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ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z NOWEGO OKRESU BUDŻETOWEGO UE 2007-2013
„PRZYPŁYNĄ” RÓWNIEŻ DO MIASTA ZĄBKI

Rozmowa z Grzegorzem
Mickiewiczem,
Z -cą
Burmistrza Miasta Ząbki
Jest Pan określany jako
jeden z najlepszych specjalistów
od pozyskiwania funduszy unijnych i jako zastępca Burmistrza
odpowiada Pan za tę dziedzinę. Może Pan bliżej przedstawić
swoje dotychczasowe osiągnięcia
w tej dziedzinie i przy jakich projektach brał Pan udział?
Ostatnie kilka lat w moim
życiu, to bardzo ważny okres.
W największym samorządzie w Polsce, a mianowicie
w Urzędzie Miasta Stołecznego
Warszawa,
zdobywałem
doświadczenie w pozyskiwaniu
i rozliczaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Miałem okazje i przyjemność
pracować w gronie bardzo
dobrych specjalistów w tej dziedzinie, od których mogłem się
wiele nauczyć. Myślę, że swoje
umiejętności i wiedzę w trakcie poprzedniej pracy wykorzystywałem w efektywny sposób.
Naszym sukcesem było pierwsze miejsce wśród samorządów
w Polsce dla Miasta Warszawy
w latach 2005 i 2006 w zakresie
kwoty pozyskanych środków
z Funduszy Unii Europejskiej.
Ponadto sądzę, że odniosłem
również sukces osobisty, gdyż
moje trzy projekty, za których
przygotowanie i weryfikację
bezpośrednio byłem odpowiedzialny w Warszawie, uzyskały w sumie prawie 200 mln
dofinansowania z Funduszy
Strukturalnych. Między inny-
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mi był to odcinek IIB Trasy
Siekierkowskiej, który uzyskał
77 mln PLN dofinansowania
ze środków ZPORR oraz dwa
projekty komunikacyjne – rozbudowa i modernizacja tras
tramwajowych łącznie na kwotę
ponad 100 mln PLN.
Większości
mieszkańców
naszego miasta wydaje się,
że skoro jesteśmy członkiem UE
to i do Ząbek popłyną miliony
euro. Tymczasem nie jest to takie
proste. Mógłby Pan wyjaśnić
naszym czytelnikom, jak wygląda praca przy pozyskiwaniu
środków z UE?
Jest to dosyć specyficzny
rodzaj pracy. Oprócz umiejętności poszukiwania źródeł
dofinansowania poszczególnych projektów, trzeba przede
wszystkim znać wspólnotowe
i krajowe dokumenty regulujące kwestie przepisów ogólnych,
ale i szczególnych regulujących
choćby system zarządzania,
wdrażania i inne zasady, jakimi
rządzą się fundusze unijne.
Oprócz tego trzeba mieć
wiedzę z takich dziedzin, jak
choćby: Prawo Zamówień
Publicznych, Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, czy wiele innych. Samo
to jeszcze nie jest gwarantem
sukcesu, bo kluczową sprawą
jest umiejętność wytypowania
projektów, które są w zgodzie z wytycznymi, wpisują się
w strategie lokalne i ponadlokalne, a tym samym mają
największe szanse na uzyskanie dofinansowania. Praca
od wytypowania takiego projektu do jego złożenia do odpowiedniej instytucji, to co najmniej kilka miesięcy. Trzeba
prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie, sporządzić odpowiednie załączniki
do niego i w ilości kilku egzemplarzy złożyć do Instytucji
Zarządzającej/Wdrażającej.
Potem trzeba czekać kolejne
miesiące na weryfikację i jeśli
ten etap przejdzie się pozytywnie, dopiero następuje
ten jeden z najważniejszych
momentów, jakim jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Ząbki ul.Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej i
medycyny pracy
– EKG, spirometria
– badania pracowników
– badania kierowców
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty pod
telefonem:
tel. 603 927 323

Jak wyglądają przygotowania
miasta do absorpcji tych środków oraz kiedy i jakich kwot
na inwestycje w mieście możemy
się spodziewać?
Jesteśmy obecnie na etapie
typowania projektów do dofinansowania. Tworzymy profesjonalny Referat w ramach
struktury naszego urzędu, który
będzie się zajmował pozyskiwaniem środków na te projekty.
Rozpoczynamy kompletowanie dokumentacji potrzebnej
do aplikowania na kilkanaście
wybranych projektów Miasta.
Już w marcu składamy pierwszy
wniosek do Ministerstwa Sportu
na budowę boiska z trawy syntetycznej w Ząbkach, które umożliwią całoroczną, bezpieczną grę
w piłkę. A w kwietniu złożymy
wniosek na program zdrowotny i budowę obiektu sportowo
– rekreacyjnego w naszym mieście. Wniosek zostanie złożony
w ramach jednego z priorytetów Mechanizmu Norweskiego.
Mimo tego, że są tam dostępne bardzo niewielkie środki, postaramy się o nie zawalczyć. Pierwsze kwoty, które
wpłyną do kasy Miasta ze środków zewnętrznych pojawią się
najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. Wynika
to z faktu, że pierwsze rundy
aplikacyjne dotyczące środków strukturalnych w nowym
okresie budżetowym UE pojawią się najwcześniej w drugiej
połowie tego roku. Co najmniej
kilka miesięcy zajmie proces oceny wniosków. Potem
następuje podpisanie umów
o dofinansowanie, no i dopiero wtedy będziemy mogli składać wnioski o płatność częściową. Od momentu złożenia
takiego wniosku Instytucja
Pośrednicząca ma dwa miesiące do przekazania środków
na konto Beneficjenta.
Może Pan nam zdradzić jakie
to będą inwestycje?
Wymienię kilka: budowa Szkoły Podstawowej
na ul. Powstańców, termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 2 w Ząbkach, informatyzacja usług publicznych Miasta
Ząbki (e-urząd), moder-

nizacja Miejskiego Ośrodka
Kultury w Ząbkach, rewitalizacja Parku Miejskiego wraz
z budową ogródka jordanowskiego czy remont budynków

mieszkaniowych stanowiących
gminne zasoby komunalne
w Ząbkach. Oprócz tego pozyskamy środki na tzw. projekty
Cd. na str. 2

UWAGA OSOBY OCZEKUJĄCE NA
PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy w terminie do 31 marca każdego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie
Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszkiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wykluczający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego
wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal
ubiega się o zawarcie umowy.
Niezłożenie oświadczenia powoduje skreślenie z listy.
Komisja mieszkaniowa

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA ZĄBKI
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI OGŁASZA AKCJĘ
„ŚMIECISZ? PŁACISZ!”
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Ząbek
o przekazywanie wszelkich informacji związanych z zaśmiecaniem
miasta. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer tel.
0-22 781-68-14 do 17 wew. 115, lub wysyłając wiadomość zawierającą dowody tego procederu (zdjęcia) na adres: um@zabki.pl.
Sprawy osób przyłapanych na tym przestępstwie będą kierowane do Sądu Grodzkiego, który z całą pewnością ukarze
„śmieciarzy” karą grzywny na podstawie artykułu 145 kodeksu wykroczeń.
Nielegalne wysypiska śmieci nie wystawiają najlepszej wizytówki miastu i nam wszystkim. Powinniśmy reagować na zaśmiecanie. W imię czego warto „kryć” osoby, które się tego dopuszczają? Reagujmy!
Jesteśmy przekonani, że nasz wspólny wysiłek doprowadzi
do zamierzonego celu – „Czyste Ząbki” – niech to będzie
naszym hasłem w walce o poprawę czystości i estetyki naszego Miasta. Nie tolerujmy osób, które śmiecąc szpecą nasze otoczenie lub niszczą naszą wspólną własność, budowaną z pieniędzy pochodzących z naszych podatków.

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu
Zdrowia prosimy wszystkich pacjentów
przychodni przy ul. Orla 1 o ponowne
wypełnienie deklaracji przynależności
do naszej przychodni i wyboru lekarza,
pielęgniarki i pielęgniarki położnej

Miejska Przychodnia Zdrowia
w Ząbkach
Zaprasza do korzystania z usług
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Stomatolog, ginekolog, chirurg
Laryngolog w ramach NFZ przyjmuje w poniedziałki od godz.
12.00 (dzieci od 4 roku życia).
Zapisy w rejestracji.
Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67
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CO SŁYCHAĆ U BURMISTRZA?

Redakcja – Nastała zima
i opady śniegu. Dlaczego z tak
dużym opóźnieniem zaczęto
odśnieżanie?
Burmistrz Robert Perkowski
– Firma odpowiedzialna
za odśnieżanie zareagowała
szybko. Trzygodzinne opóźnienie, o którym Pan mówi, wynikło z powodu awarii jednego
z dwóch pojazdów. Za tę zwłokę
ukaraliśmy firmę karą pieniężną
w wysokości 7.000 zł. Jest to duża
kara. Należy przypomnieć, iż
miasto stołeczne Warszawa
zastosowało w podobnej sytuacji karę 10.000 zł, mimo iż
jest miastem nieporównywalnie
większym. Z uwagi na intensywność opadów odśnieżanie było
wspomagane przez MZK, które
z powodu braku wystarczającej
ilości sprzętu zajmowało się nieutwardzonymi drogami. Należy
dodać, że w gminie mamy 100
km dróg gminnych, więc akcja
odśnieżania trochę trwała.
red. – A co z firmami budowlanymi, których sprzęt wyjeżdżając z placu budowy brudzi drogi? Czy Pan Burmistrz
puści im to płazem?
Burmistrz Robert Perkowski
– Na początku wysłaliśmy
do nich kilka pism z nakazem uprzątnięcia ostrzegając
o konsekwencjach w przypadku dalszego brudzenia dróg.
Poza tym zgłosiliśmy u starosty potrzebę nadzorowania
poprzez powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego, czy plac
robót jest odpowiednio przystosowany do mycia kół pojazdów budowlanych. Ponadto
zleciliśmy firmie zewnętrznej
uprzątnięcie ulic oraz zabło-

conych studzienek, które się
przez to zapychają. Oczywiście,
kosztami tymi obciążamy
poszczególnych wykonawców.
Zapewniam, że kara ta będzie
dla nich dotkliwa.
red. – Jakie inne działania Urząd podejmuje w celu
poprawy estetyki i komfortu
życia mieszkańców?
Burmistrz Robert Perkowski
– Oddana została do użytku zmodernizowana zlewnia
ścieków. Obecnie jest w pełni
hermetyczna, monitorowana
i kontrolowana elektronicznie.
Ponadto uruchomiliśmy akcję
„Śmiecisz? Płacisz!”. Chcemy
w ten sposób wyłapać osoby
śmiecące. Pragniemy zmobilizować mieszkańców do zaangażowania się w ten wspólny problem. Przewidujemy, że złapanie
i ukaranie kilkunastu pierwszych
osób zniechęci pozostałych.
red. – Co się dzieje z dłużnikami żyjącymi na koszt
Miasta? W ostatnim numerze
gazety Pan Burmistrz wspomniał o tym problemie.
Burmistrz Robert Perkowski
– Została wysłana pierwsza seria
wezwań do zapłaty oraz pierwsza seria pism z informacją,
że dla osób od wielu lat zalegających z opłatami będą odcinane
wodociąg i kanalizacja. W wyniku tego natychmiast zapłaciło
około 90% osób. Większy opór
stawiają duże osiedla i przedsiębiorstwa, w stosunku do których będą wszczęte postępowania sądowe.
red. – Czy podejmowane są jakieś działania wobec
mieszkańców z lokali komunalnych? Jeśli tak, to czy równie skuteczne, jak w przypadku
poprzedniej grupy dłużników?
Burmistrz Robert Perkowski
– Jest to naglący problem,
ponieważ rekordziści zalegają
z kwotami 20-40 tysięcy złotych. Oznacza to, że nie regulowali zobowiązań od co najmniej kilkunastu lat. W stosunku do osób, które nie uregulują zobowiązań, będą wszczynane procedury eksmisji lub
w poszczególnych przypadkach

