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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Wspólnie można więcej

Mimo że Ząbki aktywnie pozyskują środki z różnych publicz-
nych źródeł (krajowych czy unijnych), to władze miasta stara-
ją się również zabiegać o wsparcie podmiotów prywatnych. Co 
prawda nie są to środki tak potężne jak choćby z funduszy unij-
nych (gdzie kwoty padają w milionach), ale też nie pieniądze 
są tu najważniejsze. – Zależy mi na tym, aby wszyscy, którzy 
działają na terenia miasta mieli poczucie, że to jest również ich 
miasto, że tak naprawdę to my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za jego rozwój i pomyślność. Dlatego pomysł na zaangażowanie 
przedsiębiorców jest naturalnym krokiem. Skoro wszyscy zdaje-
my sobie sprawę, że w Ząbkach jest jeszcze wiele do zrobienia a 
środki, którymi dysponujemy są ograniczone, w naturalny spo-
sób próbuje się pozyskać pieniądze z zewnątrz. Wszyscy liczą na 
unię, ale stamtąd też już pozyskaliśmy masę pieniędzy (przyzna-
nych ponad 60 mln złotych), ponadto nie każdy pomysł może być 
sfinansowany ze środków unijnych – twierdzi burmistrz Robert 
Perkowski.

Coraz więcej firm deklaruje różnoraką pomoc, najczęściej nie 
oczekując nic w zamian. Często firmy budowlane decydują się 
współfinansować budowę drogi, która prowadzi do budowanych 
przez nie osiedli. Dzięki temu zapewniają swoim klientom (nabyw-
com mieszkań) komfortowe warunki dotarcia do swego lokum. 
Miasto zaangażowane w realizację dużych unijnych projektów 
nie zawsze ma możliwości sfinansowania niektórych inwestycji w 
krótkim czasie. Dlatego tak ważna jest w tym momencie pomoc ze 
strony inwestora, który nie tylko działa na korzyść swoich klien-

tów, ale przede wszystkim wnosi swój wkład w rozwój miasta. Z 
wybudowanej infrastruktury korzystają przecież inni mieszkańcy 
Ząbek.

- Korzyści przedsiębiorców są bardzo różne, ale najczęściej jest 
to osobista satysfakcja. Wielu z tych, którzy partycypują są po pro-
stu związani z Ząbkami, tu pracują, tu się wychowali, tu mieszkają. 
Skoro nam wszystkim zależy na rozwoju naszego miasta, to warto 
to pokazać w czynach. Miasto w zamian oferuje jedynie "dobrą 
prasę", pochwałę na łamach gazety, kawę u burmistrza w gabine-
cie. Mieszkańcy mają nieco bardziej oczywiste korzyści: chodnik, 
drogę itp. – uważa burmistrz Ząbek.

Firmy w różny sposób partycypują w działaniach. Niektóre sta-
wiają głównie na współfinansowanie inwestycji infrastruktural-
nych, inne wspierają działania prospołeczne.

- Firma DOZBUD sfinansowała budowę ulicy Dzikiej w około 
70% (koszt niespełna 300 tys. zł.), firma GetHouse Development 
remontuje alejkę parkową, która kosztuje prawie 50 tys. złotych, 
firma MacPlast wykonała ulicę Skrajną po dwukrotnie niższej cenie 
niż zrobiłaby to inna firma (potencjalna oszczędność prawie milion 
złotych). Firmy: Drims, ZygmarBis, GórPis, Gazomontaż, Praska 
Giełda Spożywcza współfinansowały wydanie płyty o Ks. Jerzym 
Popiełuszce z okazji Jego beatyfikacji – wylicza burmistrz, mając na 
uwadze jedynie te największe, najbardziej widoczne i dość świeże 
zadania.  - Lista pozostałych byłaby bardzo długa. Wszystkim bar-
dzo dziękuję i przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem – dodaje bur-
mistrz Robert Perkowski.                                                           red.

Tak uważają władze Ząbek. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do miejskich inwestycji. Choć zapewne można byłoby 
pójść najkrótszą i najłatwiejszą drogą wydatkując na zadania inwestycyjne jedynie tyle, ile jest w danym czasie w kasie miejskiej, 
to jednak taka postawa skazywałaby miasto na wolniejszy rozwój. 
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APTEKA „Pod Klonem”
Ząbki, ul. Piłsudskiego 20
tel./fax: (22) 781 – 64 –70

Szanowny Pacjencie

serdecznie zapraszamy
na rozmowę, konsultacje

doradztwo farmaceutyczne
Pon. – Pt. w godz. 13.30 – 14.30

Apteka czynna także w niedziele
wgodz. 10.00 – 14.00

www.aptekapodklonem.pl
e-mail: apteka.klon@wp.pl

Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA

KOMUNIKAT  WĘDKARSKI
Zarząd Koła Wędkarskiego PZW 

nr. 130 w Ząbkach informuje,że w 
dniach 03-05.09.2010r organizuje 
autokarową wycieczkę wędkarską 
do miejscowości Cierzpięty nad je-
ziorem Mokrym. Zapisy przyjmuje 
i udziela szczegółowych informacji 
kol. Sławomir Pisarczyk – gospodarz 
koła  [w sklepie wędkarskim przy ul. 
Batorego – Tel. 22/ 781.44.16.]

Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc o uczestnictwie zadecyduje 
kolejność zgłoszeń. W wycieczce 
może wziąć udział aktualny członek 
koła z osobą towarzyszącą.

Zapisy przyjmowane będą do dnia 
21.08.2010r.    Zarząd Koła

Panu

Markowi Połomskiemu

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa

Burmistrz  Miasta Ząbki
wraz z Pracownikami Urzędu

Naszemu Koledze

Markowi Połomskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa

Rada  Miasta Ząbki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki

                       ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie następującej nieruchomości gruntowej:

Forma przetargu: Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki 
czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
A. w dniu 22.09.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 15.09.2010 r. NA 
KONTO URZĘDU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).

Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w 
Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 120, 121)

Nr
działki Obręb Pow. 

[m²] Położenie
Przeznacze-
nie terenu do 
wydzierża-

wienia
Uwagi

Termin 
wydzier-
żawienia

Wywoławcza opłata 
roczna z tytułu czynszu 
dzierżawnego netto [zł]

Wadium
[zł]

Mini-
malne 

postąpie-
nie
[zł]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

A.
część dz. 

ew. nr 
'2/4,

'03-30 550 ul. Piłsud-
skiego

Nieuciążliwa 
działalność 
gospodarcza

Teren 
obecnie 
użytko-
wany

5 lat 5940,00 600,00 60,00

GiGN 72243/ 137 /2010
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„Zrobić jak najwięcej dla naszego miasta”
Po długich staraniach powstało Towarzystwo Przyjaciół 

Ząbek. O tym czym będzie się zajmowało, jakie ma plany na 
przyszłość, jak zostać członkiem TPZ rozmawiamy z jego 
prezesem Grzegorzem Siwkiem.

