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czerwca, z okazji Dni Ząbek odbył się
Festyn Miejski. Bogaty program festynu zapewnił wiele atrakcji i dobrą zabawę dla
każdego, zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych mieszkańców.
Dużym powodzeniem cieszyło się „Wesołe
Miasteczko” rozbite u zbiegu ulic 3-go Maja
i Poniatowskiego. Zasadnicza część festynu
miała miejsce, tradycyjnie na terenie Parku
Miejskiego im. M. Szuberta. Podczas tego
miejskiego święta rodzice mogli podziwiać
swoje pociechy, prezentujące różne programy
artystyczne. Na uczestników festynu czekały
liczne wystawy oraz punkty gastronimiczne.
Spore zainteresowanie wzbudziła prezentacja
wioski słowiańskiej oraz możliwość przejażdżki konno. Pod wieczór wszyscy wyczekiwali na gwiazdę wieczoru. Tym razem był
to Szymon Wydra wraz z zespołem Carpe
Diem. Emocji nie brakowało.
Więcej zdjęć na str. 6. Obszerna galeria
zdjęć dostępna na stronie internetowej Urzędu
Miasta (www.zabki.pl)
red.

SPEDYCJA MORSKA
PRAGA POŁUDNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA

Wymagana znajomość języka angielskiego
w stopniu komunikatywnym i dyspozycyjność.
List motywacyjny i cv
prosimy przesłać na
e-mail: rekrutacja@omedia.pl

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

PRG
USŁUGI GEODEZYJNE
• TYCZENIA
• PODZIAŁY
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000
022 781-45-81
022 781-70-51
prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl
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POMNIK JANA PAWŁA II STANIE

PRZY GIMNAZJUM NR 1 W ZĄBKACH
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Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II

maja, w Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Ząbkach, z inicjatywy Ryszarda
Walczaka, odbyło się spotkanie założycieli Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Jana Pawła II. W zebraniu tym wzięli udział:
ks. proboszcz Edward Kowara, dyrektor szkoły Karol Małolepszy, przewodnicząca komi-

U

tetu rodzicielskiego Maria Uszyńska, artysta
rzeźbiarz Jerzy Nowicki z Warszawy. Zebraniu przewodniczył inicjator przedsięwzięcia
Ryszard Walczak. Zebrani podjęli inicjatywę
budowy pomnika umiłowanego Ojca Świętego przed wejściem do budynku szkoły, a
uroczystość jego odsłonięcia zaplanowali na

Osoby chcące wesprzeć tę inicjatywę proszone są o wpłaty na ten cel.
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana
Pawła II SBRzR
Nr konta: 72 8006 0000 0023 6294 2000 0001
Ryszard Walczak
Wiceprzewodniczący
Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Jana Pawła II

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
PRAWNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

rząd Miasta Ząbki uprzejmie informuje, że
zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki. Urząd Miasta Ząbki organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych w formie

zbiorowej w dni nauki szkolnej.
Rodzice/opiekunowie uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta
Ząbki, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie dowozu dziecka do najbliższej
placówki oświatowej: do przedszkola (dzieci
6–letnie ), szkoły podstawowej, gimnazjum
lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniom
niepełnosprawnym proszeni są o wypełnienie
wniosku o dowóz dziecka do szkoły w roku

POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM DZIECIOM
– APEL DO NASZYCH SAMORZĄDOWCÓW

W

północno-wschodniej Polsce, we wsi
Góra w gminie Bakałarzewo nieopodal Suwałk mieszka najbardziej wielodzietna rodzina w Polsce – Państwo Zielińscy z
siedemnaściorgiem swoich dzieci. Dzieci te
często są głodne i od lat wyłącznie marzą o
wakacjach. Najstarsze z nich ma 17 lat, natomiast najmłodszymi są niedawno narodzone bliźnięta. Kilka dni temu telewizja TVN
pokazała króciutki reportaż ukazujący życie
i problemy tej rodziny. Pomoc jaką dzieci te

otrzymują od tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wystarcza nawet
na ich skromne miesięczne wyżywienie. Nie
mówiąc już o edukacji, rozrywce itd. Co
można zrobić, aby chociaż na chwilę któreś z tych dzieci poczuło się szczęśliwsze?
Podczas rozmów z nimi dało się zauważyć,
że każde z nich ma jedno ogromne marzenie
– wyjechać gdzieś na wakacje, odpocząć, zobaczyć inne regiony i poznać nowych ludzi,
może przez chwilę poczuć się komfortowo.

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12 A, tel/fax: 022 632 83 52; fax: 022 631 49 40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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październik b.r. W tym celu został powołany komitet o nazwie: „Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Jana Pawła II”. Wybrano
również zarząd komitetu. Honorowym przewodniczącym został ks. prałat Edward Kowara–proboszcz Parafii Św. Trójcy w Ząbkach,
przewodniczącym–dyrektor Gimnazjum Nr1
Karol Małolepszy, wiceprzewodniczącym
działacz społeczno–patriotyczny Ryszard Walczak, a skarbnikiem wybrano Marię Uścińską.
Na zakończenie zlecono artyście rzeźbiarzowi
wykonanie projektu sytuacyjnego i wykonano
zdjęcie pamiątkowe przy gipsowej figurze popiersia Jana Pawła II, które można oglądać w
budynku Gimnazjum Nr 1.

szkolnym 2008/2009. Wniosek należy złożyć
w Kancelarii Urzędu Miasta Ząbki do dnia
30 czerwca 2008 roku. Do wniosku należy
dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z
oryginałem, aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka ewentualnie również
kopię skierowania do nauczania specjalnego.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej pok. 4, tel. 022 781 68 14 do 15, 17
wewnętrzny 125.
Właśnie rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i podróży. Jest to więc odpowiedni
moment, abyśmy mogli wspomóc tę rodzinę
np.: finansując dwójce bądź trójce ich dzieci
wakacyjny wypoczynek.
Zwracamy się z apelem do pozostałych
Radnych z naszego Miasta jak również do
Samorządowców Powiatowych o wsparcie.
Proponujemy, aby wszyscy Radni, tak ząbkowscy jak i z Rady Powiatu Wołomińskiego,
przekazali część swoich diet na pomoc tym
dzieciom. W ten sposób można zebrać kilka
tysięcy złotych, które na pewno wystarczą zrealizować ten szczytny cel. Pokażmy, ze potrafimy pomagać i realizować marzenia.
Radni:
Chibowski Andrzej
Kalata Tomasz
Mastalerska Agnieszka
Murawski Krzysztof
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„DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY” W SP NR 1

