
W sobotę 21 maja br. od-
był się w Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Ząbkach II
Międzydiecezjalny Przegląd
Chórów Kościelnych „Mater
Misericordiae”. 

Nagrody zwycięskim ze-
społom wręczyli Jerzy Boksz-
najder, burmistrz Ząbek,
Ignacy Jarzyło, przewodni-
czący Rady Miasta Ząbki
oraz proboszcz parafii — ks.
Władysław Trojanowski.

W przesłuchaniu wzięło
udział sześć chórów z całej
Polski. W tym roku w Ząb-
kach gościliśmy chóry z archi-
diecezji warszawskiej, lubel-
skiej i diecezji warsza-
wsko-praskiej. Po wysłuchaniu
wszystkich zespołów jury przy-
znało poszczególne miejsca. 

W tym roku najlepszy oka-
zał się zespół wokalny „Ars
Chori” z Warszawy. Istnieje
od sierpnia 2001 r. Powstał
z inicjatywy znanego dyrygen-
ta Macieja Cegielskiego i An-
ny Burczyńskiej. Od 2004 r.

zespołem kieru-
je Zbigniew
Tu p c z y ń s k i .
Chór działa

przy Domu Kultury „Stokło-
sy” na warszawskim Ursyno-
wie. Często też uświetnia uro-
czystości religijne. Ma
w swoim repertuarze pieśni
patriotyczne, utwory sakralne
(od średniowiecza po współ-
czesność) i świeckie. Zespół
ARS CHORI dwukrotnie
zdobył pierwszą nagrodę na
festiwalu Ursynowskie Kolę-
dowanie i trzecie miejsce pod-
czas festiwalu Pieśni Sakralnej
im. Prymasa Tysiąclecia.

Drugie miejsce przypadło
ponownie goszczącemu
Miejsko-Parafialnemu Chó-
rowi „Schola Cantorum Ma-
ximilianum” z Błot. Rok te-
mu uzyskał I miejsce. Chór
powstał 13 lat temu z inicja-
tywy Zbigniewa Siekierzyń-
skiego, nauczyciela śpiewu,
absolwenta Wydziału Wy-
chowania Muzycznego Aka-
demii Muzycznej w Warsza-
wie, który od początku jest
dyrygentem zespołu. 

Trzecią lokatę przyznano
Chórowi „Ichthis” z Sulejów-
ka prowadzonemu przez Woj-
ciecha Karasia. Chór powstał
przy parafii Przemienienia
Pańskiego w 1985 r., w 2000 r.
stał się chórem międzypara-
fialnym. Repertuar zespołu
jest poszerzany cały czas
i obejmuje przede wszystkim
muzykę religijną stanowiącą
oprawę liturgii. 

Wyróżniono Chór „Jubila-
eum”, którego dyrygentem
jest Tomasz Orkiszewski. Ze-
spół powstał w Lublinie

w1999 r. przy parafii Wiecze-
rzy Pańskiej prowadzonej
przez księży Pallotynów.  Ze-
spół popularyzuje muzykę
polskich kompozytorów daw-
nych i współczesnych. 

red.

Uprzejmie informujemy,
o przystąpieniu do działań
egzekucyjnych w stosunku do
dłużników. Miejski Zakład
Komunalny będzie odcinał
dostawę wody lub zamykał
przyłącze kanalizacyjne oso-
bom, które nie wywiązują się
z płatności. Warunki takich
czynności reguluje art. 8 pkt
1, ustęp 2 i 4 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków. Zgodnie z powyż-
szym artykułem ustawy od-
cięcie wody lub zamknięcie
przyłącza może nastąpić
w przypadku, gdy odbiorca
usług nie uiścił opłat za dwa
okresy obrachunkowe /czyli
dwa kwartały/, w przypadku
stwierdzenia nielegalnego
poboru wody bądź nielegal-
nego odprowadzania ścieków
tj. bez zawarcia umowy, lub
też z celowego korzystania
z uszkodzonych lub pominię-

tych w wykazie wodomierzy.
W takim przypadku Zakład
Komunalny udostępni za-
stępczy punkt poboru wody
i poinformuje o możliwo-
ściach korzystania z tego
punktu. 

Informujemy, że punkt po-
boru wody oligoceńskiej znaj-
duje się przy ul. Batorego
w Ząbkach i jest czynny od
poniedziałku do soboty od 630

do 22°°, natomiast w niedzielę
i święta od 830  do 14°°. 

W związku z licznymi pyta-
niami dotyczącymi budowy
wodociągów w na tzw. osiedlu
za Agromą, pragnę poinfor-
mować, że jeszcze w ubiegłym
roku został przygotowany pro-
jekt budowlany przez Urząd
Miasta. W budżecie miasta na
2005 rok, zostały przewidzia-
ne środki finansowe na wybu-
dowanie magistrali wodocią-
gowej. Niestety nie jest mi
znany termin rozpoczęcia i za-
kończenia prac, ponieważ nie
został jeszcze ogłoszony prze-
targ na wykonanie tej inwesty-
cji. Liczę jednak na to, że
urzędnicy miejscy sprężą się
i przed zimą będzie możliwe
wykonanie przyłączeń do po-
szczególnych posesji. 

Krzysztof Laskowski

Wodociągi za
Agromą

Z przyczyn niezależnych od
organizatorów nastąpiły zmia-
ny terminów w konkursach
ogłoszonych przez Miejski
Ośrodek Kultury. 

W II etapie konkursu ma-
larskiego „Najpiękniejsze za-
kątki mojego miasta” prace
złożone w MOK-u zostaną
ocenione przez jury do dnia
08.09.2005r. Otwarcie wysta-
wy nagrodzonych prac nastąpi
w terminie 17.09.2005r. w Ga-

lerii przy ul. Orlej 8. 
W II etapie konkursu po-

etyckiego pod hasłem „Ząbki
– mój zakątek świata” prace
złożone w MOK-u zostaną
ocenione przez jury do dnia
08.09.2005r. Prezentacja naj-
wyżej ocenionych utworów
oraz wręczenie nagród ich au-
torom nastąpi w czasie werni-
sażu w dn. 17.09.2005r.
w MOK-u przy ul. Orlej 8. 

red.

ZMIANY W TERMINACH KONKURSÓW

W niżej wymienionych punktach zostaną rozmieszczone
pojemniki na śmieci umożliwiające segregację śmieci:
– Skwer przy zbiegu ulic Kardynała Wyszyńskieg i Szpitalnej,
– Przy zbiegu ulic 11-go Listopada i Wolności,
– Przy ulicy Szwoleżerów na kanale Z2. MZK

Nowe pojemniki na segregację śmieci

MMMMeeeezzzzaaaalllliiiiaaaannnnssss
Nowo otwarty Dom Weselny – Restauracja

Organizujemy wesela, komunie, grile,
spotkania integracyjne do 150 osób.

Proponujemy oprawę muzyczną.
Duży zielony ogród z wędzarnią ryb.

Dla gości parking strzeżony

Zielonka, ul. Dąbrowskiego 6A 
(wjazd od ul. Piłsudskiego)

Tel.: 761 01 52, kom.: 0-887 284 465
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Ząbki, ul. Niepodległości 1A

Andrzej Kaczorek
internista

specjalista med. rodzinnej

– EKG, spirometria
– badania kierowców
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu
w godz. 800–2000

tel. 603 927 323

ALUZJE

ROLETY

MOSKITIERY
tel. 762-89-27 

tel. 0-501-622-102
Z bki ul.Jagiello ska 16 

www.dekorolet.com.pl

Mater Misericordiae

Komunikat  Miejskiego Zakładu Komunalnego



Nawiązując do prezentowa-
nych ostatnio ocen działalności
Urzędu Miasta i sposobu zarzą-
dzania Ząbkami, chcę wyrazić
swoje poglądy oraz pytania doty-
czące tak istotnych tematów jak
SZKOŁA i REFERENDUM. 

SZKOŁA PODSTAWOWA
w płd. części Ząbek jest najbar-
dziej potrzebną inwestycją
oświatową miasta a jej realiza-
cja nie powinna być odkładana
w czasie. 

Trzeba przyznać, że na rozwój
szkolnictwa i poprawę warun-
ków lokalowych zrobiono wiele.
Również plany odzwierciedlają
właściwe podejście miejskich
władz do potrzeb oświatowych.
Teraz tyko można dopingować

Urząd w działaniach zmierzają-
cych do wybrania dobrego pro-
jektu szkoły i jego pilną realiza-
cję. Jest jednak jeden dość
istotny szczegół związany z usy-
tuowaniem działki, przeznaczo-
nej pod budowę szkoły podsta-
wowej, nad granicą, której
przebiega linia wysokiego napię-
cia 220 kV. Chciałbym, aby jesz-
cze na etapie planowania
uwzględnione zostały warunki
bezpieczeństwa dzieci, które bę-
dą korzystały z sal lekcyjnych
oraz szkolnych boisk. W tym
kontekście chciałbym uzyskać
odpowiedź dotyczącą norm unij-
nych, jakie obowiązują (również
w Polsce) w zakresie wymaga-
nych odległości budynków uży-

teczności publicznej, boisk i pla-
ców zabaw od określonego kV.
O szkodliwości, wytwarzanego
przez linie energetyczne pola
elektomagnetycznego nie trzeba
nikogo uświadamiać. 

REFERENDUM w sprawie
przyłączenia Ząbek do Warsza-
wy. Zakładając nieomylność
map, można stwierdzić, że od za-
wsze z Ząbek bliżej jest do War-
szawy niż do Wołomina. Z pew-
nością mogą znaleźć się
argumenty przemawiające za
przynależnością do powiatu wo-
łomińskiego. Biorąc jednak pod
uwagę fakt, że zdecydowana
większość mieszkańców związa-
na jest miejscem pracy, nauki
oraz korzystaniem z komunika-

cji, ośrodków kultury, usług
i handlu położonych w Warsza-
wie, uważam, że należałoby zapy-
tać mieszkańców o zdanie w tej
kwestii. Do wyborów parlamen-
tarnych lub prezydenckich, przy
okazji których mogło by zostać
przeprowadzone referendum,
jeszcze sporo czasu na dyskusję
i prezentowanie argumentów
„za” i „przeciw” oraz ocenę opła-
calności przedsięwzięcia z punku
widzenia finansów gminnych
i korzyści dla mieszkańców. Wy-
suwając wniosek o przeprowa-
dzenie referendum, chcę podkre-
ślić, że pytanie w nim postawione
nie musi narzucać natychmiasto-
wego wykonania woli mieszkań-
ców. W związku z zapowiadanym
przez PiS planem utworzenia wo-
jewództwa warszawskiego,

w skład którego wraz z Warszawą
wchodziłyby przyległe gminy, ta-
kie referendum byłoby tylko for-
mą zgłoszenia akcesu w nowe
struktury np. powiatu Warszawa
Wschód. Tak czy inaczej Rada
Miasta Ząbki powinna podjąć
uchwałę o zorganizowaniu przy-
najmniej tego referendum.. 

Wrzucając te tematy, niczym
przysłowiowe grosze (jako
mieszkaniec będący płatnikiem
jakiejś części tych groszy do
gminnego budżetu), mam na-
dzieję, że spotkają się ze zrozu-
mieniem a postawione pytania
trafią do adresatów.

Z wyrazami szacunku, rów-
nież dla tych nie podzielających
prezentowanych poglądów, 

mieszkaniec 
Grzegorz Majtyka

Komisja Gospodarcza

• MZK — analiza funkcjonowania, analiza możliwości
i korzyści wynikających z ewentualnego
przekształcenia

• Monitorowanie realizacji przez Burmistrza planów
inwestycyjnych (rocznego i wieloletniego) 

• Komunikacja w mieście — sprawy związane ze
współpracą z ZTM, autobusy wewnątrzmiejskie

• Opracowanie szczegółowego planu zagospodarowa-
nia dla centrum Ząbek

• Śmieci w mieście — próba przygotowania i wprowa-
dzenia w życie rozwiązania problemu

• Pozyskiwanie środków z UE
• Budowa kanalizacji, wodociągów i utwardzanie ulic

— analiza istniejącego stanu
• Opracowanie koncepcji budowy sieci magistralnej

wodociągowej dla całego miasta
• Inwestycje sportowe i oświatowe — koncepcje roz-

woju bazy
• Budynek zbożowca — sposoby zagospodarowania
• Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności ( szczególności dalsza pomoc
mieszkańcom osiadli mieszkań spółdzielczych) 

• Lokalizacja/modernizacja targowiska
• Ujednolicenie cen wykupu dróg
• Opiniowanie projektów uchwał
• Rozpatrywanie wniosków mieszkańców
• Bieżące prace zlecone przez radę

Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Piotr Uściński

Komisja Społeczna
1. Realizacja zadań Komisji określonych w Statucie

Miasta
2. Przygotowanie propozycji zmian i wniosków do bu-

dżetu
3. Ocena wykonania budżetu w działach: oświata,

sport, kultura, zdrowie, bezpieczeństwo, opieka
społeczna. 