M.O.: Skąd pomysł, aby założyć stowarzyszenie?
G.S.: Widząc rozwój miasta, ogrom wykonanych i planowanych in-

westycji, nowe drogi, boiska do gry w piłkę, powstające co raz to nowe 
osiedla, pomyśleliśmy, że warto by było wpisać się w ten pozytywny 
trend i także zrobić coś dla miasta. Coraz większa liczba mieszkańców 
to także większa szansa powodzenia takiej inicjatywy, jak nasza. Wyso-
ka frekwencja w wyborach, może świadczyć, że mieszkańcy Ząbek są 
społeczeństwem obywatelskim i chcieliby zaangażować się w działal-
ność organizacji pozarządowej, toteż mam nadzieję, że nasze Towarzy-
stwo będzie takim miejscem. Podobne organizacje działają już przecież 
z powodzeniem w innych gminach naszego powiatu: Markach, Zielon-
ce czy Wołominie. 

M.O.: Jak to się stało, ze powstało Towarzystwo Przyjaciół Zą-
bek?

G.S.: Tak naprawdę idea założenia stowarzyszenia zrodziła się już 
w marcu, zgromadzenie założycielskie było planowane na drugą poło-
wę kwietnia, niestety tragedia, która wydarzyła się w Smoleńsku spo-
wodowała, że nie doszło ono do skutku. Do tematu wróciliśmy pod 
koniec maja, a 11 czerwca, po przygotowaniu statutu i wszystkich nie-
zbędnych dokumentów, odbyło się zebranie założycielskie.  Obecnie 

jesteśmy, mam nadzieję, na progu oficjalnego rozpoczęcia działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. 

M.O.:  Jakie są najważniejsze plany Towarzystwa?
G.S.: Plan jest prosty – zrobić jak najwięcej dla naszego miasta, a 

przechodząc do konkretów, myślę, że możemy działać w różnych kie-
runkach. Próbować wykorzystać maksymalnie zasoby, jakimi będzie-
my dysponować. Nie zamykamy się na żadną sferę działania, jeżeli tyl-
ko będziemy mogli wykonać coś pożytecznego, postaramy się zrobić 
wszystko, żeby sprawy miały swój pozytywny finał. Możliwość starto-
wania w konkursach i uzyskania tą drogą środków finansowych otwiera 
przed nami duże możliwości. Będziemy także dysponowali własnymi 
środkami ze składek. Ponadto liczymy na współpracę z samorządem, 
parafiami a także firmami, które chciałby wspomóc naszą działalność.  

M.O.: Do jakich inicjatyw zamierza Towarzystwo przystąpić w 
tym roku?

G.S.: W tym roku będziemy starali się podejmować mniejsze ini-
cjatywy, musimy pamiętać, że to nasze początki i ciągle zbieramy do-
świadczenie, ale myślę, że krok po kroku uda się zwiększać rozmach 
naszych działań. Ciągle jeszcze dopinamy ostatnie formalności związa-
ne z działalnością Towarzystwa, przystąpi do nas pewnie jeszcze parę 
osób, ale już mogę powiedzieć, że przygotowujemy projekt związany 
z historią Ząbek, do którego od września chcielibyśmy zaprosić także 
ząbkowskie szkoły. Ponadto postaramy się przy współpracy ze szko-
łami przygotować także flagi na Święto Niepodległości. Oprócz tego 
planujemy ogłosić konkurs na logo TPZ, ale wszystkie te pomysły wy-
magają jeszcze dopracowania. A do większych zadań ruszymy zapew-
ne na wiosnę.

M.O.: Jak można przystąpić do TPZ? Kto może być członkiem 
Towarzystwa?

G.S.: Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby chętne zrobić 
coś pożytecznego dla ząbkowskiej społeczności, które wniosłyby jakiś 
pozytywny ładunek do Towarzystwa. Szczególnie osoby młode, któ-
re mają dużo energii, chęci i głowę pełną ciekawych pomysłów. Od 
czasu pierwszej publikacji na temat Towarzystwa zgłosiło się już kilka 
osób, które chciałyby działać razem z nami, co mnie bardzo cieszy. Od 
formalnej strony, aby stać się członkiem Towarzystwa trzeba będzie 
wypełnić deklarację członkowską i mieć ukończone osiemnaście lat. 
Myślę, że osoby chcące działać w Towarzystwie mogą już się zgłaszać, 
ale na oficjalne członkostwo będą musiały jeszcze troszeczkę poczekać. 
W myśl Statutu TPZ członkiem wspierającym może być także osoba 
prawna, która działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

M.O.: Jakie obszary działania są Państwu najbliższe?
G.S.: Myślę, ze możemy działać na wielu polach, zarówno na 

płaszczyźnie związanej z kulturą, jak i ze sportem czy ekologią. Tak 
naprawdę to czas pokaże, gdzie najlepiej realizować się będzie idea 
Towarzystwa. Musimy się dowiedzieć, co najbardziej jest potrzebne 
miastu i jego mieszkańcom, a także, jakie działania my, jako Towarzy-
stwo możemy podjąć, aby spełnić te oczekiwania. W naszym działaniu 
nie będziemy zastępować Urzędu Miasta, bo nie to jest naszym celem, 
ale liczmy, że będziemy aktywnie współpracować z samorządem i co 
ważne z mieszkańcami. To właśnie aktywność mieszkańców Ząbek i 
ich udział w akcjach i projektach ząbkowskiego Towarzystwa będzie 
jego kołem zamachowym i nagrodą dla jego członków, że ich działania 
są potrzebne, zauważane i doceniane. 

M.O.: Dziękuję za rozmowę.
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Ząbki mają już jednego „Or-
lika”, który został wybudowany 
przy Szkole Podstawowej Nr 2. 
Jest to kompleks dwóch boisk 
(do gry w piłkę nożną oraz wie-
lofunkcyjne) wraz z zapleczem 
(budynek socjalny, pełną infra-
strukturą (odwodnienie, oświe-
tlenie). Całość jest ogrodzona i 
monitorowana. „Orliki” powstają 
w ramach rządowego programu 
„Moje boisko –Orlik 2012”, któ-
ry zakłada finansowanie z trzech 
źródeł: Ministerstwo Sportu i 
Turystyki (333 tys. zł), Urząd 
Marszałkowski (333 tys. zł) oraz 
Gmina/Powiat (resztę niezbęd-
nych środków).

W związku z kłopotami finan-
sowymi Urząd Marszałkowski 
wycofał się z finansowania tego 
programu w tym roku.

Dla wielu samorządów brak 
finansowania 1/3 całego przed-
sięwzięcia jest poważnym ogra-
niczeniem. Niektóre gminy rezy-
gnują nawet z budowy boisk. 

Władze Ząbek z budowy nie 
zrezygnują, ale ograniczą zakres 
tej inwestycji. – Budowa drugie-
go „Orlika” jest dla nas bardzo 
ważną sprawą.  W ciągu ostat-
nich trzech lat wybudowaliśmy 
nowe boiska praktycznie przy 
wszystkich szkołach. Brakowało 
jedynie boiska przy Publicznym 
Gimnazjum Nr 1 i przy Szko-
le Podstawowej Nr 1. Dlatego z 
dużą energią przystąpiliśmy do 

jego realizacji. Wiedzieliśmy, że 
inwestycja jest bardzo ważna, 
więc postanowiliśmy uruchomić 
przetarg na część „Orlika”, na 
którą nas stać (oświetlone boisko 
ze sztucznej nawierzchni do piłki 
nożnej. Jeżeli uda się zgromadzić 
brakującą część środków, zosta-
nie wykonana reszta (zaplecze i 
boisko wielofunkcyjne). – infor-
muje burmistrz Perkowski.

