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Modernizacja trasy 634 wybawienie czy tragedia?
Trwają intensywne prace
projektowe przy modernizacji ząbkowskiej części drogi
wojewódzkiej 634. Droga 634
– ulice Łodygowa, Warszawska, Piłsudskiego i Skorupki
– od dawna jest udręką dla
naszego miasta. Codzienne
korki, hałas, spaliny, wypadki i potrącenia są konsekwencją coraz większego ruchu na trasie Warszawa –
Wołomin. W okresach szczytowych przez Ząbki w jednym kierunku potrafi w ciągu godziny przejechać ponad
1300 samochodów, czyli co
3 sekundy samochód.
Mogłoby się wydawać, że
modernizacja tej trasy będzie
dla Ząbek wybawieniem. Rada Miasta i Urząd powinny
zabiegać o jak najszybszą jej
realizację. Tym bardziej, że
koszty tej modernizacji pokryje województwo.
Koncepcja modernizacji,
wykonana przez firmę Projekt s.c. z Makowa Mazowieckiego, trafiła do Urzędu
Miasta w lipcu br. Niestety
głównym celem zaproponowanej modernizacji nie jest
poprawa życia mieszkańców
Ząbek (choć otrzymamy nowe chodniki), ale usprawnienie tranzytu przez Ząbki. Po
modernizacji nie będzie wyjazdu z niektórych bocznych
uliczek na tę trasę, dojazd do
wielu posesji będzie utrudniony, mieszkańcy Ząbek
niejednokrotnie będą zmuszeni do "nadrabiania kilometrów". I wbrew pozorom
nie poprawi to zbytnio przepustowości trasy 634. Jej
możliwości, jak mówią sami
twórcy koncepcji, po prostu
wyczerpały się. Czy więc war-

to popierać tę koncepcję?
Radni z okręgów przez
które bezpośrednio przebiega ta trasa – Z. Dąbrowska,
E. Dzikowski, K. Laskowski
i W. Stachera – zaprosili 31
sierpnia br. zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Przedstawili sytuację
Ząbek, plany modernizacji,
jej zagrożenia i pozytywy. Zachęcali mieszkańców do
szczegółowego zapoznania
się z dokumentacją i składania pisemnych opinii, które
będą wykorzystane podczas
spotkania z projektantem.
Radni obiecali, że wszelkie
protesty będą przekazane do
województwa.
6 września na zaproszenie
Burmistrza do Ząbek przyjechał pan Józef Mrugalski –
główny projektant. Omówił
projekt i przedstawił przyczyny przyjętych przez siebie rozwiązań. Burmistrz i radni
zgłosili w swoim imieniu
i w imieniu mieszkańców,
uwagi oraz zastrzeżenia.
Ogólnie negatywnie oceniono
tę koncepcję. Oto kilka opinii:
Jerzy Boksznajder – Burmistrz: odbyło się spotkanie
z autorem koncepcji, któremu
przekazano liczne uwagi związane z przygotowaniem opracowania. Wyraźnie przedstawiłem zdanie, iż należy
z MZDW rozpocząć pilne prace nad przebiegiem trasy 634
po granicy Ząbek i Rembertowa oraz pilnie kontynuować
budowę trasy Zabraniecka –
Strażacka dla skierowania ruchu pojazdów na wschód od
Warszawy z pominięciem Ząbek. Żadne dodatkowe pseu-
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doułatwienia poprzez przebudowę ulic ks. Skorupki, Piłsudskiego, Warszawskiej, Łodygowej nie poprawią komunikacji
dla mieszkańców wschodnich
gmin podwarszawskich, natomiast Ząbkowianom dalej
będą utrudniać życie. Dlatego
oczekujemy prac związanych
z budową obwodnicy Ząbek,
natomiast remont wymienionych wyżej ulic winien poprawić komunikację i bezpieczeństwo
przede
wszystkim
mieszkańcom tych rejonów,
zatem w szczególności budowa
chodników i ścieżki rowerowej, sygnalizacji świetlnej i wydzielenia tzw. lewoskrętów
w niektórych ulicach np. przed
ul. Legionów, Słoneczną itp.
Docelowo obecna droga wojewódzka nr 634 w swoim przebiegu przez Ząbki powinna
uzyskać status zbiorczej ulicy
miejskiej, a cały ruch ze
wschodnich gmin podwarszawskich: Zielonki, Kobyłki,
Wołomina i innych winien
skierowany być na zmodernizowaną drogę 631 (Warszawa
– Nieporęt) oraz wspomnianą
wyżej ul. Strażacką, Zabraniecką do trasy Warszawa –
Białystok poprzez bezkolizyjny
przejazd w ul. Rzecznej na Targówku.
Piotr Uściński – przewodniczący Komisji Gospodarczej; Droga 634 na odcinku
w obrębie miasta Ząbki wymaga gruntownego remontu.
Uciążliwe zarówno dla okolicznych mieszkańców jak
i dla przejeżdżających kierowców są liczne dziury i nierówności. Remont powinien polegać na wymianie całej
nawierzchni asfaltowej oraz
budowie
lub
wymianie
c.d. na str 3

Autobus 170 do Ząbek
15 września br. podczas spotkania ząbkowskich radnych
i działaczy z władzami Zarządu Transportu Miejskiego
w Warszawie zapadła decyzja –
ZTM zgadza się przedłużyć
trasę autobusu 170 do Ząbek.
Do spotkania doszło z inicjatywy Waldemara Stachery,
Adama Szarubko i Krzysztofa
Laskowskiego z Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Marka Szafrańskiego, Piotra
Uścińskiego i Roberta Perkow-

skiego reprezentujących lokalne koło jednego z ugrupowań
politycznych. ZTM reprezentował dyrektor Robert Czapla.
Główne ustalenia spotkania:
- przewidywana trasa w Ząbkach: ulice Warszawska, Piłsudskiego, Skorupki, Legionów
lub Orla, 3-go Maja, Piłsudskiego, Warszawska;
- roczny koszt dofinansowania tej linii przez miasto – około 200 tys. zł (niecałą złotówkę

od mieszkańca Ząbek miesięcznie) – wydatek ten wymaga jeszcze zaaprobowania
przez całą Radę Miasta;
- termin uruchomienia linii
w Ząbkach – jak najszybszy,
po ustawieniu przez miasto
przystanków i podpisaniu oficjalnego porozumienia w tej
sprawie – być może nawet
październik lub listopad br.
w imieniu Komisji Rewizyjnej Waldemar Stachera

Pod wpływem dramatycznych doniesień z całego kraju
o pogryzieniach, a nawet zagryzieniach przez psy i obserwowanych bardzo licznych
nieprawidłowościach na terenie naszego miasta w tym
względzie, Komisja Społeczna
Rady Miasta Ząbki wznawia
Akcję Uwaga! Pies. Wspólnie
z Policją, Urzędem Miasta,
Miejskim Zakładem Komunalnym i przy dużym – mam
nadzieję – zaangażowaniu ze
strony Mieszkańców naszego
miasta podejmiemy działania,
których celem jest zapobieganie takim tragediom, o jakich

ostatnio głośno jest w mediach. Szczegółowe informacje, na temat Akcji Uwaga!
Pies znajdziecie Państwo
w najbliższym numerze "Co
słychać?", ale już teraz czekamy na Wasze głosy w tej sprawie pod numerami telefonów:
Policja – 781 62 57 oraz 781
68 40, MZK – 781 68 18, Biuro Rady Miasta 781 68 14
wew. 18 i mój domowy numer
telefonu 781 76 56.

PRG

Sprzedam
niezabudowaną dziaákĊ
w Ząbkach przy ul.
Wrzosowej o pow. 822 m2,
fundament na dom
mieszkalny, media:
kanalizacja, gaz, energia,
telefon.

USàUGI GEODEZYJNE

• TYCZENIA
• PODZIAàY
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Ząbki ul. GaáczyĔskiego 19
0-605-218-000 ; 7814581

Z poważaniem
przewodnicząca
Komisji Społecznej
Małgorzata Stachera

Kontakt:
wanda.1@free.fr,

tel, (0033)61434660

Poszukuję kierowców
(kategoria D) w wieku emerytalnym, zamieszkałych
w Ząbkach. Możliwość zatrudnienia co drugi dzień
z wyjątkiem niedziel. Telefon kontaktowy 618-28-35
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40. sesja Rady Miasta
Dnia 26 sierpnia br. odbyła
się 40 sesja Rady Miasta.
Przedstawienie koncepcji
funkcjonowania Miejskiego
Zakładu Komunalnego.
Pełnomocnik Burmistrza
ds. restrukturyzacji MZK
Krzysztof Gutowski przedstawił Radzie propozycje rozwiązań organizacyjno-prawnych
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Ząbkach.
Uważa, iż przekształcenie
zakładu budżetowego, jakim
jest MZK w spółkę prawa handlowego jest istotnym elementem restrukturyzacji gospodarki komunalnej w Gminie.
W najbliższej przyszłości powinno się rozważyć możliwość
przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka forma prawna jest najbardziej efektywna
w racjonalnym wykorzystaniu
majątku przedsiębiorstwa. Ponadto dzięki takiej strukturze
organizacyjnej spółka sama
ponosi odpowiedzialność za
swoje działania. Do najważniejszych rzeczy ujętych w koncepcji należy modernizacja
zlewni, która wyeliminuje istniejące zagrożenia.
W dokumencie ustosunkowano się do administrowania

budynkami komunalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowym. Do dnia 30 września br.
będą organizowane spotkania
mieszkańców budynków komunalnych z przedstawicielami
MZK i Urzędu Miasta, na których będą omawiane zagadnienia związane z zawiązywaniem
wspólnot mieszkaniowych.
W przypadku utrzymania
czystości naszego miasta uruchomiona zostanie kontrola
właścicieli posesji, której celem jest sprawdzenie, czy
mieszkańcy posiadają umowy
z firmami wywożącymi śmieci
i jaka jest częstotliwość ich
wywożenia.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2005 r.
Z uwagi na budowę sali
gimnastycznej Publicznego
Gimnazjum zwiększono wydatki o 117.000 zł. Wynika to
z rozszerzenia zakresu prac
o budowę utwardzonej nawierzchni i montażu instalacji
alarmowej. Zwiększono środki na budowę wodociągów
o łączną kwotę 447.000 zł,
w związku z wynikami przetargów. Rada przeznaczyła kwotę 7.500 zł na remont
samochdu dla OSP. Ponadto
przeznaczono dotację w wyso-