4. Realizacja zadań bieżących na zlecenie Rady Miasta
5. Stała współpraca z instytucjami, będącymi w zakre-

sie zainteresowania Komisji Społecznej. Udostęp-
nienie forum Komisji do kontaktowania się tych in-
stytucji i wymiany informacji między nimi w celu
skoordynowania działań i przedsięwzięć

6. Zbadanie możliwości zmiany formy funkcjonowania
gminnych jednostek opiekuńczych i oświatowych

7. Współpraca z Zespołem ds. analizy funkcjonowania
placówek oświatowych w Ząbkach w kierunku
wprowadzenia w życie propozycji przedłożonych
w ub. r. przez Komisję Społeczną

8. Koordynacja akcji dofinansowania przez gminę wa-
kacyjnych wyjazdów ząbkowskich dzieci i młodzieży

9. Stymulowanie inicjatyw na rzecz poprawy infra-
struktury sportowej

10. Oddziaływanie na kształt polityki mieszkaniowej gminy
11. Dom dziennego pobytu dla seniorów — analiza

funkcjonowania
12. Prowadzone w porozumieniu z OPS działania na

rzecz osób najuboższych w naszym mieście (w tym

kontynuacja zimowej akcji dożywiania) 
13. Pomoc KPDiMN w doprowadzeniu do powstania

powiatowych warsztatów dla osób niepełnospraw-
nych

14. Współpraca z OSP w ramach przygotowań do ob-
chodów 85-lecia jednostki

15. Mobilizacja Policji w kierunku współdziałania
z gminą

16. Kontynuacja akcji „Uwaga! Pies”
17. Dokończenie prac (wspólnie z MOK) nad kalenda-

rzem imprez kulturalnych w Ząbkach
18. Reaktywowanie obchodów Dni Ząbek
19. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz

ochrony środowiska (palenie śmieci) 
20. Koordynacja akcji sprzątanie miasta w ramach akcji

sprzątanie świata
21. Zorganizowanie konkursu na najładniejszy balkon

i ogródek
Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Małgorzata Stachera

Komisja Rewizyjna
1. Realizowanie zadań określonych w ustawach i Sta-

tucie Miasta Ząbki. 
2. Prowadzenie kontroli, zgodnie z planem kontroli. 
3. Rozpatrywanie spraw przekazywanych do Komisji

przez: Radę Miasta, Burmistrza, komisje i miesz-
kańców. 

4. Sprawy inne, w tym analiza funkcjonowania miasta
i jego jednostek, biorąc pod uwagę kryteria: zgodno-
ści z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Waldemar Stachera
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MOJE DWA GROSZE W ZĄBKOWSKIEJ SAKIEWCE

Kontynuując relacje z wdroże-
nia zasad przejrzystości w instytu-
cjach samorządu ząbkowskiego
opowiem tym razem o przygoto-
waniach do przejrzystości Urzę-
du Miasta w Ząbkach. Ma ona
oczywiście wiele różnorakich
aspektów. Jednym z nich jest czy-
telność zadań realizowanych
w Urzędzie i przypisania ich kon-
kretnym osobom. Aby uniknąć

wrażenia dezorientacji, gdzie
i kto ma załatwić swoją sprawę
przygotowywany jest system
oznakowania wewnętrznego
w Urzędzie. W jego ramach ujed-
nolicona zostanie i poddana za-
biegom estetyzującym informa-
cja wizualna Urzędu, z którą nasi
interesanci spotykają się najszyb-
ciej. Chcemy osiągnąć efekt pole-
gający na chętnym zatrzymaniu

wzroku i podążaniu za sygnałami
jak w grze harcerskiej. Aby nie
był to stres lecz przyjemność
w znajdywaniu. Konsekwencją
nowych oznakowań w Urzędzie
będzie „oznakowanie” urzędni-
ków identyfikatorami osobistymi.
Jest to istotne chociażby z tego
powodu, iż w Urzędzie zatrud-
niamy kilku (aktualnie siedmiu)
stażystów. Wiedza o tym, że są to
osoby przyuczane do zadań
urzędniczych pozwoli gościom na

wyrozumiałość jeśli zostaną nie-
zbyt precyzyjnie poinformowani
czy obsłużeni. 

Obok systemu informacji wi-
zualnej przygotowane są do
wdrożenia tzw. karty usług.
W jednym z najbliższych nume-
rów „Co słychać?“ zaprezentuje-
my przykładową kartę. Mają one
za zadanie w sposób wyczerpują-
cy informować o wszystkich oko-
licznościach załatwiania spraw
(pełen katalog zadań) w Urzę-

dzie Miasta. Karty usług dostęp-
ne będą w Kancelarii Urzędu
(na parterze budynku) w formie
kartki A4. Załącznikiem do niej
będą wzory wniosków czy innych
druków. Karty te pobrać będzie
można również ze stron interne-
towych Urzędu Miasta, z Biule-
tynu Informacji Publicznej
(BIP). Mamy nadzieję, iż rozwią-
zanie to ułatwi pierwsze kroki
Państwa w Urzędzie. 

Sylwester Marzoch

Przejrzyste miasto - przejrzysty urząd

Dochodzi do kradzieży samo-
chodów zaparkowanych wzdłuż
ulicy Powstańców, zwłaszcza ko-
ło numeru 15 oraz w rejonie tar-
gowiska na ulicy Targowej.
W tym drugim przypadku do
kradzieży dochodzi zwłaszcza
w piątki. Należy zwrócić baczną
uwagę na te dwa miejsca i kręcą-
ce się osoby wokół zaparkowa-
nych samochodów. 

W ostatnim okresie ząbkow-
ska Policja odnotowała wiele

przypadków kradzieży torebek,
portfeli, telefonów komórko-
wych, itp. Dochodzi do nich na
terenie domków letniskowych,
podczas obecności właścicieli.
Należy zachowywać rozwagę i nie
pozostawiać rzeczy bez nadzoru. 

Grupa młodych mężczyzn
upodobała sobie skrzyżowanie
ulic ks. Skorupki z Langiewicza.
Gdy auto zwalnia wybijają szybę
i kradną torebki. Do kradzieży
dochodzi również z zaparkowa-
nych aut koło hurtowni mięsnej. 

red.

Szanowni Państwo! Zrywa-
nie koalicji przez obecnego
prezesa wojewódzkiej Wspól-
noty Samorządowej Starostę
Konrada Rytla z Powiatową
Ligą Polskich Rodzin rozpo-
częło się w momencie łamania
wcześniejszych ustaleń i zobo-
wiązań poprzez sfinalizowanie
przez Starostę sprzedaży
2 hektarów ziemi po 25 zło-
tych za 1m2 w Radzyminie dla
zagranicznej firmy Coca-Cola.
Kolejnym krokiem był brak
odmowy w wydawaniu zezwo-
leń na budowę supermarke-
tów w centrach miast powiatu
wołomińskiego i złamanie ko-
lejnej obietnicy, przez wydanie

pozwolenia na budowę Kau-
flandu na terenie byłej huty
szkła w Wołominie. Brak woli
ze strony Starosty powiatowe-
go do kompromisu ze środo-
wiskiem kupieckim doprowa-
dził do konieczności
przedstawienia Radzie Powia-
tu Wołomińskiego niezgodno-
ści wydanego zezwolenia z wa-
runkami zabudowy, co
doprowadziło do powołania
przez Radę Powiatu zespołu
trzech biegłych sądowych
w celu zbadania zgodności
z prawem wydanych decyzji
Starosty i Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowla-
nego. Ekspertyza zespołu bie-

głych sądowych i tajemniczy
odbiór z otwarciem Kauflandu
były prawdziwym powodem
zwołania 25 lutego br., nad-
zwyczajnej sesji Rady Powiatu
Wołomińskiego, na której
pierwszy raz w historii Samo-
rządu Województwa Mazo-
wieckiego Radni podjęli sta-
nowisko, w ramach którego
przewodniczący rady został
zobowiązany do skierowania
wniosku do Prokuratury
Okręgowej i Wojewody Mazo-
wieckiego o zbadanie zgodno-
ści z prawem wydawanych de-
cyzji przez Starostę
i powiatowego inspektora bu-
dowlane-

Policja informuje Samorządność, znaczy służba społeczeństwu

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Rada Miasta w Ząbkach;
redaktor naczelny: Adam Karłowicz, e-mail: coslychac0@op. pl,tel.
0503490219
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 781 6814 do 17 wew. 18;
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A,
tel/fax. (022) 632-83-52; fax 631-49-40Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz. cd na str. 6



Skąd taki tytuł? Zanim to
wyjaśnię, chciałem Państwa
poinformować o dalszym
przebiegu mojego sporu
z burmistrzem Boksznajde-
rem w kwestii dostępu do in-
formacji publicznej. 

Od 3 lat obowiązuje w Pol-
sce ustawa o dostępie do infor-
macji publicznej, która gwa-
rantuje obywatelom dostęp do
zdecydowanej większości do-
kumentów i informacji będącej
w zakresie działania organów
administracji państwowej i sa-
morządowej. Działając w opar-
ciu o tę ustawę wystąpiłem
w styczniu 2003 r. do burmi-
strza Boksznajdera z wnio-
skiem o udzielenie mi informa-
cji o sprawach sądowych
i postępowaniach prokurator-
skich, jakie mają (lub ostatnio
mieli) pracownicy samorządo-
wi, w związku z pełnieniem
przez nich funkcji publicznych.
Burmistrz na mój wniosek co
prawda odpisał, ale praktycz-
nie żadnych konkretnych fak-
tów w tym piśmie nie przeka-

zał. Dlatego, jeszcze w 2003 ro-
ku, wystąpiłem do NSA o roz-
strzygnięcie, czy mam prawo
do tych informacji. NSA jed-
noznacznie potwierdził to mo-
je prawo i zobowiązał burmi-
strza do udzielenia mi pełnej
odpowiedzi. I tu sytuacja zno-
wu się powtórzyła. Burmistrz
wystosował do mnie pismo, ale
informacji, o które wystąpiłem,
w nim nie zawarł. 

Po roku (od pierwszego pi-
sma) oczekiwania na pełną
i rzetelną odpowiedź zwróci-
łem się do Prokuratury Rejo-
nowej, mając nadzieję, że mo-
że ona zmobilizuje burmistrza
do przestrzegania prawa. Pro-
kuratura Rejonowa w Wołomi-
nie z początku ociągała się (to
chyba pierwsza sprawa tego ro-
dzaju w powiecie) i dopiero po
dwóch pismach z Prokuratury
Okręgowej sprawdziła, czy są
jakieś sprawy sądowe, o któ-
rych burmistrz powinien mnie
szczegółowo poinformować,
a tego nie zrobił. Sprawdziła i...
potwierdziła, że sprawy sądo-
we są, moje oczekiwanie jest

zasadne, a burmistrza naruszył
prawo. Konsekwencją tego by-
ło postawienie w lutym br.
przez Prokuraturę Rejonową
zarzutu burmistrzowi Boksz-
najderowi. 

16 marca br. burmistrz wy-
stąpił do Prokuratury z wnio-
skiem o umorzenie postępo-
wania z uwagi na znikomy
stopień szkodliwości społecz-
nej czynu. W uzasadnieniu
burmistrz napisał m. in.: „
Mam nieposzlakowaną opinię
w miejscu pracy i zamieszka-
nia. Jako burmistrz Ząbek cie-
szę się dużym zaufaniem i sza-
cunkiem mieszkańców.“

Prokuratura ostatecznie
podjęła decyzję o przekazaniu
sprawy do sądu z równocze-
snym wnioskiem o warunko-
we umorzenie postępowania
karnego. W uzasadnieniu
prokurator napisał: „Zgroma-
dzony w toku postępowania
przygotowawczego materiał do-
wodowy potwierdził, iż podej-
rzany Jerzy Boksznajder dopu-
ścił się zarzucanego mu
czynu.... Podejrzany nie przy-

znał się do winy i złożył wyja-
śnienia, z których wynika, że
w jego subiektywnym przeko-
naniu udzielił wszystkich i wy-
czerpujących informacji na
podstawie żądania ze strony
radnego — Waldemara Sta-
chery. Podejrzany nie był kara-
ny. Biorąc powyższe pod uwagę
należy stwierdzić, iż okoliczno-
ści popełnienia czynu i wina
podejrzanego nie budzą wątpli-
wości. Nadto zważywszy na
wielkość szkody, rodzaj naru-
szenia dobra można uznać, iż
szkodliwość czynu nie jest
znaczna. Zatem zgromadzony
w sprawie materiał dowodowy
w szczególności właściwości
osobiste i dotychczasowy spo-
sób życia podejrzanego — uza-
sadnia przypuszczenie iż mimo
umorzenia postępowania —
będzie on przestrzegał porząd-
ku prawnego i nie popełni po-
nownie przestępstwa.“

Sąd Rejonowy na rozpra-
wie w dniu 8 czerwca br. zaak-
ceptował wniosek prokuratury
i warunkowo umorzył postę-
powanie z okresem próbnym

1 roku. Sąd zobowiązał też
burmistrza do wpłacenia kwo-
ty 1500 zł na powiatowe hospi-
cjum oraz do pokrycia kosz-
tów sądowych. 

