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Prace na ul. Piotra Skargi idą pełną parą
Ulica Piotra Skargi ciągnąca się od ul. Szpitalnej aż do ul. Wolności jest jedną z dłuższych w tej
części miasta. Pomimo tego, że jest dość szeroka to w istocie stanowiła ona drogę niemal boczną. Kierowcy starali się unikać przejazdu tą trasą. Zamieszkującym przy tej ul. nie pozostało nic
innego, jak codziennie pokonywać pełną „dołów” drogę, które podczas opadów przekształcały się w ogromne kałuże. Okres jesienny i wiosenny od zawsze był koszmarem dla pieszych, którzy
dokończenie na str. 4

AUTOSERWIS
Mariusz Grabowski
Ząbki, ul. Mazowiecka 5
www.serwis-zabki.pl
• diagnostyka komputerowa silnika
• wulkanizacja – przechowalnia opon
• mechanika pojazdowa
• obsługa klimatyzacji
UWAGA!
we wrześniu i październiku
PROMOCJA
na przegląd klimatyzacji – 130 zł

tel. 504 003 350, 22 425 70 05
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CO SŁYCHAĆ

ZAPROSZENIE

I Turniej Badmintona Amatorów
z cyklu Grand Prix 2010/2011 w Ząbkach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ząbkach
oraz Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
zapraszają
na I Turniej Badmintona Amatorów
z cyklu Grand Prix'2010/2011.
Pierwszy turniej odbędzie się
w hali sportowej Gimnazjum nr 1
w Ząbkach
przy ul. Harcerskiej 9
w dniu 16.10.2010 r. (sobota).
Rozgrywki w grach pojedynczych odbywać się będą w kategoriach
wiekowych:
- dzieci – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
- dziewczęta i chłopcy – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
- dziewczęta i chłopcy – uczniowie klas 1-3 gimnazjum
- kobiety i mężczyźni – rocznik 1994 i starsi
Rozgrywki rozpoczynają się:
- Dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych
(7-12 lat) - godz. 9.00
- Dziewczęta i chłopcy z gimnazjów oraz kategoria open
(od 13 lat) - godz. 11.30
Zapisy mailem mmkrawczyk@wp.pl, telefonicznie lub osobiście
na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie zapraszamy!!!

I Turniej Tenisa Stołowego
z Cyklu Grand Prix’ 2010/2011

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ząbkach
oraz Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
zapraszają
na I Turniej Tenisa Stołowego
z cyklu Grand Prix'2010/2011
pod patronatem
Burmistrza Miasta Ząbki.
W najbliższy weekend rusza już 3 edycja rozgrywek o Grand Prix,
a pierwszy turniej odbędzie się
w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
przy ul. Harcerskiej 9 w dniu 09.10.2010 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe (7-12 lat) - godz. 9.00
Gimnazja (13-15 lat) - godz. 10.00
Open (powyżej 16 lat) - godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie zapraszamy!!!

Najbliższe imprezy sportowe - kalendarium

PGK czynne dłużej

09.10.2010 r.

- I Turniej Tenisa Stołowego z Cyklu Grand Prix’ 2010/2011 – godz. 9.00 – 12.00
(hala sportowa Gimnazjum nr 1, ul. Harcerska 9)
- Mecz I ligi Dolcan Ząbki – M.K.S. Kluczbork – godz. 15.00 (Stadion Miejski
ul. Słowackiego 21)

10.10.2010 r.

- V kolejka rozgrywek I i II Z.L.S.P. – godz. 9.00 – 19.00 (boisko „Orlik”,
ul. Batorego 11)
- IV kolejka rozgrywek III Z.L.S.P. – godz. 11.00 – 14.00 (boisko Gimnazjum
nr 2, ul. Batorego 37)

16.10.2010 r.

- I Turniej Badmintona Amatorów z cyklu Grand Prix 2010/2011 w Ząbkach –
godz. 9.00 –13.00 (hala sportowa Gimnazjum nr 1, ul. Harcerska 9)
- V kolejka rozgrywek III Z.L.S.P. – godz. 10.00 – 13.00 (boisko Gimnazjum
nr 2, ul. Batorego 37)

17.10.2010 r.

www.zabki.pl

Od 1 października Biuro Obsługi Klienta PGK w Ząbkach
czynne codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 18.00.
Aby ułatwić mieszkańcom Ząbek kontakt z PGK uruchomiliśmy we wrześniu Biuro Obsługi Klienta. Teraz biuro jest czynne w wydłużonym czasie pracy, aby mieszkańcy mogli wybrać dogodną dla siebie godzinę wizyty w PGK.
Kontakt z BOK możliwy jest także telefonicznie pod nr tel. 22 7816818 wew.
146, 257 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@pgk.zabki.pl .
W BOK można załatwić praktycznie wszystkie sprawy, m. in. podpisać
umowę na wywóz śmieci, dopełnić formalności związanych z przyłączeniem
do sieci wodociągowej lub wyjaśnić wątpliwości związane z fakturami, można także zgłosić swoje uwagi i wnioski.
Serdecznie zapraszam do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta PGK.

- VI kolejka rozgrywek I i II Z.L.S.P. – godz. 9.00 – 19.00 (boisko „Orlik”,
ul. Batorego 11)

Piotr Uściński
Prezes PGK w Ząbkach

Uwaga pacjenci przychodni przy Orlej!
W najbliższym czasie rozpocznie się remont na I piętrze przychodni ﬁnansowany ze środków miejskich.
Przepraszamy pacjentów za wynikające z tego powodu utrudnienia.
Mamy nadzieję, że w odnowionym budynku będzie Państwu przyjemniej się leczyć a nam pracować.
Jednocześnie składam podziękowanie wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za okazaną pomoc i życzliwość.
Przemysław Budny Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach

CO SŁYCHAĆ? - wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 781 68 14 do 17
druk: „REGIS’’ Sp. z o.o. Kobyłka, ul. Napoleona 4, tel. 22 786 94 70
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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Zaproszenie na wernisaż
Prace malarskie
wspaniałych artystek - trzech kobiet z pasją,
wyobraźnią,
chęcią zrealizowania swoich marzeń
gościły będą w Galerii
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach
przy ul. Orlej 8.
Aleksandra Gryglewicz,
Grażyna Śleszycka
i Anna Sokulska
przedstawią obrazy
będące owocem pracy
ostatnich kilku lat.
Otwarciu wystawy w
sobotę 23.10.2010 r.
o godz. 17.00
towarzyszył będzie
koncert utworów ludowych
w wyk. duetu:
Jagna Malinowska - wokal
Marcin Maroszek akordeon
Wstęp wolny

nowo otwarte

BIURO
RACHUNKOWE
Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA

PROMOCYJNE CENY!!!
ZABKI, ul. Reymonta 28
Tel. 608 094 801
renata.krysiak@interia.pl

Zapraszamy!
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INWESTYCJE MIEJSKIE
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- Stan tej jezdni jest makabryczny.
Tyle lat się już mordujemy. Niestety
całe błoto nosi się do domu. Mieszkam tu niemal od urodzenia i muszę
powiedzieć, że ta ulica wcale się nie
zmieniła, nic się nie działo. Pamiętam,
jak poprzednie władze mówiły mi, że
się tej drogi nie doczekam, może moje
wnuczki, tak mi tłumaczono. Teraz tym
bardziej się cieszę, że prace ruszyły –
mówi pani Ewa, mieszkająca przy ul.
Skargi.
dokończenie ze str. 1
mocno musieli się rozglądać, aby przejść „suchą” nogą.
Te wszystkie problemy niebawem przejdą do historii, bowiem na
dobre rozpoczęły się prace na tej drodze.
Obecnie prowadzone są one na odcinku od ul. Wolności do ul. Budkiewicza, gdzie niemal na całym tym fragmencie wybudowana została

już kanalizacja deszczowa. Jest to ok. ¼ całej długości ul. P. Skargi.
Niebawem ekipa kanalizacyjna przejdzie na drugi odcinek, a w jej
miejsce wejdzie zespół odpowiadający za budowę drogi.
Przypomnijmy ul. Piotra Skargi budowana jest w ramach unijnego
projektu „Przebudowa i remont głównych dróg w Ząbkach”. Zakres prac
przewiduje wykonanie odwodnienia jezdni, budowę drogi wraz z chodnikami i ścieżką rowerową.
red.

