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8 marca, zakończył się uroczystą galą, w zielonkowskim Klubie Ga-
lop, Ogólnopolski Konkurs „Foto Models Poland 2008” dla re-

gionu wołomińskiego. W konkursie piękności uczestniczyły również 
mieszkanki naszego miasta. Za najpiękniejszą ząbkowiankę uznano 
Sylwię Szawczyk. Jednak to nie jedyne osiągnięcie naszej reprezen-
tantki. Sylwia zyskała również tytuł Foto Models Mojej Gazety Re-
gionalnej, w wyniku głosowania dokonanego przez czytelników tej 
gazety, a także tytuł II Vice – Miss Foto Models Regionu Wołomiń-
skiego, zdobywając jednocześnie wiele cennych nagród. Jedną z nich 
jest laptop, który ufundował Burmistrz Miasta Ząbki. 

Sylwia Szewczyk urodziła się w 1989 r., pod znakiem Koziorożca. 
Mieszka w Ząbkach, jest uczennicą LO w Warszawie. Jej hobby to 
koszykówka i taniec. Ulubiona forma relaksu to spotkania ze znajo-
mymi. Najbardziej ceni sobie przebojowość, drażni ją dwulicowość. 
Największą wartością jest dla niej rodzina i przyjaźń.

Naszej mieszkance życzymy dalszych sukcesów.
red.

SYLWIA SZEWCZYK HONOROWĄ MISS ZĄBEK
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Zwracam się do Państwa z prośbą o zgła-
szanie nowo nabytych nieruchomości 

celem opodatkowania w terminie 14 dni od 
momentu podpisania aktu notarialnego.

Deklarację podatkową należy złożyć w 
Urzędzie Miasta Ząbki ul. Wojska Polskie-
go 10, w referacie budżetowo - finansowym 
pok. nr 2 w poniedziałek w godz. 10-18, wto-
rek - piątek w godz. 8-16.

Jednocześnie informuję, że składając wnio-
sek o zameldowanie się w referacie spraw oby-
watelskich urzędu miasta, należy także złożyć 
deklarację podatkową w referacie budżetowo 

- finansowym.Wzór deklaracji podatkowej za-
mieszczony jest na stronie internetowej: http://
umzabki.bip.org.pl/pliki/umzabki/ipn.doc
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. nr 9 z 2002r., poz. 84 z późn. zm.).

z poważaniem
Burmistrz Miasta Ząbki 

Robert Perkowski 

Wszelkie druki i formularze dostęp-
ne są na stronie internetowej: http://www.
umzabki.bip.org.pl/?tree=168. 

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW 
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

DZIEŃ OTWARTY
26 marca o godz.18.00 w Gimnazjum 

Nr 1, im. Jana Pawła II w Ząbkach przy ul. 
Harcerska 9 odbędzie się dzień otwarty.

Dyrekcja szkoły, rada rodziców, na-
uczyciele i uczniowie zapraszają wszyst-
kich rodziców i uczniów chcących konty-
nuować naukę w gimnazjum.

Każdy z Państwa będzie mógł zapoznać 
się z nową ofertą edukacyjną szkoły, oso-
biście porozmawiać z nauczycielami oraz 
obejrzeć szkołę od wewnątrz.

(K.M)

POBÓR DO 
WOJSKA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2008 

r. zostały  powołane: Mazowiecka Woje-
wódzka Komisja Lekarska oraz powiatowe 
komisjw lekarskie. Ustalono również woje-
wódzki plan poboru w 2008 r. na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. Zgodnie z zarzą-
dzeniem na terenie powiatu wołomińskiego 
Powiatowa Komisja Lekarska działać będzie 
w dniach: 4 II - 15 IV 2008 r.

Termin poboru dla mieszkańców z miasta 
Ząbki został określony na: 17.03 - 21.03.2008 
r. Ponadto przewidziano jeden dzień pobo-
rowy dla kobiet, chcących wstąpić do służby 
wojskiwej (14.04.2008 r – dla kobiet z tere-
nu całego powiatu wołomińskiego). Ostatni 
dzień - 15.04.2008 r. zaplanowano jako do-
datkowy.

Siedziba Komisji mieści się w budynku 
Starostwa Powiatowego w Wołominie przy 
ul. Prądzyńskiego 3 /parter – pokój nr 1/ te-
lefon 022 787 43 01 lub 03 wew. 136, godziny 
pracy Komisji 9.00 – 12.00.

ZAPISY DO SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 1

Od 18 lutego 2008 r. Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Gen. Fr. Kleeberga w Ząb-

kach rozpoczyna zapisy dzieci do:
- klas 0 – rocznik 2002
- klas I - rocznik 2001
na rok szkolny 2008/2009.
Zapisy prowadzone są w budynku szkoły 

przy ul. Piłsudskiego i dotyczą również zapi-
sów do filii szkoły przy ul Kościelnej. 

Do zapisu wymagane są nr PESEL dzie-
cka i akt urodzenia. 

UWAGA! ZAPISY 
DO SZKOŁY! 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Ząbkach przy ul. Batorego 11 zaprasza 

rodziców /z dowodem osobistym i aktem uro-
dzenia dziecka/ w celu zapisania dzieci uro-
dzonych w 2001 r. do klasy I na rok szkolny 
2008/09, a także dzieci urodzonych w 2002 r. 
do klasy „O” na rok szkolny 2008/09 oraz do 
klasy I na rok szkolny 2009/10.

ZAPRASZAMY W DNIACH 
3.03.-18.04.08 R. W GODZINACH:

WTOREK 10.00 - 17.30
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, 

CZWARTEK, PIĄTEK 8.30 - 15.30 

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 

W ZĄBKACH

Uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Ząbkach zapraszają wszystkich zaintereso-
wanych na Dzień Otwarty Szkoły 31 marca 
2008 r. /poniedziałek/ w godz. 16.00-18.00.

W programie m.in.:
- zajęcia otwarte w oddziałach zerowych,
-  zajęcia pokazowe w klasach 

integracyjnych,
- prezentacja dorobku,
- zwiedzanie szkoły,
- dyżur Rady Rodziców,
- dyżur dyrektora szkoły.

Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Mia-
sta nr LVII/363/2006 w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy: “w terminie 
do 31 marca każdego roku, osoba znajdu-

jąca się na liście składa w Urzędzie Miasta 
Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki 
zamieszkiwania i wysokość dochodów nie 
zmieniły się w sposób wykluczający zawarcie 
umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego 
wchodzącego do mieszkaniowego zasobu 
gminy, oraz że nadal ubiega się o zawarcie 
umowy. Nie złożenie oświadczenia powodu-
je skreślenie z listy.”

Komisja Mieszkaniowa

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

UWAGA! OSOBY OCZEKUJĄCE NA 
PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

DOFINANSOWANIE 
DLA NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach 
informuje, że dla osób do 60 roku ży-

cia istnieje możliwość dofinansowania do 
zakupu elektrycznych wózków inwalidzkich 
(nawet do 99%), a także innego sprzętu re-
habilitacyjnego. Zgłoszenia do 31.III.2008 r. 
Pomoc przy wypełnianiu dokumentów oraz 
wszelkich informacji udziela Fundacja ort-
care, Warszawa ul. Powstańców Śląskich 
110/10 tel./fax. 022 428 19 85, tel. 0604 22 33 
48, www.ortcare.pl
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W ramach przypomnienia pragnę poin-
formować o warunkach, jakie muszą 

