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Wystawa rysunku i plakatu
Mieczys∏awa Wasilewskiego
W niedziel´ 13 lutego br.
w Domu Kultury „Zacisze”
w Warszawie oraz w Galerii
Miejskiego OÊrodka Kultury
w Zàbkach odby∏o si´ otwarcie
wystawy rysunku i plakatu
Mieczys∏awa Wasilewskiego
z prywatnej kolekcji Sylwestra
Marzocha. Kilka wystawianych
prac pochodzi∏o równie˝ z kolekcji artysty. Wystaw´ zaszczycili przedstawiciele w∏adz
samorzàdowych z Zàbek i Targówka oraz z powiatu wo∏omiƒskiego.
Z tej okazji w Domu Kultury

na Zaciszu odby∏ si´ spektakl
„Santiago” wg „Alchemika”
Paulo Coelho w wykonaniu
m∏odzie˝owego Studia Teatralnego TNT. Przedstawienie zosta∏o wyre˝yserowane przez
Roberta i Anet´ P∏uszka.
Mieczys∏aw Wasilewski zajmuje si´ plakatem, rysunkiem,
ilustracjà prasowà i ksià˝kowà,
grafikà wydawniczà oraz projektowaniem znaków firmowych. Urodzi∏ si´ 1 stycznia
1942 roku w Warszawie. W latach 1960-1966 studiowa∏ na
Wydziale Malarstwa i Grafiki

warszawskiej Akademii Sztuk
Pi´knych. Dyplom zdoby∏
w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Od
1971 r. jest profesorem Akademii Sztuk Pi´knych, w niej oraz
w Europejskiej Akademii Sztuk
w Warszawie prowadzi Pracowni´ Projektowania Graficznego. Jest laureatem licznych
nagród i wyró˝nieƒ w dziedzinie plakatu, m. in. na kolejnych
edycjach Mi´dzynarodowego
Biennale Plakatu w Warszawie
i Lahti, Mi´dzynarodowego
Triennale Plakatu Scenicznego
w Sofii, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach.
By∏ wyk∏adowcà na uczelniach artystycznych w Arnheim, Groningen i Hadze (Holan-

Zàbki nie dosta∏y ˝adnych pieni´dzy
z funduszy unijnych

biegunie znalaz∏a si´ (w skali
kraju) Szklarska Por´ba, która
otrzyma kwot´ 75 mln z∏.

Gmina Zàbki nie otrzyma
˝adnych pieni´dzy z funduszy unijnych.

Przepisy mówià wyraênie –
wnioski o dofinansowanie inwestycji gminnych z funduszy
unijnych mo˝e sk∏adaç tylko organ wykonawczy gminy, czyli
prezydent, wójt, burmistrz.
Wniosek przygotowany i z∏o˝ony przez Rad´ Miasta by∏by automatycznie odrzucony.

Znamy ju˝ decyzje Zarzàdu Sejmiku Mazowieckiego
w kwestii podzia∏u funduszy
unijnych dla gmin w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W bie˝àcym
roku spoÊród okolicznych
gmin najwi´cej bezzwrotnych funduszy otrzymajà
gminy Zielonka – 6,2 mln z∏
i Marki – 4,2 mln z∏. ¸àcznie
gminy z powiatu wo∏omiƒskiego otrzymajà ponad 40 mln z∏.

Czy˝by urz´dnicy Sejmiku
Mazowieckiego byli negatywnie
nastawieni do Zàbek? Nie. Po
prostu nasza gmina nie da∏a im
szans – nie z∏o˝y∏a ˝adnego
wniosku o pieniàdze unijne.
Oprócz Zàbek, w okolicach
Warszawy, podobnie „postàpi∏a” tylko jeszcze jedna gmina –
Konstancin-Jeziorna. Na drugim

Stanowisko Komisji Rewizyjnej
w kwestii sprzeda˝y gruntu na cele
handlu wielkopowierzchniowego
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 lutego br. podj´∏a
stanowisko, w którym negatywnie ocenia zg∏oszony przez Burmistrza projekt uchwa∏y w sprawie sprzeda˝y dzia∏ki przy ul. Poniatowskiego (rejon centrum Zàbek).
Wed∏ug informacji, jakie uzyska∏a Komisja Rewizyjna, osoba
zainteresowana zakupem dzia∏ki od miasta zamierza przeznaczyç
go pod budow´ sklepu o du˝ej powierzchni handlowej. Uwa˝amy,
˝e inwestycja taka przyniesie wi´cej strat ni˝ zysków spo∏ecznoÊci
naszego miasta.
RównoczeÊnie Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, ˝e teren
ten powinien byç w przysz∏oÊci przeznaczony przez miasto pod
budow´ budynku u˝ytecznoÊci publicznej.
w imieniu Komisji Rewizyjnej
Przewodniczàcy Waldemar Stachera

Gazeta ukazuje si´ w ostatnià niedziel´ miesiàca. Kolejny
numer uka˝e si´ w ostatnià niedziel´ marca. Gazeta dost´pna
jest równie˝ na stronach internetowych:
www.zabki.pl i www.zabki.net.pl

StraciliÊmy szans´ na kilka
milionów z∏otych, które bardzo
by si´ nam przyda∏y, chocia˝by
na budow´ wodociàgów czy
dróg. Nie chcemy teraz, na goràco, pod wp∏ywem emocji oceniaç, czy tak musia∏o si´ staç
i kto ponosi odpowiedzialnoÊç
za ten stan rzeczy. MyÊlimy jednak, ˝e rzetelna odpowiedê na te
dwa pytania nale˝y si´ mieszkaƒcom naszego miasta, dlatego
do tego tematu powrócimy.
radni
Waldemar Stachera
i Adam Szarubko

Zgodnie z uchwa∏à Rady Miasta z 20 maja 2004 r. burmistrz
przygotowa∏ projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Zàbek. Opracowanie projektu poprzedzone zosta∏o procedurà sk∏adania przez mieszkaƒców, radnych i instytucje gminne wniosków inwestycyjnych do tego programu. SpoÊród wszystkich wniosków
Urzàd Miasta wybra∏ i zaproponowa∏ Radzie Miasta inwestycje do
realizacji w latach 2005-2008. Na stronie 4 przedstawiam przyk∏adowe inwestycje dotyczàce si´ dróg.
red.

Kontakt:
Mariusz Kaczyƒski ADMINARIUS
05-091 Zàbki, ul. Drewnicka 2 lok. 118,
tel./fax (022) 762-41-84,
fax (022) 762-40-60, tel. kom. (0)-602-252-508
e-mail: biuro@adminarius.pl
strona: www.adminarius.pl

istniejàcy w Zàbkach od 18 lat

„BAJKA”

„BAJKA”

ul. Skrajna 8
(obok ul. Powstaƒców)
przyjmuje zapisy dzieci
w wieku 2-6 lat
na rok szkolny 2004/2005
tel. 508 386 523
Wszystkie zaj´cia dodatkowe
w cenie czesnego.

Burmistrz przedstawi∏ projekt
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Pe∏en zakres us∏ug

Przedszkole

ul. Konopnickiej 1
blok 8 klatka 5
tel. 781 45 57

c.d. na str. 3

ADMINARIUS

Przedszkole Niepubl.

Czynny od pon. do piàtku
w godz. 10-18
sobota 9-15

stawicieli polskich plakacistów
Êredniego pokolenia zdaje si´
wyró˝niaç dominacja bieli
i czerni. Rezygnacja z innych
kolorów jest Êwiadoma i w ˝adnym razie nie zuba˝a formy.
Redukcja Êrodków do minimum wzmacnia przekaz. Stylem tego artysty jest sk∏onnoÊç
do upraszczania. Z tego powodu j´zyk jego prac jest wyrazisty. Osiàga to pos∏ugujàc si´
szeregiem prostych symboli
i motywów jak przede wszystkim litery, g∏owy, oczy. W tych
w∏aÊnie symbolach ukryta jest
treÊç prac artysty, które wykorzystywane w ró˝nych kontek-

ADMINISTROWANIE I ZARZÑDZANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI.

ZAK¸AD FRYZJERSKI
M¢SKI
strzy˝enie m´skie – 13 z∏
dzieci i emeryci – 10 z∏

dia), Damaszku (Syria), Helsinkach i Rovaniemi (Finlandia),
Offenbach (Niemcy), Guadalajara (Meksyk), La Serena i Santiago (Chile), Montrealu (Kanada). Bra∏ udzia∏ w kilkuset wystawach polskiego plakatu i ilustracji w kraju i za granicà,
uczestniczy∏ w dziesiàtkach
mi´dzynarodowych
imprez
sztuki plakatu. Laureat wielu
presti˝owych nagród i wyró˝nieƒ w dziedzinie plakatu i grafiki wydawniczej.
Cz´Êç dorobku Mieczys∏awa
Wasilewskiego mo˝emy oglàdaç w zàbkowskiej galerii Miejskiego OÊrodka Kultury. TwórczoÊç artysty od reszty przed-

ZAPRASZA DO
NOWOOTWARTEJ
FILII
Zàbki
ul. 3 MAJA 14
INFORMACJE I ZAPISY
TEL. 799 76 90

LOMBARD
Skup sprzeda˝:
- RTV – AGD,
- Z¸OTA,
- PO˚YCZKI
GOTÓWKOWE.
Zàbki
ul. Jana Paw∏a II 3c
tel. 498-75-99,
509 929 595

PRG
US¸UGI GEODEZYJNE
• TYCZENIE
• PODZIA¸Y
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Zàbki, ul. Ga∏czyƒskiego 19
tel.: 7814581; 0605-218-000
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XXXI Sesja Rady Miasta
Dnia 21 stycznia br. odby∏a
si´ XXXI sesja Rady Miasta.
Âlubowanie nowo wybranego radnego.
Przewodniczàcy Miejskiej
Komisji Wyborczej odczyta∏
oficjalnà informacj´ o wybraniu
S∏awomira Ziemskiego na radnego w wyniku g∏osowania uzupe∏niajàcego w okr´gu nr 9. Nowo wybrany radny zosta∏ zaprzysi´˝ony.
Wybór wiceprzewodniczàcego Rady Miasta.
W wyniku tajnego g∏osowania radni wybrali radnà Ma∏gorzat´ Stacher´ na wiceprzewodniczàcego Rady Miasta Zàbki.
Z 14 osób obecnych na sesji na
p. Stacher´ g∏os odda∏o 9 radnych, drugiego kandydata – Piotra UÊciƒskiego popar∏o 4 radnych, jedna osoba nie wskaza∏a
na ˝adnego kandydata.
Uchwa∏a w sprawie zmiany
sk∏adu Komisji Rady Miasta.
Rada Miasta przyj´∏a pozytywnie deklaracj´ nowego radnego S∏awomira Ziemskiego
o uczestniczeniu w pracach Komisji Gospodarczej.