Co ten wyrok oznacza dla
mieszkańców Ząbek? W mo-
im przekonaniu bardzo dużo.
Przede wszystkim potwierdził
prawo każdego z nas do do-
stępu do informacji publicz-
nej. Burmistrz nie może bez-
karnie uchylać się od tego
obowiązku. Szczególnie przez
najbliższy rok, kiedy to każde
uchybienie w tej materii spo-
woduje powrót do właśnie wa-
runkowo umorzonej sprawy
i może zakończyć się wyro-
kiem (choćby grzywny), który
pozbawi burmistrza prawa do
pełnienia tej funkcji. 

Pytajmy się więc. Nie bój-
my się, że nas w Urzędzie
Miasta zignorują. Tym bar-
dziej, że spotkamy tam burmi-
strza z nieposzlakowaną opi-
nią w miejscu pracy
i zamieszkania, cieszącego się
dużym zaufaniem i szacun-
kiem mieszkańców. 

radny Waldemar Stachera
WStachera@prosysrp.pl
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Pan Radny Waldemar
Stachera ze znanym mu
„wdziękiem” przedstawia
Czytelnikom, tym razem hi-
storię o rzekomym nie-
udzielaniu mu informacji.
Ogólnikowość tego przed-
stawiania ma oczywiście na
celu wywarcie wrażenia, że
ktoś, burmistrz, celowo nie
chce udzielić jakiejś infor-
macji, aby coś ukryć lub za-
tuszować. Sprawy, o wyja-
śnienie których pytał Pan
Radny były doskonale mu
znane opisywane przez nie-
go w gazecie „Czego nie sły-
chać”, która ukazywała się
aby zdyskredytować wszyst-

ko, co się w Ząbkach działo.
Stąd odpowiedzi, wyczerpu-
jące znajomość faktów w da-
nym czasie zawsze uzyski-
wał, aby sprostać jego
ciekawości. Ponieważ, jak
zwykle u Pana Stachery by-
wa, założony cel należy osią-
gać wszelkimi metodami,
wypisywał gdzie się dało, że
nie udzielono mu informa-
cji, o które wnosił. 

Stąd wnioski do Naczelne-
go Sądu Administracyjnego,
wnioski do Prokuratury, skargi
do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego. Gdy instan-
cje te uznały, że sprawę należy
warunkowo, ale umorzyć, Pan
W. Stachera, najpierw zarzuca
Prokuraturze, że „z początku

ociągała się” a dopiero później
postawiła zarzut. 
Szanowni Czytelnicy!

Spytano mnie o komentarz
do artykułu Pana W. Stachery.
Chętnie to uczynię!

Jeśli Pan Radny Waldemar
Stachera w swoim artykule tak
opisuje przebieg sprawy, że:

- ani słowem nie wspo-
mniał, że Prokuratura naj-
pierw dwukrotnie umarzała
sprawę, nie stawiając żadnych
zarzutów, a wyniku jego zaża-
leń i odwołań, po raz kolejny
wracając do sprawy postawiła
wniosek o warunkowe umo-
rzenie postępowania karnego
(z dnia 14 kwietnia 2005 r.
sygn. 4 Ds. 1174/04), 

- z dużej porcji pism doty-

czących sprawy w artykule
kursywą przedstawia wyrwane
z kontekstu zdania mające
potwierdzić jego tezę, 

- ani słowem nie wspomina
o odrzuceniu przez Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w dniu
13 kwietnia 2005 r. jego skargi,
którą tam złożył w związku ze
sprawą (sygn. akt II S. A. /Wa
168/05), 

- znał informacje (tak wyni-
ka z akt sprawy, z którymi
miałem możność na mój
wniosek się zapoznać w Pro-
kuraturze Rejonowej)
to komentarz może być tylko
jeden:

- w artykule tym mamy do
czynienia z wyjątkową, najzwy-
czajniej w świecie obrzydliwą

metodą działania, mającą na
celu zdyskredytowanie osoby
burmistrza, oczywiście co do
którego każdy ma swoją opi-
nię i który cieszy się wg oceny
każdego takim a nie innym za-
ufaniem i szacunkiem. 

Podpowiedzi Pana Radne-
go Waldemara Stachery
i wszelkie inspiracje nie są
potrzebne. 

O dziwo, wszyscy, którzy są
zainteresowani mogą zawsze
uzyskać właściwe informacje,
bez konieczności takich ekwi-
librystyk, jak przedstawia Pan
Radny. 

Łączę pozdrowienia!
Jerzy Boksznajder
- burmistrz Ząbek

Mieszkaniec Ząbek z nieposzlakowaną opinią w miejscu pracy i zamieszkania

Mój komentarz

Jak już wiadomo z po-
przedniego wydania gazety
miażdżącą przewagą głosów
burmistrz nie uzyskał absolu-
torium za 2004 r. Każdy z rad-
nych w głosowaniu wyrażał
swoją opinię o tym czy wyko-
nanie budżetu było zgodne
z tym co zostało zapisane
w uchwale budżetowej. 

Spośród grona radnych
także ja głosowałem za nie-
udzieleniem absolutorium,
wpływ na to miało wiele czyn-
ników, z czego wymienić wy-
pada tylko najważniejsze: 

negatywne wyniki kontroli
administracji samorządowej,
a także Miejskiego Zakładu
Komunalnego, niezrealizowa-
nie budżetu w części dotyczą-
cej inwestycji miejskich oraz

moim zdaniem nagminne nie-
przestrzeganie prawa. 

Z kwestii pozabudżeto-
wych dodać należałoby nie-
słowność przy wykonywaniu
podejmowanych przez urząd
burmistrza zobowiązań. Być
może zabrzmi to śmiesznie,
ale niewykonalne zdaje się
być ułożenie chodnika w ul.
Szwoleżerów, takie zabezpie-
czenie kanalizacji miejskiej,
aby nie tylko nie groziła
zdrowiu lub życiu mieszkań-
ców i aby nie zatruwała im
życia w dosłownym tego sło-
wa znaczeniu. Kto przebywał
lub mieszkał w pobliżu zlew-
ni lub ul. Sikorskiego ten do-
skonale zdaje sobie sprawę
z fetoru, jaki zalewa okolicz-
ne posesje, nie da się wów-

czas otworzyć okna. Nie na-
leży przy tym zapominać, że
bakterie gnilne wywołujące
te mało przyjemne zapachy
są również szkodliwe dla
zdrowia. Kiedy interwenio-
wałem w tej sprawie, to usły-
szałem tylko, że skoro chcia-
łem mieć kanalizację to
musze się przyzwyczaić do
tego smrodu. 

Negatywnie postrzegam
utrzymanie w czystości ulic
naszego miasta. Choć zabrzmi
to obrazoburczo, to nie za-
mierzam z miotłą, którą otrzy-
małem w prezencie od burmi-
strza, zamiatać ulic naszego
miasta. Kiedy byłem młodszy
podejmowałem takie działa-
nia, jednak od czasu, kiedy
ciężarówki z bazy transporto-

wej notorycznie nawożą na
jezdnię błoto, dałem sobie
z tym spokój. Wielokrotnie
ten fakt był zgłaszany do wła-
ściwego urzędnika, jednak nie
widzę w tym zakresie żadnych
działań. Dlatego chciałoby się
powtórzyć za jednym z kie-
rowców takiej ciężarówki, pła-
cę podatki, więc niech ktoś się
wreszcie weźmie do roboty,
w tym wypadki mam na myśli
MZK, bo to on odpowiada za
nasze ulice. 

Jestem przeciwny rozpo-
czynaniu miejskich inwestycji
we wrześniu lub październi-
ku. Nawet osoby, które nie
kończyły politechniki wiedzą,
że najlepszy okres prowadze-
nia prac gruntowych przypa-
da wiosna i latem, a nie późną

jesienią, kiedy w naszym kli-
macie występują już mrozy.
Niestety w tym roku chyba
będzie podobnie, bo mamy
połowę czerwca a jeszcze nie
zostały ogłoszone przetargi,
nawet mimo faktu, że referat
inwestycji został wzmocniony
osobowo. 

Wreszcie zagłosowałem za
nieudzielaniem absolutorium,
bo jest mi zwyczajnie głupio
przed moimi sąsiadami, któ-
rzy zwracają się do mnie ze
swoimi uwagami, z prośbą
o interwencje, ja przekazuję je
właściwym urzędnikom i nic
się nie dzieje. Nie mogę się
zgodzić z takim traktowaniem
mieszkańców przez burmi-
strza, któremu prawo dało
władzę prawie absolutną. 

Krzysztof Laskowski

Poproszono mnie o komen-
tarz do artykułu Pana Radne-
go Krzysztofa Laskowskiego
„Dlaczego głosowałem za nie-
udzielaniem burmistrzowi ab-
solutorium”. 

Sądzę, że najlepszym ko-
mentarzem do tego artykułu,
a także do innych zdań napi-
sanych w gazecie „Co sły-
chać” na ten temat są uchwa-
ły i opinie Organów
nadzorujących m. in. finanse
gmin tj. Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Warszawie,
oraz wyjaśnienia i protokół
z sesji Rady Miasta, na której
omawiano realizację budżetu
za rok 2004 r.

Mam nadzieję, że Redakcja
znajdzie możliwość, aby doku-
menty Organów nadzorczych

były na łamach gazety przed-
stawione Mieszkańcom, któ-
rzy będą mieli w ten sposób
możliwość wyrobienia sobie
poglądu na poruszane kwestie. 

Łączę pozdrowienia! 
Jerzy Boksznajder

burmistrz Miasta Ząbki

Dlaczego głosowałem za nieudzielaniem burmistrzowi absolutorium

Mój komentarz

„ D O M E L ” Autoryzowa-
ny zakład naprawy AGD
naprawia: pralki automa-
tyczne, chłodziarki, chło-
dziarko-zamarażalki, zmy-
warki, kuchnie mikrofalowe
i temu podobne.Inż. Ry-
szard Szczęśniak – Ząbki,
ul. Lisa Kuli 19a, tel. 781 73
68 lub 0-604 688 037.Firma
istnieje od 1982 roku.



Dochody budżetu Miasta
Ząbki w 2004 r. zostały zreali-
zowane w 96,37% planu końco-
wego, na kwotę 32.611.059 zł.
W stosunku do poprzedniego
roku odnotowano większe
wpływy o 22%. 

Struktura dochodów Mia-
sta w roku 2004 przedstawiała
się następująco: 

- 36% dochody własne
- 35% udziały gminy w docho-

dach budżetu państwa
- 29% dotacje i subwencje
Na strukturę dochodów wła-
snych składają się: 

1) dochody własne wymie-
rzane i pobierane przez gmin-
ne organy podatkowe od osób
fizycznych, od osób prawnych

i od innych jednostek nieposia-
dających osobowości prawnej -
w wysokości 5.569.311 zł, doty-
czy to podatku od nierucho-
mości, od środków transporto-
wych, opłaty targowej, opłat
lokalnych; 

2) dochody własne wy-
mierzane i pobierane przez
Urzędy Skarbowe od osób fi-

zycznych, od osób prawnych,
od innych jednostek nieposia-
dających osobowości prawnej
— w wysokości 2.131.067 zł
dotyczy to podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych, karty po-
datkowej, od spadków i daro-
wizn, opłaty skarbowej; 

3) pozostałe dochody —
w wysokości 4.544.946 zł doty-
czą opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu, ze sprzeda-

ży majątku, z najmu i dzierża-
wy składników majątkowych,
środków na dofinansowanie
własnych inwestycji, dotacji na
zadania bieżące, wpływów
z różnych opłat. 

Zmniejszenie zrealizowanych
dochodów w stosunku do roku
poprzedniego odnotowano
w przypadku wpływów z karty
podatkowej (o11%) z podatku
od spadków i darowizn (o13%). 
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INWESTYCJE 

Dział Rozdz. § Nazwa zadania 

Kwota 
planu z 

dn. 
19.03.2004r 

Kwota 
planu 

po 
zmianach

Wartość 
umowna Opis realizacji 

Zaangażowanie
finansowe na 

dzień  
31.12.2004r. 