41. sesja Rady Miasta
Dnia 1 września br. odbyła
się 41. sesja Rady Miasta.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2005 r.
W związku z otrzymaniem
dotacji 12.790 zł związanej
z wyborami do Sejmu i Senatu
III RP, Rada dokonała odpowiedniej zmiany w budżecie
Miasta Ząbki na 2005 r.
Uchwały w sprawach geodezyjnych.
Rada Miasta dokonała
zmiany w uchwale nr
XXVII/141/2004 z dnia 14
października 2004 r. Uchwała
dotyczy sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych. W paragrafie 1 tejże uchwały dodano
wyrazy "za cenę nie mniejszą
niż 150 zł".
Radni nie wyrazili zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.
Decyzja dotyczy części działek
ewidencyjnych nr 1/2 i 2/1
z obrębu 3-31 o łącznej powierzchni 1400 m2 położonych
przy ul. Piłsudskiego.
Rada Miasta nie wyraziła
zgody na sprzedaż w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewiden-

cji gruntów jako działki: 61/7
i 61/8 obręb 3-26 o powierzchni 587 m2, 62/23 obręb 3-26
o powierzchni 250 m2 oraz
działki nr 60/5 z obrębu 3-26
o powierzchni 489 m2 położonych przy ulicy Szwoleżerów.
Radni nie podjęli uchwały o
nabyciu budynku przy ul. Batorego 5 w drodze darowizny.
Uchwały na razie nie podjęto,
gdyż postanowiono przeanalizować wszystkie aspekty
i przesunięto uchwałę do prac
w Komisji Gospodarczej.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania
i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej.
Radni dokonali zmiany
w uchwale Nr 7/II/02 z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie
zasad ustalania i poboru oraz
wysokości stawek opłaty targowej. Ustęp 1 paragrafu
3 otrzymuje brzmienie "Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez
Urząd Miasta Ząbki".
Uchwała w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.
Ustalono opłaty za zajęcie
1 m2 pasa drogowego dróg
gminnych na terenie Miasta
Ząbki na cele nie związane
z budową, przebudową, re-
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kości 33.000 zł dla Szkoły Katolickiej (zwiększenie ilości
uczniów z dniem 1 września
br.). Z powodu zalania Przedszkola Publicznego nr 1 przez
ulewę wyasygnowano kwotę
10.000 zł na remont. Ze środków pozyskanych z rozdysponowania rezerwy budżetowej
i wykonania budżetu ponad
plan zwiększono kwotę na
oświetlenie placów i dróg oraz
ich remontów.

skiego w Ząbkach.
Uchwała w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego.
Radni przyjęli do realizacji
Plan Rozwoju Lokalnego na
lata 2005–2013. Jest to dokument konieczny w przypadku
ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej. Plan
znajduje się w Biurze Rady.
Uchwała w sprawie przyjęcia
Lokalnego Planu Rewitalizacji.
Rada
Miasta
podjęła
uchwałę, w wyniku której przyjęto do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Miasta na
lata 2005–2013. Jest to niezbędny dokument, na podstawie którego można starać się
o dofinansowanie zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczy pozyskania
środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Dokument znajduje się do
wglądu w Biurze Rady.

Uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczek długoterminowych.
Zmieniono dwie uchwały
i przyjęto następną na zaciągnięcie w 2005 r. pożyczek
długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej na budowę sieci wodociągowej. Zmiana uchwał
dotyczy ulic: Sikorskiego,
Szkolnej, Piłsudskiego do
ul. Kossaka. Pożyczka wyniesie 310.000 zł. W przypadku
uchwały dotyczącej Os. za
Agromą, ulic. Ks. Skorupki,
Spacerowej, Broniewskiego,
Okrzei, Reja, Krętej, Sosnowej,
Jodłowej,
Bukowej
i Rembertowskiej w Ząbkach
pożyczka wyniesie 350.000 zł.
Ponadto zaciągnięto pożyczkę długoterminową w wysokości 180.000 zł na 2005 r.
dla osiedla bloków przy
ul. Batorego – Wojska Pol-

Uchwała w sprawie powołania skarbnika miasta Ząbki
W wyniku tajnego głosowania Rada Miasta nie przyjęła
uchwały, w wyniku której miano powołać Elżbietę Żmijewską na stanowisko skarbnika
miasta Ząbki. Jak do tej pory
Ząbki nie mają skarbnika, tylko osobę pełniącą obowiązki
skarbnika miasta Ząbki.

montem,
utrzymaniem
i ochroną dróg. Uchwała dotyczy: 1. prowadzenia robót
w pasie drogowym, 2. umieszczania w pasie drogowym
obiektów budowlanych nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3.
umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam. 4. zajęcia pasa
drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż
wymienione w punktach 1-3.
Za zajęcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego dróg gminnych w celach wymienionych
w powyższych punktach ustalo-

no stawki opłat. Opłaty za każdy dzień wynoszą: 1 zł za zajęcie chodników, poboczy oraz
innych elementów pasa drogowego, 2 zł za zajęcie jezdni do
20% szerokości, 3 zł za zajęcie
jezdni od 20% do 50% szerokości, 4 zł za zajęcie jezdni od
50% do 100% szerokości.
Za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych w celu umieszczania w pasie drogowym
obiektów budowlanych nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustalono roczne stawki opłat za
1 m2 powierzchni zajętej przez
rzut poziomy umieszczonego
urządzenia: w jezdni 8 zł, poza
jezdnią 4 zł. Za umieszczenie
urządzenia na drogowym

Sprawozdanie burmistrza
z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie miasta na
2005 r.
Rada Miasta wysłuchała
poprawione
sprawozdanie
burmistrza z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie
miasta na 2005 r. Komisja Rewizyjna zgłosiła uwagi do
przedstawionego sprawozdania. Według komisji niektóre
stanowiska nie zostały przez
Burmistrza zrealizowane.
Stanowisko Rady Miasta
Ząbki w kwestii rozstrzygnięć
nadzorczych.
Wojewoda Mazowiecki zakwestionował w trybie nadzorczym uchwały Rady Miasta.
Dotyczy się to uchwały zobowiązującej burmistrza Miasta
do dochodzenia odszkodowania od rzeczoznawcy majątkowego oraz o uchwałę zobowiązującą burmistrza Miasta do
podjęcia czynności przygotowawczych do przeniesienia
własności działek budowlanych. W pierwszym przypadku
uzasadniał,
iż
wskazana
uchwała podjęta więc została
bez podstawy prawnej i dlatego rozstrzygnięcie nadzorcze
jest uzasadnione. W drugim
przypadku stwierdził, iż Rada
nie ma uprawnień do wkraczania w kompetencje burmistrza.

red.
obiekcie inżynieryjnym ustalono roczną stawkę 100 zł.
Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania
w pasie drogowym obiektów
budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam ustalono następujące stawki opłat:
dla obiektu usługowego, handlowego lub innego obiektu
budowlanego – 0,30 zł., reklama zawierająca informacje
o Mieście Ząbki w szczególności w postaci planów, map,
tablic lub plansz – 0,10 zł. Reklamy inne niż wymienione
wcześniej – 1zł.

red.

Linia autobusowa "A2"
Uruchomiona dzięki staraniom Rady Miasta pierwsza lokalna linia autobusowa
kursująca do Warszawy –
"A2" – funkcjonuje już od
ponad 20 dni. Postanowiłem
zapytać korzystających z ząbkowskiej "A2" co o niej myślą. Oto zebrane opinie:
Piotrek, informatyk - Pierwszy
raz korzystam z tego autobusu. Dopiero po dzisiejszym
dniu będę miał uwagi. Uważam że ta linia powinna docelowo dochodzić do Placu Bankowego. Obecna trasa jest
jednak troszeczkę za krótka.
Jednak połączenie do centrum byłoby wygodniejsze.
Katarzyna – referent – Na razie
jak dla mnie jest ona korzystna.
Mam bezpośrednie połączenie
z domu do pracy. No i o wiele

szybciej jedzie. Nie muszę iść
taki kawałek do przystanku jak
dotychczas. Może by mogła
częściej jeździć. Godziny są takie, że muszę przyjechać pół
godziny przed pracą albo pół
godziny po.
Zofia, prawnik – Uważam, że

ta linia jest bardzo potrzebna.
Autobusy powinny być co pół
godziny, nie rzadziej. Jeżeli
można byłoby to do Placu
Bankowego byłoby lepiej.
Więcej osób by korzystało bo
jest dostęp do metra.
c.d. na str. 6

Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W niedzielę 25 września br.
odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP na następną czteroletnią
kadencję, natomiast 9 października będziemy wybierać Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Komitety wyborcze zgłosiły
już swe listy kandydatów na posłów i senatorów w poszczególnych okręgach wyborczych.
Ząbki znajdują się w dwudziestym okręgu wyborczym do Sejmu "Warszawa II" oraz w dziewiętnastym okręgu wyborczym
do Senatu "Warszawa II". Spośród zgłoszonych 253 kandydatów na posłów wybierzemy jede-

nastu. Natomiast spośród zgłoszonych 9 kandydatów do Senatu wybierzemy dwóch.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym burmistrz
Miasta Ząbki podał do publicznej wiadomości informację
o granicach i numerach obwodów głosowania na terenie
miasta oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Dotyczy ona również wyborów
na Prezydenta.
W związku z przekroczeniem liczby 3.000 mieszkańców w IX obwodzie dokonano
nowego podziału na obwody.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ząbki z
dnia 26 sierpnia 2005 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 24 ust.1ustawy
z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 9 października 2005r.
Numer
obwodu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Granice obwodu gáosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
(adres)

Ulice: ks.Budkiewicza, Cicha, Drewnicka, Graniczna, GwiaĨdzista,
Publiczna Szkoáa
Kochanowskiego, ks. Kuleszy, LeĞna, Na Bagnie, Narutowicza, Pogodna,
Katolicka
ks.Popieáuszki, Prosta, RadzymiĔska, ks. Skargi, Spokojna, Szpitalna, Wigury,
ul. 11-go Listopada 4
Wilcza, ZakopiaĔska, ĩwirki
Ulice: Batorego (bez nr 2 i nr 2a), Bortnowskiego, I Brygady, GaáczyĔskiego,
Gimnazjum Publiczne
GórnoĞląska, Hallera, Kombatantów, Konopnickiej, Lisa Kuli, 11-go Listopada, Nr 2, ul. Batorego 37
Piaskowa, Sáawoja-Skáadkowskiego, Sobieskiego, Sosnkowskiego, StarzyĔskiego,
Tetmajera, Wita Stwosza, WolnoĞci, WyspiaĔskiego, ks.kard. WyszyĔskiego,
Lokal przystosowany
ĩeromskiego
do potrzeb wyborców
niepeánosprawnych
Urząd Stanu Cywilnego
Ulice: Asnyka, Batorego nr 2 i 2a, Cisowa, Kolejowa, Leszyckiego,
ul. Wojska Polskiego 10
Modrzewiowa, Moniuszki, Norwida, Orzeszkowej, Paderewskiego, Prusa,
RychliĔskiego, Sienkiewicza, Wierzbowa, Wojska Polskiego
Ulice: Bema, Brzozowa, Chabrowa, Cháopickiego, Dąbrowskiego, Jana Pawáa II,
Klamrowa, àąkowa, Mickiewicza, Mokra, NiepodlegáoĞci, Nowa, Ogrodowa, Szkoáa Podstawowa nr 2
Parkowa, Piastowska, Polna, Sezamkowa, SáowiaĔska, SowiĔskiego, Torfowa,
ul. Batorego 11
Wesoáa, WiĞniowa, Wysockiego
Ulice: BáĊkitna, Bociania, Brukowa, Ceglana, Dolna, Jeziorna, Kamienna,
Szkoáa Podstawowa nr 1
Kossaka, Krzywa, àabĊdzia, àagodna, àodygowa, Piásudskiego – strona
ul. Piásudskiego 35
nieparzysta od nr 37 do koĔca i strona parzysta od nr 48 do koĔca, Rybna,
Skowronka, Skrajna, Sáowicza, Sokola, Warszawska, Wspólna, Zielona,
Zimna, ĩabia, ĩurawia
Ulice: Bartosza, Czoágistów, Fiedlera, Harcerska, Jesienna, Koááątaja, Kwiatowa,
Lotnicza, Maáa, Matejki, Morcinka, ObroĔców, Piásudskiego – strona nieparzysta
od nr 1 do nr 35 i strona parzysta od nr 2 do nr 46, Poniatowskiego, gen. Rómmla, Szkoáa Podstawowa nr 1
Saperów, Sikorskiego – strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 2
ul. Piásudskiego 35
do nr 32, ks. Skorupki – strona nieparzysta od nr 1 do nr 41 i strona parzysta od
nr 2 do nr 64, Staszica, SzczĊĞliwa, Szkolna, Targowa, Westerplatte, Wiosenna,
Zaciszna
Ulice: Broniewskiego, Bukowa, Chopina, DĊbowa, GdyĔska, Jodáowa, Klonowa,
KrĊta, Krótka, Langiewicza, Legionów, Lipowa, 3-go Maja, OkrĊĪna, Okrzei, Orla,
Reja, Rembertowska, Sikorskiego – od nr 33 do koĔca (strona parzysta i
Stadion Sportowy
nieparzysta), Sióstr Biendarzewskich, ks. Skorupki – strona nieparzysta od nr 43 do
ul. Sáowackiego 21
koĔca i strona parzysta od nr 66 do koĔca, Sáoneczna, Sáowackiego, Sosnowa,
Spacerowa, Stefczyka, Topolowa, Traugutta, Wąska, 17-go WrzeĞnia, Wrzosowa,
Wyzwolenia
Ulice: Gajowa, JaĞminowa, Kosynierów, KoĞciuszki, Krucza, Puáaskiego, Sasanki,
SzwoleĪerów, ĝwierkowa, Tulipanowa, Wronia, Zieleniecka, ĩoánierska

Ulice: PowstaĔców-numery nieparzyste oraz wszystkie ulice na póánoc od
ul. PowstaĔców tj. Akacjowa, Andersena, BaĞniowa, Bratnia, Dzika, JagielloĔska,
Jasna, Kaszubska, Kopernika, Krasickiego, gen.Maczka, Mazowiecka, Miáa,
Reymonta, RóĪana, UáaĔska, TĊczowa
Ulica: PowstaĔców-numery parzyste, oraz wszystkie ulice na poáudnie od
ul. PowstaĔców tj. BaczyĔskiego, CheámoĔskiego, Herberta, Malczewskiego,
PodleĞna, KoĞcielna, Záota
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „ Drewnica”

Gimnazjum
Publiczne Nr 1
ul. Harcerska 9
Lokal przystosowany
do potrzeb wyborców
niepeánosprawnych
Filia Szkoáy
Podstawowej Nr 1
ul. Powstanców 60B
Filia Szkoáy
Podstawowej Nr 1
ul. Powstanców 60B
Szpital „Drewnica”
ul. RychliĔskiego 1

Rada Miasta Ząbki zaprasza
na turniej brydżowy
Turniej rozpocznie się 1 października br.
w Publicznym Gimnazjum nr 2
o godzinie 9.30.
Serdecznie zapraszamy.
INFORMACJE I ZAPISY u p. Klemensa
Lewandowskiego, tel. 781-70-28.
„DOMEL”Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia:
pralki automatyczne, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki,
zmywarki, kuchnie mikrofalowe i temu podobne. Inż. Ryszard Szczęśniak – Ząbki, ul. Lisa Kuli 19a, tel. 781 73 68
lub 0-604 688 037 Firma istnieje od 1982 roku.

Z dotychczasowego obwodu nr
IX wydzielono następny o numerze X. Podział między tymi
obwodami biegnie wzdłuż ulicy
Powstańców. Siedziba obu komisji jest pod tym samym adresem, pod którym do tej pory
znajdowała się komisja obwodu
nr IX, tj. w filii Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Powstańców
60 B. Zapraszam do przestudiowania tekst obwieszczenia, wydrukowanego poniżej, aby
sprawdzić do którego obwodu
przynależy się i czy nie zmieniła
się siedziba obwodowej komisji
wyborczej. Mieszkańców z ob-

wodu nr 8. czeka zmiana. Do tej
pory głosowali w Publicznym
Przedszkolu nr 3 przy ul. Westerplatte. W obecnych i następnych wyborach oddawać będą
swoje głosy w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej
1. Podczas wyborów do Sejmu
RP i Senatu RP lokale obwodowych komisji wyborczych będą
otwarte w godz. 6.00 – 20.00.W
tych samych godzinach będą
również otwarte w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2005r.
Do 26 sierpnia br. pełno-

mocnicy komitetów wyborczych zgłaszali kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych. W Ząbkach swoich kandydatów zgłosiło 11 komitetów:
ONP Liga Polska, Samoobrona
Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Partia Pracy, Socjaldemokracja Polska, Prawo i Sprawiedliwość,
Dom
Ojczysty,
Platforma Janusza Korwin-Mikke, Liga Polskich Rodzin, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia
Demokratyczna
demokraci.pl, Ogólnopolski
Komitet Obywatelski.
red.

