrozumienie
rodziców dla akcji i ich ofiarnoÊç.
W efekcie sprzeda˝y bombek
uzbierano 863 z∏ i 30 gr.

W tym samym czasie m∏odsze
dzieci z klas I – III z inicjatywy p.
El˝biety ̊ ochowskiej zbiera∏y ko-
lorowe maskotki – przytulanki
i s∏odycze, by równie˝ ofiarowaç
swój dar kolegom z Domu Dziec-
ka, a tym samym umiliç im czas
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia.

W grudniowe popo∏udnie panie
E. ˚ochowska i M. Chibowska
z darami uczniów naszej szko∏y
uda∏y si´ do miejscowoÊci Równe,
by na r´ce dyrektora Domu Dziec-

ka p. Jana Nowaka przekazaç na-
mioty zakupione z uzbieranych
podczas akcji pieni´dzy, s∏odycze
i maskotki. Na miejscu nauczy-
cielki spotka∏y si´ z bardzo cie-
p∏ym przyj´ciem. Dyrektor pla-
cówki p. J. Nowak goràco podzi´-
kowa∏ za przywiezione prezenty.

Tego typu dzia∏ania majà nie tyl-
ko aspekt charytatywny, ale ogrom-
ny walor wychowawczy. Wycho-
wujemy dzieci w duchu poszano-
wania drugiego cz∏owieka, uczymy
wra˝liwoÊci, mi∏oÊci i umiej´tnoÊci
dzielenia tym, co mamy sami.

Organizatorzy akcji „Dzieci
Dzieciom” majà nadziej´, ˝e b´-
dzie ona kontynuowana i spotka
si´ z równie du˝à ofiarnoÊcià dzie-
ci i rodziców.

Ma∏gorzata Chibowska
nauczyciel SP 2

Z Miejskiej
Przychodni Zdrowia

Nowy rok przyniós∏ Miej-
skiej Przychodni Zdrowia
w Zàbkach powody do zado-
wolenia. Zosta∏y podpisane od-
powiednie kontakty z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia;
dzi´ki czemu mieszkaƒcy nie
muszà obawiaç si´ o opiek´
zdrowotnà. Mo˝na równie˝
skorzystaç z porady lekarskiej
w prywatnych gabinetach (la-
ryngologicznym, reumatolo-
gicznym, chirurgicznym oraz
rehabilitacyjnym).

red.

Wystawa haftu „I Ty zostaƒ artystà”
W galerii MOK przy ul Orlej

w sobot´ 15 stycznia br. nastàpi-
∏o otwarcie wernisa˝u haftu go-
belinowego artysty W∏adys∏awa
Kabulaka, mieszkaƒca naszego
miasta. 

Wystawa haftu gobelinowego
ma na celu zach´cenie ka˝dego
do zajmowania si´ tà dziedzinà
sztuki.

W∏adys∏aw Kabulak, major
Wojska Polskiego haftem gobe-
linowym zajmuje si´ od 1991 r.
Do zajmowania si´ tà dziedzinà
sztuki zainspirowa∏ go w wieku
ok. 57 lat szwajcarski magazyn
poÊwi´cony o damskiej modzie
i gobelinach. Artysta ka˝dego
zach´ca do zajmowania haftem
gobelinowym. Stwierdzi∏, i˝ ma
nadziej´ ˝e tego typu wystawy
wejdà do kalendarza imprez,
a wystawiajàcymi b´dà osoby,

które dziÊ sà publicznoÊcià na tej
sali. Uwa˝a, ˝e wystarczy 10 –
15 godzin szkolenia, aby opano-
waç podstawy haftu.

Po raz pierwszy artysta wy-
stawi∏ swoje prace w 1993 r. na
zbiorowej wystawie w ¸ódzkiej
Bibliotece. By∏y tam prace 16
osób. Artyst´ okrzykni´to „kró-
lem wystawy” gdy˝ by∏ w tym
gronie jednym m´˝czyznà. Po
roku 1995 r. roku prze∏omowym
dla haftu, móg∏ w pe∏ni rozwinàç
swój talent. Do Polski trafi∏y
francuskie i angielskie materia∏y
oferujàce du˝o wi´kszy zakres
kolorystyczny. 

W∏adys∏aw Kabulak wykona∏
ponad 130 obrazów. Wystarczy
obejrzeç tylko czàstk´ jego prac,
by zauwa˝yç i˝ tworzy je
z ogromnà pasjà i precyzjà. Wy-
konuje kompozycje w∏asne, jak

i kopie s∏ynnych malarzy. Wy-
konywa∏ obrazy na podstawie
takich artystów malarzy jak:
Van Gogh, Monet, Cezanne,
Wyspiaƒskiego, Kossaka, Goja,
i wielu innych. Gobeliny swoje
mia∏ okazj´ zaprezentowaç na
ok. 15 wystawach. Jego dzie∏a
mo˝na by∏o podziwiaç m.in.
w ¸ódzkiej Bibliotece (1993 r.),
mi´dzynarodowej wystawie w
Toruniu (1997 r.), w ∏ódzkim
Muzeum W∏ókiennictwa (2001
r.) na ogólnopolskiej wystawie
w Cechu Rzemios∏ w Warsza-
wie (1999 r.). W 1998 roku od
Ministerstwa Kultury i Akade-
mii Sztuk Pi´knych w Warsza-
wie otrzyma∏ certyfikat CRA
w j´zyku polskim i angielskim,
który jest wa˝ny na ca∏à Euro-
p´. Organizujàc kolejne wysta-
wy ma satysfakcj´, ˝e wykonu-
je swoje obrazy coraz lepiej.

Wystaw´ uÊwietni∏ duet Di-
trich. Panie Agnieszka Kowal-
ska i Marzena Bia∏obrzeska –
Korzycka przepi´knie zaprezen-
towa∏y staropolskie kol´dy i pa-
stora∏ki na wokal, flet, dzwonki
i wiolonczel´. Duet nada∏ kol´-

dom nietypowy charakter
brzmienia, przez co by∏y z jednej
strony znane nam, z drugiej zaÊ

– nowe ciekawe, poprzez staro-
polskie brzmienie. PublicznoÊç
zach´cona aktywnym udzia∏em
i bardzo dobrym kontaktem
Êpiewa∏a razem z wykonawca-
mi. Zaprezentowano kol´d´
„WÊród nocnej ciszy”, „Dzisiaj

w Betlejem” pi´knà ko∏ysank´
„Jezus malusieƒki”, „Do szopy,
hej pasterze” oraz „Bóg si´ ro-

dzi”, utrzymanà w charakterze
poloneza. W renesansowym
brzmieniu odegrano „A có˝ z tà
dziecinà”. Zach´camy wszyst-
kich do obejrzenia wystawy.

red.

