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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

W Ząbkach zameldowanych jest 23 tys. 
mieszkańców, jednak miasto, według 

różnych szacunków zamieszkuje nawet do 45 
tys. mieszkańców. - Przeciętny mieszkaniec 
Ząbek, który jest zameldowany w naszym 
mieście i tu odprowadza podatki, to przecięt-
nie 800 zł dochodu do miejskiej kasy. Kwota 
niby nie wielka, jednakże przemnożona przez 
tylko 15.000 osób mieszkających w Ząbkach 
a nie zameldowanych, powoduje skutek w 
wysokości ok. 12.000.000 złotych rocznie.
Za taką kwotę można byłoby utwardzić po-
nad 10 kilometrów dróg gminnych lub zwo-
dociągować pół Ząbek – informuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Burmistrz zachęca do meldowania się w 
Ząbkach, jednocześnie rozumiejąc, że nie 
wszyscy mogą tego dokonać. Jednakże ist-
nieje również sposób, by zasilić budżet Mia-
sta Ząbki, jednocześnie nie meldując się. 
Wystarczy wypełnić formularz NIP-3, poda-
jąc aktualny adres zamieszkania w Ząbkach.
- Zgłaszając aktualny ząbkowski adres w 
Urzędzie Skarbowym, jednocześnie doku-
mentujemy faktyczne miejsce zamieszkania. 
Ponieważ do Urzędu Skarbowego mamy for-
malny obowiązek zgłaszać aktualne i praw-
dziwe dane, bez takiego zgłoszenia możemy 
mieć problem z wysłaniem dziecka do szkoły 
lub przedszkola w Ząbkach – dodaje bur-
mistrz Perkowski.
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Twoje podatki mają wpływ na budżet miasta.
Jeśli chcesz by miejsce, w którym mieszkasz, 
było zadbane i przyjemne, sam decydujesz 

gdzie trafi ą twoje podatki. Płacąc podatki do 
budżetu miasta masz pełne prawo wymagać 

od jego władz należnych Ci dóbr.
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ŻYCZENIA DLA NOWOŻEŃCÓW

Pragniemy poinformować, ze 31 grudnia 2007 roku Państwo Ewa Poziemska i 
Grzegorz Mickiewicz w Kościele p.w. N. M. P. Matki Pięknej Miłości przy ul. 
Myśliborskiej 100 w Warszawie zawarli Związek Małżeński. Z okazji tak pod-
niosłej chwili życzymy Państwu Młodym wszelkiej pomyślności oraz mnóstwo 
szczęścia na nowej drodze życia.

Drodzy Państwo Młodzi!
Niechaj los Wam sprzyja, niosąc powodzenie.
Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, otoczeni ludźmi, których kochacie.
Obdarzajcie się nawzajem nadzieją, miłością i radością.

Burmistrz Miasta Ząbki
oraz Pracownicy Urzędu Miasta

Ten dzień to szczególna chwila, w której każdy z nas może się przekonać 
jak cenna i piękna może być prawdziwa miłość, dlatego tak serdecznie życzymy 
Wam dzisiaj, aby szczęście i miłość trwały przez całe Wasze wspólne życie.

Rada Miasta Ząbki

UWAGA !!!
Zaginął mały piesek rasy Sznaucer 
Miniaturka w kolorze pieprz-sól 

(szaro-siwy) z długą sierścią.
Jeśli ktokolwiek z Państwa 

widział go lub wie, gdzie może 
być, proszony jest o kontakt:
tel; 781–54–68, 0-604 274–145

ul. Słoneczna 8A

4 stycznia podczas sesji Rady Miasta Ząbki 
radni jednogłośnie poparli przedstawio-

ne przez przewodniczącego Rady Sławomira 
Ziemskiego stanowisko w sprawie poparcia 
dla inicjatywy przedłużenia linii tramwajowej 
do Ząbek. Sprawa mimo że dotyczyła tylko 
i wyłącznie kwestii ewentualnej budowy linii 
tramwajowej skłoniła niektórych radnych do 
dyskusji na temat kompleksowego rozwiązania 
problemów komunikacyjnych. Radni Krzysztof 
Laskowski oraz Krzysztof Murawski zasugero-
wali, aby Urząd opracował kompleksową kon-
cepcję rozwoju komunikacji, dotyczącą rów-
nież innych środków komunikacji. W sprawie 

linii tramwajowej spośród 19 obecnych radnych 
wszyscy głosowali „za”. Podobną decyzję w tej 
sprawie podjęli dwa miesiące wcześniej radni z 
warszawskiej dzielnicy Targówek, przez teren 
której przebiegałaby wspomniana linia.

W sprawie budowy linii tramwajowej 
wiele już zostało zrobione. Na zalecenie 
Urzędu została opracowana koncepcja prze-
dłużenia trasy od Dworca Wschodniego do 
Ząbek. Burmistrzowie odbyli wiele spotkań 
z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie 
procesów inwestycyjnych. Projekt mógłby 
być dofinansowany ze środków unijnych. 

red.

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach za-
prasza 19.01.2008 o godz. 17:00 na wy-

stawę malarstwa na szkle Anny L. Chabros. 
Wystawie towarzyszył będzie koncert arii ope-
retkowych. Wstęp wolny. 

A. L. Chabros - absolwentka Uniwersyte-
tu M. C. Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z 
grafiki i malarstwa uzyskała u prof. St. Góre-
ckiego. Pierwszą indywidualną wystawę miała 
w 1997 r w Lublinie. Artystka uprawia grafikę, 
malarstwo olejne, witrażowe, rzeźbę, projektu-
je przedmioty sztuki użytkowej oraz wnętrza.

RADA MIASTA POPIERA BUDOWĘ LINII TRAMWAJOWEJ

ZAPOWIEDZI 
KULTURALNE
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Z uwagi na potrzebę poprawy czystości i wizerunku Naszego Miasta, istnieje koniecz-
ność wprowadzenia rozwiązań poprawiających gospodarkę śmieciową. Takim komplek-
sowym rozwiązaniem może być tak zwany „podatek śmieciowy”. Opłata wprowadzona 
w drodze referendum lokalnego pozwoliłaby na zorganizowanie zbiorowego odbioru 
śmieci komunalnych ze wszystkich ząbkowskich posesji. Jednocześnie, każdy mieszka-
niec byłby zobowiązany ponosić ustaloną opłatę na ten cel. Uwzględniając fakt, że firma 
wywożąca śmieci byłaby wyłoniona w drodze przetargu, niektórzy mieszkańcy naszego 
miasta prawdopodobnie zanotowaliby zmniejszenie kosztów z tym związanych. Wydaje 
się, że takie rozwiązanie byłoby najbardziej uczciwe, gdyż skutecznie obciążyłoby osoby, 
które do tej pory unikały obowiązku wywożenia śmieci. 