Tegoroczny „Orlik” będzie 
zlokalizowany w ten sposób, 
żeby obiekt ten mógł służyć 
nie tylko uczniom Gimnazjum, 

ale również sąsiedniej Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz, po go-
dzinach pracy szkół, lokalnej 
młodzieży.

Budowa kolejnego „Orlika”
W połowie lipca zostały otworzone oferty firm, które zgłosiły chęć 

budowy boiska typu „Orlik”. Zainteresowanie ofertą było dość duże, 
bo zgłosiło się aż 9 firm. - W chwili obecnej trwają prace związane ze 
sprawdzaniem ważności ofert. W ciągu kilku dni zostanie wybrana 
firma, która wykona zlecenie. Faktyczne prace powinny rozpocząć 
się najpóźniej w pierwszej połowie sierpnia – zapewnia burmistrz 
Miasta Ząbki, Robert Perkowski.
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Budowa ul. Langiewicza
Ogłoszono przetarg na budowę kolejnej drogi w ramach projektu „Kom-

pleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach”. Tym razem przy-
szła kolej na ul. Langiewicza.

Termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2010 roku. Następnie urzęd-
nicy dokonają oceny złożonych ofert. Z najlepszym oferentem zostanie 
podpisana umowa o wykonawstwo.

-Jak dobrze pójdzie, jeszcze w sierpniu zostanie wyłoniony wykonawca 
i na przełomie sierpnia oraz września zostanie podpisana z nim umowa. 
Firma będzie miała maksymalnie 6 miesięcy na wykonanie zadania. Ter-
min na wykonawstwo jest podyktowany przewidywanym harmonogramem 
płatności środków unijnych na budowę tej drogi. W przypadku pozyskania 
środków wcześniej, będzie możliwość przyspieszenia prac budowlanych – 
informuje burmistrz Ząbek.

Budowa, jak w przypadku pozostałych dróg realizowana w ramach unij-
nego programu, będzie wykonana kompleksowo. Oprócz solidnej jezdni z 
grubą podbudową zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, obustronny 
chodni, ścieżka rowerowa po wschodniej stronie (fragmentem ciąg pieszo-
rowerowy).

Budowa 
ul. Wolności

Dla mieszkańców ul. Wolności mamy dobrą 
wiadomość. Władze miasta przystępują do bu-
dowy tej jakże ważnej drogi. Uruchomiono już 
stosowne procedury przetargowe. 

Termin składania ofert mija 4 sierpnia 2010 
roku. - Planujemy, że umowa z potencjalnym 
wykonawcą byłaby podpisana na przełomie 
sierpnia i września br. Wykonawca będzie 
miał 6 miesięcy na wykonanie wszystkich prac 
m.in.: kanalizacji deszczowej, jezdni wraz z 
podbudową, chodników, ścieżki rowerowej, sy-
gnalizacji świetlnej i wiele innych - informuje 
burmistrz Robert Perkowski.

Alejka w Parku Miejskim gotowa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Ząbkach informuje, iż ogłosiło zamówienie 
publiczne na dostawę materiałów budowlanych 
służących do budowy wodociągów. 

- Z zakupionych materiałów zostaną wybu-
dowane własnymi siłami spółki wodociągi w 
ul. Żwirki, Bocianiej oraz w drodze do zlewni 
ścieków. Prace budowlane będą realizowane od 
połowy sierpnia do końca listopada b.r – infor-
muje dyrektor PGK Robert Świątkiewicz.

Na ukończeniu są już prace związane z budową drugiej alejki w Miejskim Parku im. M. Szu-
berta. Zgodnie z deklaracją fundatora  - prezesa firmy GetHouse Development Cezarego Jarząbek 
parkowa alejka powstanie do końca lipca. Dzięki temu wsparciu park zyskał na atrakcyjności. 
Wszyscy zapewne pamiętają nierówne, szpecące chodniki. Teraz spacer po centralnym parku 
miasta staje się prawdziwą przyjemnością. Władze Miasta zapewniają, że to nie ostatnie słowo w 
sprawie parku. Systematycznie mają tam być wykonywane kolejne prace.

Budowa wodociągu w 
ul. Żwirki i Bocianiej
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Łącznik Wojska 
Polskiego - Batorego

Tuż nieopodal Parku Miejskiego równolegle prowadzono przebudowę 
uliczki łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Batorego. Droga przebiega po-
przez osiedle budynków wielorodzinnych, toteż władze Ząbek wraz z wła-
dzami Spółdzielni „Wspólny Trud” wspólnie przystąpiły do tej inwestycji 
finansując ją po połowie. Łączny koszt wyniósł 60 tys. zł. Prace obejmo-
wały zarówno rozbiórkę starej nawierzchni i budowę nowej wraz z podbu-
dową i krawężnikami. Całość wygląda dość imponująco. Okazuje się, że 
dzięki dobrej współpracy można zrobić więcej i szybciej.

Budowa ul. Batorego
Zgodnie z założeniami remont II odcinka ul. Batorego (Wolności – Lisa 

Kuli) został zaplanowany na sierpień i wrzesień. Ponieważ jest to droga 
powiatowa, w pewnym sensie tranzytowa dla Ząbek, należy spodziewać 
się znacznych utrudnień komunikacyjnych. Na pewno nastąpi zmiana trasy 
dal linii autobusowej nr 199.

Budowa wodociągu w 
ul. Żwirki i Bocianiej
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Możliwości spędzenia wolnego czasu od nauki są naprawdę 
olbrzymie. Oprócz rodzinnych wyjazdów, organizowanych we 
własnym zakresie, ząbkowską młodzież czekają również róż-
norodne wyjazdy grupowe organizowane przez ząbkowskie or-
ganizacje pozarządowe (stowarzyszenie, parafie, uczniowskie 
kluby sportowe i inne). Jest to możliwe dzięki wsparciu ze strony 
Miasta, które udzieliło na ten cel 12 dotacji (szczegóły str. 10), 

Wakacje w pełni. Jak je ciekawie spędzić? 

Z harcerskiego obozu 
w Piasutnie

przeznaczając niemal 120 tys. zł. Natomiast dla młodzieży, któ-
ra nie będzie miała możliwości wyjechać na taki dłuższy pobyt 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji przygotowały specjalne programy wakacyjne (szczegóły 
str.2). Nikt więc nie powinien w wakacje się nudzić, bo każdy 
może wybrać coś dla siebie.
      red.