Modernizacja trasy 634 - wybawienie czy tragedia?
(c.d. ze str. 1)

istniejących chodników po
obu stronach drogi. Tam,
gdzie jest wystarczająco dużo
miejsca powinno wytyczyć się
ścieżki rowerowe.
Jednak projekt przebudowy drogi zakłada również jej
poszerzenie oraz liczne zmiany organizacji ruchu, czemu
Komisja Gospodarcza jest
przeciwna! W drastyczny
sposób zmiany te obniżają
komfort życia mieszkańców
pobliskich domów, jak również utrudniają lub nawet
uniemożliwiają niektórym
ząbkowskim przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Po ewentualnym
wykonaniu
przebudowy według przedstawionej propozycji wiele posesji będzie miało utrudniony
wyjazd na drogę, przy wielu
obiektach usługowych nie
będzie możliwości zatrzymania się samochodem."
Edward Dzikowski – radny rejonu ulic Łodygowej i Warszawskiej – Uważam iż naprawa,
przebudowa
jezdni
i chodników jest potrzebna, ale

nie na tyle, aby robić z tej drogi
trasę tranzytową. Wielu zaniepokojonych mieszkańców zgłaszało mi swoje uwagi. Będą protesty, gdyż nie ma zgody na tego
typu projekt. Mieszkańcy są niezadowoleni z robienia z ich uliczek dróg jednokierunkowych.
Są obawy o rentowność istniejących sklepów i hurtowni. Proponowana w projekcie organizacja
uliczek
bocznych
dojazdowych może w znaczący
sposób utrudnić wjazdy dużymi
samochodami dostawczymi do
ich firm.
Droga 634 jest za wąska i grozi paraliżem ruchu. Powinniśmy się skoncentrować na szukaniu innych propozycji
umożliwiających rozładowanie ruchu. Ponadto lepiej jest
się skoncentrować na remoncie i udrożnieniu trasy 631 biegnącej na Nieporęt a z drugiej
strony na Rembertów.
Waldemar Stachera –
przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dziwi nas upór projektanta w pewnych kwestiach.
Dlaczego na przykład nie może
włączać się zielona strzałka dla

skręcających w prawo z ul.
Warszawskiej w ul. Piłsudskiego? Ta drobna modernizacja
zdecydowanie usprawni przejazd przez skrzyżowanie i skróci
korki, nie pogarszając w żadnym stopniu bezpieczeństwa.
Albo jaki sens ma dla jadących
z Warszawy zakaz skrętu w lewo
(do stacji PKP) na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Skorupki, przy jednoczesnym skierowaniu tych samochodów ulicą
Kołłątaja? Przecież na ulicy
Kołłątaja, na wysokości budynku Straży Pożarnej, nie wyminą
się dwa samochody. Pan projektant zasugerował (!!!) wyburzenie remizy. Ręce opadają.
Jak widać w tej, jakże
istotnej dla mieszkańców
sprawie, istnieje pełna zgodność pomiędzy burmistrzem
i radnymi. W opinii wszystkich proponowana modernizacja może tylko zaszkodzić
naszemu miastu. Taką negatywną opinię burmistrz zobowiązał się wysłać do Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
red.

Numery list komitetów
Państwowa Komisja Wyborcza dokonała w dniu 26
sierpnia 2005 r. publicznego
losowania jednolitych numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów do Sejmu RP
zarejestrowanych więcej niż
w jednym okręgu wyborczym
w wyborach zarządzonych na
dzień 25 września 2005 r.

Liga Polskich Rodzin,

W wyniku losowania okręgowe listy kandydatów na posłów 18 komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy
warunek zarejestrowania list
więcej niż w jednym okręgu
wyborczym, otrzymały następujące numery:

Numer 7 – Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej,

Numer 4 – Komitet Wyborczy
Partii Demokratycznej – demokraci.pl,
Numer 5 – Komitet Wyborczy
Socjaldemokracji Polskiej,
Numer 6 – Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość,

Numer 8 – Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP,
Numer 9 – Komitet Wyborczy
Polskiej Partii Narodowej,

Platforma Janusza Korwin-Mikke,
Numer 13 – Komitet Wyborczy
Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,
Numer 14 – Komitet Wyborczy
Polskiej Konfederacji-Godność
i Praca,
Numer 15 – Komitet Wyborczy
Samoobrona Rzeczpospolitej
Polskiej,
Numer 16 – Komitet Wyborczy
Partii Inicjatywa RP,
Numer 17 – Komitet Wyborczy
Dom Ojczysty,

Numer 1 – Komitet Wyborczy
Ruch Patriotyczny,

Numer 10 – Komitet Wyborczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego,

Numer 2 – Komitet Wyborczy
Polska Partia Pracy

Numer 11 – Komitet Wyborczy
Centrum,

Numer 18 – Komitet Wyborczy
Narodowego Odrodzenia Polski.

Numer 3 – Komitet Wyborczy

Numer 12 – Komitet Wyborczy

red.

3

Urząd Miasta robi co chce
W ostatnich dniach pojawiły się w prasie, także tej
ogólnopolskiej, liczne artykuły dotyczące administracji samorządowej w naszym mieście. Niestety nie są one
w przychylnym tonie, wręcz
przeciwnie, są w nich wykazane nieprawidłowości, jakie
mają miejsce w Urzędzie
Miasta. Opisywana afera dotyczy budowy stacji benzynowej przy rondzie na granicy
Ząbek i Zielonki.
Konkretnie chodzi o to, że
na terenie należącym po połowie do Ząbek i Zielonki, na
którym nie można nic budować poza drogą, ząbkowski
Urząd bez porozumienia
z władzami Zielonki wydał
decyzję o warunkach zabudowy, w której napisał, że teren
przy skrzyżowaniu może zostać zagospodarowany jako
stacja paliw z obiektami towarzyszącymi (parking, mini
bar) i że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami komunikacyjnymi
oraz uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.
W ten sposób ewidentnie po-

świadczył nieprawdę, bo
zgodnie z prawdą stacja benzynowa nie mogła i nie może
tam powstać, szczególnie, że
leży w pasie modernizowanej
drogi z Warszawy do Nieporętu, która już w najbliższej
przyszłości ma otrzymać po
dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Jeśliby stacja ta powstała, to możemy na wiele
lat zapomnieć o wybudowaniu tej niezwykle istotnej obwodnicy Ząbek, która wyprowadziłaby ruch tranzytowy
Warszawa-Wołomina z centrum naszego miasta.
Chcę Państwu przy tym
wyjaśnić, że wydanie decyzji,
w której podano nieprawdziwe dane, to tzw. fałsz intelektualny dokumentu. Urzędnikowi, który dopuszcza się
takiego czynu, grozi kara od
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jak widać nie
jest to błahe uchybienie, które można puścić w niepamięć
lecz przestępstwo zagrożone
karą więzienia. Nie można
przy tym nie wspomnieć, że
także mapy geodezyjne dotyczące tego terenu zostały sfabrykowane.

Szanowny Panie Radny!
Cieszyć może fakt, iż czytuje Pan na bieżąco prasę krajową jak i lokalną. Zwłaszcza
lektura "Gazety Wyborczej"
może dać czytelnikowi niejednokrotnie okazję do śledzenia
tzw. rzetelności dziennikarskiej. Gratuluję gustów czytelniczych. A teraz "do rzeczy".
Cytuje Szanowny Pan
z emocją jak to prasa używa
sobie na "niekompetencji
urzędników". Nie Pan jeden
dał się ponieść radosnej nowinie o ,,potknięciu" Burmistrza
Ząbek. Cytuje Pan m.in. słowa
Starosty Wołomińskiego, którego podobnie jak czytelników ,,Co słychać" zaszokowano rzekomym łamaniem
prawa przez Burmistrza Ząbek. Zapewniam Pana, iż Pan
Starosta zna już okoliczności
sprawy z pierwszej ręki i właściwie może ocenić sytuację.
Sztandarowy zarzut nie konsultowania decyzji administracyjnych, które podjąłem –
z władzami Zielonki – jest
kłamstwem. Zażądałem od
osób, które posługiwały się
kłamstwem tj. od Zastępcy
Burmistrza Miasta Zielonki
oraz Sekretarza Miasta Zielonka, który pełni również
funkcję radnego Miasta Ząbki, aby zamieścili sprostowanie w tej istotnej dla mnie
sprawie w gazetach, które publikowały te ,,rewelacje".
W załączeniu przekazuję
redakcji,, Co słychać?'' kserokopie tych wystąpień, nie
oczekując wszakże, aby je publikowano. Opublikowania
kserokopii zwrotnego poświadczenia odbioru przedmiotowych decyzji administracyjnych będę jednak
oczekiwał. Mam nadzieję, iż
znajdzie się na nie miejsce
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w naszej (?!) Gazecie samorządowej. Przypominam również, jeśli Pan nie pamięta, iż
przy moim Piśmie znak: BM
66/2005 Komisja Rewizyjna,
której jest Pan członkiem
otrzymała kserokopię przedmiotowych decyzji z których
wynika, iż każdorazowo były
one dostarczone do Urzędu
Miasta w Zielonce. Zachęcam
również, jeśli Pan nie pamięta,
do przypomnienia sobie jaką
decyzję podjęła Rada Miasta
w sprawie terenów, które budzą tyle emocji, uchwalając
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki. Cieszyć może Pana dogłębna znajomość
konsekwencji
prawnych jakim podlegają
pracownicy
samorządowi w związku
z wykonywaniem swoich
obowiązków.
Zachęcam
do
współdziałania,
aby
potknięć, błędów było jak
najmniej.
Z tonu Pana
denuncjacji
nie mogę tego
jednak
wyczytać.
I jeszcze
słowo
komentarza jeśli
idzie
o wstrząsające, jak Szanowny Pan
to określił
zdarzenie,
potwierdzenia nieistniejącego doku-