być spełnione, aby dostać tzw. „gminne be-
cikowe”. Niezależnie od „becikowego” pań-
stwowego oraz należnego niektórym zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, 
mieszkańcom Ząbek należy się również „be-
cikowe” gminne. Wysokość tego świadcze-
nia zgodnie z wolą Rady Miasta wynosi 1000 
zł. Wypłatami zajmuje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej (OPS). O tę dodatkową zapomo-
gę mogą starać się tylko mieszkańcy Ząbek, 
tzn. osoby potrafiące udokumentować, że 
ich miejscem zamieszkania jest miasto Ząb-
ki. Instytucją, której należy zgłosić miejsce 
zamieszkania jest urząd skarbowy właściwy 
dla danej gminy. W naszym wypadku jest 
to Urząd Skarbowy w Wołominie. Dlatego 
jednym z dokumentów, który należy przed-
stawić w Ośrodku Pomocy Społecznej jest 
potwierdzona deklaracja podatkowa (PIT) 
za rok ubiegły lub w przypadku osób, które 
jeszcze nie rozliczały się w Urzędzie Skarbo-
wym w Wołominie deklaracja NIP-3. W de-
klaracji NIP-3 należy jako miejsce zamiesz-
kania wskazać miasto Ząbki. Można również 
zamiast wspomnianych wcześniej dokumen-
tów poprosić w Urzędzie Skarbowym o za-
świadczenie, że jest się płatnikiem podatku 
dochodowego w US w Wołominie. Jak do 
tej pory nie było żadnych problemów z uzy-
skaniem takiego zaświadczenia. W szczegól-
nych przypadkach OPS może zażądać, aby 
jeden z dokumentów był potwierdzony nota-
rialnie. Co jest ważne, to fakt, że aby dostać 
„becikowe” nie trzeba być zameldowanym w 
Ząbkach. Wystarczy udokumentować miej-
sce zamieszkania.

Reasumując wymagane dokumenty to:

-  wniosek o „becikowe”;
-  okazanie aktu urodzenia dziecka;
-  okazanie dowodu osobistego osoby 

uprawnionej do odbioru świadczenia;
-  w przypadku opiekuna prawnego – 

odpisu prawomocnego postanowienia 
sądu o ustaleniu dla dziecka opieki.

-  potwierdzony NIP-3 lub PIT lub za-
świadczenie z Urzędu Skarbowego;

-  oświadczenie o nie pobieraniu tego 
typu zasiłku w innych gminach (spisy-
wane na miejscu);

Wniosek wraz z dokumentami należy 
złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia uro-
dzenia dziecka. Tak więc nawet jeśli ktoś nie 
jest jeszcze oficjalnie mieszkańcem Ząbek, 
to ma czas, aby dopełnić wszystkich formal-
ności. W ubiegłym roku wydano 239 zapo-
móg i tylko trzy decyzje odmowne z powodu 
przekroczenia 6-cio miesięcznego terminu 
składania wniosków. Należy również pamię-
tać, że podanie nieprawdy w dostarczonych 
dokumentach zagrożone jest wysoką karą z 
pozbawieniem wolności włącznie.

Wszystkim rodzicom w imieniu Rady 
Miasta życzę zadowolenia z pociech i liczę, 
że ten skromny prezent choć w części po-
zwoli zrekompensować pierwsze wydatki na 
nasze maluszki.

Przewodniczący Komisji Społecznej
Rady Miasta Ząbki

  Marcin Kubicki

Biuro Rachunkowe 
EFEKT

Oferuje
-  obsługę księgową małych 

i średnich firm
-  obsługę kadrowo-płacową, 

rozliczenia elektroniczne do ZUS
-  rozliczenia podatku dochodowego 

od osób fizycznych
Zapraszam codziennie 

w godz 9-20 
po uprzednim telefonicznym

uzgodnieniu 

Tel 0-510-246-888 lub /0-22/ 253-23-71

MASAŻ 
ROZLUŹNIAJĄCY
ODCHUDZAJĄCY

Gabinet – tel. (022) 762 92 32

Wizyty domowe:
tel. (022) 811 – 75 - 01

ZĄBKOWSKIE „BECIKOWE” 
- ILE I DLA KOGO?

XXII SESJA 
RADY MIASTA

29 lutego odbyła się XXII sesja Rady 
Miasta w Ząbkach, na której podjęto 

następujące uchwały: 
-  w sprawie ustalenia liczby punktów sprze-

daży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
i w miejscu sprzedaży

- zmieniająca uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia zakazu sprzedaży, podawania i spo-
żywania napojów alkoholowych
-  w sprawie ustalenia najniższego wynagro-

dzenia w l kategorii zaszeregowania oraz 
wartości jednego punktu w złotych dla pra-
cowników samorządowych zatrudnionych 
w Straży Miejskiej w Ząbkach

- w sprawie opłaty targowej
-  w sprawie sprzedaży wyodrębnionych loka-

li mieszkalnych
-  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermi-

nowej w roku budżetowym 2008 z przezna-
czeniem na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2 - opracowanie 
projektu i audytu, remont kapitalny i termo-
modernizacja oraz wykonanie studium wyko-
nalności (elewacja) etap II”.

-  w sprawie zaciągnięcia kredytów długo-
terminowych w roku budżetowym 2008 z 
przeznaczeniem na realizację zadań inwe-
stycyjnych

-  w sprawie zaciągnięcia kredytów długo-
terminowych w roku budżetowym 2008 z 
przeznaczeniem na realizację zadań inwe-
stycyjnych 

-  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 
Miasta Ząbki na 2008 rok

Pełna treść uchwał dostępna jest na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.
pl) – link BIP.

Zdrowych i wesołych 
Świąt Wielkanocnych 

spędzonych w gronie rodziny, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa... 

składają
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Sławomir Ziemski
oraz

Radni Miasta Ząbki

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Wielkanocnych,

smacznego jajka,
mokrego dyngusa oraz

mnóstwo wiosennego słońca
życzy

Burmistrz Miasta Ząbki 
Robert Perkowski
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25 października 2005 roku weszła w życie 
ustawa (Dz. U. nr 180, poz. 1495) o 

„zużytym sprzęcie” elektronicznym i AGD. 
Dokument ten miał na celu zminimalizować 
ilość szkodliwych odpadów i zapanować nad 
ich utylizacją. Działanie takie było efektem 
wymogów Unii Europejskiej, ale sama treść 
ustawy jest autorstwa naszego parlamentu. 
Jak to w naszym kraju bywa tak i tym razem 

mimo domniemanych dobrych chęci wyszło 
jak zawsze kiepsko. Jakie pułapki czekają na 
tych, którzy chcę pozbyć się „zużytego sprzę-
tu” wie tylko ten, kto sam to przeżył. 

Zgodnie z ogólną zasadą przytoczonej 
powyżej ustawy każdy sprzedawca sprzętu 
elektronicznego lub AGD ma obowiązek 
przyjąć nieodpłatnie „zużyty sprzęt” „tego 

samego rodzaju” i „w ilości nie większej 
niż sprzedawany nowy sprzęt”. I wydawa-
łoby się, że wszyscy powinni być szczęśliwi. 
Niestety sprzedawcy niechętnie przyjmują 
stary „sprzęt”, gdyż jest dla nich kłopotli-
wy. Jak więc starają się utrudnić oddawanie 
starych urządzeń? Pierwszą przeszkodą jest 
ustanowienie wygórowanej opłaty za trans-
port. Ustawa bowiem nakazuje przyjąć zu-
żyty sprzęt, ale nie odbierać go od klienta 
przy dostawie nowego. I tak kupując nową 
lodówkę zapłacimy za transport nowej lo-
dówki do domu i za transport starej do 
magazynu. Chociaż jest to logiczne to fakt 
nie unormowania kosztów transportu spra-
wia, że cena transportu starej lodówki jest 
wyższa od ceny transportu nowej lodówki. 
Drugim wybiegiem sklepów oraz punktów 
przyjmowania „zużytego sprzętu” jest szu-
kanie kruczków prawnych. Kiedy więc mogą 
oni odmówić przyjęcia sprzętu? Otóż wtedy, 
gdy stwierdzą, że sprzęt jest niekompletny 
lub nie spełnia norm BHP. Jak poinformo-
wał mnie pracownik jednego z dużych skle-
pów AGD nawet brak kabla zasilającego w 
telewizorze powoduje, że taki sprzęt nie zo-
stanie przyjęty. Pozwala na to zapis w usta-
wie art. 2 ust. 3 pkt. 3: „3. Przepisów ustawy 
nie stosuje się do: (...) 3) sprzętu będącego 
częścią składową urządzenia, które nie jest 
sprzętem w rozumieniu przepisów ustawy.”