Sprostowanie
W grudniowym numerze naszej gazety samorzàdowej „Co

s∏ychaç?” w rubryce „Z kart historii Zàbek” wkrad∏ si´ b∏àd.
Budynek przy ul. S∏owackiego 5 (nie 7) wybudowa∏ Józef
Kozaczuk. Natomiast ˝o∏nierzem Armii Krajowej by∏ jego syn
Eugeniusz Kozaczuk. Tak˝e ˝o∏nierzem AK by∏a siostra
Eugeniusza Kozaczuka – Tuliƒska „Halka”. By∏a ona córkà Józefa
Kozaczuka. Serdecznie przepraszam naszych Czytelników za tak
kardynalny b∏àd. Serdecznie dzi´kuj´ Panu Andrzejowi
Charkiewiczowi, który wykry∏ ten b∏àd i powiadomi∏ mnie.

Ryszard ˚bikowski 

Podzi´kowanie
W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zàbkach zorganizowane

zosta∏y dodatkowe zaj´cia. Ch´tni uczniowie, wraz z opiekunkà p.
Ma∏gorzatà Piàtkowskà raz w tygodniu je˝d˝à na basen. Nie
by∏oby to mo˝liwe, gdyby nie pomoc finansowa Urz´du Miasta, za
którà jesteÊmy ogromnie wdzi´czni. Mamy cichà nadziej´, ˝e w
nowym roku b´dziemy mogli nadal korzystaç z dofinansowania
naszych zaj´ç. W imieniu wszystkich ucz´szczajàcych na basen
jeszcze raz bardzo dzi´kuje za pomoc.

Uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1
Barbara Staruchowicz

W sobot´ 11 grudnia o godzi-
nie 8.30 przed naszà szko∏à za-
wrza∏o. Dlaczego? 

Dlatego, ˝e Uczniowski Klub
Sportowy zorganizowa∏ wyjazd
na ∏y˝wy. Razem z panià Kata-
rzynà Karcz, panià El˝bietà Ja-
b∏oƒskà i panià Miros∏awà Ko-
z∏owskà oraz czterema mama-
mi pojechaliÊmy na lodowisko
„Figlowisko” na Ursynowie.

Kiedy zajechaliÊmy na miej-
sce i weszliÊmy pod namiot (lo-
dowisko by∏o kryte), to okaza∏o
si´ ˝e jest tam bardzo zimno.
Jednak nikomu z nas to nie
przeszkadza∏o. Po za∏o˝eniu ∏y-
˝ew (niektórzy wypo˝yczali je
na miejscu, a inni mieli w∏asne)
wjechaliÊmy na lodowisko.
Wiele osób mia∏o ∏y˝wy pierw-
szy raz na nogach. Wszyscy
dêwigaliÊmy si´ nawzajem i po-

mimo wielu upadków nie znie-
ch´caliÊmy si´. BY¸O SU-
PER!!!

Po dwóch godzinach jazdy
pani Karcz kaza∏a wszystkim
zebranym wokó∏ niej krzyknàç:
„Zàbki wracajà!!!”. Wszyscy
pomkn´li na zbiórk´. Zdj´liÊmy
∏y˝wy, oddaliÊmy te z wypo˝y-
czalni i ustawiliÊmy si´ przy
wyjÊciu. Na boisku szkolnym
byliÊmy o godzinie 13.30-
wszyscy zm´czeni, lecz BAR-
DZO  ZADOWOLENI!!!

Ma∏gosia Mizio∏ek VA

Bardzo dzi´kujemy rodzi-
com, którzy uczestniczyli
w wyjeêdzie i wspólnie z na-
uczycielami opiekowali si´
dzieçmi na lodowisku.

Organizatorzy

UKS  NA FIGLOWISKU

Miejski OÊrodek Kultury w Zàbkach zaprasza
W dniu 29.01.2005 r. o godz.

11.00 odb´dzie si´ przedstawienie
teatralne pt.: „KUBUÂ PUSZA-
TEK I PRZYJACIELE” dla
m∏odszych dzieci. Po spektaklu
odb´dzie si´ zabawa dla dzieci
w sali widowiskowej MOK przy
ul. Orlej 8. Wst´p wolny!

Gitarowe Kol´dowanie.
W wykonaniu Wojciecha Kajaka
oraz jego uczniów. W koncercie
weêmie równie˝ udzia∏ wokalno –
instrumentalne trio „AWA”. Za-
praszamy w sobot´ 29 stycznia
2005 r., o godz. 15.00 sala wido-
wiskowa MOK przy ul. Orlej 8.

Wernisa˝ twórczoÊci graficz-
nej Mieczys∏awa Wasilewskiego –

profesora ASP w Warszawie. Wy-
stawa jest organizowana wspólnie
z Domem Kultury Zacisze, podob-
nie jak rok temu. By∏ to bardzo
udany wernisa˝. Wystawa odb´-
dzie si´ w dniu 13 lutego 2005
o godzinie 17.00 w Domu Kultury
na Zaciszu. Rozpocznie go oko-
licznoÊciowy koncert. W Miej-
skim OÊrodku Kultury w Zàbkach
na ul. Orlej odb´dzie si´ druga
cz´Êç wernisa˝u o 18.30. Mieczy-
s∏aw Wasilewski urodzi∏ si´
w 1942 r. w Warszawie. Dyplom
w 1966 na ASP w Warszawie, od
1990 r. profesor na ASP w War-
szawie, natomiast od 1995 profe-
sor na EAS w Warszawie. Jest

cz∏onkiem Cz∏onek Alliance Gra-
phique International.

Projektuje plakaty, znaki gra-
ficzne i ilustracje. Wiele kolekcji
muzealnych i prywatnych w kraju
i za granicà posiada jego plakaty.
Ma na swoim koncie a˝ 24 wysta-
wy indywidualne. Zdoby∏ wiele
nagród w mi´dzynarodowych
konkursach, najwa˝niejsze z nich
to z∏oty i srebrny medal na 6 i 14
Mi´dzynarodowym Biennale Pla-
katu w Warszawie oraz srebrny
medal na l Mi´dzynarodowym
Triennale Plakatu Teatralnego
w Sofii.

Serdecznie zapraszamy.
red.

Zdecyduj na jaki cel przeznaczyç 1% swego podatku
Ka˝dy obywatel mo˝e prze-

znaczyç 1% swego podatku do-
chodowego na wybrany cel re-
alizowany przez organizacj´
po˝ytku publicznego.

Towarzystwo Przyjació∏
Dzieci Ko∏o Pomocy Dzieciom
i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej
w Zàbkach g∏ównie zajmuje si´
niesieniem wszechstronnej po-
mocy dzieciom i m∏odzie˝y nie-
pe∏nosprawnej oraz ich opieku-
nom. Do zadaƒ statutowych Ko-
∏a nale˝à:

– ochrona i promowanie praw
dziecka niepe∏nosprawnego

– wspomaganie rodziców
i opiekunów dzieci niepe∏no-
sprawnych organizowanie im-
prez okolicznoÊciowych, turnu-
sów rehabilitacyjnych, szkoleƒ

integrowanie dzieci i m∏odzie˝y
niepe∏nosprawnej w Êrodowisku
ich zdrowych rówieÊników
propagowanie odpowiedniego
stosunku do dzieci i m∏odzie˝y
niepe∏nosprawnej i ich spraw

– wspó∏dzia∏anie z instytucja-
mi paƒstwowymi i organizacjami
samorzàdowymi i spo∏ecznymi
prowadzenie placówki rehabilita-
cyjno- edukacyjnej

Chcàc wesprzeç dzia∏alnoÊç
Ko∏a mo˝esz przeznaczyç 1 %
swego podatku dochodowego.
W tym celu nale˝y dokonaç prze-
lewu bankowego lub wp∏aty po-
twierdzonej przekazem poczto-
wym na konto:

TPD Zarzàd Mazowieckiego
Oddzia∏u Wojewódzkiego ul.
Kredytowa 1A, 00- 056 War-
szawa, nr. konta 11 1060 0076

0000 4010 2000 5361 tytu∏em
1% podatku dla Kola TPD
w Zàbkach. 