O powadze problemu
świadczy też wypowiedź starosty wołomińskiego, który
w wypowiedziach dla prasy
stwierdził: "To skandal, że
burmistrz Ząbek nie poinformował o swojej decyzji
władz sąsiedniej gminy Zielonka. Na dodatek przy wydawaniu pozwolenia na budowę
posłużono
się
fałszywymi dokumentami.
A to już istna granda". "Słyszałem, że inwestor przełożył
linię gazową, zainwestował
duże pieniądze. Nie mogę
ukarać ząbkowskich władz za
to, że wydały decyzję dotyczącą Zielonki. Mogę rozpocząć jedynie postępowanie
o unieważnienie wszystkich
decyzji. Co gorsza, decyzje te
są prawomocne i inwestor
może domagać się odszkodowania."
Zastanawiam się przy tym,
ile dróg można by wreszcie
wybudować za odszkodowanie za utracone korzyści
przez firmę budującą stację.
W tego typu sprawach odszkodowania mogą sięgnąć
nawet milionów złotych
i zgodnie z panującą linią
orzecznictwa sądowego należy się liczyć z takim rozstrzymentu. Proszę więc przypomnieć sobie przez ile sesji Rada Miasta nie mogła zatwierdzić protokołu, do którego
nieustannie zgłaszano nowe
uwagi (czyli pisano go ustawicznie). Proszę porównać te
protokoły chociażby z protokołami, kilkuzdaniowymi Komisji Rewizyjnej. Czy po tej
refleksji Szanowny Pan nadal
będzie zaskakiwał rewelacjami? Pominę milczeniem prawdziwy powód tego,, wstrząsu".
Zachęcam do pozytywnego
myślenia i działania.
Czy to jednak możliwe?
Coraz bardziej wątpię.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Ząbki
Jerzy Boksznajder

gnięciem. Jest to niezwykle
istotny problem, zwłaszcza
w sytuacji, kiedy kolejne zaplanowane inwestycje w mieście nie są realizowana ze
względu na brak pieniędzy
w kasie miejskiej.
Jak widać z powyższego
sprawa ta prawdopodobnie
znajdzie swój finał w sądzie, bo
Zielonka już wystąpiła do wojewody o unieważnienie decyzji
budowlanej, a nam wszystkim
przyjdzie zapłacić odszkodowanie za "błędy" ząbkowskiego
Urzędu. Tymczasem jak donosi
prasa "Władze Ząbek nie zamierzają tłumaczyć się …."
PS.
Ostatnio radnymi miejskimi
w Ząbkach wstrząsnął podobny przykład funkcjonowania
Urzędu w Ząbkach. Oto sekretarz naszego miasta poświadczył za zgodność z oryginałem dokument, którego nie
było i przesłał jako oficjalny
protokół z sesji rady miejskiej
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak zatem z tego
wynika, takie postępowanie to
nie wyjątek od reguły w naszym Urzędzie Miejskim.
radny Krzysztof Laskowski

Pan Krzysztof
Laskowski!
Raczył Pan zamieścić
w swoim tekście do gazety samorządowej " Co słychać?"
niedwuznaczną sugestię o mojej działalności, która rzekomo "wstrząsnęła" radnymi Rady Miasta. Pan już osądził,
więc nie zamierzam z tym sądem polemizować. Tym bardziej, że wyjaśnienie w tej
sprawie złożyłem Radzie Miasta. Żeby jednak wyjaśnienie
to mogło wystarczyć, trzeba
czegoś więcej. Czy wie Pan
czego? Mnie, ale również Pana dotyczą słowa Z. Herberta
"...prawda obowiązuje zawsze...". Epatowanie tych, których Pan reprezentuje w Radzie Miasta tylko i wyłącznie
wyimaginowanym złem i sensacją z drugiej ręki wydaje się
co najmniej niezręczne.
Życzę szczęścia
w życiu osobistym.
Sylwester Marzoch
-sekretarz miasta

Jak zwykle diabeł tkwi w
szczegółach…
W nieautoryzowanej rozmowie z redaktorem Gazety
Wyborczej stwierdziłem (Z.
Popławski), cytuję: "Nikt nas
o zdanie nie pytał" i jest to
prawda. Mówiąc "nas" miałem
na myśli obecne władze samorządowe Zielonki, które o całej sprawie dowiedziały się
niedawno, po rozpoczęciu budowy stacji benzynowej. Sygnały mieszkańców Zielonki
spowodowały podjęcie kroków wyjaśniających. Podczas
badania sprawy zostały ujawnione różne nieprawidłowości, poczynając od pozornego
wydzielenia działki do wydania decyzji na budowę, z nie-

prawidłowym uzasadnieniem.
Było więc naszym obowiązkiem podjęcie kroków wyjaśniających sprawę, tym bardziej
w kontekście ewentualnego zablokowania możliwości przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634.
W dniu 28 sierpnia 2005 do
kancelarii Urzędu Miejskiego
w Zielonce wpłynęło pismo
z Urzędu Miejskiego w Ząbkach informujące, że przedmiotowe decyzje wydane
przez Burmistrza Miasta Ząbki były przesłane w 2002 roku
(tzn. w poprzedniej kadencji)
do Urzędu Miasta Zielonka.
Podjęte przez nas postępowanie sprawdzające
ujawniło brak tych
dokumentów w archiwum Urzędu
Miasta Zielonka.
W tej sytuacji prawdziwym jest stwierdzenie, że obecne
władze Zielonki nie
miały żadnej informacji o decyzjach
wydanych w Ząbkach, więc posądzanie władz Zielonki
o kłamstwo jest niezrozumiałe, a zarzuty Burmistrza
Boksznajdera wobec Zastępcy Burmistrza Zielonki
oraz
Sekretarza
Zielonki są niezasadne i nie wymagają sprostowania.
Z-ca Burmistrza
Miasta Zielonka –
Zenon Popławski
Sekretarz Urzędu
Miasta Zielonka –
Krzysztof Słomka

Zaangażowanie zadań inwestycyjnych

Samorządność, znaczy służba
społeczeństwu
Będąc Przewodniczącym Zespołu Koordynującego Modernizację
Dróg Wojewódzkich w powiecie wołomińskim, w początkach września br.
uczestniczyłem w naradach z wicemarszałkiem Bogusławem Kowalskim
i Dyrektorem MZDW w sprawie planowania środków w przyszłorocznym
budżecie Urzędu Marszałkowskiego
na inwestycje drogowe w naszym mieście i Powiecie.
Wnioskowałem o uwzględnienie w przyszłorocznym planie inwestycyjnym remontu drogi wojewódzkiej nr
634 od ul. Łodygowej w Ząbkach do
ronda w Zielonce oraz jezdni dwupasmowej od ronda w Zielonce do ronda

Fieldorfa w Wołominie. W sprawie tej
ostatniej inwestycji na moją prośbę ponowiono przetarg na opracowanie dokumentacji, ponieważ wcześniejszy został unieważniony. W naszym mieście
modernizacja głównej drogi przelotowej będzie możliwa w przyszłym roku
jeśli władze Ząbek wywiążą się z opracowania dokumentacji i przekażą ją
z początkiem października br wraz z pismem intencyjnym. Mam nadzieje że
wszyscy samorządowy są za zmianą wizerunku naszego miasta i przyśpieszą
procedurę opiniowania koncepcji przebudowy i remontu drogi 634.
Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomińskiego
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Niby tak niewiele a cieszy

Plac zabaw przy ulicy Wyspiańskiego
Dość długo plac stalowano kamerę),
zabaw dla dzieci (do ale efekt cieszy coraz
lat 9) przy ulicy Wy- większe rzesze maluspiańskiego czekał na chów, które chętnie
ostatnie szlify (uzu- bawią się tutaj pod
pełniono nawierzch- okiem swoich opienię antyuderzeniową, kunów.
zasiano trawę, zain-

Plac zabaw przy ulicy Westerplatte

Chociaż plac zabaw przy ulicy Westerplatte otwarto niedawno, już cieszy się
ogromną popularnością wśród najmłodszych i ich rodziców.
Nic dziwnego – jest

Linia autobusowa "A2"
Dobrze, że w ogóle jest,
jeździ do Targowej. Właśnie
dlatego zaczęłam jeździć tą linią. Wcześniej nie było sensu
do M1. Tylko kiedy będą normalne drogi?
Ania, sprzedawca – Ja pracuję
w Carrefour, tak więc idealnie
mam spod domu do pracy. Tylko, jak na razie, nie mam jak
wrócić. Ostatni odjeżdża o godzinie 20-tej a ja o 21.00 kończę
pracę. Gdyby była o godzinkę
przedłużona byłabym szczęśliwa a na pewno i inni by skorzystali z późniejszej godziny.
Paweł, logistyk – Dawno powinna powstać taka linia. Jeszcze
za rzadko funkcjonuje. Żeby
co pół godzina jeździła. Do tej
pory nie było żadnej takiej komunikacji na Powstańców, Jest
ułatwieniem szczególnie dla
osób, które tu pracują, mieszkają. Do tej pory był problem
z przejściem, zwłaszcza na ul.
Piłsudskiego. Tak więc to jest
bardzo dobry pomysł.
Emerytka – Dobrze, że ten autobus jest. Każdy kto zechce
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dojedzie, zwłaszcza że jest daleko do przystanku – trzeba iść
prawie pół godziny. Dobrze
żeby był ten autobus.
Ekonomistka – Jadę już trzeci
raz. Myślę, że bardzo dobrze
że, jest. Tylko wiem o tym całkiem przypadkiem. Gdybym
nie weszła na stronę internetową szukając innej informacji
nie wiedziałabym o tym. Nie
ma rozkładu jazdy, informacji,
nie ma tablicy opisowej. Dobrze, że jest w ogóle. Jak na
Ząbki to jest krok milowy, ha.
Kierowca jest uprzejmy, zatrzymuje się gdzie trzeba.
Ilość pasażerów stopniowo
wzrasta. Miejmy nadzieję że ta
linia autobusowa będzie dobrze służyła mieszkańcom południowych Ząbek.
Dla każdego, kto miał kiedykolwiek styczność z prowadzeniem tego typu działalności, jest oczywiste, że zawsze
początki są trudne. Komisja
Rewizyjna przez dłuższy czas
poszukiwała firmy, która goto-

nowoczesny,
ładny
i bezpieczny. I coraz
częściej słyszy się pytanie, czy Rada Miasta
wybuduje jeszcze jeden taki plac w pobliżu
gminnego przedszkola
przy ulicy Prusa?