Naprawa kanalizacji
Budowa ulicy Langiewicza
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wykonawca ul.
w ul. Budkiewicza zakończona Langiewicza
został wprowadzony na plac budowy w połowie wrze-

Wykonawca wymiany kanalizacji sanitarnej w ul. Budkiewicza,
ﬁrma DKM-Laskowski, zakończył główne prace budowlane. Kanalizacja działa bez zarzutu a na połowie ulicy przywrócona została asfaltowa nawierzchnia. Do wykonania pozostały wyłącznie drobne prace
dotyczące odtworzenia chodników oraz prace porządkowe. Z uwagi na
tragiczny stan techniczny kanału, z naprawą nie można było już dłużej
czekać. Na przyszły rok Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalanej
w Ząbkach ma zaplanowane wybudowanie na całej długości tej ulicy
magistrali wodociągowej. Przy tej okazji odtworzona zostanie druga
połowa jezdni. Po zakończeniu tej inwestycji, ulicę czeka remont i położenie ścieralnej warstwy asfaltu.
Robert Świątkiewicz

Środki unĳne dla szkół

Miasto Ząbki uzyskało doﬁnansownaie unijne do kolejnych projektów. Tym razem 4 projekty dotyczące dodatkowych zajęć dla gimnazjalistów uzyskało wsparcie ﬁnansowe w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces”. Zajęcia będą
adresowane do uczniów gimnazjum.

Chodnik przy Łodygowej
i Warszawskiej
Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy remontu drogi wojewódzkiej 634. Udało się to zrobić dzięki podpisanemu porozumieniu
pomiędzy samorządami. Województwo zabezpieczyło materiał w postaci kostki i krawężników, miasto dokłada do tego materiały sypkie
(piasek, pospółka, beton, cement) i robociznę. - Ten konkretny fragment był jednym z najgorszych chodników w Ząbkach a jednocześnie
swoistą wizytówka Naszego Miasta (od wjazdu ze strony Warszawy).
Już więcej nie będzie szpecił – podsumowuje burmistrz Robert Perkowski.

4

śnia. Prace prowadzone są na pierwszym odcinku od ul. Wyzwolenia.
W pierwszej kolejności przystąpiono do prac związanych z odwodnieniem drogi oraz związanych z przygotowaniem pasa drogowego (np.
usunięcie starych karp. - Wykonawca formalny termin wykonania prac
ma do końca lutego 2011 roku. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, jest
szansa na zakończenie budowy jeszcze w roku bieżącym. Gdyby jednak pogoda nas zaskoczyła na niekorzyść, prace zostaną wstrzymane
do czasu poprawy warunków atmosferycznych – informuje burmistrz
Robert Perkowski.

www.zabki.pl

INWESTYCJE MIEJSKIE

Bieżnia w Gimnazjum Nr 2

Po wybudowaniu boisk do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjnego
został stworzony kolejny obiekt, tym razem niewielki, ale porządny.
Chodzi tu o bieżnię do skoków w dal. Tor został wykonany ze sztucznej nawierzchni.

Zbliża się jesień. . .Wieczory są coraz dłuższe a noce bardziej ciemne. . .
Jeżeli zdarza Ci się późno wracać do domu i Czujesz
się zagrożona mamy coś specjalnie dla Ciebie:

DARMOWY KURS
SAMOOBRONY DLA KOBIET
Wiek: nieistotny,
Sprawność ﬁzyczna: każda
Dodatkowe wymagania: chęć dobrej zabawy i rozwoju
Urząd Miasta Ząbki przygotowuje kurs samoobrony dla
Mieszkanek Miasta Ząbki.
Zajęcia odbywać się będą
w poniedziałki i środy w godzinach 19.00 -21.00
w Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
przy ul. Powstańców 60 B
Kurs potrwa trzy miesiące i zakończy się
wydaniem dyplomu ukończenia.
Zapisy pod nr. tel. 501 749 507, (22) 300 18 83
Urząd Miasta Ząbki

CO SŁYCHAĆ

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw informujemy o możliwości głosowania za pośrednictwem
pełnomocnika.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika przysługuje:
- wyborcy posiadającemu orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadającemu równoznaczne orzeczenie organu rentowego,
- wyborcy Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który
uznany jest w państwie pochodzenia za niepełnosprawnego,
- wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa
do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety wyborcze, jak również kandydaci na radnych.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający go składa:
- wniosek do Burmistrza Miasta Ząbki o sporządzenie pełnomocnictwa,
- kopię aktualnego orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności,
- pisemną zgodę osoby przyjmującej pełnomocnictwo.
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa najpóźniej
na dwa dni przed terminem wyborów po złożeniu stosownego oświadczenia przez Burmistrzem Miasta Ząbki.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć w UM Ząbki
najpóźniej do dnia 11.11.2010, a w przypadku ponownego głosowania do
25.11.2010.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich UM Ząbki tel. 781 68 14 wew. 127.
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Ząbki

„Mój Dzielnicowy”
Rusza badanie opinii publicznej pod hasłem „Mój
Dzielnicowy”. Zapraszamy
wszystkich Państwa do oceny pracy policjantów, którzy
są najbliżej Waszych spraw.
Glosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu od 1 października do 31
grudnia 2010 roku. Wyniki
zostaną ogłoszone 31 stycznia 2011r.
Celem badania jest przybli-

Wynajmę lokal 12 m2 pod działalność kosmetyczną

przy działającym salonie fryzjerskim
Ząbki, ul. Wita Stwosza, tel. (22) 781 65 40, kom. 00 177 588

żenie mieszkańcom instytucji
dzielnicowego – partnera w
trudnych sytuacjach oraz motywowanie dzielnicowych do
jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków.
Badania będą prowadzone
tylko za pośrednictwem Internetu. Mieszkańcy glosować
będą mogli po wyszukaniu
właściwego dzielnicowego
na stronie www.policja.waw.
pl, w kolejności wyszukując
Komendę Powiatową Policji
w Pruszkowie; komenda/rewir dzielnicowych/nazwisko
dzielnicowego i naciśnięcie
ikonki „głosuj”.
Dzielnicowi, którzy otrzymają
największą
liczbę
głosów z poszczególnych
Komend Rejonowych i Powiatowych zostaną nagrodzeni przez Komendanta Stołecznego Policji.
Zapraszamy Państwa do
oddawania głosów na swoich
dzielnicowych.
ts/ Wydział Prewencji KSP/
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LISTY MIESZKAŃCÓW
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Listy Mieszkańców
Jaka jest prawda o zadłużeniu Miasta?
Szanowny Panie Burmistrzu
Piszę do Pana, gdyż jak pewnie większość mieszkańców Ząbek
otrzymałem w weekend ulotkę w kopercie " W środku informacja o
Twoim zadłużeniu".
Zapewne zna już Pan jej treść oraz autorów. Ja podobnie jak wielu
znajomych i sąsiadów, pomimo odmiennych poglądów politycznych
zamierzamy oddać swój głos na Pana w nadchodzących wyborach.
Bardzo chciałbym, żeby ustosunkował się Pan do przedstawionych zarzutów, bo mimo tego, że mamy świadomość, iż jest to początek kampanii i jeszcze będzie wiele "prania brudów" jednak chciałbym znać
Pana poglądy w wymienionych kwestiach.
Odpowiedź Burmistrza:

W latach 2006-2010 najwięcej zainwestowaliśmy w drogi - 42 mln złotych, inwestycje oświatowe (budowa szkoły na Kościelnej, budowa przedszkola przy Westerplatte, remonty szkół i przedszkoli) – 35 mln zł., inwestycje wodno-kanalizacyjne – ok. 15 mln zł, inwestycje sportowe (boiska,
sala sportowa przy GP2, rozpoczęcie budowy trybuny) – 14 mln zł., inne
inwestycje (np. budynki komunalne, urząd miasta itp.) – ponad 13 mln. zł.