Uchwa∏a w sprawie wyboru
banku do bankowej obs∏ugi
bud˝etu Miasta Zàbki.
W styczniu br. wygas∏a umowa Urz´du Miasta Zàbki z bankiem, który do tej pory prowadzi∏ obs∏ug´ bankowà. Radni
w drodze przyj´cia uchwa∏y zatwierdzili wybór banku, który
wygra∏ przetarg. Bankiem tym
jest PEKAO S. A. III Oddzia∏
w Warszawie z siedzibà w Warszawie ul. Czackiego 21/23.
Uchwa∏a w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych na 2005 rok.
Rada Miasta przyj´∏a jednog∏oÊnie Miejski Program Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Ponadto ustalono, i˝ nie mniej ni˝ 50
% Êrodków, pochodzàcych
z op∏at za zezwolenia na sprzeda˝ napojów alkoholowych,
przeznacza si´ wy∏àcznie na realizacj´ zadaƒ ogólnomiejskich
w zakresie Programu. Natomiast do 50 % Êrodków, pochodzàcych z op∏at za zezwolenia
na sprzeda˝ napojów alkoholowych, przeznacza si´ wy∏àcznie

SamorzàdnoÊç, znaczy s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu
Szanowni Paƒstwo,
W sobot´ 5 lutego br. w sali
Ks. Jerzego Popie∏uszki w Parafii Âwi´tej Trójcy w Zàbkach
odby∏o si´ spotkanie dyskusyjne
w temacie „Konstytucja Europejska zagro˝eniem dla suwerennoÊci Naszej Ojczyzny, wiary i rodziny”.
Na spotkanie to przyby∏ Wiceprezes M∏odzie˝y Wszechpolskiej Cyprian Gutkowski
Asystent Pos∏a Parlamentu Europejskiego Wojciecha Wierzejskiego.
Przez prawie dwie godziny
dyskutowano o zagro˝eniach
Konstytucji Europejskiej poprzez zawarte w niej kruczki
prawne.
Spotkanie organizowa∏o wraz
ze mnà zàbkowskie ko∏o LPR.
Kolejne spotkania b´dà organizowane cyklicznie w ró˝nych
miejscach Zàbek.
Co zaÊ tyczy si´ przedsi´biorczoÊci w naszym powiecie to od
kilku miesi´cy trwa ekspansja
inwestorów
zagranicznych
w budowie stacji benzynowych
i obiektów handlowych (marketów), a przy tym istnieje du˝a
przychylnoÊç w∏adz powiatowych i gminnych dla takiego rodzaju inwestycji, bez zastanowienia si´ nad skutkami ujemnymi dla rodzimego handlu
i przedsi´biorczoÊci. Dlatego
w naszym mieÊcie nale˝y przeanalizowaç skutki dla handlowców z Praskiej Gie∏dy Spo˝ywczej – ostatniego zorganizowanego handlu rodzimego, jeÊli
w pobli˝u, przy cmentarzu powsta∏by market, wed∏ug pog∏osek – „Lidl”, albo przy bazarku –
„Biedronka” w dawnym pawilonie „Spo∏em”, który jeszcze
chwilowo stoi pusty do sprzedania. A mo˝e jednak uda∏oby si´
namówiç rodzimych inwestorów i handlowców do zorgani-

zowanego dzia∏ania w celu wykupienia w/w terenów i zapobiegni´cia upadkowi okolicznego
rodzimego handlu, dopóki nie
jest, byç mo˝e, jeszcze za póêno,
jak ma to miejsce w Wo∏ominie,
bo w tym zakresie na przychylnoÊç Starosty i innych w∏adz raczej nie mo˝na liczyç.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e
markety podatków od dochodu
w wi´kszoÊci nie p∏acà, dlatego
w bud˝ecie powiatu podatek od
osób fizycznych wynosi 17 mln.
z∏, zaÊ od instytucji prawnych
(dzia∏alnoÊci prywatnej) tylko
700 tys. z∏.
Dlatego Liga Polskich Rodzin
pod moim kierownictwem w powiecie wo∏omiƒskim przeciwstawia si´ budowie dodatkowych marketów w centrach
miast, w tym Zàbek.
Drodzy mieszkaƒcy,
W ostatnich miesiàcach na ∏amach „Co s∏ychaç?” pojawiajà
si´ informacje odnoÊnie inwestycji na drogach powiatowych
w naszym mieÊcie. Nie zamierzam polemizowaç z bohaterami
tych informacji, ale przede
wszystkim pragn´ je uÊciÊliç.
Tak naprawd´ to obecnie przerwany remont ulic Kolejowej,
Wojska Polskiego i cz´Êci Batorego jest realizowany z Êrodków
remontów bie˝àcych dróg i nie
zosta∏ uj´ty w bud˝ecie w ramach inwestycji powiatowych.
Remont w/w dróg by∏ przesuni´ty w realizacji na 2004r. WczeÊniej zosta∏a wykonana nowa
nawierzchnia asfaltowa na ul.
Pi∏sudskiego w kierunku Gie∏dy
Praskiej, oraz skrzy˝owanie
obok przy ul. Powstaƒców. Co
zaÊ tyczy si´ planowanej przebudowy skrzy˝owania ul. Pi∏sudskiego z ul. Powstaƒców
w rondo, to powiat jedynie dok∏ada 100 tys. z∏, zaÊ Gmina
Zàbki i Gie∏da Praska po 100

CO S¸YCHAå? – wydawca: Rada Miejska w Zàbkach;
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tel. 0503 490 219
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tel. (0-22) 771-52-00, 11; fax (0-22) 771-52-07
Redakcja nie odpowiada za treÊç og∏oszeƒ i reklam. Nak∏ad: 5000 egz.
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na realizacj´ zadaƒ propagujàcych „zdrowe i trzeêwe ˝ycie”.
Uchwa∏a w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoÊci gminnych
jednostek
organizacyjnych
z tytu∏u nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie stosuje
si´ przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania
ulg w sp∏acaniu tych nale˝noÊci, a tak˝e organów do tego
uprawnionych.
Przewodniczàcy zespo∏u kontrolnego Komisji Rewizyjnej
Krzysztof S∏omka pokrótce zreferowa∏ wyniki kontroli. Wersj´
wst´pnà protoko∏u zespo∏u wydrukowano w poprzednim numerze gazety. Wynikiem tej
kontroli jest wzmiankowana
uchwa∏a, która ustala sposób
i zasady umarzania wierzytelnoÊci. Tekst do wglàdu w Biurze
Rady Miasta Zàbki.
Uchwa∏a w sprawie ustalenia diet radnych, przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego Rady.
Radni M. Stachera, K. Laskowski, K. S∏omka, W. Stachera, A. Szarubko zg∏osili projekt
uchwa∏y w kwestii diet. Projekt
zak∏ada∏ ustalenie maksymalnych miesi´cznych kwot, jakie
tys. z∏. Koszt ca∏kowity ronda to
300 tys. z∏. Pragn´ zwróciç jednak uwag´ na planowanà przebudow´ skrzy˝owania ul. Wojska Polskiego z ul. GórnoÊlàskà
i Reymonta, którego realizacja
jest planowana dopiero na lata
2006/2007. Przebudowa tego
skrzy˝owania w rondo zamkni´te wyniesie 400 tys. z∏. Jest to dla
mnie ogromnym zaskoczeniem,
poniewa˝ zanim zg∏osi∏em
wniosek do Starosty o przebudow´ tego skrzy˝owania zasi´gnà∏em informacji u powiatowych
fachowców ds. drogowych, którzy stwierdzili, ˝e na to skrzy˝owanie potrzeba przede wszystkim dokumentacji kilkunastu
kraw´˝ników do zamkni´cia obwodu ronda i kilku wywrotek
ziemi, wi´c dlaczego a˝ tyle ma
to kosztowaç? Mo˝e jednak dobrze, ˝e jest to inwestycja odleg∏a w czasie, poniewa˝ mo˝na
si´ jeszcze zastanowiç nad lepszym
oznakowaniem
tego
skrzy˝owania, i rezygnacji z jego przebudowy na rzecz remontu ulic przy Szpitalu Drewnica,
chocia˝by ul. Szpitalnej.
Cieszy mnie troska innych
Radnych o inwestycje na drogach powiatowych w Naszym
MieÊcie, mo˝e jednak razem
uda∏oby nam si´ wi´cej pozyskaç z powiatowego bud˝etu dla
naszego miasta, bo na razie
w porównaniu z innymi gminami wypadamy blado. Mówiàc
szczerze, ∏atwiej mi osobiÊcie
idzie pozyskanie dotacji lub uruchomienie inwestycji za poÊrednictwem samorzàdowców LPR
z Urz´du Marsza∏kowskiego dla
naszych Zàbek i innych gmin,
w tym powiatu, ni˝ z Wo∏omiƒskiego Starostwa.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczàcy Rady
Powiatu Wo∏omin

z tytu∏u diet mogà otrzymywaç
radni oraz okreÊla∏ nowe zasady
wynagradzania przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego
Rady. Zgodnie z projektem, wynagrodzenia tych osób by∏yby
adekwatne do faktycznie wykonanej pracy. Do tej pory wiceprzewodniczàcy Rady otrzymywa∏ co miesiàc diet´ rycza∏towà
w wysokoÊci 760 z∏. Wed∏ug
projektu grupy radnych dieta ta
nie przys∏ugiwa∏aby wiceprzewodniczàcemu. Wiceprzewodniczàcy otrzymywa∏by cz´Êç
diety przewodniczàcego, ale tylko w sytuacji, gdy go zast´puje.
Za wnioskiem o ograniczenie
diety wiceprzewodniczàcego
Rady by∏a nowo wybrana wiceprzewodniczàca p. Ma∏gorzata
Stachera.
Rada nie podj´∏a uchwa∏y.
Powo∏a∏a natomiast Komisj´
Koordynujàcà, która ma wypracowaç nowe zasady wyp∏acania
diet radnych i wynagrodzeƒ
urz´dników Miasta.
Uchwa∏a w sprawie planu
kontroli Komisji Rewizyjnej
na pierwsze pó∏rocze 2005.
Radni zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej na
pierwsze pó∏rocze 2005 r. Dalej
b´dzie prowadzona kontrola
Miejskiego Zak∏adu Komunalnego. Ponadto zostanà przeprowadzone kontrole: zamówieƒ
publicznych, zamian, zakupów

i sprzeda˝y nieruchomoÊci oraz
wp∏ywów z tytu∏u op∏at partycypacyjnych za korzystanie z infrastruktury technicznej Miasta.
Uchwa∏a w sprawie wyra˝enia zgody na zbycie nieruchomoÊci gruntowej na rzecz
u˝ytkownika wieczystego.
Radzie przedstawiono projekt uchwa∏y, gdzie wyra˝a si´
zgod´ na sprzeda˝ Spó∏dzielni
Budownictwa Mieszkaniowego
w Wo∏ominie dzia∏ki ewidencyjnej nr 52 z obr´bu 1-16 o powierzchni 2291m2 po∏o˝onej
w Zàbkach przy ulicy Konopnickiej stanowiàcej w∏asnoÊç
Gminy Zàbki, b´dàcej w u˝ytkowaniu wieczystym Spó∏dzielni. Radni wyra˝ali obaw´, i˝ na
mocy tej uchwa∏y sprzedajàc
Spó∏dzielni dzia∏k´ z 90% bonifikatà nie zabezpieczy si´
mieszkaƒców przed zawy˝eniem sprzedawanego im gruntu
przez Spó∏dzielni´. Projekt
uchwa∏y odes∏ano do prac
w Komisji Gospodarczej.
Sprawozdanie Burmistrza
z realizacji inwestycji zapisanych w bud˝ecie Miasta na
2004 rok oraz z dzia∏alnoÊci od
ostatniej sesji Rady Miasta.
Burmistrz przedstawi∏ Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji zadaƒ inwestycyjnych.
Sprawozdanie jest przedstawione poni˝ej.
red.

Wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci córki

Â. P. Jolanty P∏oskiej
wieloletniego dyrektora
Miejskiego OÊrodka Kultury w Zàbkach
Rodzinie i bliskim – przyjaciele i wspó∏pracownicy
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Spotkanie z radnà i dzielnicowym
Zgodnie z mojà zapowiedzià 4 lutego odby∏o si´ spotkanie mieszkaƒców rejonu
Drewnica z dzielnicowym.
W spotkaniu tym udzia∏ wzi´li: Dzielnicowy Pan Tomasz
Sitek, Kierownik Rewiru
Dzielnicowych Pan Robert
Potocki, Pani Gra˝yna Mi∏osz
i Pan Florian Czajkowski –
radni, którzy podobne spotkania chcà zorganizowaç na
swoim terenie, ni˝ej podpisana radna Ma∏gorzata Stachera i... trzech mieszkaƒców naszego miasta.
Zastanawia∏am si´, z czego
wynika tak s∏aba frekwencja.
Czy z tego, ˝e mieszkaƒcy nie
majà ˝adnych problemów,
w rozwiàzaniu, których mog∏aby pomóc policja? Czy raczej
z tego, ˝e w przekonaniu mieszkaƒców takie spotkania i rozmowy nic nie zmienià? A mo˝e
z bardziej prozaicznego powodu – pory, o jakiej odby∏o si´
spotkanie (piàtek, godz. 18.00)

lub niewystarczajàcej – w odczuciu Paƒstwa – informacji na
jego temat (zaproszenie na spotkanie zamieÊci∏am w styczniowym numerze „Co s∏ychaç?”).
Aby wykluczyç przynajmniej
ostatnià ewentualnoÊç ustaliliÊmy wspólnie, ˝e spotkanie takie powtórzymy w kwietniu,
w innym dniu tygodnia (we
wtorek, Êrod´ lub czwartek),
o póêniejszej godzinie. A ja postaram si´ poinformowaç o tym
mieszkaƒców nie tylko za poÊrednictwem gazety.
Z powa˝aniem radna Ma∏gorzata Stachera
Bardzo serdecznie dzi´kuj´ Ksi´dzu Proboszczowi
W∏adys∏awowi Trojanowskiemu oraz Pani Dyrektor
Joannie Pytel za udost´pnienie sali w budynku Szko∏y Katolickiej na potrzeby
spotkania. Dzi´kuj´ tak˝e
wszystkim, którzy zechcieli
wziàç udzia∏ w spotkaniu.
Ma∏gorzata Stachera

˚yczenia dla Babci i Dziadka
„Niecz´sto nam si´ zdarza Oj, rzadka to jest gratka,
Byç z bratem albo siostrà
U babci i dziadka!
Kochamy nasze babcie
I dziadków te˝ kochamy
W Dniu Babci
i w Dniu Dziadka
˚yczenia Wam sk∏adamy”
S. Karaszewski
Dnia 21 stycznia 2005 roku dzieci z przedszkola nr
l w Zàbkach obchodzi∏y uroczystoÊç z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Na uroczystoÊç
nasi milusiƒscy zaprosili
swoje babcie i dziadków.
Wraz z rodzicami i personelem przedszkola przygotowa∏y program artystyczny,
upominki i s∏odkie co nieco
dla naszych seniorów. Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem oglàdali przygoto-

wane przez dzieci wiersze,
piosenki i taƒce. Nagrodzili
wyst´py dzieci gromkimi
brawami a po wyst´pach
przy s∏odkim pocz´stunku
licznymi ca∏usami.
Poniewa˝ wyst´py przedszkolaków podoba∏y si´ bardzo zaproszonym dostojnym
goÊciom
postanowi∏yÊmy
nasz program artystyczny
pokazaç szerszej widowni.
Po uzgodnieniu z p G. ˚abickà – przewodniczàcà Klubu
Seniora dzia∏ajàcego w naszym mieÊcie, w dniu 2 lutego br. dzieci z grupy 5 i 6-latków z naszego przedszkola
zaÊpiewa∏y i zataƒczy∏y dla
licznej grupy seniorów zebranych w sali widowiskowej przy KoÊciele Mi∏osierdzia Bo˝ego w Zàbkach.
Tu te˝ zdolnoÊci artystyczne naszych dzieci zosta∏y do-
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Wystawa rysunku i plakatu Mieczys∏awa Wasilewskiego
c.d. ze str. 1

stach stajà si´ znakami rozpoznawczymi. Wi´kszoÊç prac ma
graficznà form´. Rysunki wykonane sà zdecydowanà mocnà
kreskà, bardziej kojarzà si´
z odciskiem piecz´ci ni˝ obrazem. Przez to prace profesora
Mieczys∏awa Wasilewskiego
mo˝na okreÊliç mianem plastycznych rebusów, które mo˝na rozszyfrowaç.
Gdyby ktoÊ zada∏ sobie pytanie, jaki jest leitmotiv artysty,
szybko by zauwa˝y∏, i˝ jest to
motyw profilu. Rzuca si´
w oczy du˝a iloÊç profilu kobiecego, który wyst´puje samodzielnie oraz w ró˝nych kombinacjach z innymi znakami graficznymi.
Sztuka Mieczys∏awa Wasilewskiego jest skoncentrowana

Szko∏a Podstawowa Nr 2 w Zàbkach przy ul. Batorego 11 wynajmie
gabinet stomatologiczny z wyposa˝eniem.
Warunki do uzgodnienia. Tel. 781-62-97, 781-60-66

Podzi´kowanie
Mieszkaƒcy Domu Adaptacyjnego Fundacji „Dzieci Ulicy” w Zàbkach goràco dzi´kujà
Panu Robertowi Goc∏awskiemu
z firmy „Trakt” i Panu Grzegorzowi Grabskiemu –sprzeda˝
hurtowa art. spo˝ywczo-przemys∏owych (Gie∏da Praska) za
zrozumienie i wsparcie
Lila Morawska

oparte na w∏asnych i czystych,
odnawialnych zasobach energii. Bioràc pod uwag´ powy˝sze argumenty i uwarunkowania, zawiàza∏a si´ niedawno
w Zàbkach ko∏o Warszawy grupa inicjatywna, dzia∏ajàca pod
egidà ONP – LP doÊç aktywnie
w tym temacie.
16 stycznia br. w Gimnazjum
nr 2 w Zàbkach odby∏o si´ spotkanie z in˝. Antonim Pareckim
i in˝. Henrykiem Biernatem
z Przedsi´biorstwa Geologicznego POLGEOL S. A., które
zorganizowali: Eugeniusz Murawski, Marek Maliszewski
oraz Krzysztof Tatarczuk z polsko-polonijnej Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej.
Na spotkanie przyby∏o wielu
mieszkaƒców Zàbek i z okolicznych miejscowoÊci. Zaproszeni prelegenci w sposób wyczerpujàcy przedstawili zgromadzonym ten jak˝e wa˝ny dla
polskiej gospodarki temat, uzupe∏niajàc swoje wypowiedzi
przeêroczami.
Odpowiadali

OG¸OSZENIE
Dyrekcja Publicznego Przedszkola Nr l „Zielony Dinek”
w Zàbkach ul Wyspiaƒskiego 22 informuje, ˝e karty przyj´ç
dzieci na nowy rok szkolny 2005-2006 b´dà wydawane od
01. 03. do 3l. 03.2005 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dzieçmi do naszego przedszkola na
Dzieƒ Otwarty 12. 03. w godzinach od 10 do 13.
Dzieci b´dà mog∏y pobawiç si´, uczestniczyç w zaj´ciach
plastycznych i muzycznych, a rodzice porozmawiaç z nauczycielami i poznaç przedszkole.

cenione. Poza oklaskami
dzieci otrzyma∏y pyszne i ulubione s∏odycze. Wspania∏a atmosfera panujàca na tej uroczystoÊci zach´ci∏a nas do
szerszej wspó∏pracy z Klubem Seniora w naszym mieÊcie. Dzieci obieca∏y, ˝e nie
zapomnà i b´dà cz´stymi goÊçmi na spotkaniach naszych
seniorów, ˝yczàc im wielu
d∏ugich i radosnych lat ˝ycia.
G. Âwie˝ak
B. Wójcik

W Zàbkach o geotermii
Aby nasza gospodarka mog∏a
byç konkurencyjnà w stosunku
do przemys∏u paƒstw zachodnich, musi mieç taƒszà energi´.
Obecne ceny energii w naszym
kraju, w porównaniu z zarobkami, sà najwy˝sze na Êwiecie,
dlatego statystycznie Polacy
zu˝ywajà Êrednio o po∏ow´
mniej energii ni˝ mieszkaƒcy
Europy zachodniej, co przek∏ada si´ bezpoÊrednio na brak
wzrostu produkcji i szalejàce
bezrobocie.
W programie Organizacji
Narodu Polskiego jest m. in. temat wykorzystania energii odnawialnej, g∏ównie geotermalnej, w gospodarce narodowej.
Polska – jak wynika z badaƒ,
posiada wystarczajàce iloÊci zasobów energetycznych, aby
wytwarzaç z nich tanià energi´
u˝ytecznà, dlatego powinno si´
stopniowo likwidowaç przestarza∏e i nieekonomiczne noÊniki
energetyczne, a w ich miejsce
uruchamiaç w ka˝dej gminie inwestycje
geoenergetyczne,

na tworzeniu podstawowego znaku oraz na mistrzowskim stosowaniu graficznej pointy.
Sugestywnie tworzone plakaty i rysunki o oszcz´dnym znaku
i trafnej metaforze mo˝na oglàdaç do 11 marca w galerii br.
w MOK przy ul Orlej.
red.

tak˝e na wiele pytaƒ, wymieniano kontakty. Organizatorzy
zapewnili o kontynuowaniu tego typu spotkaƒ, majàcych
przede wszystkim na celu propagowanie i jak najszybszy rozwój w dziedzinie energii geotermalnej, dla naszego wspólnego dobra i dobra naszej Ojczyzny. Spotkanie mia∏o bardzo
uroczystà opraw´; po powitaniu
odÊpiewano Hymn Polski a na
zakoƒczenie Rot´ Marii Konopnickiej, sala by∏a udekorowana m. in. symbolami ONP,
rozdawano ulotki i Tezy Programowe.
Nale˝y równie˝ dodaç, i˝
sprawy zwiàzane z tym tematem cz´sto poruszane sà w Radiu Maryja i TV Trwam jak
równie˝ parokrotnie w Naszym
Dzienniku, a ekspertami w tej
dziedzinie bez wàtpienia sà profesorowie, Jacek Zimny i Ryszard Henryk Koz∏owski oraz
do niedawna, niestety nie˝yjàcy
ju˝ Julian Soko∏owski. Wszyscy zainteresowani mogà kon-

taktowaç si´ z Eugeniuszem
Murawskim tel. 022 / 781-5902 i 022 / 781-67-90 oraz
z Markiem Maliszewskim tel.
022/781-49-79 Jak równie˝
z siedzibà ONP – LP w Warszawie tel. 022/622-54-90.
Opracowa∏ Zbigniew Skowroƒski na podstawie relacji Eugeniusza Morawskiego.
Liga Polska
Organizacja
Narodu Polskiego
Eugeniusz Murawski
Skarbnik
Zarzàdu Mazowieckiego

Og∏oszenie
Urzàd Miasta Zàbki do
dnia 28 lutego 2005 r.
przyjmuje zg∏oszenia
kandydatów na
∏awników do Sàdu
Okr´gowego
Warszawa-Praga
w Warszawie oraz
do Sàdu Pracy
i Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych

Og∏oszenie

DOMEL

Rega∏y metalowe

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

100x45x195 i 100x65x195
obcià˝enie oko∏o 80 kg na
pó∏k´. 5 pó∏ek – 140 z∏.
Cena nowego – 280 z∏. Tel.
781-63-35 lub 501-666-701
Drzwi drewniane wzmocnione dwuskrzyd∏owe 85x240
2 szt. GRATIS

In˝. Ryszard Szcz´Êniak
Zàbki ul. Lisa Kuli 19 a
Tel. 781 73 68 lub
0 604 688 037
Firma istnieje od 1982 roku.
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Sokrates-Comenius w „Jedynce”
Zàbkowska „Jedynka” realizuje
kolejne zadania w programie Sokrates Comenius. Tym razem grupa nauczycieli z krajów partnerskich (Francja, Belgia, Hiszpania,
Polska) jako miejsce spotkania
wybra∏a sobie Giron´ – miasto
w Katalonii – regionie po∏o˝onym
w pó∏nocno-wschodniej Hiszpanii.
Spotkanie odby∏o si´ w styczniu
tego roku.
Jego celem by∏o podsumowanie zrealizowanych przedsi´wzi´ç
oraz podj´cie decyzji co do planów w roku szkolnym 2005/2006.
W efekcie ustalono, ˝e polscy na-

uczyciele wraz z uczniami odwiedzà w miesiàcu kwietniu 2005 roku szko∏´ w Gironie (Hiszpania)
a w paêdzierniku 2005 roku szko∏´ w Riom (Francja).
W kwietniu 2006 roku w Polsce
odb´dzie si´ wielka debata europejska z udzia∏em uczniów i nauczycieli szkó∏ partnerskich. W∏aÊnie nam przypadnie w udziale zaszczyt organizowania tego wielkiego przedsi´wzi´cia. Nale˝y
w tym miejscu przypomnieç, ˝e to
w∏aÊnie w Zàbkach w kwietniu
2004 roku goÊciliÊmy delegacj´
z Belgii i Hiszpanii, i wtedy nasi

