
Do domu Ojca swego zapukał Wielki Człowiek.
Wielki Polak. Papież Jan Paweł II.

(1920 – 2005)
Miasto Ząbki pożegnało Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II.

Był jak apostołowie niestrudzony. Papież pielgrzym. 
Naszedł czas, aby wrócił do Ojca swego. 

Jan Paweł II do końca był pogodny i świadom tego co się dzieje. 
Głosił Boże Słowo na całym świecie. 

Jego słowo było jak ziarno, ludzie glebą. 
Póki był, zasiewał słowo wśród nas. 

Nim Bóg zabrał Go pozwolił Mu obejrzeć owoce papieskiej pracy. 
Nie każdemu jest to dane. Cały świat się zatrzymał.
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Dnia 18 lutego odbyła się
XXXII sesja Rady Miasta.

Uchwała w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania

nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze.
Radni przyjęli tą uchwałę okre-
ślając tryb przyznawania na-
gród dla nauczycieli. Projekt
regulaminu był dyskutowany na
posiedzeniu Komisji Społecz-
nej z przedstawicielami ZNP
i dyrekcjami szkół. Zmiany
w trybie przyznawania nagród
wynikają ze zmian w systemie
oświaty.
Uchwała w sprawie regulami-
nu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjal-

nym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Mia-

sta Ząbki.
Po wielu poprawkach rów-

nież i ta uchwała została pozy-

tywnie przyjęta przez Radę
Miasta. Regulamin określa wy-
sokość kwot pieniężnych oraz
formę pomocy jaka może być
kierowana do uczniów. Regula-
min oraz wniosek o przyznanie
zasiłku do wglądu w Biurze Ra-
dy Miasta.

Uchwała w sprawie budżetu
Miasta Ząbki na 2005 rok.

Radni uchwalili budżet Miasta
Ząbki na 2005 r. Budżet zamiesz-
czony jest na stronie 5. W porów-
naniu do wersji budżetu zapro-
ponowanej przez burmistrza
radni dokonali na sesji kilku
zmian. Najistotniejsze zmiany to:

• zgłoszone przez Komisję Go-
spodarczą zwiększenie docho-
dów z tytułu partycypacji
mieszkańców w budowie infra-
struktury o 150 tys. zł;

• zgłoszone przez Komisję Re-
wizyjną zwiększenie docho-
dów z podatku od środków
transportu o 250 tys. zł (lepsza
windykacja zaległości) i z opła-
ty targowej o 120 tys. zł oraz
zmniejszenie dotacji dla MZK
o 345 tys. zł;

• przeznaczenie zwiększonych
dochodów na inwestycje w za-
kresie budowy dróg – ulice
Chłopickiego, Słowiańska,
Ułańska, Pułaskiego, Cisowa,
Wierzbowa, parking przy ul. Pił-
sudskiego oraz na budowę pla-
cu zabaw przy Przedszkolu nr 3;

• na wniosek Komisji Społecz-
nej przeznaczenie 25 tys. zł na
dofinansowanie zakupu samo-
chodu dla Policji;

• na wniosek Komisji Rewizyj-
nej, w ramach budżetu MZK,
zmniejszenie kwoty wydatków
na wynagrodzenia osobowe
o 40% i przeznaczenie tej kwo-

ty na usługi zewnętrzne; radni
w dyskusji nad tym punktem
podkreślali, że mimo licznych
kontroli w MZK i stanowiska
Rady w kwestii odwołania kie-
rownictwa MZK, burmistrz nie
podjął żadnych zdecydowa-
nych działań naprawczych.

Ostatecznie dochody ustalo-
no w wysokości 37.894.377 zł. 

Z dochodów budżetowych
przeznaczono 57 898 zł na
spłatę pożyczek z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz 2. 700 000 zł
na spłatę kredytów.

Wydatki Miasta Ząbki usta-
lono w wysokości 40.644.479 zł.
Na wydatki bieżące przeznacza
się kwotę 25.450.844 zł. Są to wy-
datki związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami w wysokości
3.228.044 zł, wydatki na zadania
własne realizowane z otrzyma-

nych środków z budżetu państwa
oraz wydatki majątkowe kwotę
15.193.635zł, w tym na wydatki
inwestycyjne 14.593.635 zł,

Kwota wydatków obejmuje
ponadto wydatki na realizację
zadań określonych w progra-
mie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych
w wysokości 1.200.000 zł, dota-
cję przedmiotową dla Miejskie-
go Zakładu Komunalnego
w wysokości 555.000 zł, oraz
wydatki na oświatę i wychowa-
nie oraz edukacyjną opiekę wy-
chowawczą w podziale na Szko-
łę Podstawową Nr 1, Szkołę
Podstawową Nr 2, Gimnazjum
Publiczne Nr 1 i Gimnazjum
Publiczne Nr 2.

Deficyt budżetu został usta-
lony w wysokości 2.750.102 zł.
Zostanie on pokryty pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

red.

Przypominamy, iż 4 maja,
dzień Świętego Floriana, jest
świętem Strażaków. Redakcja
„Co słychać?” składa podzięko-
wania naszym strażakom za ofiar-
ną służbę w ratowaniu naszego
życia, zdrowia oraz dobytku. Jak
co roku ten dzień będzie obcho-
dzony na pl. Piłsudskiego w War-
szawie. Dnia 7 maja na cmenta-
rzu w Ząbkach zostaną złożone
kwiaty i zapalone znicze na gro-
bach zmarłych i pomordowanych
strażaków. Natomiast 8 maja br.
odprawiona zostanie Msza Świę-
ta zamówiona przez Zarząd i jed-
nostkę w Parafii Świętej Trójcy
w Ząbkach. W tym roku przypa-
da V Ogólnopolska Pielgrzymka
Strażaków. Również strażacy

OSP z Ząbek biorą udział w tym
wydarzeniu. W dniu 7 maja br.
o godzinie 11.00 na Jasnej Górze
odbędzie się Msza Św. w intencji
braci strażackiej i ich najbliż-
szych. W ten sposób zostaną za-
kończone obchody 1700-lecia
męczeńskiej śmierci Świętego
Floriana, patrona strażaków.
Z tej okazji będą odnowione ślu-
by, jakie złożyły poprzednie po-
kolenia strażaków. Zostanie zło-
żony hołd i dziękczynienie za
opiekę nad służbą strażaków i na-
rodem polskim. 

Przypomnijmy, pielgrzymki
odbyły się w 1991 r, 1992 r, oraz
w 1999 r. Pierwsza pielgrzymka
odbyła 18 czerwca 1939 r. Ten
zjazd strażaków był najwięk-

szym wydarzeniem z początków
ubiegłego wieku w dziejach
polskiego pożarnictwa. Był po-
łączony z pontyfikalną Mszą
św., złożeniem wotum-ryngrafu
oraz ślubowaniem. 

Nadal można wstępować
w szeregi Ochotniczej Straży
Pożarnej działającej w Ząb-
kach. Zapraszamy dorosłych
i młodzież. Bycie członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej to
nie tylko zaszczytna funkcja, ale
i możliwość udzielania pomocy
w ratowaniu życia i mienia.

Ochotnicza Straż Pożarna ser-
decznie dziękuje wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się
w zbiórkę oraz wszystkim darczyń-
com, które udzieliły wsparcia fi-
nansowego przeznaczonego na

zakup dla Jednostki samochodu
pożarniczego. Z tej okazji pra-
gniemy poinformować, iż w po-
dzięce za całokształt współpracy
wręczyliśmy statuetki św. Floriana
księdzu proboszczowi Edwardowi
Kowarze z Parafii Św. Trójcy, księ-
dzu proboszczowi Władysławowi
Trojanowskiemu z Parafii Miło-
sierdzia Bożego oraz księdzu pro-
boszczowi Sylwestrowi Ciesiel-
skiemu z Parafii Ducha Świętego.

Ponadto OSP chce poinfor-
mować, iż w starania o pozy-
skanie środków zaangażowały
się władze samorządowe. OSP
w Ząbkach serdecznie dziękuje
Radzie Miasta Ząbki oraz bur-
mistrzowi Jerzemu Boksznaj-
derowi za przeznaczenie w bu-
dżecie miasta na 2005 r. kwoty
pieniężnej na karosację samo-

chodu pożarniczego. Jest to
piękny akcent wspomagający
naszych dzielnych strażaków
oraz prezent z okazji zbliżają-
cej się latem br. osiemdziesią-
tej rocznicy powstania ząbkow-
skiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Jednostka została
powołana 8 sierpnia 1925 r.

Nadal zachęcamy osoby
i instytucje pragnące wspomóc
naszą jednostkę w pozyskiwa-
niu środków na sprzęt gaśniczy.
Pieniądze można wpłacać na
konto jednostki w Spółdziel-
czym Banku Rzemiosła i Rol-
nictwa, 05-200 Wołomin, ul.
Wąska, nr konta:
74 8006 0000 00109077 2004 0002.

red.
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� XXXII Sesja Rady Miasta �

Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Szanowni Państwo, na prze-
łomie miesiąca marca i kwietnia
br. było nam dane przeżyć chwi-
le próby przez chorobę i śmierć
umiłowanego Papieża Polaka
Kardynała Karola Wojtyły.

Swoje rozgoryczenie i żal wy-
rażali publicznie zarówno wie-
rzący różnych wyznań oraz ci za-
gubieni nie praktykujący.
Najbardziej byłem wzruszony
pokornym zachowaniem mło-
dzieży, szczególnie tej, która na
co dzień żyje na bakier z Kościo-
łem i Panem Bogiem lecz w tej
wzniosłej dla naszego Narodu
chwili potrafiła się zjednoczyć ze
wszystkimi w żalu i modlitwie.
Pozwólcie Państwo, wszyscy do-

rośli, wyrazić naszą wdzięczność
młodzieży ząbkowskiej i z całego
kraju, która w trudzie i poświę-
ceniu gromadziła się nawet
z młodzieżą z różnych stron
świata na modlitewnych czuwa-
niach, towarzysząc w ostatniej
drodze umiłowanemu Ojcu
Świętemu. Mam jedynie nadzie-
ję, że ukochana przez Ojca
Świętego młodzież będzie kro-
czyła śladem Papieża Polaka
i nie da się zdeprawować zlibe-
ralizowanym środkom masowe-
go przekazu. 

Niedługo nam wszystkim
przyjdzie zdawać narodowy
„egzamin” z okazywanej Ojcu
Świętemu miłości i żalu, kiedy

trzeba będzie w referendum
zdecydować o liberalnej wro-
giej Ojczyźnie kościołowi i ro-
dzinie kon-stytucji europej-
skiej. Zaś w wyborach
parlamentarnych i prezydenc-
kich będziemy mieli niepowta-
rzalną szansę odrzucenia
wszystkich skompromitowa-
nych polityków z różnych for-
macji na co dzień zwalczają-
cych wartości wiary i przesłania
Ojca Świętego Jana Pawła II
Naszego Rodaka.

Kiedy 10 lat temu będąc
prezesem Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Pamięci Ks. Jerzego Po-
piełuszki organizowałem przy
pomocy W. Bonifaciuka, A. Ko-
walczyka i władz Miasta obelisk
umiłowanego Ojca Świętego Ja-

na Pawła II w celu godnego do-
wartościowania imienia Jego
Świątobliwości którym nazwano
ulicę Strzelecką, nie liczyłem, że
w tym miejscu na co dzień mało
zauważalnym przez przechod-
niów zapłonie kilka set zniczy
ofiarowanych w hołdzie wielkie-
mu i Świętemu człowiekowi.

Dlatego dziś chcąc wyjść na-
przeciw oczekiwaniom społecz-
nym Ogólnopolski Komitet Pa-
mięci Księdza Jerzego
Popiełuszki ogłosił konkurs dla
młodzieży o zdolnościach pla-
styczno-rzeźbiarskich na wykona-
nie projektów gipsowych pomni-
ka umiłowanego Ojca Świętego
Kardynała Karola Wojtyły. 