P

odsumowaniem uczestnictwa Szkoły Podstawowej Nr 1 w programie społecznym
„Szkoła bez przemocy” był „Dzień Szkoły bez
przemocy” i „Marsz Pokoju”.
5 czerwca o 12:00 uczniowie, nauczyciele i rodzice w 1300 szkołach w całej Polsce
wypuścili w niebo czerwone balony, odcinając
się od agresji i przemocy.
Tak też było i w Naszej szkole. W ogródku szkolnym zgromadzili się uczniowie wraz
nauczycielami, aby przyłączyć się do akcji. W
górę poszybowało setki balonów.
10 czerwca o godz. 10:00 uczniowie wraz
z nauczycielami i rodzicami zgromadzili się
przed budynkiem szkoły i wspólnie przemaszerowali ulicami miasta z transparentami w
„Marszu pokoju”. Błękitne wstążeczki były

symbolem Naszego protestu przeciw agresji.
W parku miejskim nastąpiło spotkanie i odczytanie listu skierowanego do Władz Miasta.
Zostały wręczone dyplomy „Dziecka na medal” i „Król i Królowa uprzejmości”, „112”,
„Szesnastu Wspaniałych”. Tworząc łańcuch
pokoju wypuściliśmy czerwone balony na
znak protestu przeciw agresji. Po powrocie w
mury szkoły uczniowie wesoło się bawili:

klasy 0–II–zabawy w ogródku szkolnym
klasy III-IV–dwa ognie
klasy V-VI–siatkówka, piłka nożna
Więcej informacji na temat działań podejmowanych w ramach programu „Szkoła bez
przemocy” na naszej stronie internetowej
www.sp1zabki.republika.pl
Renata Boryka Kwapisz

WANDALE SĄ WSRÓD NAS

A

kty wandalizmu nie omijają także naszego miasta. Wandale oprócz niszczenia znaków drogowych wzięli się również za
przystanki autobusowe. Ostatnio zdemolowali
doszczętnie przystanek przy ul. Warszawskiej,

Zatrudnię na atrakcyjnych
warunkach fryzjerki i manikiurzystki
do nowootwartego salonu.
Warszawa Wesoła os. Zielona
tel; 0601997087

który nota bene nie tak dawno został tam zainstalowany.
Burmistrz zaapelował do mieszkańców,
aby zgłaszali tego rodzaju wybryki do Straży
Miejskiej (22 781 – 68- 14 wew. 200). Jeśli
jest taka możliwość to sprawcę najlepiej byłoby nagrać lub sfotografować, nawet przy
użyciu telefonu komórkowego. Za wskazanie
sprawców niszczących wiaty przystankowe i
znaki drogowe burmistrz wyznaczył nagrodę
do 1000 zł. Jednak nie nagroda jest tu najważniejsza. Liczy się nasze bezpieczeństwo.
red.

NOWE PRZEDSZKOLE
PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Z¹bki, ul. Saperów 6
tel 788 386 288
692 714 670
www.bajkazabki.eu
biuro@bajkazabki.eu
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EDUKACJA EKOLOGICZNA W NADLEŚNICTWIE DREWNICA

W

ostatnich latach bardzo modne stało się
słowo „ekologia”, które odmieniane jest
codziennie niemal przez wszystkie przypadki.
Konieczność skłonienia mieszkańców do funkcjonowania w zgodzie z naturą spowodowało
zapotrzebowanie na „edukację ekologiczną”.
Bez wątpienia najważniejszym ośrodkiem
edukacji ekologicznej na naszym terenie jest
zlokalizowana w Ząbkach przy ul. Kolejowej
główna siedziba Nadleśnictwa „Drewnica”. O
edukacji ekologicznej rozmawiamy z nadleśniczym Waldemarem Walczakiem.
Jak to się stało, że podjęli się Państwo
problematyki edukacji ekologicznej?
Wynika to ze sposobu naszego gospodarowania. Oprócz podstawowych naszych zadań
wynikających z ustawy o lasach, spełniamy
funkcje ekonomiczne i funkcje społeczne.
Funkcje ekonomiczne to rynek pracy, podatki,
pieniądze, które uruchamiamy.
Funkcje społeczne są umiejscowione na
styku mieszkańcy–leśnicy–las.
Między innymi w ramach tych funkcji społecznych i jednocześnie odpowiadając na popyt prowadzimy edukację przyrodniczo–leśną.

Jest to efekt zapotrzebowania środowiska.
Nadleśnictwo Drewnica jest to obszar 88 tys.
ha powierzchni administracyjnej. 16,5 tys. ha
stanowią lasy Skarbu Państwa, którymi zarządzamy, a ponadto prowadzimy nadzór nad 11,5
tys. ha lasów innych własności. Lesistość terenu
jest dość wysoka i wynosi ok. 30%. Na tym terenie jest 21 gmin, 4 dzielnice Warszawy.
Na tym terenie utrzymujemy kontakt z 89
szkołami. Prowadzimy zajęcia tak w szkołach,
jak i na terenie Nadleśnictwa.
W jaki sposób przybliżają Państwo wiedzę o przyrodzie?
Formy, w jaki sposób przybliżamy las i
ekologię społeczeństwu są różne.
W miarę zapotrzebowania leśniczowie i
podleśniczowie spotykają się z młodzieżą, Są
to spotkania w lesie, w szkołach, przedszkolach. Nasi pracownicy wyjeżdżają do szkół.
Jest to forma pierwsza i podstawowa.
Drugą formę proponuje samo biuro, znajdujące się w siedzibie Nadleśnictwa w Ząbkach. Już w czasie planowania tej siedziby
element edukacji był brany pod uwagę. Biuro
jest zaprojektowane na jednorazowy pobyt ponad 80 osób.
Przy każdym wydziale jest szczegółowa
informacja na temat jego działalności, zadań.
Do celów edukacyjnych przystosowana została sala konferencyjno–medialna, która jest
bardzo dobrze wyposażona.
Na tym terenie proponujemy trzy formy
edukacji:

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 95c

zapewnia
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- z pracownikiem Nadleśnictwa, który realizuje konkretny temat dla zainteresowanych
- udostępniamy teren do przeprowadzenia takich zajęć przez nauczyciela, przewodnika
- każdy, kto się zainteresuje może zwiedzić
leśną ścieżkę edukacyjną.
Ponadto przygotowana jest specjalna publikacja edukacyjna.
Z punktu widzenia atrakcyjności bardzo
ważna jest leśna ścieżka edukacyjna zlokalizowana na terenie siedziby Nadleśnictwa w
Ząbkach przy ul. Kolejowej.
Zwiedzający na wytyczonej ścieżce napotyka na efektowne tablice informacyjne, które
przybliżają, w niezwykle atrakcyjny sposób,
wiedzę o przyrodzie. Na każdej tablicy jest jeżyk, który wcielił się w rolę przewodnika.
Jakie jest zainteresowanie ze strony szkół?
W zeszłym roku przez Nadleśnictwo przeszło ok. 5 tys uczniów. Najwięcej przyjeżdża
uczniów ze szkół podstawowych.
Na stronie internetowej Nadleśnictwa jest
specjalna zakładka, gdzie jest zamieszczony
formularz zgłoszeniowy dla chcących wziąć
udział w zajęciach ekologicznych.
Spotkania edukacyjne odbywają się przez
cały rok. Praktycznie dostosowujemy się do
potrzeb, nie narzucamy naszych rozwiązań.
Tematyka spotkań jest różna i zmienia się
dość często. W Nadleśnictwie są zatrudnieni pracownicy, którzy się zajmują kwestiami
edukacyjnymi.
Dziękuję za rozmowę.

MIEJSKA PRZYCHODNIA
ZDROWIA
W ZĄBKACH
Zaprasza do korzystania
z usług:

− indywidualne podejście do ucznia
− wysoki poziom nauczania
− cztery posiłki dziennie
− opiekę od 600 – 1800

• podstawowa opieka zdrowotna
• stomatolog
• ginekolog
• chirurg

Przyjmujemy także do klasy „0”
www.szkola95.pl; e – mail: szkola95@op.pl
tel. 518 051 547

Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67

Przedszkole Niepubliczne
w Ząbkach
zatrudni wykwalifikowanego
nauczyciela wychowania
przedszkolnego
oraz pomoc wychowawcy.
Poszukujemy osób
ambitnych, kreatywnych
i chętnych do rozwoju zawodowego.
Oferujemy dobre warunki
pracy i wynagrodzenia w
nowoczesnej placówce.
tel. 604 57 58 59
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DROŻSZA WODA I ŚCIEKI?

J

uż od 1 lipca będą obowiązywały w Warszawie nowe taryfy za dostarczenie
wody i odprowadzenie ścieków. Podwyżka będzie znacząca, bo prawie 30
– procentowa. Ponieważ Ząbki korzystają z usług warszawskiego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podobne podwyżki dotkną najprawdopodobniej i mieszkańców Ząbek.
Jednym z argumentów, przemawiających za podwyżką, który podnosiło
MPWiK, są liczne inwestycje wodno – kanalizacyjne, które czekają Warszawę w ciągu najbliższych lat. Innymi słowy, MPWiK ze środków pozyskanych
ze sprzedaży wody i usługę odbioru ścieków chce finansować budowę kanalizacji i wodociągów. Problem w tym, że inwestycje te będą realizowane tylko
w Warszawie. Ząbki płacąc tyle co mieszkańcy Warszawy, same będą musiały
budować sobie kanalizację i wodociągi. Wynika z tego, że MPWiK wymaga od
mieszkańców Ząbek, aby współfinansowali nie swoje inwestycje.
To zbulwersowało burmistrza Ząbek.–Uważam za skandaliczne to, co się
stało w Warszawie odnośnie nowych stawek za wodę i kanalizację. Warszawa
stoi obecnie przed problemem wielkich inwestycji. Próbuje się je przeprowadzić przy zastosowaniu tzw. finansowania skrośnego, czyli tak naprawdę
kosztem innych, co uważam za niedopuszczalne. Cena wody powinna bezpośrednio wynikać z kalkulacji ekonomicznej oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Oczywiście należy doliczać koszty eksploatacyjne, ale na pewno
nie inwestycyjne, czy inne dodatkowe koszty nie związane z Ząbkami. Jeżeli
w koszt ceny wody chce się wliczyć inwestycje MPWiK, który nam dostarcza wodę, to MPWiK powinien budować nam wodociągi i sieć kanalizacyjną
– uważa burmistrz Robert Perkowski.
Zdaniem burmistrza obecne ceny są dość wysokie, a jakość wody czy też
sposób jej przesyłania pozostawia bardzo dużo do życzenia.
- Ilość wody, jaka jest dostarczana w godzinach szczytu i ciśnienie jakim jest
ona tłoczona są tragicznie małe i nie pozwalają na zasilenie całych Ząbek. Wszelkie skargi są kierowane do nas, a sprawcą bezpośrednim jest tak naprawdę strona
warszawska, czyli MPWiK, który nie wywiązuje się z podpisanej umowy. Propozycja podwyżki jest nieporozumieniem. Jak możemy płacić coraz więcej za marną
jakość usług? – pyta retorycznie burmistrz Perkowski.
Między burmistrzem Ząbek a prezesem MPWiK trwa jeszcze wymiana
pism. Ich treść zamieszczamy poniżej.
red.
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DNI ZĄBEK 2008