Pozdrawiam
Paweł

Szanowny Panie.
Dziękuję Panu za przekazaną informację. Niestety, czym bliżej wyborów, tym takich materiałów będzie więcej. O faktycznym celu ulotki
świadczy przede wszystkim: brak podpisu autora tekstu oraz fakt, że takie
ulotki zaczęły się pojawiać dopiero przed samymi wyborami.
Faktyczne zadłużenie na dziś
Odnosząc się do treści, muszę Pana uspokoić, gdyż zgodnie z dzisiejszymi zapewnieniami Pani Skarbnik, stan ﬁnansów jest o wiele lepszy niż
przedstawiona wizja. Na dzień 30 września br. (takie dane posiadamy) faktyczne zadłużenie wynosi 26.848.813,79 zł., co stanowi 31% do dochodów
miasta. Zatem w porównaniu z końcem grudnia 2009 roku, obniżyło się o
ponad 1 mln złotych, a nie wzrosło.
Danymi, którymi posługuje się autor przytaczanego przez Pana tekstu,
to limity zadłużeń dopuszczalnych przez Radę Miasta na koniec 2010 roku.
Limity te musiały być określone w tej wysokości, by umożliwić Ząbkom
wykorzystanie środków unijnych (jako tzw. kredyt pomostowy).
Pozyskane środki unijne
Jak zapewnie już Pan słyszał, Ząbkom przyznano ponad 60 mln złotych
ze środków unijnych, na co w większości mamy już podpisane umowy z
„unią”. By środki unijne móc wykorzystać, co do zasady najpierw należy
wydać „swoje”, a dopiero ubiegać się o zwrot. Jak zatem skutecznie pozyskiwać środki nie zaciągając kredytów?
Kredyt na przedszkole
Środki unijne zostały nam przyznane na: kilkanaście dróg w Ząbkach,
tunel drogowy, miejską pływalnię, zajęcia dla dzieci, termomodernizację
części budynki Szkoły Podstawowej nr 1, informatyzację urzędu. Niestety, pomimo iż próbowaliśmy, nie udało się odzyskać środków na budowę
Przedszkola Publicznego nr 3, które zostało wykonane z kredytu. No cóż,
takie ryzyko, liczyliśmy się z faktem, że niektóre inwestycje nie uzyskają
doﬁnansowania – padło na przedszkole.
Olbrzymie wydatki inwestycyjne
W okresie ostatniej kadencji (2007-2010) powinny wynieść łącznie ponad 110 mln złotych!, czyli 10 - krotnie więcej niż inwestycje w poprzedniej kadencji (2002-2006).
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Wydatki na administrację (bieżące)
W bieżącej kadencji nieubłaganie rosły również wydatki na administrację. Wydatki na administrację to m.in. utrzymanie szkół i przedszkoli,
utrzymanie biblioteki, Miejskiego Ośrodka Kultury, odśnieżanie ulic, łatanie dziur, koszenie trawy, utrzymanie Straży Miejskiej, utrzymanie Urzędu Miasta, utrzymanie miejskich boisk jak Orlik, czy opłacanie prądu za
lampy uliczne. Sam prąd do oświetlenia ulicznego kosztuje ponad 1 mln
złotych rocznie.

Największą częścią tych wydatków jest utrzymanie szkół i przedszkoli.
Wydatki na utrzymanie oświaty stanowią grubo ponad 50% i ciągle rosną.
Nie mamy wpływu na fakt, że do ząbkowskich szkół co roku chodzi więcej dzieci czy na fakt, że jest otwieranych więcej nowych klas oraz grup
przedszkolnych. Większa liczba dzieci i młodzieży to bardzo dobra informacja, ale jednocześnie kosztowna. Przypomnę, że trzy lata temu została
uruchomiona nowa szkoła przy ul. Kościelnej, niespełna rok temu nowe
przedszkole przy Westerplatte.
Nawet gdyby nie zwiększała się liczba potrzebnych nauczycieli, to koszt
utrzymania co roku gwałtownie rośnie: gaz drożeje, prąd drożeje, nauczycielom trzeba wypłacać podwyżki wynikające z uchwalonej przez Sejm
Karty Nauczyciela. Pomimo, iż nauczyciele nie odczuli nawet podwyżek,
bo w ciągu dwóch lat siedemnastoprocentowa podwyżka była rozłożona na
kilka rat, to budżet miasta musiał o tych kilkanaście procent mimowolnie
wzrosnąć.
Wzrostu wydatków bieżących nie jesteśmy w stanie powstrzymać, chyba że ktoś ma na to lepszy pomysł.
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Budżet rośnie
Naturalnym trendem naszego budżetu jest to, że rośnie. W ciągu ostatnich czterech lat wzrósł ponad dwukrotnie. Wzrosły zarówno dochody jak
i wydatki, po prostu miasto się rozwija. Najważniejsze jest jednak to, że
Miasto Ząbki należy do gmin o największym wskaźniku realizowanych
inwestycji.
Polecam do przeczytania artykuł Pana Sławomira Ziemskiego, w którym
przeprowadził analizę porównawczą naszego budżetu do innych miast, w
tym Warszawy. Wypadliśmy naprawdę świetnie.
Artykuł pod tym linkiem: http://robertperkowski.pl/?co=show&nom=657

1. Zarobki prezesa PGK za duże, czy za małe?
Panie Burmistrzu,
Przed wyborami pojawia się
wiele zarzutów, często są one bezpodstawne i są jedynie elementem czarnej kampanii. Pojawił
się ostatnio zarzut, że prowadzi
Pan rozrzutne gospodarowanie
pieniędzmi publicznymi.
Na przykład Pan Piotr Uściński podobno zarabia bardzo dużo
i tylko dlatego, że jest Pana znajomym. Jak zatem zarobki Pana
Piotra Uścińskiego jako prezesa
PGK są adekwatne do jego zadań
i kompetencji?
Jan *********

Odpowiedź Burmistrza:
Dwa lata temu Ząbki zmieniły

formę organizacyjną zakładu budżetowego, jakim był MZK (Miejski Zakład Komunalny) w przedsiębiorstwo prawa handlowego PGK
(Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej).
W chwili obecnej miejska spółka
PGK ma tylko jednego prezesa i jest
jedynym podmiotem realizującym
zadania komunalne. Dla porównania
w sąsiedniej Zielonce są dwie spółki, w Wołominie są aż trzy spółki i
dodatkowo jeden zakład budżetowy.
Wynagrodzenie prezesa PGK Pana
Piotra Uścińskiego jest porównywalne do wynagrodzeń prezesów w
sąsiednich gminach. Zatem można
wręcz stwierdzić, że Ząbki mając
tylko jedną spółkę wydają mniej. W
gminach, w których jest więcej tego

typu spółek opłacana jest większa
ilość prezesów oraz rad nadzorczych. Zatem w Ząbkach oszczędzamy, a nie mnożymy spółki.
Wszystkie osoby, którym powierzam kierownicze stanowiska w
Urzędzie oraz w jednostkach podległych gminie, posiadają odpowiednie przygotowanie do pełnienia
swoich funkcji, kwaliﬁkacje oraz
doświadczenie zawodowe.
Obecny prezes PGK, Pan Piotr
Uściński posiada wykształcenie
w zakresie zarządzania (studia
podyplomowe SGH), wiedzę inżynierską zdobytą w Politechnice,
jako były radny miasta i vice-starosta posiada odpowiednią wiedzę
i doświadczenie z zakresu pracy w
administracji samorządowej i reali-

zowaniu inwestycji wod-kan. Jest
mieszkańcem Ząbek. Pomimo relatywnie młodego wieku i tak szerokiego doświadczenia, pensja Pana
prezesa Uścińskiego jest na poziomie prezesów mniejszych spółek w
sąsiednich gminach.
Ponieważ jako burmistrz odpowiadam za całość spraw związanych z zarządzaniem miastem
ważne jest dla mnie również, aby
funkcje kierownicze powierzać
osobom, którym mogę zaufać.
Pomimo, iż powierzone Panu Piotrowi Uścińskiemu zadania nie są
łatwe, jestem bardzo zadowolony z
jego pracy.
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski.

2. Osoby korzystające z nowych ławek mogą zakłócać spokój?
Uwaga:
Panie Burmistrzu. Piszę w bardzo błahej sprawie, a mianowicie dotyczącej ławki ustawionej
przez pracowników Miasta na
ulicy Maczka na wysokości bloku
Andersena 18g. Sprawa wydaje
się banalna i po każdorazowym
telefonie z mojej strony do pracowników Urzędu otrzymuję
informację, że oczywiście będzie
ona załatwiona (nadmienię, że
dzwoniłem już w tej sprawie do
Urzędu 5 razy w ciągu ostatnich
trzech miesięcy). Niestety nic się
w tej sprawie nie dzieje.

kolwiek stronę, gdyż obecnie stoi
ona tuż pod balkonami i oknami
znajdującego się tam bloku, co
znacznie utrudnia życie mieszkających tam osób. Nie będę opisywał szczegółów zachowania młodzieży tam przesiadującej. Nie
chodzi mi wcale o usunięcie tej
ławki, młodzież ta wszakże powinna mieć miejsce, gdzie może
usiąść, z ławki tej korzystają też
inne osoby. Chodzi mi tylko o jej
przesunięcie, tak aby nie stała
bezpośrednio pod oknami bloku.
Miejsca na tej ulicy (chodniku)
jest naprawdę sporo.

Chodzi dokładnie o to, aby przy
ławce tej postawiono śmietnik
(obecnie go nie ma, więc śmieci są
rozrzucane wszędzie wokół). Ponadto, już wielokrotnie prosiłem
o przesunięcie tej ławki, w którą-

Cóż, jak widać poza bardzo
grzecznymi informacjami ze strony pracowników Urzędu, że sprawę tę można załatwić, nic innego
się nie może zmienić, więc ławka
ta stoi jak stała.