W ten sposób pragniemy
dać szansę zaprezentowania

swoich umiejętności utalento-
wanej polskiej młodzieży, gwa-
rantując wydrukowanie wszyst-
kich ciekawych prac
w specjalnym albumie zatytu-
łowanym „Dar niebios”, w któ-
rym zostanie udokumentowa-
ny zbiór pomników Ojca
Świętego z różnych części świa-
ta. Najciekawsze projekty figur
gipsowych w skali 1:1 zostaną
wyróżnione i zaproponowane
do odlania w brązie i usytu-
owania w różnych miejscach
powiatu a nawet kraju. Zainte-
resowane osoby proszę o kon-
takt telefoniczny ze mną osobi-
ście: 6943610 

Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczący Rady

Powiatu Wołomin

Pani A.B. dość regularnie
opisuje na łamach „Wieści Pod-
warszawskich” działalność Rady
Miasta Ząbki i – choć dawno już
nie była na Sesji Rady – sprawia
wrażenie, że jest w samym wirze
wydarzeń i sedno wszystkich
spraw ma przed oczami.

Gdy jednak pokusić się
o zestawienie faktów z infor-
macjami, jakie podaje
w swych artykułach, włos za-
czyna się jeżyć na głowie.
Ostatnio na przykład zamie-
ściła artykuł zatytułowany
„Gołębie na niskich wysoko-

ściach”, w którym wykpiwa
postulaty mieszkańców osie-
dla przy ul. Wojska Polskiego,
a przy okazji próbuje zdyskre-
dytować pomoc Komisji Spo-
łecznej dla tych mieszkańców.

Mieszkańcy wystosowali do
Zarządu Spółdzielni 12 postu-
latów, o różnym ciężarze ga-
tunkowym i pilności realizacji.
Kopia pisma trafiła też do Ko-
misji Społecznej, która wystąpi-
ła do Burmistrza Sikorskiego
z prośbą o informację, na jakim
etapie znajduje się realizacja
postulatów mieszkańców, ale
tych, które leżą w gestii miasta.

Za takowy można uznać

postulat 9: Uzgodnienie z Urzę-
dem Miasta Ząbki naprawy
ogrodzenia Zbożowca. Obecnie
istnieje duże zagrożenie przez
walące się płyty, dla buszujących
tam dzieci i młodzieży... (zbożo-
wiec jest własnością miasta)
i postulat 12: Zdopingowanie
Zarządu Miasta Ząbki do przy-
spieszenia doprowadzenia wody
miejskiej do Osiedla w Ząbkach. 

Pani A.B. nie raczyła ww.
postulatów zamieścić w swoim
artykule, choć wymieniła 7 in-
nych, rzeczywiście nie będą-
cych w kompetencji Urzędu
Miasta. Z premedytacją też po-
minęła najistotniejszy fragment

pisma Komisji Społecznej, pre-
cyzujący, o likwidację jakich
problemów chodzi, a mianowi-
cie: tych, które leżą w gestii
miasta. Stworzyła artykuł,
z którego wynika, że Urząd
Miasta ma zajmować się bzdu-
rami nie należącymi do jego
kompetencji, a Komisja Spo-
łeczna jeszcze go do tego
przymusza. A prawda, jak wi-
dać, jest zupełnie inna.

Pani Agato B., proszę o mi-
nimum rzetelności.

Przewodnicząca Komisji
Społecznej 

Małgorzata Stachera

SAMORZĄDNOŚĆ, ZNACZY SŁUŻBA SPOŁECZEŃSTWU

O CO TAK NAPRAWDĘ CHODZI PANI
A.B.?
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI BUDOWY ULICY SZWOLEŻERÓW

Dyżury kuratora zawodowego 
z Sądu Rejonowego

PPUUNNKKTT  TTAANNIICCHH  OOPPŁŁAATT
Przychodząc do nas tanio i szybko opłacisz 

wszystkie swoje rachunki.

Punkt Tanich Opłat funkcjonuje od czerwca 2004r.

w tym czasie zdobył zaufanie i uznanie wielu

klientów.

Jeśli chcesz aby Twoje pieniądze bezpiecznie

i szybko dotarły do odbiorcy, przyjdź do Punktu

Tanich Opłat. Zdaj się na nasze doświadczenie

i rzetelność.

Ząbki ul. Batorego 2 (pawilon przy ujęciu wody oli-

goceńskiej) pon.-pt. 8-18, sob. 9-14 

tel/fax: (22) 762-96-16

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

Komisja Rewizyjna doko-
nała kontroli na podstawie
uchwał Rady Miejskiej określa-
jącej plan kontroli w kolejnych
kwartałach 2003 i 2004 r. 

Kontrolę przeprowadził ze-
spół kontrolujący w składzie:
Waldemar Stachera – przewod-
niczący, Adam Szarubko
i Krzysztof Laskowski. Komisja
Rewizyjna w trakcie kontroli
zleciła jedną ekspertyzę, której
wyniki zostały uwzględnione
w niniejszym protokole.

INFORMACJE WSTĘPNE
Bezpośrednią przyczyną za-

interesowania się przez Komi-
sję Rewizyjną budową ulicy
Szwoleżerów była interpelacja
radnej Marii Miłosz, zgłoszona
11 kwietnia 2003 r. podczas
VIII Sesji Rady Miejskiej, o na-
stępującej treści: „Otrzymałam
informację od mieszkańców
mojego rejonu oraz radnego po-
przedniej kadencji pana Wojt-
kowskiego, że na odcinku ulicy
Szwoleżerów od ul. Zielenieckiej
do ul. Kopernika nie została po-
łożona druga warstwa asfaltu.
Można to sprawdzić, oglądając
dziury powstałe w nawierzchni
po zimie. Proszę o sprawdzenie,
czy w ramach gwarancji można
uzupełnić tę warstwę asfaltu.” 

30 kwietnia 2003 r., podczas
kolejnej Sesji Rady Miejskiej,
w imieniu Komisji Rewizyjnej,
w związku z brakiem reakcji
Burmistrza na interpelację rad-
nej Miłosz, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Waldemar
Stachera wystąpił do Burmi-
strza z prośbą: „Proszę także
o przekazanie Komisji Rewizyj-
nej kompletu dokumentacji do-
tyczącej budowy nawierzchni
w ulicy Szwoleżerów.”. 

Do dnia 30 maja 2003 r.
Komisja Rewizyjna nie otrzy-
mała żadnej dokumentacji, dla-
tego na X Sesji Rady Miasta,
Komisja Rewizyjna ponownie
wystąpiła z wnioskiem w tej
sprawie. Burmistrz udzielił na-
stępujących wyjaśnień: „W kwe-
stii ul. Szwoleżerów. Zgodnie
z deklaracją prosiłem panią Kie-
rownik Referatu Inwestycji o in-
formacje na ten temat. W ra-
mach rękojmi te sprawy – tak mi
przekazała pani Jadwiga Boruc
– będą egzekwowane. W istocie,
okazało się, że warstwa jest tro-
chę mniejsza, niż potrzebna była,
ale nie umiem odpowiedzieć
dlaczego tak jest. Sądzę, że Ko-
misja Rewizyjna, która zdecydo-
wała się zająć, w zakresie infor-
macji publicznej otrzyma taką
informację i myślę, że ta sprawa
zostanie do końca wyjaśniona.
Kwestie związane z pomiarami
i wyegzekwowania są przedmio-
tem zainteresowania pani Kie-

rownik referatu inwestycji.”
Z powyższych wyjaśnień

Burmistrza wynikają następu-
jące ustalenia:

1. warstwa asfaltu rzeczywi-
ście jest mniejsza niż powinna
być przez wykonawcę położo-
na;

2. ani Burmistrzowi ani
Kierownikowi Referatu Inwe-
stycji p. Boruc nie są znane po-
wody, dla których nie została
ułożona warstwa asfaltu o wła-
ściwej grubości;

3. Urząd Miejski będzie do-
chodził od wykonawcy ułożenia
dodatkowej warstwy asfaltu; 

4. Urząd Miejski skorzysta
z zasady rękojmi, czyli prawa
nabywcy towaru lub usługi do
dochodzenia od sprzedawcy
lub wykonawcy odpowiedzial-
ności majątkowej za wady fi-
zyczne i prawne rzeczy, stano-
wiącej przedmiot transakcji.

INFORMACJE PODSTA-
WOWE

W drodze analizy doku-
mentacji Komisja Rewizyjna
stwierdziła:

1. wadliwy odcinek ulicy
Szwoleżerów wykonany był
w ramach I etapu budowy ul.
Szwoleżerów;

2. wykonawcą tego etapu
budowy była firma Zakład Bu-
dowlano-Sanitarny Piotra Wil-
czewskiego z Różana;

3. umowa nr 09/98 pomię-
dzy firmą a Urzędem Miasta
została podpisana w dniu
22.05.1998 r. z terminem reali-
zacji robót do 15.09.1998 r.;

4. umowa opiewała na kwo-
tę 138'894,23 zł netto (+7%
VAT) i obejmowała wybudowa-
nie nawierzchni utwardzonej
z asfaltobetonu dwuwarstwo-
wego na podbudowie betono-
wej o długości 165 mb w ul.
Szwoleżerów na odc. od ul. Zie-
lenieckiej do ul. Kopernika;

5. zgodnie z par.7. pkt 3. –
rozliczenie końcowe robót na-
stąpi fakturą końcową na pod-
stawie protokołu odbioru robót
końcowego po zakończeniu
ostatniej warstwy konstrukcyj-
nej;

6. okres gwarancji i rękojmi
została ustalona na 3 lata od
daty odbioru końcowego;

7. Urząd Miasta miał za-
gwarantowane wstrzymanie
wypłaty kwoty 2'229 zł
(30%*7430 zł) na pokrycie
roszczeń w ramach rękojmi; 

8. Zgodnie z przedmiarem
robót z materiałów przetargo-
wych, jak również zgodnie
z kosztorysem ofertowym wy-
konawcy, w ramach zawartej
umowy wykonawca powinien

wykonać min.
– poz. 11 – nawierzchnia

z mieszanki mineralno-asfalt-
owej standard II warstwa wią-
żąca gr. warstwy po zagęszcze-
niu 5 cm – 1155 m2

– poz. 13 – nawierzchnia
z mieszanki mineralno-asfalt-
owej standard II warstwa ście-
ralna gr. warstwy po zagęszcze-
niu 5 cm – 1155 m2

9. 1.10.1998 r. Urząd Mia-
sta zawarł z wykonawcą aneks
nr 1 do umowy nr 09/98, w któ-
rym zlecił do wykonania dodat-
kowy odcinek o długości 30 mb
nawierzchni utwardzonej w ul.
Szwoleżerów w terminie do
30.10 1998 r. o wartości 25'253
zł (+7% VAT);

10. łączna wartość robót po
uwzględnieniu aneksu wyniosła
netto 164'147,23 zł (+7%VAT
– 11490,24 zł), brutto
175'637,47 zł

11. w okresie objętym
umową tj. do dnia 30.10.1998
r. wykonawca wykonał jedynie
podbudowę betonową (nie zo-
stała położona żadna warstwa
asfaltu).

INFORMACJE ZAWARTE
W PROTOKOLE 

KONTROLI Z 1999 ROKU
W okresie od 8.07.1999 r.

do 23.08.1999 r. Zespół Kon-
trolujący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej poprzedniej ka-
dencji przeprowadził kontrolę
zgodności przetargów w Urzę-
dzie Miejskim z obowiązujący-
mi przepisami o zamówieniach
publicznych. Jednym z przetar-
gów będących wówczas obję-
tych kontrolą był I etap budowy
ul. Szwoleżerów. 

