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RUSZYŁA PRZEBUDOWA DROGI 634
Po kilku miesiącach oczekiwań rozpoczęto w końcu prace nad modernizacją fragmentu wojewódzkiej drogi nr 634 (część ul. Piłsudskiego i ul. Skorupki). Jest to
odcinek od Kościoła pw. Świętej Trójcy do skrzyżowania ul. Skorupki i Orlej.
– Ten przetarg przygotowywany był
już od dłuższego czasu. Udało się go rozstrzygnąć. Kryterium przetargowym była
cena. Na wykonanie prac złożyło oferty
kilku wykonawców. Początkowo przetarg
wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mińska Mazowieckiego, jednak
dostrzeżono tam pewne błędy w ofercie,
przetarg został również oprotestowany.
W konsekwencji przetarg wygrała Spółdzielnia Robót Budowlano - Drogowych
z Tłuszcza. Znamy tę firmę, robiła już dla
nas ulicę Powstańców. Zgodnie z umową i
harmonogramem robót budowlanych prace rozpoczęły się 7 listopada i mają zakończyć się do 15 grudnia br. - informuje zastępca burmistrza Grzegorz Mickiewicz.
Obecnie trwają prace nad rozbiórką
starych chodników i montażem nowych

krawężników. Na tym odcinku zostaną wykonane chodniki, jak również zostanie położony nowy dywanik asfaltowy. - Zdajemy
sobie sprawę, że to nie poprawi funkcji komunikacyjnej tej drogi, nie spowoduje, że
będzie mniej korków. Bez wątpienia wpłynie to jednak na poprawę bezpieczeństwa
i estetyki tego odcinka drogi. Zdajemy
sobie sprawę, że bez dodatkowych dróg
nie uda się zlikwidować korków – uważa
wiceburmistrz Mickiewicz. We wtorek, 20
listopada, burmistrz spotkał się w sprawie
tej drogi z naczelnikiem Wydziału Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jak również z kierownikiem
robót drogowych.
Inwestycja ta pochłonie ponad 2,7 mln zł.

ZAWIADOMIENIE
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Wołomin
- Nowy Dwór Mazowiecki
informuje
Od dnia 7 listopada 2007 r.
do 15 grudnia 2007 r. wystąpi
utrudnienie w ruchu kołowym
w związku z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 18 +856 (w pobliżu
zjazdu do Kościoła) do km 19
+434 (sygnalizacja świetlna
- skrzyżowanie z ul. Orlą) w
miejscowości Ząbki.

red.
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50 LAT RAZEM
17 listopada, w sali ślubów Urzędu
Miasta Ząbki odbyła się uroczystość z
okazji 50 – tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego przez dwie ząbkowskie pary. Honorowi goście - Państwo
Stanisława i Janusz Gołębiewscy oraz

Państwo Zofia i Kazimierz
Puchta zostali udekorowani
odznaczeniami państwowymi
przyznanymi przez Prezydenta RP.
Uroczystości rozpoczęła Joanna Konieczna – Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego, gratulując
dostojnym Jubilatom
tej wspaniałej chwili.
Serdeczne życzenia
przekazali również
obecni na uroczystości Burmistrz
Robert Perkowski, Przewodniczący Rady Miasta Sławomir
Ziemski oraz Przewodniczący
Komisji Społecznej Marcin Kubicki. Przedstawiciele władz miasta
wręczyli Jubilatom pamiątkowe
dyplomy, państwowe odznaczenia i drobne upominki.

W tak uroczystej chwili nie mogło się
również obyć bez toastu na cześć honorowych gości i jubileuszowego tortu. Wyróżnionym parom towarzyszyli licznie przybyli członkowie ich rodzin. Szczęśliwym
parom również składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych długich wspólnie
spędzonych lat.
red.

KUMLUCA - ZĄBKI
W dniach 26-31 października 2007 r. miała miejsce wizyta polskich samorządów
w Turcji. W polskiej delegacji znaleźli się również samorządowcy i biznesmeni z
terenu powiatu wołomińskiego.