przeniesienia do lokali socjalnych o gorszym standardzie.
Natomiast osoby regulujące
należności będą miały szansę
na lepsze mieszkanie.
red. – Słyszałem o przypadkach osób, które zamierzają
starać się w Urzędzie o zwrot
opłat partycypacyjnych dotyczących budowy kanalizacji lub wodociągu. Czy Pan
Burmistrz zamierza zwracać
wspomniane opłaty?
Burmistrz Robert Perkowski
– W stosunku do osób, którym nie zrealizowano inwestycji będzie zwracana opłata
partycypacyjna. W przypadku
osób, którym inwestycję zrealizowaliśmy nie mam takich
możliwości. Zasadność umorzenia już uregulowanych
opłat będzie rozpatrywała
Rada Miasta i tylko ona może
przeznaczyć na ten cel środki.
red. – Czy możemy poznać
ustalenia w sprawie kontroli
linii „X”?
Burmistrz Robert Perkowski
– Nowego przewoźnika oceniam dobrze. W styczniu kontrola została przeprowadzona
dwa razy. Ankietowano pasażerów, mierzono poziom obsługi, jakość taboru, punktualność
oraz czy realizowane są wszystkie kursy. W trakcie kontroli
nie wykryto nieprawidłowości
a oceny pasażerów były pozytywne. Jedynym problemem,
o jakim powszechnie wiadomo, jest trudność z uzyskaniem
pozwolenia na postój autobusu
na Pl. Bankowym. ZTM chroniąc
własne interesy ma restrykcyjne
podejście w temacie. Należy jednak wspomnieć, że od początku lutego, dzięki naszym staraniom i owocnej współpracy
z panem Kwitowskim, wiceprezesem ZEWT S.A, powstała zajezdnia autobusowa
dla linii „X”. Spotkało się
to z dużym uznaniem mieszkańców. Otrzymaliśmy słowa
podziękowania od mieszkańców
ul. Złotej i Powstańców.
red. – Czy zamierzacie
Państwo dalej usprawniać
komunikację?

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z NOWEGO OKRESU BUDŻETOWEGO UE 2007-2013
„PRZYPŁYNĄ” RÓWNIEŻ DO MIASTA ZĄBKI (CD. ZE STR. 1)
miękkie tzn: szkolenia, stypendia, kursy językowe.
Wiele osób zarzuca Panu,
że niepotrzebnie powołuje Pan
do życia komórkę mającą na celu
tylko i wyłącznie zajmowanie się
pozyskiwaniem pieniędzy z UE.
Czy tego rodzaju dział jest niezbędny?
Moim zdaniem wynika
to z braku wiedzy tych osób
w tym zakresie albo osoby,
które tak twierdzą nie czują,
jaka jest to szansa dla Naszej
Społeczności, choćby w zakresie podniesienia standardu
życia każdego z Nas. Nie stać
nas na zrobienie wszystkich
inwestycji tylko ze środków własnych. Nie znam szanującego
się samorządu, który nie miałby w swoich strukturach tego

typu komórki. I wszelkie tego
typu zarzuty są dla mnie czystą demagogią, bądź osoby te
chcą z tego zrobić zwykłą polityczną rozgrywkę. Nie mam
zamiaru uczestniczyć w tego
typu działaniach. Nadrzędnym
celem będą dla mnie tylko
i wyłącznie starania o sukcesy
dla Ząbek na polu pozyskania
jak największej ilości środków
zewnętrznych. Poza tym jako
Z-ca Burmistrza mam jeszcze wiele innych obowiązków
i nie byłbym w stanie jednoosobowo zająć się tym tak, jakbym
sobie tego życzył. Natomiast
oczywiście bezpośrednio będę
wspomagał i nadzorował prace
nowego Referatu.
Jak Pan ocenia dokonania
poprzedników w tym zakresie?

Do dnia dzisiejszego Urząd
Miasta Ząbki nie pozyskał żadnych środków. Jedynie dzięki
podległym jednostkom organizacyjnym w szczególności szkołom, przychodni zdrowia, przez
ostatnich kilka lat udało się pozyskać niewielkie środki zewnętrzne, w sumie kilkanaście projektów na łączną kwotę ponad 300
tysięcy zł. Projekty te dotyczą
głównie wyposażenia tych jednostek w: komputery, centra informacji multimedialnej, czy inne
pomoce dydaktyczne. W porównaniu do innych gmin powiatu, które pozyskały nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych, nie jest to porażający wynik.
Dziękuję za rozmowę.
red. Sylwester Jagodziński

CO SàYCHAû? –wydawca: Rada Miejska w Ząbkach;
redaktor naczelny: Adam Karáowicz e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0503490219
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022781 6814 do 17
áamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokoáowska 12 A, tel/fax. 022 632-83-52; fax 022 631-49-40
Redakcja nie odpowiada za treĞü ogáoszeĔ i reklam. Nakáad: 5000 egz.
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Burmistrz Robert Perkowski
- Tak. W pierwszej kolejności staramy się wprowadzić
w Ząbkach wspólny bilet aglomeracyjny. Ponadto rozmawiamy z ZTM na temat uruchomienia nowej dodatkowej
linii przebiegającej przez całe
północne i południowe Ząbki,
mającej przystanek przy PKP.
Niewykluczone, że uruchomimy nocną linię.
red. – Na kiedy planowane jest otwarcie sali gimnastycznej przy Publicznym
Gimnazjum nr 2?
Burmistrz Robert Perkowski
– Pierwotnie oddanie sali
powinno się odbyć w sierpniu
2006 r. Jednakże wykonawca
z uwagi na trudności z pozyskaniem materiałów i pracowników nie był w stanie dotrzymać
terminów. Ostateczny termin
oddania inwestycji wyznaczono w lutym tego roku. Z uwagi
na opóźnienia zobligowaliśmy
wykonawcę do wybudowania
nowoczesnego parkietu dębowego stosowanego w profesjonalnych halach sportowych.
red. – W poprzednim numerze była informacja o płatnym stażu w Urzędzie Miasta.
Ambitne plany. Ale jak chcą
Państwo to zrealizować?
Ząbkowski Urząd należy
przecież do jednych z najmniejszych w Polsce.
Burmistrz Robert Perkowski
– Faktycznie jest to problem.
W Ząbkach mieszka prawie 25.000 ludzi a jest tylko
37 etatów. Dla porównania
w Zielonce jest około 16.000
mieszkańców a zatrudnionych
jest 80 pracowników. Chcąc być
skutecznym w działaniu i poprawić jakość obsługi interesantów
musimy pozyskać dodatkowych
pracowników. W tym celu uruchomiliśmy akcję pozyskiwania
stażystów, pracowników interwencyjnych, którzy będą opłacani ze środków zewnętrznych
z Powiatowego Urzędu Pracy.
Młodzi ludzie zdobywając
doświadczenie w administracji zarabiają jednocześnie pieniądze.

red. – A co z pozyskaniem
środków z Unii?
Burmistrz Robert Perkowski
– Za realizację tego obszaru odpowiada mój zastępca.
W chwili obecnej prowadzimy
nabór do nowoutworzonego
referatu zajmującego się pozyskiwaniem środków z Unii.
Z uwagi na to, że Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
nie opublikowało wytycznych
do poszczególnych programów
operacyjnych będziemy aplikować o unijne środki w ostatnim kwartale tego roku. Mimo
to niektóre wnioski skierowane do Ministerstwa Sportu
i mechanizmu Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
będziemy
mogli
złożyć
już na przełomie marca i kwietnia. Będą one dotyczyć boisk
szkolnych.
red. – Co z realizacją inwestycji ulicy Powstańców?
Kiedy będzie skończona?
Kiedy zostaną zrobione
poprawki?
Burmistrz Robert Perkowski
- Inwestycja została rozpoczęta w listopadzie i prawdopodobnie zostanie ukończona
do końca lutego, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne. Chciałbym przypomnieć,
że rozpoczęto procedurę uregulowania stanu prawnego
gruntów. Dopiero po zakończeniu tej procedury będziemy
mogli przystąpić do realizacji
pozostałej części inwestycji: tj.
chodników, ścieżki rowerowej,
zatoczek autobusowych oraz
poszerzenia pasa jezdni.
red. – Jak przebiega
dotychczasowa współpraca
ze Starostwem?
Burmistrz Robert Perkowski
– Dobrze. Współpracujemy
w szerokim zakresie tematów. Jednym z nich jest ustalenie harmonogramu naprawy
dróg na wiosnę. Muszę zaznaczyć, że nie wszystkie drogi
w Ząbkach to drogi gminne. Ząbki mogą remontować
jedynie te, do których Miasto
posiada prawo.
red.

V SESJA RADY MIASTA
Dnia 15 stycznia 2007 r.
odbyła się V sesja Rady
Miasta. Sesję zaszczycił starosta powiatu wołomińskiego Maciej Urbanowski.
Zaproszony gość zadeklarował chęć dobrej współpracy
z Ząbkami oraz zapoznał
się z radnymi naszej gminy.
Powiedział również kilka słów
o stanie dróg i swoich zamierzeniach w tym obszarze.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2007 rok.
Wprowadzono
zmiany do budżetu Miasta Ząbki
w dziale wydatki. Rezerwę
ogólną na różne rozliczenia
zmniejszono o kwotę 27.940 zł.
do
poziomu
60.555 zł.
Zwiększono wydatki w dziale gospodarka komunalna
i ochrona środowiska o kwotę
927.940 zł. do poziomu
8.236.100 zł zmniejszając dota-

cje dla MZK o 900.000 zł.
Okazało się że w połowie
2006 roku burmistrz Boksznajder zawarł ugodę z MPWiK,
w której zaaprobował konieczność zapłaty odsetek karnych
i kosztów procesów sądowych
wytoczonych przez MPWiK
naszemu miastu. O zawarciu tej ugody nie poinformował jednak ani poprzedniej
Rady Miasta ani Miejskiego
Zakładu
Komunalnego.
MZK płaciło rachunki bieżące do MPWiK, a MPWiK
na wniosek burmistrza kwalifikowało je jako odsetki karne
i opłaty sądowe. Stąd pojawiła
się pilna konieczność zmian
do budżetu miasta.
Uchwała w sprawie Programu współpracy Miasta Ząbki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
Cd. na str. 3

KOMUNIKACYJNA REWOLUCJA W ZĄBKACH
Dzięki działaniom Burmistrza
Roberta Perkowskiego i jego
współpracowników, do końca
roku mieszkańcy Ząbek mogą
spodziewać się rewolucyjnej
poprawy komunikacji. Dotarem
do projektów, których realizacja
sprawi, że mieszkańcy Ząbek
wreszcie bez problemów dojadą
do Warszawy z każdego miejsca
w mieście.
Już podczas kampanii wyborczej, wtedy jeszcze kandydat,
Robert Perkowski zapowiadał,
że poprawa warunków komunikacji autobusowej i kolejowej będzie dla niego jednym z priorytetów. Nie trzeba było długo czekać, by okazało się, że nie były to tylko
przedwyborcze puste obietnice, ale konkretne działania,
które już przynoszą efekty.
Pierwszym zwiastunem zmian
było uruchomienie przetargu
na uruchomienie autobusowej
linii „X”. Kursuje ona na trasie
z Ząbek do Placu Bankowego.
Nowy przewoźnik od razu
przypadł do gustu mieszkańcom. Przez pierwszy miesiąc
działalności przeprowadzono
dwie kontrole, mające na celu
poprawę obsługi i punktualności. Ponadto specjalnie oddelegowany pracownik Urzędu
Miasta przeprowadził ankietę wśród pasażerów, dotyczącą
uruchomienia i funkcjonowania linii. Ankieta potwierdziła, iż linia „X” jest niezbędna
i ułatwia życie wielu mieszkańcom Ząbek. Ponadto,
uwzględniając opinie pasażerów, Burmistrz Miasta zmaksymalizował częstotliwość kursowania autobusów na tej linii,
rozszerzając częstotliwość kursowania autobusów do ponad
300 kursów podwójnych.
Równocześnie z realizacją
projektu linii miejskiej, biuro
Burmistrza rozpoczęło rozmowy z Zarządem Transportu
Miejskiego, dotyczące poprawy
warunków kursowania autobusów oraz rozszerzenia granic
strefy biletowej ZTM do przystanku kolejowego w Ząbkach.
Rozmowy
Burmistrza
Perkowskiego z Zarządem
Transportu Miejskiego doty-