Wp∏at´ mo˝na dokonaç tylko
w terminie 1 stycznia – 30 kwiet-
nia roku nast´pujàcego po roku
podatkowym (czyli do 30 kwiet-
nia 2005 za rok 2004).

Wp∏aconà kwot´ odzyskuje si´
wykazujàc jà w formularzu PIT
rocznego zeznania podatkowego.

Wielu m∏odych, niepe∏no-
sprawnych ludzi dzi´ki Twemu
wsparciu b´dzie mog∏o zdoby-
waç niezb´dnà wiedz´ do prawi-
d∏owego funkcjonowania w Êro-
dowisku a tak˝e rozwijaç swoje
talenty i zainteresowania.

Za ka˝dà wp∏at´ bardzo dzi´-
kujemy.

TPD
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W pierwszym i drugim przy-
padku wiele sygna∏ów dotyczy∏o
terenu przy ulicy Kochanowskie-
go (ale nie tylko), który jest obec-
nie w∏asnoÊcià Marsza∏ka Woje-
wództwa Mazowieckiego, a sys-
tematycznie zaÊmiecany jest
przez niektórych sàsiadujàcych
z nim mieszkaƒców. Na przyk∏ad
takich, co to taczkami wywo˝à
odpady z w∏asnego podwórka al-
bo je tam palà (ostatnio na czasie
by∏y ogniska pe∏ne poÊwiàtecz-
nych dekoracji). Sà to zazwyczaj
ludzie zamo˝ni, wi´c nie rozu-
miem, dlaczego pozbywajà si´
Êmieci w taki sposób. 

Problem Êmieci dramatycz-
nie dotyczy tak˝e drogi na nasz
cmentarz parafialny. Byç mo˝e
ostatniej drogi dla niejednego
z nas. Tymczasem posprzàtana

przed listopadowym Âwi´tem
Zmar∏ych przez MZK a przed
wakacjami w ramach organizo-
wanej przez Komisj´ Spo∏ecznà
akcji sprzàtania miasta droga ta
bez najmniejszych skrupu∏ów
traktowana jest przez niektó-
rych jak miejskie wysypisko.
KtoÊ przed Bo˝ym Narodze-
niem kupi∏ sobie nowe meble
wi´c starà bràzowà wersalk´
i szarà kanap´ wywióz∏ w∏aÊnie
tu i „dyskretnie” postawi∏ za
fragmentem betonowego ogro-
dzenia. W ogóle zresztà osoby
parajàce si´ podrzucaniem
Êmieci cz´sto wykazujà prze-
dziwnà dba∏oÊç o to, by je przed
zostawieniem tutaj „elegancko”
zapakowaç, np. w tekturowe
pud∏o. Co za ob∏uda! 

Podobnie zresztà jak u tych,
którzy palà Êmieci (na w∏asnych

podwórkach albo placyku obok),
zatruwajàc wszystkich mieszka-
jàcych dooko∏a oraz tych, którzy
wolà, ˝eby pies za∏atwia∏ swoje
potrzeby na ulicy. Jedni i drudzy
dbajà – w swym mniemaniu –
o porzàdek. Szkoda tylko, ˝e je-
dynie na w∏asnym podwórku.

Szanowni Paƒstwo, piszàc
o tym: po pierwsze mimo wszy-
stko licz´ na to, ˝e niektórzy za-
Êmiecacze i zatruwacze przestanà
tak robiç. Po drugie, chc´ Paƒ-
stwa zach´ciç, równie˝ mimo
wszystko, bo z w∏asnego do-
Êwiadczenia wiem, ˝e nie jest to
∏atwe, do reagowania na wszyst-
kie tego typu negatywne zjawi-
ska. Ludzie, którzy brudzà muszà
czuç dezaprobat´ i brak przy-
zwolenia ze strony nas wszyst-
kich. Po trzecie wreszcie, gdy nie
ma innego wyjÊcia (gdy na przy-
k∏ad zwrócenie uwagi napotyka
na odpowiedê w stylu Panie, ja
wiem, gdzie Pan mieszkasz...),

zach´cam, by dzwoniç na komi-
sariat (tel. 781 62 57). Od nie-
dawna mamy nowego komen-
danta i nowego zast´pc´ komen-
danta, który – jak mi si´ wydaj´
(na podstawie odbytych roz-
mów) – wyznaje zasad´: ˝eby
zlikwidowaç du˝e przest´p-
stwa, trzeba zaczàç od zlikwi-
dowania drobnych.

Pod tym wzgl´dem zàbkow-
ska policja ma ca∏kowite popar-
cie Komisji Spo∏ecznej, która
w swoich dzia∏aniach, nie tylko
z zakresu bezpieczeƒstwa, po-
wy˝szà zasad´ stara si´ mieç za-
wsze na wzgl´dzie. Wielkim
zwolennikiem metod by∏ego bur-
mistrza Nowego Yorku Rudolfa
Giullianiego jest od dawna Pan
Ignacy Jarzy∏o. 

Bazujàc m. in. na tej dewizie,
Giulliani zamieni∏ to jedno z naj-
bardziej niebezpiecznych miejsc
w Stanach Zjednoczonych
w miasto, gdzie wskaênik prze-

st´pczoÊci jest stosunkowo nie-
wielki i – co najwa˝niejsze – lu-
dzie czujà si´ bezpiecznie (nie-
dawno telewizja nada∏a ciekawy
program na ten temat). Czy Zàb-
ki majà szans´ na powtórzenie te-
go sukcesu? Teraz ca∏kiem real-
ne: od stycznia mamy dwunastu
dodatkowych policjantów z od-
dzia∏ów prewencji, od lutego ob-
sada komisariatu zwi´kszy si´
o trzy etaty. Potrzebne jest jesz-
cze Paƒstwa zaanga˝owanie. 

Zapraszam na spotkanie
z dzielnicowym rejonu Drewnica
Panem aspirantem Tomaszem
Sitkiem 4 lutego o godz. 18.00
w budynku szko∏y katolickiej,
aby porozmawiaç na te i inne in-
teresujàce mieszkaƒców tematy.

Z powa˝aniem 
przewodniczàca Komisji 

Spo∏ecznej, 
radna Ma∏gorzata Stachera 

(mój numer telefonu – 781 76 56)

Zàbki jak Nowy York
c.d. ze str. 4

Wigilia w „Dwójce”
A kiedy wreszcie ta gwiazda
uÊmiechnie si´ weso∏o
zapalimy Êwieczki na choince
zasiàdziemy do wspólnego sto∏u...