Refleksja na temat „Listu otwartego
p. Edwarda Dzikowskiego do p. Krzysztofa Słomki”

Mieszkam w Ząbkach ponad 40 lat.
Nie miałam przyjemności poznać p. Słomki, ani p. Dzikowskiego. W
tym liście otwartym p. Dzikowski czyni uwagi p. Słomce, a ja zaczerwieniłam się ze wstydu, ze w moim Mieście, w Ząbkach mieszka człowiek,
były radny (oświecony), który uważa za właściwe zachowanie pewnych
wynaturzonych osób, które zbojkotowały uroczystość odsłonięcia mogiły
żołnierzy radzieckich. Panie Dzikowski wstyd i jeszcze raz wstyd przynosi

Pozdrawiam serdecznie

M***** P******
długoletni mieszkaniec Ząbek

Odpowiedź Burmistrza:
Dziękuję za interwencję i jeżeli
faktycznie pracownicy od 3 miesięcy obiecali przesunięcie ławki
to serdecznie przepraszam za tę
zwłokę. Pomimo tego, cieszę się,
że tych kilkadziesiąt nowych ławek
zainstalowanych na terenie Miasta
Ząbki zostało zauważonych przez
Pana czy innych mieszkańców.
Zasady, jakimi kierowaliśmy się
wybierając lokalizację ławek były
takie jak: dobrze oświetlone miejsce i dobrze widoczne, przy często
uczęszczanych ciągach, przy nowych drogach lub chodnikach. Również sam kształt (konstrukcja ławki)
nie była bez znaczenia. Wszystkie

te elementy miały spowodować, by
ławki nie były dewastowane i nie
stanowiły miejsca długich, nocnych
spotkań hałaśliwej części młodzieży. Mają po prostu służyć wszystkim, zwłaszcza matkom z dziećmi
czy osobom starszym Oczywiście
mogły zdarzyć się przypadki, gdzie
lokalni mieszkańcy mogą mieć inne
sugestie. Trudno tu było dokonać
najwłaściwszego wyboru.
Ponieważ ławka waży ponad
200 kg, potrzebujemy sprzętu do
jej przestawienia. Obiecuję, że
stanie się to w najbliższym czasie.
Na Pana wniosek zostanie również
przestawiony kosz na śmieci by był
bliżej ławki.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski

Pan naszemu Miastu. Wprawdzie ubiera Pan swoje racje w strój patriotyczny, ale i tak podszyte jest to głupotą, nazywając bojkotujących ludźmi
„odważnymi”.
W niedzielę na Mszy św. ksiądz mówił piękną naukę, „aby w każdym
człowieku widzieć Boga”. Ciekawa jestem co Pan z tego zrozumiał.
W mojej rodzinnej małej wsi na Mazowszu jest mogiła żołnierza radzieckiego z 1944 r. Kiedy krzyż drewniany zbutwiał, postawili metalowy
i zawsze we Wszystkich Świętych zapalają znicze. Nikomu nie przyszło
do głowy (nawet za komuny), aby zniszczyć ten grób.
Mam nadzieję, ze Pan Dzikowski nie kandyduje na radnego. Szanujmy
Mieszkanka Ząbek
kogoś, a będziemy sami uszanowani.
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Konkurs malarski
"Owocolandia - kraina witamin"

rozstrzygnięty

25 września 2010 r. odbyło się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Owocolandia – kraina witamin”, zorganizowanego
przez Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Miasta w
Ząbkach i Praską Giełdę Spożywczą – pod patronatem prezesa Agencji
Rynku Rolnego.
Jury w składzie: Bogusława Ołowska - instruktor plastyki (przewodnicząca Jury), Krzysztof Jabłonowski - adiunkt Wydziału Graﬁki Akademii
Sztuk Pięknych, Lucjan Zwolak - wiceprezes Agencji Rynku Rolnego,
Anna Słowik - nauczyciel plastyki, Magdalena Kopatys - nauczyciel plastyki, po zapoznaniu się z 1231 pracami, jakie napłynęły na konkurs do
dnia 24 września 2010 r., przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.
29 września wszystkim laureatom wręczono nagrody.

WYNIKI
I. Uczniowie szkół podstawowych
I nagroda – Daria Winiarek ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku
II nagroda – Hubert Tyszkiewicz z Zespołu Szkół w Maszewie Dużym
III nagroda – Aleksandra Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku

Wyróżnienia:
Julia Benczak ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Warszawie
Jakub Grzeszczak ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku
Jakub Jaworski Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Małkinii Górnej
Agata Kasińska ze Szkoły Podstawowej nr 70 w Warszawie
Weronika Kopczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach
Paulina Korzeniewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie
Maksymilian Łukasiak ze Szkoły Podstawowej nr 158 w Warszawie
Dominik Moróz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce
Weronika Pawlus ze Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie
Kinga Plewińska ze Szkoły Podstawowej we Wsoli
Wiktoria Sobótka ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku
Malwina Środa ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Sosnowcu

II. Uczniowie szkół gimnazjalnych
I. nagroda – Aleksandra Bartkiewicz z Gimnazjum nr 1 w Radzyminie
II. nagroda – Eliza Domżała z Gimnazjum nr 2 w Ząbkach
III. nagroda – Barbara Niedzińska z Gimnazjum nr 2 w Ząbkach

Wyróżnienia:
Agnieszka Chabera z Gimnazjum nr 2 w Ząbkach
Marcelina Hałoń z Gimnazjum nr 2 w Ząbkach
Marta Kalibabska z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce
Kamila Kamińska z Gimnazjum w Świerczach
Aneta Karwowska z Gimnazjum nr 1 w Zielonce
Joanna Kontraktowicz z Gimnazjum w Dobrem
Konrad Kowalski z Gimnazjum w Pakosławiu
Monika Matuszewska z Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Monika Mazurek z Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Teresa Nahapetyan z Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Natalia Niemejewska z Gimnazjum nr 2 w Ząbkach
Klaudia Stolarska z Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Klara Szlendak z Zespołu Szkół w Sobolewie
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„Dni Jabłka”- konkursy dla młodzieży
29 września , w ramach obchodów „Dni Jabłka” , na Praskiej
Giełdzie Spożywczej zostały przeprowadzone dwa konkursy
dla młodzieży ząbkowskiej o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.
Pierwszy z konkursów – „na najsmaczniejszą sałatkę owocową"
był dużym wyzwaniem dla uczniów szkół podstawowych. Trzyosobowe
drużyny każdej ze szkół miały za zadanie w ciągu 20 minut przygotować
najsmaczniejszą sałatkę owocową. Działając pod presją czasu trzeba było
się wykazać niezwykłą sprawnością i kunsztem kulinarnym. Sałatki okazały się nie dość że pyszne, to i estetycznie przygotowane. Z powodzeniem
mogłyby ozdobić niejeden wystawny bankiet.
Jury w składzie: Leszek Iwaniuk - Dyrektor Oddziału Agencji Rynku
Rolnego, Witold Piekarniak - sekretarz Związku Sadowników RP, Robert
Perkowski - Burmistrz Miasta Ząbki i Zenon Danilowski - Prezes Praskiej
Giełdy Spożywczej przyznało:
I miejsce
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga reprezentowana przez
uczniów klasy VIC w składzie: Zaneta Andrzejczak, Karolina Olszewska i Paulina
Szyszka. (Opiekun: Wiesława Bala).
II miejsce
- Prywatna Szkoła Podstawowa im Ks. Jerzego Popiełuszki,
3 równorzędne III miejsca
- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Kochanowskiego
- Szkoła Podstawowa Zespołu Publicznych Szkół Katolickich im Ks. Jana Twardowskiego
Drugi konkurs - na „najdłuższą obierkę z jabłka" był adresowany
do uczniów szkół gimnazjalnych. Każdy z zawodników wybrał po trzy
średniej wielkości jabłka. W ciągu kwadransa trzeba było obrać jak najdłuższą obierkę. Na pozór zadanie dość proste, ale biorąc pod uwagę konkurencję i presję czasu wcale nie okazało się to takie łatwe. Aby odnieść
sukces, trzeba było też opanować odpowiednią technikę. Po dokładnych
pomiarach jury ogłosiło werdykt:
I miejsce
- Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II reprezentowane przez uczniów
klasy IId w składzie: Klaudia Matusik, Małgorzata Swat i Marcina Kacprowicz.
(Opiekun: Anna Saar-Auerbach),
II miejsce
- Gimnazjum Zespołu Publicznych Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego (klasa III),
III miejsce
- Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Najdłuższą obierkę o długości 120 cm wykonał Marcin Kacprowicz z Publicznego
Gimnazjum nr 1
Zawody sędziował p. Witold Piekarniak - sekretarz Związku Sadowników RP.
Na uwagę zasługuje żywiołowo dopingująca swoich zawodników publiczność, która na różne sposoby (wiwatując, śpiewając, rymując, bijąc w
bęben) zagrzewała do zwycięstwa.
Co najważniejsze wszyscy dobrze się bawili, a jednocześnie każdy miał
okazję uzmysłowić sobie jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu owoce.
red.
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„Okruchy życia” - musical
24 września 2010r. wiele klas z naszej szkoły pojechało do Sali
Kongresowej w Warszawie na musical pt. "Okruchy życia".
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Jednak monotonność ta zmienia się, gdy do szkoły, prowadzonej przez surowego dyrektora zawita nowy nauczyciel Tomek. Chłopak wypowiedział wojnę
rządzącym tam zasadom, stosując własne metody pracy z dziećmi. Stanął tym
samym na drodze nieobliczalnemu szefowi gangu, czerpiącemu spore zyski z
małoletnich złodziejaszków, którym wydaje się, że mają wszystko, lecz ich wolność i dusza już od dawna jest w posiadaniu apodyktycznego szefa.
Z przedstawienia możemy wyciągnąć wiele zasad, reguł dotyczących
naszego życia.
Na uwagę zasługują również młodzi aktorzy i liczne efekty świetlne.
Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z takiej, innej lekcji wychowawczej.
Klaudia Szerszeń 4a
Szkoła Podstawowa Nr 2