V SESJA RADY MIASTA
(CD. ZE STR. 2)
pożytku publicznego w roku
2007.
Rada Miasta uchwaliła
Program współpracy Miasta
Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2007. Radni zatwierdzili dokument na podstawie
artykułu 5 ustęp 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Program współpracy Miasta
Ząbki, stanowiący załącznik
do uchwały, jest do wglądu
w biurze Rady Miasta.
red.
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czyły uruchomienia nowej linii
oraz skierowania do Ząbek
autobusu nocnego. Omawiane
były różne warianty. Między
innymi wydłużenie trasy linii
170, czy późniejsze uruchomienie linii autobusowej ulicami
Łodygową – Radzymińską – al.
Solidarności. Jednak uznano,
że to rozwiązanie będzie mało
atrakcyjne dla pasażerów.
W wyniku negocjacji ustalono,
że optymalnym rozwiązaniem
będzie uruchomienie całkiem
nowej linii całotygodniowej,
która zapewniłaby obsługę
zdecydowanie większej części miasta, realizującej przede
wszystkim dowóz do przystanku kolejowego mieszkańców
z osiedli położonych w znacznej odległości od torów. Linia
ta miałby przebiegać na trasie
z Targówka do Rembertowa
ulicami: Trocka, Radzymińska,
Bystra, Batorego, Piłsudskiego,
Szwoleżerów, Piłsudskiego,
Żołnierską, Czwartaków i al.
Chruściela. Według tego projektu autobusy kursowałyby
z częstotliwością ok. 20 minut
w szczycie i co pół godziny poza szczytem i w święta.
Jednak, aby rozpocząć obsługę
tej linii, potrzebna jest modernizacja kilku ulic. Burmistrz
Perkowski zapewnił nas,
że nie są to inwestycje uniemożliwiające jak najszybsze
oddanie tejże linii do użytku. ZTM zgodził się również

na wprowadzenie linii nocnej,
zakładając, że linia taka kursowałaby co 60 minut (cztery
kursy) z Dworca Centralnego
przez Ząbki do Rembertowa.
Według nieoficjalnych informacji już niedługo mieszkańcy
mogą się spodziewać wprowadzenia wspólnego biletu ZTM. Dzięki temu pasażerowie korzystający z komunikacji kolejowej będą płacić
mniej za przejazdy na trasie
Ząbki – Warszawa Wileńska.
Nie będzie trzeba kupować
już dwóch biletów miesięcznych (kolejowego i ZTM),
do jazdy pociągiem na tej
trasie wystarczy karta miejska lub jeden z biletów obowiązujących na liniach autobusowych. Dla porównania
opłata za przejazd Kolejami
Mazowieckimi do Warszawy
wynosi 3 złote. Po zmianach
ten sam bilet będzie kosztował
2 złote 40 groszy. Burmistrz
Perkowski potwierdził nasze
informacje i dodał, że obecnie
jego biuro negocjuje kwotę,
jaką Miasto miałoby partycypować w tym przedsięwzięciu.
Podobno już 15 lutego Rada
Warszawy ma się zająć sprawą rozszerzenia strefy biletowej o Ząbki. Trzymamy kciuki i wierzymy, że już niedługo
będziemy mogli poinformować Państwa o wprowadzeniu
tych zmian w życie.
Sylwester Jagodziński

RYTMY RUCHU W ZĄBKACH

Dnia 20 stycznia br. w galerii
Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ulicy Orlej został otwarty wernisaż Lecha Niepiekło.
Lech Niepiekło - z zawodu
inżynier elektronik, z zamiłowania od dziesięciu lat uprawia malarstwo sztalugowe.
Fascynuje go ruch, który stara
się uchwycić pracując najczęściej w technice olejnej. Artysta
twierdzi „...już sto pięćdziesiąt
lat temu Honoriusz Balzac
napisał, że istnieją trzy ideały piękna: fregata pod pełnymi żaglami, koń pełnej krwi
w galopie i piękna kobieta
w tańcu....”.
Tematyka jego prac jest różnorodna, choć preferuje malarstwo realistyczne. Podczas
wystawy można było podziwiać

postacie w ruchu, najczęściej
tańczące kobiety, przywodzące
na myśl karnawał, zwłaszcza
z gorących południowoamerykańskich krajów.
Lech Niepiekło od kilku lat
związany jest z Domem Kultury
„Zacisze”, gdzie uczestniczy w zajęciach Pracowni
Rysunku i Malarstwa prowadzonym przez Bogusławę
Ołowską. Jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia
Artystów Malarzy „Zacisze”.
Uczestniczył w ponad trzydziestu wystawach zbiorowych i indywidualnych
np. w Ząbkach, Centrum
Biznesu „Irydion” czy Galerii
„Elektor” Mazowieckiego
Centrum Sztuki.
red.

W SŁU Ż BIE SPO Ł E C Z E Ń ST W U
Zaskarżona decyzja na budowę stacji paliw w pasie drogowym nadal aktualna.
Wojewoda
Mazowiecki
w ubiegłym roku stwierdził nieważność decyzji byłego Burmistrza Ząbek przyzwalającej na budowę stacji
paliw w pasie drogi 631 przy
rondzie na pograniczu Ząbek
z Zielonką. Decyzję Wojewody
pod koniec roku utrzymał
w mocy Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego, po czym dnia
7.02.2007 r. unieważnił swoją
decyzję unieważniając decyzję
Wojewody z absurdalnym uzasadnieniem. Niezrozumiałe
decyzje Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego podtrzymujące bezprawne pozwolenia na budowę Lidla i stacji
paliw w Ząbkach zostały przeze mnie zaskarżone do organów wyższych w Urzędzie
Rady Ministrów nadzorujących prace GUNB. Należy
przypomnieć, że Prokuratura
Rejonowa w Wołominie,
na podstawie złożonego wniosku przeze mnie i Krzysztofa
Damięckiego, uznała pozwolenie na budowę stacji paliw
wydane przez byłe władze
Ząbek za bezprawne i skierowała akt oskarżenia z art.
231 przeciwko byłemu wiceburmistrzowi Ząbek do Sądu.
W wydanej decyzji poświadczono nieprawdę, fałszywie powołując się na zapisy w uchwałach Rady, które
nie istniały oraz nadając fikcyjne numery działek bez
wymaganego podziału geode-

zyjnego, którego nie dokonał
zarządca gruntu Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Właściciel
projektu celowo nie dostosował projektu do przepisów
prawa o drogach publicznych,
według których nie dopuszcza
się budowy stałych obiektów
budowlanych w pasach drogowych, jedynie istnieje możliwość budowy tymczasowych
obiektów budowlanych, w tym
kontenerowych stacji paliw.
Przypominam o tych ważnych
aspektach w zaistniałej sprawie, ponieważ nowy dzierżawca gruntu wystąpił do obecnych Władz Miasta Ząbki
i Starostwa o wydanie zezwolenia na budowę stacji paliw
w ramach tej samej lokalizacji.
Ciekawi mnie, czy wnioskodawca złożył zgodną z prawem
dokumentację dotyczącą budowy obiektu tymczasowego (tzw.
kontenerowej stacji paliw),
na jakie jedynie przyzwala
ustawodawca i czy ponownie
będzie użyty fałszywy podział
geodezyjny
z
nadaniem
nie istniejących numerów działek, co ma znamiona przestępstwa i jest karalne. Żeby uniknąć ponownego bezprawnego
działania lub wprowadzania
administracji w błąd wystąpiłem do Prokuratury Rejonowej
w Wołominie o nadzorowanie
postępowania administracyjnego poprzez udział w procedowaniu wydawanej decyzji. Zadziwiającym jest fakt,

że Zarząd Dróg Wojewódzkich
pomimo naszych apeli dokonał
przepisania umowy dzierżawy
aneksem na nowego nabywcę
firmy Wodmel, mając świadomość celowości wykorzystania
tego gruntu . Nie wzięto nawet
pod uwagę konieczności wykorzystania tego pasa drogowego do planowanej przebudowy drogi 631 z Rembertowa
do Trasy Toruńskiej w jezdnię dwupasmową, która została ujęta w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym
Urzędu
Marszałkowskiego. Z tego
względu poprosiliśmy również
Wojewodę Mazowieckiego
Jacka Sasina o zbadanie zasadności wydzierżawienia gruntu
Skarbu Państwa i ewentualne
unieważnienie tej umowy oraz
określenie przeznaczenia w/w
obszaru jedynie na potrzeby
przebudowy dróg wojewódzkich.
Mam nadzieję, że w tej
walce uda się nam wybronić
nadrzędny interes publiczny, jakim jest niewątpliwie
jak najszybsze poszerzenie
drogi wojewódzkiej w jezdnię dwupasmową, a nie będzie
to możliwe w przypadku
dopuszczenia do wybudowania stacji paliw w pasie drogowym, który w planie zagospodarowania przestrzennego
Zielonki jest zarezerwowany
na poszerzenie drogi 634.
Wówczas w celu zabezpieczenia prywatnego inte-

resu należałoby uruchomić
na nowo procedurę pozyskania z Nadleśnictwa gruntu
Skarbu Państwa po przeciwnej stronie jezdni i dokonać
zmian w planie przestrzennym Zielonki. Należy pamiętać, że wiąże się to z kosztami
niewspółmiernie wyższymi niż
uzyskane wpływy przez Urząd
Marszałkowski z całej 17-letniej dzierżawy, ponadto cała
ta procedura administracyjna
na długo odwlecze w czasie
przebudowę drogi tak bardzo
oczekiwanej przez mieszkańców Powiatu Wołomińskiego
i Warszawy.
ZJAZD OGÓLNOPOLSKIEGO
KOMITETU
BUDOWY
POMNIKA
OFIAR
LUDOBÓJSTWA
DOKONANEGO
PRZEZ
OUN-UPA NA LUDNOŚCI
POLSKIEJ
KRESÓW
WSCHODNICH
Krajowy Zjazd Komitetu
odbył się 10 lutego 2007 roku
w Alejach Ujazdowskich
w Warszawie. W Zjeździe
udział wzięli przedstawiciele kilkunastu Organizacji Kresowych
oraz Komitetu Romana
Dmowskiego i Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
czy Weteranów Wojny PolskoBolszewickiej z 1920 roku.
Zebrani postanowili współdziałać w celu Narodowego potęCd. na str. 5