600     Transport i 
łączność 

750 000 1 993 
500 

    
  417 681,23

  60016 6050 Drogi publiczne          
        

ul. 11-Listopada, 
Starzyńskiego 
,Hallera odc. 
Batorego –Starz. 

  
200 000 

  
  
  
  
 
  
997 000 
  
     

  
  
  
  
  
  
 488 000 
podbudowa 
betonowa 

Wartość całego zadania wraz z chodnikami  1 230tys. zł + 444tys. zł = 1 674 tys. zł. 
-14.06.2004r. uzyskano prawomocną decyzję  
-28.06.2004r  wniosek do RM o zwiększenie nakładów finansowych  na w/w zadanie 
- 12.08.2004r. Uchwała RM o zwiększeniu nakładów finansowych  
19.08.2004r. ogłoszenie o przetargu. 11.10.2004r. otwarcie ofert.  

- -         ( protest  ) 
- -         05.11.2004r. –podpisanie umowy 

Od dnia 19.12.2004r. przerwa w wykonywaniu robót  ze względu na war. atmosferyczne nie 
pozwalające  na wyk. robót betonowych. Wykonano  20 % wartości robót 

 
 
 
 
 
 
 
 

       71 175,23
  
ul. Graniczna  

          
100 000 

  
  
  
  
  
564  500

  
  
344 000- 
podbudowa 
betonowa  

Wartość całego zadania  1 087  tys. zł.  
14.06.2004r.  wniosek do RM o zwiększenie nakładów finansowych 12.08.2004r. Uchwała RM 
o zwiększeniu nakładów 19.08.2004r. – ogłoszenie  o przetargu  
11.10.2004r.  otwarcie ofert  22.10. podpisanie umowy  
od  dnia 19 .12.2004r. przerwa w wykonywaniu robót ze względu na war. atmosferyczne  nie 
pozwalające na wyk. robót. Zaawansowanie robót  35 %  

 
 
  
 

101 260,00

ul. Dzika  150 000    
  
136 000 

  
     
230 960 

15.04.2004r. – rozpoczęto procedurę wznowienia uzgodnień  , i  uzyskania decyzji 
budowlanej. 20.08.2004r. ogłoszono przetarg. 19.10. 2004r.  otwarcie ofert.  04.11.2004r. 
podpisanie umowy . Zaawansowanie prac w wys. 85 % 

 
   

     120 000,00

      

chodnik  ul. 
Szwoleżerów 

50 000    
  
  
   
   
  
48 000 

  
  
  
  
   
  
90 000 

Maj- sprawdzono  stan prawny gruntu  , trasa budowanego chodnika przebiega przez 
prywatne grunty ,Prowadzenie  spraw  związanych  z uzyskaniem zgody na wejście  w  teren  
od  właścicieli  posesji  
I postępowanie  wartość najniższej  oferty    przewyższa wartość jaką zamawiający przeznaczył 
na sfinansowanie zamówienia - unieważniono 
II postępowanie.     20.08. 2004r ogłoszono przetarg.  14.09.2004r. podpisano umowę dalsze 
rozmowy   z  wł. dz. nr  56 , i  57. - zgodę wyraża wł. dz. 56 , 57 - nie. Wykonanie rzeczowe - 80 
% 

 
 
 
  
 
 

           0  

  Droga ul. 
Powstańców  

50 000   
48 000 

  Prowadzona  jest procedura związana z wykupem gruntu pod budowę ulicy , opracowano  
mapy do celów projektowych. W ramach prac projektowych  został  opracowany projekt 
kanału w ul. Powstańców  odc. od  wys. dz. 38  - Baczyńskiego  

 
         5 246,00 

6620 Dotacje dla 
powiatu 

150 000 150 000    Wykonanie rzeczowe przez  ZDP  w  80 %        120 000,00

    

6630 Dotacje dla 
województwa  
zgodnie z 
porozumieniem  , 
opr. projektu 
przebudowy drogi 
634 

50 000 50 000   I - ogł. o przetargu nieogr. na opr. dok. projektowej 29.07.2004r- przetarg  unieważniono - nie 
wpłynęła żadna oferta  
II- postępowanie. 18.08.2004r. ogł.  
wpłynęła jedna oferta – przewyższa wartość zamówienia –postępowanie  unieważniono 
III postępowanie  - 25.10.2005r.  
 Zapytanie o cenę – wpłynęła jedna oferta – postępowanie unieważniono  
IV postępowanie  zamówienie z wolnej ręki  

 
 
 
 
 
 

       0  
   Gospodarka  Komunalna i Ochrona Środowiska         
900 90095 6050   386 000   899 000         547 979,89

Kanał ul. Bociania 
, Skowronka, 
Rybna 

Nieuregulowany stan prawny gruntu 
-prace związane  z uzyskaniem zgód notarialnych od właścicieli posesji przez które przebiega 
trasa kanału 21.07.2004r. uzyskano ostatnią zgodę Przystąpiono do oprac. dokumentacji 
projektowej  

- -         uzyskano – dec. budowlaną   

 
 
 

       11 199,60

Kanał ul. 
Wosenna 

       46 439,53

      

Kanał ul. Kossaka 

      
  

  
  

       29 035,42
Kanał ul. Szpitalna       150 342,92
Kanał ul. Ks. 
Skorupki – projekt  

Opr. projekt   

Wodociąg ul. 
Tęczowa 

 

Wykonanie 100 %     29 865,32

Wodociąg  w Oś. 
za Agromą - 
projekt 

       

19 154,00 Wykonanie rzeczowe  100 % 
    13 442,80

  
Kanał ul. Ks. 
Skorupki 

  
brak 

  
300 000.

  
  
  
  
  
  
159 000 

 08.07.2004r. wprowadzono zmiany do planu 
I postępowanie  28.07.2004r. ogłoszono przetarg 
     17.09.2004r. otwarcie ofert , wpłynęła  jedna  oferta która przewyższała  kwotę  jaką 
zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie zamówienia – unieważniono  
 II postępowanie. 07.10    2004r. ogłoszenie  
25.10.2004r. otwarcie ofert.08.11.2004r. – podpisanie umowy. Od dnia 19.12. 2004r.  przerwa 
w wykonywaniu prac ze względu  na war. Atmosferyczne. Wyk  50 %  robot 

 

 
Koszty -

       12 005,40 
+  42 456,53

Odwod. + parking 
przed UM 

brak 70 000 68 279,02 Zmiany w budżecie dn. 22.06.2004r. 
Wyk. w 100 % 

  68 279,02

Wod. 11-
Listopada  

brak 83 000   Zmiany w budżecie  12.08.2004r. 
Wyk. w 100 % 

Koszty 
19 401,15

 +  104 467,20 

      

projekt wod. ul. 
Sikorskiego – do 
ul. Kossaka  

  
 brak 

  
30 000 

  
24 705,00 

Zmiany w budżecie  12.08.2004r. 
Rzeczowo  wyk. w 100 %  

        21 045,00

      Projekt kanału w 
ul. Kolejowej  

brak 30 000 9455,00 Zamiany w budżecie 12.08.2004r.rzecz. wyk. w 90 %  ( term. zak. prac. 14..02.2005r.          0

801 80110 6050 Oświata  2986 000 3 199 
000 

    
   3 187 554,31

Gimnazjum   nr  1 
– 
 I  etap  
 II  etap 

   
110 000 

3 514 931,43 
2 681745,17 

Wykonanie rzeczowe  100 % 
Termin zakończenia 30.04.2005r. 
Wyk. rzecz. ok. 25 %  wartości robót 

   3 017 439,32
 

76 504,80

SP-1   ekspertyza    29 000 23 790,00 Wykonanie rzeczowe  w 100 %        23 790,00

      

PP- Nr 1 – 
rządzenie placu 
zabaw  

    
 74  000 

 
59 422,78 

Wykonanie  rzeczowe  w 100 % 

 69 820,29

WYKONANIE  BUDŻETU  MIASTA  ZĄBKI ZA 2004 ROK



Przedstawione powyżej ten-
dencje zostały zrekompensowa-
ne przez inne pozycje docho-
dów budżetowych, w których
wpływy znacznie wzrosły w sto-
sunku do roku poprzedniego.
Przyrost dochodów zarejestro-
wano w dochodach z opłaty
skarbowej i podatku od czynno-
ści cywilno-prawnych (o 23%),
w podatku od środków trans-
portowych (54%), w wpływach
ze sprzedaży gruntów (40%),
w podatku od nieruchomości
odnotowano przyrost o 9,5%.
Biorąc pod uwagę, że stawki
podatku od nieruchomości nie
wzrosły zgodnie z prognozami
Ministerstwa Finansów, zostały
znacznie zmniejszone przez
Radę Miasta, należy stwierdzić,
że przyrost o kwotę 439.645 zł.
w stosunku do roku 2003 stano-
wi znaczną pozycję, mimo, że
występują zaległości w tej pozy-
cji podatku. 

Jedną z największych pozycji
w strukturze dochodów budże-
towych Miasta stanowi udział
gminy w podatkach będących
dochodami budżetu państwa.
Planowane kwoty zrealizowano
w 94%, w wysokości 11.357.562
zł., na ich rzeczywisty poziom
wykonania Miasto nie ma bez-
pośredniego wpływu. Do bu-
dżetu miasta wpływają kwoty
przekazywane bezpośrednio
z Ministerstwa Finansów oraz
dochody realizowane przez
Urzędy Skarbowe. 

Dotacje i subwencje w 2004
roku zrealizowano w wysoko-
ści 9.008.173 zł. Wzrost dotacji
wynikał z przyjęcia wypłaty
świadczeń rodzinnych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej,
natomiast niepokoi spadek
subwencji ogólnej (oświato-
wej) o 12% w porównaniu do
roku poprzedniego, w związku
z tym wydatki na zadania
oświatowe uzupełniane są
z dochodów własnych gminy. 

Wydatki w 2004 roku po-
dobnie jak dochody zostały
zrealizowane proporcjonalnie
do upływu czasu. 

P l a n w w y s o k o ś c i
30.644.517 zł. Został wykona-
n y w 9 0 , 7 3 % n a k w o t ę
27.805.043 zł. 

Struktura według większych
pozycji wydatków w oparciu
o działy klasyfikacji budżetowej: 

- Oświata i wychowanie —

wydatkowano 15.409.075 zł, co
stanowi 55,42% wydatków
ogółem

Środki finansowe przezna-
czono na wydatki związane
z finansowaniem Szkół Podsta-
wowych, Gimnazjów Publicz-
nych, Przedszkoli Publicznych,
na dotacje dla niepublicznych
przedszkoli, dotacje dla pu-
blicznych szkół, na realizację
wydatków inwestycyjnych: bu-
dowa Gimnazjum Nr 1 I etap
— wykonano w 100% na kwo-
tę 3.017.439, rozpoczęto budo-
wę II etapu — sali gimnastycz-
nej z zespołem żywieniowym,
urządzono plac zabaw w Pu-
blicznym Przedszkolu Nr 1,
wykonano ekspertyzę w Szkole
Podstawowej Nr 1. 

- Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska — wy-
datkowano 2.836.111 zł, co sta-
nowi 10,2% wydatków ogółem. 

Środki finansowe przezna-
czono na wydatki związane z in-
westycjami wodociągowymi
i kanalizacyjnymi oraz dotację
dla Miejskiego Zakładu Komu-
nalnego — 1.745.000 zł. Wyko-
nano wodociąg w ul. Tęczowej,
w ul. 11-go Listopada, wykona-
no dokumentację projektową
wodociągu w ul. Sikorskiego do
ul. Kossaka, wodociągu w Os.
za Agromą, projekt kanału
w ul. Kolejowej, w ul. Ks. Sko-
rupki. Uregulowano zobowią-
zania za wybudowanie kanału
w ul. Wiosennej, Kossaka, Szpi-
talnej. Rozpoczęto budowę ka-
nału w ul. Ks. Skorupki z włą-
czeniem do ul. Lotniczej
i Słonecznej. W ul. Bocianiej,
Skowronka i Rybnej, opóźnie-
nia w wykonaniu spowodowane
były uzyskaniem zgody nota-
rialnej od właścicieli prywat-
nych posesji na przejście trasy
kanału przez ich działki. 

- Pomoc Społeczna — wy-
datkowano 2.644.741 zł, co sta-
nowi 9,52% wydatków ogółem. 

Środki finansowe przezna-
czono na wydatki związane
z wypłatą świadczeń rodzin-
nych, dodatków mieszkan-
iowych, zasiłków rodzinnych
i pielęgnacyjnych, innych zasił-
ków oraz na utrzymanie
Ośrodka Pomocy; 

- Administracja publiczna
— wydatkowano 2.439.098zł,
co stanowi 8,77% wydatków
ogółem. 
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WYDATKI  

Dz. Rozdz. W Y D A T K I  wydatki 
2001 r

wydatki 
2002 r

wydatki 
2003 r

wydatki 2004 
r.