Naszą delegację reprezentowali Burmistrz Robert Perkowski, Przewodniczący
Komisji Społecznej Marcin Kubicki oraz

Prezes Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon
Daniłowski. Obecne
były również władze
Kobyłki oraz Zielonki. Szefom samorządów towarzyszyli
przedstawiciele rad
miejskich oraz przedstawiciele
biznesu.
Honorowym przedstawicielem polskiej
delegacji był przewodniczący Komitetu
Gospodarki Komunalnej przy Krajowej
Izbie Gospodarczej
- Piotr Balicki.
Spotkania zorganizowano dzięki współpracy ATIK - ECTB (European Council of
Turkish Bussines Cooperation), Platformy
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Polsko-Tureckiego Stowarzyszenia Przyjaźni Biznesu oraz ANTIKAD (Stowarzyszenia Kobiet Biznesu w Antalyi).
Efektem kilkudniowej wizyty są wstępne intencyjne umowy partnerskie pomiędzy miastami: Elmali - Kobyłka, Kumluca
– Ząbki, Mavikent - Zielonka.
Miasta, z którymi nasze samorządy
podpisały umowy położone są w prowincji
Antalya nad Morzem Śródziemnym.
Współpracę nawiązali także przedstawiciele giełd towarowych: Praskiej Giełdy
Towarowej i Giełdy Handlowej z Antalyi
oraz izb handlowych. Dzięki zawartym
porozumieniom możliwa będzie współpraca gmin z partnerami tureckimi na
płaszczyźnie ekonomicznej, kulturalnej i
socjalnej. Więcej na temat tureckiej wizyty napiszemy w kolejnym numerze.
red.
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DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM NR 1
Pierwszy raz w historii naszej szkoły obchodziliśmy dzień patrona. Jest nim Jan Paweł II –nasz papież. Uczniowie i nauczyciele z powagą przygotowali się do tego dnia. Poezja, prezentacje multimedialne, albumy, gazetki szkolne ale również rywalizacja sportowa to tylko część tego, co działo się 13 października w naszej szkole. W każdej z tych form pracy pokazywaliśmy
to, co Jan Paweł II pozostawił po sobie, i z czego powinniśmy korzystać w codziennym życiu.

Pierwszoklasiści tuż po ślubowaniu

Licznie zgromadzeni rodzice, Burmistrz
Miasta Robert Perkowski, Wicestarosta
Piotr Uściski, Radni Miasta oraz zaproszeni
goście wspólnie z nami uczestniczyli w święcie szkoły.

ZNISZCZONO
SYMBOLICZNE
DRZEWKO

Dąb „Lolek” przy skrzyżowaniu
ulicy Kolejowej i Batorego

W tym dniu uczniowie
klas I złożyli ślubowanie
na wierność wartościom
przekazanym nam przez
Jana Pawła II. Klasa III c
pod opieką nauczycielki
języka polskiego Katarzyny
Supranowicz przygotowała
dla „pierwszaków” otrzęsiny. „Anioł” i „Lucyfer”
podczas tych niebiańsko
- piekielnych zmagań walczyli o dusze kandydatów
do raju, czyli naszego gimnazjum. Nasz patron, Jana
Paweł II często odwoływał
się w swoich naukach do
wartości kształtujących charakter młodego
człowieka. Jedną z nich jest sport i rywalizacja „fair play”. W tym dniu odbyła się także I
Szkolna Gimnazjada, której pomysłodawcą
i organizatorem był Robert Węgrzynek, nauczyciel wychowania fizycznego. Konkurencje sportowe przeplatały się z konkursami
wiedzy o naszym patronie. Zwycięska klasa
Id otrzymała pamiątkowy puchar przechodni od dyrektora szkoły.
Czasem ludzki wandalizm nie ma granic. Nie inaczej było i tym razem. 6 listopada nieznany sprawca zdewastował
drzewko dębowe, które miało dla mieszkańców Ząbek bardzo duże znaczenie.
Otóż dąb „Lolek” posadzony nieopodal
skrzyżowania ul. Kolejowej i Batorego,
przy samym wejściu do Parku Miejskiego został jak mówi pamiątkowa tablica:
„zasadzony tu 16 października 2005 roku
przez mieszkańców Ząbek w 27. rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową”. Trzeba dodać, że napis na tej tablicy
rozpoczynało motto: „Niech to zasiane
ziarno wydaje owoc w nas...”. Burmistrz
Miasta zmartwiony jest tą sytuacją, że
ofiarą wandalizmu padają nawet symbole. Burmistrz zapowiada, że sprawca tego
występku zostanie ukarany. Na razie jednak nie wiadomo, kto się tego dopuścił.
Burmistrz Perkowski zapowiedział, że
osoba, która wskaże wandala może liczyć
na nagrodę.
red.