Protokół z kontroli zawie-
rał zapis: „Zakres robót zawar-
ty w obu umowach nie został
wykonany (nie wykonano na-
wierzchni asfaltowych). Opis
faktur wystawionych przez wy-
konawcę w 1998 roku świad-
czył, że wszystkie dotyczyły eta-
pu pierwszego, a łączna ich
kwota praktycznie pokrywała
się z kwotą wynegocjowaną
w przetargu na pierwszy etap.
Wg. wyjaśnień p. Boruc (Refe-
rat Inwestycji) nastąpił błąd
w opisie faktur, nie wypłacono
natomiast pieniędzy za niewy-
konany zakres robót.”

W toku prac Komisja
Kontrolna w 1999 r. nie
otrzymała żadnego doku-
mentu uzasadniającego prze-
rwanie prac (nie wykonanie
nawierzchni asfaltowej) po-
mimo, że kwestia faktycznie
wykonanego zakresu prac
i dokonanych płatności był
przedmiotem zainteresowa

Komisja d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ząb-
kach informuje, że od 1 marca
2005 r rozpoczęły się dyżury kura-
tora zawodowego z Sądu Rejono-
wego w Wołominie w zakresie po-
radnictwa specjalistycznego.
Porady można uzyskać w sprawach
dotyczących problemów związa-
nych z przemocą w rodzinie, prze-
mocą rówieśniczą, z uzależnienia-
mi wśród dzieci i młodzieży,
problemów wychowawczych, a tak-

że pomocy doraźnej.
W ramach konsultacji udziela-

ne będą informacje dotyczące pro-
cedur prawnych, skierowań do od-
powiednich instytucji, służb
i ośrodków.

Dyżury odbywać się będą
w Punkcie Konsultacyjnym Komi-
sji przy ul. 3 Maja 14/16, wejście od
Orlej, w każdy 1 i 3 czwartek mie-
siąca w godz. 18 -20. Tel 781-72-45.

KRPA

Przedszkolaki z publicznych
przedszkoli zapraszają dzieci
z miasta Ząbki na przegląd ma-
łych form teatralnych. Impreza
odbędzie się dnia 28 kwietnia
o godzinie 10.00 w dolnym
kościele parafii Miłosierdzia
Bożego.

nia Zespołu Kontrolującego i składanych wyjaśnień przez
Urząd Miasta (m.in. przez p. Jadwigę Boruc)

USTALENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W RAMACH
OBECNEJ KONTROLI

Faktyczny harmonogram prac przy budowie ul. Szwoleże-
rów, potwierdzony przez p. Jadwigę Boruc) był następujący:

Okres od 15.07.1998 r. do 30.06.1999 r.
Do dnia 30 czerwca 1999 r. wykonawca wystawił, a Urząd Mia-

sta zapłacił za następujące faktury (według opisu z faktur Urzędu
Miasta dot. I etapu budowy ul. Szwoleżerów):

GGGGAAAABBBBIIIINNNNEEEETTTT    LLLLEEEEKKKKAAAARRRRSSSSKKKKIIII
Ząbki, ul. Niepodległości 1A

Andrzej Kaczorek
internista

specjalista med. rodzinnej

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

Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu
w godz. 800–2000

tel. 603 927 323

Przedszkole

Niepubliczne

„„„„BBBBAAAAJJJJKKKKAAAA””””
Czynne 6.00 – 18.00

zaprasza dzieci

w wieku 2–6 lat

tel. 799 76 34

799 76 90

USŁUGI GEODEZYJNE
� TYCZENIA
�� PODZIAŁY
�� MAPY DO CELÓW

PROJEKTOWYCH
�� INWENTARYZACJE

POWYKONAWCZE
Ząbki, ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000 ; 7814581

PRG
ALUZJE

ROLETY

MOSKITIERY
tel. 762-89-27 

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

www.dekorolet.com.pl

W tym samym czasie z łącznej kwoty umowy i aneksu nr 1 tj.
175'637,47 zł wykonano roboty za około 125'000 zł (wartość nie-
wykonanych nawierzchni asfaltowych, na podstawie kosztorysu
wykonawcy, stanowiło 29% łącznej wartości robót – pozycje
11,12,13,14 z kosztorysu wykonawcy). cd na str. 4
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c. d. ze str. 3 
Urząd Miasta złożył następują-

ce wyjaśnienia:
1. W trakcie kontroli w 1999

roku p. Jadwiga Boruc – faktura nr
130/98 na kwotę 62'060,00 zł była
błędnie opisana i powinna doty-
czyć II etapu budowy ul. Szwoleże-
rów. 

• opinia Komisji Rewizyjnej:
faktura 130/98 opiewała na kwotę
18'190 zł a nie 62'060 zł; gdyby na-
wet chodziło o fakturę nr 107/98 to
była ona wystawiona pierwszego
dnia budowy II etapu ul. Szwoleże-
rów, nie mogła więc być zapłatą
(nawet częściową) za wykonane
roboty; umowa na II etap nie prze-
widywała wypłaty zaliczek.

2. W trakcie obecnej kontroli
p. Burmistrz Boksznajder wyjaśnił:
„Wykonawca robót Zakł. Budowl.
Sanitarny w tym czasie wykonywał
wiele innych robót na rzecz gminy,
między innymi kanał w ul. Gałczyń-
skiego (rozpoczęcie robót lipiec 1999
r.). Inwestycja ta była dofinansowa-
na w formie dotacji przez WFO-
ŚiGW podlegała szczególnemu roz-
liczeniu. Stan zaawansowania prac
przy budowie kanalizacji wskazywał
na możliwość wypłaty należności
wobec firmy. Jednak wypłaty nie
można było dokonać w związku
z oczekiwaniem przekazania środ-
ków z WFOŚiGW. W związku
z tym....”

• opinia Komisji Rewizyjnej:
wyjaśnienie Burmistrza nie może
zostać uznane za wiarygodne po-
nieważ umowę na budowę kanału
w ul. Gałczyńskiego zawarto
w dniu 15.07.1999 r., a ww. płatno-
ści były dokonane do dnia
14.04.1999 r. kiedy jeszcze nawet
nie był znany wykonawca kolekto-
ra w ul. Gałczyńskiego. 

Jeżeli ostatecznie założyć, że
faktura 107/98 na kwotę 62'060 zł
omyłkowo została zakwalifiko-
wana (i opisana) do I etapu bu-
dowy, to i tak kwota wypłaco-
nych pieniędzy na dzień
30.06.1999 r. wyniosła 162'950,01
zł, co znacznie przekraczało fak-
tycznie wykonany zakres robót
(o około 38'000 zł).

W ramach prowadzonej kon-
troli Komisja Rewizyjna uzyskała
od burmistrza pismo – notatkę
służbową datowana na dzień
16.11.1998 rok. W notatce tej
przedstawiciel wykonawcy i bur-
mistrz Boksznajder uzgodnili, że
wstrzymane jest asfaltowanie drogi
na ul. Szwoleżerów z powodów:

1. mieszkańcy wykonują jesz-
cze przyłącza kanalizacyjne;

2. właściciele posesji nie odsu-
nęli jeszcze dobrowolnie ogrodzeń
w celu wykonania chodników.

Komisja Rewizyjna kwestionu-
je datę sporządzenia powyższej no-
tatki z następujących powodów:

1. brak jest adnotacji na doku-
mencie o faktycznej dacie wpływu
do Urzędu Miasta;

2. brak notatki w dokumen-
tach przekazanych Komisji Re-
wizyjnej poprzedniej kadencji
w ramach kontroli w dniach od
8.07.1999 r. do 23.08.1999 r.

3. brak informacji o notatce
w dokumentach z kontroli NIK,
przeprowadzonej w dniach od
8.05.2000 r. do 21.06.2000 r.; w tej
sprawie Burmistrz tylko wyjaśnił
kontrolerom NIK, że „ nie zakoń-
czenie robót w ul. Szwoleżerów spo-
wodowane było nie odsunięciem

przez właścicieli posesji ogrodzeń
w celu wykonania chodników
umożliwiającym bezpieczne przej-
ście pieszym. (...) Strony postanowi-
ły, iż kary wynikające z umów nie bę-
dą naliczane'

4. pomimo notatki wstrzymu-
jącej prace, były w dalszym ciągu
składane faktury i wypłacane pie-
niądze (patrz tabele powyżej);

5. z trzech przykanalików w re-
jonie budowy ul.
S z w o l e ż e r ó w
I etap, jeden zo-
stał wykonany
przed rozpoczę-
ciem budowy ul.
S z w o l e ż e r ó w ,
a dwa do dnia
kontroli nie zosta-
ły w ogóle wyko-
nane; w dniu sporządzenia notatki
nie było w opinii Komisji przesła-
nek do wstrzymania budowy ulicy
z powodu budowy przykanalików;

6. przetarg na budowę ul.
Szwoleżerów nie obejmował budo-
wy chodników; brak przesunięcia
ogrodzeń nie mógł więc być powo-
dem wstrzymania asfaltowania uli-
cy w obszarze położonych krawęż-
ników i wykonanej podbudowy;

Niezależnie od tego i tak no-
tatka nie uzasadniała braku dru-
giej warstwy asfaltu. Zawarte w tej
notatce powody traciły zasadność
w momencie wykonania pierwszej
warstwy asfaltu, tj w grudniu 1999
roku.

Okres od 01.07.1999 r. do
31.01.2000 r.

Do dnia 31.01.2000 r. wyko-
nawca wykonał tylko jedną war-
stwę nawierzchni asfaltowej (o
grubości 4 cm). W związku z tym
wartość faktycznie wykonanych ro-
bót na ten dzień wyniosła około
146'000 zł (wartość niewykonanej
jednej nawierzchni asfaltowej oraz
cieńszej o 1 cm drugiej warstwy, na
podstawie kosztorysu wykonawcy,
stanowiło 17% łącznej wartości ro-
bót – pozycje 11,12,13,14 z koszto-
rysu wykonawcy).

W tym okresie w dniu
23.12.1999 r. wykonawca wystawił
fakturę nr 84/99 na kwotę 32'100
zł, która została w dniu
13.01.2000 r. zapłacona w całości.
Równocześnie w dniu 3.01.2000 r.
p. Jadwiga Boruc wystosowała do
Ref Finansowego UM pismo –
prośbę o przeksięgowanie z zada-
nia droga ul. Jesienna na zadanie
inwestycyjne dr. Szwoleżerów
I etap – kwotę 10'279,31 zł. 

Z porównania faktycznie wy-
konanego zakresu robót (146'000
zł) i wypłaconych pieniędzy
(205'329,32 zł) wynika, że Urząd
Miasta wypłacił za dużo o ponad
60'000 zł.

W fakturze nr 84/99 w pozycji
nazwa towaru/usługi jest napisa-
ne: „Wykonanie nawierzchni as-
faltowej w ul. Szwoleżerów na od-
cinku od ul. Dzikiej do ul.
Kopernika”. Tak samo jest opisa-
ny protokół odbioru z dnia
23.12.1999 r. podpisany ze strony
Urzędu Miasta przez p. Jadwigę
Boruc. W protokole tym nie ma
żadnych uwag do wykonawcy.
Zgodnie z zapisami w protokole,
roboty ujęte w protokole zostały
wykonane zgodnie z umową (pro-
jektem i kosztorysem). W żadnym
dokumencie z tego okresu nie ma
stwierdzenia, że brak jednej war-
stwy asfaltu oraz, że druga war-

stwa jest cieńsza o 1 cm. 

Okres od 01.02.2000 r. do
11.04.2003 r. tj. do interpelacji
pani radnej Marii Miłosz

W tym czasie nie były wykona-
ne żadne prace budowlane w ra-
mach tej inwestycji. 