600 TRANSPORT I CZNO 463 773 36412 86 231 660 638
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 169 468
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 463 773 36412 86 231 491 170

700 7000S GOSPODARKA GRUNTAMI I 
NIERUCHOMO CIAMI

56 000 667 400 400 000 824 641

710 DZIA ALNO  US UGOWA 88 670 95 704 167 873 111 604
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
53 774 51 907 99 443 23 790

71013 PRACE GEODEZYJNE I  KARTOGRAF.          34 896 43 797 68 430 87 814
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 943 251 2 789 728 2 402 873 2 439 098

75011 URZ DY WOJEWÓDZKIE 238 625 238 644 234 440 248 005
75020 STAROSTWA POWIATOWE 262 446 262 446 230 641 61 095
75022 RADA GMINY 293 688 226 991 261 253 243 981
75023 URZ DY GMIN 2 097 613 1 998 262 1 644 016 1 886 017
75047 POBÓR PODATKÓW 20 354 28 121 32 523
75056 SPIS POWSZECHNY 4 412 35 264
75095 POZOSTA A DZIA ALN0OSC 26 113 0

751 URZ DY NACZ. ORGANÓW W ADZY 20 553 43 200 31 500 22 921
75101 URZ DY NACZ. ORGANÓW W ADZY 2 532 2712 2 820 3 142
75109 WYBORY 18 021 40 488 1 451
75110 REFERENDA 28 680
75113 WYBORY DO PARL. EUROPEJSKIEGO 18 328

754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPO AROWA

116713 84 846 181439 188 501

75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI 36 731 0 124 727
75405 JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI 34 060 114 206

75411 KOMENDY STRA Y PO ARNEJ 30 000 0
75412 OCHOTNICZA STRA  PO ARNA 49 384 50 286 66 533 63 174
75414 OBRONA CYWILNA 598 500 700 600

756 75647 POBÓR PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH
34 667

757 75702 OBS UGA KREDYTÓW 1 005 519 1 371 668 945 674 560 759
801 O WIATA I WYCHOWANIE 10 654 174 8 782 777 9 570 786 15 409 075

80101 SZKO Y PODSTAWOWE 5 866 391 5 488 021 5 963 147 5 942 068
80104 ODZIA Y KLAS "0" W SZKO ACH 236 940 221 889 280 529 3 351 618

80110 GIMNAZJA 4 550 843 2 967 118 3 175 282 5 977 900
80113 DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓ 45 063 87 650 59 252
80146 DOKSZTA CENIE I DOSKONALENIE 

ZAWODOWE NAUCZYCIELI
20 546 28 798 45 514

80195 POZOSTA A DZIA ALNO 40 140 35 380 32 723
851 OCHRONA ZDROWIA 142 718 71 752 576 415 971 904

85111 SZPITALE OGÓLNE 3 000
85120 LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE 3 000 3 000
85149 PROFILAKTYKA 5 000
85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI 84 977 64 571 571 415 971 904

85195 POZOSTA A DZIA ALNO 54 741 1 181
852 POMOC SPO ECZNA 2 644 741

85212 WIADCZENIA RODZINNE ORAZ SK ADKI
NA UBEZP. SPO ECZNE

1 358 107

85213 SK ADKI NA BEZP. ZDROWOTNE 23 547
85214 ZASI KI 668 108
85215 DODATKI MIESZKANIOWE 89 456
85216 ZASI KI RODZINNE I PIEL GNACYJNE 3 879

85219 UTRZYMANIE O RODKA POMOCY 
SPO ECZNEJ

347 784

85228 US UGI OPIEKU CZE 39 621
85295 POZOSTA A DZIA ALNO 114 239

853 OPIEKA SPO ECZNA 1 398 821 1 576 122 1 328 583 30 000
85313 SK ADKI NA BEZP..ZDROWOTNE 24 396 23 822

85314 ZASI KI 881 746 984 208 838 925
85315 DODATKI MIESZKANIOWE 34 451 24 748 47 601
85316 ZASI KI RODZINNE I PIEL GNACYJNE 42 000 47 400 34 601
85319 UTRZYMANIE O RODKA POMOCY SP. 376 353 407 903 318 951
85328 US UGI OPIEKU CZE 18 728 24 099 34 893
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 20 069
85395 POZOSTA A DZIA ALNO 45 543 43 299 29 790 30 000

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 098 142 3 158 605 3 134 017 284 864
85401 WIETLICE SZKOLNE 236 047 306 815 201 596 197 505
85404 PRZEDSZKOLA 2 550 971 2 645 899 2 873 142
85407 WIETLICE RODOWISKOWE 160 873 139 742

85414 STO ÓWKI SZKOLNE 64 283
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 85 968 63 473 56 959 87 359
85495 POZOSTA A DZIA ALNO 2 676 2 320

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
RODOWISKA

5 616 952 8 605 476 4 169 997 2 836 111

90015 O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 375 913 477 564 502 099 537 885
90017 ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 920 000 2 900 000 1 745 000
90095 POZOSTA A DZIA ALNO 5 241 039 4 207 912 767 898 553 226

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

423 820 425 040 436 200 427 140

92109 DOMY I O RODKI KULTURY 323 595 315 650 333 500 339 650
92116 BIBLIOTEKA 100 225 98 390 102 700 87 490
92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 11 000

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 372 880 244 822 276 822 358 379
92604 MIEJSKI O RODEK SPORTU 372 880 244 822 264 972 271 157
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU
11 850 87 222

RAZEM 26 401 986 27 953 552 23 708 410 27 805 043

DOCHODY
2001 2002 2003 2004

DOCHODY 22 471 109 25 489 124 26 663 038 32 611 059
Dochody w asne 8 468 694 10 195 622 9 722 016 11 671 337
podatek od nieruchomo ci  
podatek rolny 
karta podatkowa 
podatek od rodków 
transportu 
podatek od spadków i 
darowizn
op ata skarbowa i od 
czynno ci cywilo-praw. 
sprzeda  gruntu 
pozosta e

3 888 418 
2 075 

386 386 

195 667 

316 225 

1 081 063 
1 012 589 
 1 586 271 

4 483 676 
 2 148 

310 285 

198 102 

 385 328 

1 136 647 
2 248 964 
1 430 472 

4 613 699
 2 547 

247 618

282 068 

320 014

1 326 703
 1 096 886 1 

832 481

5 053 344
 0 

218 987

433 275 

279 347

1 632 733
 1 542 654 2 

510 997
Udzia  Gminy w 
podatkach

6 533 045 6 786 826 7 835 025 11 357 562

podatek od osób 
prawnych  
podatek od osób 
fizycznych

691 219 

5 841 826 

408 707 

6 378 119 

338 238 

7 496 787

803 863

10 553 699
Dotacje 860 501 1 199 427 1 235 174 2 671 044

dotacje na zadania 
w asne
dotacje na zadania 
zlecone

81 887 

    778 614 

172 874 

1 026 553 

346 375 

888 799

717 173 

1 953 871
Subwencja 6 608 869 7 307 249 7 870 823 6911 116

cd. na str 6



Środki finansowe przezna-
czono na wydatki związane
z wypełnianiem zadań wła-
snych i zleconych przez ad-
ministrację samorządową
oraz przez Radę Miasta.
Warto zauważyć, że Miasto
Ząbki ma najniższe wydatki
bieżące na administrację
w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca — 105,22 zł w skali ca-
łego kraju (edług rankingu
przeprowadzonego przez pi-
smo samorządu terytorialne-
go „ WSPÓLNOTA” nr
11/731 z 28 maja 2005r.) 

- Ochrona Zdrowia — wy-
datkowano 971.904 zł, co sta-
nowi 3,4% wydatków ogółem. 

Środki finansowe przezna-
czono na wydatki związane
z przeciwdziałaniem alkoholi-
zmowi. Zadania te realizowa-
ne są przez Świetlice Środowi-
skowe, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Urząd Miasta.
Znaczna część środków wyko-
rzystana była w okresie waka-
cji z przeznaczeniem na wypo-
czynek dzieci i młodzieży; 

- Gospodarka mieszkanio-
wa-wydatkowano 824.641 zł,
co stanowi 2,96 % wydatków
ogółem. 

Środki przeznaczono na wy-
kup gruntów pod potrzeby in-
frastruktury miejskiej; 

- Transport i łączność —
wydatkowano 660.638 zł, co
stanowi 2,38 % wydatków
ogółem. 

Środki finansowe przezna-
czono na wydatki związane
z funkcjonowaniem lokalnego
transportu zbiorowego w wy-
sokości 169.468zł, a pozostałą
kwotę 491.170 zł. przeznaczo-
no na zadania inwestycyjne.
Rozpoczęto prace inwestycyj-
ne związane z budową drogi
w ul. 11-go Listopada, Dzikiej,
Granicznej oraz chodnika w ul.
Szwoleżerów, opracowano
projekt kanału w ul. Powstań-
ców i Baczyńskiego oraz roz-
poczęto prace związane z wy-
kupem gruntu pod budowę
ulicy. Realizowano porozu-
mienie ze Starostwem Powiatu
Wołomińskiego w zakresie
modernizacji dróg powiato-

wych: ul. Kolejowej, Wojska
Polskiego, Batorego. Opraco-
wywana jest dokumentacja
techniczna modernizacji drogi
634. Opóźnienia w realizacji
zadań drogowych związane by-
ły z procedurą zwiększenia
środków finansowych na te za-
dania oraz w przypadku chod-
nika w ul. Szwoleżerów po-
wtórnym postępowaniem
przetargowym i trudnościami
w uzyskaniu zgody właścicieli
posesji na budowę chodnika; 

- Obsługa długu publicznego
— wydatkowano 560. 759 zł, co
stanowi 2 % wydatków ogółem. 

które dotyczą spłaty kredy-
tów i pożyczek; 

Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego — wydatko-
wano 427.140 zł. co stanowi
1,54 % wydatków ogółem Ze
środków tych finansowano
działalność Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej oraz Miejskiego
Ośrodka Kultury; 

- Kultura fizyczna i sport-
wydatkowano 358.379 zł, co
stanowi 1,29 % wydatków
ogółem. 

Finansowano działalność
Miejskiego Ośrodka Sportu; 

- Edukacyjna opieka wycho-
wawcza — wydatkowano
284.864 zł, co stanowi 1,03 %
wydatków ogółem. 

Finansowano działalność
świetlic szkolnych oraz wypłatę
stypendiów dla uczniów; 

- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa —
wydatkowano 188.501 zł. Co
stanowi 0,68 % wydatków ogó-
łem. 

Środki finansowe przezna-
czono na wydatki związane
z działalnością Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz na sfinan-
sowanie 3 etatów Policji
w Ząbkach. 

- Pozostałą kwotę 199.192
zł wydatkowano na działal-
ność usługową związaną z wy-
konaniem map, szacunków
nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży, z planem
z a g o s p o d a r o w a n i a
przestrzennego, z urzędami
naczelnych organów władzy,
na wydatki związane z pobo-
rem podatków oraz z wniesie-
niem wkładu do Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych. 

Podsumowanie: 
- Planowane dochody w wy-

sokości 33.839.671 zł. zreali-
zowano w 96.37% tj.
32.611.059 zł. 

- Planowane wydatki w wy-
sokości 30.644.517 zł. zreali-
zowano w 90,73% tj.
27.805.043 zł. 

Struktura wydatków przed-
stawia się następująco: wydatki
bieżące stanowiły 79,43%, wy-
datki majątkowe (inwestycyj-
ne) 18,57%, wydatki na obsłu-
gę długu 2%. 

W 2004 r. dokonano spłaty
rat kredytów i pożyczek w wy-
sokości 3.366.393 zł. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska umorzył pożyczkę
w wysokości 67.179 zł. Poziom
zadłużenia w stosunku do osią-
ganych dochodów budżeto-
wych zachowuje tendencje
spadkowe. Wskaźnik w roku
2004 — 25,86% osiągnął po-
ziom znacznie niższy niż w ro-
ku 2003, który wynosił —
41,3%. Na koniec 2004 roku
wypracowano wolne środki fi-
nansowe w wysokości
1.866.408 zł. 

Elżbieta Żmijewska
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Na stanowisku: Inspektora
w referacie Inwestycji i Re-
montów z uprawnieniami bu-
dowlanymi (pełny etat), 

Główne obowiązki: 
Czynności określone w art.

25 Prawa budowlanego, spraw-
dzanie dokumentacji projekto-
wej i kosztorysowej, kontrolo-
wanie rozliczeń budowy,
przygotowywanie s. i. w. z. 