Podatek śmieciowy miałby zastąpić opłaty, które teraz płacimy za wywóz śmieci. Róż-
nica byłaby taka, że obecnie my sami (lub nasza spółdzielnia) wybieramy firmę, która 
wywozi śmieci, natomiast po wprowadzeniu podatku obowiązek ich wywożenia wzięłoby 
na siebie miasto i to do jego kasy trafiałyby pieniądze za te usługi.

Wynik ankiety będzie podstawą do podjęcia przez Urząd Miasta decyzji w sprawie 
zorganizowania referendum lokalnego w tej sprawie. 

W związku z powyższym proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie.
Czy jesteś za wprowadzeniem tzw. podatku śmieciowego i przejęciem obowiązku od-

bierania śmieci komunalnych przez gminę?

TAK  

NIE  
Wybraną odpowiedź zaznaczamy poprzez wstawienie krzyżyka we właściwej kratce. 
Wyciętą ankietę proszę wrzucić do urny w Sekretariacie Urzędu Miasta w Ząbkach do 
31.01.2008 r. 

ZAMIAST OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI
– NISKI PODATEK ŚMIECIOWY. CO TY NA TO?

Z dniem 1 stycznia 2008 r. została po-
wołana Straż Miejska w Ząbkach. Ko-

mendant został wybrany w postępowaniu 
konkursowym już w grudniu poprzedniego 
roku. Spośród czterech kandydatów najlep-
szy okazał się Zbigniew Forysiak, przecho-
dząc pozytywnie wszystkie etapy konkursu. 
Komendant rozpoczął swoją pracę już 2 
stycznia 2008 roku. 4 stycznia komendant 
straży miejskiej przybył na sesję, podczas 
której przestawił radnym zarówno swoją 
osobę, jak i plany działania na najbliższy 
okres. - Oczywiście 1 stycznia to termin for-
malny powołania tej formacji do życia i jed-
nocześnie początek procesu jej faktyczne-
go formowania. W pierwszych tygodniach 
swojej pracy nowy Komendant zajmie się 
przygotowaniem siedziby, rozpoczęciem 
postępowania kwalifikacyjnego (konkur-
sowego) w celu wyłonienia pozostałej „za-
łogi”, zakupem umundurowania i innego 
wyposażenia oraz innymi formalnymi kwe-
stiami. Straż Miejska początkowo ma liczyć 
5 osób. Nie jest to wiele, jednakże zajmo-
wać się ona będzie głównie kwestiami po-
rządkowymi i ewentualnym reagowaniem 
kryzysowym. Przy tak niewielkiej obsadzie 
Straż Miejska będzie pełniła służbę jedno-
zmienną. W trakcie 2008 roku planuje się 
zakup samochodu użytkowego (Peugot 
Partner, Citroen Berlingo lub podobny) na 
potrzeby funkcjonowania straży. W przy-
padku poprawy warunków lokalowych w 
przyszłości rozważa się zwiększenie obsady 
etatowej Straży Miejskiej – informuje bur-
mistrz Robert Perkowski. 

 red.

Zbigniew Forysiak -mieszkaniec Ząbek, 
52 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

Przez ostatnie 15 lat pracował w war-
szawskiej straży miejskiej, przeszedł 
wszystkie szczeble, które musi przejść 
każdy strażnik, od podstawowego kursu, 
od pracy na ulicy. Był jednym z twórców 
straży miejskiej w dzielnicy Targówek. 
Formalnie od 2 stycznia 2008 r jest ko-
mendantem straży miejskiej w Ząbkach.

Zbigniew Forysiak ma wyższe wykształ-
cenie pedagogiczne o specjalności eduka-
cja obronna i bezpieczeństwo publiczne (I 
stopień) oraz jest absolwentem Akademii 
Obrony Narodowej (Wydział Strategiczno 
– Obronny, tytuł magistra w zakresie za-

rządzania bezpieczeństwem narodowym).
- Straż jest na razie w fazie tworze-

nia. W chwili obecnej trzeba przygoto-
wać wszystko praktycznie od podstaw, 
wszcząć wszystkie procedury związane ze 
stworzeniem nowej jednostki budżeto-
wej. Oprócz kwestii formalno - prawnych 
trzeba jeszcze przygotować pomieszcze-
nia, wyposażyć je, zaopatrzyć w sprzęt, 
dokonać rekrutacji – powiedział komen-
dant Forysiak.

 

POWSTAŁA STRAŻ MIEJSKA

Biuro Rachunkowe 

EFEKT
w Ząbkach informuje 

o zmianie numeru 
telefonu stacjonarnego.

Aktualny numer
/022/ 253-23-71,

nr kom. 0-510 246 888

Zapraszam do owocnej 
współpracy.

NAGRODY DLA 
ZĄBKOWSKICH 
POLICJANTÓW

4 stycznia podczas sesji Rady Miasta bur-
mistrz Robert Perkowski oraz przewod-

niczący Rady Sławomir Ziemski wręczyli 5 
ząbkowskim policjantom nagrody finansowe 
za ich szczególne zaangażowanie w dzia-
łalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
publicznego na terenie miasta Ząbki. Od-
znaczeni zostali: st.asp. Tomasz Sitek, sierż. 
Sylwester Gromek, mł. asp. Ireneusz Marsz-
ko, sierż. Jarosław Michalski oraz st. sierż. 
Krzysztof Stolarski.

 red.
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20 grudnia Rada Miasta przyjęła zapro-
ponowany przez Burmistrza budżet na 2008 
rok. Tegoroczny plan finansowy Miasta w 
porównaniu z poprzednimi latami jest re-
kordowy praktycznie pod każdym względem, 
zarówno pod względem wzrostu dochodów, 
jak i wydatków, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wydatków inwestycyjnych, na które 
zostanie w tym roku przeznaczonych prawie 
31,5 mln zł, co stanowi 41,24% wszystkich 
wydatków.

Dochody budżetu gminy wyniosą w tym 
roku 57 135 065 zł. Natomiast wydatki bu-

dżetu gminy zostały zaplanowane na pozio-
mie 76 115 870 zł, w tym na zadania inwesty-
cyjne w wysokości 31 395 783 zł. 

Ponadto w uchwale budżetowej określo-
no limity wydatków na wieloletnie progra-
my inwestycyjne w latach 2008 – 2010 oraz 
wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójności w wysokości 
120 275 515 zł zł.

Poniżej zamieszczamy wykresy przed-
stawiające strukturę i wielkość dochodów 
i wydatków według działów budżetowych 

w roku 2008. Dla porównania przedsta-
wiamy również dane dotyczące lat ubie-
głych. Na uwagę zasługuje przede wszyst-
kim niespotykany dotąd wzrost wydatków 
na inwestycje. Dotychczas corocznie 
przeznaczano na inwestycje po kilka mi-
lionów złotych. W roku 2007 przezna-
czono ponad 19 mln zł, a w 2008 aż 31 
mln zł. Potężne środki na inwestycje mają 
odzwierciedlenie w bogatej liście tytułów 
inwestycyjnych, które przedstawiamy w 
tabeli: „Plan inwestycji na rok 2008”.

 red.