Komisja Rewizyjna otrzymała
szereg pism datowanych na ten
okres:

Żadne z ww. pism nie ma po-
twierdzenie wpływu do Urzędu
Miasta (wydania z UM) w księ-
gach kancelaryjnych. Nie można
więc jednoznacznie zweryfikować
daty faktycznego powstania tych
pism.

Przy założeniu, że daty z pism
są zgodne z terminem ich sporzą-
dzenia, treści pism są ze sobą
sprzeczne, a zasadność ich spo-
rządzenia niezrozumiała.

Ad.1) Protokół odbioru koń-
cowego wykonanych robót
w obiekcie naw. utwardzona w ul.
Szwoleżerów – I etap sporządzony
w dniu 11.02.2000 r. W protokole
jest umieszczona informacja
o aneksie nr 2 datowanym na dzień
10.11.2000 r. Data upływu 36 mie-
sięcznej gwarancji jest poprawiona
z 11.02.2003 r. na 11.02.2004 r.
(pierwotna cyfra 3 jest zamalowa-
na korektorem i na niej napisano
cyfrę 4). Data usunięcia usterek
jest poprawiana z 30.06.2000 r. na
30.06.2001 r. lub odwrotnie. Proto-
kół jest podpisany przez Kierowni-
ka MZK p. Kowalskiego. Drugi
przedstawiciel zamawiającego p.
J.Boruc nie podpisała protokołu.
W opinii Komisji Rewizyjnej pro-
tokół był sporządzany trzyetapo-
wo. Punkt 6 – wykaz usterek,
pierwsze 3 linie – był dopisany do
protokołu w terminie późniejszym.
Fragment „oraz wykonać druga
warstwę naw.” powstał jeszcze
później.

Pani J. Boruc w dniu
16.10.2003 r. złożyła następujące
wyjaśnienie: „W protokole jest błąd
wpisanej daty, powinno być
11.02.2001 r. Na protokole tym ist-
nieje data upływu terminu gwarancji
w dniu 11.02.2004 r., a więc jest chy-
ba oczywiste, że zaistniał błąd.” Ko-
misja Rewizyjna kwestionuje to
tłumaczenie ponieważ wspomnia-
na data 11.02.2004 r. jest datą po-
prawioną. Pierwotnie wpisaną datą
była data 11.02.2003 r., co potwier-
dza tylko, że data 11.02.2000 r. jest
poprawna (36 miesięcy przed ter-
minem gwarancji).

Ad. 2) Urząd Miasta reprezen-
towany przez Burmistrza J. Boksz-
najdera i Z-cę Burmistrza K. Si-
korskiego podpisał w dniu
10.11.2000 r. z firmą aneks, w któ-
rym: „W związku z przerwą w wy-
konywaniu prac związanych z po-
łożeniem masy asfaltowej od maja
1998 r. do listopada 2000 r., z uwa-
gi na wzrost cen masy asfaltowej,
cen robocizny i pracy sprzętu stro-
ny wprowadzają następujące zmia-
ny w umowie:” Termin zakończe-
nia... 30.12.2000 r. Wynagrodzenie

łączne (umowa podstawowa,
aneks nr 1, aneks nr 2) –
189'223,51 zł brutto (w tym
12'379,05 zł VAT).

Aneks do umowy nie zmienia
parametrów technicznych budo-
wanej drogi – nadal obowiązujące
są dwie warstwy asfaltu po 5 cm
każda.

Ad. 3) Inspektor ds. Inwestycji
(wówczas) p. J. Boruc w dniu
12.03.2001 r. pisze prośbę do firmy
o położenie drugiej warstwy asfal-

tu o gr. 4 cm. Pismo
nie posiada adnota-
cji o wpisie do ksiąg
k a n c e l a r y j n y c h
Urzędu Miasta. 

Ad.4) Kierow-
nik Referatu Inwe-
stycji i Remontów p.
Jadwiga Boruc
w dniu 02.04.2001 r.

pisze pismo do Referatu Finanso-
wego UM z prośbą o przeniesienie
należności z I etapu budowy drogi
przy ul. Szwoleżerów na III etap
w wys. 16'105.81 zł. Zgodnie z tym
dokumentem na dzień 02.04.2001
r. firma miała wypłaconą kwotę
189'223,51 zł (całość z umowy
i aneksów), pomimo niewykonania
jednej warstwy asfaltu. Na pytanie
Komisji Rewizyjnej o konieczność
przeksięgowań p. J. Boruc udzieli-
ła wyjaśnień. Treść tych wyjaśnień,
według Komisji, świadczy o wielu
nieformalnych i niezgodnych
z prawem procedurach i działa-
niach przy realizacji inwestycji
przez Urząd Miasta.

Ad. 5) Kierownik Referatu In-
westycji i Remontów p. Jadwiga
Boruc w dniu 18.05.2001 r. pisze
pismo do Referatu Finansowego
UM z prośbą o przeksięgowanie
kwoty z należytego zabezpieczenia
z umowy Nr 09/98 droga ul. Szwo-
leżerów, pozostawiając jedynie
kwotę 2462,21 zł jako 30% należy-
tego zabezpieczenia do czasu od-
bioru pogwarancyjnego. Pismo ta-
kie sporządza się po dokonaniu
odbioru inwestycji. Pozostawienie
jedynie kwoty zabezpieczenia na
okres gwarancji świadczy o tym, że
Kierownika Referatu IiR uznał in-
westycję za wykonaną. Poza tym,
w dniu sporządzenia tego pisma,
cała kwota była już wypłacona wy-
konawcy.

Ad. 6,7,8) Korespondencja,
która według Urzędu Miasta, ma
potwierdzać dążenie Urzędu do
wykonania drugiej warstwy asfaltu.
Jednak w piśmie p Boruc do firmy
z dnia 21.08.2002 r. napisane jest
tylko: „Zgodnie z protokołem od-
bioru robót i wielokrotnymi ustny-
mi prośbami w związku z nieprawi-
dłowym wyprofilowaniem jezdni na
w/w odcinku, proszę o wykonanie
jeszcze jednego wpustu ulicznego
zbierającego wody deszczowe nie-
odpłatnie, w ostatecznym terminie
do dnia 31.08.2002 r. Po w/w termi-
nie wykonanie wpustu zostanie zle-
cone innemu wykonawcy, a koszta-
mi wykonania zostanie Pan
obciążony zgodnie z wystawioną
fakturą przez wykonawcę robót.”
Nie ma ani słowa o wykonaniu dru-
giej warstwy asfaltu, której wykona-
nie powinno być przez Referat IiR
również egzekwowane.

Dokumentacja z tego okresu
potwierdza, według Komisji Re-
wizyjnej, następujące tezy:

1. Do dnia interpelacji radnej
Marii Miłosz tj. do dnia 11.04.2003
r. Urząd Miasta nie egzekwował
od wykonawcy wykonania drugiej
warstwy asfaltu.

2. Poprzez zapłatę całej kwoty
już w dniu 13.01.2000 r. i zwolnie-
nia kwoty zabezpieczenia umowy
(z pozostawieniem jedynie kwoty
2462,21 zł jako 30% należytego za-
bezpieczenia do czasu odbioru po-
gwarancyjnego) w dniu 18.05.2001
r. potwierdził wykonanie inwesty-
cji, pomimo niepodpisania przez
Referat IiR protokołu odbioru
końcowego.

3. Inwestycje w Urzędzie Mia-
sta prowadzone są niezgodnie
z prawem i zasadami księgowości.
Dokumenty są poprawiane lub
tworzone po czasie, w celu uzasad-
nienia przeprowadzonych, nie-
zgodnych z prawem działań.

Okres po 11.04.2003 r. 
W tym okresie została wykona-

na druga warstwa asfaltu, ale nie
na całym odcinku drogi objętej
I etapem. Końcowy protokół od-
bioru robót sporządzono w dniu
19.07.2004 r.

Komisja Rewizyjna zleciła eks-
pertyzę faktycznie wykonanych
warstw nawierzchni w ramach
I etapu budowy ul. Szwoleżerów.

Z ekspertyzy wynika:
1. podbudowa betonowa wy-

konana została zgodnie z techno-
logią;

2. nie na wszystkich odcin-
kach drogi warstwa asfaltu posia-
da 8 cm;

3. obie warstwy asfaltu to as-
falt ścieralny.

Pierwsza (dolna) warstwa as-
faltu powinna być warstwą wiążą-
cą. Skoro wykonawca jako pierw-
szą warstwę asfaltu położył
warstwę ścieralną (zawsze kła-
dzioną jako górną), to jest oczy-
wiste, że nigdy nie planował poło-
żenia drugiej warstwy.

WNIOSKI
Kontrola ujawniła 
1. działanie wykonawcy, pole-

gające na niewykonaniu części
prac, przy jednoczesnym zgłosze-
niu inwestycji do odbioru i wysta-
wieniu faktur na całą kwotę;

2. fakt wypłacenia przez Urząd
Miasta całości kwoty z umowy
(+aneksy) na budowę ulicy Szwo-
leżerów I etap, pomimo niewyko-
nania części prac.

W opinii Komisji Rewizyjnej
zachodzi podejrzenie, że

1. brak wykonania drugiej
warstwy asfaltu miał aprobatę
Urzędu Miasta; 

2. wypłacenie wykonawcy kwo-
ty za całość prac miało charakter
świadomego działania;

3. popełniono przestępstwo na
szkodę majątku publicznego.

Wykonanie drugiej warstwy
asfaltu (ale i tak nie na całym od-
cinku objętym umową) było skut-
kiem interpelacji radnej M. Mi-
łosz. Wyjaśnienia burmistrza J.
Boksznajdera na interpelację zło-
żone na Sesji w dniu 30.05.2003 ro-
ku potwierdzają tę tezę.

WNIOSEK KOŃCOWY
K o m i s j a R e w i z y j n a

wnioskuje o:1. rozważenie przez
Radę Miasta możliwości zgłosze-
nia ww. sprawy do prokuratury;

2. wyciągnięcie konsekwencji
dyscyplinarnych w stosunku do
osób odpowiedzialnych za zaist-
niałe nieprawidłowości;

3. rezygnacja ze zlecania ja-
kichkolwiek robót firmie Zakład
Budowlano-Sanitarny Piotra Wil-
czewskiego z Różana.

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

Waldemar Stachera
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Budżet Miasta Ząbki na 2005 r.

Poniżej prezentuję najistotniejsze fragmenty budżetu miasta na 2005 r. zatwierdzo-
ny przez Radę Miasta na sesji w dniu 18 marca br. Pełna wersja budżetu dostępna jest
w Biurze Rady Urzędu Miasta. red.

Wydatki

Inwestycje

Dochody

KOMISJA SPOŁECZNA RADY MIASTA ZĄBKI OGŁASZA KONKURS NA
NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK W NASZYM MIEŚCIE
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Każdy mieszkaniec naszego
miasta zgodnie z ustalonym po-
rządkiem prawnym i naturalnym
przypisany jest do wspólnoty sa-
morządowej w jego granicach.
Aby funkcjonowanie w tej wspól-
nocie było optymalnie zorgani-
zowane i przejrzyste dla wszyst-
kich jej mieszkańców niezbędne
jest spełnienie kilku warunków.
Dla każdego z nas okoliczności
te mogą być inne. Nie zawsze też
mamy ochotę interesować się
tym co poza moją ulicą, posesją.
Żyjąc w tym miejscu musimy ze-
tknąć się z koniecznością zała-
twienia sprawy w Urzędzie czy
zaangażować się w inną tzw. spo-

łeczną działalność. Wielu
z mieszkańców chętnie komen-
tuje czy ocenia samorządowe
działania. Myślę, że już w czasie
wakacji lub tuż po, będzie taka
okazja. Najłatwiej będą mogli to
zrobić Ci, którzy mają dostęp do
Internetu. W każdym z najbliż-
szych numerów „Co słychać” bę-
dę relacjonował Państwu
o sposobach „otwarcia się” ad-
ministracji samorządowej, ale też
każdego z mieszkańców naszego
miasta na wymianę informacji
o warunkach lepszej jakości ob-
sługi potrzeb mieszkańców, co
być może zachęci do bardziej ak-
tywnego zainteresowania spra-
wami miasta.