Wykształcenie kierunkowe,
możliwie najlepsze. 

Wymagania konieczne:
Znajomość przepisów prawa
w zakresie stanowiska pracy
m. in. ustawy o zamówieniach
publicznych, zdolność anali-

tycznego myślenia, samodziel-
ność oraz inicjatywa, komuni-
katywność, umiejętność bie-
głej obsługi komputera oraz
wymagane uprawnienie bu-
dowlane w specjalności insta-
lacyjnej w zakresie sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. 

Wnioski kandydatów przy-
stępujących do konkursu po-
winny zawierać: 
1. CV i list motywacyjny, 
2. kopie świadectw pracy

i ewentualne opinie o dotych-
czasowej pracy zawodowej, 

3. kopia ukończenia szkoły
wyższej, wyższej szkoły za-
wodowej lub innej szkoły, 

4. oświadczenie, że kandydat
nie był karany za przestęp-
stwo popełnione z winy
umyślnej oraz, że nie toczy
się przeciwko niemu postę-
powanie karne. 
Dokumenty należy składać

osobiście, w zamkniętych ko-
pertach, z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem kon-

kurs ofert pracy w Urzędzie
Miasta w terminie do
8.07.2005 roku w kancelarii
Urzędu. Przewiduje się, że
wnioski zostaną rozpatrzone
do 14.07.2005 roku. 

O sposobie rozpatrzenia
wniosków kandydaci zostaną
poinformowani drogą pisemną.
Wnioski oraz komplety załącz-

ników rozpatrzone negatywnie
zostaną komisyjnie zniszczone. 

Burmistrz Miasta Ząbki za-
strzega sobie prawo swobodne-
go wyboru oferty spośród speł-
niających kryteria konkursu, jak
również prawo rezygnacji z wy-
boru jakiejkolwiek oferty, bez
obowiązku podawania uzasad-
nienia w obydwu przypadkach.

Dnia 4 czerwca br. na tere-
nie Szkole Podstawowej nr
2 odbył się Festyn z okazji
Dnia Matki, Dnia Dziecka
i Dnia Sportu. Przewidzia-
nych było wiele atrakcji. Na
placu szkolnym rozstawiona
została estrada. Duże zainte-
resowanie wzbudziły zdolno-
ści taneczne najmłodszych
uczniów szkoły z klas zero-
wych uczęszczających na ryt-
mikę. Przewidziane były wy-
stępy recytatorskie, uczniowie
klas II wystąpili w konkursie
„Pośmiejmy się sami z siebie”
z wielkim talentem i wdzię-
kiem recytując wiersze Julia-
na Tuwima i Jana Brzechwy.
W tym konkursie wystąpiły
również dzieci z klas 0.
Uczniowie klasy II pod kie-
runkiem p. J. Gut wykonali
przedstawienie pt. „Królewna
Śnieżka”, a młodzież gimna-
zjalna odtańczyła poloneza.
Finaliści festiwalu piosenki
— Ząbki 2005 — wykonali
swoje piosenki. Sekcja te-

atralna z Miejskiego Ośrodka
Kultury pod kierunkiem An-
ny Kozioł wystawiła scenki
dramatyczne. 

Na płycie boiska na każde-
go czekało wiele atrakcji
w myśl zasady — dla każdego
coś dobrego. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyła się
loteria fantowa, do której
ustawiła się długa kolejka.
Zainteresowani sztukami
walk wręcz mogli obejrzeć
pokaz jiu jitsu. 

Można było próbować swo-
ich sił w licznych grach, (prze-
widziane były nagrody za
sprawność), podziwiać wystę-
py sekcji akrobatycznej, wziąć
udział w sumo.... Ponadto by-
ło wiele konkursów, jak na
przykład przyrodniczy lub
związany z wyborem najlep-
szej pracy wystawy dzieci do-
tyczący uzależnienia „Zdro-
wie tak, nałogi nie”. Tego
pięknego słonecznego dnia
wszyscy dobrze się bawili. 

red. 

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs ofert dla zainteresowanych pracą
w Urzędzie Miasta Ząbki

Festyn w Szkole Podstawowej nr 2

go. Należy podkreślić, że Sta-
rosta Konrad Rytel, uprzywi-
lejowując pośredników inwesto-
ra zagranicznego, w celu
otwarcia marketu wydał 21
stycznia br. kolejną decyzję bu-
dowlaną określając w niej po-
wierzchnię usługowo produkcyj-
ną zamiast wymaganej
wydzielonej powierzchni pro-
dukcyjnej z dostępem światła
dziennego. Ta ostateczna utaj-
niona decyzja niezgodna z wa-
runkami zabudowy nie była
przedmiotem orzecznictwa ze-
społu biegłych sądowych i po-
twierdza rzeczywiste zaangażo-
wanie Starosty w powstanie
marketu, który funkcjonuje nie-
zgodnie z wydanymi decyzjami,
prowadząc również sprzedaż
detaliczną w obiekcie z pozwo-
leniem do sprzedaży hurtowej
produkcji własnej i kooperan-
tów. Z tego wniosek, że w na-
szym powiecie prawo obowiązu-
je jedynie biednych i maluczkich
bez powiązań i protekcji.
Wspólnie z Zarządem Związku
Powiatowego Kupców przy po-
mocy prawników z LPR udało
nam się ujawnić rzeczywiste ob-
licze Starosty realizatora polity-
ki liberalnej zagrażającej bytowi
rodzimej drobnej przedsiębior-
czości i kupiectwu. Za to przy-

szło nam zapłacić zostaliśmy
oskarżeni do prokuratury
o zniesławienie Starosty jako
urzędnika publicznego ja na-
wet byłem zastraszany i poma-
wiany aż w końcu doprowa-
dzono do mojego odwołania
z funkcji wiceprzewodniczące-
go Rady Powiatu Wołomiń-
skiego. W tym celu zawiązano
nietypową koalicję z SLD
a sam Starosta Konrad Rytel
wysłał nawet powiatowego li-
dera SLD H. Oleksiaka do
przewodniczącego klubu Rad-
nych SKW K. Mikulskiego
z prośbą o pomoc w odwoła-
niu mnie z wiceprzewodniczą-
cego Rady w zamian za przeję-
cie tej funkcji. Za moim
odwołaniem głosowali radni
ze Wspólnoty Samorządowej
SLD, Domu Ojczystego i PSL.
Głównym zarzutem koalicji
była utrata zaufania do mnie,
za brak mojej lojalności wobec
grupy i zaangażowanie się
w obronie polskiej ziemi oraz
wołomińskiego kupiectwa.
Można stwierdzić, że odwoła-
ny zostałem za to, że jestem
wierny przyrzeczeniom samo-
rządowym i wyznawanym ide-
ałom, przecież naszym obo-
wiązkiem jest wierność
Ojczyźnie i służba społeczno-
ści lokalnej oraz obrona jej in-

teresów, a nie lojalność grupo-
wa z uprzywilejowaniem mię-
dzynarodowych grup biznesu.
Nie godzi się współorganizować
uroczystości narodowe z wzno-
szeniem symboli i jednocześnie
realizować politykę nie zgodną
z wartościami, za które nasi
przodkowie oddawali życie. In-
formuję, że nasze działania po-
parli przedstawicieli Zarządu
Krajowego i Wojewódzkiego
Liga Polskich Rodzin, a cała
formacja przeciwstawia się nisz-
czeniu polskiego kupiectwa
(przedsiębiorczości) oraz wy-
zbywaniu się przez polityków
i samorządowców narodowej
własności. Ja ze swojej strony
deklaruję, że ta sytuacja nie
wpłynie na moje dalsze zaanga-
żowanie dla dobra naszego mia-
sta i powiatu, zaś Wicemarsza-
łek Bogusław Kowalski
upoważnił mnie pisemnie do
dalszego przewodniczenia ze-
społowi koordynującemu mo-
dernizację dróg wojewódzkich
w Powiecie Wołomińskim oraz
pośredniczenia w kontaktach
pomiędzy nim i Mazowieckim
Zarządem Dróg Wojewódzkich
a samorządami Powiatu woło-
mińskiego. 

Ryszard Walczak
Radny i Prezes Powiatowy 

Ligi Polskich Rodzin

Samorządność, znaczy służba społeczeństwu
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Dwanaścioro uczniów klas
IV-VI z najwyższą średnią (.
4 — 5.0) za I semestr br.
szkolnego wyjechało w dn.
19-23 kwietnia 2005 r. do Gi-
rony. Wyprawa do tego kata-
lońskiego miasteczka miała
miejsce dzięki współpracy ze
szkołą podstawową w Giro-
nie w związku z realizacją za-
dań programu Socrates Co-
menius. 

Uczniowie naszej szkoły wy-
brali się do Hiszpanii pod opie-
ką nauczycielek: p. Małgorzaty
Marzec, p. Anny Rybickiej i p.
Katarzyny Waś. Mogliśmy tam
obserwować pracę uczniów
i nauczycieli w zaprzyjaźnionej
szkole, brać udział w przygoto-
waniach i uroczystościach zwią-
zanych z miejscowym świętem
miłości i poezji — Dniem św.
Jerzego oraz podziwiać prze-

piękne zakątki Katalonii.
Wspólnie z grupą uczniów
z Belgii oglądaliśmy wspaniałe
zabytki Girony, Barcelony
i malownicze plaże Costa Bra-
va. Niezapomnianym przeży-
ciem dla wszystkich było wej-
ście na sławny stadion FC
Barcelona, gdzie udzieliła nam
się atmosfera wielkich rozgry-
wek piłkarskich. Niektórym
udało się nawet zdobyć auto-
grafy zawodników tego klubu.
Pozostali pocieszyli się kupując
pamiątki w sklepie sportowym
przy stadionie. 

Barcelona urzekła nas swo-
imi pięknymi zabytkami, wiel-
kością i portem położonym nad
ciepłym Morzem Śródziem-
nym. Szczególnie utkwiły nam
w pamięci przedziwne budowle
zaprojektowane przez Anto-
niego Gaudiego — Sagrada

Familia i cały Park Guell z ko-
lorowymi domami, wielkimi
rzeźbami, ogrodami, terrasami
i kolumnami. 

Zaskoczeniem dla nas była
wizyta w małym miasteczku —
Figueres położonym w pobliżu
Girony. Mogliśmy tam zobaczyć
mnóstwo surrealistycznych dzieł
sławnego Salvadora Dali, zgro-
madzonych w niezwykłym mu-
zeum zbudowanym wg. projektu
artysty. Ściany i dach budynku
zdobiły bochenki chleba i olbrzy-
mie jajka. To, co zobaczyliśmy
wewnątrz nie zawsze było dla nas
oczywiste i zrozumiałe. Wyciecz-
ka ta okazała się dla wszystkich
niespodzianką i wielką atrakcją. 

I choć byliśmy w Katalonii
tylko pięć dni to zabraliśmy do
domu mnóstwo niezwykłych
przeżyć i wspomnień. Zaprzy-
jaźniliśmy się z uczniami i na-
uczycielami szkoły w Gironie,

którzy gościli nasze dzieci
w swoich domach. Spotkaliśmy
się z ciepłym i troskliwym przy-
jęciem z ich strony. 

Możemy śmiało powiedzieć,
że wyjazd do Hiszpanii był wy-
jątkowo udany. Jesteśmy dum-
ne z naszych prymusów, którzy
mimo różnic kulturowych i ba-
riery językowej potrafili znaleźć

się w każdej sytuacji. 
Następny wyjazd tuż po

wakacjach.
PAMIĘTAJCIE  - 

WARTO BYĆ PRYMUSEM 
W JEDYNCE !!!

Małgorzata Marzec
Anna Rybicka

Katarzyna Waś

Już po raz piąty w Szkole
Podstawowej nr 1 w Ząbkach
odbył się Szkolny Konkurs Pio-
senki. W koncercie finałowym
wystąpiło 24 uczniów klas 0-III. 

Komisja konkursowa
w składzie: dyrektor szkoły -
Joanna Odzeniak, wicedyrek-
tor - Elżbieta Podgórska oraz
nauczycielka muzyki - Małgo-
rzata Kujawska po wysłucha-
niu wszystkich wykonawców
przyznała następujące miejsca: 

I miejsce; Adam Łukawski
Ia, Justyna Piątkowska Ia, Ane-
ta Gosk IId, Monika Mazurek
IId, Weronika Miziołek IId, To-

masz Karcz IId, Anna Karcz
IIIc, Marta Pawluk IIIb, Marze-
na Cok IIIc, Aneta Fajdek IIIc. 

II miejsce; Żaneta An-
drzejczak 0c, Jakub Drywulski
0d, Sonia Hussain 0d, Daria
Bartczuk Ia, Oliwer Kolasiń-
ski IIe, Magda Wileńska IIIc. 