Jeśli więc mamy stary sprzęt AGD lub elek-
troniczny, który jest niekompletny np. serwi-
sant wymontował jakiś element i nie zamonto-
wał go z powrotem po nieudanej naprawie, to 
nikt od nas takiego sprzętu nie przyjmie.

ŚMIECI – NIEKOŃCZĄCY SIĘ PROBLEM

GDZIE MOŻNA ODDAĆ ODPADY 

POSEGREGOWANE I ZUŻYTY 

SPRZĘT RTV I AGD?

Do czasu podpisania stosownych umów 
informuję o pobliskich punktach zbiórki 
odpadów segregowanych:
1.  IKEA Targówek – drewniany eko-do-

mek przy sklepie IKEA
2.  Zlewnia w Ząbkach

Punkty przyjmowania zużytego sprzę-
tu elektronicznego (adresy w Warszawie):
1.  Praga Płd, ul. Mińska róg ul. Stanisła-

wowskiej
2.  Praga Płn, ul. Szwedzka róg ul. Stalowej
3.  Rembertów , ul. Sztandarów 2 (wjazd 

od ul. Chruściela), obok AON
4.  Targówek, Przy Urzędzie Dzielnicy ul. 

Kondratowicza 20, obok stacji TRAFO

Tej osobie najwyraźniej nie przeszkadza zaśmiecony trawnik. Dokłada kolejne śmieci.

Ludzie zostawiają odpady gdzie popadnie
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Poniżej przedstawiamy dwa kolejne listy, 
które wpłynęły do redakcji. Obydwa do-

tyczą sprawy właściwego zagospodarowania 
odpadów. Z wielu przeprowadzonych roz-
mów wynika, że to jeden z najpoważniej-
szych problemów zgłaszanych przez miesz-
kańców. 

DOMEK ZA MIASTEM 

Mieliśmy dość mieszkania w Warsza-
wie. Spalin, hałaśliwych sąsiadów za ścianą 
i anonimowości. Sprzedaliśmy mieszkanie 
w apartamentowcu i kupiliśmy mały domek 
za miastem. Jako nowi przybysze poszliśmy 
przedstawić się sąsiadom. W takiej małej 
miejscowości wszyscy się znają i są przyjaź-
nie do siebie nastawieni. W niedzielę razem 
wracaliśmy z kościoła i plotkowaliśmy. Sie-
lanka.

Wychodząc w poniedziałek do pracy 
zauważyłam obok swojej beczki na śmieci 
wielki niebieski wór pełen... śmieci. Nic to 
pewnie ktoś się pomylił. Wezwałam ludzi z 
Juranta, by zabrali śmieci i obciążyli mnie 
rachunkiem na 11,60. No trudno, w końcu 
to nie majątek. Gdy po kilku dniach sytu-
acja znowu się powtórzyła, poczułam się 
okradziona z kolejnych 11,60 i zamknęłam 
śmietnik na kłódkę.

Zaczęłam zwracać uwagę na inne śmieci 
podrzucane pod płoty i do koszy na ulicy. 

Zauważyłam, że śmieci te zabiera co jakiś 
czas miasto i po raz kolejny poczułam, że 
ktoś mnie okradł, zmuszając miasto do uty-
lizacji swoich śmieci za pieniądze z naszych 
podatków. Czy w tych domkach obok mnie 
mieszkają tak biedni ludzie, że nie stać ich 
na te 11,60 tygodniowo i muszą aż uciekać 
się do kradzieży? 

98% Polaków to katolicy. W Ząbkach wi-
dzę, że większość ludzi chodzi co niedziela 
do kościoła. Oj musi się tu ksiądz nasłuchać 
na spowiedzi o kradzieży. Dziwne tylko, że 
nie poruszy tego tematu w kościele. A może 
moje 11,60 kradnie te 2% niewierzących. 

Anka

LIST OD CZYTELNIKÓW

Panie Redaktorze.
Przeczytałam w „Co słychać?” o propo-

zycji wprowadzenia podatku śmieciowego. 
Uważam, że to nie rozwiąże problemu śmie-
ci w naszym mieście. Podatek ten ma być 
naliczany każdemu zameldowanemu miesz-
kańcowi. Te 22 tys. nie zameldowanych osób 
pozbędzie się tylko problemu śmieci. My za-
meldowani za nich, te śmieci wywieziemy i 
zapłacimy. Przykład, na sąsiedniej ulicy jest 
dom. Zameldowana jest jedna osoba. Miesz-
ka 6 -10 osób. Dlaczego są nie zameldowane 
- wszyscy wiemy. Właściciel nie chce płacić 
podatku od zysku za wynajem. Właściciel 

tak naprawdę wcale tam nie mieszka i nie 
wynajął firmy do wywozu śmieci. Lokatorzy 
mają to robić we własnym zakresie. Efekt, 
podrzucanie śmieci do cudzych śmietników 
lub porzucanie ich na ulicy.

Odbieranie centralne śmieci spowoduje 
rozwiązanie problemu lokatorów. Miasto 
zabierze ich śmieci jak wszystkich, a podatek 
będzie pobrany za jedną osobę.

Ja proponowałabym inny sposób nalicza-
nia tego podatku śmieciowego. Proszę go 
skorelować z opłatą za wodę. Wody właści-
ciel lokatorom nie zamknie, wszyscy jej uży-
wają. Rachunki nalicza zakład komunalny. 
Tak jak za kanalizację płacimy na podsta-
wie ilości zużytej wody, tak samo płaćmy za 
śmieci. Wiadomo, im więcej lokatorów, tym 
więcej śmieci, ale i wody. Podatek

śmieciowy chcecie naliczać wg jakiś 
norm przeciętnej produkcji na osobę, wg 
takich samych norm naliczcie do każdego 
metra wody opłatę za wywóz śmieci. Ci, co 
nie mają wody miejskiej jakoś płacą za ka-
nalizację podobnie niech płacą za śmieci. 
W ten sposób im więcej ludzi, tym więcej 
wody i większe opłaty za śmieci. Nie wiem, 
ile jedna osoba zużywa miesięcznie wody, 
no powiedzmy 10m3 i 100l śmieci (koszt wy-
wozu 10zł). Naliczmy do każdego m3 wody 
1zł podatku śmieciowego. Co kwartał jeden 
rachunek na wodę, kanalizację i śmieci.

B.N.
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ŚMIECI WCIĄŻ BUDZĄ KONTROWERSJE

Teraz już wiemy dlaczego możemy spot-
kać pralki i lodówki na spacerze w lesie.

Na stronie naszego Urzędu Miasta mo-
żemy przeczytać informację, że MZO przy 
ulicy Łukasiewicza 4 w Wołominie przyjmu-
je zużyty sprzęt z gospodarstw domowych 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00-14:00. Podczas rozmowy telefonicz-
nej z MZO dowiedziałem się, że są pewne 
problemy. Tak jak wspomniałem wcześniej 
sprzęt ten musi być kompletny. Dodatkowo 
płatny jest transport w kwocie ok. 2 zł/km. 
Jako Przewodniczący Komisji Społecznej 
wystosowałem pismo do MZO z prośbą o in-
formację, czy można będzie oddawać sprzęt 
AGD (nie tylko kompletny) i ile miałoby to 
nas kosztować. 10 marca 2008 dostałem od-
powiedź, iż od mieszkańców Ząbek (klien-
tów MZO) zużyty sprzęt AGD  przyjmowa-
ny jest nieodpłatnie. Niestety odpowiedź ta 
nie do końca wyjaśnia wszystkie wątpliwości 
i nie określa jasno, że każdy mieszkaniec 
Ząbek może dostarczyć niekompletny sprzęt 
AGD do MZO. Tak więc sprawa w toku. A 
co szykuje się nowego?