BUDŻET MIASTA ZĄBKI NA ROK 2008 UCHWALONY

Rok Dochody ( mln zł) Wydatki (mln zł) Wydatki na in-
westycje (mln zł)

2001 22,5 26,4 4,5
2002 25,5 28,0 1,9
2003 26,7 23,7 2,6
2004 32,6 27,8 5,2
2005 36,8 33,4 7,7
2006 44,7 40,6 12,2
2007* 49,7 59,3 19,1
2008* 57,1 76,1 31,4

 
* plan dochodów i wydatków

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA ZĄBKI 
W LATACH 2001 – 2008

DOCHODY BUDŻETOWE W 2008 R.
  dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej (34,6 mln zł)
 różne rozliczenia (8,8 mln zł)
 gospodarka mieszkaniowa (8,2 mln zł)
 pomoc społeczna (4,1 mln zł)
 oświata i wychowanie (1,3 mln zł)
 inne (0,1 mln zł)

WYDATKI BUDŻETOWE W 2008 R.
 oświata i wychowanie (29,5 mln zł)
 transport i łączność (11,5 mln zł)
 gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,9 mln zł)
 administracja publiczna (7,9 mln zł)
 gospodarka mieszkaniowa (6,3 mln zł)
 pomoc społeczna (5,7 mln zł)
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,3 mln zł)

 ochrona zdrowia (1,2 mln zł)
  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro-
wa (0,8 mln zł)
 kultura fizyczna i sport (0,6 mln zł)
 inne (1,4 mln zł)
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DROGI PUBLICZNE GMINNE - 9 100 400 ZŁ
-  Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach (dokumentacja budowlana + rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Macz-

ka i Wolności ) - 3 499 000 zł
- Wykonanie chodnika w ulicy Kopernika (wschodnia część, na całej długości) - 300 000 zł
- Wykonanie chodnika w ulicy Narutowicza - 400 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Starzyńskiego, Boronowskiego, Kombatantów - 35 000 zł
- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla (analizy, ekspertyzy) - 50 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Gdyńskiej - 30 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Nowej - 30 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Warszawskiej (odc. Gminy) - 60 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  budowy ulicy Malczewskiego - 40 000 zł
- Opracowanie projektu organizacji ruchu dla rejonu ulic o lokalizacji - obręb 01-18, 01-22, 01-23 - 15 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  budowy ulicy Kombatantów oraz Bortnowskiego - 60 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Mazowieckiej - 30 000 zł
- ul. I-Brygady - budowa drogi - 430 000 zł
- ul. Torfowa - budowa drogi  I etap (Nowa -Klamrowa) - 550 000 zł
- ul. Sosnkowskiego - budowa ulicy  330 000 zł
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego połączenie ulic Legionów z ul. Orlą dz. 28/4 i 31 obręb 3-04 - 300 000 zł
- Budowa drogi w ul. Mokrej - 240 000 zł
- Budowa dróg w ul. Wyspiańskiego i Sowińskiego - 500 000 zł
- Budowa drogi w ul.  Kościelnej - 600 000 zł
- Budowa nawierzchni w ul. Poniatowskiego - połączenie z ul. Orlą  500 000 zł
- Budowa ulic -Cisowa -Wierzbowa- Modrzewiowa  - 120 000 zł
- ul. Skrajna (I etap budowy ul. Nowoprojektowanej) - 580 000 zł
- ul. I-Brygady - opracowanie projektu budowy nawierzchni utwardzonej - 5 200 zł
- ul. Torfowa - opracowanie projektu budowy nawierzchni utwardzonej - 9 000 zł
- ul. Reymonta - opracowanie projektu budowy nawierzchni utwardzonej - 8 000 zł
- ul. Sosnkowskiego - opracowanie  projektu budowy nawierzchni utwardzonej - 4 800 zł
- Opracowanie ciągu pieszo-jezdnego połączenie ulic Legionów z ul. Orlą dz. 28/4 i 31 obręb 3-04 - 2 000 zł
- Opracowanie projektu budowy nawierzchni utwardzonej  w ul. Mokrej - 5 000 zł
- Opracowanie projektu budowy nawierzchni utwardzonej  w ul. Wyspiańskiego i Sowińskiego - 9 000 zł
- Opracowanie projektu budowy nawierzchni utwardzonej  w ul. Kościelnej - 4 400 zł
- Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Wysockiego - 354 000 zł

BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNO – REKREACYJNO – SPORTOWEGO – 150 000 ZŁ
- Budowa krytej pływalni (analizy, ekspertyzy) - 50 000 zł
- Budowa kortów tenisowych, skate park, boiska wielofunkcyjnego, lodowiska z budynkiem zaplecza (analizy, ekspertyzy) - 50 000 zł
- Budowa hali wystawienniczo - widowiskowo - sportowej (analizy, ekspertyzy) - 50 000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4 200 000 ZŁ
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i modernizacja 4 budynków komunalnych przy ul. Orlej i ul. Legionów - 1 000 000 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntu  - 3 200 000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 66 000 ZŁ
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan zagospodarowania przestrzennego  - 66 000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 897 000 ZŁ
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: sprzęt komputerowy - 5 000 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: sprzęt biurowy - 10 000 zł
- Informatyzacja usług publicznych Miasta Ząbki - 165 000 zł
- Budowa łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10 i 12 - 547 000 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup samochodu osobowego oraz sprzętu biurowego - 170 000 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 100 000 ZŁ
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  Rewitalizacja centrum Miasta Ząbki - I etap budowy  monitoringu wizyjnego - 100 000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7 267 283 ZŁ
- Szkoła Ząbki Płd., filia SP -1 -  budowa  szkoły z wyposażeniem oraz wykonanie studium wykonalności  - 3 465 799 zł
-  Szkoła Podstawowa Nr 2 - opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie studium wykonalności 

(elewacja) etap II - 1 550 000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia ppoż - 200 000 zł
- Program Zdrowotny dla dzieci z Miasta Ząbki wraz z budową otwartej strefy sportowo - rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1- 873 344 zł
-  Budowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, budowa nowego przedszkola 

oraz wykonanie studium wykonalności - 1 070 000 zł
-  Gimnazjum Publiczne Nr2 - budowa Sali gimnastycznej, wykonanie studium wykonalności, wykonanie usługi  ppoż, wyposażenie sali sporto-

wej  - 108 140 zł

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2008
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Środowiska - 9 085 100 zł
Budowa kompleksowej sieci wodociągowej w Ząbkach:

1. Magistralna sieć wodociągowa w tym ul. Wyzwolenia, Langiewicza, Ks. Skorupki, Szwoleżerów i inne zg z koncepcją wodociągowania 
miasta - 2 000 000 zł