(c.d. ze str. 2)

wa była zaryzykować i uruchomić autobus na takiej trasie.
Przeważnie pierwsze pół roku
to okres stopniowego przyzwyczajania się mieszkańców do
nowej linii, to czas zjednywania
sobie zaufania przez linię. Dopiero po takim okresie można
rzetelnie ocenić, czy dana linia
jest potrzebna, czy należy ją raczej zlikwidować. Rada Miejska w Ząbkach, mając tego
świadomość, podjęła decyzję
o dofinansowaniu linii. Dzięki
temu jednorazowy bilet kosztuje 2 zł a ulgowy 1 zł.
red.

Zaproszenie na
wernisaż
22 października br. o godzinie 17.00 w galerii MOK
przy ulicy Orlej 8 serdecznie
zapraszamy na wystawę. Odbędzie się wernisaż rysunku
i grafiki Marii Nowak oraz
malarstwa i ceramiki Lidii
Sawińskiej – Micińskiej.
red.

Odmalowany peron.
Starosta wołomiń- szpeci.
Dziękujemy
ski dotrzymał słowa w imieniu wszystkich
danego Komisji Spo- pasażerów,
którzy
łecznej Rady Miasta wsiadają bądź wysiaZąbki i doprowadził dają w Ząbkach.
do odnowienia stacji
PKP w Ząbkach, która
red.
już nie straszy i nie

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
zaprasza do udziału w sekcjach i kołach
zainteresowań:
Pracownia rysunku i malarstwa – zajęcia w poniedziałki,
czwartki - godz. 18.15, środy - godz.19.15, piątki - godz. 16.00
i 18.00 w MOK, ul. Słowackiego 10.
Pracownia witrażu – zajęcia w środy godz. 16.30, MOK ul. Słowackiego 10.
Pracownia ceramiczna – zajęcia w czwartki godz. 18.00, MOK
ul. Słowackiego 10.
Klub Tańca Nowoczesnego "FART" – zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17.00 (I grupa) i 18.00 (II grupa), MOK, ul. Orla 8.
Klub Tańca Towarzyskiego -zajęcia w poniedziałki godz. 17.15
(dzieci) i 18.00 (dorośli), MOK, ul. Orla 8.
Lektorat Języka Angielskiego – zajęcia: środy od godz. 15.00,
MOK, ul. Orla 8.
Grupa Edukacji Artystycznej – dla dzieci w wieku 4 – 6 lat. Zajęcia: wtorki i czwartki w godz. 10.15 – 13.00 MOK, ul. Orla 8.
Plastyka – dla dzieci w wieku 5 – 7 lat. Zajęcia: wtorki w godz.
16.00 – 17.30, MOK, ul. Orla 8.
Zajęcia teatralne – dla dzieci w wieku 5 – 7 lat. Zajęcia: czwartki godz. 16.00 – 17.30, MOK, ul. Orla 8.
Trening Pamięci, Uwagi i Koncentracji – Spotkanie informacyjne: 29 września 2005 r. o godz. 17.30, MOK, ul. Orla 8.
Warsztaty Gospel & Soul – zajęcia: piątki, godz. 17.00, MOK
ul. Orla 8.
Nauka gry na fortepianie i keyboardzie – lekcje: wtorki od
godz. 14.30, MOK ul Słowackiego 10.
Nauka gry na gitarze – lekcje: czwartki od godz. 15.00, MOK
ul. Słowackiego 10.
Gimnastyka Seniorów – zajęcia: wtorki i czwartki godz. 14.00,
MOK ul. Orla.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w różnorakiej formie przy organizacji letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży z Ząbek.
Łączę pozdrowienia
Burmistrz Miasta Ząbki
Jerzy Boksznajder

Sprawozdanie z obozu
harcerskiego w Piastunie
Komenda Hufca ZHP
w Ząbkach wspólnie ze Świetlicą Środowiskową nr 1 i nr 2 zorganizowała obóz harcerski na
Mazurach w Piastunie nad jeziorem Nożyce k/Szczytna
w terminie od 11 lipca do
1 sierpnia 2005 roku. Był to wyjazd integracyjny z harcerzami
z naszego miasta dla 82 osobowej grupy dzieci i młodzieży.
Podczas obozu wszyscy uczestnicy poznawali uroki życia
w obozowych warunkach. Podobnie jak harcerze stali na
warcie, pełnili wachtę w kuchni
i zdobywali wiedzę dotyczącą
technik harcerskich. Największym powodzeniem cieszyły się
zajęcia z samarytanki, terenoznawstwa i szyfrowania. Motywacją do nauki były gry terenowe i biegi patrolowe, podczas
których można było wykazać się
swoimi umiejętnościami.
Na obozie przede wszystkim staraliśmy się zapewnić
dzieciom aktywny wypoczynek.
Dlatego codziennie odbywały
się zajęcia sportowe, plażowanie i kąpiel oraz piesze wędrówki po pięknej okolicy. Wieczory
spędzaliśmy przy ognisku lub
kominku. Dwa razy odbyła się
też leśna dyskoteka. Cały obóz
nosił nazwę "Olimpia" i program nawiązywał do tradycji
i historii starożytności. Uczestnicy byli podzieleni na zastępy,
których nazwy również związane były z tą tematyką. Każdy zastęp wykonał totem i przygotował inscenizację, która miała
pozostałym przybliżyć pochodzenie tych nazw w oparciu
o mitologię. Inscenizacje te były prezentowane podczas wieczoru zwanego "Teatr Grecki".
Na obozie odbył się również przegląd kulturalny w kategoriach piosenki indywidualnej,
zespołowej
parodii
i inscenizacji. Ponadto był również chrzest, czyli pasowanie na obozowicza, któremu
towarzyszyła specjalna oprawa
kostiumowa. Najbardziej efektownie przygotowane były jednak Obozowe Igrzyska Olimpijskie,
a
szczególnie
ceremonia otwarcia i zakończenia. Pod koniec obozu odbyły się również śluby obozowych sympatii, które składały
sobie żartobliwe obietnice,
a w zamian otrzymywały sym-

boliczne obrączki i akty zawarcia małżeństwa. Podczas obozu
odbywały się również konkursy
plastyczne promujące zdrowy
styl życia, bez nałogów. Za
szczególne osiągnięcia w konkursach, grach, przeglądach
czy olimpiadzie uczestnicy
otrzymywali pamiątkowe dyplomy. W programie obozu nie
zabrakło wycieczek.
W każdą niedziele na obozie odbywały się msze polowe,
w których uczestniczyli nawet
okoliczni mieszkańcy i turyści.
Jedna z nich odbyła się do
Szczytna w ramach obchodów
Dni i Nocy Szczytna. Tradycyjnie dni te połączone są ze świętem Policji w tym mieście.
Wzięliśmy udział w festynie,
który odbywał się na rynku.
Oprócz licznych koncertów
oglądaliśmy tam widowisko kostiumowo-historyczne "Uwolnienie Danuśki", które odbywało się w ruinach zamku.
Ponadto dzieci mogły przy pomocy policjantów sporządzić
swój profesjonalny rysopis, uzyskać certyfikat własnych odcisków palców i wykonać test
trzeźwości. Podczas tej wycieczki zwiedziliśmy Muzeum
Mazurskie i ruiny zamku krzyżackiego. Dużą atrakcją był też
obiad w miejscowej pizzerii.
Kolejna wycieczka była dłuższa. Najpierw byliśmy na basenie "Tropicana" w Mikołajkach
w Hotelu "Gołębiewski". Pobyt
tam zrobił niesamowite wrażenie na dzieciach i na pewno
długo zostanie w ich pamięci.
Potem zwiedzaliśmy Twierdzę
Boyen w Giżycku oraz port.
Tegoroczny wyjazd wakacyjny był bardzo udany, a uczestnicy obozu odpoczęli, dużo się nauczyli i zobaczyli.
Komenda Hufca oraz Świetlice Środowiskowe nr 1 i nr
2 składają gorące podziękowanie za pomoc w organizacji obozu: Radzie Miasta Ząbki, Panu
Burmistrzowi Jerzemu Boksznajderowi, Fundacji Pomóżmy
Dzieciom, Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Panu Waldemarowi Krajewskiemu i Waldemarowi Guz, Panu Dariuszowi
Mirkowiczowi,
Prezesowi
Praskiej Giełdy Spożywczej
Agrotechnika.
Elżbieta Klimkiewicz

Szkolenie z zakresu pisania wniosków
W dniach 8 – 9 września br. odbyło się szkolenie z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Organizatorem szkolenia był ząbkowskie Koło Dzieci Niepełnosprawnych.
Udział w szkoleniu wzięli: dyrektorzy ząbkowskich przedszkoli,
szkół podstawowych, przedstawiciele OPS Ząbki i Tłuszcz, radni
z Ząbek, pracownicy Urzędu Miasta Ząbki, świetlic środowiskowych, MOK, oraz Fundacja Dzieci Ulicy
Koło TPDiMN dziękuje stowarzyszeniu BORIS za sfinansowanie szkolenia oraz naszemu ząbkowskiemu Ośrodkowi Kultury
za nieodpłatne udostępnienie sali.
red.