A. Szyd∏owska
Zgodnie z tradycjà, 20 grudnia

2004 r liczna rodzina pracowni-
ków i goÊci „Dwójki” zebra∏a si´
wokó∏ stajenki na corocznej wigi-
lii. Jase∏ka przygotowane przez J.
˚aboklickà i A. Kozio∏ rozgrywa-
∏y si´ wspó∏czeÊnie w ró˝nych
wymiarach rzeczywistoÊci.

Najpierw odbyliÊmy podró˝ do
piekie∏, gdzie obserwowaliÊmy
diabelskie knowania na wieÊç
o Bo˝ym Narodzeniu i radoÊç z∏e-
go, ̋ e „ziemia w grzechu pogrà˝o-
na”. Potem wróciliÊmy na ziemi´,
UFF! Co za ulga!

Na swoim terenie w´drowali-
Êmy razem z Anio∏em – g∏oszà-
cym nowin´, ˝e „Êwiatowo, glo-

SREBRNE G¸OSY
Spotkanie op∏atkowe Szkole

Podstawowej nr 1 to tradycja.
W tym roku uroczystoÊç odby∏a
si´ w sali gimnastycznej, która
dzi´ki dekoracjom, przeobrazi-
∏a si´ we wspó∏czesne polskie
Betlejem. Wzrok wszystkich
zebranych skupia∏o stare, srebr-
ne drzewo. Niejedna osoba
w myÊli zada∏a sobie pytanie,
„Dlaczego drzewo?” No w∏a-
Ênie, dlaczego? Gwar uliczny,
zakupy, interesy, spotkania to
jest Êwiat wspó∏czesny. Ten
w∏aÊnie Êwiat przedstawili mali
artyÊci w scence pantomimicz-
nej. Nikt nie zauwa˝y∏ ma∏ego
dzieciàtka. Nikt nie chcia∏ go
widzieç, nikt nie chcia∏ mu po-
móc, nikt go nie wzià∏.

Nagle pojawi∏y si´ takie sa-
me dzieci, tylko nieco starsze.

One zauwa˝y∏y niezwyk∏oÊç
drzewa, one zobaczy∏y blask
z niego bijàcy, one rozpozna∏y
Jezusa – Boga. Wówczas roz-
pocz´∏y si´ czary Betlejem.
W naszych sercach pojawi∏o si´
wielkie zdumienie i refleksja.

Wszystko to dzia∏o si´ dzi´ki
aktorom ze szkolnego ko∏a te-
atralnego oraz chóru. Autorka-
mi przedstawienia by∏y, jak co
roku p. Ewa Stolarska i p. Gra-
˝yna Jóêwiak.

Ewa Stolarska

„Jedynka” w programie LEGO
Jako jedyna w mieÊcie i jedna

z nielicznych w rejonie, zàbkow-
ska „Jedynka” – „Szko∏a z kla-
sà”, przystàpi∏a do realizacji pro-
gramu LEGO. Jego g∏ównym za-
∏o˝eniem jest rozwijanie umiej´t-
noÊci czytania ze zrozumieniem.
Decyzj´ o przystàpieniu do pro-
gramu podj´liÊmy na posiedze-
niu Rady Pedagogicznej w dniu
27 wrzeÊnia. Nast´pnie powo∏ali-
Êmy zespó∏ zadaniowy w sk∏ad
którego wesz∏y: Barbara Go∏´-
biowska – koordynator, Wies∏a-
wa Bala, El˝bieta Jab∏oƒska, Be-
ata Matczuk, Katarzyna Pili-
chowska, Ewa Szymczak, Iwona
Trzciƒska. Swoje pomys∏y na do-
skonalenie techniki czytania ze
zrozumieniem zaproponowali
równie˝ uczniowie: Ania Dudzik
z Ve, Jakub Archaiki z VIb
i Marta Piotrowska z VIc. Przy
recenzowaniu prezentacji na-

uczycielskich pomaga∏a pani Be-
ata Wierzbicka. A potem to ju˝
tylko: 

– przygotowanie przez na-
uczycieli i uczniów zestawu çwi-
czeƒ i zadaƒ z zakresu kszta∏ce-
nia umiej´tnoÊci LEGO, 

– wdro˝enie przygotowanych
çwiczeƒ i zadaƒ,

– analiza wyników i podsumo-
wanie dzia∏aƒ, 

– umieszczenie 4 prezentacji
nauczycielskich i 3 uczniowskich
na stronie internetowej programu
LEGO,

– zapoznanie si´ z pracami
4 innych szkó∏ wylosowanymi
dla nas do zrecenzowania,

– przystàpienie do recenzowa-
nia 16 wylosowanych prezentacji
nauczycielskich, 

– umieszczenie recenzji na
stronie internetowej programu.

Kiedy wszystkie zadania zo-

sta∏y wykonane, nastàpi∏ czas
wyczekiwania na decyzj´ komi-
sji. Zakoƒczenie akcji ustalono
na 4 lutego. 

Nietrudno wi´c sobie wyobra-
ziç naszà radoÊci i zdziwienie,
kiedy ju˝ 6 stycznia dostaliÊmy
wiadomoÊç:

„Szanowni Paƒstwo!
na podstawie recenzji przygo-

towanych przez inne szko∏y
przyznajemy Waszej szkole
sprawnoÊç LEGO. Zgodnie z ha-
s∏em programu, potwierdzamy,
˝e: 

Wasza szko∏a – uczy czytaç ze
zrozumieniem! Gratulujemy!”

Ten sukces to dowód, ̋ e potra-
fimy pracowaç zespo∏owo,
a nasz profesjonalizm zosta∏ do-
ceniony. Ostatnim, ale chyba naj-
wa˝niejszym krokiem b´dzie
wprowadzenie zdobytych do-
Êwiadczeƒ do codziennej pracy.

Zespó∏ zadaniowy

Sprawozdanie z odwiedzin w Domu Pomocy Spo∏ecznej w Zielonce
Dnia 20 grudnia 2004 roku

uczniowie Szko∏y Podstawowej
Nr2 w Zàbkach odwiedzili pen-
sjonariuszy Domu Pomocy Spo-
∏ecznej w Zielonce. Dla klasy 4c
by∏a to ju˝ kolejna wizyta w tym
oÊrodku, natomiast klasy 1c i 5b
po raz pierwszy mia∏y odwiedziç
starszych i samotnych ludzi, któ-
rzy tam ˝yjà. 

Przez kilka tygodni pracowali-
Êmy nad przedstawieniem jase∏ko-
wym, odbyliÊmy wiele prób, przy-
gotowaliÊmy pi´kne kostiumy,
a wszystko to po to, aby choç
przez chwil´ sprawiç radoÊç pod-
opiecznym Domu Pomocy Spo-
∏ecznej. 

Najpierw prezentowa∏a swój
program klasa 1c. Dzieci przed-
stawia∏y scenki ukazujàce naro-
dziny Pana Jezusa oraz Êpiewa∏y
kol´dy. Wyst´py bardzo podoba∏y

si´ starszym ludziom, niektórzy
z nich byli bardzo wzruszeni
i mieli ∏zy w oczach. 