W SŁUŻ BI E SPO Ł E C Z E Ń ST W U
Trująca rekultywacja wysypiska odpadów na pograniczu Ząbek
Szanowni Państwo,
Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy w piśmie z dnia
3 listopada 2006 r. poinformowało mnie, że z dniem
13 października br. wygasła decyzja dotycząca rekultywacji wysypiska i odzysku odpadów komunalnych
przy ul. Chełmżyńskiej 180
na Kawęczynie. Jednocześnie
zobowiązano Firmę PPU
Energoutech do wykonania
przeglądu ekologicznego nieczynnego już wysypiska odpadów komunalnych w terminie
do 31 marca 2007 r. Cieszy
mnie ta decyzja, lecz nie mogę
zgodzić się z stwierdzeniem
zawartym w tym piśmie,
że osady ściekowe wykorzystane niby w procesie rekultywacji składowiska nie były dalszym składowaniem odpadów,
tylko bardziej szkodliwych dla
środowiska. Pragnę przypomnieć, że pod pozorem rekultywacji byłego wysypiska śmieci w Kawęczynie na pograniczu Rembertowa i Ząbek
za ulicą Powstańców od kilku
lat trwało składowanie osadów (szamba) z warszawskich
oczyszczalni ścieków. Z roku
na rok góra nieczystości rosła
o kilka metrów za przyczyną
składowania zagęszczonych
ścieków i zasypywania kolejnych warstw popiołem z elektrociepłowni Kawęczyn.
Analiza dokumentów, jakimi legitymuje się Konsorcjum
Tuszyński–Energoutech wskazuje, że Konsorcjum to prowadzi rekultywację ww. wysypiska odpadów w oparciu
o decyzje wydane przez władze m. st. Warszawy. W mojej
ocenie decyzje te są sprzeczne z obowiązującym prawem. Rekultywacja wysypiska powinna zakończyć się
już dawno, a Konsorcjum pod
pozorem rekultywacji stworzyło górę odpadów do ponad
21 m. wysokości.
Proceder
składowania
odpadów pod pozorem wykorzystywania ich do rekultywacji jest znany nie od dziś
i stosowany jest nagminnie

i na ogromną skalę (częstokroć z negatywnymi skutkami dla środowiska naturalnego i znacznymi uciążliwościami dla okolicznych
mieszkańców). Z tego powodu, w celu przerwania tego
procederu, zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 21 marca
2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356),
w którym w pkt. 13 załącznika
nr 1 szczegółowo określono
warunki odzysku mieszaniny popiołów paleniskowych,
żużli i pyłów z odwodnionymi
osadami ściekowymi do rekultywacji biologicznej zamkniętych składowisk lub ich części. Warunki określone w ww.
rozporządzeniu dla procederu
prowadzonego w Kawęczynie
przez Konsorcjum Tuszyński
–Energoutech są ewidentnie
naruszane, a grubość warstwy
stosowanych odpadów została
kilkakrotnie przekroczona.
Po moim zaskarżeniu
w dniu 7 lipca br. Mazowiecki
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony Środowiska przeprowadził
29
sierpnia
2006 r. ponowną kontrolę w Przedsiębiorstwie PPU
ENERGOUTECH Kawęczyn
Sp. zo.o. ul. Strażacka 63/65
prowadzącym rekultywację
byłego składowiska odpadów komunalnych przy ul.
Chełmżyńskiej 180. Nadesłane
mi na początku września br.
wyniki kontroli i wyniki przeprowadzonych badań wykazały przekroczenie warunków
określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w zakresie wskaźnika ATT tj. łączna
liczba żywych jaj pasożytów
jelitowych – w 1kg suchej masy
komunalnych osadów ściekowych, pobranych w dniu 4
sierpnia br. ze świeżo przywiezionej partii osadów – wyniosła 747 szt. Według przepisów łączna liczba żywych jaj
pasożytów jelitowych w 1kg
suchej masy komunalnych
osadów ściekowych stosowanych do rekultywacji terenów

W związku z uruchomieniem linii „X” w ostatnim czasie obyły się dwie kontrole.
Miały one na celu sprawdzenie punktualności kursowania
autobusów, czystość pojazdów
i ich jakość. Przeprowadzono
również ankietę wśród pasażerów. Większość odpowiedzi
była pozytywna i dowodzi, że
funkcjonowanie jej jest niezbędne i ułatwia życie mieszkańcom Ząbek.
Burmistrz Robert Perkowski
spotkał się z Burmistrzem
Dzielnicy
Warszawa
Rembertów. Obaj panowie
dyskutowali przede wszyst-

kim o wspólnych działaniach
mających na celu uruchomienie nowej linii autobusowej z
Rembertowa przez Ząbki do
Targówka.
Odbyło
się
spotkanie
Dyrektorów Szkół Miejskich z
Zarządem Miasta. Rozmawiano
o programie profilaktyki zdrowotnej i budowy boisk. Miasto
chce pozyskać środki na zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne, ale przede
wszystkim na budowę boisk
szkolnych z prawdziwego zdarzenia. Boiska mają być wyposażone w bieżnię, kort tenisowy i boisko do koszykówki.

nie może przekroczyć 300 szt.,
a przekroczyła o 447 szt.
Ponadto
stwierdzono,
że
prace
rekultywacyjne na składowisku wykonano niezgodnie z dokumentacją i wydanym pozwoleniem, ponieważ nie zlikwidowano stromych skarp,
które w porównaniu z rokiem
1997 są wielokrotnie wyższe
i nie doprowadzono kształtu
wysypiska do formy krajobrazowo dostosowanej do otaczającego terenu. Rekultywacja
została przeprowadzona nieprawidłowo, nie wykonano
instalacji studni odgazowujących w postaci rur PCV, nawet
nie został odcięty dopływ wód
opadowych, ponieważ górna
warstwa nie została utwardzona i nie uformowano łagodnych spadków i nie wyeliminowano pylenia przez układanie warstwy izolacyjnej.
Wokół składowiska nie prowadzi się monitoringu wód
podziemnych, co jest wymagane przepisami, ponieważ
nie wymagali tego urzędnicy wydający decyzję. Kopie
tych dokumentów odesłałem
do wicewojewody Jacka Sasina
i byłego prezydenta Warszawy
Kazimierza Marcinkiewicza
z apelem o natychmiastowe
zamknięcie składowiska i wszczęcie postępowania administracyjnego w celu unieważnienia wszelkich pozwoleń na składowanie w/w odpadów na pograniczu Ząbek
i Rembertowa. Poprosiłem
o bezzwłoczne przeprowadzenie wszelkich badań wód gruntowych dotyczących sprawdzenia oddziaływania wysypiska na środowisko, by jak
najszybciej przeciwdziałać
ewentualnym zagrożeniom dla
zdrowia i życia Mieszkańców.
Przesłane mi przez WIOŚ
w dniu 2 listopada br. wyniki
badań wód gruntowych wskazują na ich poważne zanieczyszczenie, a na składowisku
wykryto bakterię coli w liczbie
4300/100ml i coli typu fekalnego 1500/100ml. Te ostatnie
wyniki badań potwierdzają
zagrożenia epidemiologiczne

i to one są powodem mojego zaskarżenia MPWIK
do Prokuratury Rejonowej
w Warszawie w celu ustalenia odpowiedzialnej instytucji zaistniałej sytuacji
i zobowiązania do natychmiastowego zabezpieczenia
skażonego terenu i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym.
Drodzy Państwo, w MPWIK
zmieniają się kolejne Zarządy,
lecz metody składowania i utylizacji odpadów z oczyszczalni warszawskich i ich jakość
zostają te same, przygotowywane od kilkunastu lat
przez tych samych fachowców, ze szkodą działających
dla zdrowia i życia społeczeństwa. Czas przeciwstawić się
tym bezprawnym praktykom
stosowanym przez MPWIK
i instytucje z nim współpracujące. W tej sprawie interweniowałem samodzielnie przy
pomocy specjalistów i prawników z LPR. Zastanawiający
jest jednak fakt, że nikt
z władz samorządowych przez
9 lat trwającego procederu
składowania osadów ściekowych w Kawęczynie nie chciał
zauważyć.
Wojewoda
mazowiecki w ubiegłym roku stwierdził nieważność decyzji byłego Burmistrza Ząbek przyzwalającej na budowę stacji
paliw w pasie drogi 631 przy
rondzie na pograniczu Ząbek
z Zielonką. Decyzję wojewody pod koniec roku utrzymał w mocy Główny Urząd
Nadzoru
Budowlanego.
Wcześniej prokuratura rejonowa na podstawie złożonego
przeze mnie wniosku uznała
tę decyzję za bezprawną, kierując akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceburmistrzowi Ząbek do Sądu. Dziwić
może, dlaczego w bezprawnej
decyzji byłych władz Ząbek,
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie widział nic
złego. Tak samo postępował
w przypadku nadmiernej rozbudowy powierzchni handlowej supermarketu Kaufland
w Wołominie czy kontynu-

owanej budowie supermarketu Lidl przy ząbkowskim
cmentarzu, po uchyleniu
decyzji 22 grudnia 2006 r.
przez wojewodę. Na szczęście
z dniem 1.01.2007 roku bezprawnie działający Inspektor
Powiatowy został zwolniony,
na wniosek wicewojewody
Jacka Sasina.
W ubiegłorocznych wyborach samorządowych nie kandydowałem na stanowisko
Burmistrza Ząbek, lecz poparłem kandydaturę Roberta
Perkowskiego z PiS w celu
wspólnego odsunięcia od władzy starego układu liberalnej
Wspólnoty Samorządowej
i dokonania koniecznej zmiany jakości zarządzania i gospodarowania Ząbkami. W tych
wyborach uzyskałem znaczną
liczbę głosów poparcia społecznego, lecz okazała się
ona jednak niewystarczająca
do uzyskania mandatu radnego powiatowego. Zamierzam
jednak nadal angażować się
w obronę interesu publicznego i szerzyć pamięć
Narodową, podejmując się
społecznie budowy kolejnego
pomnika w Warszawie, tym
razem poświęconego ofiarom ludobójstwa dokonanego
na Polakach przez bandę UPA
na Kresach Wschodnich.
Pragnę jednak przypomnieć,
że w ubiegłej kadencji samorządowej moje zaangażowanie w pozyskiwanie środków
na realizacje inwestycji samorządowych w powiecie wołomińskim nie wynikało z obowiązku pełnienia mandatu
radnego, lecz było kontynuacją mojej kilkunastoletniej
działalności społeczno-patriotycznej w służbie ludziom
i Ojczyźnie, o czym na bieżąco informowałem na łamach
prasy lokalnej i krajowej.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes „Ogólnopolskiego
Komitetu Szerzenia
Pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki”
i Stowarzyszenia „Narodowe
Odrodzenie
Społeczno-Patriotyczne”

WIEŚCI OD BURMISTRZA
Burmistrz Perkowski ubiega się
o dofinansowanie inwestycji w
wysokości 600 tysięcy euro.
Tymczasem podjęto decyzję
o zmianie posadzki w budowanej sali sportowej przy
Gimnazjum Publicznym nr 2.
Nowa podłoga będzie zrobiona z posadzki dębowej najwyższej jakości dostosowanej
do uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych, a jej koszt
będzie porównywalny z wykonaniem gorszej nawierzchni.
Modernizacja nie ominie również sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 1.
Obecna sala nie spełnia wymo-

gów przeciwpożarowych i jest
w bardzo słabym stanie technicznym. Zlecono już wykonanie projektu technicznego.
Jak zwykle zima zaskoczyła drogowców. Również służby w naszym mieście zaspały.
Efekt to paraliż komunikacyjny
na naszych drogach. Nie trzeba było długo czekać na reakcję
Burmistrza. Firma zajmująca
się odśnieżaniem została ukarana. Musi zapłacić siedem tysięcy złotych do kasy miasta. Dla
porównania w Warszawie taka
kara wynosi 10.000 złotych.
Ukończono prace nad
modernizacją zlewni. Nowa

zlewnia zdecydowanie zmniejszyła uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Natomiast
wprowadzony elektroniczny
system rozliczania z dostawcami umożliwia skuteczniejsze
rozliczanie i egzekwowanie
należnych Miastu Ząbki pieniędzy. Cały system jest pod
kontrolą elektroniczną i stałym nadzorem kamer. W przyszłości planuje się poprawić
wjazd i drogę dojazdową do
zlewni. Koszt modernizacji to
ponad 1 milion złotych, jednakże inwestycja zwróci się w
ciągu jednego roku.
UM

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach zaprasza dzieci w wieku 4-7 lat na zajęcia muzyczno-teatralne.
W programie: zajęcia z rytmiki, śpiew, taniec, krótkie formy teatralne.

Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 17.15 w MOK przy ul. Orlej 8.
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ZASADY WYDAWANIA GAZETY „CO SŁYCHAĆ?”
I. Wstęp
1. „Co słychać?” jest miesięcznikiem samorządowym zwanym dalej „gazetą”, wydawanym
przez Radę Miejską w Ząbkach, poświęconym
sprawom wspólnoty lokalnej w Ząbkach i rozpowszechnianym bezpłatnie na terenie Miasta.
2. Rada Miejska w Ząbkach określa zasady wydawania gazety, zwane dalej „Zasadami”, powołuje i odwołuje redaktora naczelnego oraz uchwala dotację w budżecie Miasta na pokrycie kosztów wydawania gazety.
3. Komisja w składzie: przewodniczący Rady
Miejskiej, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Komisji Społecznej i przewodniczący
Komisji Gospodarczej zajmuje się organizowaniem konkursu na wybór redaktora naczelnego,
ustala wynagrodzenie redaktora naczelnego oraz
na wniosek jednej ze stron, rozstrzyga sprawy
sporne pomiędzy redaktorem naczelnym a zainteresowanymi, nie uregulowane w prawie prasowym i Zasadach. W przypadku niezastosowania
się redakcji do rozstrzygnięć, o których wyżej
mowa, Komisja może podjąć uchwałę w sprawie
skierowania wniosku do Rady Miejskiej o odwołanie redaktora naczelnego.
4. Burmistrz zajmuje się organizowaniem przetargu na druk gazety, kolportażem oraz prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych
z jej wydawaniem.
II. Zasady ogólne
5. Zadaniem redakcji gazety jest zamieszczanie
rzetelnych informacji o działalności organów
Miasta Ząbki, Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Gazeta powinna ponadto na swych łamach prezentować ważne i pożyteczne działania, inicjatywy oraz zjawiska wnoszące wkład w tworzenie
się życia społecznego mieszkańców Ząbek.
7. Gazeta ma obowiązek informowania o wszystkich organizowanych przez Miasto i jego jednostki organizacyjne przetargach (o ile cykl
wydawniczy to umożliwia) oraz o wynikach
tych przetargów. Burmistrz jest zobowiązany
do dostarczania redakcji ww. informacji na ten
temat w jak najkrótszym czasie, aby możliwa
była publikacja w najbliższym numerze gazety.
8. W sposobie prezentacji materiałów prasowych – artykuły pochodzące od redakcji powinny odzwierciedlać postawę nacechowaną troską
o interes miasta Ząbki.
9. Treść uchwał, stanowisk, decyzji Rady Miejskiej
i Burmistrza powinna być przez redakcję przedstawiana głównie w perspektywie woli wyrażanej przez większość członków tych organów.
10. W sprawach samorządu terytorialnego, redakcja stoi na gruncie podmiotowości społeczności lokalnej w Ząbkach, wyrażającej się
poprzez samorządność, sprawowaną przez
gminną wspólnotę, bądź też – w jej imieniu
– przez demokratycznie wybrane organy władzy miejskiej.
11. Radni Rady Miejskiej i Burmistrz mają prawo
do prezentowania na łamach gazety swoich
indywidualnych opinii, w dowolnych sprawach
dotyczących społeczności lokalnej.
12. Pozostałe osoby mogą na łamach gazety publikować swoje opinie za zgodą redakcji.
III. Zasady publikacji materiałów krytycznych
13. W przypadku, kiedy autor w swym materiale
prasowym odnosi się krytycznie wobec osób
mieszkających w Ząbkach, bądź też wobec
działających w Ząbkach instytucji, przedsiębiorstw itp. – redakcja informuje wyżej wymienionych o możliwości wglądu do materiału

prasowego przed jego publikacją.
14. Każdy, kto zapoznał się z materiałem prasowym w trybie pkt 13, ma prawo do rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej,
bądź do rzeczowej odpowiedzi na stwierdzenie
zagrażające dobrom osobistym - w tym samym
numerze gazety, w którym ukaże się tekst,
do którego odnosi się sprostowanie lub odpowiedź.
15. Sprostowanie lub odpowiedź powinna być
opublikowana w tym samym dziale, taką samą
czcionką oraz pod widocznym tytułem.
16. Tekst sprostowania lub odpowiedzi nie może
być dłuższy od dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy; redaktor naczelny nie może wymagać, aby
sprostowanie lub odpowiedź były krótsze niż
pół strony znormalizowanego maszynopisu.
17. Tekst sprostowania lub odpowiedzi nie może
być komentowany w tym samym numerze
gazety; nie wyklucza to jednak prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień.
18. Redaktor naczelny odmówi opublikowania
sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli:
– nie odpowiadają wymaganiom określonym
w pkt. 14,
– zawierają treść karalną lub naruszają dobra
osobiste osób trzecich,
– ich treść lub forma nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego,
– podważają fakty stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem,
– nie dotyczą treści zawartych w materiale
prasowym,
– są wystosowane przez osobę, której nie dotyczą fakty przytoczone w prostowanym materiale,
– sprostowanie odnosi się do wiadomości
poprzednio sprostowanej.
19. Odmawiając opublikowania sprostowania lub
odpowiedzi, redaktor naczelny jest obowiązany przekazać niezwłocznie wnioskodawcy
pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach.
20. Tekst autora materiału prasowego może być
opublikowany bez sprostowania bądź odpowiedzi, pod warunkiem usunięcia partii tekstu
zakwestionowanej w sprostowaniu bądź odpowiedzi oraz nieodwołania do materiału prasowego treści, których dotyczyłby tryb określony w pkt 13.
21. Skrótu bądź zredagowania dostarczonego
materiału prasowego, a także sprostowania lub
odpowiedzi do materiału prasowego, redakcja
dokonuje jedynie za zgodą autorów.
22. Autor materiału prasowego, a także sprostowania bądź odpowiedzi może zastrzec sobie
możliwość aprobaty ostatecznego kształtu
materiału przed publikacją – w przypadku,
kiedy wyraził zgodę na jego skrócenie bądź
zredagowanie.
23. Materiały prasowe, o których w pkt. 13 powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora bądź nazwą jednostki organizacyjnej, od której materiał pochodzi.
IV. Zasady publikacji treści wyborczych w okresie
kampanii wyborczej do samorządu lokalnego
24. W okresie kampanii wyborczej do samorządu
terytorialnego, łamy gazety służą zarejestrowanym komitetom wyborczym kandydatów do
władz gminnych i (w zakresie, w jakim dotyczy
to Ząbek) powiatowych oraz wojewódzkich
– do bezpłatnej prezentacji własnych kandydatów i ich programów oraz innych treści o charakterze wyborczym.

W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU
Zaskarżona decyzja na budowę stacji paliw w pasie
drogowym nadal aktualna (cd. ze str. 5)
pienia zbrodni Ludobójstwa
dokonanego przez OUN-UPA
na Ludności Polskiej Kresów
Wschodnich i oddanie hołdu
ofiarom poprzez postawienie
pomnika w Warszawie. Zjazd
poprowadził Zbigniew Lipiński.

Spośród zebranych wyłoniono
komisję statutową i skrutacyjną, która wydała 65 mandatów.
Delegaci na prezesa Komitetu
wybrali Pana Jana Iwińskiego,
wiceprezesem został Ryszard
Walczak - współorganizator

budowy czterech pomników
(ostatnio pomnika Romana
Dmowskiego w Warszawie),
teraz również przewodniczyć
będzie zespołowi budowy
pomnika umęczonych ofiar.
Na wiceprezesa do spraw organizacyjnych wybrano Zbigniew
Lipińskiego, a do spraw kontaktów z Samorządami Tadeusza
Samborskiego. Skarbnikiem
został Janusz Rudziński, sekre-

25. Redakcja informuje komitety wyborcze o terminie składania materiałów do każdego z
numerów gazety, które ukazywać się będą w
okresie kampanii wyborczej.
26. Zarejestrowanemu komitetowi wyborczemu
przysługuje bezpłatnie do 300 znaków drukarskich na 1 kandydata na radnego gminnego
oraz do 500 znaków drukarskich na 1 kandydata na radnego powiatowego i wojewódzkiego
– w każdym numerze gazety. W przypadku kandydata na burmistrza, komitetowi wyborczemu
przysługuje do 1 500 znaków drukarskich. Nie
wykorzystany w danym numerze limit znaków
ulega przepadkowi, nie podlegając kumulacji.
27. zajmowana przez umieszczone w materiale
wyborczym symbole graficzne, inne wyróżnienia, bądź litery o większym stopniu pisma
niż zwykle stosowany, będzie traktowana jako
ekwiwalent średniej liczby znaków stopnia
pisma zwykle stosowanego, mieszczących się
na powierzchni, na której występują wspomniane elementy.
28. Teksty publikowane w okresie kampanii wyborczej nie mogą zawierać krytyki adresowanej
personalnie.
29. Materiały komitetów wyborczych, których
publikacji towarzyszyć miałyby kierowane pod
adresem redakcji specjalne wymagania graficzne bądź szczególny sposób ekspozycji sloganów, haseł czy symboli wyborczych – są w
każdym przypadku płatne, na zasadach przyjętych dla ogłoszeń i reklam.
30. Komitety wyborcze mogą zamieszczać płatne
materiały wyborcze według cennika ogłoszeń
i reklam. Płatne materiały wyborcze są oznaczane jako płatne.
31. W okresie kampanii wyborczej, kandydaci w wyborach nie mogą korzystać z prawa
do publikacji w gazecie tekstów autorskich,
zawierających ich osobiste opinie w sprawach
dotyczących społeczności lokalnej – na zasadach innych niż te, które dotyczą materiałów
wyborczych.
32. Pozostałe osoby, publikujące bezpłatne teksty, zawierające ich osobiste opinie w sprawach
dotyczących społeczności lokalnej, nie mogą
opowiadać się za jakimkolwiek kandydatem
bądź komitetem wyborczym.
33. Redakcja, w porozumieniu z komitetami
wyborczymi kandydatów, wydaje, co najmniej
na tydzień przed dniem wyborów samorządowych, osobną bezpłatną wkładkę, zawierającą
krótką autoprezentację każdego z zarejestrowanych kandydatów wraz ze zdjęciem, przygotowaną na zasadach równych dla kandydatów,
ubiegających się o mandat w poszczególnych
kategoriach: burmistrz, radny gminny, radny
powiatowy, radny wojewódzki.
V. Zasady publikacji ogłoszeń i reklam
34. Redakcja ma prawo do zamieszczania płatnych
ogłoszeń i reklam, z których dochód w całości
przeznaczony jest na pokrycie kosztów wydawania gazety. Cennik ogłoszeń i reklam ustala
oraz zmian w nim dokonuje Rada Miejska.
35. Bezpłatne ogłoszenia zamieszczają w gazecie:
organy władzy miejskiej, Urząd Miejski, gminne jednostki organizacyjne.
36. Redakcja może zamieszczać, jako bezpłatne
ogłoszenia typu: „dam pracę” oraz „towarzyskie”.
37. Redaktor naczelny odmówi zamieszczenia
ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma
jest sprzeczna z zasadami polityki wydawniczej
czasopisma.
38. Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone
w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego.
39. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.