18 lutego 2008 r. Urząd Miasta Ząbki 
ogłosił przetarg na odbiór i wywóz od-
padów segregowanych z posesji miesz-
kańców naszego miasta. Usługa ta nie 
uwzględnia zbiórki sprzętu elektronicz-
nego i AGD z gospodarstw domowych. W 
rozmowie z Sekretarzem Urzędu dowie-
działem się, że będą organizowane tzw. 
„wystawki” sprzętu wielkogabarytowego. 
Prawdopodobnie również punkt zbiórki 
odpadów na zlewni będzie przystosowany 
do przyjmowania zużytego sprzętu elek-
tronicznego i AGD.

Korzystając z okazji chciałbym zaape-
lować do wszystkich mieszkańców naszego 
miasta o rozsądek i nie wyrzucanie śmieci 
z domu do betonowych koszy ulicznych. 
To naprawdę żałosne, że osoby o dosyć 
dobrej kondycji finansowej oszczędzają 
te kilka złotych miesięcznie zaśmiecając 
nasze miasto. Na nagraniach z ukrytych 
kamer widać wciąż te same osoby, regu-
larnie wynoszące śmieci zamiast do swoich 
koszy, to do koszy ulicznych. Potem psy i 

wrony rozgarniają te śmieci po całej ulicy 
i chodnikach. Apel ten kieruję zwłaszcza 
do pana mieszkającego na działkach przy 
ulicy Batorego i do panów co regularnie 
wyrzucają swoje śmieci do kosza przy ulicy 
Gałczyńskiego. Codziennie około godzi-
ny 5:00 rano jeden z panów idąc do pracy 
pozbywa się w ten sposób swoich brudów. 
To samo dotyczy państwa wyrzucających 
śmieci na rogu ulic 11-go Listopada i Wol-
ności. Tam już dawno nie ma śmietników. 
Czy chcecie, żeby ktoś zaniósł wam te 
śmieci z powrotem na waszą posesję? Od 
stycznia oficjalnie działa Straż Miejska w 
Ząbkach. Chociaż nie ma jeszcze wyma-
ganej obsady to materiały dotyczące osób 
regularnie zaśmiecających nasze miasto są 
już kompletowane. Mandaty za zaśmieca-
nie nie są najwyższe, ale i tak co najmniej 
dziesięć razy przewyższają koszt uczciwe-
go pozbycia się śmieci. 

Marcin Kubicki
Przewodniczący Komisji Społecznej

Rady Miasta Ząbki
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Od 1 lutego br. nowym dyrektorem Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zo-

stał Jacek Romańczuk. Co zamierza zrobić 
nowy dyrektor, aby w Ząbkach też można 
było aktywnie wypoczywać, nie wyjeżdżając 
do Warszawy? Jakie będą pierwsze propozy-
cje nowego dyrektora? Czy Ząbki skazane są 
na bylejakość? Na te i inne pytania odpowia-
da dyrektor MOSiR -u Jacek Romańczuk.

–  Dlaczego wybrał Pan Ząbki na swe miej-
sce pracy?

Ząbki są stosunkowo sporym miastem, w 
którym, jak uważam, niezbyt dużo się dzia-
ło na płaszczyźnie sportowej. Chciałbym to 
zmienić, gdyż uważam, że na pewno jest duża 
szansa rozwoju sportu w tym mieście. Zapo-
znałem się z projektem zagospodarowania 
ośrodka sportowego w Ząbkach. Muszę przy-
znać, że wywarł on na mnie naprawdę bardzo 
duże wrażenie. Mam nadzieję, że z roku na 
rok baza sportowo – rekreacyjna będzie sy-
stematycznie ulegała znaczącej poprawie. 

Do tej pory praktycznie związany byłem z 
piłką nożną, a tutaj chciałbym zająć się kultu-
rą fizyczną w szerszym tego słowa znaczeniu, 
czyli rekreacją ruchową, rehabilitacją ruchową, 
sportem wyczynowym i sportem kwalifikowa-
nym. To wszystko skłoniło mnie, aby wystarto-
wać tutaj w ogłoszonym konkursie na dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zgod-
nie z procedurą konkursową odbyłem rozmo-
wę kwalifikacyjną, którą wspominam bardzo 
dobrze. Co mnie ucieszyło, to otwartość ząb-
kowskich władz na współpracę. Byłem bardzo 
miło zaskoczony. To dodatkowo utwierdziło 
mnie w przekonaniu, że start w tym konkursie 
był naprawdę dobrym wyborem. 

– Gdzie Pan pracował ostatnio?
Poprzednio sprawowałem funkcję dyrek-

tora sportowego Klubu Sportowego Delta 
Warszawa. Jest to młodzieżowa akademia 
piłkarska. Praktycznie zaczynaliśmy od zera. 
Myślę, że na dzień dzisiejszy jest to jeden z 
najlepiej funkcjonujących klubów młodzie-
żowych w Warszawie. 

–  Formalnie od 1lutego rozpoczął Pan pra-
cę w MOSiR, ale na pewno orientował się 
Pan dużo wcześniej jaka jest sytuacja w 
ząbkowskim sporcie. Jak by Pan ocenił 
aktywność sportową mieszkańców czy też 
samego ośrodka sportowego w Ząbkach?

Moją wizję rozwoju sportu i plany od-
noszące się do funkcjonowania MOSiR – u 
szczegółowo przedstawiłem podczas rozmo-
wy z władzami miasta.

Przystępując do konkursu oczywiście 
orientowałem się, jak wygląda sytuacja w 
Ząbkach. Muszę powiedzieć, że baza spor-
towo -rekreacyjna jest dosyć skromna, jak 
na warunki miast podwarszawskich. Wiem, 
że w innych miastach ta baza jest dużo lepiej 
rozwinięta. Tutaj jest to trochę zaniedbane, 
ale wiem, że w planach burmistrza i rady 
miasta stawia się na rozwój sportu. 

Wiem, że wśród mieszkańców była prze-
prowadzona ankieta, w której pytano miesz-
kańców czego życzyliby sobie najbardziej 
w przyszłości. Mieszkańcy opowiedzieli się 
właśnie za stworzeniem możliwości do prze-
prowadzenia warsztatów z zakresu rehabili-
tacji ruchowej, czy też oczekiwali bogatszej 
ofert sportowo - rekreacyjnej.

– Co zatem Pan zaproponuje mieszkańcom?
Na razie, mając do dyspozycji tę skromną 

bazę sportową, postaram się zorganizować 
dodatkowe zajęcia. Chciałbym zacząć od 
najmłodszych, nawet od przedszkolaków. 
Chciałbym zorganizować olimpiadę dla 
dzieci. Wiadomo, że w klasach 1-3 wychowa-
nie fizyczne jest traktowane trochę po ma-
coszemu. Po pierwsze dlatego, że nie ma za 
dużo godzin lekcyjnych, a po drugie zawo-
dów sportowych dla dzieci klas 1-3 nie ma w 
ogóle. Rozgrywki szkolne organizowane są z 
reguły dla klas 4-6.

Stąd pomysł zorganizowania olimpiady dla 
przedszkolaków, czy dnia sportu dla klas 1-3. 
Oczywiście nie zabraknie zawodów zorgani-
zowanych i dla starszych klas czy gimnazjali-
stów. Myślę też o turniejach w kategorii open. 
Chciałbym zorganizować turniej piłki nożnej, 
aerobik dla kobiet czy też ćwiczenia leczniczo 
– rehabilitacyjne dla seniorów. Chciałbym, 
aby szeroka oferta MOSIR – u zachęciła 
wszystkich do aktywnego wypoczynku.