Przemawia Dyrektor PG Nr 1 Karol Małolepszy

Reprezentanci klas II i III wzięli udział w
konkursie recytatorskim poezji Karola Wojtyły oraz recitalu piosenki religijnej uzdolnionych wokalnie uczennic gimnazjum.
Zakończeniem obchodów była niedzielna msza święta w intencji Ojca Świętego, w
kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w
Ząbkach.
Katarzyna Markowska

DOWODY
– DO KOŃCA ROKU
Szanowni Państwo
Przypominamy, iż z dniem 31 grudnia
2007 r upływa termin obowiązku wymiany
książeczkowych dowodów osobistych, dlatego też apelujemy do mieszkańców, którzy
nie dokonali jeszcze wymiany, by mimo przedłużenia ważności dowodów nie odkładali
realizacji tego obowiązku i jak najszybciej
złożyli stosowny wniosek. W celu ułatwienia Państwu wymiany dokumentów, wnioski
dowodowe przyjmowane są codziennie w
godzinach pracy Urzędu (pok. Nr 1) oraz
dodatkowo w drugą sobotę każdego miesiąca w godz. 9-13.
W przypadku osób niepełnosprawnych lub
obłożnie chorych mających trudności z dotarciem do Urzędu istnieje możliwość dojazdu
do tych osób, po wcześniejszym zgłoszeniu.
Referat Spraw Obywatelskich

3

CO SŁYCHAĆ

SPOTKANIE W SPRAWIE UL. BATOREGO
W październiku w sali konferencyjnej Urzędu odbyły się dwa spotkania w sprawie ulicy Batorego. Podczas zebrań omówiono
zarówno sprawy bieżące dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa na tej drodze, jak i kwestię przyszłej modernizacji
tej drogi.
PIERWSZE SPOTKANIE
Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy mieszkańców, a dokładnie
jednego z mieszkańców, który zorganizował
takie spotkanie w dniu przyjęć interesantów.
– W tym dniu spodziewałem się jednej
osoby, która została zapisana, a spotkałem
grupę ok. 60 –osobową. Stało się tak dlatego, gdyż jeden z mieszkańców w moim imieniu zorganizował takie spotkanie, o którym
mnie nie poinformował. Tak też mieszkańcy
licznie przybyli na nie. Z chęcią spotkałem
się z mieszkańcami, chociaż ubolewam, że
w taki sposób zorganizowano to spotkanie.
Prawdę mówiąc spodziewałem się jednej
osoby, która się zapisała.
Po tym spotkaniu widać było duże oczekiwania mieszkańców, co do jakości tej drogi, bezpieczeństwa, czy też kwestii natężenia
ruchu na tej drodze. Ponieważ jest to droga
powiatowa, więc wszelkiego rodzaju rozmowy na temat szczegółowych rozwiązań
(ograniczeń tonażowych, prędkości ruchu)
należy bezpośrednio kierować do powiatowego zarządcy drogi. Zobowiązałem się, że
zorganizuję takie spotkanie, na które zaproszę starostę i jego służby. Jeśli chodzi o
egzekwowanie istniejących znaków (ograniczenie prędkości, wyprzedzanie na przejściu
dla pieszych,) to dotyczy policji, więc zaprosiłem i przedstawicieli policji ząbkowskiej
– informuje burmistrz Robert Perkowski.
To nie jest obwodnica
W sprawie ulicy Batorego pojawiła się
wprowadzająca w błąd opinia, że powiat