C O S ¸ Y C H A å?
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partnerzy uczestniczyli w tzw.
Dniu Europejskim, który da∏ nam
wszystkim ogromnà satysfakcj´
z dobrze wykonanej pracy i zyska∏
uznanie Agencji Sokrates Comenius w Polsce.
Nasi
partnerzy
doceniajà
ogromne zaanga˝owanie ca∏ej
spo∏ecznoÊci szkolnej w realizacj´
projektu, tym bardziej ˝e nie majà
doÊwiadczeƒ ze wspó∏pracy z polskimi szko∏ami.
Sokrates Comenius to nie tylko
mo˝liwoÊç poznawania ciekawych miejsc w Europie, ale to
przede wszystkim mo˝liwoÊç poznawania ludzi i kultur, to ogromne wyzwanie zarówno dla nauczycieli jak te˝ i uczniów.
Szko∏a Podstawowa Nr 1 w
Zàbkach zakoƒczy w roku
2005/2006 realizacj´ projektu
„Demokracja i obywatelstwo”,
ale ju˝ dziÊ myÊlimy o tym, ˝eby
nasze dzia∏ania w ramach programu Sokrates Comenius kontynuowaç w latach nast´pnych.
Dyrektor SP1 – Joanna Odzeniak
Koordynator programu

– Ma∏gorzata Marzec

„MiniLOGIA 03” –Szko∏a Podstawowa nr 2
w finale konkursu informatycznego
Powoli do tradycji Szko∏y
Podstawowej nr 2 przechodzi
udzia∏ jej uczniów w konkursie
informatycznym „MiniLogia”Grafika w LOGO, organizowanym przez OÊrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowaƒ
Komputerów w Warszawie. Ju˝
po raz trzeci „m∏odzi informatycy” próbujà swoich si∏ w podstawach programowania.
Celem konkursu jest ujawnienie i rozwijanie talentów informatycznych.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiàzywaniu zadaƒ
graficznych w Êrodowisku LOGO. Sk∏ada si´ z trzech etapów:
szkolnego, rejonowego i fina∏owego. Do ostatecznych zmagaƒ
uczniowie przygotowywali si´
na zaj´ciach kó∏ka informatycznego. I etap szkolny trwa∏ od
29 X do 29 XI 2004 r. Wszyscy
ch´tni uczniowie w tym terminie musieli rozwiàzaç 4 zadania
programujàce w LOGOMOCJI.
Warunkiem przejÊcia do na-

Z kart historii Zàbek
W roku 1916 cegielnia Adama Feliksa Ronikera zaczyna∏a
bankrutowaç. W roku 1920
przesz∏a pod zarzàd spó∏ki „Pustelnik”. G∏ówna dyrekcja spó∏ki mieÊci∏a si´ w Warszawie
przy ulicy Królewskiej. Dyrektorem cegielni zosta∏ Jan Wimmer, który do Zàbek przyby∏
z Lwowa. Pan Wimmer posiada∏
w∏aÊciwe przygotowanie do tego zawodu, gdy˝ w Wiedniu
ukoƒczy∏ szko∏´ ceramicznà.
Przez wiele lat pracowa∏ jako
g∏ówny inspektor rozwoju cegielnictwa na terenie województwa krakowskiego. W sk∏ad

spó∏ki „Pustelnik” wchodzi∏y
cegielnie „Zàbki”, gdzie produkowano ceg∏y i dachówki.
W „Pustelniku” tak˝e produkowano ceg∏´ i dachówki oraz
„Mi∏osna”, gdzie produkowano
kafle i wyk∏adziny. Dyrekcja
oraz biuro administracji mieÊci∏y si´ w Zàbkach przy ulicy Batorego 2 w pobli˝u studni oligoceƒskiej. W budynku tym zamieszkiwa∏ tak˝e dyrektor cegielni Jan Wimmer. W roku
1920 Jan Wimmer wybudowa∏
przy obecnej ulicy Wyzwolenia
pi´kny budynek, który istnieje
do dnia dzisiejszego. Jest on

Europejskie woja˝e „Jedynki”
W dniach od 16 do 21 listopada 2004 roku w Riom we Francji
odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli szkó∏ partnerskich, realizujàcych projekt rozwoju szkó∏
Socrates Comenius I – „Demokracja i obywatelstwo”. Naszà
szko∏´ reprezentowa∏y: p. dyrektor Joanna Odzeniak, koordynator programu – p. Ma∏gorzata
Marzec oraz p. Jolanta Zawadzka z Rady Szko∏y ds. Socratesa.
Oprócz przedstawicieli naszej
„Jedynki” w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z Belgii, Hiszpanii oraz gospodarze.
Celem spotkania by∏o podsumowanie rocznej pracy w projekcie oraz dokonanie ewaluacji
dzia∏aƒ partnerów. Jak si´ okaza∏o w czasie spotkania, temat demokracji w szkole jest ró˝nie interpretowany i realizowany

w poszczególnych szko∏ach partnerskich i uzale˝niony od istniejàcych potrzeb, mo˝liwoÊci oraz
zaanga˝owania
spo∏ecznoÊci
szkolnej w jego realizacj´. Szko∏y z Hiszpanii i Belgii skoncentrowa∏y si´ na tworzeniu pomocy
kole˝eƒskiej w nauce oraz organizowaniu debat uczniowskich,
których podstawowym celem
jest nauczenie dzieci wyra˝ania
myÊli i poglàdów. GimnazjaliÊci
z Riom ide´ demokracji wdra˝ajà
poprzez wspólnà prac´ dwóch
klas uczniów nad opracowaniem
projektu i wykonaniem makiety
przedstawiajàcej rozwój demokracji w ich szkole.
Wszyscy uczestnicy spotkania podziwiali nasz dorobek
w projekcie oraz ogromne zaanga˝owanie uczniów, nauczycieli
i rodziców w realizacj´ naszych

st´pnego etapu by∏o otrzymanie
75% maksymalnej liczby punktów. W konkursie wzi´∏o udzia∏
118 szkó∏ podstawowych z województwa mazowieckiego.
WÊród 406 uczniów zakwalifikowanych do II etapu znalaz∏o
si´ a˝ 10 osób z naszej szko∏y.
Oto one:
1. Martyna Krajewska 6b
2. Paulina Ogrzewa∏a 6b
3. Mateusz Karczmarczyk 6e
4. Katarzyna ˚och 6e
5. Robert Barc 6f

Z Miejskiego OÊrodka Kultury
Miejski OÊrodek Kultury zaprasza do Pracowni Witra˝y
metodà Tiffany‘ego. Zainteresowani b´dà mogli zapoznaç si´
z metodami obróbki szk∏a i metodami jego ∏àczenia. Zaj´cia
odbywaç si´ b´dà w Êrody o godzinie 1700 w Miejskim OÊrodku
Kultury przy ul. S∏owackiego
10. IloÊç miejsc w pracowni
ograniczona.
5 marca br. o godzinie 1700
w galerii MOK przy ulicy Orlej
odb´dzie si´ wyk∏ad: jak pozbyç
si´ chorób i byç w zdrowiu wg
metody dr. Buchingera w t∏umaczeniu Ewy Dàbrowkiej. Wyk∏ad poprowadzi Maciej Doruchowski.
12 marca br. o godzinie 1700
równie˝ w galerii MOK odb´dzie si´ wernisa˝ malarstwa
i rzeêby sakralnej Jacka Ga∏czyƒskiego.
6. Marcin Grudzià˝ 6f
7. Micha∏ Hnatowski 6f
8. Piotr Majek 6f
9. Miko∏aj Osmólski 6f
10. ¸ukasz Rosiƒski 6f
15 stycznia 2005 r. w Szkole
Podstawowej nr 2 w Zàbkach
odby∏ si´ II etap – rejonowy
konkursu. W naszym rejonie
wzi´∏o udzia∏ 25 uczniów ze
szkó∏ w Dobczynie, Markach,
Wo∏ominie, Zielonce i oczywiÊcie Zàbek. Zadaniem uczniów
by∏o tym razem samodzielne
rozwiàzanie 3 zadaƒ z grafiki
LOGO w ciàgu 120 minut. Zadania by∏y bardzo trudne. Do fi-

Jacek Ga∏czyƒski ur. w 1960
roku w Bia∏ej Podlaskiej, ukoƒczy∏ Akademi´ Sztuk Pi´knych
w Warszawie na Wydziale Grafiki u prof. H Chrostowskiej. Zajmuje si´ grafikà, malarstwem,
rysunkiem, rzeêbà sakralnà. Bra∏
udzia∏ w wystawach w Polsce,
Danii, USA, Niemczech i W∏oszech. Przez pi´ç lat mieszka∏
i tworzy∏ we W∏oszech. Uczestniczy∏ w plenerach i konkursach
zajmujàc I i II miejsca. Ta wystawa to tylko malutka czàstka jego
twórczoÊci. Jest osobà niepe∏nosprawnà, ˝yje w Êwiecie ciszy.
13 marca w godz. 1200 – 1800
przy ul. Orlej 8 odb´dzie si´ kiermasz pisanek i stroików wielkanocnych Anny Marii Hercan.
Wst´p wolny.
Informacje w sekretariacie
MOK w godzinach 1000 – 1700
red.
na∏u konkursu zakwalifikowa∏o
si´ tylko 65 uczniów z ca∏ego
województwa, a wÊród nich
3 reprezentantów naszej szko∏y:
1. Marcin Grudzià˝ 6f
2. Micha∏ Hnatowski 6f
3. Miko∏aj Osmólski 6f
Fina∏ konkursu odb´dzie
si´ 19 marca 2005 r. o godz.
9.00 w salach OÊrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowaƒ Komputerów w Warszawie.
Gratulujemy i ˝yczymy
dalszych sukcesów!!!
Opiekun konkursu Ma∏gorzata Goêdziak

w∏asnoÊcià syna, tak˝e Jana
Wimmera. W roku 1935 na skutek ogólnego kryzysu w kraju,
dewaluacji pieniàdza oraz pochopnie podj´tych inwestycji
cegielnie w Zàbkach i Pustelniku zacz´∏y bankrutowaç. W nied∏ugim czasie w∏aÊcicielem cegielni sta∏ si´ bank kredytowo-gospodarczy w Warszawie
przy ul. Nowy Âwiat. W roku
1940 cegielnia ju˝ nie by∏a
czynna. Zosta∏a przekazana Józefowi Heningowi z województwa poznaƒskiego. Pan Wimmer
przeprowadzi∏ si´ do swojego
domu przy ul. Wyzwolenia. Po
wyzwoleniu pan Wimmer zosta∏
przez premiera rzàdu Osóbk´
Morawskiego mianowany pe∏-

nomocnikiem rzàdu do spraw
odbudowy cegielnictwa na terenie województwa warszawskiego. Pracowa∏ tak˝e w Ministerstwie Odbudowy Kraju. W roku