Wakacje w Jarosławcu dzieci z
ząbkowskiego TPD
Nadszedł długo oczekiwany przez dzieci z koła TPD
dzień 23 lipca. Tego dnia rozpoczynał się dwutygodniowy
turnus rehabilitacyjny nad morzem w Jarosławcu. Wszyscy
z utęsknieniem czekaliśmy na
ten wyjazd. Byliśmy ciekawi,
czy wybrany przez nas ośrodek
jest rzeczywiście taki piękny,
jak wyglądał w folderze.
Nie zawiedliśmy się. Pomimo, że Jarosławiec powitał nas
deszczem, byliśmy zauroczeni
widokiem naszego Sanatorium
" Panoramy Morskiej". Pomiędzy kilkoma dwupiętrowymi
pawilonami i sześćdziesięcioma domkami campingowymi
było mnóstwo przestrzeni,
pięknie utrzymana zieleń, dużo drzew iglastych, krzewów,
kwiatów. Wśród gęstej, krótko
strzyżonej trawy wiją się estetyczne alejki z kolorowej kostki, gęsto oświetlane nocą. Na
powietrzu znajdują się boiska
sportowe (do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego), plac
do imprez rozrywkowych (ze
stolikami, parkietem), a także
trzy duże place zabaw z różnymi sprzętami – raj dla dzieci.
Już pierwszego dnia powitała
nas pani dyrektor ośrodka
i zapewniła o miłym, pełnym
wrażeń pobycie. Rzeczywiście
różnych atrakcji i zajęć mieliśmy tu dużo, czasem musieliśmy rezygnować z jednych, na
rzecz innych. Najważniejsza
była tu rehabilitacja, każdy
dzień zaczynał się zabiegami.
Każdy z nas miał 3 zabiegi
dziennie, w większości były to
różnego rodzaju hydromasaże, automatyczne masaże,
gimnastyka korekcyjna, krioterapia, fluidoterapia, terapia
manualna.
Ponadto były tam różne
zajęcia: plastyczne, integracyjne, sportowe (z różnymi
grupami), aerobik, nauka
tańca, itp. Wieczorami były
organizowane różne zabawy,
imprezy rozrywkowe dla
dzieci i dorosłych - na powietrzu z gorącym posiłkiem
z kuchni polowej, w kawiarniach ze stołem szwedzkim
i na słodko. Wśród tych niezliczonych imprez najbardziej dzieciom podobały się
wybory "Miss i Mistera Panoramy". Oczywiście nasze
dziewczęta wiodły prym
i wszystkie zdobyły tytuły.
Odbyło się także dużo różnych konkursów (tańca, piosenki) i innych konkurencji
sportowych.
Rodzice najmilej wspominają "Randkę w ciemno".
Była to świetna zabawa, dużo
śmiechu ze spontanicznych
wypowiedzi zza tajemniczego
parawanu. Najbardziej jednak utkwiło nam mocno
w pamięci "Wesele", które
odbywało się w kawiarni i niczym nie odbiegało od normalnej uroczystości. Była
tam młoda para, oczywiście
panna młoda w białej sukni
z welonem, około 150 gości,
orkiestra grała marsza weselnego, potem bawiła gości.

Były także toasty, okrzyki
"gorzka wódka", olbrzymi
tort i oczepiny, a potem rządziła już nowa para młodych.
Gospodarzami wesela – rodzicami była pani dyrektor
i pracownik kulturalnooświatowy, a młodą parą rehabilitanci. Tak bawiła nas
i umilała czas "Panorama
Morska".
Inną ciekawą uroczystością był "Dzień Ziemniaka".
Tego wieczoru była zabawa
na świeżym powietrzu przy
muzyce dla dorosłych i dzieci
razem, atrakcją były potrawy
z ziemniaka, np. pyszne ziemniaki w koszulkach z sosami,
warzywami, przygotowane
w kuchni polowej. Mogliśmy
także sami piec ziemniaki
w płonących ogniskach.
Wśród atrakcji były jeszcze przejażdżki konne dla
dzieci, a także zwiedzanie Jarosławca bryczką konną. Jechaliśmy piękną, stylową,
a jednocześnie wygodną kilkunastoosobową bryczką, zaprzęgniętą w dwa konie. Wydawało się, że zwiedziliśmy
już wcześniej miasteczko,
a okazało się, że byliśmy
w błędzie. Dopiero ta przejażdżka odkryła nam jeszcze
nieznane części, nieznane
obiekty osady.
Sanatorium zaskoczyło
nas swoją ofertą, wielością
propozycji. W każdym pokoju
leżał kilkunastostronicowy
informator zajęć, w którym
były wypisane wszystkie imprezy, miejsca i godziny ich
rozpoczęcia, zakończenia.
Inaczej każdy mógłby się zagubić w gąszczu wydarzeń.
Nieraz mieliśmy dylemat, czy
iść się opalać, kąpać, czy
uczestniczyć w zajęciach (np.
w przejażdżkach rowerowych, zajęciach integracyjnych, czy sportowych).
"Panorama Morska" dla najmłodszych uczestników turnusu przygotowała nawet teatrzyki (na powietrzu lub
w przestronnej kawiarni, gdy
nie sprzyjała aura). Dzieci były bardzo zadowolone z tych
przedstawień.
Nasze dzieci brały udział
we wszystkich zajęciach, uroczystościach. Tańczyły na dyskotekach (z różnymi konkursami),
uczestniczyły
w zajęciach plastycznych,
sportowych, rozrywkowych,
takich jak m. in. " Kalambury", "Bal Sportowca", Festiwal
Piosenki" Jarosławiec 2005".
Każdego wieczoru były
po dwie, trzy imprezy. Bywało różnie, niektóre były przeznaczone dla dzieci i dorosłych
razem,
inne
jednocześnie w tym samym
czasie dwie oddzielnie dla
dorosłych i dzieci. Nie było
czasu na nudę. Pod koniec
turnusu bawiliśmy się nawet
na "Balu Maskowym". Oczywiście każdy uczestnik miał
na twarzy maskę, a o to już
zadbali nasi mili pracownicy
kulturalno – oświatowi, którzy nam umilali, uprzyjem-

niali czas.
Atrakcje czekały nas także poza ośrodkiem. Specjalna
turystyczna "ciuchcia" obwoziła pasażerów po okolicy,
a statkiem pasażerskim można było popływać po morzu.
Na przystani rybackiej udało
nam się zaobserwować wypływanie i powroty kutrów z połowów. Jedne wracały z rybami, inne niestety nie.
Na pogodę także nie mogliśmy narzekać. Często
świeciło słońce. Jeśli padał
deszcz, to najdłużej pół dnia
i do tego ciepły. Skorzystaliśmy z kąpieli morskiej,
z opalania się na plaży
i mnóstwa atrakcji w naszym
wspaniałym ośrodku. Czas
szybko płynął i zbliżał się
nieunikniony koniec naszego
pobytu w tym wspaniałym,
niemalże bajkowym miejscu.
Na koniec pani dyrektor
ośrodka osobiście żegnała
każdą grupę i oglądała jej
prezentację 5 sierpnia żegnaliśmy się z Jarosławcem, naszym Sanatorium "Panoramą
Morską" i morzem. Przed południem rozpoczęły się uroczyste "Neptunalia". Wyruszyliśmy
gromadnie
z ośrodka nad morze, by je
pożegnać. Król mórz – Neptun (przebrany pracownik
kulturalno-oświatowy) poddawał próbie odwagę i wytrzymałość śmiałków "Panoramy
Morskiej".
Tak
wyglądało nasze pożegnanie
z morzem, tym częstokroć
groźnym, wzburzonym, z bijącymi
białymi
falami
o brzeg, a czasem łagodnym,
w blasku słońca zmieniającym swa barwę z niebieskiej
na zieloną i wesołym, szumiącym, nigdy nie milknącym. Takie to już jest nasze
polskie morze, które latem
przyciąga mnóstwo turystów,
wczasowiczów, aby tu w promieniach słońca lub kroplach
deszczu odpocząć, nabrać sił
na kolejny rok nauki, pracy.
Żegnaj morze na rok, a może
na dłużej! Kto to wie, co
przyniesie los, następny rok.
Żegnaj Jarosławcu i nasza
"Panoramo Morska"! Będziemy tęsknić za tymi miłymi
chwilami tu przeżytymi, za
maksymalnie urozmaiconym
czasem. Myślami, wspomnieniami będziemy ciągle powracać do Jarosławca. Zawsze
byliśmy zadowoleni z naszych
letnich wyjazdów. Jednak ten
pobyt był najatrakcyjniejszy,
przerósł nasze oczekiwania.
Dziękujemy wszystkim,
dzięki którym ten wyjazd stał
się
możliwy.
Jesteśmy
wdzięczni za wsparcie finansowe PCPR w Wołominie oraz
Urzędowi Miasta w Ząbkach.
Dzięki Wam mogliśmy
wypoczywać i korzystać z rehabilitacji w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Pomorskim Centrum Rehabilitacji Sanatorium "Panorama Morska" w Jarosławcu.
Dzieci i rodzice z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej TPD
w Ząbkach.
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Uroczystości w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Ząbkach
W dniu 3 września 2005 r.
o godz. 11.30 w Miejskim
Ośrodku Kultury przy ul. Orlej 8 w Ząbkach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kombatantów
Koła nr 1 w Ząbkach. Na uroczystości przybyli licznie zaproszeni goście:
- Ignacy Jarzyło – przewodniczący Rady Miasta w Ząbkach
- Ryszard Grabowski – członek
Światowego Związku Armii
Krajowej
- Erwin Łaciak – wiceprezes
Okręgowego Związku Kombatantów Warszawa
- Jan Skoczylas – członek Zarządu OSP w Ząbkach
- Grażyna Żaboklicka prezes
Koła Emerytów w Ząbkach
- członkowie Koła Kombatantów w Markach Kajetan Bazylczyk i Leopold Kielak.
Przybyłych gości serdecznie po-

witał Prezes Koła nr 1 w Ząbkach pan Jan Wimmer, który
następnie złożył sprawozdanie
z całokszatałtu pracy za okres od
2001 r. Przewodniczący Wimmer odczytał listę 14 zmarłych
żołnierzy AK, WP i BCH członków zwyczajnych oraz 16 osób
podopiecznych. Zebrani uczcili
minutą ciszy pamięć o zmarłych
kolegach. Jak pięknie to określił
pan Prezes Wimmer odeszli oni
na "Wieczną Wartę". Jak wynika
ze sprawozdania Prezesa Jana
Wimmera członkowie Ząbkowskiego Koła Kombatantów bardzo aktywnie uczestniczą w uroczystościach
państwowych
i kościelnych na terenie Ząbek,
Zielonki, Marek i Wołomina.
Jest to bardzo budujące, panie
i panowie, już nie młodzi tak
liczny udział biorą w różnych
uroczystościach. W wyniku
przeprowadzonych wyborów do

władz Koła wybrani zostali:
1/ Jan Wimmer
– Prezes Zarządu
2/ Edward Piórkowski
– Zastępca Prezesa
3/ Adam Cebera
– Członek Zarządu
4/ Władysław Skowroński
– Sekretarz
5/ Eugenia Ziółkowska
– Skarbnik
Po wyborach Prezes Jan
Wimmer oraz pozostali
członkowie Zarządu otrzymali gratulacje z okazji wyboru
ich ponownie do Zarządu Koła. Przewodniczący Ignacy Jarzyło życzył wszystkim zebranym zdrowia i szczęścia
w życiu osobistym. Na zakończenie zebrani zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Burmistrza – pana
Jerzego Boksznajdera.
Ryszard Żbikowski