III miejsce; Szymon Cie-
śluk 0c, Marta Miścior Ib,
Klaudia Pietrak Ib, Karolina
Trojanowska Ib, Daria Grzy-
mała IIc, Klaudia Hartman
IIc, Sandra Mazurkiewicz IIc,
Kamil Karkowski IId. 

Wszyscy wykonawcy zostali
nagrodzeni książkami, słody-

czami i pamiątkowymi dyplo-
mami. Finałowy koncert zgro-
madził oczywiście wierną pu-
bliczność. Najwięcej fanów
mieli artyści z IId. Dziewczęta
z klasy trzeciej popisywały się
nie tylko umiejętnościami wo-
kalnymi, ujawniły też swój ta-
lent taneczny. Najmniej cierpli-
wości miała publiczność,
ponieważ rozeszła się zanim ar-
tyści skończyli swe występy. 

P. S. Organizatorzy są zado-
woleni z rozwoju wypadków, acz-
kolwiek myślą nad tym, jak ulep-
szyć imprezę. Być może
zorganizujemy warsztaty dla
młodych muzyków, chętnie po-

słuchamy rad i refleksji rodziców. 
GRATULUJEMY 

WYKONAWCOM!!! 
M. Kozłowska

K. Pilichowska

7

Świetlica Środowiskowa nr
1 w Ząbkach składa gorące
podziękowanie Panu Jarosła-
wowi Korczakowi za pomoc
w remoncie naszej placówki. 

Dzieci i Wychowawcy
Świetlicy Środowiskowej nr
1 w Ząbkach serdecznie
dziękują Pani Agnieszce
Gmitrzuk, Panu Waldemaro-
wi Krajewskiemu, Panu Wal-
demarowi Guz i Panu Kazi-
mierzowi Komorowskiemu
za pomoc w organizacji ob-
chodów Dnia Dziecka.

Zgodnie z informacją jaką
przekazano do redakcji już po
otwarciu wernisażu „Idę do
światła”, opisanego w po-
przednim numerze, prezento-
wane były również prace pla-
styczne dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej nr 2. 

red.

Rozśpiewana "Jedynka"

Uzupełnienie do artykułu
"Idę do światła" 

z CS nr 6(130)

Podziękowanie

Dnia 28 kwietnia we wto-
rek, wysłuchaliśmy z całą klasą
koncertu szkolnego, z którego
dochód zostanie przeznaczony
na budowę sztucznego lodowi-
ska w naszym mieście!!!! Po-
mysłodawcą budowy lodowi-
ska i organizatorem koncertu
był Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka Ząbki” i Samorząd

Uczniowski. MY, czyli cała
społeczność szkolna dopingu-
jący i wspierający podjęte
przedsięwzięcie. 

Gościem koncertu był ze-
spół Oriental Group — grają-
cy muzykę z różnych stron
świata, posiadający w swojej
kolekcji oryginalne instru-
menty chińskie, japońskie, in-

dyjskie, afrykańskie, arabskie,
a także unikatowe polskie in-
strumenty ludowe. Artyści za-
prezentowali nam melodie
afrykańskie, chińskie i arab-
skie. Muzyka ta różni się od
naszej polskiej i między inny-
mi dlatego tak nam się podo-
bała i wszyscy jej z ciekawo-
ścią słuchaliśmy. Byliśmy

w podróży muzycznej w Chi-
nach i Japonii, poznając całe
bogactwo instrumentów per-
kusyjnych i smyczkowych. Od-
wiedziliśmy też kraje arabskie,
rytmicznie wyklaskując cha-
rakterystyczne rytmy. 

Dzięki koncertowi poznali-
śmy różne style i kultury muzycz-
ne. Nauczyliśmy się egzotycznych
nazw poszczególnych instrumen-

tów, wyćwiczyliśmy rytmy, utrwa-
liliśmy pojęcia muzyczne. 

Uważamy, że koncert był
bardzo udany i ciekawy, a jeśli
dzięki temu możemy dołączyć
pierwsza „cegiełkę” na budo-
wę sztucznego lodowiska, je-
steśmy tym bardziej szczęśliwi! 

Klaudia Matusik 
i Magda Węcławska II c 
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NASZA PIERWSZA CEGIEŁKA NA BUDOWĘ LODOWISKA !!!

Najlepsi z "Jedynki" w Hiszpanii

Już poraz drugi w sobotni ra-
nek UKS zorganizował rajd ro-
werowy. Zapisy trwały dwa tygo-
dnie, aż wreszcie nadszedł ten
upragniony dla uczniów dzień.
Spotkanie wyznaczone było na
godzinę 8.15 jednak jak zawsze
pierwsi uczniowie pojawili się
dużo przed 8.00. Akcja rozpo-
częła się sprawdzeniem listy
obecności co trochę trwało, gdyż
na rajd zgłosiło się 75 uczestni-
ków z klas I — VI. Uczniowie
podzieleni zostali na pięć grup.
Opiekę nad prawidłowym prze-
biegiem imprezy sprawowało
małe grono pedagogiczne: p.
Marta Gołaszewska, p. Ela Ja-
błońska, p. Magda Trzeciak
i organizatorki rajdu: p. Miro-
sława Kozłowska i p. Katarzy-
na Karcz. 

Po przypomnieniu omawia-
nych wcześniej zasad ruszyliśmy
do Lasu Bródnowskiego, który
był celem wyprawy. Nad bezpie-
czeństwem dzieci czuwała także
niezawodna, siedmioosobowa

grupa rodziców. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas nawet sekre-
tarz miasta p. Sylwester Ma-
rzoch, który pełnił rolę
przewodnika grupy i p. bur-
mistrz Jerzy Boksznajder, który
pomimo ważnych dla siebie uro-
czystości rodzinnych znalazł czas
na aktywny udział w rajdzie. 

Jadąc ząbkowskimi ulicami
wzbudzaliśmy duże zaintereso-
wanie przechodniów. Nieco-
dzienny widok prawie 90 rowe-
rzystów spotkał się
z uśmiechami i miłymi komen-
tarzami mieszkańców Ząbek.
Uczniowie podczas przejazdu
do lasu wykazali się dużą roz-
wagą i dyscypliną. Wszyscy
wiedzieli, że czas na rowerowe
szaleństwa (w granicach roz-
sądku!) będzie po dojechaniu
do celu podróży. I tak też było.
W lesie chętni szaleli po ścież-
kach, skakali na górkach i ści-
gali się na rowerach. Po niedłu-
gim czasie na miejsce
dojechała p. dyrektor Joanna
Odzeniak, która w tym dniu
zgodziła się pełnić rolę zaopa-
trzeniowca. Dzieci z ogromną

radością przystąpiły do „rozpa-
kowywania” samochodu pani
dyrektor. Na placu zabaw poja-
wiły się piłki, skakanki i kółka
hula-hop, a także grill, kiełba-
ski, bułki, ketchupy, musztar-
dy, napoje, pierniczki, cukierki
i lizaki. Wszystko w hurtowych
ilościach. Opanowaliśmy cały
plac zabaw. Państwo Uścińscy
z pomocą pań nauczycielek za-
jęli się przygotowywaniem cie-
płego posiłku, a reszta grupy
rzuciła się w wir zabaw. Gra
w piłkę nożną z mamami,
w dwa ognie z nauczycielkami,
siatkówkę z tatusiami, zawody
rzędów, zabawy z hula-hop
i skakankami sprawiły, że dzie-
ci szybko odczuły głód i zaczęły
dopytywać się o kiełbaski. Ich
cudownego smaku nie jesteśmy
w stanie opisać... 

W międzyczasie pan Bur-
mistrz poczęstował wszystkich
uczestników rajdu batonami
z okazji swoich imienin, a my
zaskoczyliśmy Go bukietem
wiosennych gałęzi i rozchodzą-
cym się po lesie głośnym śpie-
wem „sto lat”. Do końca rajdu

uczniowie pod opieką doro-
słych mieli szansę na sprawdze-
nie swoich umiejętności pod-
czas „jazdy górskiej”.
Wspinaliśmy się pod wielką gó-
rę (niektórym udawało się na
nią wjeżdżać) i bez używania
pedałów sunęliśmy w dół. Była
to dla wszystkich ogromna
atrakcja. 

W międzyczasie panie czę-
stowały uczestników rajdu cu-
kierkami i pysznymi lukrowa-
nymi piernikami. Ponad trzy
godziny wspólnej zabawy minę-
ły bardzo szybko i przyjemnie. 

Niektórzy uczniowie wyra-
żali swoje ogromne niezado-
wolenie, gdy
usłyszeli, że
czas wracać
do domu.
Po utworze-
niu grup
i sprawdze-
niu obecno-
ści sprawnie
wrócil iśmy
do szkoły,
gdzie w na-
grodę za

sprawny przejazd uczestnicy
dostali po lizaku. 

Cieszy nas fakt, że po raz ko-
lejny mogliśmy zorganizować
wyjazd, z którego wszyscy wróci-
liśmy cali, zdrowi i zadowoleni.
Mamy nadzieję, że dzięki takim
akcjom rozbudzimy w dzieciach
potrzebę aktywnego spędzania
czasu wolnego. Naszym marze-
niem jest, aby dzieci uświada-
miały tę potrzebę także swoim
rodzicom, którzy w codziennej
życiowej gonitwie zapominają
o tym, że wspólne, rodzinne wy-
cieczki mają ogromny wpływ na
rozwój i zdrowie ich pociech. 

ORGANIZATORZY RAJDU

RAJD ROWEROWY Z
UKS "JEDYNKA ZĄBKI"



Przedszkole i teatr mają ze
sobą wiele wspólnego, bo już
w wieku przedszkolnym ujaw-
niają się zdolności twórcze
dziecka. Wejście w tajemniczy
świat teatru oznacza uświado-
mienie możliwości własnego cia-
ła, a co za tym idzie nowych spo-
sobów ekspresji. Każde zadanie
aktorskie pobudza do ruchu,
który staje się kolejnym, waż-
nym środkiem komunikowania
się małego aktora z otoczeniem.
Teatr to także umiejętność słu-
chania, opowiadania, sponta-
niczne poznawanie innej osoby-
bohatera, któremu trzeba stawić
czoła, zrozumieć go i polubić
w różnych sytuacjach. Dzięki za-
bawom teatralnym dziecko po-
znaje samego siebie, oswaja się
z innymi, nabiera zaufania do
siebie i własnych możliwości. 

Z naszymi przedszkolakami
często bawimy się w teatr,

a pierwszym sprawdzianem ich
aktorskich umiejętności był
przegląd małych form teatral-
nych, który odbył się 28 kwiet-
nia 2005 roku w kościele Miło-
sierdzia Bożego, dzięki
uprzejmości ks. proboszcza
Władysława Trojanowskiego.
W przeglądzie wzięły udział
dzieci z wszystkich publicznych
przedszkoli w Ząbkach, a za-
proszeni zostali także ich rówie-
śnicy z całego miasta. Inicjato-
rem tego przedsięwzięcia była
pani mgr Halina Chibowska,
a nad przygotowaniem wystę-
pów czuwały nauczycielki grup. 

Jako pierwsze wystąpiły
dzieci z PP nr 3 „Skrzat”
z przedstawieniem „Skrzaty
w hipermarkecie”, a sztukę p. t.
„W zaczarowanym ogrodzie”
zaprezentowali mali aktorzy
z PP nr 1 „Zielony Dinek”. Na
zakończenie obejrzeliśmy mon-
taż literacko- muzyczny p. t.
„Mali strażnicy przyrody”

w wykonaniu przedszkolaków
z PP nr 2 „Leśny zakątek”. 

Piękne, kolorowe stroje, cie-
kawa scenografia oraz oprawa
muzyczna wprowadziły publicz-
ność w magię teatru, a występu-
jący zadziwili odwagą, pewno-
ścią siebie i spontanicznością. 

Dzięki wsparciu finansowe-
mu pana burmistrza Jerzego
Boksznajdera zakupione zosta-
ły nagrody rzeczowe dla każdej
placówki, występującym wrę-
czono dyplomy, a wszystkim
uczestnikom przeglądu słodkie
upominki. 

Okazana radość i zadowole-
nie oraz dobre samopoczucie
wszystkich oglądających
utwierdziły nas w przekonaniu
co do słuszności organizowania
kolejnych spotkań teatralnych. 

W imieniu organizatorów:
nauczycielki z PP nr 3

mgr Dorota Jankowska
mgr Agnieszka Szatkowska

"Ja mówię wam
Przyrodę znam

Więc kocham ją
I chronię ją..."

Ekologia to modny obecnie
temat. Termin ten pochodzi ze
złożenia dwóch greckich wyra-
zów' oikos — dom, gospodar-
stwo i logos — słowo, opowieść.
Patronem ekologów jest św,
Franciszek z Asyżu. Zagadnie-
nie to jest jednym z ważnych te-
matów realizowanych w naszym
przedszkolu. 