Na razie czekam jeszcze na głosy od na-
szej społeczności lokalnej, gdyż chcę zdiag-
nozować, czym mieszkańcy byliby zaintereso-

wani. Zobaczymy czy będzie zainteresowanie 
aerobikiem wśród kobiet, czy będzie zainte-
resowanie dla stworzenia klasy sportowej dla 
dziewcząt z gimnazjum, czy też znajdą się 
chętni do gry w brydża czy w szachy. 

Jestem naprawdę bardzo otwarty, czekam 
na wszelkie sygnały. Chciałbym wiedzieć, co 
mieszkańcy chcieliby robić. Nasza oferta musi 
bowiem odpowiadać na zapotrzebowanie. 

 
–  Z jakimi pierwszymi propozycjami ma 

Pan zamiar wystąpić? 
Na początek zaczniemy na pewno od 

aerobiku dla kobiet. Ponadto będę sondo-
wał rynek, jeśli chodzi o ćwiczenia leczniczo 
– rehabilitacyjne dla seniorów. Na pewno 
zostanie zorganizowany także turniej piłki 
nożnej dla poszczególnych kategorii wieko-
wych wraz z kategorią open. To będą te trzy 
pierwsze propozycje, które wyjdą z Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

– Kiedy to nastąpi?
Jeśli będzie odpowiednie zainteresowanie 

wśród mieszkańców to na pewno rozpocznie-
my to w ciągu miesiąca. Chciałbym, żeby na 
początku kwietnia to wszystko ruszyło. 

–  Wydawać się może, że mimo iż obecna baza 
jest skromna, to jednak i tak nie do końca 
jest ona wykorzystywana. Budynek często 
stoi pusty. Do godziny 15 praktycznie dzie-
je się tu niewiele. Czy może się to zmienić? 

Wiadomo, że w tym czasie dzieci uczą się, a 
dorośli pracują. Dlatego chciałbym, aby MO-
SiR do godz. 16 był otwarty dla emerytów, 
rencistów, tych wszystkich, którzy są wówczas 
w domu i chcieliby swój wolny czas aktywnie 
spędzać „na sportowo”. Dlatego ten Ośrodek 
stoi dla nich otwarty. Chcemy zorganizować 
jak najwięcej atrakcyjnych zajęć, najpierw 
jednak czekam na odpowiedź, która wyjaśni 
czego mieszkańcy oczekują. Moim zdaniem 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest po 
to, żeby zorganizować mieszkańcom czas 
wolny w interesujący sposób. 

–  Słyszałem, że zamierza Pan zorganizować 
w Ząbkach ligę szóstek piłkarskich. Czy to 
prawda? 

Tak. Pierwszym etapem na drodze do 
stworzenia ligi szóstek ma być ten najbliższy 
turniej piłkarski, rozegrany o Puchar Burmi-
strza Miasta Ząbki. Myślę, że od września 
mogłaby ruszyć bardziej profesjonalna liga 
szóstek. W Ząbkach mieszka wielu miłoś-
ników piłki nożnej, dlatego myślę, że ten 
pomysł może okazać się dla nich bardzo in-
teresujący.

Dziękuję za rozmowę.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
MA NOWEGO DYREKTORA

Jacek Romańczuk. 
Ma 38 lat. Urodził się 
w Warszawie. Ze spor-
tem jest związany od 
najmłodszych lat. Od 
12 roku życia trenuje 
piłkę nożną. Praktycz-
nie do dnia dzisiej-
szego działa nieprze-
rwanie w środowisku 
sportowym. 

Jest absolwentem Akademii Wychowania 
Fizycznego, gdzie uzyskał tytuł magistra wy-
chowania fizycznego. Następnie na studiach 
podyplomowych na AWF- ie w Poznaniu 
uzyskał tytuł menedżera sportu. Od 1 lute-
go 2008 roku został dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
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ZIMOWISKO 
UKS W ZAWOI

W pierwszym tygodniu ferii Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka Ząbki” zorga-

nizował zimowisko dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 i zaprzyjaźnionych gimnazjalistów. 
Przez tydzień 52 uczestników pod okiem wy-
kwalifikowanych instruktorów PZN pozna-
wało tajniki narciarstwa. Pomimo trudnych 
warunków do nauki z powodu braku prawdzi-
wego śniegu wszyscy próbowaliśmy swych sił na 
sztucznie dośnieżanym stoku. Tylko 11 osób z 
całej grupy miało wcześniej kontakt z nartami, 
oni doskonalili jazdę pod okiem instruktora i 
już po kilku lekcjach śmiało szusowali po stoku. 
Pozostali przez kilka kolejnych dni uczestniczyli 
w grupowych lekcjach z instruktorami. Szybko 
okazało się, że nasi uczniowie mają „smykałkę” 
do narciarstwa. Pod koniec zimowiska nawet 
najmłodsi uczestnicy – pierwszoklasiści śmiało 
wjeżdżali wyciągiem i mknęli w dół.

Oprócz narciarstwa dzieci miały możliwość 
zapoznania się z rękodziełem regionalnym 
tworząc przeróżne figurki z siana oraz malując 
drewniane ptaszki. Wieczorem przy płonącym 
kominku (imitacji góralskiej watry) słuchali-
śmy gawęd góralskich, poznaliśmy słownictwo, 
tańce, legendy miejscowe (np. o Babiej Gó-
rze), nauczyliśmy się też piosenki o Zawoi.

Wybraliśmy się do miejscowego Muzeum 
Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie 
poznawaliśmy faunę i florę regionu.

Byliśmy również w Zakopanem, gdzie 
oprócz podziwiania architektury góralskiej, 
zaopatrzyliśmy się w oscypki. Odwiedziliśmy 
słowacką miejscowość, znaną z termalnych 
źródeł – Basenowa. Na dworze temperatura 
nie zachęcała do kąpieli, ale przyjemnie było 
zanurzyć się w gorącej wodzie. Dzieciom (i 
opiekunom) sprawiło to wiele radości.

W Sanktuarium Maryjnym w Ludźmierzu 
z uwagą słuchaliśmy opowiadań związanych 
z Papieżem Janem Pawłem II.

Dzień przed odjazdem pogoda sprawiła 
nam frajdę. Spadł prawdziwy śnieg! Korzy-
stając z okazji zjeżdżaliśmy z górki na san-
kach i uprawialiśmy „zjazdy na bele czym”.

 Teraz pozostały nam niezapomniane 
wrażenia i nadzieja, że za rok znów będzie-
my szaleć na stoku.

Uczestnicy

W dniach 11-22.02.2008 r. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (MO-

SiR) prowadził dla dzieci i młodzieży z 
Ząbek akcję „Zima w mieście”. Uczest-
nicy zajęć, będąc pod fachową opieką 
instruktorów mogli na terenie Ośrod-
ka korzystać z różnych form rekreacji 
sportowej, m.in.: zagrać w darta, bilard, 
tenisa stołowego czy w gry planszowe. 
Dodatkowo zostały zorganizowane wy-
jazdy do Warszawy - na lodowisko, ba-
sen, halę sportową, gdzie można było za-
grać w squasha, czy spróbować swych sił 
na ściance wspinaczkowej czy kręgielni. 
Dla wszystkich biorących udział w ak-
cji przygotowane były napoje i słodycze, 
a dla zwycięzców konkursów nagrody.
Wszystkie dzieci bawiły się doskonale, a 
proponowane zajęcia bardzo się podobały.
Jak zapewnia dyrekcja MOSiR – u w nie-
długim czasie zorganizowane zostaną ko-
lejne imprezy sportowe, na które już dziś 
serdecznie zapraszamy! 

red.

„ZIMA W MIEŚCIE” W MIEJSKIM 
OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
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W naszym dużym przedszkolu małe 
„Skrzaciki” uczą się poprzez zabawę, 

zdobywają codziennie nowe doświadczenia. 
Niebywałą okazją do ich wzbogacania są wizy-
ty ciekawych gości, imprezy i uroczystości, a w 
okresie zimowym było ich wiele. Grudniowy i 
styczniowy kalendarz uroczystości, a także nie-
codziennych wydarzeń był bardzo napięty.