2. Remont magistralnej sieci wodociągowej-  w ul. Jana Pawła II - 600 000 zł
3.  Opracowanie projektu  budowy wodociągu w ulicy Warszawskiej i ulicach przyległych (w ciągu od  ul. Dolnej do ul. Zimnej) oraz 

bodowa wodociagu w ul. Warszawskiej. Projekt i  budowa wodociągu w ulicy Warszawskiej - 200 000 zł
4. Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Chełmońskiego i Herberta - 40 000 zł
5. Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Niepodległości - 30 000 zł
6. Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Budkiewicza - 50 000 zł
7. Opracowanie projektu budowy wodociągu  w ul. Żwirki - 50 000 zł
8. Budowa wodociągu w ul. Cisowa, Wierzbowa, Modrzewiowa - 220 000 zł
9. Budowa sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego (odc. od ul. Sobieskiego - Leszyckiego) - 170 000 zł
10. Budowa wodociągu w ul. Prusa - 210 000 zł
11. Budowa sieci wodociągowej  w ul. 3 Maja(odc. od ul. Legionów do ul. Wyzwolenia) - 200 000 zł
12. Budowa wodociągu w ul. Maczka - 150 000 zł
13. Budowa wodociągu w ul. Gdyńskiej - 300 000 zł
14. Budowa wodociągu w ul. Reymonta -odc. od ul. Miłej do ul. Szwoleżerów - 160 000 zł
15. Magistralna sieć wodociągowa: II etap - Rychlińskiego - Sobieskiego - przejście przez tory do ul. 3-go Maja  1 000 000 zł
16. Budowa wodociągu w ul. Malczewskiego i Złotej - 140 000 zł
17. Budowa wodociągu w ul. Wyszyńskiego - 550 000 zł
18. Budowa wodociągu w ul. Górnośląska – Gałczyńskiego - 650 000 zł

Budowa kompleksowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ząbkach:
- Magistralna sieć kanalizacyjna  Powstańców, Piłsudskiego, Kwiatowa - 300 000 zł
- Remont magistralnej sieci kanalizacyjnej w ul. Budkiewicza  - 300 000 zł
- Remont kanału w ul. Sikorskiego odc. od ul. Kwiatowej do ul. Harcerskiej (I etap) - 580 000 zł
- Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Kruczej oraz kanału w ul. Kruczej (odc. do niej prostopadły) oraz realizacja - 150 000 
zł
- Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej kanalizacji w ul. Budkiewicza  - 50 000 zł
- Opracowanie projektu budowy wodociągu  w ulicy Piłsudskiego ( cała) - 50 000 zł
- Opracowanie projektu budowy wodociągu  w ulicy Kolejowej - 25 000 zł
- Opracowanie projektu budowy i budowa spinki wodociągowej łączącej ul. Jana Pawła II i ul. Batorego - 100 000 zł
- Ul. Cisowa, Wierzbowa, Modrzewiowa - opracowanie projektu budowy wodociągów - 3 600 zł
- Ul. Wojska Polskiego (odc. od ul. Sobieskiego - Leszyckiego) - opr. projektu budowy  sieci wodociągowej - 4 400 zł
- Ul. Prusa - opracowanie projektu budowy wodociągu  - 5 000 zł
- Ul. 3 Maja (odc. od ul. Legionów do ul. Wyzwolenia) oprac. projektu  budowy sieci wodociągowej - 5 600 zł
- Ul. Maczka - opracowanie projektu budowy wodociągu - 5 000 zł
- Ul. Gdyńska -opracowanie projektu budowy wodociągu - 5 700 zł
- Ul. Reymonta -odc. od ul. Miłej do ul. Szwoleżerów opracowanie projektu budowy wodociągu - 3 600 zł
- Opracowanie projektu wodociągu ul. Malczewskiego i Złotej - 5 800 zł
- Opracowanie projektu wodociągu ul. Wyszyńskiego i Wilczej - 6 600 zł
- Opracowanie projektu wodociągu ul. Górnośląska – Gałczyńskiego - 6 800 zł
- Remont kanału w ul. Jana Pawła II oraz wykonanie studium wykonalności - 200 000 zł

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - 258 000 ZŁ
- Modernizacja punktów  świetlnych na  ulicy  Granicznej ( przeniesienie słupów oświetleniowych) - 60 000 zł
- Opracowanie projektu i budowa punktów  świetlnych w rejonie ulic: Sokola i Kamienna  - 55 000 zł
- Budowa punktów  świetlnych na ulicy Baczyńskiego - 11 000 zł
- Budowa punktów  świetlnych na ulicy Wrzosowej - 27 000 zł
- Modernizacja punktów świetlnych  na ulicach: Orla i Legionów (wymiana opraw) - 20 000 zł
- Budowa punktów  świetlnych na ulicy Mazowieckiej na odc. od ul. Powstańców do ul. Baśniowej - 50 000 zł
- Opracowanie projektu i budowa punktów  świetlnych w rejonie ulic łącznik ul. Orla - ul. Legionów - 35 000 zł

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ - 300 000 ZŁ
-  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bu-

dżetowych:  na zakup remontera drogowego z funkcją pługo -piaskarki - 300 000 zł
OCHRONA ZABYTKÓW I OPEKA NAD  ZABYTKAMI - 270 000 ZŁ

-  Rewitalizacja układu urbanistycznego centrum Miasta Ząbki (budowa miejskiego domu kultury, budowa ratusza, budowa biblioteki 
publicznej - wykonanie analiz, ekspertyz) - 50 000 zł

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Ząbkach (projekt + wykonanie) - 220 000 zł
KULTURA  FIZYCZNA I SPORT - 130 000 ZŁ

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa Skate-Park- etap I - 130 000 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 130 000 ZŁ

-  Dotacja celowa  na pomoc finansową udzielana między jst  na dofinansowanie  własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj-
nych:  Budowa linii tramwajowej (wykonanie dokumentacji) - 50 000 zł

-  Dotacja celowa  na pomoc finansową udzielana między jst  na dofinansowanie  własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:   
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W niedzielę, 2 listopada,. w Gimna-
zjum Nr 1 w Ząbkach odbyło się 

spotkanie działaczy Stowarzyszenia Ogól-
nopolskiego Komitetu Pamięci Księdza 
Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Warsza-
wie, na które przybył specjalnie z Gdańska 
Ksiądz Prałat Henryk Jankowski wraz z 
prezesem Instytutu Mariuszem Olchowi-
kiem. Przybyłych gości i wszystkich zgro-
madzonych przywitał prezes Komitetu Ry-
szard Walczak, który przedstawił skrótowe 
sprawozdanie z kilkunastoletniej działal-
ności Komitetu i wymienił najpoważniejsze 
działania szerzące pamięć o Słudze Bożym 
ks. Jerzym Popiełuszko. Zaliczył on do 
nich m.in.: stojący już ponad 10 lat pomnik 
kapłana męczennika w parafii Św. Trójcy 
w Ząbkach, odsłaniany przez Mariannę 
Popiełuszko i poświęcony przez Jego Emi-
nencję Stefana Kardynała Glempa Pryma-
sa Polski, również zorganizowano wiele 
tablic pamiątkowych i medali wręczanych 
wybitnym osobistością szerzącym pamięć o 
w/w kapłanie oraz o bohaterach męczenni-
kach i mężach stanu z poświęceniem słu-
żących Kościołowi i Ojczyźnie. Następnie 
zgromadzeni przyjęli zmodyfikowaną wer-
sję statutu, na podstawie którego, na wnio-
sek dotychczasowego prezesa Ryszarda 

Walczaka wybrano jednogłośnie honoro-
wym przewodniczącym Komitetu Księdza 
Prałata Henryka Jankowskiego, który ze 
wzruszeniem przyjął ten tytuł.