Po przedstawieniu pierwszo-
klasistów przysz∏a kolej na jase∏ka
w wykonaniu klasy 4c i 5b. Pomi-
mo tego, ˝e m∏odzi aktorzy byli
dobrze przygotowani, czuli lekkà
trem´ i zdenerwowanie. Pierwsza
scena monta˝u s∏owno-muzycz-
nego przedstawia∏a piek∏o i dia-
b∏y, które rozmawia∏y o Bo˝ym
Narodzeniu. Nast´pne dwa akty
opowiada∏y o tym, jak rodzi∏ si´
Jezus.

W role diab∏ów i anio∏ów wcie-
lili si´ uczniowie klasy integracyj-
nej. Mieli oni pi´kne kostiumy
i ciekawe rekwizyty, które za-
chwyci∏y publicznoÊç na widow-
ni. W tym samym momencie
w ubogiej stajence w Betlejem na-
rodzi∏o si´ Dzieciàtko, które, jak

poinformowa∏y anio∏y, uwolni
Êwiat od grzechów i zbawi
wszystkich ludzi. Z wizytà do ma-
∏ego Jezusa wyruszyli mi´dzy in-
nymi: lekarz, policjant, murarz,
nauczyciel, taksówkarz, a tak˝e
uczniowie. Wszyscy chcieli powi-
taç Zbawiciela, z∏o˝yç skromne
podarunki, opowiedzieç o swoich
radoÊciach i smutkach.

Przedstawienie podoba∏o si´
pensjonariuszom, którzy nagro-
dzili nas gromkimi brawami oraz
pocz´stowali s∏odyczami. Mamy
nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku
równie˝ udamy si´ do Domu Po-
mocy Spo∏ecznej w Zielonce, aby
ludziom samotnym, cz´sto
opuszczonym przez bliskich ˝y-
czyç weso∏ych Êwiàt Bo˝ego Na-
rodzenia.

Micha∏ Lipiƒski z klasy 4c

balnie Mesjasz si´ zrodzi∏ i przyj-
dzie tryumfalnie!”.

Ów pos∏aniec z iÊcie anielskà
cierpliwoÊcià przeszed∏ procedur´
zg∏oszenia tego faktu na policj´.
Dyplomatycznie przeprowadzi∏
rozmow´ z wójtem, a potem z le-
karzem, który bez wahania wyda∏
dyspozycj´ wys∏ania karetki do
˝∏óbka.

Wokó∏ Bo˝ej Dzieciny zgroma-
dzi∏o si´ liczne grono ludzi o do-
brym sercu: dzieci, taksówkarz,
nauczyciel i murarz... „Goràcych
serc ludzkich ca∏y Êwiat, mimo ˝e
min´∏o dwa tysiàce lat”.

I znowu dobro zwyci´˝y∏o!
A z naszych serc zniknà∏ smutek
i l´k oraz opuÊci∏ chaos przed-
Êwiàtecznej goràczki. Potem po-
dzieliliÊmy si´ op∏atkiem, poÊpie-
waliÊmy kol´dy i wróciliÊmy do
domów umocnieni wiarà w lepsze
jutro ka˝dego z nas.

M. Woênica

du Komunalnego – Rada Miasta 
widzi koniecznoÊç odwo∏ania kie-
rownictwa tej jednostki tj. kie-
rownika MZK, kierownika ds.
technicznych i kierownika zespo-
∏u ds. komunalnych i ochrony Êro-
dowiska.

Uchwa∏a jest niewa˝na.
Powo∏any w podstawie praw-

nej przepis art. 18 ust. l ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzà-
dzie gminnym nie daje radzie
uprawnienia do podj´cia uchwa∏y
o treÊci wskazanej na wst´pie.
Cytowany przepis stanowi, ˝e do
w∏aÊciwoÊci rady gminy nale˝à
wszystkie sprawy pozostajàce
w zakresie dzia∏ania gminy, o ile
ustawy nie stanowià inaczej.
Przepis ten dotyczy tylko kompe-
tencji stanowiàcych rady. Powo-
∏ywanie i odwo∏ywanie kierow-
nictwa Miejskiego Zak∏adu Ko-
munalnego nie mieÊci si´ w sferze
kompetencji stanowiàcych Rady.
Wprawdzie z tytu∏u uchwa∏y wy-
nika, i˝ jest to tylko stanowisko
Rady, niemniej jednak sformu∏o-
wanie zawarte w § l uchwa∏y –
„Rada Miasta widzi koniecznoÊç”
stanowi nakaz okreÊlonego za-
chowania si´ po stronie organu
w∏aÊciwego do powo∏ywania
i odwo∏ywania kierownika MZK
– Burmistrza Miasta Zàbki.

Z powodów wskazanych wy˝ej
przedmiotowa uchwa∏a jako podj´-
ta bez podstawy prawnej jest nie-
wa˝na i dlatego rozstrzygni´cie
nadzorcze jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygni´cie
nadzorcze Radzie przys∏uguje
skarga do Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego w Warszawie
w terminie 30 dni od daty dor´-
czenia, wnoszona za poÊrednic-

Mój komentarz!
c.d. ze str. 1

twem organu, który skar˝one
orzeczenie wyda∏.

Informuj´, ˝e rozstrzygni´cie
nadzorcze wstrzymuje wykonanie
uchwa∏y z mocy prawa, z dniem
jego dor´czenia.

Leszek Mizieliƒski

Szanowni Mieszkaƒcy!
Wyda∏em polecenie kierownic-

twu MZK opracowania sprawozda-
nia z wykonywanych prac na rzecz
gospodarki komunalnej w naszym
mieÊcie, a tak˝e sprawozdania fi-
nansowego, które, poprosz´ o to
Redakcj´ „Co s∏ychaç”, b´dzie
Paƒstwu przedstawione. Ka˝dy
Mieszkaniec oceni zaanga˝owanie
pracowników MZK (w tym kie-
rownictwa) w prace na rzecz miasta
w odniesieniu do Êrodków przezna-
czonych na ten cel przez Rad´ Mia-
sta w bud˝ecie. B´dzie mia∏ mo˝li-
woÊç porównania kosztów i osiàga-
nych efektów, równie˝ w odniesie-
niu do sàsiednich gmin.

Wielokrotnie wyra˝a∏em goto-
woÊç do podj´cia rozwiàzaƒ ma-
jàcych na celu doskonalenie pracy
i form organizacyjnych MZK.
I gotowoÊç takà wyra˝am równie˝
obecnie. Nigdy zaÊ nie ulega∏em
i nie ulegn´, jak to okreÊli∏em
w czasie debat na sesji Rady Mia-
sta „prymitywnym szanta˝om”
okreÊlonych osób! Szanta˝ami si´
brzydz´, niezale˝nie z jakiego
êród∏a pochodzà!

A ˝ycie i organa kompetentne do
nadzoru prawnego wydajà si´ po-
twierdzaç, ˝e rzetelna ocena i ch´ç
zrobienia czegoÊ pozytywnego dla
bliênich, a nie manipulacje i przed-
stawianie tylko tych fragmentów,
które majà lansowanà tez´ udowod-
niç, sà trwalsze i obronià si´ same.