Na wycieczkę wraz z wychowawcami i opiekunami wybrały się dwie
klasy piąte: Va i Vc, cztery klasy czwarte: IVa, b, d,e i nawet dwie klasy
drugie: II b i II c.
Musical opowiada o losach nastolatków pewnego małego miasteczka
rządzonego przez tamtejszy uliczny gang. Jego szefem jest przerażający i
niebezpieczny człowiek zwany Żyleta. Strach przed jego osobą sprawia,
że wszyscy są mu posłuszni. Do gangu należą dzieci, dla których jest on
zarówno ucieczką od codziennych problemów czy biedy, jak i sposobem
na zabicie nudy. Obojętność świata sprawia, że wszyscy bez sprzeciwów
tolerują panującą sytuację.

Lekcja drugiego człowieka...
Nie ulega wątpliwości, że największe szanse powodzenia ma edukacja prowadzona od najwcześniejszych lat. Jednak wpajanie dzieciom samej wiedzy,
nie poprowadzi ich do tego, co stanowi o sensie życia – do człowieczeństwa.

Dlatego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach podejmowane są działania,
dzięki którym uczniowie poznają, czym jest wrażliwość, szacunek dla innych,
tolerancja i akceptacja.
Od połowy września wśród sześciolatków uczęszczających do tej szkoły
przeprowadzano zajęcia, które miały na celu zapoznawanie ich z niepełnosprawnością. Dzieci doświadczały, czym jest brak wzroku, próbowały wykonywać proste czynności bez udziału rąk czy nóg. Starały się przekazywać
komunikaty, nie korzystając z formy werbalnej.
W ten sposób przygotowywane były do pierwszego kontaktu z dziećmi niepełnosprawnymi…
21 września dwie grupy „Zerówkowiczów” uczęszczających do nowej
szkoły, której ﬁlia mieści się przy ulicy Powstańców w Ząbkach, wyruszyły
na wycieczkę do Leśniakowizny, do Klubu Jeździeckiego „Humorek”. Tam
miały uczestniczyć we wspólnej zabawie z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którego siedziba
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mieści się w Wołominie. I gdy dorośli byli pełni obaw o to, jak takie spotkanie
wypadnie, dzieci spontanicznie nawiązywały kontakty z nowymi kolegami i
koleżankami.
Przejażdżki bryczką wywoływały salwy śmiechu wśród wszystkich – i małych, i dużych. Potem na grzbietach kucyków odbywał się spacer na wybiegu
dla koni. Dzieci niepełnosprawne miały możliwość „dosiadania” koni większych – tych, z którymi pracują podczas hipoterapii w Ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie. Można też było zobaczyć prawdziwą kozę oraz
pogłaskać i poprzytulać malutkie kociaki. Kiedy część uczestników imprezy
tryskała energią na placu zabaw, inne grupy grały w hokeja na trawie albo
tworzyły korowód tańcząc w … płetwach. Wśród chłopców bawiących się w
berka trudno było odróżnić sześciolatków z SP. 3. w Ząbkach od Dominika
czy Huberta z zespołem Downa.
Po takim wysiłku kiełbaski i ziemniaki pieczone w ognisku i na grillu nabrały wyjątkowego smaku, a apetyty – ku uciesze rodziców i opiekunów wzrosły
do niebotycznych rozmiarów.
W ciągu kilku godzin wspólnych zajęć i atrakcji słowo „integracja” nabrało prawdziwego znaczenia. Dzieci z ząbkowskiej szkoły poznawały inną
, trudniejszą stronę życia, która nie musi stanowić przeszkody w doznawaniu
szczęścia. Z kolei podopieczni Stowarzyszenia, którzy na co dzień toczą walkę o własne zdrowie i sprawność, otrzymali chwile wytchnienia w otoczeniu
pełnym szacunku i wrażliwości.
Jedno nie ulega wątpliwości – lekcja drugiego człowieka wypadła pomyślnie. Teraz pora na kontynuowanie nauki. I stałe przenoszenie jej do życia codziennego.
Anna Kucharska
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Mistrzostwa w biegach przełajowych
23 września br., na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji odbyły się mistrzostwa
regionu Kobyłka, Zielonka,
Ząbki w biegach przełajowych
dziewcząt i chłopców, które są
eliminacjami do Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Do rywalizacji stanęli uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych oraz klas I, II i III gimnazjów.
Uczniowie ze szkół podstawowych
oraz dziewczęta z gimnazjów startowały na dystansie 1000 m, a
chłopcy z gimnazjów na dystansie
1500 m. Gospodarze, czyli uczniowie ząbkowskich szkół okazali się

mało gościnni w większości obsadzając miejsca na podium. Wśród
uczniów szkół podstawowych aż 12
medali z 18-stu możliwych do zdobycia zdobyli ząbkowianie. Wśród
gimnazjalistów było jeszcze lepiej,
gdyż medalistami zostało 14-cioro
uczniów reprezentujących ząbkowskie gimnazja. Najlepsi oprócz medali otrzymali również pamiątkowe
dyplomy. Do kolejnego etapu, czyli
Mistrzostw Powiatu Wołomińskiego w biegach przełajowych awansowało 12 zawodniczek i zawodników z poszczególnych kategorii
wiekowych. W tym etapie nasze
miasto reprezentować będzie 51
gimnazjalistów i 46 uczniów szkół
podstawowych. Za wszystkich startujących trzymamy kciuki!
Jacek Romańczuk

Oto najlepsi

w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Dziewczęta:

Chłopcy:

Dziewczęta:

Chłopcy:

Klasy IV:

Klasy IV:

Klasy I:

Klasy I:

1. Oliwia Szatybełko (SP 2 Ząbki)
2. Patrycja Posłanko (SP 2 Ząbki)
3. Kamila Kostałkoska (SP 2 Ząbki)

1. Bartosz Szatkowski (SP 2 Ząbki)
2. Maciej Makarow (SP 1 Ziekonka)
3. Mateusz Zyśk (SP 3 Kobyłka)

1.Małgorzata Jabłońska (G 2 Ząbki)
2. Łucja Siekierko (G 2 Ząbki)
3. Ela Grabowska (G 2 Ząbki)

1. Wojciech Hanara (G 1 Ząbki)
2. Piotr Sześciórka (G 3 Kobyłka)
3. Mateusz Talarek (G 2 Ząbki)

Klasy V:

Klasy V:

Klasy II:

Klasy II:

1. Lidia Niemira (SP 2 Ząbki)
2. Karolina Dzioban (SP 1 Kobyłka)
3. Paulina Murawska (SP 2 Ząbki)

1. Cezary Kubowicz (SP 2 Zielonka)
2. Adam Szatybełko (SP 2 Ząbki)
3. Marcel Kłos (SP 2 Zielonka)

1. Emilia Korycka (G 2 Ząbki
2. Karolina Wawryniuk (G 2 Ząbki)
3. Ola Pląsek (G 2 Ząbki)

1. Konrad Karolak (G 1 Ząbki)
2. Przemysław Szulakowski (G 2 Ząbki)
3. Maciej Stecki (G 1 Ząbki)

Klasy VI:

Klasy VI:

Klasy III:

Klasy III:

1. Ola Waćkowska (SP 2 Ząbki)
2. Wiktoria Mizerakowska (SP 1 Ząbki)
3. Magdalena Koziara (SP 1 Kobyłka)

1. Artur Kopczyński (SP 2 Ząbki)
2. Mateusz Ryciuk (SP 2 Ząbki)
3. Kacper Wiśniewski (SP 2 Ząbki)

1. Katarzyna Kiełek (G 2 Ząbki)
2. Paulina Wiśniewska (G 2 Ząbki)
3. Katarzyna Najfeld (G Zielonka)

1. Hubert Zakrzewski (G 3 Kobyłka)
2. Adrian Wiciński (G 2 Ząbki)
3. Radosław Tomaszewski (G 1 Kobyłka)
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Jeśli nie teraz, to kiedy?
Niestety kolejnej porażki na
Stadionie Miejskim w Ząbkach
doznali w rozgrywkach I ligi piłkarze Dolcanu Ząbki. 25 września, w sobotnie popołudnie podejmowali Górnik Łęczna, który
w dotychczasowych czterech
meczach wyjazdowych doznał
czterech porażek. Kibice liczyli
więc na zwycięstwo Dolcanu. O
wyniku spotkania przesądziła ak-

cja z 38 minuty, kiedy to zawodnik Dolcanu – Dariusz Dadacz w
polu karnym sfaulował napastnika z Łęcznej. Sędzia spotkania
podyktował rzut karny, a czerwoną kartką ukarał zawodnika z Ząbek. „Jedenastkę” pewnie wykorzystał Rafał Niżnik i to goście na
przerwę schodzili do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.
Po przerwie zawodnicy Dolcanu

Mecz charytatywny

29 września, na stadionie miejskim, z inicjatywy sponsora I ligowej drużyny piłkarskiej - ﬁrmy
Dolcan odbył się mecz charytatywny pomiędzy piłkarzami Dolcanu
Ząbki i pracownikami ﬁrmy Dolcan
a dziennikarzami warszawskich redakcji, którzy zostali poprowadzeni
przez trenera Andrzeja Zamilskiego.
Wynik nie był niespodzianką, bowiem dziennikarze przegrali 2:6. Ale
nie wynik był tu bowiem najważniejszy. Liczył się cel samego spotkania.
Tego dnia były bowiem zbierane
pieniądze na operację dla Damiana
Zagórnego, ucznia klasy 3 Gimnazjum Nr 1, któremu w maju br. podczas zajęć w-f odkleiła się siatkówka
prawego oka i stracił w nim wzrok.
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Dwa tygodnie po zdarzeniu przeszedł operację, jednak nie poprawiła
ona sytuacji chłopca. Potrzebna jest
kolejna operacja i związana z tym
kosztowna rehabilitacja.
Mimo nienajlepszej pogody wolontariusze dzielnie zbierali do puszek pieniądze, po meczu odbyła
się zaś licytacja cennych dla sportowców rzeczy takich jak: koszulka
Legii Warszawa z podpisami zawodników, koszulka Andrzeja Niedzielana z Korony Kielce (aktualnie
najskuteczniejszego napastnika w
Polsce), czy też rękawice bokserskie
Krzysztofa Włodarczyka.
To piękny gest ze strony ząbkowskiej ﬁrmy i wszystkich darczyńców.
Samemu Damianowi życzymy zaś
szybkiego powrotu do pełni zdrowia.

www.zabki.pl

mimo gry w osłabieniu stworzyli
kilka sytuacji dogodnych do zdobycia bramki, ale niestety za każdym razem brakowało ząbkowskim zawodnikom dokładności.
W ostatniej akcji tego spotkania
nawet bramkarz gospodarzy Rafał Misztal powędrował w pole
karne Górnika i bliski byłby
doprowadzenia do wyrównania,
gdyby jego kolega z zespołu
Łukasz Wróbel nie przeszkodził
mu w oddaniu strzału głową.
Tak więc Dolcan po meczu stojącym na dosyć słabym poziomie
doznał siódmej porażki w obecnych rozgrywkach. W następnej
kolejce, 2 października zawodnicy Dolcanu wyjechali do Bielska-Białej, gdzie zmierzyli się z
liderem rozgrywek, miejscowym
Podbeskidziem. Niespodzianki
nie było. Gospodarze pewnie
wygrali 2:0. Kolejne październikowe mecze są dla Dolcanu
ostatnią szansą, bowiem nasi piłkarze zagrają z drużynami, które
są w ich zasięgu. Chcąc liczyć się
jeszcze w rozgrywkach nie można stracić tu punktów.

Październikowe mecze
I ligi:

Kolejka 11

Dolcan Ząbki - MKS Kluczbork
9 października, 15:00

Kolejka 12

GKP Gorzów Wielkopolski - Dolcan
Ząbki 16 października, 15:00
Kolejka 13
Dolcan Ząbki - Ruch Radzionków
23 października, 14:00

Kolejka 14

Kolejarz Stróże - Dolcan Ząbki
31 października, 14:00

Ząbkowska Liga
Szóstek Piłkarskich
Rozgrywki amatorskiej ligi piłkarskiej cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Bierze w nich udział aż 28 zespołów. W
związku z tym powstały trzy ligi piłkarskie. Poniżej przedstawiamy wyniki ostatnich kolejek.

II liga
Kolejka nr 4 Data: 3X

red.

I liga:

Ząbkowska Ferajna - F.C. Polana 4 : 2
Podlasie Ząbki - Club 74 4 : 5
Old Boys - F.C. Ząbki 4 : 7
Anton Park - Kretes Ząbki 7 : 3
Alcybiades - F.C. Roteiro 20 : 0

Kolejka nr4 Data: 3X

III liga

Reta - Albatros Ząbki 3 : 1
Charbud - Nankatsu 6 : 5
F.C. Fanatic - Drewnica Ząbki 0 : 7
Bruno-Tassi - Ząb Ząbki 5 : 14
Bad Boys - K.T.M. 3 : 3

Kolejka nr 3 Data: 2X
Zgryz Ząbki - Hooligans Warszawa 3 : 0
W.I.M. Team - Praga Skład 3 : 0
Biella Polska - The Naturat 1 : 0

www.zabki.pl
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Z ŻYCIA K.P.R.M.

DZIAŁAJĄCEGO PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY.
Witam Państwa serdecznie po przerwie wakacyjnej.
11 lipca br. członkowie ząbkowskiego K.P.R.M. oraz sympatycy Radia Maryja wzięli na Jasnej Górze udział w centralnych uroczystościach
XVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, która odbywała się pod hasłem:
„JESTEŚMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”.
Mimo doskwierającego upału na doroczne spotkanie do tronu Pani Jasnogórskiej przybyło kilkaset tysięcy pielgrzymów z całej Polski, a także
spoza jej granic.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp dr Stefan Regmunt, a wraz
z nim Mszę Św. koncelebrowali księża biskupi, infułaci, licznie przybyli
kapłani, ojcowie redemptoryści, na czele z Dyrektorem Radia Maryja o. dr
Tadeuszem Rydzykiem.

Przedstawiciele ząbkowskiego K.P.R.M. i o.dr Tadeusz Rydzyk
W homilii ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zwrócił uwagę na potrzebę świadczenia o miłości Boga w każdym momencie naszego
życia. Podkreślił, że dobre przykłady, które ukształtowały wspólnotę apostolskiego ducha płyną właśnie z Radia Maryja.
Jeśli nadal chcemy słuchać wolnej od kłamstw rozgłośni radiowej, oglądać programy kształtujące naszą świadomość i ﬁlmy bez przemocy. Jeśli
chcemy czytać prasę katolicką, gdzie o historii Polski i o Polsce pisze się
z dumą i z troską, a fałszowane fakty historyczne podawane przez media publiczne, są prostowane i wyjaśniane. Jeśli chcemy żyć w prawdzie,
to musimy wspomagać i chronić Radio Maryja, Telewizję Trwam, Nasz
Dziennik i inne media katolickie.
Bo te właśnie media katolickie są gwarantem naszej wolności.
Jak co roku, także i tego dnia, Rodzina Radia Maryja oddała się w opiekę
Królowej Polski w uroczystym akcie zawierzenia. To zawierzenie zawsze
daje nam pewność, że „Matka, która wszystko rozumie, jest z nami w każdy czas”. To zawierzenie wlewa w nasze serca miłość do Boga, Ojczyzny i
bliźnich. Daje nam siłę, abyśmy w życiu codziennym stawali się świadkami prawdy na rzecz nowej ewangelizacji.
Ksiądz Biskup Stefan Regmunt przypomniał zgromadzonym pielgrzymom, że jednym z pierwszych, którzy wyrazili jedność ze wspólnotą Radia
Maryja był Ojciec Święty Jan Paweł II.
Nie mogło zabraknąć również modlitwy w intencji tragicznie zmarłych
oﬁar katastrofy pod Smoleńskiem. Przedstawiciele rodzin i bliscy oﬁar
zrzeszeni w Stowarzyszeniu KATYŃ 2010, którzy uczestniczyli w uroczystościach, zaapelowali o powołanie międzynarodowej komisji technicznej
do wyjaśnienia wszystkich okoliczności katastrofy. W czasie trwania spotkania na Jasnej Górze zbierano podpisy poparcia apelu.
Jak co roku został odczytany od Rodziny Radia Maryja telegram do Ojca
Św. Benedykta XVI, w którym podziękowaliśmy Ojcu Świętemu za duchowe wsparcie i jednocześnie zapewniliśmy Papieża o dalszej pamięci
i modlitwie. Koronką do Miłosierdzia Bożego zakończyło się tegoroczne
spotkanie Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. Wracając z Jasnej Góry,