Po tym przystąpiono do wyboru Władz 
Komitetu. W tym celu obrady poprowa-
dził Krzysztof Damięcki z Zielonki, który 
zarządził wybór 2 - osobowej komisji skru-
tacyjnej i wybór prezesa Stowarzyszenia 
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Zgłoszono jedy-
nie kandydaturę Ryszarda Walczaka, który 
został wybrany jednomyślnie na nową 5 let-
nią kadencję. Do Komisji Rewizyjnej wy-
brano: Wojciecha Kwitowskiego z Ząbek, 
Waldemara Sobieckiego i Marka Pietrzaka 
z Zielonki oraz Marcina Godlew-
skiego z Radzymina.

W zarządzie Komitetu za-
siądą: Wiceprezes Jan Marczak 
- prezes służby od 23 lat czu-
wającej przy grobie Ks. Jerze-
go Popiełuszki na warszawskim 
Żoliborzu, wiceprezes Mariusz 
Olchowik - prezes Instytutu 
ks. Prałata H. Jankowskiego, 
skarbnik Danuta Kopatys, se-
kretarz - kronikarz Danuta Fili-
piak Kowalczyk, sekretarz Wac-

ław Preś, wiceprezes Grzegorz Michalik 
z Ursynowa, dyr. Andrzej Cichocki z 
Warszawy, Ireneusz Styś z Zielonki. Na 
zakończenie ponownie wybrany prezes 
Ryszard Walczak podziękował wszyst-
kim za zaufanie i przybyłym gościom w 
szczególności oraz zachęcał do włącze-
nia się wszystkich do jeszcze owocniej-
szej działalności oraz do opublikowania 
z ostatnich 14 lat wydarzeń i inicjatyw 
współorganizowanych pod szyldem Ko-
mitetu, a jest ich nie mało.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Uczucia patriotyczne są prawie w każdym 
z nas. Manifestują się one w różny spo-

sób: czasem łezką w oku podczas słuchania 
hymnu narodowego, innym razem zbiorową 
euforią, gdy polscy sportowcy biją światowe 
rekordy lub zdobywają medale. Patriotyzm 
na co dzień to nasza praca, która służy krajo-
wi i jego obywatelom. Są jednak osoby, które 
przez sprawowane przez siebie funkcje szcze-
gólnie dbają o interesy Polski. Należą do nich 
pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Jest to jeden z najważniejszych resor-
tów w polskim rządzie. W dn. 27.11.2007 r. 
odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele tego 
Ministerstwa, którzy zajmują się reprezen-
towaniem oraz ochroną interesów Polski i 
jej obywateli. Nasi goście współpracują w 
szczególności z Trybunałem Praw Człowieka 
w Strasbourgu. Byli to p. ambasador Jakub 
Wołosiewicz i p. Eliza Suchożebrska. 

Spotkanie przedstawicieli MSZ zostało 
zorganizowane dla klas szóstych, aby za-

poznać je z problematyką polskiej polityki 
zagranicznej, dyplomacji oraz praw czło-
wieka. Pan ambasador rozpoczął spotkanie 
od przejrzystych przykładów, którymi zi-
lustrował wpływ dyplomacji na nasze życie 
codzienne. To dzięki wysiłkom dyplomatów 
możemy swobodnie podróżować lub pić 
znakomitą kawę - podkreślił nasz szacow-
ny gość. Zauważyliśmy ogromny entuzjazm 
pana ambasadora, który bardzo lubi swoją 
pracę, choć nie ukrywał, że jest ona bardzo 
trudna i stresująca. To co, wydaje się nam 
wspaniałą rozrywką, czyli podróże oraz spot-
kania z osobistościami tego świata, to tak 
naprawdę ogromny wysiłek i niejednokrot-
nie trud negocjacji. Codzienność dyplomaty 
to wielogodzinna praca, na którą doba jest 
za krótka. Pan ambasador powiedział nam 
również, że ogromnym walorem jego pracy 
jest możliwość zmian. On sam zajmował się 
już różnymi ważnymi zagadnieniami; m.in. 
negocjował wycofanie wojsk radzieckich z 

Polski, pracował w ambasadzie polskiej w 
Estonii, teraz zajmuje się prawami człowie-
ka. Nabrały one szczególnego znaczenia od-
kąd Polska jest członkiem UE. 

W wystąpieniu pana ambasadora nie 
zabrało również wątków szkolnych z jego 
życiorysu, które naszych uczniów szczegól-
nie zainteresowały. Dowiedzieliśmy się, że 
interesowały go przedmioty humanistyczne, 
a z ocenami z przedmiotów ścisłych bywało 
różnie. Jednak pytania uczniów, które za-
kończyły nasze spotkanie nie dotyczyły tylko 
wspomnień z lat szkolnych. Uczniowie pyta-
li również o staż pracy, codzienne zajęcia, a 
także czas wolny naszego gościa. 

Niestety spotkanie przerwał dzwonek za-
praszający uczniów i nauczycieli na zajęcia. 
Mamy jednak nadzieję, że uda nam się je 
powtórzyć, bo było dla nas bardzo poucza-
jące i ciekawe. Chyba połknęliśmy dyploma-
tycznego bakcyla.

Małgorzata Bloch 

KSIĄDZ PRAŁAT HENRYK JANKOWSKI HONOROWYM 
PRZEWODNICZĄCYM OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU 

PAMIĘCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

GOŚCIE Z MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH W SP NR 2
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We wrześniu 2007 roku nasza szkoła 
rozpoczęła międzynarodową współ-

pracę z trzema krajami europejskimi: Irlan-
dią Północną, Niemcami i Francją w ramach 
programu Socrates Comenius. Udział w tym 
programie to poznawanie nowych osób, sy-
stemów edukacyjnych, ale również dodatko-
we pieniądze dla naszej szkoły. 