Na festynie nie zabrakło fanów, a może i następców Roberta Kubicy

Nad „Wesołym Miasteczkiem” dominował okazały kogut

Corocznie na festynie można pojeździć sobie konno

Park Miejski im. M. Szuberta zdobiły piękne wystawy

W słowiańskim miasteczku

6

W słowiańskim miasteczku
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ŚWIAT MARZENIAMI MALOWANY
Wocial, 22- letni artysta musicalowy, urodzony i
wychowany w Ząbkach, a na co dzień występujący na berlińskich scenach operowych. Występ tego
młodego, utalentowanego śpiewaka znalazł uznanie w oczach publiczności, która gromko oklaskiwała, wykonanie każdego utworu. Co prawda było
ich zaledwie kilka, w tym nieśmiertelny „Memory”, ale wywarły na słuchaczach zachwyt tak wiel-

ki, że po zakończeniu gratulacjom nie było końca.
Zabkowskiego artystę postanowiły również uhonorować ząbkowskie władze. W
imieniu burmistrza Ząbek specjalną statuetkę
z podziękowaniami i gratulacjami wręczył wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz.
Wystawa obrazów w połączeniu z przepięknym śpiewem dostarczyły niesamowitych wzruszeń. Oby takich imprez było coraz więcej.
Mirosław Oleksiak

P

od takim tytułem odbył się 14 czerwca
wernisaż w Galerii „Orla” Miejskiego
Ośrodka Kultury w Ząbkach, podczas którego zaprezentowano prace malarskie, które
powstały w Pracowni Rysunku i Malarstwa
MOK w ciągu ostatniego roku.
Rzecz to interesująca i niezwykła, ponieważ urzeka bogactwem, rożnorodnością oraz
bardzo wysokim poziomem malarskim, mimo
że twórcami są amatorzy.
Ząbkowskie kółko malarskie jest dość aktywne. Uczestnicy spotykają się raz w tygodniu w
środę, aby doskonalić swój warsztat pod okiem
instruktor Bogusławy Ołowskiej. Członkowie
koła biorą również udział w plenerach malarskich m.in. w Radziejowicach, Nieborowie, a
także ostatnio na Litwie. Większość z nich należy do Stowarzyszenia Artystów Plastyków
„Zacisze”. Zdecydowanie dominują tu panie.
Mimo różnego wykształcenia i różnych profesji
wszystkich łączy jedna pasja–malarstwo. W kole
niektórzy funkcjonują już kilkanaście lat.
Podczas wystawy zaprezentowano jedynie
część twórczości, były to głównie obrazy olejne,
o różnej tematyce. Wśród autorów wystawionych
prac znaleźli się m.in.: Honorata Krzewicka, Paulina Siemińska, Elżbieta Sypniewska, Hanna Krynicka, Inez Zawadzka, Beata Mizerska, Barbara
Abczyńska, Anna Łempicka, Krystyna Maracewicz, Ewa Piekarz, Urszula Siudek, Lidia Starzyńska, Marianna Kwiatkowska, Małgorzata Sztaffa,
Zyta Krajewska, Anna Wdzieńkowska, Elżbieta
Olszewska, Maria Reizner, Zofia Dąbrowska,
Krzysztof Wójciak oraz Mirosław Petliński.
Gościem specjalnym tego wernisażu był Jakub

Ząbki
ul. Powstańców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 800–2000
sob. 900–1600
niedz. 1100-1500

WĘDKARSTWO WŚRÓD NAJMŁODSZYCH

1

czerwca z okazji Dnia Dziecka na Gliniankach w Zielonce odbyły się zawody wędkarskie dla najmłodszych adeptów tego sportu.
Organizatorami imprezy były zarządy kół nr
23 w Zielonce i 130 w Ząbkach.
Do udziału w zawodach zgłoszonych zostało ok. 50 dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
Wyniki 2 – godzinnych zmagań (w godz.
11.00 – 13.00) ustaliła komisja sędziowska
pod przewodnictwem Lecha Czykiera. Zdobywcy miejsc od 1 do 3 wyróżnieni zostali
pucharami, pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy, medale pamiątkowe oraz różne upo-

minki w postaci m.in. zestawów wędkarskich,
piłek futbolowych, bidonów torebek śniadaniowych, smyczy, miniradioodbiorników itp.
Dla wszystkich dzieci były napoje i słodycze.
Organizatorów wsparli finansowo burmistrz Kobyłki oraz firma Insel z Wołomina
– fundator zestawów wędkarskich.
Zdaniem organizatorów i uczestników zawody wędkarskie dla najmłodszych były imprezą udaną, wartą kontynuowania w następnych latach.
Franciszek Dąbrowski
Prezes Zarządu Koła nr 130 w Ząbkach
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CZY OKRADAMY SAMYCH SIEBIE?

O

góle szacunki lokalnej policji oraz dane
wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta mówią, iż w Ząbkach mieszka od 35 tys.
do nawet 40 tys. osób. Tymczasem zameldowanych jest ich tylko 24 tys. Niestety, ale z
przykrością należy stwierdzić, iż wielu faktycznych mieszkańców naszego miasta nie
wywiązuje się z nałożonego na nich obowiązku meldunkowego. Szczególnie wiele takich
przypadków występuje w południowej, dynamicznie rozwijającej się części miasta. Mieszkańcy rejonu ulic Powstańców i Szwoleżerów
często nawet nie zdają sobie sprawy, iż swoim postępowaniem sami sobie szkodzą, gdyż
płacone przez nich podatki fizycznie trafią
do urzędów innych miejscowości, z których
usług przecież nie korzystają. W efekcie w
budżecie miasta jest znacznie mniej środków,
które Urząd Miasta mógłby przeznaczyć na
chociażby dwie największe pozycje w swoich

wydatkach, czyli oświatę (szkoły, przedszkola) i inwestycje komunalne.
Analiza obowiązku meldunkowego w kilku
z większych wspólnot mieszkaniowych przy
ul. Powstańców i Szwoleżerów wykazała, że
od 22 do 38 % lokali to prawne pustostany, w
których formalnie nikt nie mieszka. Wszyscy
wiemy jednak, iż jest zupełnie inaczej. Sytuacja ta znalazła także potwierdzenie w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, gdy
z uwagi na dopisywanie do list uprawnionych
do głosowania osób posiadających stosowane
zaświadczenia, w 10 obwodzie zabrakło kart
wyborczych, których zapotrzebowanie szacuje się przecież według osób zameldowanych.
Zresztą każdy z nas może przejść się po osiedlowych parkingach i zobaczyć, że tylko 2/3 a
niekiedy tylko połowa pojazdów ma tablice
rejestracyjne zaczynające się na WWL. Przez
dysproporcję pomiędzy osobami fizycznie miesz-