¸àcz´ pozdrowienia!
Jerzy Boksznajder

Burmistrz Zàbek



� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CCOO  SS¸̧YYCCHHAA åå?? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

8

Grudniowe uroczystoÊci w kole TPD
(Mi∏e grudniowe akcenty

w kole TPD)

Ostatni miesiàc 2004 roku by∏
obfity w ró˝ne ciekawe wyda-
rzenia w Kole TPD Pomocy
Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏-
nosprawnej. Po jednej uroczy-
stoÊci szybko musieliÊmy si´ za-
bieraç do przygotowywania na-
st´pnej.

Dzi´ki przychylnoÊci pro-
boszcza parafii Mi∏osierdzia Bo-
˝ego, ksi´dza W∏adys∏awa Tro-
janowskiego 12 grudnia 2004 r.
w dolnym koÊciele odby∏ si´
kiermasz bo˝onarodzeniowy.
Kilka dni póêniej (l7 grudnia)
w MOK mia∏a miejsce Wigilia.
Z kolei po Êwi´tach 29 grudnia
dziatwa i m∏odzie˝ niepe∏no-
sprawna wraz z rodzicami i ro-
dzeƒstwem zosta∏a zaproszona
przez NadleÊnictwo Drewnica
na uroczystoÊç choinkowà. Tak
mi∏o i przyjemnie zakoƒczyli-
Êmy kolejny, trzeci rok naszej
dzia∏alnoÊci.

Do kiermaszu rozpocz´liÊmy
przygotowania ju˝ w listopa-
dzie. WykonywaliÊmy ró˝ne
prace plastyczne: kartki i ozdoby
Êwiàteczne, wypiekaliÊmy na-
wet ciastka choinkowe, robili-
Êmy tradycyjne ∏aƒcuchy ze s∏o-
my i bibu∏y oraz inne drobiazgi,
które upi´kszajà choink´ oraz
wn´trza domostw. Du˝ym zain-
teresowaniem na kiermaszu cie-
szy∏a si´ ceramika, szk∏o, bomb-
ki choinkowe, karty Êwiàteczne,
r´cznie przez nas malowane. Za-
j´cia plastyczne prowadzi pani
Helena Król, która równie˝ fa-
chowo przygotowuje nasze wy-

stawy i wernisa˝e. Sprzeda˝y
prac towarzyszy∏y tak˝e inne ak-
centy kulturalne. W godzinach
popo∏udniowych odby∏ si´ cie-
kawy spektakl nawiàzujàcy do
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia,
w którym udzia∏ wzi´∏a m∏o-
dzie˝ z Publicznego gimnazjum
nr. 2 w Zàbkach pod kierunkiem
pani Anny Kozio∏ i Jadwigi ˚a-
boklickiej. Póêniej wystàpi∏ chór
„Z∏ota Jesieƒ”, który zaÊpiewa∏
wiele kol´d, przy akompania-
mencie klawiszowym pana Syl-
westra Mulika. Tego zimnego
popo∏udnia uprzyjemnianie cza-
su zakoƒczy∏ tercet pod kierun-
kiem pana Wojciecha Kajaka,
który gra∏ na gitarze kol´dy (nie-
które) w∏asnej aran˝acji. Panie:
Agata Kajak i Anna Sad∏owska
subtelnie wyÊpiewa∏y znane ko-
l´dy, które w ich wykonaniu by-
∏y jakby nieco inne, pierwszy raz
s∏yszane. Wszyscy goÊcie swy-
mi wyst´pami uÊwietnili nasz
kiermasz, przyczynili si´ do
w∏aÊciwej jego oprawy, wymo-
wy, dodali blasku i wprowadzili
w Êwiàteczny nastrój, za co Im
dzi´kujemy.

Jeszcze ˝yliÊmy wspomnie-
niami, prze˝yciami z kiermaszu,
a nadesz∏a kolejna wa˝na uro-
czystoÊç – Wigilia. Sta∏o si´ ju˝
tradycjà, ̋ e to Êwi´to odbywa si´
w lokalu MOK i przy wspó∏pra-
cy jego pracowników.

Przewodniczàca Ko∏a, pani
Elwira Kurzajewska powita∏a
wszystkich zebranych, a szcze-
gólnie zaproszonych goÊci. Te-
go wieczoru by∏y z nami za-
przyjaênione osoby i wolonta-
riusze.

Mi∏à niespodziank´ zrobili
nam harcerze z Hufca w Wo∏o-
minie, którzy pojawili si´ na
uroczystoÊci. Zaprezentowali
oni krótki program artystyczny,
grali na gitarze, Êpiewali, a kró-
lowa∏ wÊród nich Miko∏aj. Na-
st´pnie wciàgn´li do wspólnej
zabawy wszystkie dzieci.
W mi´dzyczasie dzi´ki dofinan-
sowaniu z Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie m∏o-
dzie˝ i dzieci zosta∏y hojnie ob-
darowane paczkami. Wszyscy
uczestnicy Wigilii otrzymali od
harcerzy zielone i czerwone
r´cznie malowane serduszka.

Zbli˝a∏a si´ ju˝ póêna godzina,
opuÊcili nas harcerze, niektórzy
goÊcie, w koƒcu i my musieliÊmy
si´ rozejÊç do domów i tam ocze-
kiwaç nadchodzàcych Êwiàt.

Te, jak co roku szybko nade-
sz∏y, a jeszcze pr´dzej min´∏y.
Ich nastrój pozwoli∏a nam za-
trzymaç stojàca u ka˝dego w do-
mu choinka.

Niespodziewanie doszed∏
nam jeszcze jeden dzieƒ Êwià-
teczny, w Êrod´ 29 grudnia. Te-
go dnia NadleÊnictwo Drewnica
zaprosi∏o nas na choink´. Nadle-
Êniczy Waldemar Walczak po
raz kolejny goÊci∏ nas u siebie.
Na choince obecni byli z nami
jeszcze inni pracownicy Nadle-
Ênictwa: pani Ma∏gorzata i pan
Marek Komorowski. NadleÊni-
czy wyrazi∏ radoÊç, ˝e mo˝e nas
znowu goÊciç i nieÊç radoÊç. Za-
deklarowa∏ pog∏´bienie i zacie-
Ênienie naszej wspó∏pracy, wy-
nikiem której b´dà nasze cz´st-
sze kontakty. W planie jest orga-
nizowanie lekcji przyrodniczych
i wycieczek do ciekawych krajo-
brazowe miejsc.

Z punktu konsultacyjnego Komisji RPA
Do Punktu Konsultacyjnego

Komisji ds. Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych tra-
fiajà cz´sto osoby, które od
d∏u˝szego czasu próbujà bez-
skutecznie powstrzymaç kogoÊ
bliskiego od destrukcyjnego pi-
cia alkoholu. Trudna sytuacja
domowa i rodzinna, ˝ycie
w ciàg∏ym stresie i napi´ciu,
trudnoÊci finansowe, cz´ste od-

czuwanie przykrych emocji
sprawia, ˝e kobiety zwiàzane
z alkoholikiem przestajà sobie
radziç w ˝yciu. Prze˝ywajà
bezradnoÊç, niepokój, l´k,
z∏oÊç.