Z wielką pasją dzieci, rodzice
i personel podejmują kolejne dzia-
łania na rzecz Ziemi, np.: pod po-
czątku roku szkolnego organizuje-
my akcję „Szukaj zysku w odzysku”
— nawiązaliśmy współpracę
z Eko-Domluem. Zbieramy maku-
laturę, metale, zużyte baterie. Za
zdobyte punkty otrzymujemy rośli-
ny, które ozdobią nasz ogród, bie-
rzemy udział w eko-lekcjach, kon-
kursach. Realizujemy program
antynikotynowy „Czyste powietrze
wokół nas”. „Dzień Ziemi” w tym

roku obchodziliśmy szczególnie
uroczyście. Wszystkie grupy przed-
stawiły program artystyczny o te-
matyce przyrodniczej. Sadziliśmy
kwiaty w ogrodzie, a następnie
z kwiatami, transparentami, znaka-
mi promującymi przyrodę, okrzy-
kami i hasłami wyruszyliśmy na
ekologiczny marsz ulicami naszego
miasta wzbudzając duże zaintere-
sowanie mieszkańców. Wybrali-
śmy się także do Nadleśnictwa
Drewnica, gdzie dzieci uczestni-
czyły w ciekawie prowadzonych

„leśnych lekcjach”. 
Podobnie jak w ubiegłym ro-

ku bierzemy udział w Ogólno-
polskiej Akcji Dnia Polskiej Nie-
zapominajki — święcie
przyrody, radości, przyjaźni. Pra-
ce plastyczne dzieci można od
lat obejrzeć w Urzędzie Miasta.
O działaniach dzieci na bieżąco
są informowani rodzice także
dzięki zamieszczanych artyku-
łom w wydawanej przez naszą
placówkę gazetce „Przedszko-
lak”. Nasi wychowankowie
z Klubu Strażników Przyrody
oburzają się postępowaniem

niektórych mieszkańców Ząbek
szczególnie tych „dekorujących”
ulice, lasy, wszelkiego typu od-
padami. Oto kilka wypowiedzi
przedszkolaków: „Dorośli chyba
nie myślą co robią?“, „Oni nie
kochają przyrody“, „Nie chcą
być ekologami“, „Można nazwać
ich brudasami'“ „Zaśmiecają
las- dom roślin, zwierząt, pta-
ków“, „Wstydźcie się dorośli“.
No i co Państwo na to? Czy zga-
dzacie się z tym? Może warto by-
łoby czasem posłuchać dzieci? 

Anna Kryńska
Nauczycielka PP nr 3

11 maja ząbkowska „Jedynka”
zorganizowała I Bieg Uliczny dla
uczniów szkół podstawowych,
w związku z uczestnictwem
w programie „ Szkoła z klasą —
na sportowo” koordynowaną
przez Gazetę Wyborczą. 

Bieg miał na celu upowszech-
nianie tej formy ruchu wśród dzie-
ci, jak również zintegrowanie ze-
społów klasowych przy organizacji
„Punktu kibica”. Bardzo zależy
nam, by uczniom naszej szkoły
przekazać ideę Fair Play- dotyczą-
cą także zdrowego dopingowania. 

Uczniowie dużo wcześniej
przygotowywali się do rywalizacji
— robili pompony, gadżety, kla-
sowe maskotki, transparenty...
Wymyślali przeróżne okrzyki, by
zagrzewać zawodników do walki
o miejsca na podium. Wszyscy
bardzo przeżywali przygotowa-
nia do imprezy. 

Na ten dzień z niecierpliwo-

ścią czekali także zawodnicy. 
Wreszcie nastała upragniona

godzina. Policjanci zamknęli ulice. 
Kibice ustawili się w wyznaczo-

nych na trasie miejscach; a naj-
młodsi uczestnicy biegu stanęli na
starcie. Rozgrzewka, ostatnie
uwagi dotyczące biegu i...
START! Rozpoczęło się! Maluchy
wyglądały cudownie... każdy za-
wodnik starał się jako pierwszy
wbiec na metę. Dla niektórych
trasa okazała się bardzo trudna,
jednak żadne z dzieci nie zrezy-
gnowało w trakcie biegu. Do wal-
ki o podium zagrzewali ich kole-
dzy i koleżanki, którzy
z ogromnym przejęciem głośnymi
okrzykami wspierali zawodników.
Hasła, transparenty i zgranie ze-
społów kibicujących we wspól-
nych okrzykach dodawało barwy
całemu widowisku. 

Atmosfera udzielała się także
przechodniom i mieszkańcom,

którzy wychodzili do kibiców, by
obejrzeć ten sportowy spektakl
i wesprzeć swoim okrzykiem zmę-
czonych biegiem zawodników... 

Ten scenariusz powtarzał się za
każdym razem, gdy startowali ko-
lejni zawodnicy z poszczególnych
roczników. Wygranym był każdy
zawodnik wbiegający na metę. 

Oto lista najlepszych, którym
udało się stanąć na podium ( ko-
lejności od pierwszego do trze-
ciego miejsca — przyp. red.): 
Chłopcy: 
Klasy 0; Norbert Trelik, Kamil
Kuryłek, Konrad Kokiec, 
Klasy 1; Hubert Sikorski, Mate-
usz Miłosz, Krzyś Kondraciuk, 
Klasy 2; Damian Kuryłek, Marcin
Kasprowicz, Radek Wierzgała, 
Klasy 3; Dawid Maron, Łukasz
Pyśk, Adrian Krajewski, 
Klasy 4; Adrian Bogusz, Czarek
Wierzgała, Rafał Stańczyk, 
Klasy 5; Kacper Piekarz, Piotr

Szostak, Patryk Jarosiński, 
Klasy 6 Bartek Wojda, Dulguun
Enkhbold, Maciek Wojciechowski. 
Dziewczęta: 
Klasy 0; Ola Waćkowska, Ania Po-
niatowska, Karolina Archicińska
Klasy 1; Ala Tymosiak, Daria
Bartczuk, Andżelika Renowicka
Klasy 2; Ala Zawadzka, Kamila
Szczepańska, Aneta Gosk
Klasy 3; Żaneta Stec, Dominika
Ratyńska, Natalia Szlubowska
Klasy 4; Ewelina Markowska,
Kasia Dębiec, Magda Sapieha
Klasy 5; Wio-
la Owczar-
czyk Paulina
K o l i s z e k ,
Magda Sa-
pieha
Klasy 6; Mał-
gosia Kadej,
Patrycja Stę-
pień, Paulina
Zalewska

Najlepszy
„Punkt Kibi-

ca” przygotowała klasa 4 D, któ-
ra wraz z wychowawcą- p. Mario-
lą Strzedzińską została nagrodzo-
na piłką i pysznymi piernikami. 

Pani Dyrektor z podziwem
wręczała zmęczonym uczniom na-
grody, które organizatorzy przygo-
towali dzięki pomocy sponsorów
(właścicieli okolicznych sklepów). 

Impreza była bardzo udana,
zawodnicy dołożyli wszelkich sta-
rań, by sprostać wspaniale dopin-
gującym kibicom. 

Organizatorzy
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Zabawa w teatr

Tradycją naszej szkoły (SP nr
1 — przyp. red.) staje się konkurs
z języka angielskiego dla uczniów
klas III Anglomaniak. W tym ro-
ku również trzecioklasiści zmie-
rzyli się z tym niełatwym zada-
niem. Jak w ubiegłym roku
konkurs przygotowały i przepro-
wadziły panie Anna Smaga i Mał-
gorzata Marzec. Dawał on możli-
wość wykazania się znajomością
języka angielskiego w zakresie ro-
zumienia ze słuchu (Listening),
czytania i pisania (Reading and
Writing), oraz w drugim etapie,
mówienia (Speaking). 

W konkursie Anglomaniak
2005 udział wzięło 39 uczniów ze
wszystkich klas trzecich naszej
szkoły. Do etapu ustnego zakwa-
lifikowało się 29 uczniów, którzy
musieli odpowiedzieć na 10 py-
tań o zróżnicowanym poziomie
trudności. Ta część konkursu wy-
łoniła ścisłą czołówkę, czyli
prawdziwych anglomaniaków. 

Oto nazwiska zwycięzców:
I MIEJSCE z maksymalną

ilością punktów - IZA PIÓR-
KOWSKA i MAGDA JAKÓB-
CZAK

II MIEJSCE — DAWID
MARON, IZA GAGO, MI-
CHAŁ ROWICKI

III MIEJSCE — KAROLI-
NA DYNEK, MICHAŁ ŻO-
CHOWSKI, DAMIAN ZA-
WADZKI

WYRÓŻNIENIA - JOWI-
TA KUMEK, OLA ZASUŃ,
JAN NOWOSIELSKI

Uczniowie ci otrzymają nagro-
dy, a wszyscy uczestnicy, oprócz
szóstek z angielskiego, dyplomy. 

Wszystkim uczestnikom gra-
tuluję i mam nadzieję, że nadal
będą rozwijać swoje umiejętno-
ści językowe z takim zapałem
jak dotychczas. Obecnych dru-
goklasistów już dziś zapraszam
do udziału w przyszłorocznym
konkursie i jestem przekonana,
że poradzą sobie doskonale. 

Małgorzata Marzec

Mali strażnicy przyrody w "Leśnym zakątku"

ANGLOMANIAK 2005

Klasa Imię i Nazwisko GH GM razem
IIIB Marcin Stpniak 49 46 95
IIIB Sylwia Wojnarska 47 47 94
IIIE Olga Badowska 46 46 92
IIIB Magorzata Miazga 48 43 91
IIIA Maciej Wernio 45 45 90
IIIC Agnieszka Kaczmarczyk 48 41 89
IIIC Aleksandra Pietrak 43 46 89
IIIB Piotr Chudzik 44 44 88
IIID Izabella gosz 44 44 88
IIIF Karol Majek 44 44 88
IIIF Piotr Trzpil 47 41 88
IIIA Patrycja James 48 38 86
IIIB Karolina Rozbicka 46 40 86
IIIB Katarzyna Trzciska 44 42 86
IIIE Grzegorz Siwek 48 38 86
IIIE Alicja Trociska 43 43 86
IIIB Konrad Tarasewicz 46 39 85
IIIB Katarzyna Karczmarczyk 45 39 84
IIIB Adrian Motyczyski 44 40 84
IIIC Kamil Król 44 40 84

IIID Jan Szymaniak 44 40 84
IIIE Artur Franczuk 42 42 84
IIIB Rafal Brzozowski 43 40 83
IIIB Mateusz Olszewski 45 38 83
IIIF Rafal Ogrodnik 43 40 83
IIIA Sylwia Trzciska 43 39 82
IIIA ukasz Klepacz 45 37 82
IIIC Maria Grabowska 43 39 82
IIIE Aleksandra Winiewska 43 39 82
IIIA Oliwia Tkaczyk 44 37 81
IIIB Kajetan Królikowski 39 42 81
IIIC Magorzata Budniak 46 35 81
IIIF Beata Ciubak 43 38 81
IIIC Olga Krajewska 49 31 80
IIIA Kamila Kaszuba 41 38 79
IIIC Sylwia Soko 47 32 79
IIID Ewa Gorczyca 46 33 79
IIIE Tomasz Trzpil 42 37 79
IIIA Magdalena Zacharska 47 31 78
IIIB Karolina Oleksiak 42 36 78
IIIE Angelina Glowacka 41 37 78

IIIA Mariusz Radzio 39 38 77
IIIB Sylwia Kesler 41 36 77
IIIC Jakub Brojek 44 33 77
IIIB Marcin Rzepkowski 39 37 76
IIID Pamela Góra 42 34 76
IIIE Jan Kaczanowski 39 37 76
IIIE Szymon Maletka 40 36 76
IIIF Adrian Jakubowski 39 37 76
IIIB Julia Konarska 47 28 75
IIIC Martyna Buczyska 41 34 75
IIIC Mariusz Dbrowski 38 37 75
IIIC Diana Jankowska 45 30 75
IIID Katarzyna Szostak 39 36 75
IIID Adrian Zieleniewski 40 35 75
Średnia woj. mazowieckiego - 60,33. Średnia powiatu -
58,66. Średnia gminy - 64,74. Średnia Gm nr2 - 65,62
Gratulujemy naszym uczniom wysokich wyników na
egzaminie (aż 1/3 naszych trzecioklasistów uzyskała od 95
do 75 punktów) i życzymy dostania się do wymarzonych
szkół oraz sukcesów w dalszej nauce. 

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy 
Gimnazjum nr  2 w Ząbkach

I BIEG ULICZNY DLA UCZNIÓWSZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach, którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2004/2005