każdy z nas to czuł, że pielgrzymki te są fenomenem naszych czasów.
Stokrotne Bóg zapłać wszystkim, którzy w dniu 11.VII.br. uczestniczyli wraz ze mną w tej pielgrzymce. Dziękuję za zdyscyplinowanie,
modlitwę i radosną atmosferę.
W dniach 16-18 lipca br. w WSKSiM w Toruniu odbyło się spotkanie
Przewodniczących Kół i Biur Radia Maryja z całej Polski. Zjazd rozpoczął
się Mszą Św. koncelebrowaną, w której uczestniczył o.Z.Klafka i o.J.Cydzik, który w homilii podkreślił, „że słowo od zawsze było jak nóż, który
tnie i rani. Od złego słowa zaczęło się całe zło tego świata”.
Kolejne dni przebiegały w roboczej atmosferze. Zawsze jednak centralny
punkt stanowiła Eucharystia. Wykłady i rozmowy z uczestnikami spotkania na temat geotermii, telefonii komórkowowej, budowy nowej świątyni
oraz spraw bieżących, prowadzili m.in. o.dr Tadeusz Rydzyk, o.Zdzisław
Klafka, o.Jan Król, o.Piotr Dettlaff i s. Bogumiła.
Ze względu na fakt, że każdy delegat wyrażał chęć i potrzebę podzielenia się swoimi doświadczeniami i nowymi pomysłami, konieczna okazała
się praca w grupach.
Praca zaowocowała wieloma nowymi znajomościami i wymianą pomysłów, a zakończyła się ciekawymi spostrzeżeniami, że Rodzina Radia
Maryja powinna prężnie jednoczyć się na terenie swojego miejsca zamieszkania. Powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby być głosicielami
prawdy, propagatorami modlitwy i oddanymi uczniami Chrystusa w służbie innym.
Powinniśmy również troszczyć się, pomagać i współpracować z Radiem
Maryja, aby to dzieło nowej ewangelizacji mogło trwać dalej.
Jako przewodnicząca Koła Przyjaciół Radia Maryja, złożyłam na ręce
Ojca Dyrektora sprawozdanie z sześciu lat naszej działalności.
Ojciec Dyrektor przyjął z radością dokument, a następnie pobłogosławił
nas, życząc dalszej udanej współpracy z miejscowymi kapłanami.
Członkom Koła natomiast życzył wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także dalszego szybkiego rozwoju.
Przedstawiciele ząbkowskiego K.P.R.M. i o.dr Tadeusz Rydzyk
o.Piotr Dettlaff, o.Zdzisław Klafka i s. Bogumiła. podczas spotkania w
Toruniu.
W dniu 4 września 2010r. na Jasnej Górze odbyły się uroczystości nałożenia Matce Bożej nowej sukni, która została wykonana przez gdańskiego
złotnika i bursztynnika p.Drapikowskiego i jego zespół. Królowa Polski
otrzymała nową suknię jako Wotum Narodu.
Ważące 17 kg dzieło zostało wykonane z platyny, złota, srebra, meteorytów znalezionych w różnych częściach świata, kilku tysięcy brylantów i
kamieni szlachetnych. Zawiera w sobie niewielki fragment skrzydła rozbitego 10.IV.2010r. prezydenckiego samolotu oraz plastikowe różańce, aluminiowe medaliki i obrączkę więźnia wiezionego przez Niemców podczas
II wojny światowej do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Na cokole
zaś widnieje napis:
„KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY I OJCZYZNĘ NASZĄ – POLSKĘ, ORAZ NARÓD NASZ I TO, CO GO STANOWI – TOBIE MATKO ZAWIERZAMY,
W OPIEKĘ ODDAJEMY I O UPRASZENIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
BŁAGAMY”
W dniu 8 września br. członkowie ząbkowskiego Koła Przyjaciół Radia
Maryja mieli możliwość złożyć pokłon Królowej Polski odzianej w nową
suknię, która jest symbolem wielu modlitw, próśb, błagań, podziękowań,
cudownych uzdrowień i zawierzenia milionów pielgrzymów od wieków
zmierzających do stóp swojej Matki.
Kończąc, pragnę Państwa serdecznie zaprosić na comiesięczne
Msze Świete Rodziny Radia Maryja, które sprawowana są 13 dnia
każdego miesiąca w kościele Św. Trójcy o godz. 18:00.
Po Mszy Św. zapraszam na spotkania formacyjne, które prowadzi
ks. prałat Tadeusz Karolak.
Danuta Filipiak-Kowalczyk
Przewodnicząca K.P.R.M.
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Wybory w „Co Słychać?”
Od wielu lat Ząbkowska Gazeta
Samorządowa „Co Słychać?” służyła mieszkańcom również w okresie
wyborów samorządowych. Z jednej
strony dajemy możliwość równej,
sprawiedliwej i bezpłatnej prezentacji wszystkim komitetom wyborczym i ich kandydatom, z drugiej zaś
mieszkańcy otrzymują pełną infor-

mację o osobach ubiegających się do
organów władzy samorządowej.
Można powiedzieć, że w zakresie publikacji treści wyborczych w
okresie kampanii wyborczej utrwaliły się pewne zwyczaje. Reguły te
zostały również w sposób nie zmieniony zastosowane w Regulaminie
wydawania Ząbkowskiej Gazety

Samorządowej „Co Słychać?”. Poniżej przedstawiam stosowny rozdział,
który reguluje kwestie związane z
publikacją materiałów wyborczych.
Informacje te są szczególnie istotne dla komitetów wyborczych i poszczególnych kandydatów.
W związku z postanowieniami
„Zasad publikacji treści wyborczych

w okresie kampanii wyborczej do
samorządu lokalnego” informuję, że
w okresie kampanii wyborczej gazeta będzie się ukazywała: 22 X, 5XI,
19XI oraz w przypadku drugiej tury
wyborów o Urząd Burmistrza 3 XII.
Komitety zainteresowane publikacją
materiałów powinny je dostarczyć
na tydzień przed ich publikacją.
W związku z zastosowanym przelicznikiem w pkt. 34 informuję, że
cała strona zawiera ok. 8 tys. znaków
ze spacjami.
Mirosław Oleksiak

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/106/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 listopada 2007 r.
Zasady wydawania Ząbkowskiej Gazety Samorządowej „Co Słychać?”
(...)V. Zasady publikacji treści wyborczych w okresie kampanii wyborczej
do samorządu lokalnego
32. W okresie kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego łamy
gazety służą zarejestrowanym komitetom wyborczym kandydatów do
władz gminnych i (w zakresie jakim dotyczy to Ząbek) powiatowych oraz
wojewódzkich do bezpłatnej prezentacji własnych kandydatów i ich programów oraz innych treści o charakterze wyborczym
33. Redakcja informuje komitety wyborcze o terminie składania materiałów do każdego z numerów gazety, które ukazywać się będą w okresie
kampanii wyborczej.
34. Zarejestrowanemu komitetowi wyborczemu przysługuje bezpłatnie do
300 znaków drukarskich na 1 kandydata do radnego gminnego oraz 500 znaków drukarskich na 1 kandydata na radnego powiatowego i wojewódzkiego
– w każdym numerze gazety. W przypadku kandydata na burmistrza, komitetowi wyborczemu przysługuje do 1 500 znaków drukarskich. Nie wykorzystany w danym numerze limit ulega przepadkowi, nie podlegając kumulacji.
35. Powierzchnia zajmowana przez zamieszczone w materiale wyborczym symbole graﬁczne, inne wyróżnienia bądź litery o większym stopniu
pisma niż zwykle stosowany będzie traktowana jako ekwiwalent średniej
liczby znaków stopnia pisma zwykle stosowanego, mieszczących się na
powierzchni, na której występują wspomniane elementy.