tarzem Mieczysław Wójcik,
a rzecznikiem prasowym publicysta Stanisław Michalkewicz.
W pierwszych działaniach
muszę uzyskać decyzję lokalizacyjną Miasta Stołecznego
Warszawy, a to w obecnych
uwarunkowaniach politycznych
nie będzie łatwe. Następnym
krokiem będzie wyłonienie
wykonawcy
proponowanego projektu. Kolejnym rów-

nie ważnym działaniem będzie
nakłonienie władz Krajowych
i Samorządowych do sfinansowania proponowanego dzieła.
Mam nadzieję podołać podjętym zobowiązaniom i doprowadzić do odsłonięcia tego
pomnika jesienią 2008 roku.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Działacz SpołecznoPatriotyczny
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ODPOWIEDŹ DO ARTYKUŁU PT. „DEKLARACJA RADNYCH ZĄBKOWSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ”
W Ząbkowskiej Gazecie
Samorządowej „Co słychać?”
dużo miejsca zajmują teksty krytyczne, polemiki pisane przez samorządowców
i wyborców. W ostry sposób
ścierają się poglądy i opinie,
ale dzięki nim, mieszkańcom
łatwiej poznać pewne problemy i ocenić pracę samorządców. Należy się uznanie redaktorowi naczelnemu pisma
za dbałość o równe szanse dla
wszystkich. Takie są elementarne zasady demokracji.
Autorzy
artykułu
pt:
„Deklaracja radnych ząbkowskiej wspólnoty samorządowej” – pismo „Co słychać?”
– styczeń 2007, str. 6 – wyraźnie sugerują, że wszelkie decyzje samorządowe będą należały
do PiS-u i ugrupowania byłego Burmistrza – Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej,
ponieważ w koalicji 22-osobowej Rady Miasta aż 12 radnych z PiS-u i Mazowieckiej
Wspólnoty
Samorządowej
stanowi większość co znaczy,
że każde głosowanie uchwały
będzie przebiegać według zasady „.. jak postanowili tak uchwalili...”. Pozostali Radni Miasta
są w mniejszości i mogą tylko
patrzeć na skutki działań tej 12osobowej grupy i nie mają realnego wpływu na decyzje samorządowe miasta. Mogą tylko
pisać, informować i piętnować
publicznie złe nieprzemyślane
decyzje koalicji samorządowej
wywodzącej się z dwóch ugrupowań. Czy w przyszłości koalicja
PiS i Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa za swe złe decyzje będzie obarczać te dwa
ugrupowania, czy cały samorząd Rady?
Mamy już efekty prac
według zasady – „Jak postanowili tak uradzili”, a mianowicie na sesji 29 XII 2006

podjęto pierwszą uchwałę ustalającą wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Ząbki.
Poszczególne składniki wyposażenia naliczono wg maksymalnych stawek, przyznano
maksymalny dodatek specjalny. Uchwała ta wzbudziła
duże dyskusje w środowisku
lokalnym.
Mieszkańcy Ząbek obawiają się, że wysiłek Radnych
poprzedniej kadencji włożony w pilnowanie finansów
publicznych będzie szybko
zmarnowany. Bezwzględnie
ustalone kwoty uposażenia
są niewspółmierne do zasług
nowowybranych. Pojawiły się
na ten temat komentarze typu:
„Zaczęli pracę od podwyższania
pensji”, „Jeszcze niczego nie zrobili, a już naliczają sobie wynagrodzenie”, „Niech najpierw
pokażą co potrafią”. W wielu
sąsiednich gminach woj. mazowieckiego ustalono wysokość
uposażenia dla włodarzy miast
na starych zasadach.
Radnym z PiS-u należy
przypomnieć głoszącą ideę
„taniego państwa”. Założenia
te powinny być stosowane także na szczeblu gminnym. Mieszkańcy Ząbek obawiają się, że prowadzona
przez Radę polityka gospodarowania doprowadzi miasto do jeszcze większej stagnacji, a dochody Gminy zostaną wydanie wyłącznie na cele
konsumpcyjne. Zatrudnienie
dodatkowo trzech fachowców
do pozyskiwania funduszy
unijnych i ich wynagrodzenia będą nieproporcjonalne
do przewidywanych efektów.
Inny problem poruszany
przez autorów artykułu pt.
„Deklaracja radnych ząbkowskiej wspólnoty samorządowej”
dotyczy byłego Burmistrza p.
Jerzego Boksznajdera. Gdy

odszedł – odetchnęliśmy z ulgą.
Po swojej 16 letniej kadencji
pozostawił:
– Finanse gminne w opłakanym stanie, jeśli zadłużenie na dzień 1 stycznia 2002 r. wynosiło 65%
rocznych
dochodów.
Ze względu na zadłużenie
groził miastu zarząd komisaryczny. Byliśmy najbardziej zadłużoną gminą
w Polsce, a to zapewne
miało wpływ na dzisiejszy
wygląd miasta.
– Niezrealizowane
liczne umowy partycypacyjne dotyczące kanalizacji,
wodociągów i dróg.
– Duże zaniedbania w komunikacji miejskiej. Od kilku
lat obiecana linia autobusowa nr 170, która
z centrum Ząbek woziłaby
mieszkańców bezpośrednio do Placu Bankowego
w Warszawie na bilet miejski do tej pory nie ruszyła. Ze względu na położenie Ząbek istnieje potrzeba zorganizowania komunikacji miejskiej w godzinach nocnych.
– Gmina Ząbki nie pozyskała nawet jednej złotówki z funduszy unijnych,
ponadto w kadencji byłego Burmistrza nie złożono
żadnego projektu do suplementu
inwestycyjnego
RPO – WM (Regionalnego
Programu Operacyjnego
– Województwa Mazowieckiego) na lata 2007 – 2013.
Projekty te są traktowane
priorytetowo, a ich brak
zmniejsza szanse naszego
miasta na możliwość pozyskiwania dopłat z UE.
– Prowadzone przez byłego
Burmistrza inwestycje były
realizowane z ogromną
niestarannością, w związ-

SZANOWNA PANI!
Pani wybaczy, ale mam wątpliwość, czy jest Pani rzeczywistą autorką tego artykułu
– do którego odniosę się poniżej – czy raczej okazała Pani
tyle uprzejmości, iż łaskawie
złożyła swoje nazwisko pod
tekstem, który został przygotowany przez kogoś innego.
Podpisany przez Panią tekst
zawiera bowiem szczegóły
wypowiedzi oraz interpretacje, które pojawiały w gronie
samych radnych. Tak się akurat składa, że jako radny przypominam sobie, kto je był formułował… Nie przypuszczam
również, żeby Panią – która jak
sądzę nie ma osobistych powodów – charakteryzowała wyrażona w tekście artykułu silna
niechęć czy wręcz nienawiść
do długoletniego Burmistrza
Pana Jerzego Boksznajdera.
Wiadomo przecież, że zawarte w tekście „odgrzewane
argumenty” przeciwko Panu
Boksznajderowi, przez lata
mozolnie powtarzane słowem żywym lub drukowanym, miały służyć odrzuceniu
go przez mieszkańców Ząbek

w kolejnym głosowaniu. Ale,
jak Pani pamięta, nie można
było w tej sprawie „zaufać”
Mieszkańcom i trzeba było
posłużyć się sądem. Mądremu
wystarczy…
Pozwoli więc Pani, że odpowiadając na zaledwie niektóre
z wielu zarzutów zawartych
w tekście, nie odniosę ich akurat do osoby Pani – której
nie miałem nawet okazji być
przedstawionym.
W artykule dano najogólniej wyraz niezadowoleniu,
że Rada obecnej kadencji
została wybrana w takim, a nie
w innym składzie. Ten zarzut,
jeśli jest stawiany poważnie, kierowany jest w istocie pod adresem wyborców. Wyborców zaś
atakować otwarcie nie wypada, a nawet nikt się nie odważy
– bo przecież głos ludu jest głosem Boga, jak mówi starożytne
i jakże demokratyczne powiedzenie. Równie dobrze można
by obwiniać tegoroczną zimę,
że jest taka a nie inna – wychwalając przy tym zalety zimy
ubiegłorocznej. Dobrze rozumiemy, że stosunek do zimy

jest zazwyczaj kwestią gustu,
a o gusta spierać się przecież nie wypada. Tym bardziej
nie wypada zgłaszać jakichkolwiek w tym przedmiocie pretensji. Bo wobec kogo?.…
W tekście sformułowany jest zarzut, że radni
ze Wspólnoty Samorządowej
w Ząbkach złożyli deklarację,
w której przedstawili swoje
intencje oraz że wynika z tego,
iż w Radzie Miasta podczas głosowań będzie w związku z tym
jakaś większość. Można zapytać – a cóż takiego ujawnia się
przy głosowaniu, jeśli nie jakaś
większość? A skoro w głosowaniu jest większość – to staje
się oczywiste, że jest również
i jakaś mniejszość. Wynik głosowania pokazuje że przegłosowane jest zdanie większości,
a odrzucone jest zdanie mniejszości, która z tą większością
się nie zgadza! – Przepraszam,
że to właśnie piszę, bo czy aby
nie jest to przedszkole demokracji? Jeśli jednak ktoś ma potrzebę skarżyć na demokratyczne
procedury – to czy nie powinien tego robić prywatnie,

ku z czym Rada Miasta
minionej kadencji w kwietniu 2006 r. nie udzieliła
Burmistrzowi absolutorium, co dobitnie świadczy o braku zaufania.
Nie było dla nikogo tajemnicą,
że między Radą a Burmistrzem
minionej kadencji dochodziło do częstych napięć i kłótni. Uczestniczyłam jako obserwator na sesjach i moim zdanie
źródłem nieporozumień było
działanie p. Burmistrza, który
celowo utrudniał prace w komisjach podając niepełne dane,
lub z dużym opóźnieniem.
Głośno mówiło się w mieście
o wydarzeniach z grudnia 2005
r., kiedy dodatkowo przekazane
pieniądze przez Radę na pensje
dla nauczycieli w rzeczywistości
zostały wypłacone na prezenty
noworoczne.
Reasumując, musimy odnieść
się do Radnych minionej kadencji. To dzięki ich oszczędnym
działaniom spadło do około 12%
zadłużenie gminy. Opracowali
również Wieloletni Program
Inwestycyjny – WPI, w którym uwzględniono możliwości finansowe miasta i opinię
mieszkańców.
Komisja
Rewizyjna
Rady Miasta została uznana przez Regionalną Izbę
Obrachunkową
(RIO)
za jedną z najlepiej działających. Dziękujemy im za to.
Kluczową sprawą dla samorządów lokalnych to źródła i formy pozyskiwania pieniędzy. Samorządy najczęściej
liczą na fundusze unijne,
dotacje z sejmików wojewódzkich i zaciąganie szybkich kredytów z banku, których spłata powoduje brak pieniędzy na nowe inwestycje.
Samorządy powinny szukać
innych sposobów pozyskiwania
funduszy np. poprzez współ-

pracę z firmami prywatnymi,
które mogłyby wybudować lub
doinwestować obiekt sportowy
– lodowisko czy basen. A może
wymyślić taki sposób inwestowania pieniędzy, którymi byłyby zainteresowane banki i fundusze emerytalne?
Sprawne
funkcjonowanie całej organizacji jaką
jest Urząd Miasta zależy
przede wszystkim od szefa
urzędu czyli Burmistrza, który
jest odpowiedzialny za strukturę, zakresy obowiązków,
dobór kadry. Ma on duże
uprawnienia i moc decyzyjną.
Wybraliśmy prężnego i młodego człowieka z inicjatywą.
Mamy nadzieję, że będzie
Burmistrzem nie tylko jednej
opcji PiSu, lecz całej społeczności miasta Ząbki.
Radny, jak sama nazwa
mówi, jest po to aby doradzać
najlepiej jak potrafi, podejmować słuszne, twórcze decyzje
w imieniu tych, którzy wybrali go do pełnienia tej funkcji.
Burmistrz i Radni decydują
o rozwoju naszego miasta i rozdysponowywaniu publicznych
pieniędzy. Decyzje i służba społeczeństwu zaważą, czy pozyskacie sympatię i autorytet mieszkańców. Niech będzie pomocna dla Burmistrza i Radnych
inskrypcja z końca XVI w.
„Rajco co urząd swój pełniąc
wchodzisz do Ratusza, pozostaw za drzwiami afekty, które
przystoją jeno prywatnym osobom: gniew, przemoc, przyjaźń,
pochlebstwo, nienawiść i oblecz
się w cnoty osoby publicznej.
Albowiem tak jak wobec innych
Ty postąpić zechcesz, sprawiedliwie czy niesprawiedliwie, tak
i Ciebie boski wyrok czeka i jemu
będziesz musiał być poddany”

nie zaś publicznie? Tak samo
– jeśli ktoś źle znosi zmiany
pogody i skarży się na dolegliwości w związku ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego – to owszem, wypada mu
współczuć, ale czy jest to sprawa publiczna?
W artykule podniesione
zostały zasługi radnych ubiegłej
kadencji, niejako w opozycji
do obecnej większości, w kwestii zmniejszania zadłużenia
budżetu. Sądzę, że wypada
wiedzieć, iż jest czas zaciągania
kredytów i pożyczek, jak również przychodzi czas ich spłacania. Nie można racjonalnie
twierdzić, że czas spłacania
pożyczek jest lepszy niż czas

ich nabywania i inwestowania
za pożyczone kwoty; lub też
że jest odwrotnie. Jeżeli ktoś
pisze w taki sposób na poważnie – to na tym właśnie polega
demagogia… Gospodarowanie
zawsze i wszędzie ma swój cykl
– i raz trzeba robić to, a innym
razem tamto; bez względu
na to, kto jest u steru rządzenia. Poważna dyskusja
jest wtedy, kiedy przedstawia
się dowody, że coś jest robione
z marnotrawstwem nakładów
albo że ktoś, nie daj Boże, coś
ukradł… A takich zarzutów,
dzięki Bogu, się nie stawia.