Przychodzà do Punktu Kon-
sultacyjnego bo chcà, ˝eby on
przesta∏ piç. Komisja ds. RPA
ma ró˝ne sposoby, by zmoty-
wowaç osoby uzale˝nione do

leczenia. Ale nikt nie mo˝e
sprawiç, ˝eby alkoholik prze-
sta∏ piç. Tylko on sam mo˝e
podjàç takà decyzj´.

JeÊli mà˝ pije, to na pewno
nie jest wina ˝ony. Grupa
Wsparcia to forma terapeutycz-
nej pomocy dla kobiet, dzi´ki
której mogà one znaleêç opar-
cie w sobie, zadbaç o swoje
problemy, z dystansu przyjrzeç
si´ swemu ˝yciu i schematom
post´powania. Zach´cam do

przeczytania historii jednej
z mieszkanek Zàbek, która 
podzieli∏a si´ z nam swoimi 
doÊwiadczeniami i przemy-
Êleniami.

Pani Marleno, dzi´kuj´. My-
Êl´, ˝e Pani s∏owo zach´ci inne
kobiety do szukania pomocy.

Przewodniczàca 
Komisji ds. RPA

El˝bieta Strzàska

Moje ˝ycie przed...
Moje ˝ycie nie by∏o us∏ane

ró˝ami, wi´cej by∏o smutku,
rozterek, cierpienia, niepewno-
Êci i beznadziei. Jestem doro-
s∏ym dzieckiem alkoholików.
W rodzinnym domu nie zazna-
∏am ciep∏a, mi∏oÊci ani serdecz-
noÊci. Dozna∏am tam wiele
krzywdy, êle mnie traktowano,
pragn´∏am mi∏oÊci, czu∏oÊci
i wsparcia. Czeka∏am d∏ugie la-
ta, ale tego nie otrzyma∏am, za-
wsze sama musia∏am daç sobie
rad´ z w∏asnymi k∏opotami. ¸u-
dzi∏am si´ nadziejà, ˝e przyj-
dzie taki dzieƒ, ˝e zostan´ po-
chwalona, doceniona i kochana.
Stara∏am si´ byç grzeczna,
uczynna, pos∏uszna, stara∏am
si´ byç dobrà córkà, ale niestety
s∏ysza∏am tylko same nagany
i krytyki. Bardzo to prze˝ywa-
∏am. Moje niskie poczucie war-
toÊci sprawia∏o, ˝e tak bardzo
brakowa∏o mi pewnoÊci siebie.
Czu∏am si´ niekochana, zby-
teczna jak popsuta zabawka
rzucona w kàt przez jakieÊ
dziecko. Stara∏am si´, ˝ebym
dla wszystkich wypad∏a dobrze,
bo ba∏am si´ oceny. By∏am dla
wszystkich uczynna, grzeczna,
uleg∏a. Nie chcia∏am nikogo

uraziç, nieraz kosztem siebie.
Chcia∏am zwróciç na siebie
uwag´, ˝eby mnie wszyscy lu-
bili. Szukajàc przyjaciela, po-
krewnej duszy stara∏am si´ jak
mog∏am, ˝eby nie pope∏niç b∏´-
dów. Chcia∏am byç dla ka˝dego
grzecznà, uprzejmà, mi∏à, po-
godnà, to nie sprawia∏o mi trud-
noÊci, bo bez starania zawsze
takà by∏am, ale chcia∏am daç
z siebie wszystko co we mnie
najlepsze nie otrzymujàc nic
w zamian. Pragn´∏am uciec,
wyprowadziç si´ z domu ro-
dzinnego, byç kochanà, ˝yç
w poczuciu, ˝e ktoÊ si´ o mnie
troszczy, ˝e ktoÊ mnie zrozu-
mie. Przyszed∏ czas i tak si´ sta-
∏o, pozna∏am wspania∏ego m´˝-
czyzn´ i pokocha∏am go. Pomi-
mo ˝e w domu nikt nie okazy-
wa∏ mi mi∏oÊci, to jednak moje
serce nauczy∏o si´ kochaç, mi-
∏oÊç wype∏nia∏a mnie po brzegi.
Wysz∏am za mà˝ i wyjecha∏am
z domu rodzinnego daleko stàd.
St∏umi∏am wszystkie l´ki i z∏e
wspomnienia, ˝ycie toczy∏o si´
dalej. W prezencie od losu do-
sta∏am trójk´ dzieci, ukochane
dla mnie istoty. Ale ˝ycie nie
zawsze uk∏ada si´ tak jak chce-

my, spotka∏am rozczarowanie.
W moim domu ponownie zawi-
ta∏ alkohol, mà˝ za cz´sto nad-
u˝ywa∏ alkoholu. Sama nie poj-
mowa∏am, jak do tego dosz∏o.
Czarne chmury zawis∏y nad
mojà g∏owà. Wszystko jakoÊ
poplàta∏o si´ w mym ˝yciu. Za-
stanawia∏am si´, ˝e przecie˝
chyba istnieje jakaÊ mo˝liwoÊç,
˝eby mog∏o byç znowu dobrze.
Tak bardzo pragn´∏am by prze-
sta∏ piç. Gdy mà˝ wraca∏ pijany
ja dostawa∏am z tego powodu
furii, krzycza∏am na niego i nie
wiedzia∏am co dobre, a co z∏e.
Zdawa∏o mi si´ ˝e los przesta∏
byç dla mnie ∏askawy. Moje do-
tychczasowe ˝ycie nie mia∏o
sensu, winà obarcza∏am tylko
siebie. Z∏oÊç, którà kierowa∏am
do m´˝a obraca∏a si´ przeciwko
mnie. Mój ca∏y Êwiat zawali∏
si´. Nie chcia∏am przyznaç si´
przed samà sobà, ˝e potrzebuj´
pomocy i nie mog∏abym si´
przyznaç jak g∏´boko czu∏am
si´ zraniona i niedoceniona.
Czu∏am si´ tak maleƒka. Nikt
nie rozumia∏ moich uczuç i pra-
gnieƒ. Pope∏nia∏am tyle b∏´-
dów, ˝e trudno zliczyç i ciàgle
obwinia∏am si´. Od innych wy-
maga∏am niewiele, lecz od sa-
mej siebie najwi´cej. 