wraz z władzami Ząbek ma zamiar
wprowadzić ruch obwodowy i na
ul. Batorego przekierować wszystkie samochody ciężarowe. Obserwując ruch na tej ulicy w ostatnich
miesiącach można było bez trudu zauważyć, że natężenie ruchu
na tej drodze znacząco wzrosło.
Głównym powodem tej zmiany
jest próba ominięcia przez wielu kierowców dojeżdżających do
Warszawy korków, które tworzą
się na ul. Skorupki i ul. Łodygowej.
Największe natężenie ruchu na ul. Batorego
było wówczas, gdy remontowano przejazd
na ul. Łodygowej. Wtedy kierowcy poszukując alternatywnego objazdu, odkryli skrót
poprzez ul. Batorego. Remont na Łodygowej został wykonany, ale ci, którzy korzystali
z ul. Batorego przyzwyczaili się do tego i dalej jeżdżą tą drogą.
Co na to władze?
– Jako miasto wysłaliśmy do powiatu pismo z prośbą o ograniczenie tonażu na tej
drodze, żeby nie jeździły tędy ciężkie pojazdy. Sugerujemy, żeby było to ograniczenie
do 3,5 tony. Prawie dwa miesiące czekamy
na jakąś reakcję. Powiatowy inspektor ruchu
drogowego twierdzi, że jest to skomplikowane, ponieważ ul Batorego kończy się poza
powiatem wołomińskim, w Warszawie, więc
powiat musi tę kwestię uzgodnić dodatkowo z władzami Warszawy – powiedział burmistrz Perkowski.
Burmistrz wystąpił również z prośbą do
komendanta powiatowego policji, aby skierował na tę ulicę sekcję
ruchu drogowego, szczególnie w godzinach szczytu, w celu ukrócenia niebezpiecznych poczynań
niektórych kierowców.
Tym bardziej, że jest
to droga wzdłuż której
uczęszcza wielu pieszych.
DRUGIE SPOTKANIE
Na drugie spotkanie przybyli zaproszeni
goście. Przybył również
starosta wołomiński Maciej Urmanowski. Na tym
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spotkaniu mieszkańcy dodatkowo poprosili,
aby oznakować tę drogę, szczególnie w pobliżu szkoły, stawiając znaki ograniczające
prędkość do 30–40 k/h.
W swym wystąpieniu starosta obiecał,
że na początku roku powstanie gotowy
projekt i być może pod koniec przyszłego
roku rozpocznie procedurę przetargową na
wykonawstwo tej drogi. Parametry drogi,
które wspólnie zostały wypracowane przez
powiat i miasto mają odpowiadać najnowocześniejszym standardom. Po przebudowie
droga ma być na całej długości odwodniona, z wybudowaną odrębną kanalizacją deszczową. Wzdłuż drogi ma powstać
ścieżka rowerowa na prawie całej długości wraz z chodnikami po obu stronach. Po
modernizacji zdecydowanie ma się poprawić bezpieczeństwo na tej drodze. Przejścia
dla pieszych będą budowane z azylami,
które dodatkowo spowolnią ruch. Prawdopodobnie powstaną dwie sygnalizacje
świetlne: sygnalizacja wzbudzeniowa przy
Szkole Podstawowej nr 2 oraz sygnalizacja
na skrzyżowaniu ul. Batorego z ul. Bema i
Sobieskiego. Prawdopodobnie będzie również rondo na skrzyżowaniu z ul. Wolności.
Dodatkowo chodniki będą odgrodzone od
jezdni pasem zieleni, poprawi to bezpieczeństwo pieszych, a w okresie zimowym
spowoduje, że odgarniany śnieg nie będzie
leżał ani na chodniku, ani na jezdni.
– Jest to bardzo ważna droga w Ząbkach.
Jeśli uda się to zrobić w tym zakresie jak
proponuje starosta, to może być to najlepiej
wykonana i najbardziej kompleksowo potraktowana inwestycja w powiecie – ocenia
burmistrz Robert Perkowski.
red.
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PODWYŻKA PODATKÓW, DLACZEGO?
W ostatnim czasie zostałem bezpardonowo zaatakowany przez osoby sprawujące władzę w naszym mieście, jako hamulcowy
inwestycji w naszym mieście, które mogą być sfinansowane tylko z podwyżek podatków.
Jak mawiał Leon Niemczyk są trzy rodzaje kłamstwa: małe kłamstwo, duże kłamstwo i
statystyka. Jestem przeciwnikiem bezmyślnego, bezrefleksyjnego zwiększania podatków,
tymczasem w trakcie posiedzenia Rady Miasta
przedstawiając projekt uchwały o podwyżce podatków posłużono się tym argumentem. Przedstawiciel rządzącej koalicji PiS oraz Wspólnoty
poinformował, że skoro w Ząbkach w ostatnim
czasie wzrosły ceny nieruchomości, to mieszkańcy mają wręcz obowiązek podzielić się z
miastem powstałym w ten sposób dochodem.
Kuriozalny w swej wymowie jest ten argument, bo jaki udział w tym wzroście ma urząd
miasta? Moim zdaniem żaden, bo wzrost cen
wynika z uwarunkowań rynkowych.
Na nic się zdały argumenty, że przecież z
tego tytułu, iż wzrosły ceny nieruchomości to
mieszkańcom nie przybyło w portfelu. Ewentu-