Okazją do tego jest deklaracja
Pana Burmistrza Jerzego Boksz-

najdera o przystąpieniu do akcji
społecznej „Przejrzysta Polska”.
Ma ona na celu udoskonalić
praktykę stosowania w samorzą-
dach zasady przejrzystości, party-
cypacji społecznej, przewidywal-
ności, rozliczalności, fachowości
i braku tolerancji dla korupcji.
Deklaracja o przystąpieniu do
akcji wynika z woli udoskonala-
nia sposobów funkcjonowania
administracji samorządowej na-
szego miasta.

Toczące się życie narzuca ko-
lejność mojej relacji w związku
z pilną koniecznością zatrudnie-
nia czterech nowych pracowni-
ków w Urzędzie Miasta (Ząbki
miały dotychczas najmniejsze za-
trudnienie w całym Powiecie
Wołomińskim). Pan Burmistrz

postanowił określić procedurę
rekrutacji na stanowiska kierow-
nicze oraz niekierownicze
w Urzędzie Miasta w Ząbkach.
Wszyscy zainteresowani mogą
zapoznać się z tą procedurą
w Punkcie Informacyjnym
Urzędu Miasta jak również na
stronach internetowych
www.zabki.pl. Procedura ta kon-
kretyzuje wszystkie czynności
związane z zatrudnieniem pra-
cowników, począwszy od powsta-
nia wakatu lub utworzenia stano-
wiska pracy, po zawarcie umowy
o pracę.

Ogłoszenie w sprawie konkur-
su ofert na trzy stanowiska pracy
(niekierownicze) w Urzędzie
Miasta zamieszczone jest w tym
numerze „Co słychać”. Informu-

jemy w nim również o rozstrzy-
gnięciu konkursów na stanowi-
ska kierownicze w jednostkach
organizacyjnych miasta tj.
w przedszkolach publicznych
oraz instytucjach kultury, zarzą-
dzonych pod koniec ubiegłego
roku. Jedno ze stanowisk pracy
(tj. inspektor nadzoru) Bur-
mistrz Miasta zamierza obsadzić
pracownikiem skierowanym
przez Powiatowy Urząd Pracy
w Wołominie w ramach robót in-
terwencyjnych. Pozwoli to na po-
zyskanie środków zewnętrznych
na wynagrodzenie. Warunkiem
jest tu oczywiście dysponowanie
przez Powiatowych Urząd Pracy
kandydatem o odpowiednich
kwalifikacjach.

Sylwester Marzoch

- Inspektora nadzoru (pełny
etat),

- Inspektora ds. problematyki
unijnej (pełny etat),

- Informatyka (1/2 etatu). 
Główne obowiązki:
- Inspektora nadzoru – czyn-

ności określone w art. 25
Prawa budowlanego, spraw-
dzanie dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej,
kontrolowanie rozliczeń bu-
dowy, przygotowywanie s. i.
w. z.

- Inspektor ds. problematyki
unijnej – koordynacja dzia-
łań związanych z pozyskiwa-
niem środków unijnych, sa-
modzielne przygotowywanie
wniosków oraz ich pilotowa-
nie

- Informatyk – zarządzanie
siecią komputerową, nadzór
nad funkcjonowaniem opro-
gramowania funkcjonujące-
go w Urzędzie, bieżąca po-
moc dla użytkowników,
instalacje i wdrażanie nowe-
go sprzętu komputerowego
i oprogramowania.

Wykształcenie kierunkowe,
możliwie najlepsze.

Wymagania konieczne na
wszystkich stanowiskach: znajo-
mość przepisów prawa w zakre-
sie stanowiska pracy, zdolność
analitycznego myślenia, samo-
dzielność oraz inicjatywa, komu-
nikatywność, umiejętność bie-
głej obsługi komputera.

oraz dla:
- Inspektora nadzoru – wy-

magane uprawnienie bu-
dowlane w specjalności in-
stalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanaliza-
cyjnych.

- Inspektora ds. problematyki
unijnej – wymagana znajomość
problematyki akcesyjnej, euro-
pejskiej, oraz doświadczenie
w formułowaniu wniosków (ak-
cesyjnych)

- Informatyka: doświadczenie
na podobnym stanowisku,
wiedza informatyczna i do-
świadczenie zawodowe z na-
stępującymi systemami: Mi-
crosoft (95, 98, 2000, XP,
MS Office), Novell NetWa-
re, doświadczenie w rozbu-
dowie i konserwacji sieci,
znajomość sprzętu kompu-

terowego (modernizacja
i serwis).

Wnioski kandydatów przystę-
pujących do konkursu powinny
zawierać:

1. CV i list motywacyjny,
2. kopie świadectw pracy

i ewentualne opinie o dotychcza-
sowej pracy zawodowej

3. kopia ukończenia szkoły
wyższej, wyższej szkoły zawodo-
wej lub innej szkoły

4. oświadczenie, że kandydat
nie był karany za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej
oraz, że nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne

Dokumenty należy składać
osobiście, w zamkniętych koper-
tach, z podanym adresem zwrot-
nym i dopiskiem konkurs ofert

pracy w Urzędzie Miasta w ter-
minie do 16 maja 2005 roku
w kancelarii Urzędu. Przewiduje
się, że wnioski zostaną rozpa-
trzone do 23 maja 2005 roku.
O sposobie rozpatrzenia wnio-
sków kandydaci zostaną poin-
formowani drogą pisemną.
Wnioski oraz komplety załączni-
ków rozpatrzone negatywnie zo-
staną komisyjnie zniszczone.

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

BURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTA A 
ZĄBKI OGŁASZA OTWZĄBKI OGŁASZA OTWARAR--
TY KTY KONKONKURS OFERURS OFERT NA T NA 

REALIZACJĘ ZADREALIZACJĘ ZADAŃ AŃ 
PUBLICZNYPUBLICZNYCH WCH W ZAKREZAKRE--
SIE OCHRONY ZDROWIASIE OCHRONY ZDROWIA

I. Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozo-
stałym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych.

- Organizowanie obozów spor-
towych, wyjazdów wakacyjnych
o charakterze rekreacyjnym oraz
organizacja ferii zimowych – 30
000,00

- Wsparcie organizacji Między-
diecezjalnego Przeglądu Chórów
Kościelnych 

im. Jerzego Popiełuszki ME-
TER MISERICORDIAE w Ko-
ściele Parafii Miłosierdzia Bożego
– 7 000,00

- Wspieranie rozwoju sportu
i rekreacji dorosłych mieszkańców
miasta w dziedzinach: brydż spor-
towy, piłka koszykowa, piłka noż-
na, piłka siatkowa – 5 000,00

II. Zasady przyznawania dota-
cji.

Dotacja może zostać przyzna-
na oferentowi, który złoży w ter-
minie prawidłowo opracowaną
ofertę wg wzoru stanowiącego zał.
nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 29 października
2003 r. w sprawie wzoru oferty re-
alizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykona-
nie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego

zadania (Dz. U. Nr 193, poz.
1891).

O dotację może ubiegać się
podmiot spełniający wymogi
określone w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Każde z zadań, o których mo-
wa w pkt. I będzie rozpatrywane
oddzielnie. 

Zlecanie zadania publicznego
odbędzie się w formie wsparcia je-
go realizacji. Wysokość udzielonej
dotacji z budżetu miasta dla dane-
go projektu nie może przekroczyć
50 % całkowitych jego kosztów.

Dotacja zostanie przyznana na
podstawie wybranej oferty i za-
wartej umowy, z obowiązkiem
rozliczenia się po zrealizowaniu
zadania.

III. Terminy i warunki realiza-
cji zadania.

Zadanie powinno być realizo-
wane zgodnie ze złożoną ofertą
i podpisaną umową w okresie od
dnia podpisania umowy o wspie-
ranie realizacji zadania do 15
grudnia 2005 r. przy zastosowaniu
i przestrzeganiu (co najmniej) na-
stępujących zasad:

- każdy mieszkaniec Miasta
Ząbki będzie mógł korzystać
z oferty zajęć, imprez lub innych
przedsięwzięć zgłoszonych do
konkursu,

- dofinansowaniu podlegają
wyłącznie koszty określone
w ofercie i zawartej umowie,

- oferent musi posiadać wystar-
czające środki finansowe własne

i wykwalifikowaną kadrę niezbęd-
ną do realizacji zadania objętego
składaną ofertą,

- wsparcie nie będzie udzielane
na zakupy inwestycyjne i prace re-
montowo-budowlane.

IV. Termin składania ofert.
Oferty należy składać osobiście

w Urzędzie Miasta Ząbki w Kan-
celarii Ogólnej lub koresponden-
cyjnie na adres: Urząd Miasta
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10,
05-091 Ząbki (obowiązuje data
stempla pocztowego) do dnia
9 maja 2005 r. do godz. 18.00
Oferty złożone lub doręczone po
terminie nie będą brane pod uwa-
gę w konkursie i zostaną zwróco-
ne oferentowi bez otwierania.
Oferta powinna być złożona w za-
mkniętej kopercie z napisem
„OTWARTY KONKURS
OFERT NA REALIZACJĘ ZA-
DAŃ PUBLICZNYCH W ZA-
KRESIE OCHRONY ZDRO-
WIA”. Na kopercie musi być
umieszczony adres zwrotny ofe-
renta. Oferta winna być złożona
na druku i zawierać załączniki,
o których mowa we wzorze.

V. Termin, tryb i kryteria stoso-
wane przy dokonywaniu wyboru
ofert.

Otwarcie ofert i ich rozpatrze-
nie nastąpi w terminie 7 dni od
daty zamknięcia konkursu.

Do udziału w konkursie ofert
(oceny merytorycznej) dopusz-
czony zostanie Oferent, który
spełnia łącznie następujące wy-
mogi formalne:

- jest organizacją pozarządową

lub podmiotem, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie,

- jego cele statutowe są zbieżne
z zadaniami określonymi w ogło-
szeniu o konkursie ofert na 

2005 r.
- złożył kompletną ofertę w ter-

minie określonym w ogłoszeniu,
- załączył ramowy program zajęć,
- złożył ofertę zgodną z rodza-

jem zadania określonego w ogło-
szeniu, spełniającą warunki reali-
zacji zadania,

- dofinansowanie obozów
sportowych o charakterze rekre-
acyjnym będzie proporcjonalne
do ilości uczestników, przy założe-
niu dofinansowania w wysokości
100,00 dla każdego z nich.

Ocena merytoryczna złożo-
nych ofert odbędzie się w oparciu
o następujące kryteria:

- zgodność zaproponowanych
działań z obowiązującymi progra-
mami w ochronie zdrowia, na
szczeblu centralnym i samorządo-
wym,

- efektywność programu, tj. za-
spokojenie potrzeb zdrowotnych
i społecznych mieszkańców Mia-
sta Ząbki,

- kwalifikacje kadry świadczącej
usługi (potwierdzenie kserokopia-
mi odpowiednich dokumentów –
w przypadku ich konieczności –
faktu posiadania kwalifikacji do
świadczenia usług),

- posiadanie niezbędnych ze-
zwoleń, upoważnień i decyzji wy-

maganych przepisami prawa lub
innymi przepisami i zasadami do-
tyczącymi rodzaju działalności lub
proponowanego zadania,

- osiągnięcia i doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji propo-
nowanego lub podobnego projektu,

-wiarygodność organizacji oce-
niona na podstawie:

• przedłożonych rekomendacji;
• dotychczasowej współpracy

z Miastem Ząbki;
• rzetelności i terminowości

wykonywania i rozliczania zadań
finansowanych z budżetu Miasta;

- pozafinansowy wkład własny
np. świadczenia wolontariuszy;

- innowacyjność proponowa-
nych rozwiązań.