"Kultura łączy pokolenia"
Dnia 11 września br. odbył
się dzień otwarty w galerii MOK
przy Orlej. Na spotkanie przyszło wiele osób z dziećmi, które
miały możliwość zapisania się
na liczne zajęcia oferowane
przez MOK w ciągu roku szkolnego 2005/2006. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie i dla swoich najmłodszych. Decyzję, które zajęcia wybrać ułatwiały
prezentacje i rozmowy z instruktorem. Spotkaniu towarzyszyła
wystawa fotograficzna "I Ty tworzysz historię MOK" prezentująca dorobek i najważniejsze
chwile z życia MOK.

Dzień otwarty został zainaugurowany recitalem piosenek nieżyjącego artysty Czesława Niemena w wykonaniu
Macieja
Wróblewskiego.
Dziennikarz radiowej "Trójki"
Marek Gaszyński prezentując
biograficzne wątki z życia Czesława Niemena i zapowiadając
poszczególne utworu opowiadał o kontekście powstawania
piosenek oraz swojej znajomości z artystą.
Dziennikarz zaprezentował
również swoją książkę o Czesławie Niemenie – "Czas jak rzeka".
red.

WAKACYJNE PODRÓŻE "JEDYNKI"
To już się stało tradycją, że nauczyciele SP1 organizują letni wypoczynek swoim
uczniom. Tym razem panie:
Karcz, Kozłowska, Piątkowska,
Pilichowska i Rybicka pod egidą UKS-1 Ząbki zorganizowały kolonie dla dzieci. Tradycyjnie też Gmina wsparła
finansowo tę akcję, za co dziękują organizatorzy i uczestnicy.
Kolonie odbyły się
w pierwszej połowie sierpnia,
a bazą docelową było Długopole Zdrój. Poznaliśmy piękny kawałek naszej ojczyzny – Kotlinę
Kłodzką. Co tam robiliśmy?
Zdobywaliśmy sudeckie szczyty, wąwozy i jaskinie:
Igliczna, Wronka, Szczeliniec,
Kletno. Podziwialiśmy wodospady i zapory. Przeprawialiśmy się przez granicę. W Czechach zwiedzaliśmy Skalne
Miasto. Spacerowaliśmy po
malowniczych okolicach układając wianki i bukiety z polnych kwiatów. Piliśmy wodę
leczniczą w pięknych sanatoriach i parkach zdrojowych.
Modliliśmy się i oglądaliśmy

Mammografia
Urząd Miasta w Ząbkach informuje iż zawarte zostało porozumienie ze Starostwem Powiatu
Wołomińskiego w sprawie
współfinansowania badań mammograficznych dla mieszkanek
miasta Ząbki. Ilość badań jest
ograniczona, dlatego prosimy
o zgłaszanie się do Szpitala Wołomińskiego, Pracownia Rentgenowska, telefon 7633183 od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 w celu umówienia terminu badania. Koszt
badania ponoszony przez pacjentkę to kwota 15 zł
Sylwester Marzoch
Sekretarz Miasta
Zaginęła legitymacja studencka. Numer albumu 1897. Kontakt tel.781-45-53.
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historyczne sanktuaria – perły
architektury sakralnej: Maria
Śnieżna, Czermna, Wambierzyce. Byliśmy w Ogrodzie Bajek, gdzie według uznania jedni
mogli spędzić miłe chwile
w domku królewny Śnieżki,
przytulić się do drzewka miłości, inni mogli skorzystać z dybów lub dupoklapu. Kąpaliśmy
się w basenie i potoku, czyli
Nysie Kłodzkiej. Wyżywaliśmy
się sportowo, przebojem były
niezawodne "Dwa ognie", badminton. Rozwijaliśmy się umysłowo, a prawdziwym hitem były gry rummikub i skrable.
Integrowaliśmy się towarzysko, śpiewające ogniska,
dyskoteki, pokazy mody, fryzur, konkursy piosenek, tańca,
kalambury to nasza kolonijna
codzienność. Dzieci pod czułym, czujnym i dyskretnym
okiem wychowawców miały
szanse spełnić się organizacyjnie. Koloniści udowodnili jak
dobrze orientują się w terenie
– bieg patrolowy zorganizowany przez kadrę i przewodnika
zaliczyli doskonale.

Jednym słowem było dobrze, a nawet, gdy w akcję musiał
wkraczać lekarz wszystko kończyło
się radośnie – laurki, baloniki, bukieciki. Na koloniach dokonywały
się cudowne przemiany "drobne
leniuszki" w "pracowite mróweczki" z zapałem np. sprzątające po
posiłkach, zwykły "belfer" w prawdziwego przyjaciela, niezwykły
"belfer" w fotoreportera, spokojne
dziewczę w szaloną didżejkę itd.
Działo się jeszcze
wiele, nie sposób o wszystkim
napisać. Uczestnicy akcji dostali pełną dokumentację fotograficzną.
Na zakończenie tradycyjnie wręczyliśmy sobie pamiątkowe oryginalne (ręczna
robota) dyplomy. Wychowawcy podsumowali kolonistów,
a koloniści wychowawców. Po
tych podsumowaniach jeszcze
silniejsza więź zapanowała
między nami. W Ząbkach uściskom i podziękowaniom nie
było końca. A więc do spotkania za rok!
Organizatorzy

Przejrzyste miasto
W jednym z wcześniejszych numerów "Co słychać?" zapowiadałem prezentację tzw. "kar usług"
świadczonych w Urzędzie
Miasta. Zostało opracowanych około 50 takich usług
w formie, którą prezentujemy niżej. Zawierają one nazwę usługi, podstawę prawną, wykaz potrzebnych
dokumentów,
wysokość
opłat, dokładne określenie
czasu realizacji usługi, informację o trybie odwoławczym. Karty są udostępnione w Kancelarii Urzędu

Miasta, jak również w poszczególnych
referatach
i stanowiskach pracy. Dostępne są również na stronach internetowych urzędu:
www.zabki.pl (link do B. I.
P. (Biuletyn Informacji Publicznej) lub www.umzabki.bip.org.pl. Bardzo jesteśmy ciekawi takiej formy
dostępności do usług. Prosimy o komentarz przy przeglądaniu kart lub bezpośrednio
w
Urzędzie
(kancelaria).
Sylwester Marzoch
Sekretarz Miasta

Oddam trzy biurka (biurowe), dwie płyty szklane grub. 10
mm o wymiarach 1m na 1m, szkolną tablicę, szafkę do handlu ulicznego (bez blatu, mogę dać materiał na blat). Kontakt przez redakcję "Co słychać?" – nr tel. 0503490219

"Podaruj mi trochę słońca"
Na terenie Fundacji "Dzieci
Ulicy" odbył się 4 września br.
II Piknik Rodzinny pod hasłem
"Podaruj mi trochę słońca".
Piękna słoneczna pogoda
sprzyjała rodzinnej zabawie.
Największym powodzeniem
wśród najmłodszych cieszyła się
jazda na koniu pod okiem instruktorów oraz konkursy: rysunku, piosenki i tańca. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody
w postaci słodyczy i światełka
odblaskowego na tornistry.
Przez cały czas trwania pikniku goście mogli posłuchać
koncertu zespołów "AWA"
z Ząbek, "Jin" i "Contrast"
z Wołomina oraz solistów:
Romka Roczeń i Wojtka Pilichowskiego. Główny celem organizatorów pikniku było wręczenie dzieciom szkolnych
wyprawek. Na podstawie
imiennych list sporządzonych

przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Ząbkach, Zielonce,
Kobyłce i Markach ok. 400
dzieci otrzymało zeszyty, piórniki, tornistry, farby, itp. Szczególnymi gośćmi na pikniku byli
podopieczni Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci
"Szansa" z Marek i Wołomina.
Za bezinteresowne włączenie się do akcji II Pikniku Rodzinnego dziękujemy: Szpitalowi "Drewnica", harcerkom
z Ząbek, pracownikom "Szansy", Fundacji "Bank Żywności
SOS", piekarni Liliput i cukierni p. Olbryś z Ząbek, piekarni
"Szwedka", firmie kosmetycznej "BanDi", Italian Fation
z Zielonki, Grammy 90, Bella,
Inaho, Dees-Art, Semi Line,
Aviotex, Toi To, Kastar, Baja
z Piaseczna, Justy, LU Polska,
Zielona Budka.
Lila Morawska