alny zysk mogliby odnotować tylko przy sprzedaży i wyprowadzeniu się z Ząbek, tylko gdzie
mają się przenieść, jeśli tu mają miejsca pracy i
tu się wychowali?
Uzasadniając podwyżki argumentowano, że
przecież statystycznie wzrosły pensje. Być może
statystycznie jest to prawda, lecz w gronie moich znajomych nie znam osoby, której od kilku
lat podniesionoby wynagrodzenie. Tymczasem
całkiem odczuwalna jest podwyższa cen artykułów spożywczych, przemysłowych i kosztów
utrzymania. Prawie codziennie udając się do
sklepu nie wiem ile tak naprawdę zapłacę za
chleb i masło, bo artykuły te nieustannie drożeją. Tymczasem już teraz zapowiadane są 1020% podwyżki cen energii elektrycznej, co za
tym się kryje wiemy wszyscy.
Tymczasem hipokryci uzasadniając podwyżki podatków informują, że osoby, których nie

WIELKI HAMULCOWY?
(czyli ad vocem „podwyżka podatków, dlaczego?”)
Szanowny Panie Radny. W żadnym wypadku nie atakuję Pana personalnie oraz nie przypinam łatki głównego, miejskiego hamulcowego, choć i takie opinie na Pana temat do mnie
docierają. Szanuję Pana odmienne poglądy i
różny punkt wiedzenia, choć przyznaję, że się z
nimi w sposób fundamentalny nie zgadzam. W
dobie otwartej wymiany zdań każdy pogląd powinien zostać przestawiony i wysłuchany, lecz
jak Pana przykład pokazuje, nie każdy pogląd
uzyskuje społeczną akceptację i większość w
Radzie Miasta przekładającą się na konkretne
uchwały, decyzje czy rozstrzygnięcia.
Nie mogę także przejść do porządku dziennego nad faktem, że Pan z jednej strony stara
się bronić najbiedniejszą część mieszkańców
miasta, a jednocześnie Pańscy klubowi koledzy
z „Czas na Ząbki” pismem BR0058/93/2007
składają do budżetu miasta wnioski o wykonanie wielomilionowych inwestycji. Wnioski,
które znajdują w budżecie miasta jedynie częściowe, finansowe pokrycie. W swoim artykule
w „Co Słychać?” z dnia 26 października b.r. w
sposób jasny i precyzyjny starałem się określić,
że stoimy przed alternatywą - niskie podatki i
wolniejszy rozwój, czy wyższe podatki lecz i
szybsze oraz większe inwestycje komunalne. Te
dodatkowe 500 tys. zł nie będzie stanowiło dużej części ponad 20 mln budżetu inwestycyjnego na przyszły rok, ale zawsze znajdzie odzwier-