Szczególną frajdę stanowią dla dzieci 
grudniowe imprezy, czyli Mikołajki, spotka-
nia wigilijne i wizyty Świętego Mikołaja. 

6 grudnia poszukiwania św. Mikołaja 
zakończyły się sukcesem. Szczodrobliwość 
i dobre serce tego długo oczekiwanego 
Gościa sprawiła, że wszystkie dzieci zosta-
ły obdarowane upominkami. Tuż przed 
„Gwiazdką” w grupach odbyły się imprezy 
integracyjne. Prowadzący- krasnale, w rytm 
skocznej muzyki zabawiali dzieci i ich rodzi-
ców. Były tańce, konkursy i dużo śmiechu. 
Potem wkroczył długo oczekiwany gość, 
a przedszkolaki odśpiewały na jego cześć 
piosenkę „ Witaj Mikołaju z dalekiego kra-
ju...”. Sędziwy staruszek dobrotliwym gło-
sem zapraszał dzieci po długo wyczekiwane 
prezenty. To spotkanie dostarczyło nie tyl-
ko dzieciom, ale i dorosłym wiele uciechy. 
Świetności tym imprezom dodały niewątpli-
wie występy dzieci, śpiewanie kolęd, dzie-
lenie opłatkiem oraz wspólny poczęstunek. 
Była to doskonała forma integracji dzieci, 
rodziców i pracowników przedszkola.

Ten okres ciepła i radości pozwolił rów-
nież pracownikom przedszkola spotkać się 
we wspólnym gronie i zasiąść przy stole wigi-
lijnym. Pani Dyrektor Jolanta Salak zadbała, 
aby zaproszenia na tę niezwykłą okazję do-
tarły również do emerytowanych pracowni-
ków. Wszyscy dołożyli starań, by uroczystość 
się udała, a prawdziwy popis kulinarne-
go kunsztu dały panie pracujące w kuch-

ni, przygotowując potrawy wigilijne. Była 
piękna dekoracja suto zastawionych stołów, 
płomienie świec, uroczysty nastrój, biały 
opłatek, łzy wzruszenia. Pracując wspólnie 
czujemy się jak rodzina, która cieszy się z 
sukcesów i z chwil szczęścia, jak również zna 
swoje codzienne troski.

Kolejną uroczystością, którą szczególnie 
celebruje się w naszej placówce, jest Dzień 
Babci i Dziadka. Niektórzy muszą przebyć 
wiele kilometrów, aby do nas dotrzeć. Na or-
ganizowanych uroczystościach, najważniejsi 
oprócz dzieci, bo to one występują, są szacow-
ni goście - babcie i dziadkowie, którzy zawsze 
emanują pozytywną energią, bawią się wspól-
nie z wnuczkami, biorą udział w konkursach 
piosenki i tańca. W tym roku też tak było, 
goście świetnie się bawili oglądając występy 
swoich pociech, a następnie przy szlagierach 
z lat młodości ruszyli w taneczne pląsy. W 
każdej grupie zorganizowany był poczęstu-
nek. Wszyscy zostali obdarowani wykonany-
mi przez wnuczków prezentami. A wszystko 
to w ramach wdzięczności za ich miłość i po-
święcenie - „Dziękujemy Wam Dziadkowie, 
bo to bardzo wam się chwali, żeście nam ro-
dziców tak dobrze wychowali”.

W karnawale zawsze są bale. W tym 
roku, 28 stycznia, po raz pierwszy bal karna-
wałowy dla naszych przedszkolaków odbył 
się w prywatnej sali bankietowej „Magno-
lia”, należącej do Państwa Moniki i Michała 
Stali, mieszczącej się przy ul. Ks. Skorupki, 
z której mogliśmy skorzystać nieodpłatnie 
i z tego miejsca chcemy podziękować im 
za życzliwość, gościnę i bezinteresowność. 
Jak przystało na prawdziwy bal przebierań-
ców, wirowały księżniczki, hawajki, motyle, 
pszczółki, rycerze, królowie i inni, których 
nie sposób wymienić. Atmosfera dobrej za-
bawy, świetna muzyka i prowadzący, niesa-

mowite kostiumy, a do tego piękny wystrój 
sali zachwyciły wspólnie bawiących się rodzi-
ców, dzieci i nauczycieli. Aż żal, że następny 
bal odbędzie się dopiero za rok.

Dokładamy wielu starań, by nasze przed-
szkolaki miały systematycznie kontakt ze 
sztuką. Co miesiąc odbywają się w placówce 
przedstawienia w wykonaniu artystów scen 
warszawskich. Pod koniec stycznia z goś-
cinnym przedstawieniem pt. „Kabaretowa 
wersja baśni” wystąpiły u nas dzieci ze Szko-
ły Podstawowej Nr 2, za co im i ich nauczy-
cielce - Pani Jolancie Tomczuk serdecznie 
dziękujemy. 

Ponadto grupy pięciolatków były w tea-
trze BAJKA na sztuce „Król Ból”. Dzieci 
usłyszały przebojowe piosenki, mądre i dow-
cipne dialogi w wykonaniu plejady znakomi-
tych aktorów, obejrzały wspaniałe kostiumy 
i bajkową scenografię oraz choreografię 
Pana Roberta Galińskiego (jurora „Tańca z 
Gwiazdami”). Planujemy też w najbliższym 
czasie wyjazdy do innych teatrów.

Przedszkolaki mają możliwość pozna-
wania odległych zakątków świata. Ostatnio 
dzięki prelekcji Państwa Julii Witczuk i 
Stanisława Pagacza, połączonej z prezen-
tacją multimedialną dzieci przeniosły sie w 
odległy świat Ameryki Północnej, bogaty w 
przepiękne górskie tereny i wznoszącą się 
na nich roślinność oraz żyjące tam zwie-
rzęta: świstaki, susły, niedźwiedzie grizzli, 
kozły śnieżne, pardwy. Była to wspaniała 
lekcja przyrody, która umożliwiła dzieciom 
podróż w nieznane.

Na zakończenie chciałyśmy wspomnieć 
o dużym zaangażowaniu dzieci i nauczycieli 
w udział w różnych konkursach, szczegól-
nie plastycznych. Ostatnio sześcio- i pie-
ciolatki wystawiały swoje prace plastyczne 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Były 
przewidziane nagrody dla autorów najcie-
kawszych prac, za co bardzo serdecznie 
dziękujemy Paniom: Dorocie Kaźmierskiej 
i Annie Baranowskiej.

To tyle wydarzeń z ostatnich tygodni, a 
czeka nas jeszcze więcej. Będziemy mile za-
skakiwać naszych przedszkolaków, by czas 
spędzony w „Skrzacie” był dla nich przyjem-
ny i radosny.

Nauczycielki: 
Dorota Jankowska, Bożena Pietrzak

CO DZIAŁO SIĘ ZIMĄ W „SKRZACIE”, CZYLI 
Z ŻYCIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 
3 składa podziękowanie Państwu Monice 
i Michałowi Stala za nieodpłatne udostęp-
nienie sali „Magnolia”, znajdującej się w 
Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki, na bal kar-
nawałowy przedszkolaków. 

Jolanta Salak
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W roku szkolnym 2007/2008 przystą-
piliśmy do ogólnopolskiej kampanii 

„Szkoła bez przemocy”, celem której jest 
przeciwdziałanie przemocy w polskich szko-
łach przez zwiększenie świadomości proble-
mu, zmianę postaw wobec przemocy, a także 
dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia 
i narzędzi, które skutecznie i systemowo 
zwalczałyby to zjawisko. 

Ząbkowska „Jedynka” przystąpiła do kon-
kursu grantowego zgłaszając dwa projekty:

„Czym skorupka za młodu...” oraz „Nu-

dzie dziękujemy, na kulturę się piszemy”.
Wyróżniony został projekt „Nudzie dzię-

kujemy, na kulturę się piszemy”, a szkoła 
otrzyma wsparcie finansowe na jego reali-
zację.