kającymi a zameldowanymi, budżet miasta może
tracić nawet od 8 do 14 mln zł rocznie. Co stanowi 25-45% środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie na inwestycje. Te w rzeczywistości
utracone dochody wystarczyłyby na sfinansowanie nowego, dużego przedszkola publicznego lub
wybudowanie od nowa ul. Powstańców, Kopernika, Maczka i Dzikiej razem wziętych, albo też
postanowienie nowej trybuny głównej Stadionu
Miejskiego na 2000 osób. Niestety, ale są to tylko
wirtualne pieniądze.
Sami nie zdajemy sobie sprawy, iż nasze
kilkaset złotych z części podatku dochodowego od osób fizycznych, które wypływa na
kasy miasta, pomnożone przez tysiące osób
niezameldowanych a skumulowane w budżecie miasta, daje w efekcie miliony. Miliony
złotych, za które można zrobić wodociągi,
ulice, chodniki, czy też budynki użyteczności
publicznej służące lokalnej społeczności.
Robert Świątkiewicz
Sekretarz Miasta Ząbki

SPORT I REKREACJA JEDNĄ Z WIELU POTRZEB
MIESZKAŃCÓW ZĄBEK

N

asze Miasto, szczególnie jego południowa
część, ale nie tylko, od pewnego czasu staje się obszarem bardzo zaludnionym. Zaczyna
powoli dochodzić do takiej sytuacji, kiedy to
właściciele piesków nie będą mieli, oprócz lasu
oczywiście, skrawka terenu, aby móc pospacerować ze swoim ulubieńcem. Pieski będą biegać po ulicach i tam załatwiać swoje potrzeby.
Doprowadzając do takiego stanu będziemy mogli tylko pomarzyć o kawałku ogólnodostępnego zielonego placu czy skwerku. Przyznacie
Państwo, że taka wizja Ząbek – Miasta Ogrodu
nie napawa optymizmem. Ale, na szczęście, nie
będę pisał o psach, ich potrzebach, czy też o
problemach ich właścicieli.
Pragnę skupić się na innym temacie, poniekąd
bardzo związanym z brakiem wolnej przestrzeni
niezabudowanej budynkami wielorodzinnymi
w Naszym Mieście. Chodzi o miejskie, ogólnodostępne boiska do uprawiania sportu przez
dzieci, młodzież i dorosłych. Prawdą jest, że
w Ząbkach (zresztą jest to również problemem
prawie całej Polski) mamy do czynienia z niezwykłym brakiem ogólnodostępnych placów do
uprawiania sportu i rekreacji. Nie mamy w Naszym Mieście żadnego prawdziwego boiska do
gry ze sztuczną trawą i oświetleniem, które mogłoby być wykorzystywane przez dwadzieścia
cztery godziny na dobę. Takiego boiska nie ma
nawet w żadnej z naszych czterech publicznych
szkół. Takie są fakty. Faktem jest również to, że
od dwóch lat corocznie staramy się o sfinansowanie nam budowy takich boisk ze środków
zewnętrznych poprzez różne programy: „Blisko
Boisko”, „Orlik 2012” itp. Niestety, może jest to
spowodowane chwilowym brakiem szczęścia,
może innymi względami, ale jak dotąd Ząbki
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nie uzyskały takich dofinansowań. Rzeczą oczywistą jest, że Urząd Miasta nadal będzie składał wnioski – może w przyszłym roku się uda.
Jednak, jeśli nawet się uda, to będzie to jedno
bądź dwa boiska, które zdecydowanie są niewystarczające dla wciąż rozrastającego się ludnościowo miasta. Dlatego też trzeba zarezerwować
w ząbkowskim budżecie środki własne na kilka
tego typu ogólnodostępnych placów w Naszym
Mieście. Jak napisał na jednym z forów pewien
internauta: „trzeba zorganizować kilka dobrych
boisk celem odciągnięcia dzieci i młodzieży od
komputera i telewizora poprzez umożliwienie
im spędzania wolnego czasu na sportowo”. Osobiście, nie tylko jako radny, popieram to i wiem,
że w Radzie Miasta Ząbki jest kilkoro radnych,
którzy mają takie samo zdanie. Mam nadzieję,
że uda nam się zorganizować kilka takich miejsc
do gry w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę zanim wszystko w stu procentach zostanie
zabudowane.
Dla odnotowania tylko, pragnę zauważyć,
że kilka miesięcy temu wraz z grupą Mieszkańców „wpadliśmy” na pomysł, aby zorganizować nieduże boisko do gry w piłkę za
Pizzerią na rogu Szwoleżerów i Dzikiej. Poinformowałem wówczas o naszym zamiarze
Burmistrza, który przyjął to do wiadomości
nie wyrażając sprzeciwu. Ustaliliśmy tylko,
że ze względów formalnych lepiej będzie, aby
była to inicjatywa Mieszkańców, a nie Urzędu
Miasta. Ok, rozpoczęliśmy prace. Dzięki urokom osobistym niektórych „MieszkańcówOrganizatorów” udało nam się przywieźć
tam kilkadziesiąt wywrotek ziemi. Niestety,
nie mieliśmy możliwości jej rozplantowania–
poprosiłem o to Miejski Zakład Komunalny.