By∏am nerwowa i ciàgle dr´-

czy∏y mnie z∏e myÊli. Wszystko
przyprawia∏o mnie o gorycz,
ból rozdziera∏ mi serce, a razem
z bólem pojawi∏ si´ strach przed
niemo˝liwoÊcià do przewidze-
nia. Lubi∏am rzeczy proste i ∏a-
twe do zrozumienia, ale ciàgle
obiega∏y mnie najczarniejsze
myÊli, bo jak˝e si´ tu nie gryêç
tym wszystkim. Bóg jeden wie,
od czego zaczàç. Czu∏am si´
tak, jakbym zgubi∏a si´ w czar-
nym nieznanym, spowitym ci-
szà Êwiecie. Chcia∏am biec,
uciec stàd, ale dokàd? Czu∏am,
˝e zaraz wybuchn´. Bardzo si´
wini∏am, ˝e zrobi∏am coÊ nie
tak, pragn´∏am zwrócenia na
siebie uwagi, ˝eby on dostrzeg∏
co we mnie dobre. Jak wiele
rzeczy potrafi∏am zrobiç, lecz
on wcale tego nie dostrzega∏,
choç tak bardzo zale˝a∏o mi na
jego uwadze i zainteresowaniu,
choç bardzo tego pragn´∏am.
Niestety by∏o to niemo˝liwe,
w zamian otrzymywa∏am kry-
tyczne uwagi, obelgi, uczucie
odrzucenia i poczucie krzywdy.
Czu∏am si´ wtedy zraniona
i niedoceniana, zrozumia∏am ˝e
tak ma byç. Mnie nie mo˝e spo-
tkaç nic dobrego. Wydawa∏o mi
si´, ˝e to ju˝ ma tak byç i ˝e ma
tak pozostaç, lecz w g∏´bi serca
bardzo cierpia∏am i by∏am nie-

szcz´Êliwa. Ka˝dy kolejny
dzieƒ pe∏en pora˝ek zostawi∏
osad zm´czenia w moim ciele,
duszy i umyÊle a emocjonalna
niestabilnoÊç budzi∏a l´k.
Wszystko mi si´ pokr´ci∏o, nie
wiedzia∏am jak mam dalej ˝yç,
borykajàc si´ z problemami.
Trudno mi by∏o pokonaç trud-
noÊci losu, które na ka˝dym
kroku mnie spotyka∏y, by∏am
bezradna i zagubiona. Odbiera-
∏a mi si∏y straszliwa groza, l´k
przed tym co si´ zbli˝a∏o. N´ka-
∏o mnie poczucie olbrzymiej
katastrofy, bez cienia nadziei,
bez iskierki Êwiat∏a, wsz´dzie
wrogie ciemnoÊci, ̋ ycie zrujno-
wane. Nie wiedzia∏am, jak to
naprawiç i dojÊç do celu, wyco-
fa∏am si´ z walki. Chcia∏am za-
pomnieç, uciec, byleby tylko
pozbyç si´ tego okropnego
uczucia. Dozna∏am uczucia fi-
zycznej pustki, która wkrótce
zmienia∏a si´ w ci´˝kà depresj´.
Z nikim nie dzieli∏am ˝alu, na
dnie duszy ukry∏am ca∏à t´ bo-
leÊç. Z wszystkich si∏ trzyma-
∏am si´ ciemnoÊci. Chcia∏am
pozostaç w uÊpieniu, chcia∏am
odepchnàç Êwiat, który natr´t-
nie drà˝y∏ mi zmys∏y...

Marlena

c. d. w nast´pnym numerze

Ten uroczysty wieczór
uatrakcyjni∏y dzieci z ko∏a mu-
zycznego dzia∏ajàcego przy
MOK. Deklamowa∏y wiersze,
Êpiewa∏y kol´dy, sk∏ada∏y Êwià-
teczne ˝yczenia. Potem odby∏
si´ koncert skrzypcowy Darii
AI. Dahabi, który nas wyciszy∏,
wprowadzi∏ w spokojnà atmos-
fer´.

Po tej duchowej strawie pani
przewodniczàca wr´czy∏a wszy-
stkim zaproszonym goÊciom dy-
plomy, jako symboliczny dowód
podzi´kowania za pomoc, trud
i wspó∏prac´, dzi´ki której mo-
˝emy dalej iÊç, pokonywaç ko-
lejne progi w codziennym ˝yciu
dzieci z ró˝nego typu dysfunk-
cjami. Niektórzy goÊcie zabrali
g∏os, dzi´kowali za uznanie, za
ich skromnym zdaniem niewiel-
ki wk∏ad, uwa˝ajàc, ˝e robià to,
co powinni oferujàc dalszà
wspó∏prac´.

Paƒstwo Magdalena i Piotr
¸ukaszewiczowie oraz Pani
Iwona Król przekazali podczas
uroczystoÊci pieniàdze na dzia-
∏alnoÊç ko∏a, a konkretnie na za-
kup urzàdzeƒ do hydroterapii
zebrane podczas akcji charyta-
tywnych.

Po tych mi∏ych s∏owach
obecny wÊród nas ksiàdz pro-
boszcz Trojanowski rozpoczà∏
najwa˝niejszà cz´Êç uroczysto-
Êci- dzielenie si´ op∏atkiem
i sk∏adanie ̋ yczeƒ. Po tych pod-
nios∏ych chwilach usiedliÊmy
do wczeÊniej przygotowanego,
ubranego Êwiàtecznie sto∏u. Jak
co roku mamy niepe∏nospraw-
nych dzieci przyrzàdzi∏y potra-
wy wigilijne.

Po cz´Êci oficjalnej spotkania
nadszed∏ czas zabawy.

Pod koniec uroczystoÊci Pan
Marek Komorowski poprosi∏
wszystkich o chwil´ uwagi.
Oznajmi∏, ˝e bardzo cieszy si´
z naszej obecnoÊci i poinformo-
wa∏, ˝e ma dla dzieci niespo-
dziank´ w formie upominków
od firmy Polkomtel.

Czas nieub∏aganie p∏ynà∏,
szybko min´∏y przyjemne chwi-
le tego wieczoru i goÊcinnego
miejsca. Cieszy nas zapewnienie
gospodarzy, ˝e nie jest to nasze
ostatnie spotkanie. Zaczyna si´
nowy kalendarzowy, 2005 rok
i czekajà nas kolejne planowane
uroczystoÊci, jak te˝ zapewne ja-
kieÊ nieznane, nieprzewidziane
ciekawe wydarzenia.

˚yczymy wszystkim Paƒ-
stwu w 2005 roku wielu mi-
∏ych, ciep∏ych prze˝yç, by ten
kolejny rok dostarczy∏ mnó-
stwo radoÊci.

Korzystajàc z mo˝liwoÊci za-
brania g∏osu na ∏amach lokalnej
gazety, chcemy podzi´kowaç
wszystkim, którzy w ró˝ny spo-
sób wspomagajà naszà dzia∏al-
noÊç (radà, odpowiednià decy-
zjà, finansami). ChcielibyÊmy
skierowaç s∏owa podzi´kowania
do wszystkich ludzi dobrego
serca, którzy nam pomagajà i sà
z nami.

Z Nowym Rokiem mamy
równie˝ nowe plany i zamierze-
nia, tak wi´c planujemy w naj-
bli˝szym czasie uruchomiç na
terenie Zàbek Warsztaty Tera-
pii Zaj´ciowej. W zwiàzku
z tym zwracamy si´ z proÊbà do
wszystkich zainteresowanych
osób o kontakt w celu ustalenia
liczby potencjalnych uczestni-
ków warsztatów.

Informacje pod numerem
telefon 0 501 68 99 70 – ca∏y
dzieƒ. Pod numerem telefonu
781 72 45 lub osobiÊcie w biu-
rze Ko∏a przy ul. 3 Maja 14
w dniach i godzinach:

Poniedzia∏ek   10.30-12.30
Wtorek            12.00- 14.30
Czwartek       10.00 -12.00
Serdecznie zapraszamy.

TPD