Pierwszeństwo w wyborze ofert
mają organizacje pozarządowe
działające na terenie miasta Ząb-
ki. Kwota przyznanego dofinanso-
wania może być niższa od wnio-
skowanej. O wynikach konkursu,
Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie
informuje oferentów. Burmistrz
Miasta Ząbki zastrzega sobie
możliwość nie rozstrzygnięcia
konkursu. Od odmowy przyzna-
nia dofinansowania odwołanie nie
przysługuje. 

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Miasta
Ząbki – tel. (022) 781 – 68 – 14.

Ogłoszenie umieszcza się na
stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Ząbki (adres: www.umzab-
ki.bip.org.pl) oraz na tablicach
informacyjnych Urzędu.
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PPrzejrzyste miastorzejrzyste miasto

Pragniemy serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom
za pomoc w przygotowaniu po-
częstunku wielkanocnego: m.
in. właścicielom sklepu „Bar-
tek”, panom Waldemarowi Gu-

zowi, pani Agnieszce Gmitrzuk
za pyszne ciasta i ciasteczka,
naszym woluntariuszom za
cierpliwość i wytrwałość. Wy-
jątkowe podziękowania kieru-
jemy do przedstawicieli władz
miasta, pana burmistrza Jerze-
go Boksznajdera, pana wice-
burmistrza Krzysztofa
Sikorskiego i pana przewodni-

czącego Rady Miasta Ignacego
Jarzyło oraz ks. Zbigniewa
z parafii Miłosierdzia Bożego
za uświetnienie naszej skrom-
nej uroczystości swą obecno-
ścią. Życzymy Państwu
wszystkiego najlepszego- wy-
chowawcy i wychowankowie
„Schowka” Świetlicy Środowi-
skowej nr 2.

Od początku kwietnia wszy-
scy przeżywaliśmy trudne dni
związane z chorobą, śmiercią
i pogrzebem Ojca Świętego Ja-
na Pawła II. Dzieci i młodzież
uczęszczająca do „Schowka”
Świetlicy Środowiskowej nr
2 w tych dniach modliła się,
rozpowszechniała informacje
o Mszy Św. przy ul. Jana Pawła

II i z dużą dojrzałością prowa-
dziła rozmowy dotyczące życia
i śmierci. Za ich wspaniałą, na-
prawdę budującą postawę pra-
gnę podziękować.

Justyna Fijałkowska 
– kierownik świetlicy

Podziękowanie

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs ofert dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowiskach:



Wernisaż Katarzyny Bali, zo-
stanie otwarty 24 kwietnia br.
o godzinie 17.00 w galerii MOK
przy ul. Orlej. Prace artystki to
gobeliny od zbliżonych w technice
do arrasów, poprzez „malowane
nitką” martwe natury do zupełnie
współczesnych trójwymiarowych
tkanin artystycznych. W opinii
autorytetów sztuki jest mistrzynią
koloru i światłocienia. Ściśle
współpracuje z prof. Ludwikiem
Maciągiem, czego efektem jest
seria gobelinów o tematyce zwią-
zanej z koniem. Ogromny wpływ
na twórczość artystki wywarła
osobowość Szymona Kobylińskie-
go, który należał do grona bli-
skich przyjaciół i osób uznających
jej talent.

W 1986 r. ukończyła Techni-
kum Tkactwa Artystycznego
w Zakopanem pod kierunkiem
m.in. Marty Gąsiennicy Szostak
i Zofii Krzeptowskiej. Po ukoń-
czeniu szkoły pracowała w pra-
cowni artystycznej w Poznaniu
u znanej na świecie Urszuli
Schmidt-Plewki biorąc udział

w wykonaniu monumentalnych
prac takich jak m.in. „Życie
i twórczość Wieniawskiego”, „Oł-
tarz Pergamoński” i cykl ikon na
1000-lecie Chrztu Rusi. Prace Ka-
tarzyny Bali znajdują się w insty-
tucjach publicznych i kolekcjach
prywatnych w Polsce, Kanadzie,
USA i Australii.

Dzieła prezentowane były
m.in. w latach 1999, 2000 i 2001
na organizowanych przez Miej-
ski Dom Kultury Mokotów ob-
chodach „Dni Ziemi”, w Galerii
„Korozja i kolor” w Wołominie,
a także w programach TVP oraz
prasie krajowej i zagranicznej.
Największym sukcesem arty-
stycznym było wygranie konkur-
su na tkaninę artystyczną do sali
konferencyjnej Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie („Nasza Matka
Ziemia” o wymiarach 2m x 5m).

Powiatowe Dyktando 2005.
Odbędzie się 24 kwietnia br.
o godzinie 11.00 w Mareckim
Ośrodku Kultury. Z Ząbek wy-

startuje pięć najlepszych osób,
które zostaną wyłonione w dru-
gim etapie eliminacji.

XV Festiwal Piosenki Ząbki
2005. Eliminacje odbędą się 14
maja br. o godz. 10.00 w sali wi-
dowiskowej MOK, przy ul. Orlej
8. Finał odbędzie się 11 czerwca
br. o godz. 10.00 w sali widowi-
skowej MOK przy ul. Orlej.
Zgłoszenia uczestnictwa należy
dokonać do 10 maja br. Warun-
kiem uczestnictwa jest wykona-
nie utworu muzycznego miesz-
czącego się w poniższych
kryteriach; piosenka w języku
polskim, w interpretacji własnej
wykonawcy – solisty, eliminacje –
a`capella lub z akompaniamen-
tem własnym na dowolnie wy-
branym instrumencie. Natomiast
w finale jak wyżej lub z podkła-
dem muzycznym (półplayback).
Regulamin do wglądu w Miej-
skim Ośrodku Kultury. 

Wernisaż Wioletty Jaskólskiej.
Wystawa malarstwa artystki zo-
stanie otwarta 21 maja br. w gale-
rii MOK przy ul. Orlej. Wystąpi

młodzież z koła teatralnego dzia-
łającego przy MOK w Ząbkach
pod kierunkiem Anny Kozioł.

V Powiatowy Konkurs „Cy-
prian Kamil Norwid – Poeta Na-
szej Ziemi”. Drugi etap tego
konkursu odbędzie się 20 maja
br. w godzinach 9.00-12.00
w Gminnym Centrum Kultury
w Dąbrówce. Przewidziany jest
występ dzieci i młodzieży z gru-
py teatralnej z MOK w Ząbkach. 

Przegląd Autorskich Prezenta-
cji Scenicznych Dzieci i Młodzie-
ży „Naświetlarnia 2005”.

Ośrodek Kultury w Ząbkach
zaprasza młodych artystów z pro-
pozycjami. Wszystkie prezentacje
muszą być w warstwie tekstowej
efektem własnej twórczości wyko-
nawcy. Prezentacje zostaną wy-
stawione w Domu Kultury „Wło-
chy” w dniach 2 i 3 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje w se-
kretariacie MOK, przy ul. Sło-
wackiego 10 w godzinach 10.00
– 17.00, tel. 781 64 30. Zapra-
szamy na stronę internetową
www.mokzabki.koti.pl.

red.

Poszukujemy ludzi dobrego
serca, którzy chcieliby przyczy-
nić się i umożliwić wyjazd waka-
cyjny dzieciom z klas integracyj-
nych i dzieciom z Koła Dzieci
Niepełnosprawnych w Ząbkach. 

Zwracamy się z gorącą prośbą
o wsparcie finansowe wyjazdu
wakacyjnego dzieci do uzdrowi-
ska w Rabce. 

Pragniemy zorganizować wy-
jazd umożliwiający integrację
dzieci zdrowych i niepełno-
sprawnych poza szkołą, w innych
okolicznościach. Chcemy dać im

szansę wypoczynku, który często
jest niemożliwy ze względów
zdrowotnych i finansowych. Po-
nadto chcemy zabrać na kolonie
dzieci z rodzin mniej zamoż-
nych, które również często nie
mają możliwości wyjazdu na or-
ganizowane przez biura podróży
wakacje.

Ze swojej strony zapewniamy
fachową opiekę i wiele różno-
rodnych atrakcji. Planujemy
dwie wycieczki: Kraków- Wado-
wice i Zakopane, wyjścia na ba-
sen i do Lunaparku w Rabce

oraz uczestnictwo w wielu impre-
zach artystycznych organizowa-
nych przez miasto Rabka. Do-
datkowo w czasie wolnym
przewidujemy prowadzenie zajęć
z kinezjologii, gimnastyki korek-
cyjnej, zabaw z Klanzy, terapii
pedagogicznej i wielu innych:
turniejów, konkursów, zabaw
i gier rozwijających ruchowo
i umysłowo, co w przypadku
dzieci integracyjnych i niepełno-
sprawnych jest bardzo ważne.

Liczymy na zrozumienie
i wsparcie, ponieważ zależy nam
aby koszt wyjazdu był dostoso-
wany do możliwości finanso-
wych uczestników. Szacowana

cena wyjazdu to około 600 zł,
każda dodatkowa pomoc finan-
sowa obniża ten koszt. Poszuku-
jemy ludzi dobrego serca, spon-
sorów, prowadzimy akcję
odliczenia 1% od podatku.

1% swojego podatku można
przekazać poprzez dokonanie
przelewu bankowego lub wpłaty
potwierdzonej przekazem pocz-
towym na konto:

TPD ZARZĄD MAZO-
WIECKIEGO ODDZIAŁU
WOJEWÓDZKIEGO ul. KRE-
DYTOWA 1 A

00-056 WARSZAWA nr.
konta 11 1060 0076 0000 4010
2000 5361 tytułem 1% podatku

dla koła TPD w Ząbkach-kol-
onie (wpłatę można dokonać tyl-
ko do 30 kwietnia 2005 r.).

Darowizny można prze-
kazywać na konto szkoły: BANK
Pekao S.A. III o w WARSZA-
WIE nr. konta
75124010401111000001412631-k-
olonie integracyjne. Z góry ser-
decznie dziękujemy za zrozumie-
nie i okazaną życzliwość.

ORGANIZATORKI
Nauczycielki ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
mgr Dorota Niemyjska, 

mgr Agnieszka Żochowska

„Odpowiednie dać
rzeczy – słowo”

(C. K. Norwid)

W Szkole Podstawowej nr
2 w Ząbkach 12 IV 2005r. za-
kończył się dwuetapowy I Mię-
dzyszkolny Konkurs Polonistycz-
ny dla uczniów szóstych klas
ząbkowskich szkół podstawo-
wych. Przystapiło do niego 72
uczestników, którzy szczególnie
interesują się przedmiotami hu-
manistycznymi. Celem konkursu

było przede wszystkim rozwija-
nie zainteresowań uczniów języ-
kiem ojczystym, kulturą i litera-
turą, a także integrowanie dzieci
i nauczycieli z terenu miasta.

Zmagania uczniów z tekstem
językowym zaczęły się 7 III
2005r. o godz.13.30. w macierzy-
stych szkołach. Część pisemna
trwała 90 min. Zadaniem dzieci
było rozwiązanie dziewięciu róż-
norodnych zadań otwartych
związanych tematycznie z bajką
„Wilczki” Ignacego Krasickiego. 