1948 odszed∏ na emerytur´,
zmar∏ w 1956 r. Jest niewàtpliwie osobà bardzo zas∏u˝onà dla
naszej miejscowoÊci.
Ryszard ˚bikowski

zadaƒ. Belgowie i Hiszpanie,
którzy uczestniczyli w organizowanym przez nas Tygodniu Comeniusa podkreÊlali jego rozmach, organizacj´ oraz wiedz´
i uzdolnienia aktorskie naszych
uczniów. Mi∏o nam by∏o us∏yszeç tyle s∏ów uznania i podziwu. Sta∏y si´ one dla nas dodatkowà zach´tà do dalszej pracy
oraz pozwoli∏y na wyzbycie si´
resztek kompleksów, zupe∏nie
nieuzasadnionych, w obcowaniu
z Europà.
W trakcie wizyty w Riom
mia∏yÊmy okazj´ obejrzeç dwie
francuskie szko∏y i uczniów na
zaj´ciach.
Francuski system edukacyjny
jest bardzo podobny do naszego.
Dzieci w wieku od dwóch do
pi´ciu lat ucz´szczajà do przedszkoli, które najcz´Êciej mieszczà si´ w jednych budynkach ze
szko∏ami podstawowymi. Obowiàzek szkolny zaczyna si´

w piàtym roku ˝ycia dziecka.
Szko∏a podstawowa, podobnie
jak u nas, jest szko∏à szeÊcioletnià. Póêniej jest trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum. Nast´pny etap edukacyjny to nauka
w szko∏ach wy˝szych.
W wizytowanych przez nas
szko∏ach, podstawowej i gimnazjum, nauka odbywa∏a si´ w systemie klasowo-lekcyjnym. Zespo∏y uczniowskie mia∏y podobnà do naszych liczebnoÊç.
Ogromnym problemem, z jakim
borykajà si´ nauczyciele w gimnazjum w Riom, jest walka
z
analfabetyzmem
wÊród
uczniów narodowoÊci cygaƒskiej. Uczestniczy∏yÊmy w lekcji j´zyka francuskiego dla trzynastoi
czternastoletnich
uczniów, którzy realizowali specjalnie dla nich opracowany program nauki czytania i pisania.
DoÊç du˝y odsetek uczniów narodowoÊci cygaƒskiej w tym

gimnazjum wià˝e si´ równie˝
z innymi problemami, choçby
dyscypliny na lekcjach i w relacjach rówieÊniczych.
Wizyta nauczycieli ze szkó∏
partnerskich nie ograniczy∏a si´
tylko do spotkaƒ w szko∏ach
i pracy nad projektem. Francuzi
podj´li nas z iÊcie staropolskà
goÊcinnoÊcià i zorganizowali
czas na zwiedzanie okolicy.
Riom jest pi´çdziesi´ciotysi´cznym miastem po∏o˝onym w regionie Owernii s∏ynàcym z wyrobu sera i wina. Le˝y u podnó˝a
wygas∏ego wulkanu Piu de Dome. Wi´kszoÊç domów w Riom
wykonana jest z czarnego kamienia wulkanicznego. Nadaje
to miastu bardzo ciekawy i specyficzny charakter. Górski krajobraz i mnóstwo zieleni stwarza
wra˝enie, ˝e znajdujemy si´
w pi´knym kurorcie i zach´ca do
ponownych odwiedzin.
Jolanta Zawadzka
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W NASZYM PRZEDSZKOLU
DZIECI ODNOSZÑ SUKCESY
Jednym z g∏ównych za∏o˝eƒ
naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej jest wzbudzanie pozytywnej motywacji u wychowanków. Wiara we w∏asne si∏y
i mo˝liwoÊci, adekwatna samoocena jest najlepszym motorem
do zdobywania tajników wiedzy
i kolejnych doÊwiadczeƒ niezb´dnych do w∏aÊciwego rozwoju. Staramy si´, by dzieci we
wszystkich sferach swojej dzia∏alnoÊci mia∏y mo˝liwoÊç odnoszenia sukcesów i wyrobi∏y dzi´ki temu odpornoÊç emocjonalnà,
gotowoÊç stawiania czo∏a wyzwaniom, jakie teraz i w przysz∏oÊci niesie ˝ycie, a ewentualne pora˝ki traktowa∏y jako przejÊciowe niepowodzenia.
Wa˝nym elementem w kszta∏towaniu takiej postawy jest prowadzenie odpowiednio dobranych zaj´ç i zabaw, a tak˝e
udzia∏ w ró˝nego rodzaju zawo-

dach, quizach, konkursach. Nie
brakuje ich w naszym codziennym rytmie przedszkolnym. Planowo odbywajàcy si´ proces
kszta∏cenia dzieci w przedszkolu
pod kierunkiem wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej przynosi znakomite rezultaty. Praca nauczycielek, to nieustajàce wyzwanie polegajàce na
dostrzeganiu zmian zachodzàcych w dzieciach i wychodzeniu
im naprzeciw poprzez systematyczne dostosowywanie wymagaƒ do aktualnych potrzeb poszczególnych wychowanków.
Ponadto wspó∏pracujemy ze starannie dobranymi instruktorami,
którzy pomagajà nam rozwijaç
zainteresowania dzieci. Nasze
zintegrowane dzia∏ania pozwalajà dzieciom prezentowaç swoje
umiej´tnoÊci tak˝e poza przedszkolem.
W zesz∏ym roku szkolnym,

Pomagamy Azji
Najpierw by∏ pomys∏ – Ca∏y
Âwiat pomaga Azji, mo˝e my
te˝ spróbujemy coÊ zrobiç. Samorzàd uczniowski z grupà nauczycieli wzià∏ si´ do roboty.
Organizujemy koncert charytatywny dla poszkodowanych
przez tsunami. Zapraszamy artystów –chór m∏odzie˝owy Tutti Cantamus dzia∏ajàcy przy
LXXV Liceum Ogólnokszta∏càcym w Warszawie. Wykonujemy plakaty, bilety, reklamujemy akcje w szkole i w mieÊcie.
Zapraszamy goÊci, organizujemy widowni´, zamieniamy naszà sal´ gimnastycznà w „ filharmoni´”.
I zaczà∏ si´ koncert, artyÊci
wchodzà na sal´. Zapad∏a cisza,
jest czas oczekiwania.

Dyrygentka batutà daje znak.
Zabrzmia∏a muzyka. Widownia
s∏ucha w ciszy i skupieniu pieÊni pt. „Modlitwa o pokój”.
Tutti Cantamus nieco zmienia
repertuar, teraz s∏uchamy kol´d
i pastora∏ek. Na sali robi si´ jakby cieplej, nast´pna cz´Êç koncertu jest ju˝ ca∏kiem lekka,
przy dêwi´kach „lakukaraczy”
podrygujemy w takt muzyki.
Akcent dla babç i dziadków to
ju˝ ˝ywio∏owa owacja na stojàco. I co?? To ju˝ koniec. Tak
szybko. Wi´c teraz bisy – uk∏on
w stron´ najm∏odszych – ca∏a
sala Êpiewa∏a „Kolorowe kredki
w pude∏eczku nosz´ ...” Z tà
piosenkà na ustach rozchodzimy si´ do domów. Chór, który
goÊciliÊmy w naszej szkole, za-

Moje ˝ycie po...
c.d. z poprzedniego numeru
Do terapii trafi∏am zupe∏nie
przypadkowo. Moja sytuacja finansowa by∏a w op∏akanym stanie, wi´c uda∏am si´ do Opieki
Spo∏ecznej. Spotka∏am tam panià
Irenk´, wspania∏à osob´, która
bardzo dobrze zrozumia∏a mój
problem i pokierowa∏a do Punktu
Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Dotychczas w moim ˝yciu
prze˝ywa∏am ten okres, kiedy nie
mog∏am zdobyç si´ nawet na tyle
optymizmu, by uwierzyç, ˝e kiedykolwiek i gdziekolwiek mog∏abym byç jeszcze naprawd´ szcz´Êliwa. Przez ca∏e swoje ˝ycie czeka∏am na idealne s∏owa pocieszenia i ˝eby ktoÊ zdo∏a∏ ukoiç moje
obola∏e serce. Zacz´∏am dzia∏aç,
poprosi∏am o pomoc, szuka∏am u
ludzi schronienia. Sz∏am do nich
w poszukiwaniu zrozumienia i
wspó∏czucia. Ufa∏am, ˝e pomogà
mi zejÊç z tej Êcie˝ki, na którà
wkroczy∏am, ka˝dy mi wspó∏czu∏, lecz tej pomocy nie otrzyma∏am. Ludzie zawiedli mnie i
teraz by∏am samotna i czu∏am
wielkie zranienie. Ci´˝ko mi by∏o
si´ z tym zmagaç, zbyt by∏am
znu˝ona ˝yciem, by zmusiç si´
do zrobienia czegokolwiek dla
samej siebie. Czu∏am si´ bezsilna
wobec losu, tak samo bezsilna
jak przez ca∏e dzieciƒstwo. Nie
przychodzi∏ mi do g∏owy ˝aden
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sposób ratunku, bo nigdy nie potrafi∏am znaleêç sposobu uratowania samej siebie i ta bezsilnoÊç
sugerowa∏a, ˝e nigdy nie zdo∏am
si´ wziàç na odwag´ by, odkupiç
w∏asne zmarnowane ˝ycie. PrzyjÊcie do Punktu Konsultacyjnego
by∏o dla mnie wyjàtkowo trudnym zadaniem. Z poczàtku podchodzi∏am do leczenia sceptycznie. Nie by∏am gotowa tak naprawd´ w to wszystko uwierzyç,
ale mimo to próbowa∏am starajàc
si´ wydostaç z wiecznego zau∏ka,
w którym si´ znalaz∏am. Chcia∏am si´ czymÊ zajàç, chcia∏am
czymÊ zatrudniç umys∏, byleby
tylko zatrzymaç z dala od siebie
wspomnienia, do których nie
Êmia∏am si´ zbli˝aç. Trudno siebie zrozumieç, za to tak ∏atwo
rozgrzeszyç. Wi´kszoÊç ludzi ma
coÊ, w czym pok∏adajà nadziej´ i
dla czego warto im ciàgnàç to ˝ycie. Ja mam rodzin´, m´˝a i dzieci, a jeÊli mam coÊ z tym zrobiç
to musz´ zaczàç od poczàtku zbudowaç wszystko od nowa. To tak
jakbym musia∏a drugi raz si´ urodziç. Byç mo˝e wtedy te puste
pokoje wype∏ni∏yby si´ dobrymi
wspomnieniami, które zrównowa˝y∏yby te z∏e upchni´te w innych pomieszczeniach. Do dziÊ
nigdy nie liczy∏o si´ dla mnie to
czego pragn´. Nie zastanawia∏am
si´ nad tym, nie zdawa∏am sobie
sprawy z tego, ˝e niszcz´ samà
siebie i czy mog∏abym wydobyç

C O S ¸ Y C H A å?
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ówczesne pi´ciolatki (Krasnale),
wzi´∏y udzia∏ w Turnieju Taƒca
Towarzyskiego organizowanym
w Koby∏ce. Znalaz∏y si´ mi´dzy
sporà grupà dzieci zró˝nicowanych wiekowo. W sk∏ad s´dziowski wchodzili profesjonaliÊci – Paulina Pietraszewa i Tomasz ˚ukowski – s´dziowie mistrzowskiej klasy „S”. Jakie by∏o
nasze wzruszenie, gdy w finale
znalaz∏y si´ trzy nasze pary i jak
si´ póêniej okaza∏o, wszystkie
trzy stan´∏y na podium. Z∏oty
medal zdoby∏a para – Paulinka
Szmur∏o i Kuba Krawczykowski, srebrny – Weronika Ryciuk i Arek Krasnod´bski, bràzowy – Iza Zakrzewska i Kacper Kamiƒski.
OczywiÊcie takie wielkie osiàgni´cie by∏oby niemo˝liwe, gdyby nie wytrwa∏a i konsekwentna
praca dzieci i ich instruktorki –
Anny G∏ogowskiej. Pani Ania
jest wspania∏ym fachowcem.
Wraz ze swoim partnerem osiàgn´∏a mistrzostwo okr´gu mazowieckiego, znalaz∏a si´ w finale