W grudniu 2006 roku do Neuenhagen w 
Niemczech pojechali przedstawiciele zespołu 
do spraw Socratesa, a w maju br. do St. Louis 
we Francji pojechali także uczniowie. Wte-
dy dopiero poczuli (ci, którzy pojechali i ci, 
którzy chcieliby pojechać), jakie możliwości 
daje im taka współpraca. Jednak najbardziej 
motywującym bodźcem do nauki 
języków obcych okazał się paź-
dziernikowy przyjazd gości z w/w 
krajów do naszej szkoły.

Członkowie zespołu do spraw 
Socratesa przygotowali dla go-
ści program pięciodniowego 
pobytu, w którym uwzględniono 
prezentację szkoły, zwiedzanie 
Warszawy oraz dobrą zabawę. 
Zarówno nauczyciele jak i ucz-
niowie wraz z Dyrekcją szkoły 
bardzo się starali, aby goście 
przeżyli w Polsce niezapomnia-
ne chwile. Robiliśmy co w naszej 
mocy, żeby zadowolić gusta tak 
różnorodnego pod względem 
kulturowym i wiekowym grona 
- naszymi gośćmi byli bowiem dyrektorzy, 
nauczyciele z trzech krajów (12 osób) oraz 
sześcioro uczniów z Francji.

W środę wieczorem podejmowaliśmy 
przybyłych nauczycieli na kolacji, nie za-
brakło oscypków, pieczonych ziemniaczków 
„w mundurkach”, smalcu z przyprawami 
i innych polskich specjałów, które bardzo 
wszystkim smakowały. W miłej atmosferze 
toczyły się rozmowy o naszej współpracy, o 
naszych krajach i o nas samych. 

Dzieci ze szkoły francuskiej zamieszkały 
w domach naszych uczniów. Dzięki temu 
miały okazję bliżej poznać codzienność pol-
skich rówieśników zarówno w szkole, jak 
i poza nią. Mogły zgłębiać tajniki polskiej 
kuchni, zwiedzać okolicę, a przede wszyst-
kim nawiązać nowe przyjaźnie. 

Bardzo dziękujemy rodzicom uczniów 
Barbary Niedzińskiej /5e/, Oli Siwek/6d/, 
Michała Burczyńskiego/5e/, Michała Łuka-
szewicza /4d/, Karola Szarwackiego /4d/ oraz 

Oskara Milaniak /3e/ za ogromne zaangażo-
wanie, włożony trud i uatrakcyjnienie poby-
tu dzieci w Polsce. 

W szkole nasi mali goście brali udział w 
lekcjach, a po południu bawili się na dysko-
tece szkolnej, zorganizowanej z okazji ich 
przyjazdu przez Samorząd Szkolny. Poje-
chali też na wycieczkę szkolną z jedną z klas. 
Mogli też popływać w basenie razem z ucz-
niami naszej szkoły. 

W czwartek przybyli goście mogli zoba-
czyć jak funkcjonuje nasza szkoła. Każdy 
nauczyciel z zagranicznej szkoły miał swoich 
opiekunów, w rolę których wcielili się nasi 
uczniowie. Na długo przed tą wizytą zaczęli 

oni solidnie „szlifować” język oraz zgłębiać 
swoją wiedzę na temat krajów członkow-
skich, żeby móc – jak mówili – dogadać się 
i zadawać mądre pytania. Poza zwiedzaniem 
szkoły goście obserwowali lekcje prowa-
dzone przez naszych nauczycieli. Jak póź-
niej mówili – lekcje te były dla nich bardzo 
ciekawe i pouczające. Byli pod wrażeniem 
naszej placówki i umiejętności językowych 
uczniów. Niektórzy z gości notowali nawet 
swoje spostrzeżenia.

Montaż słowno - muzyczny przygotowa-
ny przez Klub Małego Europejczyka, pod 
przewodnictwem pani Elżbiety Żochowskiej 
i Alicji Rutkowskiej, z pewnością uatrakcyjnił 
pobyt naszych gości w szkole. Jak nakazuje 
polska tradycja – gości powitano chlebem i 
solą. Mali aktorzy w oryginalny sposób zapre-
zentowali wiele ciekawostek o Polsce oraz o 
innych krajach europejskich. Po przedstawie-
niu był czas na pytania i odpowiedzi ze strony 
polskich i zagranicznych uczniów. Po wizycie 

w szkole, w czasie gdy francuscy uczniowie 
bawili się na dyskotece zabraliśmy naszych 
gości do kręgielni. Swobodna atmosfera 
miejsca sprzyjała integrowaniu się.

W piątek po południu uczestnicy pro-
gramu Socrates Comenius, reprezentujący 
cztery kraje członkowskie, spotkali się, by 
omówić szczegóły dalszej współpracy. Po 
tym spotkaniu czekała na wszystkich praw-
dziwa niespodzianka. Pracownicy naszej 
szkoły przygotowali w świetlicy szkolnej 
prawdziwą ucztę. Wiele osób zaprezento-
wało swoje wyjątkowe talenty kulinarne, 
przyrządzając prawdziwe delicje na zimno i 
na ciepło. Również i nasi goście przynieśli 

ze sobą narodowe specjały, przy-
wiezione na tę okazję np.: sery, 
ciasteczka, czekoladowe pralinki 
i.... wodorosty. 

 Punktem kulminacyjnym tego 
wieczoru było spotkanie z wła-
dzami naszego miasta, które re-
prezentował zastępca burmistrza 
pan Grzegorz Mickiewicz. Swoim 
powitaniem i przemówieniem w 
języku angielskim bardzo zaim-
ponował naszym gościom. Do 
późnego wieczora mogliśmy się 
cieszyć prawdziwą polską gościn-
nością, gdzie nie zabrakło jedze-
nia, tańców i śpiewu.

Następnego dnia zabraliśmy 
naszych gości na wycieczkę do 

naszej stolicy. Spacer po ulicach Warszawy 
i Łazienkach Królewskich w słońcu polskiej 
złotej jesieni był prawdziwą przyjemnością. 
Goście mogli podziwiać również Zamek 
Królewski i Starówkę. Zwiedzanie Warsza-
wy było dla wszystkich ciekawą i pouczającą 
lekcją historii. Sobotni wieczór spędziliśmy 
w Teatrze Wielkim, gdzie w wyjątkowej at-
mosferze i wspaniałej oprawie obejrzeliśmy 
„ Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale”. 

I nadeszła niedziela, kiedy to nasi goście 
wracali do swoich domów i trzeba było się 
rozstać. Smutno było się żegnać, jednak 
pocieszała nas myśl, że będziemy do siebie 
pisać, i że za kilka miesięcy znów się spotka-
my, tym razem w innym kraju – bo taka jest 
przecież idea programu Socrates Comenius. 
A póki co - pozostają nam niezapomnia-
ne wrażenia z naszego międzynarodowego 
spotkania, mnóstwo wspólnych zdjęć i dal-
sza praca nad realizacją programu.