12 IV 2005r.odbył się finał

konkursu. Przystąpiło do niego
22 uczniów, którzy otrzymali co
najmniej 37 pkt. (66%) z części
pisemnej I etapu. Pytania doty-
czyły ogólnej wiedzy humani-
stycznej przewidzianej progra-
mem nauczania. W drugiej
turze dzieci losowo wybierały
zestawy trzech pytań, na pod-
stawie których formułowały po-
prawną pod względem języko-
wym wypowiedź. Zmaganiom
szóstoklasistów „z językiem”
przysłuchiwała się komisja kon-
kursowa w składzie: p. Barbara

Gołębiowska SP nr1, p. Elżbie-
ta Jabłońska SP nr1, p. Małgo-
rzata Wrotna SP nr2, p. Małgo-
rzata Chibowska SP nr2, która
również opracowała wszystkie
zagadnienia konkursowe. Swo-
ją obecnością zaszczyciła nas
również dyrektor SP nr 2 p. Ire-
na Małyszczuk, a także p.
Agnieszka Weremczuk z Ze-
społu Szkół Katolickich.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Ewelina Kosowska

SP nr2, II miejsce – Katarzyna
Żoch SP nr2, III miejsce – Mo-

nika Garbacz SP nr2, wyróżnie-
nie – Jan Staruchowicz SP nr1,
wyróżnienie – Karolina Ratyń-
ska SP nr2, wyróżnienie –
Agnieszka Sadowska SP nr2 

Konkurs odbył się pod patro-
natem Burmistrza Miasta Ząbki
Jerzego Boksznajdera, który
również ufundował nagrody rze-
czowe i dyplomy.

W imieniu komisji 
konkursowej 

M. Chibowska

Pod koniec ubiegłego roku
Burmistrz Miasta Ząbki zarzą-
dził przeprowadzenie konkursów
na stanowisko dyrektorów jed-
nostek organizacyjnych miasta.
W dniach 5, 6 i 7 kwietnia po wy-
czerpaniu terminów składania
ofert, przeprowadzono postępo-
wanie konkursowe na stanowi-
ska dyrektorów w Przedszkolu
Publicznym Nr 1, Nr 2, Nr 3. Na

stanowisko w Przedszkolu Pu-
blicznym Nr 1 zgłosiła swoją kan-
dydaturę dotychczasowa Pani
Dyrektor – Grażyna Świeżak
i ona też została w głosowaniu
tajnym zaproponowana Panu
Burmistrzowi jako kandydat spe-
łniający oczekiwania Komisji
Konkursowej. Trzeba dodać, że
w każdej z Komisji było 9 osób –
trzech przedstawicieli Burmi-
strza, dwie przedstawicielki Ma-
zowieckiego Kuratorium Oświa-
ty, dwie przedstawicielki Rady

Pedagogicznej i dwoje przedsta-
wicieli Rady Rodziców. Do po-
zostałych dwóch Przedszkoli
oferty złożyły po dwie kandy-
datki (w tym dotychczasowe Pa-
nie Dyrektor tj. p. Elżbieta Wal-
czak i p. Grażyna Walczak).
One też zyskały niemalże jed-
nogłośną akceptację Komisji
Konkursowych. Konkursy te
potwierdziły trafność dotych-
czasowych decyzji personalnych
Burmistrza Miasta.

W dniach 12 i 13 kwietnia

przeprowadzono postępowanie
konkursowe na stanowisko dy-
rektora Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Postępowanie prze-
prowadziła Komisja Konkurso-
wa w skład której Burmistrz Mia-
sta Ząbki zaproponował trzech
swoich przedstawicieli oraz dwo-
je radnych. Do obydwóch kon-
kursów zgłosiło się po czworo
kandydatów. W wyniku postępo-
wania zgodnego z regulaminem
konkursu Komisja zapropono-

wała Panu Burmistrzowi na sta-
nowisko dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury – Pana Sławo-
mira Skotnickiego, wieloletniego
pracownika tej instytucji oraz na
stanowisko dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej Panią Do-
rotę Kazimierską.

Wszystkim wybranym Dyrek-
torom serdecznie gratulujemy
i życzymy wspaniałych owoców
pracy.

Sylwester Marzoch
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MOŻESZ POMÓC!!!

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza

KONKURSY DYREKTORSKIE 
ROZSTRZYGNIĘTE

Z nastaniem wiosny, tej pięk-
nej pory roku, gdy wszystko się
budzi ku życiu, corocznie docho-
dzi do procederu wypalania traw.
Na usta cisną się mocne słowa,
z których najdelikatniejsze to głu-
pota. Wypalanie traw jest niedo-
zwolone. Określają to odpowied-
nie przepisy prawne o ochronie
przyrody (art. 45 i 59 Ustawa
z dnia 16 października 1991 r.),
oraz lasów (art. 3 Ustawa z dnia
28 września 1991 r). Również wy-
raźnie zabrania tego Ustawa
z dnia 16 października 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej „...
zabrania się wypalania roślinności
na łąkach, pastwiskach, nieużyt-
kach, rowach przydrożnych, szla-
kach kolejowych lub w strefie
oczeretów i trzcin.”

Już w tym roku zostało udo-
wodnione w tragiczny sposób, wy-
palanie traw utrudnia poruszanie
się kierowców po drogach w wy-
niku, czego dochodzi do niebez-
piecznych sytuacji. Może nie każ-
dy przestępca wie, ale już w tym
roku zanotowano pierwsze ofiary
śmiertelne wypalania traw.

Niewielki wiatr wystarczy aby
zmienić kierunek ognia, który
szybko może zająć zabudowania.
Przez taką bezmyślność naraża-
my życie własne i innych.

Nasza ząbkowska Ochotnicza
Straż Pożarn tego typu wyjazd jest
kosztowny. Proceder ten nasila
się szczególnie między ulicami
Powstańców a Szwoleżerów. 

Nierozważne i bezmyślne oso-
by w ten sposób „oczyszczają” łą-
ki i pola. Jako ciekawostkę należy
przypomnieć fakt, iż od chwili
wejścia Polski do Unii Europej-
skiej rolnik przyłapany na wypala-
niu traw i nieużytków zostanie

pozbawiony dopłat bezpośred-
nich. Co więcej, to rolnik będzie
musiał pilnować swego pola, gdyż
będzie musiał udowodnić, że to
nie on podpalił swoje pole.

Fałszywe jest przekonanie, iż
poprzez wypalanie gleba jest
użyźniania. Pożary te naruszają
strukturę gleby, zahamowana jest
asymilacja azotu z powietrza,
zniszczony zostaje naturalny roz-
kład resztek roślinnych. Poprzez
wypalanie próchnicy wyjaławia
się ziemię, prowadzi to do głęb-
szej erozji warstw gleby. Popiół
nie użyźnia gleby, gdyż jest roz-
wiewany przez wiatr. Pożary takie

zagrażają wielu zwierzętom nisz-
czącym szkodniki oraz rzadkim
gatunkom roślin i mikroorgani-
zmom niezbędnym do utrzyma-
nia równowagi biologicznej

Osoby nie przestrzegające
powyższych przepisów i zaleceń
podlegają karze aresztu lub
grzywny (Artykuł 59 rozdziału
8 ustawy o ochronie przyrody).
Również w Kodeksie wykroczeń
według art. 82, § 1 nr 6, poz. 29
przewidziane są kary za tego ty-
pu wykroczenia w postaci aresz-
tu, grzywny lub nagany. 

red.
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Misterium – Tajemnica – Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa znajduje się w centrum
Dobrej Nowiny, którą Apostoło-
wie, za nimi Kościół powinni gło-
sić światu.

W wielu parafiach istnieje zwy-
czaj przedstawiania Męki Pańskiej
w formie teatralnej w celu przypo-
mnienia ludziom o miłości Pana
Jezusa do człowieka.

Taki pomysł przedstawienia
misteryjnego zrodził się w myśli
katechetycznej. Po napisaniu
scenariusza i uzyskanej aproba-
ty ks. Proboszcza Władysława
Trojanowskiego nastąpiła szyb-
ka decyzja przygotowania i wy-
stawienia Misterium z okazji
najważniejszych świąt naszego
zbawienia. W przygotowaniu
sceny teatralnej wielki wkład
włożyła Pani Anna Kozioł, in-
struktorka Koła Teatralnego
w MOK-u. Głównymi bohatera-
mi jest młodzież gimnazjalna
i licealna naszego miasta- Ząbki
oraz małe dziecko komunijne.
Młodzi aktorzy działają w Kole
Teatralnym w MOK-u – jak
wspomniałam wcześniej- pod
kierunkiem P. Anny Kozioł,
gdzie otrzymują profesjonalny
szlif aktorski. Oto bohaterowie
i ich role:

- Katarzyna Majewska – dziec-
ko komunijne,

- Katarzyna Karczmarczyk -
Apostoł, współczesna kobieta,

tłum, 
- Aleksandra Pietrak – Apo-

stoł, współczesna dziewczyna,
- Agnieszka Karczmarczyk –

Apostoł Jakub, tłum,
- Martyna Barszcz – Apostoł

Jan,
- Sylwia Kozioł – współczesna

zakonnica, Elżbieta, 
- Patrycja James – Maryja-

-Matka Jezusa, Narrator,
- Michał Służewski – Pan Je-

zus,
- Patryk Woźniak – Apostoł

Judasz, współczesny żebrak,
tłum, 

- Klaudia Pogorzelska – Uczo-
na w Piśmie, współczesna wdowa,
Nikodem, 

- Tomasz Krawiec – Strażnik I, 
- Dominik Pucek – Strażnik II,
- Michał Kajak – Kajfasz,
- Łukasz Abramczyk – Apo-

stoł Piotr, 
- Paweł Kubicki – Piłat,
- Łukasz Susło – Współczesny

chłopiec,
- Patrycja Kępka – Skrzypce,
- Paweł Jarzyło – Gitara I,
- Pan Jan Tull – Gitara II,
Nasze przedstawienie miste-

ryjne ma wymiar współczesny,
osnute na kanwie Ewangelii.
składa się z ośmiu scen:

Wjazd do Jerozolimy, Uczta
Paschalna – w jej przeżycie wpro-
wadza pieśń „Wybrał Jezus Pio-
tra i Jana, by Wieczerzę przygo-
towali”, Ogrójec, Przed

Kajfaszem, Zaparcie się Piotra,
Przed Piłatem, Ukrzyżowanie,
Zmartwychwstanie.