Mistrzostw Polski, zdoby∏a bràzowy medal w Open Paris oraz
mistrzostwo w Kanadzie. Jest
osobà mi∏à, ciep∏à, a przede
wszystkim powa˝nie traktujàcà
swojà prac´.
Takim cz∏owiekiem z pasjà,
który pracuje z naszymi dzieçmi
jest tak˝e instruktor nauki p∏ywania, by∏y olimpijczyk – Bernard Aluchna. Od lat jeêdzimy
na basen i dzi´ki panu Benkowi
maluchy doskonalà swoje umiej´tnoÊci p∏ywackie. Na tym polu
równie˝ zbieramy plony naszej
pracy. Podczas Miko∏ajkowych
Zawodów P∏ywackich zorganizowanych na basenie przy ul.
Namys∏owskiej w Warszawie,
nasi wychowankowie zaj´li trzy
pierwsze miejsca w swojej grupie wiekowej. Z∏oto – Arek
Krasnod´bski, srebro – Janek
˚elazowski, bràz – Maciek ForyÊ.
Wspania∏ym fachowcem pracujàcym z naszymi dzieçmi jest
tak˝e pan Robert Kruza, który
prowadzi zaj´cia gimnastyki ko-

rekcyjnej i akrobatyki. Umiej´tnoÊci akrobatyczne naszych pociech sà godne podziwu, tym
bardziej, ˝e sà to maluchy w wieku od 4 do 6 lat.
Nad rozwojem wokalno-artystycznym wychowanków czuwa
razem z nami pani Kasia Chlebna, która nie boi si´ nowych wyzwaƒ, ma ciekawe pomys∏y
i w fantastyczny sposób wyzwala w dzieciach twórczà aktywnoÊç.
Sukcesy odnoszà te˝ nasi absolwenci w roli ucznia. Niejednokrotnie ich nazwiska znajdujà
si´ wÊród najlepszych uczniów
zàbkowskich szkó∏, których pe∏na lista ukazuje si´ na ∏amach
„Co S∏ychaç”.

prezentowa∏ nam dobrà muzyk´
w jeszcze lepszym wykonaniu.
Przez moment zapomnieliÊmy
o naszych troskach, k∏opotach,
obowiàzkach. Na pewno na
d∏ugo zapami´tamy tych m∏odych ludzi, których pasjà jest
Êpiewanie. Zapami´tamy te˝,
jak wspania∏a by∏a publicznoÊç.
I choç mo˝e nie zebraliÊmy
wielkich pieni´dzy, bo tylko
418 z∏otych; i choç pewnie po
drodze pope∏niliÊmy jakieÊ b∏´dy, to koncert by∏ udany. Niech
˝a∏ujà ci, którzy nie przyszli.
Dzi´kujemy Wszystkim, którzy pomogli nam zorganizowaç
koncert, bez Waszej pomocy by
si´ nie uda∏o.
Organizatorzy:
Miros∏awa Koz∏owska
Iwona Trzciƒska
Magdalena Chudzyƒska

„Jedynka” w telewizji...
Ju˝ po raz 4 nasi uczniowie
stali si´ bohaterami telewizyjnego spotu reklamowego. Tym
razem w goÊcinnych murach
naszej szko∏y nakr´cono reklam´ programu LEGO COGITO
AGO. Mo˝emy ich podziwiaç

na stronie g∏ównej „Szko∏y z
klasà” (www.szkolazklasa.pl),
w II programie TVP, a wkrótce
na innych kana∏ach telewizyjnych.
Nie jest to pierwsza przygoda
naszych uczniów z kamerà, ale
te˝ nie ostatnia…
Barbara Go∏´biowska

b´d´ mog∏a nazwaç nadziejà, by
choç na jakiÊ czas st∏umiç gorycz
mego ˝ycia. Gdy nadchodzi∏y
kryzysy sama musia∏am stawiç
czo∏o, bo w wi´kszoÊci wypadków bywa∏o, ˝e po prostu nie
mia∏am do kogo si´ zwróciç. Teraz na szcz´Êcie mam u boku ludzi gotowych pospieszyç mi z pomocà. Mam przed kim otworzyç
swoje serce i wyryczeç si´ gdy
zajdzie taka potrzeba, bo nawet w
najstraszniejszych chwilach widaç Êwiat∏o, jeÊli ma si´ doÊç wiary, ˝eby jej zobaczyç. Od czasów
dzieciƒstwa gniewem i przekorà
broni∏am si´ przed okrutnym ˝yciem i nigdy nie sàdzi∏am, ˝e b´d´ rozmawiaç z jakàkolwiek istotà o tych latach, bo przez ca∏y
czas zaprzecza∏abym ˝e gra∏am
rol´ ofiary. A teraz to zdemaskowanie nie zrani∏o mnie ani nie
przerazi∏o, jak si´ wtedy spodziewa∏am, wr´cz przeciwnie. Poczu∏am, ˝e tkwiàcy we mnie boleÊnie
zaciÊni´ty supe∏ nagle si´ rozluêni∏, a moje poczucie wartoÊci ros∏o z ka˝dà chwilà. Zacz´∏am
wierzyç w to, ˝e sobie poradz´, ˝e
znajd´ swojà prawdziwà drog´ i
nie tylko b´d´ ˝yç tak normalnie,
ale w dodatku b´dzie mi si´ dobrze wiod∏o, i tak si´ sta∏o. To nie
by∏ cud, to moja ci´˝ka praca,
wystarczy∏y tylko moje dobre
ch´ci. O jak˝e inaczej wyglàda∏o
teraz moje ˝ycie wolne od gniewy i autodestrukcji. Mia∏am o co
walczyç z losem, wi´c walczy∏am, choç wiedzia∏am ju˝, ˝e z
nas dwoje los ma wi´ksze pi´Êci i

jest silniejszy. Wiedzia∏am ju˝, ˝e
przez ca∏y czas czeka mnie bezustanna walka. Trzeba du˝o odwagi, ˝eby Uwierzyç, ˝e Êwiat jest z
gruntu dobry, ˝e ˝ycie ma sens,
bo równie dobrze mog∏o mnie
czekaç rozczarowanie, ale wierzy∏am. I z tà wiosnà pojawi∏a si´
koniecznoÊç wzi´cia odpowiedzialnoÊci za swoje post´py. Nauczy∏am si´ du˝o i zrozumia∏am,
˝e nie zostaliÊmy zrodzeni do
zwàtpienia. ZostaliÊmy zrodzeni
do nadziei, mi∏oÊci, nauki, poznawania radoÊci, wiary ˝e nasze ˝ycie ma sens. Nie mia∏am co do
siebie z∏udzeƒ, bardzo niewiele
wspania∏ych chwil by∏o w mym
˝yciu, wi´c nic dziwnego, ˝e kiedy ju˝ nadesz∏y, ca∏ym sercem
pragn´∏am by wiecznie trwa∏y,
owe czyste radoÊci, wi´c potrafi∏am si´ zmieniç a moja dusza
uwalnia∏a si´ od zgryzot. Dzi´ki
terapii mo˝na wiele zdzia∏aç. Sà
tam przyjazne dusze, które dadzà
ka˝demu tyle wsparcia, tyle ciep∏a, nauczà zdrowych zachowaƒ,
potrafià wiele zdzia∏aç. Cz∏owiek
nauczy si´ wielu rzeczy, staje si´
silniejszy w walce z chorobà. Ca∏y czas ucz´szczam na zaj´cia;
bra∏am ju˝ udzia∏ w treningach
interpersonalnych, by∏am na
warsztatach wychowawczych,
çwiczy∏am asertywnoÊç. Jestem
spokojna, pogodna, radz´ sobie z
emocjami. Przez ca∏y czas zajmuj´ si´ sobà, wspieram swoje dzieci. W ka˝dej potrzebie mogà na
mnie liczyç i dalej si´ rozwijam.
Marlena

swoje ˝ycie z p∏omieni, w które
jej wrzuci∏am. W tej chwili nie
szuka∏am przygód, szuka∏am
przyjaciela i gdybym odnalaz∏a
nadziej´ przetrwania, ˝e znajd´
swoje miejsce na ziemi, gdzie b´d´ si´ czu∏a jak w domu. Jednak
nadzieja nie wystarczy, ˝eby doprowadziç do zmiany. Nadzieja
to wyciàgni´ta d∏oƒ, ale trzeba
jeszcze drugiej, ˝eby zdo∏aç si´
wyrwaç z g∏´bokiej jamy. Tà drugà d∏onià jest wiara, ˝e nadzieja
si´ odrodzi. Nie liczy si´ szybkoÊç, mog´ wahaç si´, nabior´ si∏,
wyszarpi´ z serca urazy. Znowu
poczu∏am to samo pe∏ne nadziei
oczekiwanie, które nie pozwoli∏o
utonàç w bagnie rozpaczy. Zda∏am sobie spraw´, ˝e we wspó∏czuciu, którym mnie obdarowano
nie ma poczucia wy˝szoÊci. Tylko dzi´ki terapii uwierzy∏am ˝e
ludzkie ˝ycie mo˝e si´ zmieniç
na lepsze w jednej chwili, gdy
tylko chcemy i mo˝na przep´dziç
swoje demony, jeÊli ktoÊ poda
nam w odpowiedniej chwili pomocnà d∏oƒ. Nikt z nas nie mo˝e
si´ uratowaç o w∏asnych si∏ach
bez fachowej pomocy innych.
Z∏o jest równie rzeczywiste jak
wiatr i woda. JeÊli masz zamkni´te serce nie znajdziesz za tymi
drzwiami nic co by oÊwietla∏o ci
drog´. A jeÊli to serce otworzysz,
znajdziesz tam ludzi, którzy szukajà tak jak ty i zarazem odnajdziesz w∏aÊciwe drzwi. Wi´c
uwierzy∏am w to, ˝e te drzwi
wreszcie si´ otworzà przede mnà
a pokój, który znajd´ za progiem

Z satysfakcjà mo˝emy stwierdziç, ˝e okres przedszkolny jest
owocnie wykorzystywany i stanowi doskona∏à baz´ do dalszego rozwoju.
Beata Krajewska
Przedszkole nr2
„LeÊny Zakàtek”
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by zrobi∏, gdyby pewnego dnia
uda∏o mu si´ wygraç milion w
„totka”. DowiedzieliÊmy si´, ˝e
pan Boksznajder by∏ wzorowym
uczniem, chocia˝ nigdy specjalnie si´ do nauki nie przyk∏ada∏ i
od Êl´czenia nad ksià˝kami wola∏ gr´ w pi∏k´. Raz nawet zdarzy∏a mu si´ fatalna pomy∏ka i
wróci∏ do domu z cudzym torni-

mu burmistrza w wyborach bezpoÊrednich, zdecydowali si´ po
raz kolejny oddaç g∏os na pana
Boksznajdera, a wi´c darzà go
zaufaniem. Pan burmistrz, jak
wiemy, jest zawsze otwarty na
potrzeby m∏odego pokolenia,
dlatego szczególnie dba o rozwój szkolnictwa w mieÊcie.
Opowiada∏ nam o tym, ˝e byç
mo˝e jeszcze w tym roku boisko
naszej szko∏y zostanie pokryte
sztucznà trawà, planowana jest

strem. Od przedmiotów humanistycznych wola∏ nauki Êcis∏e, ale
byç mo˝e ze wzgl´du na obecnoÊç paƒ nauczycielek powiedzia∏, ˝e j´zyk polski i histori´
te˝ lubi∏. Uczniowie dowiedzieli
si´, ˝e ich jeszcze nie by∏o na
Êwiecie, gdy pan Boksznajder
piastowa∏ ju˝ urzàd burmistrza
Zàbek. Swojà prac´ bardzo lubi,
chocia˝ nie da si´ ukryç, ˝e jest
ona bardzo stresujàca i odpowiedzialna. RównoczeÊnie przysparza wiele radoÊci i zadowolenia,
tym bardziej, ˝e mieszkaƒcy
miasta, wybierajàc dwa lata te-

równie˝ budowa jeszcze jednej
sali gimnastycznej. A co pan
Boksznajder zrobi∏by tylko dla
siebie, gdyby wygra∏ milion w
„totka”? To by∏o trudne pytanie. Po pierwsze dlatego, ˝e pan
burmistrz bardzo rzadko gra w
gry liczbowe, zazwyczaj tylko
wtedy, gdy jest kumulacja, no i
nigdy nie uda∏o mu si´ niczego
wygraç. Po drugie, nasz goÊç
jest tak zaabsorbowany sprawami miasta i jego mieszkaƒców,
˝e swoje marzenia spycha zawsze na drugi plan. W koƒcu
jednak zdradzi∏ nam, ˝e takà

BURMISTRZ MIASTA ZÑBKI OG¸ASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

5. Oferty osób przyst´pujàcych do konkursu powinny zawieraç:
1) uzasadnienie przystàpienia
do konkursu wraz z koncepcjà
funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) ˝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajàcy w szczególnoÊci informacj´
o sta˝u pracy pedagogicznej –
w przypadku nauczyciela lub sta˝u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzajàce posiadanie wymaganego wykszta∏cenia – w przypadku osoby b´dàcej nauczycielem;
4) dyplom ukoƒczenia studiów
wy˝szych oraz dokumenty potwierdzajàce posiadanie wymaganego sta˝u pracy, wykszta∏cenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nieb´dàcej nauczycielem;
5) dyplom ukoƒczenia studiów
wy˝szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarzàdzania
albo zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarzàdzania oÊwiatà;
6) ocen´ pracy, o której mowa
w § 1 pkt 4 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç osoba zajmujàca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó∏ i placówek;
7) zaÊwiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;
8) oÊwiadczenie, ˝e kandydat
nie by∏ karany karà dyscyplinarnà, o której mowa w art. 76 ust.