Joanna Jańczyk

SOCRATES COMENIUS: 
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W SP2
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15 października 2007 r. był bardzo 
niezwykłym dniem dla pierwszo-

klasistów z Publicznego Gimnazjum nr 2 
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach. 
Tego dnia o godzinie 11:30 odbyła się 
uroczystość otrzęsin nowo przybyłych ucz-
niów. Oprócz głównych bohaterów impre-
zy pojawili się także nauczyciele, rodzice i 
zaproszeni goście: burmistrz Miasta Ząb-
ki - pan Robert Perkowski, wicestarosta 
- pan Piotr Uściński, ks. proboszcz An-
drzej Kopczyński, przewodnicząca Rady 
Rodziców - pani Ewa Skrzeczkowska - 
Grudziąż, pierwszy dyrektor Gimnazjum 
- pani Halina Wielądek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 - pani Irena Małysz-
czuk oraz dyrektor Gimnazjum Nr 1 - pan 
Karol Małolepszy.

Uczniowie musieli stawić czoła trud-
nym zadaniom, które przygotowały pani 
Anna Woch i pani Agata Radzio-Za-
wadzka. Reprezentacje klas rywalizowały 
ze sobą w trudnych konkurencjach, jak 
m.in.: picie mleka z miseczki stojącej na 
podłodze bez pomocy rąk, pokaz najza-
bawniejszych fryzur, wykonanie piosenki 
„wlazł kotek na płotek” mruczando w na-
stępujących stylach muzycznych: hip-hop, 
operowy, disco polo, rock, metal oraz 
techno; taniec na gazecie, rozpoznanie 
swojego wychowawcy na zdjęciu z dzie-

ciństwa oraz zaprezentowania najład-
niejszego stroju kota, przygotowanego 
wcześniej przez klasy pierwsze. Wybrani 
uczniowie musieli także wykazać się wie-
dzą na temat historii i statutu szkoły oraz 
informacjami ogólnymi. Jak się okazało 
każda klasa z łatwością poradziła sobie 

z postawionymi przed nią zadaniami. 
Ich zmagania oceniało jury, w składzie 
gości wymienionych wyżej, wraz z dyrek-
tor Gimnazjum panią Małgorzatą Zyśk. 
W czasie podliczania punktów atmosfe-
rę umilały występy szkolnych zespołów 
tanecznych: dziewcząt klas drugich oraz 
dziewcząt klas trzecich o nazwie „Ogór-
ki Zdzislawa”. Gorącą sambę zatańczyli 
Robert i Monika Żelazowscy. Uczniowie 
klas I otrzymali za swoje wysiłki słodkie 
upominki oraz mieli satysfakcję z wygra-
nej.

Po akcie ślubowania klas pierwszych, 
w części oficjalnej, pani dyrektor Mał-
gorzata Zyśk wygłosiła przemówienie, 
w którym zachęcała uczniów do brania 
przykładu z naszego patrona ks. Jerzego 
Popiełuszki i tym samym przybliżyła nam 
jego postać.

O dekorację na dzień otrzęsin zadba-
ła pani Ania Słowik, natomiast o oprawę 
muzyczną pani Jadwiga Żaboklicka. Im-
preza upłynęła w miłej atmosferze dzięki 
pomocy Samorządu Uczniowskiego i jego 
opiekunce pani Monice Wierzchowskiej. 

Po zakończeniu uroczystości uczniowie 
udali się wraz z wychowawcami do klas, 
gdzie czekał na nich słodki poczęstunek.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Kasia Chodkowska kl. 3c

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH W PG NR 2
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI 

W DNIU 4 STYCZNIA 2008 R. BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI OGŁASZA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
(ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25-35 USTAWY 
Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ) OTWARTE KONKURSY OFERT NA DOFINANSOWANIE NA-
STĘPUJĄCYCH ZADAŃ:  

I.  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia.  
1.  Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośred-

ni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego (30 000,00 zł). 
2.  Konkurs na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (50 000,00 zł). 
3.  Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych. (55 000,00 zł)

II.  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicza-
nym do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej.  
1.  Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno - terapeutycznej (35 000,00 zł).  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Ząbki - tel. (022) 78-68-14 w. 115. Ogłoszenie umieszcza się na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

Konieczność wykonania remontu w uli-
cy Jana Pawła II spowodowana była 

bardzo złym stanem istniejącego kanału 
deszczowego. Kanał ten był wybudowany 
na cele kanalizacji deszczowej w latach 
siedemdziesiątych. Jednak pod koniec lat 
osiemdziesiątych zaczęto odprowadzać do 
tego kanału ścieki sanitarne. Tym samym 
nastąpiła zmiana funkcji z kanału deszczo-
wego na ogólnospławny.

Kanał od samego początku funkcjono-
wania jako ogólnospławny nie mógł speł-
niać właściwie swojej funkcji ze względu 
na zbyt małe spadki i nieszczelności w po-
łączeniach rur betonowych.

Wynikiem tego było przesiąkanie ście-
ków do wód gruntowych, ciągłe zatory ka-
nału i wydobywający się z niego fetor.

W trakcie wykonywania robót związa-
nych z remontem w/w kanału przez firmę 
GAWBUD stwierdzono nieprawidłowe 
wybudowanie przyłączy gazowych polega-
jące m.in.: na przeprowadzeniu przewo-
dów gazowych przez przekrój istniejącego 
kanału kanalizacyjnego, co skutkowało 
dodatkowymi uszkodzeniami kanału beto-
nowego oraz zagrożeniem bezpieczeństwa 
mieszkańców w przypadku uszkodzenia 
przewodu gazowego.

Ponadto część wykonanych przyłączy 
kanalizacyjnych była wykonywana przez 
mieszkańców bez zachowania odpowied-
nich wymogów technicznych co również 
skutkowało uszkodzeniem kanału.

W trakcie układania nowego kanału 
natrafiono na przeszkody w postaci przy-
łączy gazowych oraz głównego przewodu 
gazowego, głównego przewodu wodocią-
gowego oraz przyłączy wodociągowych. 
Urządzenia te zostały wybudowane i nie 
zainwentaryzowane na rzeczywistych rzęd-
nych wysokościowych. Koniecznością stała 
się więc przebudowa  powyższych kolizji. 
Przebudowę kolizji sieci wodociągowej wy-
konała firma wykonująca remont kanału, 
natomiast przebudowa kolizji z przyłącza-
mi gazowymi  podyktowana jest koniecz-
nością wykonania ich  pod nadzorem i na 
warunkach określonych przez właściciela 
sieci. Termin określony przez rozdzielnię 
gazu oddział Wołomin został wyznaczony 
na miesiąc styczeń 2008 r. Wykonanie tej 
przebudowy warunkuje zakończenie robót 
związanych z remontem kanału w ulicy 
Jana Pawła II, a tym samym odtworzenie 
nawierzchni na remontowanym odcinku.