Jedną z najbardziej popularnych form wypoczynku młodzie-
ży są obozy harcerskie. W tym roku na trzytygodniowy obóz do 
Piasutna wybrali się nie tylko harcerze, ale także wychowanko-
wie ząbkowskich świetlic środowiskowych oraz kilkoro innych 
dzieci. Podopiecznych p. Elżbiety Klimkiewicz odwiedził nawet 
burmistrz Robert Perkowski, który ma w zwyczaju, w miarę 
możliwości czasowych, odwiedzać ząbkowską młodzież. W la-
tach 80 – tych burmistrz był również uczestnikiem podobnego 
obozu, stąd też zapewne ta forma wypoczynku wywołuje u niego 
duży sentyment. - Wspaniała zabawa, kontakt z naturą przy jed-
noczesnym zdobywaniu praktycznych umiejętności to idealny 
wypoczynek dla dzieci. Pomimo, iż rozpiętość wieku jest dość 
znaczna (od 2 klasy szkoły podstawowej, do 1 klasy gimnazjum), 
dzieciaki idealnie odnajdują się w przydzielonych im rolach. Na 
takim obozie oprócz zwiedzania i wypoczynku czekają również 
obowiązki: warta, służba w kuchni, sprzątanie, zbieranie chrustu 
i drewna na ognisko i wiele innych. Dziękuję organizatorom za 
wytrwałość i konsekwencję przez tyle lat – komentuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza publikujemy kilka zdjęć z 
trwającego jeszcze obozu.            red.

Panoramiczne zdjęcie fragmentu obozu

Własnoręcznie robione, ozdobne herby (symbole) 
przed namiotami każdego z zastępów

Grupa obozowiczów pożyczyła obozowe rowery, 
by wybrać się na przejażdżkę po okolicy
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Dwa lipcowe tygodnie, w malowniczym podzakopiańskim 
Białym Dunajcu spędziła ponad 50 - osobowa grupa młodzieży, 
która wyjechała na kolonie zorganizowane przez Parafię pw. Mi-
łosierdzia Bożego. Wyjazd dla 55 osób został współfinansowany 
przez Urząd Miasta.

Znakomite warunki pobytu zapewnione przez gościnnych go-
spodarzy i ciągła opieka nad dziećmi przez opiekunów zagwaran-
towała komfort i bezpieczeństwo. Zdrowy klimat i wiele atrakcji 
tak bardzo wszystkim służyły, że z wielkim trudem przyszło się 
rozstać z tą piękną górską miejscowością.

Podczas pobytu wszystkim ogromną niespodziankę sprawiła 
para burmistrzowska. Państwo Katarzyna i Robert Perkowscy, 
będąc w tym czasie w górach, odwiedzili ząbkowską młodzież, 
sprawiając tym gestem im wiele radości.            red.

Kolonie w Białym Dunajcu

Okoliczna zabudowa - śliczna karczma

Katarzyna i Robert Perkowscy 
z uczestniczką obozu na tle basenu.

Basen dla dzieci

"Bezpieczna woda" to promocja bezpiecznego zachowania w wodzie,  
nad wodą oraz na wodzie dzieci i młodzieży szkolnej w czasie letniego  
wypoczynki, jak również upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Pro-
jekt ma zasięg ogólnopolski i ma na celu edukację dzieci i młodzieży szkolnej  
w temacie bezpiecznego wypoczynku, rozpropagowanie podstawowej wie-
dzy i zachowania w nagłych niebezpiecznych sytuacjach. Nabyta wiedza  
przyczyni się, jeśli nie do wyeliminowania to przynajmniej do zmniejsze-
nia ilości wypadków, którym ulegają dzieci i młodzież podczas kąpieli,  
jak i podczas korzystania ze sprzętu pływającego.

Bezpieczna woda
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INFORMACJA
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w ramach konkursów ogłoszonych w 

dniu 25 listopada 2009 r. został dofinansowany następujący projekt:
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Zniżka za dowód – to działa

Proszę powiedzieć, jak to się stało, że Pana 
firma zdecydowała się przystąpić do akcji 
„Zniżka za dowód”? Czy warto było?

My, jako firma i ja osobiście interesujemy się 
tym, co się dzieje wokół nas, w mieście, w po-
wiecie, w regionie. Gdy tylko ta akcja powstała, 
to powiedziałem dlaczego nie, warto spróbować. 
Wcześniej też wielokrotnie rozmawialiśmy z bur-
mistrzem Ząbek na temat sytuacji w mieście. Za-
skoczyła mnie informacja, że kilkanaście tysięcy 
osób przebywających w Ząbkach jest niezamel-
dowanych. To na pewno dla miasta duży problem. 
Jednocześnie widzę mnóstwo różnego rodzaju po-
dejmowanych działań, mających na celu zachęcić 
do meldowania się w Ząbkach. Wydaje mi się, że 
akcja „Zniżka na dowód” jest bardzo dobra, bo 
daje konkretną korzyść mieszkańcom – zniżki na 
zakup produktów czy usług, oferowanych przez 
ząbkowskie firmy. Ale z drugiej strony akcja jest 
również korzystna dla samych przedsiębiorców, 
bowiem daje możliwość dotarcia do nowych klien-
tów. Dodatkowo zyskuje miasto, ponieważ do bu-
dżetu wpływają pieniądze, które można przezna-
czyć na kolejne inwestycje.

Akcja trwa już dwa miesiące, proszę powie-
dzieć, jakie są jej rezultaty na przykładzie Pana 
firmy?

Niestety nie prowadzę szczegółowych statystyk, 
ale od moich handlowców coraz częściej słyszę, że 
kontaktują się z nimi klienci, pytając o szczegóły.

Ciekawostką jest na pewno fakt, że już na dru-
gi dzień po pierwszej informacji o tej akcji zgłosił 
się do nas klient. Nasza oferta jest dość atrakcyjna. 
Dla mieszkańców Ząbek proponujemy 15%  na za-
kup drzwi oraz aż 30% na zakup stolarki okiennej. 
Sam byłem kilka razy świadkiem sytuacji, w której 
mieszkańcy powoływali się na tę akcję.

Firmy DRIMS i DRIMS 2 funkcjonują już 
w Ząbkach od 18 lat, odnosząc wiele sukcesów. 
Proszę powiedzieć, czy były jakieś przełomowe 

momenty w działalności firmy? Jaka jest według 
Pana recepta na sukces?

Trudno powiedzieć, żeby były jakieś istotne mo-
menty, które by w sposób radykalny zmieniły moje 
nastawienie do prowadzenia firmy i które by zmie-
niły samo jej działanie. Wydaje mi się, że zawsze 
postępowaliśmy w ten sam sposób. W swym dzia-
łaniu zawsze byliśmy nastawieni na rozwój, dzięki 
czemu zawsze wyprzedzamy tzw. branżę drzwiową. 
Nasze modele, projekty bardzo często są inspiracją 
dla konkurencji, są w jakiś sposób później naślado-
wane. Myślę, że w naszej pracy najważniejsza jest 
ciągła dbałość o jakość i estetykę.

Zaś jeśli chodzi o receptę na sukces, to wydaje mi 
się, że najlepszym, najskuteczniejszym sposobem 
jest ciężka praca. Trzeba sobie wypracować markę, 
a to wymaga czasu i dużego zaangażowania. 

Mając możliwość obejrzenia ekspozycji przy-
kładowych modeli drzwi nietrudno odnieść wra-
żenie, że nie preferują Państwo produkcji maso-
wej...

Nie, nasza produkcja charakteryzuje się dużą 
dokładnością, elegancją, szlachetnością, oparta jest 
na bazie tylko naturalnego drewna. Stąd ten nie-
powtarzalny charakter i wygląd drzwi. Z naszych 
doświadczeń wynika, że ludzie w coraz mniejszym 
stopniu traktują drzwi i okna jako elementy „zaty-
kające otwory budowlane”. Klienci oczekują cze-
goś więcej. Drzwi mogą przecież być traktowane 
jako meble, czy nawet dzieła sztuki, stanowiąc inte-
gralną część wystroju wnętrz.