ciedlenie w konkretnej inwestycji.
Miasto Ząbki to w swojej istocie nie Rada
Miasta, Burmistrz czy Urząd Miasta, lecz 24
tysiące ludzi, którzy tutaj mieszkają, pracują i
płacą podatki. I to właśnie z ich ciężko zarobionych pieniędzy pokrywane są wydatki na budowę wodociągów, kanalizacji i dróg. Jednym słowem to mieszkańcy poprzez swoistego rodzaju
„składki” budują swoje miasto. Im więcej tych
środków, tym szybciej powstanie np. wodociąg
w ul. Maczka, kanalizacja w ul. Kwiatowej czy
asfalt na ul. Sosnkowskiego. Proste i logiczne.
Nie dostrzegam w tym żadnej bezmyślności,
lecz świadomą, celową i zdroworozsądkową
strategię większości radnych Miasta Ząbki, stawiających na lokalny rozwój.
Zapewne w naszym mieście jest jeszcze wiele biedy i ubóstwa, jednakże niezaprzeczalnym
faktem jest także minimalne bezrobocie panujące w Ząbkach oraz znaczący wzrost dochodów
mieszkańców, znajdujący realne odzwierciedlenie w tegorocznych dochodach miasta z tytułu
podatku PIT i PCC jak również znaczącym
zmniejszeniu się liczby osób najbiedniejszych,
ubiegających się w Urzędzie Miasta o zasiłki
socjalne lub stypendia szkolne.
Nie wiem jakim cudem wymyślił Pan skomplikowaną i trudną do przejścia procedurę
umorzenia podatku od nieruchomości. Wystarczyłoby zerknąć do akt tego typu spraw, żeby