36. Teksty publikowane w okresie kampanii wyborczej nie mogą zawierać
krytyki adresowanej personalnie.
37. Materiały komitetów wyborczych, których publikacji towarzyszyć miałyby kierowane pod adresem redakcji specjalne wymagania graﬁczne bądź
szczególny sposób ekspozycji sloganów, haseł, czy symboli wyborczych – są
w każdym wypadku płatne, na zasadach przyjętych dla ogłoszeń i reklam.
38. Komitety wyborcze mogą zamieszczać płatne materiały wyborcze
według cennika ogłoszeń i reklam. Płatne materiały wyborcze są oznaczone jako płatne materiały komitetu wyborczego.
39. W okresie kampanii wyborczej, kandydaci w wyborach nie mogą korzystać z prawa do publikacji w gazecie tekstów autorskich, zawierających
ich osobiste opinie w sprawach dotyczących społeczności lokalnej – na
zasadach innych niż te, które dotyczą materiałów wyborczych
40. Pozostałe osoby publikujące bezpłatne teksty, zawierające ich osobiste opinie w sprawach dotyczących społeczności lokalnej, nie mogą opowiadać się za jakimkolwiek kandydatem bądź komitetem wyborczym.
41. Redakcja, w porozumieniu z komitetami wyborczymi kandydatów,
wydaje, co najmniej na tydzień przed dniem wyborów samorządowych,
osobną bezpłatną wkładkę, zawierającą krótką autoprezentację każdego
z zarejestrowanych kandydatów wraz ze zdjęciem, przygotowaną na zasadach równych dla kandydatów, ubiegających się o mandat w poszczególnych kategoriach: burmistrz, radny gminny, radny powiatowy, radny
wojewódzki. (...)

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie następujących nieruchomości gruntowych:

L.p

A.

Nr działki

Obręb

Pow.
w
[m²]

Położenie

Przeznaczenie
terenu
do wydzierżawienia

Termin
wydzierżawienia

Wywoławcza
opłata z tytułu
czynszu dzierżawnego netto[zł]

Wadium
[zł]

Minimalne
postąpienie
[zł]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

część 93/7

'0051-03-27

200

ul. Gen. S. Maczka/Powstańców

Sprzedaż
drzewek,
krzewów
i ozdób
świątecznych

od dnia
10.12.2010 r.
do dnia
24.12.2010r.

400

110

50

780

200

50

360

130

50

650

210

50

B.

część 2/1

'0054-03-30

520

ul. J. Piłsudskiego

C.

część 3/35

'0054-03-30

240

ul. J. Piłsudskiego

D.

część 2/5

'0038-03-14

650

ul. Ks.I Skorupki/Kwiatowa

E.

15

;0028-03-04

805

ul. 3-ego Maja/Ks. J Poniatowskiego

805

250

50

F.

część 109/14

'0010-01-10

190

ul. Ks. Kuleszy/11-tego Listopada/Szpitalna

380

140

50

G.

część 9/1

'0001-01-01

120

ul. Radzymińska

300

150

50

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 25.11.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10.00 do 13.00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 19.11.2010 r. w kasie lub na konto urzędu:
PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).W tytule przelewu należy
uwzględnić część składową przetargu wpisując literę z kolumny I odpowiednio.
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 121)
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Cennik wywozu nieczystości stałych-komunalnych

OGŁOSZENIE

W siedzibie Urzędu
Miasta Ząbki przy
ul. Wojska Polskiego 10,
05-091 Ząbki
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży dotyczący ¼ udziału
w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ząbkach
przy ul. Wojska Polskiego 4
- Zarządzenie
Nr 0151/100/2010 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia
28 września 2010 r.
zmieniające Zarządzenie
Nr 0151/96/2010
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 9 września 2010 r.
Zarządzenie jest również
dostępne na stronie internetowej
urzędu www.zabki.pl
w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce
Prawo Miejscowe - Zarządzenia Burmistrza.

CO SŁYCHAĆ

obowiązujący od dnia 1 września 2010r.,
dla umów zawartych przed 31 sierpnia 2010r. - od 1 października 2010r.
1.

Wywóz nieczystości stałych z pojemników o pojemności 120 l:
- Odpady komunalne niesegregowane – 15 zł / szt. + 7% VAT = 16,05 zł
- Dzierżawa pojemnika 120 l – 2,40 zł / miesiąc + 22% VAT = 2,93 zł
- Koszt pojemnika 120 l – 90 zł + 22% VAT = 109,80 zł

2.

Wywóz nieczystości stałych z pojemników o pojemności 240 l:
- Odpady komunalne niesegregowane – 25 zł / szt. + 7% VAT = 26,75 zł
- Dzierżawa pojemnika 240 l – 3,60 zł / miesiąc + 22% VAT = 4,40 zł
- Koszt pojemnika 240 l – 130 zł + 22% VAT = 158,60 zł

3.

Wywóz nieczystości stałych z pojemników o pojemności 1100 l:
- Odpady komunalne segregowane – 45 zł / szt. + 7% VAT = 48,15 zł
- Odpady komunalne niesegregowane – 55 zł / szt. + 7% VAT = 58,85 zł
- Dzierżawa pojemnika 1100 l – 12 zł / miesiąc + 22% VAT = 14,64 zł
- Koszt pojemnika 1100 l – 550 zł + 22% VAT = 671,00 zł

4.

Dodatkowy koszt zlecenia wywozu poza harmonogramem – 8 zł + 22% VAT = 9,76 zł

* ceny obowiązują po zawarciu umowy.
Kontakt: (22) 781-68-18 wew.146 - Aneta Starosz
e-mail: starosz@pgk.zabki.pl

Bez zawarcia umowy istnieje możliwość zlecenia jednorazowego wywozu nieczystości stałych wraz z podstawieniem pojemnika o pojemności 1100 l - 110 zł + 7% VAT = 117,70 zł

Burmistrz Miasta Ząbki

zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty pracy na stanowisko

inspektor/ podinspektor ds. oświaty i pomocy społecznej
(umowa na zastępstwo).

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. nieposzlakowana opinia (mile widziane referencje),
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
5. wykształcenie wyższe – pedagogiczne, ekonomiczne, zarządzanie,
administracja (dot. inspektora) lub średnie (dot. podinspektora).
6. staż pracy min. 2 lata,
7. doświadczenie zawodowe w oświacie,
8. biegła obsługa komputera (wskazana znajomość obsługi programów
Vulcan, Systemu Informacji Oświatowej),
9. znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, przepisów oświatowych (Karta
Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty), Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania dodatkowe:
bezkonﬂiktowość, odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, panowanie nad emocjami, dokładność, solidność, cierpliwość.
Zakres wykonywanych zadań:
1. Zapewnienie wykonywania zadań oświatowych przypisanych organowi
prowadzącemu szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.
2. Prowadzenie ewidencji placówek oświatowych publicznych.
3. Koordynacja, doradztwo i nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
4. Prowadzenie ewidencji placówek oświatowych niepublicznych.
5. Współpraca z placówkami niepublicznymi.
6. Prowadzenie statystyki oświatowej.
7. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
8. Kontrola spełniania obowiązku nauki i obowiązku szkolnego.
9. Koordynacja konkursów organizowanych dla jednostek oświatowych.

10. Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta
Ząbki zgodnie z art.5a ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.
11. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do oceny pracy dyrektora
szkoły, przedszkola.
12. Kontrola w przedszkolach niepublicznych, szkołach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji,
według której udzielana jest dotacja na dany miesiąc.
13. Sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji w zakresie realizowanych spraw.
14. Opracowywanie wzorów umów w zakresie realizowanych spraw.
15. Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro.
16. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza w zakresie realizowanych spraw.
17. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad placówkami oświatowymi
(w szczególności: kontrola w placówkach publicznych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach godzin jednostki samorządu terytorialnego,
godzin „KN” (analiza zgodności z arkuszem organizacyjnym) oraz zajęć
realizowanych w ramach Miejskiego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
18. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów proﬁlaktycznych.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się osobiście do Referatu
Kadrowo-Płacowego Urzędu Miasta Ząbki pok. 28
lub do Referatu Oświaty i Pomocy Społecznej pok. 19.
Pytania dotyczące zatrudnienia na ww. stanowisko należy kierować:
1. Referat Kadrowo-Płacowy pok. 28
tel. 22 781-68-14, 15 wew. 117
2. Referat Oświaty i Pomocy Społecznej pok. 29
tel. 22 781-68-14, 15 wew. 125.

15

CO SŁYCHAĆ

WYDARZENIA

www.zabki.pl

Dzień Seniora w Ząbkach
5 października, z okazji Dnia Seniora świętował
ząbkowski Klub Seniora
„Retro”. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą. Dalsza
część, o charakterze świeckim odbyła się już w dolnym
kościele paraﬁi Miłosierdzia
Bożego. Spotkanie rozpoczęła prezes Klubu Zoﬁa
Załęska, która przywitała
wszystkich gości.
Tradycją tych corocznych
spotkań jest uhonorowanie
osób obchodzących swój
okrągły jubileusz. Kwiaty i
drobne upominki jubilatom
wręczył burmistrz Robert
Perkowski.
Na zakończenie na seniorów czekała miła muzyczna niespodzianka – występ
warszawskiej kapeli podwórkowej „Chłopaki ze
starej paki”.
red.
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