Wróćmy jeszcze do pozabiznesowej działal-
ności firmy. Z tego, co wiem firma regularnie 
uczestniczy we wszelkiego rodzaju przedsięwzię-
ciach prospołecznych. Ostatnio firma współfi-
nansowała wydanie płyty upamiętniającej ks. 
Jerzego Popiełuszkę. Skąd chęć wspierania ini-
cjatyw lokalnych?

W życiu każdego człowieka przychodzi taki 
moment, że trzeba również popatrzeć na to, co się 

wokół nas dzieje. Myślę, że społeczeństwo obywa-
telskie to nie takie, w którym obywatel tylko bie-
rze, ale takie, w którym daje coś od siebie. W mojej 
ocenie w życiu każdego biznesmena powinien być 
taki moment, kiedy dojdzie on do przekonania, że 
umie się podzielić. Wcale to nie musi oznaczać, że 
moment ten nadchodzi wtedy, gdy człowiek jest już 
bardzo bogaty. Paradoksalnie nie trzeba być boga-
tym, wystarczy jedynie zauważać pewne rzeczy i 
być gotowym do pomocy. Najczęściej bowiem nie 
chodzi wcale o wielkie pieniądze. 

Wsparcie dla różnych inicjatyw wykazujemy 
praktycznie od samego początku, mam tu na my-
śli pomoc dzieciom, szkołom, osobom, które mają 
kłopoty, osobom niepełnosprawnym. Osobiście 
działam w wielu organizacjach. Przez dłuższy 
czas sponsorowaliśmy nawet drużynę piłki nożnej 
dziewcząt. 

Jakie były początki firmy DRIMS?
Początki nasze miały miejsce na ul. 3 –go Maja. 

To były czasy wielkich przemian, początek lat 90 
–tych. Wówczas były naprawdę duże możliwości. 
Zanim powstał DRIMS otworzyłem w Ząbkach 
pierwsze Delikatesy, pierwszą wypożyczalnię płyt. 
Będąc na Zachodzie miałem okazję zobaczyć jak 
biznes się rozwija, na co zwrócić uwagę. Pamiętam 
jak otworzyłem pierwsze biuro handlowe, wówczas 
było duże zdziwienie, mieszkańcy nie wiedzieli, co 
będzie się działo w takim biurze, jak ono będzie 
funkcjonowało. 

Dziś, z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że 
zawsze staraliśmy się sprostać wymogom czasów. 
Dlatego zawsze musimy dbać o jakość i nowocze-
sność. 

Dziękuję za rozmowę.

W kolejnych numerach będziemy prezentować 
następne firmy, które biorą udział w akcji „Zniżka 
na dowód”. Natomiast przedsiębiorcy chcący przy-
stąpić do akcji proszeni są o kontakt: 22 781 – 68 
– 14 wew. 172 lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej promocja@zabki.pl

Akcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. Systematycznie zgłaszają się kolejne firmy, chcące zgłosić do niej 
swój akces. O akcji, a także o sukcesie w biznesie rozmawiamy z Jackiem Domańskim,  prezesem firmy DRIMS, która przystąpiła do niej jako 
jedna z pierwszych.
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Zniżka za dowód osobisty
FIRMA ADRES STRONA WWW TELEFON ZNIŻKA

„Sukces” - szkolenia językowe ul. Malczewskiego 6 www.sukces-szkola.pl tel. 22 498 49 50 7%

Restauracja „77” - potrawy z grilla  
i kuchnia międzynarodowa

ul. Sikorskiego 33d (wejście od ulicy 
Stefczyka – osiedle Bajkowe)

www.siodemki77.pl tel. 22 252 77 77 7%

DRIMS – profesjonalne drzwi ul. Ks. Skorupki 91 www.drims.com.pl tel. 22 781 41 72 15% (w czerwcu 18%)

WWMEDIA – produkcja filmów i nagrań 
wideo

ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7 www.wwmedia.pl tel. 22 762 80 68 10%

Naprawa sprzętu AGD – Michał Równy ul. Powstańców 70H - tel. 602 638 077 10%

Fotograf - Zbigniew Marcjanik ul. Sikorskiego 35 www.zbigardo.pl tel. 22 781 55 14 20%

MDG DATA - Mirosław Sobiecki ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29 www.mdgdata.pl tel. 22 349 25 55 Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają: 
- 10% na zakup Systemu do zarządzania przed-siębiorstwem Comarch OPTIMA, 
- 20% rabatu na usługi informatyczne. 
Mieszkańcy Ząbek: 
- 20% rabatu na usługi informatyczne.

FOTOGRAFIKUS - firma fotograficzna ul. Żabia 13 www.fotografikus.pl tel. 509 136 745 10%

Agencja „Metropolis” - Nieruchomości ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą) www.metropolis.waw.pl tel. 22 781 44 56 10%

English Way School – szkoła języków 
obcych

ul. Piłsudskiego 154 www.englishway-szkola.pl tel. 606 626 747 5%

Tomiko – wszystko dla dziecka ul. Rybna 6 www.tomiko.pl tel. 609 608 521 5%

Machowicz Budownictwo ul. Gdyńska 39a www.machowicz.pl tel. 504 723 593 7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu oraz pozostałych 
urządzeń budowlanych, a także na usługi budowlane - roboty wykończeniowe

CERT – EKO - projektowanie i świadectwa 
charakterystyki energetycznej

ul. Powstańców 60 lok. 121 www.cert-eko.pl tel. 504 589 852 15%

W48 Expert - kosztorysy napraw  
powypadkowych

ul. Sikorskiego 39 - tel. 22 781 71 36 10%

GLASIMPRESSION - Krzysztof Kujawski – 
sprzedaż luster

ul. Kopernika 3 - tel. 603 324 614 10%

EDU-ZABAWKI.PL - zabawki edukacyjne 
dla dzieci w wieku przedszkolym

- www.edu-zabawki.pl - 7%

Gór-Pis – firma developerska ul. Chopina 17a www.gor-pis.pl tel. 22 781 46 15 2% na zakup mieszkań

DRIMS/ 2 – sprzedaż okien ul. Księdza Skorupki 91 www.drims2.pl tel. 22 781 41 72 25%

Property Management Lech Kowalewski – 
nieruchomości

ul. Powstańców 15B - tel. 792 277 710 20%

P.U.H. Henryk Lubaszka – blacharstwo i 
mechanika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż 
części

ul. Wigury 3A - tel. 22 781 77 82 5%

Dialogos – biuro tłumaczeń ul. Legionów 10a/4 www.dialogos.pl tel. 605 104 284 10% na wszystkie tłumaczenia pisemne (nieprzysięgłe) 
i ustne (konsekutywne i symultaniczne)

”DOSA” – biuro ochrony osób i mienia ul. Witkiewicza 14 www.dosa.pl tel. 22 814 56 41 5%

Apteka przy orlej ul. Orla 6/67 - tel. 22 358 12 20 5%

Biuro Beaty – biuro rachunkowe ul. Łodygowa 94 www.biurobeaty.com.pl tel. 22 243 79 68 5%

PERFECT COMP KAMIL WENDA – kom-
pleksowe usługi informatyczne, sprzedaż 
komputerów

ul. I Brygady 27 www.perfectcomp.pl tel. 502 372 348 20% na usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych

AUTOGLOB - firma motoryzacyjna ul. Powstańców 14 www.autoglob.pl tel. 22 762 90 65 5% na nasze usługi oraz 5% na części użyte do naprawy.