będzie stać na ich zapłacenie będą się mogły
ubiegać burmistrza o ich umorzenie po przeprowadzeniu przez ośrodek pomocy społecznej
wnikliwej oceny środowiskowej. Jak powiedziała
moja znajoma ma to na celu tylko upokorzenie
człowieka, bo najpierw doprowadza się go na
skraj wydolności finansowej, następnie przeczołga go przez mało przyjemne procedury urzędnicze, aby w efekcie burmistrz „wspaniałomyślnie”
podjął samodzielnie decyzję, czy danemu petentowi umorzyć lub nie zaległości podatkowe.
Jedna z radnych stwierdziła, że dzięki podwyżce podatków w Ząbkach być może wybudujemy zespół rekreacyjno wypoczynkowy z basenami, jacuzzi i masażami, z tym, że ci, którzy
ze swoich podatków sfinansują to wszystko, co
najwyżej będą mogli te luksusy pooglądać zza
płota, bo nie będzie ich stać na bilety.
Krzysztof Laskowski
się przekonać, iż cała dokumentacja to wniosek
zainteresowanego, oświadczenie o jego stanie
majątkowym, zazwyczaj także odcinek renty lub
emerytury, kilka ostatnich rachunków za prąd,
gaz, wodę i ścieki, a na końcu decyzja Burmistrza Miasta. Razem kilka, niekiedy kilkanaście
kartek papieru. Dla chcącego nic trudnego.
Nieprawdą jest, iż OPS przeprowadza przy tej
procedurze wnikliwą ocenę środowiskową.
Na koniec może warto jasno sprecyzować
przedmiot dyskusji i skalę uchwalonego przez
Radę Miasta wzrostu w podatku od nieruchomości. Dla 60-cio metrowego lokalu mieszkalnego ze 100 m udziałem w nieruchomości
wspólnej w skali roku podatek wzrośnie z 50,6
zł na 59,8 zł. Dla 120 - to metrowego domu
jednorodzinnego na 800 - metrowej działce
budowlanej zamiast 221,20 zł, roczny podatek
wyniesie 269,60 zł. Mówimy zatem (jak Pan
twierdzi) o doprowadzającej ludzi na skraj wydolności finansowej podwyżce, o 0,76 zł i 4,03 zł
w skali miesiąca!
Za te kilkanaście zł więcej od statystycznego właściciela nieruchomości w Ząbkach z całą
pewnością nie wybudujemy centrum sportoworekreacyjnego, kosztującego aż 80 mln zł. Centrum, którego potrzebę stworzenia mieszkańcy
Ząbek wymienili w ankiecie nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2007-2013 na pierwszym
miejscu, jako priorytet, tuż przed budową sieci
wodociągowej i rozwojem bazy oświatowej.
Sekretarz Miasta Ząbki
/-/ Robert Świątkiewicz
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AKCJA „ŚWIĘTO DRZEWA”
W dniu 10 października Klub Młodego Ekologa działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach zorganizował obchody
„Święta Drzewa”. W Polsce akcja sadzenia drzew odbywa się po raz piąty z inicjatywy Klubu Gaja. Co roku w programie
uczestniczy ponad sto tysięcy osób i wysadzanych jest kilkadziesiąt tysięcy drzew. W tym roku Klub Młodego Ekologa czynnie
włączył się w realizacje tego projektu, proponując szereg działań zmierzających do zwiększenia zainteresowania problemami
przyrody.
Podczas obchodów Święta Drzewa członkowie „Klubu Młodego Ekologa” zaprezentowali przedstawienie teatralne pt.
„>>>>>>>>>>>>>>>>”mające na celu ukazanie postaw proekologicznych.
W ramach akcji przeprowadzono konkurs plastyczny „EkoDrzewo” dla wszystkich uczniów szkoły. Konkurs cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, a zgłaszane prace prezentowały
bardzo wysoki poziom artystyczny. Zakup nagród dla laureatów konkursu był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu
pani Wioletty Rutkowskiej oraz pomocy finansowej okazanej
przez Urząd Miasta Ząbki.
Wiedza przyrodnicza wychowanków została sprawdzona
podczas quizu ekologicznego. Słodkie nagrody dla mistrzów
ekologii zakupiła i wręczyła przewodnicząca Rady Rodziców
Barbara Niewiadomska.
Finał obchodów „Święta Drzewa” miał miejsce na boisku
szkolnym, gdzie Młodzi Ekolodzy, członkowie „Ligi Ochrony
Przyrody” oraz zaproszeni goście wysadzili piętnaście drzew.
Zasadzonymi drzewami opiekują się uczniowie. Obserwując
ich rozwój uczą się odpowiedzialności, cierpliwości i szacunku
dla przyrody.

Od lewej: Barbara Niewiadmoska, Zofia Dudzik, Elżbi Grodzka-Prokopiuk z uczniami SP Nr 1

P.S. Serdecznie dziękujemy Wiesławie Bali, Halinie Żuk
oraz Katarzynie Waś za pomoc w organizacji imprezy.
Opiekunowie Klubu Młodego Ekologa:
Elżbieta Grodzka-Prokopiuk
Agnieszka Rudnik
Agnieszka Rudnik z KME

Dyrektor SP Nr 1 Joanna Odzeniak wtrakcie sadzenia drzewka
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA
Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat”, 05-091 Ząbki ul. Westerplatte 1/11
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 ust. 1, § 5 ust. 1, § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U nr 89 poz. 826 i nr 189 poz. 1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku
nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego
wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach” w terminie do dnia 28 grudnia 2007 r., na adres: Burmistrz Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul.
Wojska Polskiego 10.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ząbki.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach zatrudni od zaraz nauczyciela wychowania fizycznego w
wymiarze 20 godz. tygodniowo + zajęcia pozalekcyjne.
Bliższe informacje pod nr telefonu 0-22 781-61-93 lub 0-22 781-48-67