W ramach projektu uczniowie będą 
uczyć się między innymi: aktorstwa, śpiewu, 
dziennikarstwa, origami, malarstwa, a także 
odwiedzać miejsca kultury.

Nasza radość jest tym większa, iż na kon-
kurs z terenu województwa nadesłano 58 
projektów, a granty przyznano tylko 5 pla-

cówkom, a wśród nagrodzonych znalazła się 
nasza szkoła.

W ramach konkursu nadesłano 903 pro-
jekty z całego kraju, spośród których jury 
nagrodziło 80. 

Organizatorami kampanii społecznej 
„Szkoła bez przemocy” są Grupy Wydaw-
nicze Polskapresse oraz Orkla Press Pol-
ska, a współorganizatorem Fundacja Grupy 
TP. Patronat honorowy objął Prezydent RP 
Lech Kaczyński.

Więcej na temat programu społecznego 
„Szkoła bez przemocy” na stronie http://
www.szkolabezprzemocy.pl/.

Renata Boryka Kwapisz

GRANT DLA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 1

Przedszkole Publiczne Nr 3 „Skrzat” mieści 
się przy ulicy Westerplatte 1/11. W tym miejscu 
działa od 1987 r. W roku szkolnym 2008/2009 
jego lokalizacja ulegnie zmianie, gdyż w miej-
scu obecnego budynku powstanie nowoczesne 
przedszkole. O szczegółach poinformujemy za-
interesowanych w późniejszym terminie.

W przedszkolu istnieje 9 oddziałów: po dwie 
grupy trzylatków, czterolatków, pięciolatków i 
sześciolatków oraz jedna grupa mieszana, łącz-
nie 220 dzieci. Placówka jest czynna 10 godzin 
dziennie od 7 do 17, od poniedziałku do piątku. 
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 
3 urozmaiconych i zdrowych posiłków.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedago-
giczna i doświadczony personel pomocniczy 
wspomagają i ukierunkowują rozwój dziecka, 
zapewniają fachową opiekę. Stosowane metody 
i formy nauczania są dostosowane do wieku wy-
chowanka i jego możliwości rozwojowych, prze-
strzegane są prawa dziecka. Wysoki poziom 
nauczania i kształcenia sprawia, że dzieci są do-
skonale przygotowane do dalszej edukacji.

W przedszkolu, oprócz zajęć obowiązko-
wych prowadzonych przez nauczycieli, dzieci 
mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych 
tj. nauce języka angielskiego, zajęciach ryt-
micznych, tanecznych, gimnastyce ogólnoroz-
wojowej, religii. Sprawowana jest także opieka 

logopedyczna i udzielana pomoc psychologicz-
na. Dzieci pięcioletnie jeżdżą z nauczycielami i 
opiekunami na basen. 

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, sale 
sześciolatków zaopatrzone są w sprzęt kompu-
terowy, podłączony do sieci Internet.

Corocznie odbywają się u nas różnorodne 
uroczystości i imprezy: Andrzejki, Mikołajki, 
Jasełka, Wigilia, zabawa ze świętym Mikołajem, 
bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Mamy, Taty i 
Dzień Dziecka, a przy tej okazji festyny rodzin-
ne oraz uroczyste zakończenia roku szkolnego. 
Organizujemy tzw. „dni inaczej”, np: Dzień Ba-
dacza, Dzień Sportu i wiele innych.

Tradycją naszej placówki są wyjazdy sześ-
ciolatków na „Zielone Przedszkola”. Organi-
zujemy także na terenie placówki spektakle 
teatralne, koncerty muzyczne oraz lekcje przy-
rodnicze. 

Dzieci biorą udział w licznych konkursach 
muzyczno- tanecznych i plastycznych, na te-
renie miasta i powiatu, na których prezentują 
swoje wyjątkowe umiejętności.

Rodzice chętnie angażują się w działania na 
rzecz przedszkola. Realizowane są różne formy 
współpracy, w szczególności: spotkania w gru-
pach, uroczystości, zajęcia i dni otwarte. Ro-
dzice otrzymują rzetelne informacje na temat 

swoich dzieci w trakcie rozmów indywidual-
nych. Wydajemy pismo przedszkolne „Skrzat”, 
zawierające artykuły na temat wychowania.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w 
oparciu o zasadę pełnej dostępności. Podstawą 
przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypeł-
nienie karty zgłoszenia, którą należy pobrać i 
złożyć wypełnioną w dniach od 1 do 30 marca. 
Zasady rekrutacji są do wglądu Rodziców w na-
szej placówce.

Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor: Jolanta Salak

i Rada Pedagogiczna

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 SKRZAT OGŁASZA ZAPISY...
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 SKRZAT

S- satysfakcja
K- kształcenie
R- radość dzieci
Z- zabawa
A- atrakcyjność
T- twórczość

Ul. Westerplatte 1/11
tel./fax. 781-64-76
e-mail przedszkole.publiczne.nr-3@neostrada.pl

DRODZY CZYTELNICY!
Zuchy, harcerze i instruktorzy z Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkach 
zwracają się z ogromną prośbą o przekazanie 
na naszą rzecz 1% podatku dochodowego

Harcerstwo w naszym mieście istnieje 
od blisko 40 lat. Jesteśmy stowarzyszeniem, 
którego podstawowym celem jest stwarzanie 
warunków do wszechstronnego, intelektual-
nego, społecznego, duchowego i fizycznego 
rozwoju dzieci i młodzieży w poszanowaniu 
jego prawa do wolności i godności. Przywią-
zujemy dużą wagę do wartości prawdy, tole-
rancji i przyjaźni w oparciu o naszą historię i 
bogate tradycje ZHP.

Nasze codzienne działania to organizacja 
wolnego czasu dzieciom i młodzieży i rozwija-
nie ich zainteresowań. Od 1976 roku nieprze-
rwanie jesteśmy organizatorami letniego wy-
poczynku dla dzieci z naszego miasta. Prosimy 
zatem o wsparcie naszej działalności poprzez 
przekazanie 1% podatku, umieszczając w swo-
ich deklaracjach PIT następujące dane: 

Chorągiew Stołeczna Związku Harcer-
stwa Polskiego KRS 0000268913

Z dopiskiem dla Hufca ZHP Ząbki.

Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!
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1.  Inspektor/podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Refera-
cie Geodezji i Gospodarki Gruntami,

2.  Inspektor/podinspektor ds. sanitarnych w Referacie Rozwoju Gospo-
darczego,

3.  Inspektor/podinspektor ds. księgowości.

Wymagania niezbędne na wszystkich stanowiskach: 
1)  obywatelstwo polskie,
2)  nieposzlakowana opinia,
3)  brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne,
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
5)  brak przeciwwskazań zdrowotnych,
6)  wykształcenie wyższe lub średnie geodezyjne dla inspektora/podin-

spektora ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji,
7)  wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności sanitar-

nej dla inspektora/podinspektora ds. sanitarnych,
8)  wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne dla inspektora/pod-

inspektora ds. księgowości,
9)  umiejętność biegłego czytania dokumentacji budowlanej dla inspek-

tora/podinspektora ds. sanitarnych,
10)  co najmniej 3 letni staż pracy dla osoby posiadającej wykształcenie 

średnie.

Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w administracji 
publicznej, znajomość przepisów prawa w zakresie stanowiska pracy, 
umiejętność pracy z interesantami, dyspozycyjność, nastawienie na 
efekty pracy, znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pub-
licznych oraz dodatkowo dla inspektora/podinspektora ds. księgowości 
wymagana znajomość podstaw księgowości budżetowej, ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o fi nansach publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
I.  Inspektora/podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Refe-

racie Geodezji i Gospodarki Gruntami:
1)  przygotowanie dokumentacji niezbędnej do komunalizacji mienia,
2)  sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieru-

chomości gminnych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczy-
ste oraz dzierżawę,

3)  ogłaszanie, organizowania przetargów na nieruchomości gminne,
4)  przygotowywanie umów dzierżawy gruntu,
5)  przygotowanie dokumentacji związanej z wykonywaniem pierwo-

kupu,
6)  włączenie do gminnego zasobu gruntów nieruchomości nabytych w 

drodze kupna,
7)  przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności,
8)  przygotowywanie i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytko-

wania wieczystego w prawo własności,
9)  przygotowywanie i wydawanie decyzji dotyczących sprzedaży 

lokali mieszkalnych,
10)  przygotowywanie wniosków do hipoteki o założenie i wpisy w 

księgach wieczystych nieruchomości, które stały się własnością 
gminy,

11)  przygotowywanie zestawień zbiorczych z numeracji porządkowej 
ulic i wysyłanie do GUS,

12)  współpraca z Referatem Budżetowo-Finansowym w zakresie 
mienia komunalnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 
przekształcenia użytkowania wieczystego oraz dzierżaw.

II.  Inspektora/podinspektora ds. sanitarnych w Referacie Rozwoju 
Gospodarczego:

1)  przygotowanie i rozliczanie zadań inwestycyjno – remontowych, 
2)  prowadzenie z ramienia inwestora spraw dotyczących całego proce-

su budowlanego w branży sanitarnej,
3)  opracowywanie analiz, ocen istniejącego stanu infrastruktury tech-

nicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyj-
nej pod kątem rozwoju Gminy Ząbki, 

4)  przygotowywanie propozycji rozwiązań inwestycyjnych,
5)  prowadzenie odbioru wykonywanych robót, w tym odbioru 

końcowego inwestycji i remontów, rozliczenie fi nansowe zadań 
inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz 
sprawozdawczości inwestycyjnej,

6)  przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie 
inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym zwią-
zanej,

7)  nadzór i odbiór wykonanych przyłączy wodociągowych i kanaliza-
cyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

III. Inspektora/podinspektora ds. księgowości:
1) rozliczanie rozrachunków kontrahentów, 
2) rozliczanie delegacji służbowych,
3) sprawdzanie raportów kasowych,
4) przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej,
5) fi nansowe rozliczanie inwestycji.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2) CV i list motywacyjny, 
 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za prze-

stępstwo umyślne, 
 6)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności praw-

nych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7)  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
rekrutacji , zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”,

 8)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i 
orzeczenie lekarskie  o stanie zdrowia (tylko w stosunku do osób, 
którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach 
lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu)) z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy – Inspektor/podinspektor 
ds. gospodarki nieruchomościami”, „konkurs ofert pracy - Inspektor/
podinspektor ds. sanitarnych” lub „konkurs ofert pracy – Inspektor 
/podinspektor ds. księgowości” w terminie do dnia 26 marca 2008 r. 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki ul. 
Wojska Polskiego 10.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.
umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy oraz na 
tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowiska:
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DANE TELEADRESOWE 
URZĘDU MIASTA ZĄBKI

ul. Wojska Polskiego 10; 05-091 Ząbki
tel. 022 781-68-14,15,17; fax. 022 781-68-13

e-mail: um@zabki.pl
Urząd czynny: poniedziałek: 1000 - 1800; wtorek-piątek: 800 - 1600

Sekretariat Burmistrza i Zastępcy Burmistrza tel. 022 781-68-11

Sekretarz Miasta
Robert Świątkiewicz
tel. 022 781-49-71

Skarbnik Miasta
Elżbieta Żmijewska
tel. 022 781-68-14 wew. 140

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
kier. Joanna Konieczna
tel. 022 781-68-14 wew. 148

Biuro Rady Miasta (BRM)
kier. Małgorzata Wyrzykowska
insp. Urszula Siekierka
tel. 022 781-68-14 wew. 118

Referat Budżetowo-Finansowy (BF)

insp. Danuta Biernacka - księgowość
tel. 022 781-68-14 wew. 119
insp. Krystyna Zdunek - podatki
tel. 022 781-68-14 wew. 130

Referat Zagospodarowania Przestrzennego (ZP)
insp. Arkadiusz Łebek
tel. 022 781-68-14 wew. 124

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (GiGG) tel. 022 781-68-14 wew. 120

Referat Rozwoju Gospodarczego (RG)
kier. Mariola Klimek
tel. 022 781-68-14 wew. 143

Referat Spraw Obywatelskich (SO)
kier. Lucyna Grochowska
tel. 022 781-68-14 wew. 127

Biuro Prawne (BP)
mec. Stefan Cimaszewski
mec. Kazimierz Frąckiewicz
mec. Tomasz Błażej

Stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych (AG)
insp. Piotr Stonio
tel. 022 781-68-14 wew. 141

Sekretariat Burmistrza (SB)
insp. Małgorzata Jabłońska
tel. 022 781-68-14 wew. 111

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
insp. Urszula Nalazek
tel. 022 781-68-14 wew. 129

Stanowisko d/s Obrony Cywilnej,
BHP i Informacji Niejawnych (OC)

insp. Krzysztof Krajewski
tel. 022 781-68-14 wew. 115

Stanowisko ds. Kadr i Archiwum (KA)
insp. Ewa Jędrzejewska
tel. 022 781-68-14 wew. 117

Stanowisko d/s Działalności Gospodarczej (DG)
insp. Teresa Dorocka
tel. 022 781-68-14 wew. 116

Referat Oświaty, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej (OKSiPS)

insp. Elżbieta Niemczynowska-Kopyto
tel. 022 781-68-14 wew. 125

Referat Programowania Funduszy Europejskich (PFE)
kier. Arkadiusz Powierża
tel. 022 781-68-14 wew. 180

Informatyk (IN)
insp. Bogdan Kowalczyk
e-mail: informatyk@zabki.pl

Stanowisko d/s Ochrony Środowiska
podinsp. Wioletta Rutkowska
tel. 022 781-68-14 wew. 124

SPRZEDAM 

mieszkanie w Ząbkach, 

kompletnie wyposażone, 

3-pokoje, z garażem i piwnicą;

osiedle Powstańców 15, 

tel: 0-601/997-087

TURNIEJ TAŃCA 
W GIMNAZJUM NR 2

Pod koniec stycznia w Gimnazjum nr 2 
im. ks. J. Popiełuszki przy ul. Batorego 

37 w Ząbkach odbył się Turniej Tańca Spor-
towego o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. 
Organizatorem turnieju była szkoła tańca A 
& I Dance Studio Joanna Igor Udowyk.

Dzięki dyrektor gimnazjum Małgorza-
cie Zyśk zawody taneczne mogły odbyć się 
właśnie w tej szkole. Hala Sportowa, gdzie 
zawodnicy pokazali swoje umiejętności ta-
neczne, została profesjonalnie przygotowa-
na do turnieju.

W zawodach wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z Marek, 
Ząbek, Zielonki oraz Wołomina. Młodzież 
reprezentowała swoje umiejętności w tańcu 
nowoczesnym i towarzyskim w kategoriach: 
formacje, disco solo show, disco duet show. 
Zawodnicy walczyli o puchar i medale, które 
ufundował burmistrz Robert Perkowski.

Gospodarzami turnieju była formacja 
dziewcząt w Gimnazjum nr 2. Formacja 
zaprezentowała się w pokazie tańca nowo-
czesnego, a niektóre z zawodniczek walczy-
ły o medale. W kategorii disco solo show II 
miejsce zdobyła Anita Murzyn, III miejsce 
wywalczyła Aneta Sobieraj oraz Paulina 
Graczyk, a Joanna Nowak zajęła IV miej-
sce. W kategorii disco duet show startowały: 
Paulina Graczyk i Anita Murzyn – zajęły I 
miejsce, Natalia Oleksiak i Marzena Wy-
szyńska wywalczyły II miejsce, a Joanna No-
wak i Aneta Sobieraj  - III miejsce.
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