Meble i Styl – produkcja i sprzedaż mebli ul. Piłsudskiego 27B www.mebleistyl.pl tel. 605 225 337 10%

Vatax – kancelaria Doradcy Podatkowego 
Wojciecha Gut

ul. Sikorskiego 33d/ 63,64 www.vatax.com.pl tel. (22) 353 97 56 10%

Salon Auto Praga ul. Radzymińska 334 www.autozoliborz.pl tel. 22 355 2000 aktualnerabaty promocyjne+ 1000 zł

Błękit Jerzy Przychodzeń - oprogramowa-
nie komputerowe dla firm, sprzedaż, wdroże-
nia, szkolenia, serwis

ul. T. Borowskiego 2 pok. 220, War-
szawa

www.blekit.com tel. (22) 49 23 320, 
kom. 501 255 842

20%

Architekt wnętrz Marlena Guzik – projek-
towanie wnętrz

ul. Andersena 18D lok. 11 tel. (22) 762 30 73, 
kom. 608 896 136

10%

Gabinet kosmetyczny Mariage – pełen 
zakres usług

ul. Batorego 1 (1 piętro) www.mariage.waw.pl tel. (22) 781 40 00 5%

School of English – wszystkie języki obce, 
przedmioty szkolne i akademickie, logopedia

ul. Chopina 9 www.soe.com.pl tel. (22) 781 46 11 20%

Fotografia ślubna i okolicznościowa  
Zbigniew Świderski

fotoswiderski@@gmail.com www.zbigniewswiderski.pl tel. 501 138 685 10%

Dobra Wróżka Krystyna ul. B. Prusa 8 www.wrozka.waw.pl tel. (22) 781 62 34, 
kom. 512 075 238

10%

”Ekspert S.C.” Salon Vacu – nowoczesne 
odchudzanie i kształtowanie sylwetki

ul. Sikorskiego 33a/40 tel. (22) 676 83 53, 
kom. 784 914 905

10%

mobile ENGLISH – angielski z dojazdem ul. Gajowa 32a www.angielskizdojazdem.pl kom. 502 917 131 5%

Geo – Inwent Jarosław Szczepocki –  
usługi geodezyjne i kartograficzne

ul. Szwoleżerów 130/28 www.geo-inwent.pl kom. 607 332 645 5%

Babybooom – szkoła rodzenia ul. Piłsudskiego 46 ul. Piłsudskiego 46 kom. 696 136 298 10%

Firmy, które zgłosiły swój akces do akcji "Zniżka za dowód osobisty".
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Uroczystości 91 rocznicy Policji 
w wołomińskiej Komendzie

W uroczystościach, które miały w tym roku 
miejsce w budynku Miejskiego Domu Kultury w 
Wołominie wzięli udział starosta powiatu woło-
mińskiego, burmistrz Wołomina, przedstawicie 
lokalnych władz samorządowych z Kobyłki, 
Zielonki, Ząbek, Marek, Radzymina, Tłuszcza, 
Klembowa, Poświętnego oraz Dąbrówki, Jado-
wa i Strachówki.

Ponadto obecni byli przedstawiciele: miejsco-
wej Prokuratury, Wojskowego Instytutu Tech-
niki Uzbrojenia w Zielonce, Straży Pożarnej z 
Wołomina, Szpitala Powiatowego w Wołominie, 
Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pra-
cy, Komendanci Straży Miejskiej z Wołomina, 
Radzymina, Zielonki i Ząbek oraz lokalne me-
dia.

Zaproszeni goście złożyli życzenia obecnym 
funkcjonariuszom oraz wręczyli okolicznościo-
we dyplomy i upominki.

Komendant Powiatowy Policji w Wołomi-
nie podziękował funkcjonariuszom za wkład 

i poświęcenie w służbie. Słowa uznania i po-
dziękowania z usta podinspektora Roberta Ma-
kowskiego zostały również skierowane do ro-
dzin policjantów. Jak zaznaczył komendant „to 
niejednokrotnie kosztem rodziny i najbliższych 
policjanci tak rzetelnie wykonują swoje obo-
wiązki”. Za osiągane wyniki wyróżnił nagroda-
mi finansowymi 318 funkcjonariuszy.

Samorządy lokalne również wyróżniły nagro-
dami pieniężnymi i rzeczowymi wołomińskich 
policjantów, którzy na terenie ich miast i gmin 
mieli największy wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa lokalnej społeczności.

Burmistrz Ząbek Robert Perkowski wręczył 
nagrody finansowe 23 ząbkowskim funkcjona-
riuszom, wśród których znaleźli się:

sierż. Adam Bączek
mł. asp. Jarosław Bednarczyk
mł. asp. Sylwia Borzymek

sierż. Piotr Ciesielski
sierż. Rafał Dyrda
mł. asp. Sylwester Gromek
post. Marcin Jachacy
sierż. Michał Janczara
asp. szt. Zbigniew Kowalik
asp. szt. Zbigniew Kopycki
asp. szt. Sławomir Kurek
sierż. Kamil Liszewski
sierż. Krzysztof Mamiński
mł. asp. Ireneusz Marszko
st. sierż. Robert Mazur
sierż. Konrad Nieborek
mł. asp. Paweł Ortin
sierż. szt. Rafał Piotrowski
mł. asp. Rafał Piotrowski
mł. asp. Krzysztof Stolarski
kom. Maciej Wiciński
mł. asp. Marek Weber
asp. Stanisław Wierzchowski

TS/MO

Radar – ostatnia próba 
i w drogę

Po wielu testach fotoradar jest 
już gotowy do pracy na drodze. Jak 
informuje komendant Straży Miej-
skiej Zbigniew Forysiak pozostaje 
jedynie wykonać próbę nocną oraz 
ustalić grafik kontroli z Wydziałem 
Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Wołominie. Po 
licznych testach, które osobiście 
nadzorował burmistrz Robert Per-
kowski wszystko jest już dopięte na 
ostatni guzik. Niebawem pierwsze 
kontrole i miejmy nadzieję, że obę-
dzie się bez mandatów. Nie chodzi 
bowiem tu o karanie, ale zapew-
nienie bezpieczeństwa pozostałym 
uczestnikom ruchu.                  red.

Mowa o dwóch mężczyznach, którzy wypłacając pieniądze z banko-
matu zainstalowanego w frontowej ścianie sklepu „skorzystali z okazji” 
i wyrzucili nieopodal dwa wory foliowe pełne śmieci. Mogli pomyśleć, 
że zrobili „dobry interes”. Nie dość, że pobrali pieniądze, to i pozbyli się 
odpadów. Ich radość nie potrwa jednak długo, bowiem całe zdarzenie 
zarejestrowała sklepowa kamera.