Z pewnymi problemami i oporami ziemia na
boisku na wiosnę została rozgarnięta–nie
jest idealnie równo, ale grać można. Dalej: z
własnych, prywatnych zasobów wygospodarowaliśmy żelazo na bramki. Jeden z Mieszkańców
je pospawał i wbetonował w boisko. Ktoś założył
siatki i ku uciesze bardzo wielu osób można było
zacząć grać. Nie jest to jednak boisko z prawdziwego zdarzenia: nie ma na nim trawy, powierzchnia nie jest równa, ale na przykładzie stopnia
zaangażowania poszczególnych Mieszkańców
widać, jak boiska takie są nam potrzebne.
Uzupełnieniem powyższego tematu jak również dalszą zachętą do propagowania w Naszym
Mieście sportu i rekreacji jest fakt, iż w połowie
czerwca ząbkowska drużyna piłkarska Dolcan
uzyskała awans do nowej I ligi polskiej. Jest to
ogromna promocja dla całego Naszego Miasta.
Jednak obiekt, na którym gra i trenuje Dolcan
Ząbki nadaje się tylko do rozbiórki. W tym celu
niedawno powstał Zespół, którego jestem członkiem, składający się z radnych i prezesów klubu,
do wypracowania koncepcji budowy stadionu.
Osobiście uważam i nie jestem odosobniony, że
najpierw trzeba wybudować trybunę z potrzebnym zapleczem. Powiem więcej: w nadchodzących latach konieczne jest zmodernizowanie
całego obiektu jakim jest Stadion Miejski, wraz
z wybudowaniem tam Centrum Sportu i Rekreacji. I nie ważne jest: czy drużyna Dolcanu
pójdzie śladami Groclinu z Grodziska Wlkp. i za
rok awansuje do ekstraklasy lub też spadnie do II
ligi. Takie jest moje zdanie, i wiem, że są radni,
którzy mają podobne.
Tomasz Kalata
Radny Miasta Ząbki
Platforma Obywatelska RP
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ADMINISTRACJA MIEJSKA – TANIA CZY EFEKTYWNA?

W

czerwcowym wydaniu pisma samorządu
terytorialnego WSPÓLNOTA (nr 23/873)
został opublikowany ranking wydatków jednostek samorządu terytorialnego na administrację
publiczną. Ząbki także zostały w nich uwzględnione. Nie ulega wątpliwości, iż umiejętne i
racjonalne oszczędzanie w tym zakresie jest
sprawą istotną. Jednakże często wyrażane przez
polityków, dziennikarzy czy też przeciętnych
mieszkańców przekonanie, że wydatki publiczne mogą co prawda rosnąć, lecz sposobem ich
sfinansowania są proste cięcia w administracji
jest nierealistyczne a co ważniejsze groźne dla
właściwego wykonywania swoich zadań przez
lokalny samorząd.
Najlepszym tego przykładem są właśnie Ząbki, które w latach 2003–2005 były miastem o
najniższych w Polsce wydatkach bieżących na
administrację, w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
w kategorii miast powyżej 15 tys. mieszkańców.
Niestety w 2007 r. okazało się że efekt ten
został osiągnięty kosztem wadliwego lub niepełnego wykonywania przez ząbkowski samorząd szeregu swoich obowiązków, szczególnie
w zakresie oświaty, ochrony środowiska oraz
funduszy unijnych. W Urzędzie Miasta nie było
właściwie zatrudnionych osób, które by się w
sposób umiejętny i fachowy zajmowały tymi
kwestiami. Niezbyt dobrze wyglądały także
sprawy związane z procedurami przetargowymi,
windykacją należności oraz obsługą prawną.
Pomimo znacznego zwiększenia w ubiegłym roku wysokości wydatków bieżących na
administrację, nasze miasto wciąż jest jednym
z najtańszych w Polsce. W 2007 r. każdego z

mieszkańców Ząbek lokalna administracja
kosztowała w skali roku 152,35 zł. Najtańsze w
swojej kategorii było miasto Tyczyn w woj. podkarpackim 123,12 zł. Na tle okolicznych miejscowości administracja w Ząbkach była jednak
i tak wyraźnie tańsza. Pobliska Zielonka wydała
na administrację aż 368,25 zł, Marki – 285,24
zł, Łomianki – 419,17 zł, Józefów – 326,61 zł.
W wielu podwarszawskich gminach poniżej
10 tys. mieszkańców jest bardzo podobnie. W
Izabelinie–487,71 zł, Nadarzynie – 475,89 zł,
Lesznowoli – 454,05 zł, Nieporęcie 330,59 zł a
w Jabłonnej 314,07 zł.
Rekordzistą w skali kraju jest gmina Kleszczów – 1422,26 zł. Ale nie każdy ma na swoim
terenie wielką kopalnię węgla brunatnego i 200
mln zł na koncie. Zaraz za nią uplasowały się
Krynica Morska–1420,64 zł i Rewal – 1258,90
zł z pięknymi piaszczystymi plażami Bałtyku.
Sytuacja na rynku pracy, na którym miasta
walczą o geodetów, urbanistów, finansistów czy
też specjalistów w zakresie funduszy unijnych
i przetargów publicznych powoduje, że zarobki
wysoko wykwalifikowanej kadry administracyjnej będą rosły. Stan też zapewne dotknie także i
Ząbki. Bliskość Warszawy tę presję będzie dodatkowo zwiększać. Już teraz dochodzi do sytuacji,
iż urzędy podkupują sobie pracowników. Symptomatyczny w tym zakresie był exodus pracowników z urzędów wojewódzkich do urzędów marszałkowskich, w których płaci się o wiele lepiej.
Tak więc mit taniego państwa czy taniej administracji należy odłożyć ad acta, gdyż żadnemu rządowi i żadnemu samorządowi ta sztuka
się nie udała.

Dla mnie o wiele bardziej znaczący od kosztów funkcjonowania administracji jest aspekt
jej efektywności, skuteczności oraz rzetelności
i terminowości w rozpatrywaniu spraw. Przede
wszystkim administracja musi spełniać oczekiwania mieszkańców, co do szybkości i jakości
świadczonych usług. Tylko po części można to
uzyskać przez zwiększanie wysokości zatrudnienia. O wiele bardziej istotniejsze do osiągnięcia tego celu jest podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników, podwyższanie ich
fachowości i sprawności w działaniu. Doświadczenie Ząbek z ubiegłych lat, w sposób jaskrawy pokazuje, iż tania i szczupła osobowo administracja to mierna administracja. Jeśli chcemy
być zadowoleni z usług administracji publicznej, jej rzetelności i fachowości, to musimy dysponować liczną grupą wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Zapewne w liczbach bezwzględnych koszty
funkcjonowania administracji publicznej w Ząbkach będą sukcesywnie rosły, bo i taki jest trend
ogólnopolski, ale biorąc pod uwagę znaczący
wzrost liczby mieszkańców Ząbek (szacowany
na 2008 r. w liczbie 1000-1500 osób zameldowanych), ten wzrost w przeliczeniu na 1 mieszkańca
może się okazać stosunkowo niewielki.
Robert Świątkiewicz
Sekretarz Miasta Ząbki
Źródło danych
Wspólnota nr 23/873
7 czerwca 2008 r. str. 15-30
Paweł Swianiewicz
„Wydatki bieżące na administrację”

ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY

1

września rozpoczyna się kolejny okres zasiłkowy, który będzie trwał do końca sierpnia
2009 r. Zatem osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne powinna złożyć wniosek ze
wszystkimi dokumentami do Ośrodka Pomocy
Społecznej. Od terminu złożenia wniosku zależeć będzie wypłata tych świadczeń. Wniosek
musi być złożony prawidłowo ze wszystkimi
dokumentami. Jeśli kompletny wniosek zostanie złożony do dnia 31 lipca wówczas osoba
otrzyma świadczenie za wrzesień do dnia 30
września. Jeśli wniosek złożony po dniu 31 lipca do 30 września wówczas świadczenie będzie
wypłacone do dnia 31 października.
Pierwszym i podstawowym świadczeniem
jest zasiłek rodzinny. Od prawa do jego pobierania zależy, czy świadczeniobiorca może liczyć
na siedem dodatków do niego, które przysługują
po zajściu określonych okoliczności. Do zasiłku
rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :
1. urodzenie dziecka,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego,
3. samotnego wychowywania dziecka,
4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6. rozpoczęcia roku szkolnego,
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania.

z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1
sierpnia 2008 r.

Oprócz tych form pomocy można uzyskać
dodatkowo dwa świadczenia opiekuńcze tj: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za m-c
październik następuje do dnia 31 października.

Niemal wszystkie świadczenia uzależnione
są od nieprzekroczenia odpowiedniego dochodu
na członka rodziny (dochód nie może przekraczać 504 zł na osobę netto, w przypadku gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 583 zł) natomiast zasiłek pielęgnacyjny
jest wypłacany bez względu na dochód.
Uwaga!
Osoby pobierające zaliczkę alimentacyjną
zgodnie z obowiązującym od dnia 3 listopada
2007r. art. 45 ust.1 ustawy z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z
2007r. Nr 192 poz.1378), mają przedłużone
prawo jej pobierania do 30 września 2008r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń

Gdy osoba ubiegająca o świadczenie na
nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 września do
dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. Zgodnie z w/w ustawą świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekroczy kwoty 725 zł.
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata
nastąpią odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Ośrodek Pomocy Społecznej
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POLSKIE SMAKI PO RAZ CZWARTY

T

radycyjne wędliny, sery, przetwory
owocowo-warzywne, ciasta, chleby,
soki, nalewki i piwo na miodzie były prezentowane podczas IV Dni Produktów Tradycyjnych „Polskie Smaki”, które odbyły
się 11 i 12 czerwca na Praskiej Giełdzie
Spożywczej w Ząbkach. Swoje wyroby o
tradycyjnej recepturze i tradycyjnym sposobie wytwarzania oferowało kilkudzie-

sięciu producentów z Mazowsza, Podlasia
oraz Warmii i Mazur.
To mała kropla w promocję tradycyjnej żywności – podkreślił Zenon Daniłowski, prezes Praskiej Giełdy Spożywczej, mówiąc skromnie o
przedsięwzięciu, które znane jest już w całej
Polsce. Przypomniał, że produkty regionalne
odnoszą sukcesy na całym świecie. Przykładem może być ser feta, parmezan czy szynka
parmeńska. Wyraził nadzieję, że wyroby, które są prezentowane podczas „Polskich Smaków” wejdą bardziej zdecydowanie na stoły
polskie, a w przyszłości może i całego świata.
Wyraził również przekonanie, że hurtownicy z
Praskiej Giełdy Spożywczej nawiążą kontakty
dla dobra polskiej tradycyjnej żywności, dzięki czemu będzie ona obecna coraz częściej w
systemie sprzedaży detalicznej.
Poseł Jan Bury, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa stwierdził, że byłoby
dobrze, gdyby w Dniach Produktów Tradycyjnych w przyszłości reprezentowane były jednocześnie wszystkie województwa. Podkreślił, że działacze samorządowi i związkowi w
województwach i licznych powiatach podejmują wiele przedsięwzięć, w ramach których
promują polski regionalny produkt. Europa
jest obecnie otwarta na dobre polskie produkty
a członkostwo w Unii Europejskiej pomogło
w upowszechnieniu naszej regionalnej kuchni.
Władze państwowe robią wszystko, aby naszemu rodzimemu produktowi utorować drogę do rozwoju – podkreślił minister J. Bury.
Artur Ławniczak, wiceminister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi podziękował Giełdzie w imieniu
ministra Marka Sawickiego za dotychczasowy
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wysiłek promowania produktów tradycyjnych.
Zaznaczył, że minister rolnictwa przykłada
dużą wagę do tego, aby jak najwięcej produktów regionalnych i lokalnych znalazło się na
rynku. Wiceminister poinformował, że w resorcie przygotowywany jest program, który
pozwoli lokalnym producentom i przetwórcom promować się dużo skuteczniej. Zdaniem
A. Ławniczaka, należy budować porozumienie ponadpolityczne i ponadgospodarcze mające na
celu wsparcie tradycyjnych
produktów spożywczych.
Jerzy Chróścikowski,
przewodniczący
senackiej Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska podziękował prezesowi Z.
Daniłowskiemu za współpracę w parlamencie w
zakresie promocji polskiej
tradycyjnej żywności, która
znalazła wyraz m.in. w specjalnej konferencji w Senacie na temat produktu tradycyjnego. Z kolei Mariusz
Bratkowski, wicemarszałek województwa
lubelskiego zapewnił, że w przyszłym roku
na „Polskich Smakach” pojawią się wytwórcy
produktów tradycyjnych z Lubelszczyzny.
Wśród gości IV edycji „Polskich Smaków”
obecni byli także: członek Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko,
dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Arkadiusz Rybicki,
dyrektor Biura Jakości Znaków Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Igor Hutnikiewicz,
członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, główny inspektor
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Monika Rzepecka oraz burmistrz Ząbek
Robert Perkowski.
Obok producentów żywności wyłącznie
tradycyjnej, produkty spożywcze oferowało
kilkanaście firm hurtowych z Praskiej Giełdy
Spożywczej, którzy w asortymencie sprzedaży mają coraz liczniejsze produkty tradycyjne
i ekologiczne z różnych regionów kraju.
W ramach prezentacji towarzyszących, swoje produkty oferowali dealerzy samochodów
dostawczych znanych marek: Toyoty, Citroena,
Volkswagena, Opla, Mercedesa i Renaulta. Reprezentowane były także firmy zajmujące się
sprzedażą wózków widłowych, urządzeń gastronomicznych oraz oferujące usługi finansowe.
W konkursie na najciekawszą prezentację
produktów tradycyjnych IV edycji „Polskich
Smaków” przyznano puchary i dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pierwsze miejsce przyznano Zakładowi