Z SESJI RADY MIASTA NA ZAJ¢CIA KÓ¸KA HISTORYCZNEGO
Uczniowie Szko∏y Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zàbkach majà wiele
ró˝norodnych pasji i zainteresowaƒ, które rozwijajà i pog∏´biajà na zaj´ciach pozalekcyjnych.
Ponad czterdzieÊci osób ucz´szcza na kó∏ko historyczne prowadzone przez panià El˝biet´ Gaworek. Uczniowie aktywnie
uczestniczà w zaj´ciach, przygotowujàc na przyk∏ad prezentacj´ bogów greckich, dyskutujàc nad wp∏ywem poszczególnych polskich w∏adców na losy
paƒstwa lub odbywajàc wycieczki, mi´dzy innymi do Zamku Królewskiego w Warszawie,
gdzie pani Gaworek jest przewodnikiem. Czasami tematem
zaj´ç jest historia wspó∏czesna i
w∏aÊnie na jednej z takich lekcji
uczniowie wpadli na pomys∏,
aby zaprosiç na kó∏ko historyczne burmistrza Zàbek, pana Jerzego Boksznajdera.
Pan burmistrz jest cz´stym
goÊciem w murach „dwójki”,
uÊwietniajàc swojà obecnoÊcià
wiele szkolnych uroczystoÊci,
typu: Âwi´to Edukacji Narodowej, Êlubowanie klas pierwszych czy Wigilia, a w paêdzierniku ubieg∏ego roku obserwowa∏
nawet otwarte zaj´cia j´zyka
polskiego prowadzone w klasie
integracyjnej 6c przez panie:
Ma∏gorzat´ Sobotk´ i Monik´
Karakul´.
Cz∏onkowie kó∏ka historycznego wytypowali delegacj´, która wybra∏a si´ do Urz´du Miasta
w Zàbkach z nieÊmia∏ym pytaniem, czy pan burmistrz znalaz∏-

– Publicznego Przedszkola
Nr 1 w Zàbkach, ul. Wyspiaƒskiego 22,
– Publicznego Przedszkola
Nr 2 w Zàbkach, ul. Prusa 3/5,
– Publicznego Przedszkola
Nr 3 w Zàbkach, ul. Westerplatte 1/11.
1. Stanowisko dyrektora
przedszkola mo˝e byç powierzone nauczycielowi mianowanemu
lub dyplomowanemu, który:
1) ukoƒczy∏ studia wy˝sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolu;
2) ukoƒczy∏ studia wy˝sze lub
studia podyplomowe z zakresu
zarzàdzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzàdzania
oÊwiatà, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub pi´cioletni sta˝ pracy dydaktycznej
na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pi´ciu lat bezpoÊrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska∏ co
najmniej dobrà ocen´ pracy
w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywnà ocen´ pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole
wy˝szej, je˝eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoÊrednio
po ustaniu zatrudnienia w szkole
wy˝szej, albo w okresie roku
bezpoÊrednio przed przystàpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyska∏ pozytyw-

by chwil´ czasu, którà móg∏by
poÊwi´ciç tylko uczniom. Okaza∏o si´, ˝e „ojciec naszego miasta” bardzo ch´tnie weêmie
udzia∏ w zaj´ciach kó∏ka historycznego.
W piàtek, 21 stycznia przej´te
dzieci jeszcze d∏ugo przed umówionà wizytà zebra∏y si´ w sali,
gdzie przygotowa∏y skromny
pocz´stunek. Wa˝noÊç chwili
dodatkowo podkreÊli∏y odÊwi´tnym strojem. GoÊç spóêni∏ si´
chwil´, poniewa˝ w tym dniu
uczestniczy∏ w planowej sesji
Rady Miasta. Na zaj´cia uczniowie zaprosili równie˝ panià dyrektor Iren´ Ma∏yszczuk oraz
panià Ma∏gorzat´ Sobotk´, która
pasjonuje si´ nie tylko historià,
ale tak˝e dziennikarstwem i dlatego jest opiekunem szkolnej gazetki, w której mo˝na przeczytaç
mi´dzy innymi sprawozdania z
wa˝nych uroczystoÊci, które
mia∏y miejsce na terenie szko∏y.
M∏odzie˝ by∏a nieco stremowana wizytà tak wa˝nej w naszym mieÊcie osoby, ale od razu
zorientowa∏a si´, ˝e pan burmistrz jest do nich ˝yczliwie nastawiony i ch´tnie odpowie na
ka˝de pytanie, a tych, jak si´
okaza∏o, by∏o du˝o. Przede
wszystkim uczniów interesowa∏o to, na czym polega praca burmistrza i z jakimi problemami
najcz´Êciej przychodzà do pana
Boksznajdera mieszkaƒcy Zàbek. Pytania by∏y równie˝ bardziej osobiste i dotyczy∏y na
przyk∏ad marzeƒ burmistrza. Pytano nawet o to, jakim by∏
uczniem, czy lubi zwierz´ta i co

nà ocen´ dorobku zawodowego;
5) posiada zaÊwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym.
6) nie by∏ karany karà dyscyplinarnà, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.
1966 i Nr 213, poz. 2081), oraz
nie toczy si´ przeciwko niemu
post´powanie dyscyplinarne;
7) nie by∏ karany za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie oraz
nie toczy si´ przeciwko niemu
post´powanie karne;
8) nie by∏ karany zakazem
pe∏nienia funkcji kierowniczych
zwiàzanych z dysponowaniem
Êrodkami publicznymi, o którym
mowa w art. 147 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, z póên. zm.).
2. Stanowisko dyrektora
przedszkola mo˝e byç powierzone równie˝ nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukoƒczy∏ studia wy˝sze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukoƒczy∏ kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium j´zyków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu
i spe∏nia wymagania okreÊlone
w ust. 1 pkt 2–8 niniejszego og∏oszenia.
3. Stanowisko dyrektora
przedszkola mo˝e byç powierzone osobie nieb´dàcej nauczycielem, która:

1) ukoƒczy∏a studia wy˝sze
magisterskie;
2) posiada co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy;
3) posiada wykszta∏cenie
i przygotowanie zawodowe odpowiadajàce kierunkowi kszta∏cenia w przedszkolu lub zakresowi zadaƒ placówki;
4) spe∏nia wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 2 i 5-8 niniejszego
og∏oszenia.
4. Stanowisko dyrektora
przedszkola mo˝e byç powierzone równie˝ nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, zatrudnionemu na stanowisku wymagajàcym kwalifikacji
pedagogicznych w urz´dzie organu administracji rzàdowej, kuratorium oÊwiaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okr´gowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu
urlopowanemu lub zwolnionemu
z obowiàzku Êwiadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póên.
zm.), spe∏niajàcemu wymagania
okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç osoba zajmujàca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkó∏
i placówek (Dz. U. Nr 89, poz.
826 i Nr 189, poz. 1854), z wyjàtkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo
pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

niespodziewanà wygranà przeznaczy∏by na budow´ ma∏ego
domku z ogródkiem, poniewa˝
mieszka w bloku, gdzie dokucza mu brak przestrzeni. Innym
marzeniem burmistrza jest móc
zwiedziç Êwiat, a to równie˝
jest bardzo kosztowne pragnienie. Reszta pieni´dzy zosta∏aby
przeznaczona na pomoc rodzinie, no i oczywiÊcie na cele charytatywne.
Na tak mi∏ych rozmowach
czas mija∏ nam bardzo szybko.
Pan burmistrz obejrza∏ jeszcze
scenk´ przygotowanà przez
uczniów i ju˝ trzeba by∏o si´ ˝egnaç. Z pewnoÊcià nie by∏o to
jednak ostatnie spotkanie pana
Boksznajdera z uczniami naszej
szko∏y. Pan burmistrz wspomnia∏ o tym, ˝e jesienià odb´dà
si´ uroczyste obchody 85 rocznicy Cudu nad Wis∏à i zaproponowa∏, aby uczniowie ju˝ wiosnà odbyli wycieczk´ do miejsc
zwiàzanych z tym wa˝nym wydarzeniem historycznym, równoczeÊnie oferujàc swojà pomoc przy organizacji przedsi´wzi´cia.
M∏odzie˝ podzi´kowa∏a panu
burmistrzowi za to, ˝e pomimo
rozlicznych obowiàzków, poÊwi´ci∏ swój czas, spotykajàc si´
z nimi na zaj´ciach kó∏ka historycznego. Jeszcze d∏ugo po tym
spotkaniu uczniowie dzielili si´
wra˝eniami i opowiadali kolegom i kole˝ankom anegdoty,
których nie brakowa∏o w rozmowie pana Boksznajdera z m∏odymi ludêmi.
Ma∏gorzata Sobotka,
El˝bieta Gaworek

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr
137, poz. 1304), oraz nie toczy
si´ przeciwko niemu post´powanie dyscyplinarne;
9) oÊwiadczenie, ˝e kandydat
nie by∏ karany za przest´pstwo
pope∏nione umyÊlnie oraz nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie karne;
10) oÊwiadczenie, ˝e kandydat
nie by∏ karany zakazem pe∏nienia
funkcji kierowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi, o którym mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr
189, poz. 1851);
11) oÊwiadczenie, ˝e kandydat
wyra˝a zgod´ na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271),
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
6. Oferty nale˝y sk∏adaç w zamkni´tych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem
„Konkurs”, w terminie do dnia 24
marca 2005 r., na adres:
Burmistrz Miasta Zàbki,
05-091 Zàbki, ul. Wojska Polskiego 10.
Konkurs przeprowadzi komisja
konkursowa powo∏ana przez:
Burmistrza Miasta Zàbki,
05-091 Zàbki, ul. Wojska Polskiego 10.
O terminie i miejscu przeprowadzenia post´powania konkursowego kandydaci zostanà powiadomieni indywidualnie.
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OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ
ul. Wojska Polskiego 12, 05-091 Zàbki tel. 781-64-57

OG¸ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartoÊci szacunkowej poni˝ej 60 000 euro na:
Âwiadczenie us∏ug transportowych dla osób niepe∏nosprawnych
zamieszka∏ych
w Zàbkach do koƒca 2005r.
I Przedmiotem zamówienia
jest:
jest zorganizowanie transportu dom- placówka- dom dla
pi´ciu niepe∏nosprawnych osób
zamieszka∏ych w Zàbkach.
Zamawiajàcy nie dopuszcza
mo˝liwoÊci wariantowych.
II Wymagania stawiane
Wykonawcom:
W post´powaniu mogà wziàç
udzia∏ Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówieƒ publicznych (19, poz. 177 z póên.
zm.) zwanej dalej ustawà, spe∏niajàcy wymogi art. 22 ust.