Sprawcy podjechali ok. wpół do czwartej rano, 23 lipca, pod jeden ze 
sklepów przy ul. Skorupki. Z   samochodu wysiadło dwóch mężczyzn. 
Podczas gdy pasażer podchodzi do bankomatu, przedsiębiorczy kierow-
ca otwiera bagażnik i wyjmuje dwa czarne worki i wyrzuca je na chodnik 
pod ścianę sklepu. Załatwiwszy swą sprawę również podchodzi do ban-
komatu. Po wypłaceniu pieniędzy mężczyźni odjeżdżają.

Straż Miejska prowadzi już w tej sprawie stosowne postępowanie. 
Śmieciarzowi grozi grzywna w wysokości 500 zł.   

Chcieli upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu

22 lipca, w Wołominie uroczyście obchodzono 91 rocznicę powołania policji państwowej. Komendant Powiatowy Policji  
w Wołominie podinsp. Robert Makowski wręczył policjantom odznaczenia państwowe i akty mianowania na wyższe stopnie 
policyjne. Łącznie awanse otrzymało 148 funkcjonariuszy z jednostek i komórek organizacyjnych wołomińskiej Komendy. Były 
również wyróżnienia i nagrody wręczone przez przedstawicieli lokalnych władz samorządowych policjantom, którzy na terenie 
miast i gmin mieli największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
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Druga edycja projektu „Praca nad sobą – szansą na przyszłość”
 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach

Ubiegłoroczna edycja Projektu „Praca nad sobą – szansą na przy-
szłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, dała w ocenie  pracowników 
socjalnych wymierne rezultaty w postaci zmiany postaw życiowych 
uczestników oraz wzrostu ich kwalifikacji zawodowych. Spośród dzie-
sięciu kobiet biorących udział w projekcie, cztery zdecydowały się na 
kontynuację nauki (w liceach, w studium pomaturalnym oraz na uczel-
ni wyższej) a trzy znalazły pracę i co najważniejsze, zaszły zmiany w 
ich samopoczuciu, zachowaniu oraz w relacjach rodzinnych. Zachęceni 
ubiegłorocznym sukcesem postanowiliśmy kontynuować działania roz-
poczęte ubiegłorocznym projektem. W tym roku do udziału w projekcie 
została wyselekcjonowana grupa ośmiu osób. Osoby te wybrano po wni-
kliwej analizie dokumentacji Ośrodka oraz na podstawie wywiadów z 
pracownikami socjalnymi. Oszacowano, że wśród klientów ze środowisk 
najbardziej zagrożonych stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 75% do 
25%. W związku z tym przyjęto, że takie same proporcje zostaną zacho-
wane pośród wytypowanych do projektu osób. Ostatecznie do udziału 
zakwalifikowano sześć kobiet i dwóch mężczyzn z którymi podpisane 
zostały kontrakty socjalne.

Grupę biorącą udział w projekcie tworzą klienci OPS korzystający ze 
świadczeń pomocy społecznej, będący w wieku aktywności zawodowej, a 
pozostający aktualnie bez pracy, również ze względu na opiekę nad dziećmi 
lub innymi osobami zależnymi. Trudności tych osób ze znalezieniem za-
trudnienia łączą się także z brakiem wsparcia ze strony rodziny i środowiska 
lokalnego. Brak wsparcia i pozostawienie tych osób bez pomocy utrwali w 
nich bierność i będzie miało negatywny wpływ na postawy życiowe ich sa-
mych a w szczególności ich dzieci. Dlatego też postanowiliśmy podjąć dzia-
łania zmierzające do poprawienia jakości funkcjonowania rodziny w kryzysie, 
mającej jednocześnie problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Realizacja projektu przewidziana jest w przeciągu siedmiu miesięcy. Zajęcia 
odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu w wymiarze 4 godziny dziennie. Miejscem 
spotkań jest siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Ząbkach. Program opiera się na realizacji cyklu specjalistycznych 
zajęć, prowadzonych przez kadrę wykwalifikowanych trenerów. Kolejno na-
stępujące po sobie zajęcia to: trening umiejętności wychowawczych, trening 
umiejętności społecznych, warsztaty kompetencji zawodowych, warsztaty ak-
tywnego poszukiwania pracy, warsztaty prozdrowotne. Przewidziane są rów-
nież indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz 
grupa wsparcia. Po konsultacjach z doradcą zawodowym każda z ośmiu osób 
podejmie wybrane kursy zawodowe. W czasie trwania projektu uczestnicy 
wspierani będą pomocą materialną oraz opieką nad dziećmi w niepublicznym 
przedszkolu. 

Podstawowym celem projektu jest promocja integracji społecznej poprzez 
ułatwienie dostępu do rynku pracy uczestnikom projektu. Szczegółowe cele to: 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie wsparcia ze strony środowi-
ska zewnętrznego, zwiększenie kompetencji społecznych i komunikacji interper-
sonalnej, wzrost umiejętności z zakresu poruszania się na rynku pracy, poprawa 
relacji wewnątrzrodzinnych. Aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej 
i zdrowotnej towarzyszyć będzie wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne.

Rezultaty projektu zostaną ocenione nie tylko na podstawie frekwencji 
uczestników na zajęciach i ukończenia przez nich cyklu szkoleń, ale także zo-
stanie uwzględniony wzrost ich motywacji i zdolności do aktywnego poszuki-
wania pracy oraz do poprawy relacji interpersonalnych. Taka ocena będzie mo-
gła nastąpić dopiero w przyszłym roku, jednak wszystkie osoby zaangażowane 
w projekt są pełne nadziei i optymizmu. Realizacja projektu potrwa do końca 
grudnia 2010 a zakończy go konferencja podsumowująca, w której wezmą 
udział wszyscy uczestnicy projektu oraz przedstawiciele władz lokalnych.

                                                              Elżbieta Rutkowska –OPS Ząbki

Człowiek – najlepsza inwestycja

• Biuro Projektu: ul. Wojska Polskiego 12, 05-091 Ząbki • www/e-mail: ops-zabki@wp.pl • 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W tym roku mija 20 lat od wprowadzenia reformy administracyjnej kraju i uchwalenia ustawy o pomocy społecznej z listopada 1990roku. Przez ten czas 
dużo się zmieniło. Nieporównywalnie poszerzył się zakres obowiązków, ale także możliwości pomocy. Zdecydowanie mniej zmieniły się ludzkie potrzeby. Z 
danych Ośrodka wynika, że w 2009 roku z pomocy korzystało 1676 klientów, w tym 1122 kobiet i 554 mężczyzn, łącznie 725 rodzin. Okazało się, że najcięż-
sza sytuacja dotyczy osób pochodzących ze środowisk dotkniętych mnogością problemów, czyli takich, w których występują więcej niż dwa ryzyka socjalne. 
Rodziny takie cechuje ubóstwo, izolacja społeczna, pogarszający się stan zdrowia, ograniczony dostęp do edukacji i dóbr kultury. To wszystko przekłada się 
na zmniejszenie szans tych osób na znalezienie zatrudnienia na dynamicznym rynku pracy. Z tego względu ważnym celem Ośrodka stało się działanie nakie-
rowane na przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej tej grupy klientów.