Cała akcja rozgrywa się w Jero-
zolimie, a narratorem jest Maryja,
która opowiada całą historię
zbawczą Swego Syna – Jezusa.
W atmosferę i nastrój wprowadza
piękny widok Jerozolimy namalo-
wany na płótnie (l 0m x 4m) przez
dzieci Koła Teatralnego w MOK-u
Wspaniałego splendoru nadają
oryginalne kostiumy teatralne
oraz światło – cień i dźwięk
muzyki z „Pasji” i Hendla o Zmar-
twychwstaniu (Alleluja). Wzrusza-
jącym momentem jest „łamanie
chleba” wśród widzów podczas
Uczty Paschalnej przy wspólnym
śpiewie pieśni „Panie dobry jak
chleb”. Misterium Męki Pańskiej
wystawione zostało w Ząbkach
w dwóch parafiach: pw. Miłosier-
dzia Bożego 20 marca oraz pw.
Świętej Trójcy 10 kwietnia, gdzie
wystawiliśmy Misterium w hołdzie
Ojcu Świętemu J.P.II. Zaproszeni
jesteśmy jeszcze do parafii: pw.
Matki Bożej Zwycięskiej na Ka-
mionku 17 kwietnia oraz do Zału-
bowic k./Radzymina 24 kwietnia
2005 r. Na koniec pragnę serdecz-
nie podziękować. Najpierw Panu
Bogu za spełnienie Jego woli, aby
to Misterium zostało dobrze przy-
gotowane i wystawione dla licznej
publiczności oraz dla Jego Bożej
chwały. Bardzo dziękuję księżom
Proboszczom:

ks. Wł. Trojanowskiemu i ks.
E. Kowarze za godne przyjęcie
nas na sceny widowiskowe w swo-

ich parafiach. Serdecznie dzięku-
ję wszystkim osobom – a jest to
cały sztab ludzi – za pomoc
w przygotowaniu i realizacji na-
szego przedstawienia. Gorąco
dziękuję władzom naszego mia-
sta – Ząbki za akceptację, wspar-
cie duchowe i finansowe oraz za
przygotowanie plakatu i rozwie-
szenie go w całym mieście. Dzię-
kuję wszystkim aktorom za per-
fekcyjne zagranie swoich ról.
Bardzo dziękuję Panu Sławomi-
rowi Skotnickiemu za obsługę
aparatury z nagraniem muzyki,
dźwięków i głosu oraz zharmoni-
zowanie całości. Pani Annie Ko-
zioł dziękuję za staranne przygo-
towanie aktorów i czuwanie nad
całością i płynnością przebiegu
Misterium. Serdecznie dziękuję
Straży Pożarnej za wypożyczenie
hełmów, pasów i toporków. Dzię-
kuję Panu Janowi Tullowi – Pre-
zesowi Fundacji „Tulliano” z Su-

lejówka za wykonanie dwóch pie-
śni przy dźwięku gitary. Dziękuję
również wszystkim osobom: „fi-
zycznym”: Panu Jankowi za dźwi-
ganie palm z górnego kościoła do
dolnego i z powrotem oraz innym
osobom pracującym przy trans-
porcie i przenoszeniu ciężkich
przedmiotów. Misterium nasze
wzbudziło zainteresowanie pu-
bliczności, a charakterystyczne
napięcie głosu i dźwięku wywoła-
ło wzruszenie i łzy. Natomiast ak-
torzy zostali nagrodzeni grom-
kim aplauzem. Pragnę
podziękować wspaniałej mło-
dzieży za ich zaangażowanie, któ-
ra w myśl Ojca Świętego jest
„Nadzieją Kościoła”. Wszystkim
życzę mocy Chrystusa Zmar-
twychwstałego na każdy dzień ży-
cia. – Szczęść Boże.

kat. mgr lic. 
Marianna Chudzik

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
OGŁASZA OTWARTY KON-
KURS OFERT NA REALIZA-
CJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE POLITYKI SPO-
ŁECZNEJ

I. Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji po-
zostałym jednostkom niezalicza-
nym do sektora finansów publicz-
nych – łącznie 10 000,00 zł.

- Wspieranie zapobiegania
wykluczenia społecznego osób
niepełnosprawnych - 10 000,00
poprzez:

• pomoc wychowawczo – inte-
gracyjną dla rodzin z osobami nie-
pełnosprawnymi;

• prowadzenie pozaszkolnej
świetlicy edukacyjno – terapeu-
tycznej;

• pomoc rodzicom w sprawo-
waniu opieki nad dzieckiem nie-
pełnosprawnym, wychowaniu,
kształceniu, leczeniu i terapii;

• inicjowanie, wspieranie i pro-
mowanie dziecięcej i młodzieżo-

wej twórczości artystycznej oraz jej
prezentację;

II. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja może zostać przyznana

oferentowi, który złoży w terminie
prawidłowo opracowaną ofertę wg
wzoru stanowiącego zał. nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 193, poz.
1891).

O dotację może ubiegać się
podmiot spełniający wymogi okre-
ślone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U.
Nr 96, poz. 873).

Każde z zadań, o których mowa
w pkt. I będzie rozpatrywane od-
dzielnie. 

Zlecanie zadania publicznego
odbędzie się w formie wsparcia je-
go realizacji. Wysokość udzielonej

dotacji z budżetu miasta dla dane-
go projektu nie może przekroczyć
50 % całkowitych jego kosztów.

Dotacja zostanie przyznana na
podstawie wybranej oferty i zawar-
tej umowy, z obowiązkiem rozlicze-
nia się po zrealizowaniu zadania.

III. Terminy i warunki realizacji
zadania.

Zadanie powinno być realizo-
wane zgodnie ze złożoną ofertą
i podpisaną umową w okresie od
dnia podpisania umowy o wspiera-
nie realizacji zadania do 15 grud-
nia 2005 r. przy zastosowaniu
i przestrzeganiu (co najmniej) na-
stępujących zasad:

- każdy mieszkaniec Gminy
Miasta Ząbki będzie mógł korzy-
stać z oferty zajęć, imprez lub in-
nych przedsięwzięć zgłoszonych
do konkursu,

- dofinansowaniu podlegają
wyłącznie koszty określone w ofer-
cie i zawartej umowie,

- oferent musi posiadać wystar-
czające środki finansowe własne
i wykwalifikowaną kadrę niezbęd-
ną do realizacji zadania objętego
składaną ofertą,

- wsparcie nie będzie udzielane
na zakupy inwestycyjne i prace re-
montowo-budowlane.

IV. Termin składania ofert.
Oferty należy składać osobi-

ście w Urzędzie Miasta Ząbki
w Kancelarii Ogólnej lub kore-
spondencyjnie na adres: Urząd
Miasta Ząbki, ul. Wojska Pol-
skiego 10, 05-091 Ząbki (obowią-
zuje data stempla pocztowego)
do dnia 9 maja 2005 r. do godz.
18.00. Oferty złożone lub dorę-
czone po terminie nie będą brane
pod uwagę w konkursie i zostaną
zwrócone oferentowi bez otwie-
rania. Oferta powinna być złożo-

na w zamkniętej kopercie z napi-
sem „OTWARTY KONKURS
OFERT NA REALIZACJĘ ZA-
DAŃ PUBLICZNYCH W ZA-
KRESIE POLITYKI SPO-
ŁECZNEJ”. Na kopercie musi
być umieszczony adres zwrotny
oferenta. Oferta winna być złożo-
na na druku i zawierać załączniki,
o których mowa we wzorze.

V. Termin, tryb i kryteria stoso-
wane przy dokonywaniu wyboru
ofert.

Otwarcie ofert i ich rozpatrze-
nie nastąpi w terminie 7 dni od da-
ty zamknięcia konkursu.

Do udziału w konkursie ofert
(oceny merytorycznej) dopusz-
czony zostanie Oferent, który
spełnia łącznie następujące wy-
mogi formalne:

- jest organizacją pozarządową
lub podmiotem, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie,

- jego cele statutowe są zbieżne
z zadaniami określonymi w ogło-
szeniu o konkursie ofert na 2005 r.

- złożył kompletną ofertę w ter-
minie określonym w ogłoszeniu,

- załączył ramowy program za-
jęć,

- złożył ofertę zgodną z rodza-
jem zadania określonego w ogło-
szeniu, spełniającą warunki reali-
zacji zadania,

Ocena merytoryczna złożonych
ofert odbędzie się w oparciu o na-
stępujące kryteria:

- efektywność programu, tj. za-
spokojenie potrzeb socjalnych
i społecznych mieszkańców Miasta,

- kwalifikacje kadry świadczą-
cej usługi (potwierdzenie kseroko-
piami odpowiednich dokumentów
– w przypadku ich konieczności –

faktu posiadania kwalifikacji do
świadczenia usług),

- posiadanie niezbędnych ze-
zwoleń, upoważnień i decyzji wy-
maganych przepisami prawa lub
innymi przepisami i zasadami do-
tyczącymi rodzaju działalności
lub proponowanego zadania,

- osiągnięcia i doświadczenie
wnioskodawcy w realizacji propo-
nowanego lub podobnego projektu,

- wiarygodność organizacji oce-
niona na podstawie:

• przedłożonych rekomendacji;
• dotychczasowej współpracy

z Miastem Ząbki;
• rzetelności i terminowości

wykonywania i rozliczania zadań
finansowanych z budżetu Miasta;

- pozafinansowy wkład własny
np. świadczenia wolontariuszy;

- innowacyjność proponowa-
nych rozwiązań.

Pierwszeństwo w wyborze ofert
mają organizacje pozarządowe
działające na terenie 

Miasta Ząbki. Kwota przyzna-
nego dofinansowania może być
niższa od wnioskowanej. 

O wynikach konkursu, Bur-
mistrz Miasta Ząbki pisemnie in-
formuje oferentów. Burmistrz
Miasta Ząbki zastrzega sobie
możliwość nie rozstrzygnięcia
konkursu. Od odmowy przyzna-
nia dofinansowania odwołanie
nie przysługuje. 

Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miasta Ząbki
– tel. (022) 781 – 68 – 14.

Ogłoszenie umieszcza się na
stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Ząbki (adres: www.umzab-
ki.bip.org.pl) oraz na tablicach
informacyjnych Urzędu.

PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 1 w ZĄBKACH

W roku szkolnym 2005/2006 ofe-
rujemy: Naukę w nowym budynku,
duże, widne sale, dobre wyposażenie,
nowa sala gimnastyczna, biblioteka
i czytelnia, pracownia komputerowa
z dostępem do Internetu, wykwalifi-
kowana i przychylna młodzieży kadra
pedagogiczna

Opieka pedagogiczna, psycholo-
giczna i medyczna, Pozalekcyjne za-
jęcia sportowe

W roku szkolnym 2005/2006 or-
ganizujemy klasy pierwsze z progra-
mem autorskim (rozszerzonym): IA

– matematyka i informatyka, IB –
biologii i geografii, IC – nauki języ-
ków (nauka 3 języków; angielski, nie-
miecki i rosyjski), ID – klasa ogólna
z programem podstawowym oraz do-
datkowymi zajęciami z j. polskiego
i matematyki.

Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem: 498 62 99,
799 75 82 oraz w Dniu otwartym
12.05.2005r. od godz. 18.00.

PUBLICZNE GIMNAZJUM
NR 2 w ZĄBKACH

Ogłasza kolejny dzień otwarty
placówki na dzień 10 maja. Zapra-
szamy o godzinie 18.00
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W drugą sobotę marca
Uczniowski Klub Sportowy „Je-
dynka Ząbki” zorganizował wy-
jazd na basen. Była to już druga
wycieczka do aqua parku „Weso-
landia”. Przed feriami zimowymi
ponad 40 osobowa grupa uczniów
z różnych klas miała już możli-

wość spędzenia sobotniego po-
ranka na basenie.

Tym razem wyruszyło nas pra-
wie 50 osób. Kilkoro uczniów nie
dopisało, bo rozchorowali się na
grypę. Spotkaliśmy się rano i wy-
ruszyliśmy do Wesołej szukać
nowych wrażeń. Pod okiem p.

Katarzyny Karcz i p. Mirosławy
Kozłowskiej bardzo miło spędzi-
liśmy sobotni poranek. Zjeżdża-
liśmy z 70 metrowej zjeżdżalni,
graliśmy w piłkę wodną, bawili-
śmy się w berka. Mogliśmy wal-
czyć z prądem rzecznym i bawić
się pod wodospadami. Zmęczeni
wodnymi szaleństwami chętnie
odpoczywaliśmy w jakuzzi. Mo-
gliśmy pływać też na dużym ba-

senie, gdzie robiliśmy sobie za-
wody pływackie. Dwie godziny
wspólnej zabawy minęły nam
bardzo szybko. Ratownik popro-
sił żebyśmy wyszli z wody, bo za-
jęcia zaczynały niemowlaki, któ-
re uczyły się pływać. Po
pożegnaniu z ratownikami umy-
liśmy się, a dziewczyny wysuszyły
włosy. W kawiarni zjedliśmy ka-
napki, a potem chwilę bawiliśmy

się w sali zabaw. Po krótkim od-
poczynku wróciliśmy do autoka-
ru, który przywiózł nas do Zą-
bek. Cieszymy się, że nasz
szkolny UKS organizuje takie
fajne wyjazdy. Szkoda, że tylko
raz w miesiącu.

Kamil Ślesicki 
i Patryk Augustyniak
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