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach zatrudni pracownika obsługi na stanowisku „stopka”
(przeprowadzający uczniów przez przejście dla pieszych).
Więcej informacji w sekretariacie szkoły – p. J. Wilczewska tel. 022 781-60-66 w 20.
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ZŁOTO RAFAŁA
TERLIKOWSKIEGO Z ZĄBEK
W dniach 26 – 28 października 2007 w Orlando na Florydzie w USA odbył się
ogólnoświatowy turniej sztuk walk, w którym wziął udział również nasz mieszkaniec Rafał Terlikowski. Oprócz niego w czteroosobowej ekipie z Polski znaleźli się
Iwona Koc i Oskar Ślepowroński z Kobyłki oraz Maksym Huczyński z Wrocławia.
Pierwsza trójka zawodników przygotowywała się do mistrzostw pod kierunkiem
sensei Renaty Naczaj – Fedorenko, instruktora na co dzień pracującego z dziećmi
i młodzieżą w Ząbkach i Kobyłce.

Rafał Terlikowski Ząbki – złoto
Iwona Koc Kobyłka – złoto
Oskar Ślepowroński Kobyłka – złoto
Maksym Huczyński Wrocław - 2 x srebro

ZĄBKOWSKA

- Bój o medale był bardzo zacięty. Zawodnicy walczyli z dobrze przygotowanymi
przeciwnikami, klimatem i stresem związanym z prestiżem imprezy – jednak wszystko
udało się jak w bajce – przywieźliśmy do
kraju 5 medali – powiedziała Renata Naczaj
– Fedorenko.
red.

„DWÓJKA” NAJLEPSZA NA MAZOWSZU

24 października 2007 w Płocku odbyła się uroczystość podsumowująca IX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w roku
2006/07. Z ponad 4 tysięcy szkół podstawowych na Mazowszu do finałów zakwalifikowało się 319. Szkoła Podstawowa nr 2
im Jana Kochanowskiego w Ząbkach zajęła pierwsze miejsce wyprzedzając inne szkoły, w tym też sportowe. Uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w następujących dyscyplinach sportowych:
- indywidualne biegi przełajowe- dziewcząt
(6 miejsce)
- indywidualne biegi przełajowe chłopców (1)
- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt (5)
- sztafetowe biegi przełajowe chłopców (1)
- czwórbój lekkoatletyczny dziewczęta (9)
- czwórbój lekkoatletyczny chłopcy (7)
- mini koszykówka chłopców (7)
- mini piłka ręczna chłopców (7)
Szkolny Związek Sportowy w Płocku
jako gospodarz Igrzysk zaprosił na uroczystość przedstawicieli Ministerstwa Sportu,

Oświaty, działaczy SZS oraz dyrektorów i
nauczycieli szkół, które zdobyły najlepsze
miejsca w województwie mazowieckim.
Nauczyciele wych.-fiz. ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach są dumni ze swoich uczniów i dziękują im za swoja pracę
i zaangażowanie, które przyczyniły się do
tego sukcesu. Taki wynik jednak nie rodzi
się bez współpracy między nauczycielem i
uczniem i nie przeszkadzają temu nawet
trudne warunki pracy.
Agnieszka Jarosińska

ZAPOWIEDZI
KULTURALNE
25 listopada, godz. 17.00
Wieczorek z Kulturką - „Nasza mała Ojczyzna”, (w programie m.in. koncert Grażyny
Skowron - Matkowskiej - utwory z repertuaru H. Ordonówny)
MOK, ul. Orla 8
8 grudnia godz. 11:00
Zabawa z Mikołajem dla dzieci młodszych
MOK, ul. Orla 8.
Wstęp wolny
8 grudnia godz. 17:00
Wieczorek z Kulturką - „W prezencie dla
Mikołaja”, (w programie m.in. występy koła
teatralnego MOK, taniec towarzyski, taniec
nowoczesny, występy wokalne)
MOK, ul. Orla 8.
Wstęp wolny
15 grudnia godz. 17:00
Wernisaż. Malarstwo i Rzeźba „Anioły” Adriany Laube
MOK, ul. Orla 8.
Wstęp wolny
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