Barbara Pastewka
Mieszkanka Ząbek

radny Marek Połomski
ze Wspólnoty Samorządowej

ROMIKA

Jan Frelek
AUTORYZOWANY SERWIS BLACHARSKOLAKIERNICZY
Bezgotówkowe rozliczanie! Samochód zastępczy na czas
naprawy!

Serwis: 781 50 34, 0-605-580-590
Holowanie: tel. 0 601 26 47 68
Ząbki, ul. Kołłątaja 55
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„SPECJAŁ WIEJSKI” NA PRASKIEJ GIEŁDZIE
10
stycznia
2007
r.
na
Praskiej
Giełdzie
Spożywczej w Ząbkach odbyło się otwarcie Centrum
Dystrybucyjnego „Specjału
Wiejskiego” – firmy, która
zajmuje się sprzedażą żywności wytwarzanej z naturalnych
składników oraz na podstawie
tradycyjnych receptur.
Na inauguracji działalności „Specjału Wiejskiego”

proszeni a ich możliwości produkcyjne nie są już wystarczające, i nie stanowią zabezpieczenia rosnącego zainteresowania tymi produktami.
Swoją firmę przestawił właściciel „Specjału Wiejskiego”
Arkadiusz Szymczak. Wyraził
nadzieję, że dzięki możliwości
stworzenia na Praskiej Giełdzie
Centrum Dystrybucyjnego,
będzie miał możliwość nawią-

na Praskiej Giełdzie obecni
byli: wicewojewoda mazowiecki Jacek Sasin, Burmistrz Ząbek
Robert Perkowski, prezes
Stowarzyszenia Dziennikarzy
im. Władysława Reymonta
– Ryszard Miazek oraz kierownik projektu „AgroSmak” Marek Gąsiorowski.
Na otwarcie przybyli przedstawiciele firm współpracujących
ze „Specjałem Wiejskim” oraz
dziennikarze prasy i radia.
Prezes Praskiej Giełdy
Spożywczej Zenon Daniłowski
witając gości podkreślił,
że misją PGS jest budowanie rynku produktów, które
są przygotowane w oparciu
o tradycyjne receptury. Chodzi
o to, aby były one dostępne
nie tylko w nielicznych wielkomiejskich sklepach – jak
jest obecnie, ale aby stały się
bardziej powszechne, do nabycia również w sklepach osiedlowych. „Należy konsekwentnie zmierzać ku temu
– zaznaczył prezes – aby żywność tradycyjna wypierała produkty wytwarzane metodami
przemysłowymi”. Problemem
w upowszechnianiu żywności
tradycyjnej jest obecnie bariera
podaży. Jej producenci są roz-

zania współpracy z właścicielami licznych sklepów osiedlowych, którzy zechcą skorzystać
ze sposobności zaoferowania
swoim klientom asortymentu
produktów regionalnych. Sam
podejmuje starania, by dotrzeć
do licznych uznanych producentów żywności w różnych regionach Polski – w tym laureatów
nagrody „Perła”. Zaznaczył, iż
mając na uwadze oferowany
przez „Specjał Wiejski” asortyment produktów, można
by na jego podstawie stworzyć
kulinarną mapę Polski.
Wicewojewoda Jacek Sasin
wyraził zadowolenie z kolejnej inicjatywy Praskiej Giełdy
Spożywczej na rzecz rynku
produktów
regionalnych.
Zauważył, że takich inicjatyw, dotyczących promocji
i sprzedaży zdrowej żywności
jest coraz więcej. Podkreślił,
że obecna oferta jest skierowana do małych, polskich sklepów, które na szczęście przetrwały konkurencję dużych
sieci sprzedaży. Zaznaczył,
że rząd docenia sektor drobnego i średniego handlu i chce
tworzyć warunki, odpowiednie dla jego rozwoju.
Burmistrz Perkowski przeka-

zał słowa uznania dla Praskiej
Giełdy Spożywczej za jej udział
w przywracaniu konsumentom żywności rdzennie polskiej. Produkcja takiej żywności oraz jej sprzedaż stanowi ponadto szansę rozwoju
dla mniejszych miejscowości.
Nawiązując do współpracy
Praskiej Giełdy z instytucjami
samorządu miejskiego wyraził
nadzieję, że PGS będzie, tak
jak do tej pory, wspomagała
społeczne inicjatywy oraz lokalną twórczość dzieci i młodzieży. Podziękował za promocję
Ząbek przez Praską Giełdę,
której piętnastoletnia, znacząca
obecność na rynku handlu produktami spożywczymi w Polsce
przywołuje jednocześnie nazwę
miasta, w którym rynek hurtowy ma swoją siedzibę.
Przecięcia wstęgi, inaugurującego działalność Centrum
Dystrybucyjnego „Specjału
Wiejskiego” dokonali: wojewoda Jacek Sasin, Burmistrz
Robert Perkowski oraz prezes
PGS Zenon Daniłowski.
Goście obejrzeli zgromadzony
w
Centrum
Dystrybucyjnym różnorodny
asortyment produktów regionalnych. Ich pochodzenie oraz
sposób przygotowania niektórych spośród nich objaśniał
właściciel firmy, który zaprosił obecnych do skosztowania
oferowanych przez niego produktów. Poczęstunek składał się m.in. z różnych rodzajów wędlin a także serów
i ciast. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się ciasto o nazwie mrowisko – laureat specjalnego wyróżnienia
w ogólnopolskim konkursie
„Typowa potrawa regionalna”
– bez którego nie odbędzie się
żadne wesele na północnowschodnich krańcach naszego kraju. Mrowisko jest wyrobem z bardzo kruchego ciasta
faworkowego, z pasiecznym
miodem i orzechami.
Inauguracja działalności
kolejnego podmiotu na Praskiej
Giełdzie Spożywczej, który
zajmuje się dystrybucją tradycyjnej polskiej żywności,
jest realizacją zamiaru budowania kanału dystrybucji tych
produktów w ramach rozpoczętego w 2004 r. projektu
„Polskie Smaki”.
PGS

PROGRAM SOCRATES COMENIUS W
„DWÓJCE”
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 2
w Ząbkach rozpoczęła współpracę ze szkołami partnerskimi z trzech państw europejskich w ramach Programu
Socrates Comenius. Projekt
przewiduje podejmowanie
działań zmierzających do lepszego poznania innych krajów
w ramach budowania zjednoczonej Europy. Wspólne
przedsięwzięcia szkół realizowane będą, zgodnie z wytycznymi programu, do roku
2009. Oprócz naszej szkoły
w projekcie udział biorą szkoła niemiecka, francuska oraz
irlandzka.
Szkoły rozpoczęły współpracę od wzajemnego poznania się. I tak drogą mailową
oraz pocztową krążyć zaczęły prace, zdjęcia, a także listy
uczniów w języku angielskim
i niemieckim. Korespondencja
ze szkół partnerskich spotykała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów jak
i nauczycieli naszej szkoły.
Następnym etapem pracy
w ramach projektu było przybliżenie szkołom partnerskim
tradycji bożnonarodzeniowych ze swojego kraju. Praca
w klasach znów ruszyła pełną
parą. Uczniowie przygotowywali albumy i karty świąteczne. Zostały one zabrane na pierwsze spotkanie
dyrektorów szkół i nauczycieli zaangażowanych w pracę
nad projektem.
W podróż do niemieckiej szkoły w Neuenhagen
koło Berlina udała się Pani
Dyrektor Irena Małyszczuk
wraz ze mną. Pierwszy wieczór po przybyciu upłynął przy
wspólnej kolacji oraz rozmowach o swoich szkołach, regionach oraz krajach.
Kolejny dzień wizyty był
bardzo intensywny. Rozpoczął
się wizytą delegacji w ratuszu
w Neuenhagen. Burmistrz
miejscowości wiele opowiadał o historii miejscowości,
pracy oraz planach tutejszych
władz.
Prosto z ratusza udaliśmy się do szkoły Goethego
w Neuenhagen - gospodarza spotkania, którą mogliśmy zwiedzić oraz poznać

jej personel. Szkoła zauroczyła nas przytulnością i dbałością o każdy detal wystroju.
Z niecierpliwością czekaliśmy
wszyscy na możliwość obejrzenia lekcji. Uczniowie niemieccy wykazywali duże zainteresowanie przekazywanymi
treściami oraz samodzielność.
Również do nas mieli bardzo
dużo pytań odnośnie naszych
szkół i krajów.
Po południu w auli szkoły odbyło się coroczne przedstawienie świąteczne, w które
zaangażowani byli wszyscy
uczniowie szkoły. Wieczorem
zaś na wspólnej kolacji spotkali się goście i pracownicy szkoły w Neuenhagen.
Opowiadaliśmy wszyscy m.in.
o przywiezionych potrawach
i produktach, które nadały
posiłkowi iście międzynarodowy charakter.
W sobotę gospodarze zabrali nas na zwiedzanie pobliskiego Poczdamu. Miasta niezwykle interesującego ze względu na architekturę i historię również związaną z losami
Polski. Sobotni wieczór upłynął na planowaniu bliższych
i dalszych przedsięwzięć związanych z projektem. Wizyta
w Niemczech zakończyła się
zwiedzaniem Berlina. Wśród
wielu osobliwości niemieckiej stolicy na uwagę zasługuje budynek Reichstagu, którego burzliwe losy mogliśmy
poznać podczas oprowadzania
oraz spotkania z niemieckim
parlamentarzystą.
Spotkanie w Neuenhagen
było dopiero pierwszym
w ramach realizowanego projektu, a już przekonałyśmy się,
że przyniesie on naszej szkole wiele korzyści. Na kolejne
spotkanie we Francji wyjadą
również nasi uczniowie. którzy zyskują bowiem dodatkową motywację do nauki języków obcych, poznają tradycje
i fakty związane z innymi państwami, a przede wszystkim
nawiążą znajomości oraz przyjaźnie, które pozwolą budować przyszłość Europy wolnej
od barier i uprzedzeń.
Małgorzata Bloch
nauczyciel języka
niemieckiego