Mariola Klimek
Referat Rozwoju Gospodarczego

PRZEBUDOWA KANALIZACJI 
W UL. JANA PAWŁA KONIECZNA

4 stycznia odbyła się XX Sesja Rady Mia-
sta Ząbki, podczas której przyjęto nastę-

pujące uchwały:

-Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lo-
kali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy,

-Uchwała Nr XX/133/2008 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmi-
strza Miasta Ząbki, 

Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inte-
gracji i Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych Miasta Ząbki na lata 2007-2013,  

-Uchwała XX/131/2008 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie 
Programu Współpracy Miasta Ząbki z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2008,  

-Uchwała Nr XX/130/2008 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie 
Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na 
lata 2008-2012. 

XX SESJA RADY 
MIASTA ZĄBKI
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KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W ZĄBKACH
OGŁASZA KONKURS DLA ZAINTERESOWANYCH PRACĄ 

W STRAŻY MIEJSKIEJ NA 4 STANOWISKA STRAŻNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ

Wymagania niezbędne: Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1.  posiada obywatelstwo polskie,
2.  cieszy się nieposzlakowaną opinią,
3.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4.  posiada wykształcenie wyższe lub średnie,
5.  posiada staż pracy co najmniej 2 lata,
6.  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
7.  posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8.  posiada sprawność fizyczną i psychiczną, 
9.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku potwierdzony orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w § 5 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekar-
skich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek 
uprawnionych do przeprowadzania badań,

Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe w Straży Miejskiej, ukończony kurs podstawowy strażników 
gminnych (miejskich), biegła znajomość obsługi komputera, znajomość prawa samorządowego i administracyjnego, prawa o ruchu 
drogowym, znajomość kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych.

Zakres wykonywanych zadań:
1.  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2.  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3.  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
4.  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
5.  prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
6.  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta,
7.  podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych 

ludzi,
8.  zabezpieczanie miejsc przestępstw i innych podobnych zdarzeń.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) CV i list motywacyjny, 
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo  umyślne, 
6) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7)  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.)”,
8)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i orzeczenie lekarskie  o stanie zdrowia (tylko w stosunku do osób, któ-

rym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu)) z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem „konkurs ofert pracy – Strażnik Straży Miejskiej” w terminie do dnia 25 stycznia 2008 r. w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta Ząbki. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.
umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.
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ŚWIATEŁKO 
BETLEJEMSKIE 

W ZĄBKACH

Wieczorem, 20 grudnia 2007 r. w Par-
ku Miejskim w Ząbkach odbyło się 

uroczyste przekazanie przez harcerzy Bet-
lejemskiego Światełka Pokoju mieszkańcom 
naszego Miasta. Ceremonia została zorga-
nizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w 
Ząbkach oraz ząbkowskich harcerzy. Impre-
za zgromadziła licznie przybyłych mieszkań-
ców, władze samorządowe oraz księży pro-
boszczów ząbkowskich parafii. 

red.

Bardzo dużym sukcesem sportowym 
za kończyli rundę jesienną sezonu 

2007/2008 młodzi piłkarze MKS „Dolcan” 
Ząbki. Pierwszy raz w 80-letniej historii klu-
bu 3 zespoły zajmują pierwsze miejsce na 
półmetku rozgrywek. Są to: rocznik 91-92 
prowadzony przez trenera Grzegorza Sze-
ligę, rocznik 93 prowadzony przez trenera 
Jerzego Szczęsnego oraz 

rocznik 94 prowadzony przez trenera Da-
riusza Skwierczyńskiego. Pozostałe zespoły 
również zajmują wysokie miejsca w rozgryw-
kach. Rocz nik 95 prowadzony przez trenera 
Łukasza Sta siuka zajmuje 6 miejscę, rocznik 
96 prowadzony przez tego samego trenera 
zajmuje 2 miej sce, a rocznik 97-98 prowa-
dzony przez trenera Krzysztofa Krzywickie-
go zajmuje 5 miejsce. 

Sukces ten jest warty podkreślenia, gdyż 
zaczyna przynosić efekty wieloletnia praca 
z młodzieżą, która coraz chętniej garnie się 
do tego sportu, Cieszy oko, kiedy na boi-
skach klu bowych widać coraz więcej dzieci 
i młodzieży podczas codziennych zajęć tre-
ningowych. Są dni, kiedy równolegle ćwiczy 
120-160 osób pod okiem wykwalifikowanej 
kadry szkoleniowej. Z satysfakcją możemy 
się pochwalić, że doczekaliśmy się kadry 
szkoleniowej na wysokim poziomie - wszy-
scy są absolwentami AWF-u o specjalności: 
piłka nożna i posiadają tytuł trenera, co 
jest rzadkością w innych klu bach. Również 
wart podkreślenia jest fakt, że w Ząbkach, 
w Gimnazjum nr l, istnieją 2 klasy sportowe 

o profilu piłkarskim. Ma to również wpływ 
na osiąganie coraz lepszych wyników spor-
towych. Dobra współpraca z nauczycie lami 
wf-u, Wojciechem Niklem i Jarosławem Do-
browolskim oraz dyrektorem szkoły, panem 
Karolem Małolepszym, który jest wielkim 
orę downikiem wychowania młodzieży po-
przez sport, pozwala patrzeć optymistycznie 
w przy szłość. Jednak nie wszystko wygląda 
tak różo wo, a największą naszą bolącz-
ką jest baza spor towa. Stan posiadania na 
dzień dzisiejszy nie jest imponujący, przede 
wszystkim odczuwalny jest brak boisk na 
odpowiednim poziomie. Na chwilę obecną 
są dwa boiska trawiaste, które są mocno 
eksploatowane. Budynek klubo wy również 
pozostawia wiele do życzenia - w niedługim 
czasie ze względów bezpieczeństwa może 
ulec zamknięciu. Mamy nadzieję, że wła dze 
miasta widząc nasze problemy, rozbudują 
bazę sportową ku zadowoleniu mieszkań-
ców Ząbek. Mimo tych trudnych warunków 
szkole niowych nasza praca jest coraz szerzej 
docenia na, o czym świadczą powołania za-
wodników z naszego klubu do reprezentacji 
Mazowsza i Polski w poszczególnych rocz-
nikach: Jarosław Sochocki i Denis Frączek 
(reprezentacja Polski rocznik 91); do repre-
zentacji Mazowsza: Mar cin Kur (rocz. 92), 
Bartek Flaga (rocz. 93), Ka rol Sochocki 
(rocz. 93), Michał Kropiewnicki (rocz. 94), 
Bartek Sosnówka (rocz. 94) i Domi nik So-
bolewski (rocz. 94).

Działacze i trenerzy MKS „Dolcan” Ząbki

SUKCESY ZĄBKOWSKIEJ PIŁKI