1 ustawy oraz zobowiàzani sà
z∏o˝yç:
a. aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru albo aktualne zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne przepisy
wymagajà wpisu do rejestru lub
zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci, wystawiony nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu.
b. oÊwiadczenie o spe∏nieniu
warunków udzia∏u w post´powaniu.
c. oÊwiadczenie o przygotowaniu do wykonywania podstawowych czynnoÊci piel´gnacyjno-opiekuƒczych oraz przeszkoleniu w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
d. wykaz niezb´dnych do
wykonywania zamówienia pojazdów samochodowych przy-
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stosowanych do przewozu osób
niepe∏nosprawnych wyposa˝onych w specjalistyczny sprz´t
(podest, pasy do mocowania
wózków itp.).
e. wykaz us∏ug wykonanych
w ciàgu ostatnich trzech lat.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamawiania dost´pna
jest w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w cenie 10 z∏.
Szczegó∏owe informacje dodatkowe
mo˝na
uzyskaç
w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
w Zàbkach ul. Wojska Polskiego 12 lub telefonicznie (022)
781-68-14 wew. 32,781-64-57.
Osobami uprawnionymi do
kontaktów z oferentami sà El˝bieta
Rutkowska,
Daniela
Rychter.
SpoÊród z∏o˝onych ofert wybrana zostanie oferta wa˝na nie
podlegajàca odrzuceniu, zawierajàca najni˝szà cen´ brutto na
zadanie.
Termin zwiàzania z ofertà:
30dni.
Okres realizacji zamówienia od 01. 04. 2005 r. do 31. 12.
2005 r.

Termin sk∏adania ofert
up∏ywa dnia 10.03.2005r. do
godziny 11.00 w siedzibie Zamawiajàcego w kancelarii ogólnej w Urz´dzie Miasta Zàbki ul.
Wojska Polskiego 10.

KO¸O TURYSTYCZNO
KRAJOZNAWCZE W ZÑBKACH
W dzisiejszych czasach spo∏eczeƒstwo zagro˝one jest alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanià, zaÊlepieniem komputerami
i Internetem. Sposobem przeciwdzia∏ania takim zagro˝eniom jest
pokazanie Êwiata nas otaczajàcego. Jak˝e pi´knego, przyjaznego
nam i bliskiego. S∏u˝y temu celowi turystyka i krajoznawstwo.
Jestem cz∏onkiem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zawo∏aniem Towarzystwa sà s∏owa: Polsce s∏u˝yliÊmy, Polsce s∏u˝ymy i Polsce
s∏u˝yç b´dziemy. Zadaniem Towarzystwa jest popularyzacja
warsztatu
krajoznawczego
z czynnym rozwojem kultury fizycznej cz∏owieka.
Zapraszam wszystkich mieszkaƒców do tworzonego przeze

BURMISTRZ MIASTA ZÑBKI OG¸ASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA MIEJSKIEGO OÂRODKA KULTURY
Kandydaci przyst´pujàcy do
konkursu powinni spe∏niaç nast´pujàce kryteria formalne:
1) wykszta∏cenie wy˝sze;
2) minimum 3-letnie doÊwiadczenie zawodowe w jednostkach prowadzàcych dzia∏alnoÊç kulturalnà;
3) brak przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym.
Wymagania po˝àdane:
1) kreatywnoÊç, dynamika,
komunikatywnoÊç;
2) umiej´tnoÊç sprawnej organizacji pracy i zarzàdzania personelem;
3) umiej´tnoÊç analitycznego
myÊlenia;

4) znajomoÊç j´zyka obcego;
5) wiedza i doÊwiadczenie
z zakresu zarzàdzania kulturà.
Wnioski kandydatów o przystàpieniu do konkursu powinny zawieraç:
1) CV i list motywacyjny;
2) pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju
Miejskiego OÊrodka Kultury
w Zàbkach;
3) kopie Êwiadectw pracy i ew.
opinie o dotychczasowej pracy
zawodowej;
4) kopi´ dyplomu ukoƒczenia
studiów wy˝szych oraz dokumentów o ukoƒczonych kursach
podnoszàcych kwalifikacje;

5) oÊwiadczenie o znajomoÊci
j´zyka obcego;
6) aktualne zaÊwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oÊwiadczenie o korzystaniu
z pe∏ni praw publicznych i o niekaralnoÊci za przest´pstwa pope∏nione umyÊlnie oraz, ˝e nie
toczy si´ post´powanie karne;
8) oÊwiadczenie, ˝e kandydat
nie by∏ karany karà dyscyplinarnà
oraz nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie dyscyplinarne;
9) oÊwiadczenie, ˝e kandydat
nie by∏ karany zakazem zajmo-

wania stanowisk kierowniczych
oraz stanowisk zwiàzanych
z dysponowaniem Êrodkami publicznymi;
10) adres i telefon kontaktowy;
11) pisemne oÊwiadczenie
o przystàpieniu do konkursu
i klauzula o treÊci: wyra˝am zgod´
na przetwarzanie moich danych
osobowych, zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawà z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).
Dokumenty nale˝y sk∏adaç
osobiÊcie, w zamkni´tych kopertach, z podanym adresem zwrot-

BURMISTRZ MIASTA ZÑBKI OG¸ASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Kandydaci przyst´pujàcy do
konkursu powinni spe∏niaç nast´pujàce kryteria formalne:
1) wykszta∏cenie wy˝sze bibliotekarskie (lub równorz´dne
w rozumieniu rozporzàdzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia
9 marca 1999 r. w sprawie wymagaƒ kwalifikacyjnych uprawniajàcych do zajmowania okreÊlonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania
tych kwalifikacji);
2) minimum 3-letnie doÊwiadczenie zawodowe w bibliotece;
3) brak przeciwwskazaƒ zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym.
Wymagania po˝àdane:

1) kreatywnoÊç, dynamika,
komunikatywnoÊç;
2) umiej´tnoÊç sprawnej organizacji pracy i zarzàdzania personelem;
3) umiej´tnoÊç analitycznego
myÊlenia;
4) znajomoÊç j´zyka obcego.
Wnioski kandydatów o przystàpieniu do konkursu powinny zawieraç:
1) CV i list motywacyjny;
2) pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zàbkach;
3) kopie Êwiadectw pracy i ew.
opinie o dotychczasowej pracy
zawodowej;

4) kopi´ dyplomu ukoƒczenia
studiów wy˝szych oraz dokumentów o ukoƒczonych kursach
podnoszàcych kwalifikacje;
5) oÊwiadczenie o znajomoÊci
j´zyka obcego;
6) aktualne zaÊwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ
zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oÊwiadczenie o korzystaniu
z pe∏ni praw publicznych i o niekaralnoÊci za przest´pstwa pope∏nione umyÊlnie oraz, ˝e nie
toczy si´ post´powanie karne;
8) oÊwiadczenie, ˝e kandydat
nie by∏ karany karà dyscyplinarnà
oraz nie toczy si´ przeciwko nie-

mu post´powanie dyscyplinarne;
9) oÊwiadczenie, ˝e kandydat
nie by∏ karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
oraz stanowisk zwiàzanych
z dysponowaniem Êrodkami publicznymi;
10) adres i telefon kontaktowy;
11) pisemne oÊwiadczenie
o przystàpieniu do konkursu
i klauzula o treÊci: wyra˝am zgod´
na przetwarzanie moich danych
osobowych, zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawà z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).
Dokumenty nale˝y sk∏adaç

BURMISTRZ MIASTA ZÑBKI OG¸ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartoÊci szacunkowej poni˝ej 60 000 euro na:
Przygotowanie i druk gazety
miejskiej „Co s∏ychaç?”
I. Przedmiotem zamówienia
jest:
Przedmiotem zamówienia jest
przygotowanie i druk gazety
miejskiej o nast´pujàcych parametrach: nak∏ad: 5.000 egzemplarzy, obj´toÊç egzemplarza:
4 strony formatu A3 w jednym
kolorze na papierze offsetowym
(80g/m2), Gazeta winna ukazywaç si´ raz w miesiàcu (w piàtek
przed ostatnià niedzielà miesiàca). Za zgodà i/lub na wniosek
Zamawiajàcego gazeta mo˝e
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ukazaç si´ w innym terminie i innej obj´toÊci.
Zamawiajàcy nie dopuszcza
sk∏adania ofert wariantowych.
Zamawiajàcy nie dopuszcza
sk∏adania ofert cz´Êciowych.
II. Wymagania stawiane Wykonawcom:
W post´powaniu mogà wziàç
udzia∏ Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 z póên.
zm.) zwanej dalej ustawà, spe∏nia-

jàcy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy
oraz zobowiàzani sà z∏o˝yç:
a. aktualny odpis z w∏aÊciwego
rejestru albo aktualne zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne
przepisy wymagajà wpisu do rejestru lub zg∏oszenia do ewidencji
dzia∏alnoÊci, wystawiony nie
wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert,
b. oÊwiadczenie o spe∏nieniu
warunków udzia∏u w post´powaniu,
Szczegó∏owe informacje dodatkowe mo˝na uzyskaç w Urz´-

Otwarcie ofert odb´dzie si´
dnia 10.03.2005r. o godzinie
11.15 w siedzibie Zamawiajàcego przy ulicy Wojska Polskiego 10, w sali konferencyjnej Urz´du Miasta.

dzie Miasta Zàbki ul. Wojska
Polskiego 10 lub telefonicznie
(022) 781 68 14; 781 68 15.
Osobà uprawnionà do kontaktów z oferentami jest Sylwester
Marzoch, Ma∏gorzata Wyrzykowska.
Specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia (bezp∏atna)
mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Miasta Zàbki ul. Wojska Polskiego
10 w sekretariacie.
SpoÊród z∏o˝onych ofert wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza z punktu widzenia nast´pujàcych kryteriów i ich wag:

mnie Ko∏a Turystyczno Krajoznawczego w Zàbkach.
W obr´bie ko∏a b´dzie organizowana turystyka piesza, rowerowa i autokarowa (dla osób starszych) po okolicach Zàbek i po
terenie ca∏ego kraju.
W trakcie wycieczek b´dà
przekazywane treÊci historyczne,
ekologiczno-przyrodnicze, geograficzne, religijne i spo∏eczne.
Osoby zainteresowane przynale˝noÊcià do Ko∏a Turystyczno
Krajoznawczego zapraszamy do
zg∏aszania si´ do kancelarii Urz´du Miasta Zàbki lub na mój dy˝ur w Miejskim OÊrodku Kultury
przy ul. Orlej 8 we wtorki od
godz. 18.30-19.30.
Zbigniew Michalski

nym i dopiskiem „Konkurs na
stanowisko dyrektora Miejskiego
OÊrodka Kultury”, w terminie do
dnia 30 marca 2005 r., na adres:
Burmistrz Miasta Zàbki, 05-091
Zàbki, ul. Wojska Polskiego 10.
Przewiduje si´, ˝e wnioski zostanà rozpatrzone do dnia 14
kwietnia 2005 r.
O terminie i miejscu przeprowadzenia post´powania konkursowego kandydaci zostanà powiadomieni indywidualnie.
Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych dzia∏alnoÊci Miejskiego OÊrodka Kultury b´dà udost´pnione w siedzibie
placówki, która mieÊci si´
w Zàbkach przy ulicy S∏owackiego 10, tel. 781-64-30.
osobiÊcie, w zamkni´tych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej”, w terminie
do dnia 30 marca 2005 r., na adres:
Burmistrz Miasta Zàbki, 05-091
Zàbki, ul. Wojska Polskiego 10.
Przewiduje si´, ˝e wnioski zostanà rozpatrzone do dnia 14
kwietnia 2005 r.
O terminie i miejscu przeprowadzenia post´powania konkursowego kandydaci zostanà powiadomieni indywidualnie.
Informacje dotyczàce funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej mo˝na uzyskaç w siedzibie placówki, która mieÊci si´
w Zàbkach przy ulicy Pi∏sudskiego 7, tel. 781-62-53.
cena za jakà zostanie zrealizowane zamówienie – 100 %,
Termin zwiàzania z ofertà:
30 dni
Okres realizacji zamówienia: 3 lata od dnia podpisania
umowy.
Termin sk∏adania ofert
up∏ywa dnia 28.02.2005 r. o godzinie 14.00 Oferty nale˝y
sk∏adaç w kancelarii ogólnej
w Urz´dzie Miasta Zàbki
ul. Wojska Polskiego 10.
Otwarcie ofert odb´dzie si´
dnia 28.02.2005 r. o godzinie
15.00, Urz´dzie Miasta Zàbki
ul. Wojska Polskiego 10, w sali
konferencyjnej.