Wydarzenia, o których warto pamiętać
W dniu 9 lipca w pielgrzymce Ro-

dziny Radia Maryja na Jasnej Górze w 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej wziąłem udział wraz z Andrze-
jem Melakiem i najbliższymi spośród 
rodzin ofiar poległych w katastrofie 
w Smoleńsku. Modliliśmy się u stóp 
Pani Jasnogórskiej w towarzystwie 
parlamentarzystów Rzeczypospolitej i 
ogromnej rzeszy zgromadzonych piel-
grzymów w intencji naszej umiłowanej 
Ojczyzny oraz ofiar katastrofy w Smo-
leńsku i ich rodzin, a także o dotarcie do 
całkowitej prawdy o zbrodni katyńskiej 
z 1940 roku dokonanej przez sowieckie 
NKWD na polskich oficerach.

O dotarciu do prawdy kwietniowej 

katastrofy samolotu prezydenckiego 
TU-154 nie tylko się modlono, ale też 
były zbierane podpisy pod apelem ro-
dzin ofiar poległych w Smoleńsku o po-
wołanie Komisji Międzynarodowej do 
szczegółowego i rzetelnego zbadania 
przyczyn tej ogromnej tragedii.

Wiąże się to z prowadzoną na 
ogromną skalę - medialną dezinforma-
cją i brakiem zaufania do służb śled-
czych Rosji. 

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

uczestniczyli 10 lipca w uroczysto-
ści upamiętniającej katastrofę samolotu 
TU-154, w której wraz z Parą Prezy-
dencką zginęło łącznie 96 osób - kwiat 

inteligencji polskiej i sumienie Polskie-
go Narodu.

Po modlitwie w Katedrze Świę-
tego Jana w Warszawie o godz. 8:00 
wyruszył „Marsz Pamięci”, w którym 
kilkaset osób z zapalonymi zniczami 
przeszło pod Pałac Prezydencki, gdzie 
w godzinę tragedii przy biciu kościel-
nych dzwonów minutą ciszy wraz z 
Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, 
Ministrem Jackiem Sasinem i Parla-
mentarzystami PIS uczciliśmy pamięć 
ofiar tej niebywałej tragedii narodowej. 
Na zakończenie odśpiewano hymn na-
rodowy i zapalono znicze przy krzyżu, 
w którego obronie nasz Komitet czu-
wał kilkukrotnie i wbrew medialnym 

opiniom, czuwanie to organizują i w 
nim uczestniczą ludzie prawi, wierni 
Kościołowi i Ojczyźnie.

 W Parafii Św. Brigidy w Gdań-
sku dnia 17 lipca br. pożegnaliśmy z 
przyjaciółmi Księdza Prałata Henry-
ka Jankowskiego. W nabożeństwie 
żałobnym uczestniczyli - w tak upal-
ną sobotę – ci, którzy z potrzeby ser-
ca pragnęli pożegnać legendarnego 
Kapelana Solidarności. Cześć Jego 
pamięci!

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
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Zaproszenie do udziału w konkursie 
"Reprezentacja na medal"

Polski Związek Piłki Nożnej organizuje wakacyjny konkurs pla-
styczny dla dzieci od 6 do 11 lat. W nagrodę zdobywcy 3 pierwszych 
miejsc pojadą na Wyspy Brytyjskie do klubu uczestniczącego w 
rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie będą mieli okazję trenować pod 
okiem profesjonalistów, zwiedzą miasto i obejrzą mecz piłkarski 
na żywo.

Poniżej przedstawiamy Regulamin Konkursu. Niezbędne jest 
również oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o wyrażeniu 
zgody na wzięcie udziału w konkursie.

1
Regulamin

Wakacyjnego konkursu plastycznego dla dzieci
„Reprezentacja na medal”

§ 1
Organizator, Fundator nagród

Organizatorem wakacyjnego konkursu plastycznego dla dzieci „Reprezentacja 
na medal”

i fundatorem nagród jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie 
(02-366, ul. Bitwy

Warszawskiej 1920 r. 7), zwany dalej „Organizatorem”.
§2

Konkurs
1. Temat konkursu: „Reprezentacja na medal”.

2. Zadanie konkursowe (zwane dalej „Pracą konkursową”) polega na samodziel-
nym wykonaniu pracy

plastycznej przedstawiającej wyobrażenie dziecka na temat reprezentacji Polski 
w piłce nożnej, z

której byłby dumny każdy kibic. Prace powinny być wykonane na papierze w 
formacie A4 (mały blok

rysunkowy) lub A3 (duży blok rysunkowy), w dowolnej technice plastycznej 
(dozwolone jest łączenie

technik).
§ 3

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat, których 

rodzice lub opiekunowie
prawni wyrazili zgodę na udział w konkursie i zaakceptowali postanowienia 

niniejszego Regulaminu
poprzez dołączenie do pracy dziecka stosownego oświadczenia (wzór w załącz-

niku Regulaminu).
2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Polskiego Związku 

Piłki Nożnej.
§ 4

Zgłoszenie Pracy konkursowej
1. Prace konkursowe należy wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: 

Polski Związek Piłki
Nożnej, ul. Bitwy Warszawskie 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, z dopiskiem „Re-

prezentacja na medal”.
2. Praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko 

autora, wiek, dokładny
adres zamieszkania, telefon lub adres mailowy rodzica lub opiekuna).

3. Termin składania Prac konkursowych upływa 15 września 2010 roku. Do tego 
dnia wszystkie prace

powinny wpłynąć do siedziby PZPN. Prace, które wpłyną po upływie tego 
terminu, nie będą oceniane.
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§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem Olafa Lubaszenko, powołana 

przez Organizatora,
będzie brała pod uwagę wyłącznie prace podpisane, z danymi adresowymi, 

wykonane w formacie A4
lub A3 (patrz: §2 Regulaminu).

2. Komisja konkursowa przy wyborze zwycięskich prac będzie brała pod uwagę 
ich oryginalność

i warsztat plastyczny.
3. Od decyzji podejmowanych przez komisję konkursową nie przysługuje 

odwołanie.
§ 6

Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi ok. 27 września 2010 roku na stronie 

internetowej
www.pzpn.pl.

§ 7
Nagrody

1. Trzech laureatów konkursu wyjedzie, razem ze zwycięzcami dziecięcego 
turnieju „Orange Cup”,

na Wyspy Brytyjskie, gdzie będą mieli możliwość udziału w treningach piłkar-
skich w akademii

profesjonalnego klubu biorącego udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Przewi-
dziane jest

zwiedzanie miasta, stadionu i oglądanie meczu piłkarskiego na żywo.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o szczegółach wyjazdu indywidualnie.

§ 8
Dane osobowe

1. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane 
jedynie w celu

organizacji Konkursu i przekazania nagród. Osobom udostępniającym dane 
osobowe przysługuje

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane po ich wykorzystaniu zgodnie 
z przeznaczeniem

zostaną usunięte przez Organizatora.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r.
O ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z 

późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą 

w Warszawie.

3
§ 9

Własność prac, Prawa autorskie
1. Organizator nie zwraca Prac konkursowych.

2. Polski Związek Piłki Nożnej zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagro-
dzonych prac

w wydawnictwach PZPN, na jego stronie internetowej i w materiałach reklamo-
wo-promocyjnych.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej PZPN.
2. Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora za nadzór nad przebiegiem 

konkursu:
Sylwia Kakietek

E-mail: sylwia.kakietek@pzpn.pl
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