SPOTKANIE WIGILIJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH
W czwartkowe popołudnie 21.12.2006 w Szkole
Podstawowej nr 2 w Ząbkach
odbyło się świąteczne spotkanie grona pedagogicznego,
pracowników administracji i
obsługi oraz emerytowanych
nauczycieli naszej szkoły.
Pracownicy „Dwójki” zgromadzili się, by – jak staropolski
obyczaj każe- wspólnie kolędować, podzielić się opłatkiem
i złożyć sobie życzenia. Nasze
spotkanie uświetnili zaproszeni goście m.in. w osobach : ks.
Władysława Trojanowskiego
proboszcza Parafii pw Bożego
Miłosierdzia w Ząbkach,

p.
Burmistrza
Jerzego
Boksznajdera, p. Burmistrza
Roberta
Perkowskiego,
zastępcy
Burmistrza
p.
Grzegorza Mickiewicza, p.
Sławomira Ziemskiego przewodniczącego Rady Miasta.
Na wstępie spotkania p.
Barbara Budzyńska przewodnicząca Rady Rodziców
wprowadziła nas w świąteczny
nastrój, odczytując fragment
Ewangelii ukazujący narodziny Pana Jezusa. Następnie
głos zabrała gospodyni ząbkowskiej „Dwójki” p. dyrektor Irena Małyszczuk, która
ciepło przywitała wszystkich

zebranych i złożyła świąteczne życzenia. Do życzeń
dołączył się również p. Jerzy
Boksznajder, dziękując jednocześnie gronu pedagogicznemu za lata miłej i aktywnej
współpracy. Równie serdeczne i pełne ciepła życzenia złożył nowo wybrany Burmistrz
p. Robert Perkowski.
W tym miejscu nastał
czas, by dziatwa naszej szkoły wraz ze swymi nauczycielami podziękowała ustępującemu Burmistrzowi p.
Jerzemu Boksznajderowi za
wszelkie przejawy pamięci i
ofiarowaną pomoc w kształ-

towaniu procesu dydaktyczno
– wychowawczego. Na ręce
p. Boksznajdera równie gorące podziękowania złożyła
p. Dorota Laszuk-Redman
przewodnicząca ząbkowskiego oddziału ZNP, a w imieniu nauczycieli seniorów – p.
Janina Stępak. Niejednemu z
nas łza się w oku zakręciła,
bo przecież tak szybko upływa czas.., tak szybko mijają
chwile…
Był też czas na życzenia dla nowej władzy ząbkowskiej. Mając serca przepełnione wzruszeniem, usłyszeliśmy kolędę „ Aniołowie z

naszych pól”, która zabrzmiała w sali gimnastycznej. To
chór szkolny niczym chóry
anielskie „ przeniósł” nas na
chwilę w niebiosa, gdzie Bóg
i św. Piotr szykują świat na
narodziny Pana Jezusa. Tylko,
jak to często bywa na Ziemi,
wyniknęły kłopoty- aniołowie
się rozchorowali. Zostali więc
zesłani na Ziemie, by tu wyleczyć się, odszukać gwiazdę
betlejemską i Trzech Króli.
Nie lada kłopot mieli aniołowie, ale zadanie wykonali
wyśmienicie. Szczęśliwie trafili do naszej „Dwójki” na próbę
Cd. na str. 8
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Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki
na stanowisko podinspektora ds. inwestycji – o specjalności budowa dróg (cały etat)
Wykształcenie kierunkowe, preferowane studia wyższe, ewentualnie wykształcenie średnie i co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania niezbędne: wykształcenie o specjalności budowa dróg, znajomość przepisów
prawa w zakresie stanowiska pracy, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność oraz
inicjatywa, komunikatywność oraz umiejętność biegłej obsługi komputera.
Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz znajomość prawa zamówień publicznych.
Zakres wykonywanych zadań: przygotowywanie zleceń, kontrola i rozliczanie zamówień
publicznych (w ramach ustawy – prawo zamówień publicznych), przygotowywanie formalne dokumentacji do uzyskania decyzji budowlanej, sprawdzanie dokumentacji projektowej kosztorysowej, uczestniczenie w odbiorach technicznych wykonanych robót.
Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny,
2. kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

SPOTKANIE WIGILIJNE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH (CD. ZE
STR. 7)
jasełek. Święty Piotr stwierdził, że nie trzeba wędrować
do Betlejem, by cieszyć się z
narodzin Jezusa, bo rodzi się
On wszędzie tam, gdzie ludzie
o dobrych sercach czekają,
aby Go powitać. Ten interesujący program przygotowały pp. Jadwiga Żaboklicka
i Anna Kozioł, a scenografię
ukazującą niebo z uroczymi
aniołami wykonali: p. Dorota

UWAGA!!! ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII X
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA TRASIE Ząbki
ul. Powstańców - Warszawa Pl. Bankowy (obowiązuje od
01.02.2007) dni powszednie (od poniedziałku do piątku)

3. kopia ukończenia szkoły wyższej, wyższej szkoły zawodowej lub średniej,
4. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych,
6. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.)”.
Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert
pracy – podinspektor ds. inwestycji”, w terminie do dnia 28 lutego 2007 r. w Kancelarii
Urzędu. O sposobie rozpatrzenia wniosków kandydaci zostaną poinformowani drogą
pisemną. Wnioski oraz komplety załączników rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

ŚMIECI DO ŚMIETNIKA
Na terenie Ząbek znajduje się spora ilość koszy na dary dla ubogich, a pojemniki te mające
pomagać ludziom walczyć z biedą powodują zaśmiecanie środowiska i ogólny bałagan w mieście,
wiecznie nie wywożone ubrania zalegają na ulicach szpecąc ich wygląd.
Podobnie sprawa wygląda z ogólnodostępną segregacją, do której pojemniki znaleźć można
między innymi przy ul. 11 Listopada. Odpadki nie są usuwane, a mieszkańcy nie dbają, by segregacja odbywała się zgodnie z zasadami, śmieci leżą na ulicy przez wiele dni, a często nawet miesiące, co jest nie tylko nieprzyjemne, ale także szkodliwe dla zdrowia.
Nie potrzeba pomocy specjalistów i pracy wykształconych służb, aby zadbać o swoje najbliższe
otoczenie. Zdecydowanie korzystne może być odwołanie się do ekologicznego sumienia dzieci
i zaangażowanie w to także ich rodziców, do czego zbędne są specjalistyczne kosze i urządzenia,
wystarczy choćby najmniejsza inicjatywa. Ucząc najmłodszych nauczymy siebie jak prosto i tanio
segregować odpady dbając przy tym o środowisko.
Kinga Jakisz

PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE!
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że jest możliwość odbycia w Urzędzie Miasta płatnego
stażu pracy. Warunkiem jest ukończenie szkoły średniej. Mogą być to osoby studiujące na studiach wieczorowych bądź zaocznych, nie przekraczające 25 roku życia lub 27 roku życia, jeśli
nie upłynęło 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Nie mogą to być osoby, które wcześniej
pracowały, ani osoby, które osiągają dochód z tytułu zatrudnienia (umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło).
Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wołominie ul. Warszawska 5A, tel. 787-46-20 lub 787-54-64.

1% - BEZCENNA POMOC
SZANOWNI PAŃSTWO
Rozważcie możliwość przekazania 1% z Waszego podatku dochodowego dla Koła TPD
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach. Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 (Dz.
U. Nr 96, poz. 873) możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na działalność
naszej organizacji. Wpłat prosimy dokonywać na konto: TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 A, 00-056 Warszawa Nr: 11 1060 0076 0000 4010 2000 5361
Tytułem: 1% dla TPD Ząbki. Wpłaty można dokonać tylko w terminie 1 stycznia - 30 kwietnia.
KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST DLA NAS BEZCENNA.
Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłaty w roku ubiegłym. Dzięki tym osobom uzbieraliśmy kwotę 7.000,00 zł.
Komenda Hufca ZHP w Ząbkach zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Ząbki o przekazanie 1% podatku dla ząbkowskich harcerzy. Hufiec Ząbki istnieje już od 32 lat. ZHP jest największym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce. W codziennej pracy drużyn uczymy nasze
dzieci jak być samodzielnym, pożytecznym i odpowiedzialnym. Staramy się kontynuować tradycyjne wartości. Ewentualne wpłaty prosimy przekazywać na nasze konto: Komenda Hufca
ZHP w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11 nr 88102010420000860200094250
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!

KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin mieści się przy ul. 3
Maja, wejście od frontu obok Apteki, lokal nr 1 na parterze. Numer telefonu 022 781-45-03.
Punkt Konsultacyjny jest czynny w aśrody i czwartki od godz. 16 do 18. W tym samym miejscu
można również uzyskać poradę kuratora sądowego, który dyżuruje w pierwszą i trzecią środę
miesiąca w godz. 18.00-20.00.
red.
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Laszuk-Redman, p. Agnieszka
Koleszuk, p. Anna Słowik i p.
Dariusz Redman.
Gdy nasze szkolne aniołeczki wśród gromkich braw opuściły salę nastał czas na wspólne kolędowanie, dzielenie się
opłatkiem i konsumowanie
świątecznych potraw - specjałów szkolnej kuchni.
Małgorzata Chibowska

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Odjazdy z Ząbek
5.20
21. 14.10
5.40
22. 14.40
6.00
23. 15.10
6.20
24. 15.30
6.40
25. 15.50
7.00
26. 16.10
7.20
27. 16.30
7.40
28. 16.50
8.00
29. 17.10
8.20
30. 17.30
8.40
31. 17.50
9.10
32. 18.10
9.40
33. 18.30
10.00 34. 18.50
10.40 35. 19.10
11.00 36. 19.40
11.40 37. 20.10
12.00 38. 20.40
12.40 39. 21.10
13.30
40
22.10

Odjazdy z Warszawy
l.
5.55
21. 14.50
2.
6.15
22. 15.25
3.
6.35
23. 15.45
4.
6.55
24. 16.10
5.
7.20
25. 16.25
6.
7.40
26. 16.45
7.
8.00
27. 17.05
8.
8.30
28. 17.25
9.
8.45
29. 17.45
10.
9.10
30. 18.05
11.
9.30
31. 18.25
12.
9.55
32. 18.50
13. 10.25 33. 19.15
14. 10.45 34. 19.35
15. 11.25 35. 19.55
16. 11.45 36. 20.25
17. 12.25 37. 20.55
18. 12.45 38. 21.25
19. 13.25 39. 21.45
20. 14.15 40. 22.45

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA TRASIE Ząbki
ul. Powstańców - Warszawa Pl. Bankowy (obowiązuje od
04.01.2007) soboty, niedziele i święta (z wyjątkiem Wigilii
Bożego Narodzenia, 1 dnia Świat Bożego Narodzenia, 1 dnia
Świąt Wielkanocnych oraz Sylwestra)
Odjazdy z Ząbek
Odjazdy z Warszawy
l.
6.45
14. 15.45
l.
6.00
13. 14.10
2.
7.15
15. 16.20
2.
6.30
14. 15.00
3.
7.45
16. 17.00
3.
7.00
15. 15.40
4.
8.15
17. 17.45
4.
7.30
16. 16.20
5.
8.45
18. 18.25
6.
9.15
19. 19.05
5.
8.00
17. 17.00
7.
10.10 20. 19.35
6.
8.40
18. 17.40
8.
10.40 21. 20.05
7.
9.20
19. 18.20
9.
11.35 22. 20.45
8.
10.00 20. 18.50
10. 12.30 23. 21.45
22.45
9.
10.50 21. 19.20
11. 13.20
zjazd
10. 11.40 22. 20.00
do
12. 14.10 24.
11. 12.30 23. 21.00
zajezd13. 15.00
ni
12. 13.20 24. 22.15
CENY BILETÓW: jednorazowy normalny - 2 zł, jednorazowy
ulgowy 1 zł, miesięczny imienny normalny - 60 zł, miesięczny
imienny ulgowy - 30 zł. Sprzedaż biletów miesięcznych odbywa się w sklepie spożywczym przy skrzyżowaniu ulic Orlej i
3-go Maja w 2 ostatnie dni miesiąca oraz 1 dzień miesiąca obowiązywania biletu.
Ulga przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom i
emerytom. Warunkiem uzyskania ulgi przez studentów jest
przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej, natomiast przez
emerytów legitymacji lub ostatniego odcinka emerytury.
Prosimy o kierowanie wszelkich uwag i wniosków dotyczących
komunikacji na adres: P.K.A. TANDEM ul. Morska 1 05-270
Marki Tel. 517-264-124, kontakt@tandem.net.pl
Gazeta ukazuje się w ostatnią niedzielę miesiąca. Następny
numer ukaże się w ostatnią niedzielę marca. Gazeta dostępna jest również na www.zabki.pl, www.powstancow2.prv.pl,
www.zabki.net.pl. Jeśli chcesz otrzymywać gazetę w wersji
elektronicznej lub umieścić ją na swojej stronie internetowej
wyślij e-mail na adres: coslychac0@op.pl