Produkcyjno-Handlowemu „Mark” z Giżycka, który prezentował sękacze mazurskie.
Drugie miejsce uzyskała firma „Bekon” Czesława Podgórskiego z Szydłowca z wyrobami
wędliniarskimi. Trzecie miejsce otrzymało
gospodarstwo rolne Jerzego Sokoła ze Śliwna k. Choroszczy, oferujące wędzonki i kiszkę ziemniaczaną. Puchary i dyplomy laureaci
otrzymali z rąk wiceministra A. Ławniczaka.
Stoiska oceniła komisja konkursowa pod przewodnictwem Małgorzaty Orlewicz – zastępcy
dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
IV edycja „Polskich Smaków” na Praskiej
Giełdzie Spożywczej przyciągnęła rzesze
amatorów tradycyjnej, zdrowej, polskiej żywności z różnych regionów. Można było prawie
wszystkiego spróbować oraz zakupić to, co
szczególnie się spodobało i co przypadło do
smaku. Korzystano z niepowtarzalnej okazji,
aby wypytać o składniki oraz sposoby przygotowania poszczególnych produktów. Radosną
atmosferę festynu podkreślały dziarskie rytmy
kapeli „Kalina” z Podlasia.

Celem przedsięwzięcia organizowanego
przez Praską Giełdę Spożywczą jest m.in.
przyczynienie się do rozwoju małych firm z
niewielkich miejscowości, które dzięki zorganizowanej prezentacji zyskują szansę na zdobycie nowych odbiorców, poszerzenie produkcji
i zwiększenie zatrudnienia. Te firmy – które
kontynuują rodzinne tradycje i umacniają nasze
kulinarne dziedzictwo – dzięki takiej imprezie
mają możliwość nawiązania kontaktów handlowych. Problem obecności wytwarzanych
przez nie wyrobów w sklepach nie jest obecnie związany z produkcją, tylko ze sprzedażą
wyprodukowanej zdrowej żywności. Dni Produktu Regionalnego powstały z myślą o tym,
aby przyczynić się do rozwoju sieci sprzedaży
tych wyrobów – tak, aby były one dostępne w
większym zakresie dla zwykłych konsumentów. Jeśli zadba się o odpowiednią promocję, to
te produkty będą się na pewno dobrze sprzedawały. Skorzystają na tym klienci i sklepikarze,
dla których Praska Giełda Spożywcza jest miejscem zaopatrzenia.
PGS
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Chrońmy nasze karty, podobnie jak gotówkę. Przecież to są nasze pieniądze.
Jest wiele sposobów, aby bezpiecznie posługiwać się plastikowymi pieniędzmi.
Karty stały się elementem codzienności. Banki proponują nam ich coraz więcej, na co raz lepszych
warunkach. Warto uważnie przyglądać się skierowanej do nas ofercie i wybierać te karty, z których na
pewno będziemy korzystać. Ułatwi to nam, nie tylko zarządzanie własnym budżetem, ale również uchroni
nas przed przykrymi niespodziankami.
W duecie na co dzień
Dwie karty w portfelu wystarczą, aby na bieżąco dokonywać płatności i w razie potrzeby wypłacać gotówkę z bankomatów. Jeżeli posiadamy większą liczbę kart,
zastanówmy się, czy ze wszystkich będziemy korzystać na bieżąco, czy tylko sporadycznie. Portfel wypełniony po brzegi kartami płatniczymi to zaproszenie
kogoś nieupoważnionego, aby zainteresował się naszą kolekcją. Dla nas oznacza to przykre konsekwencje.
Idealny duet to karta debetowa PKO Ekspres Visa i karta kredytowa (mamy możliwość wyboru logo na karcie – albo Visa, albo MasterCard).
Karty powinny być podpisane, najlepiej czytelnie. Powinniśmy również znać przyznane limity.
Miej swoją tajemnicę
Bardzo ważną rzeczą jest ochrona PIN-u. To klucz dostępu do naszych pieniędzy. PIN to największa tajemnica właściciela karty. W żadnym wypadku nie można
przechowywać go razem z kartą. Nie można także podawać go innym osobom, nawet bliskim.
Zabezpieczenia w karcie i na karcie
Karta płatnicza zastępuje tradycyjny pieniądz i podobnie jak papierowy ma liczne zabezpieczenia. Począwszy od znormalizowanych wymiarów, poprzez
hologram, specjalny krój czcionki (stylizowane V Visy, czy MC MasterCarda), powtórzenie numeru karty na plastiku, wzór graficzny na pasku podpisu, aż po
specjalny sposób tworzenia zapisu magnetycznego na pasku karty.
Wypłata gotówki z bankomatu
Transakcji wypłaty gotówki z bankomatu należy dokonywać jak najdyskretniej. Należy upewnić się, czy osoba czekająca w kolejce za nami, nie stoi zbyt blisko
i nie podgląda naszych działań. Wprowadzając numer PIN warto zasłonić klawiaturę drugą ręką. Jest to bardzo proste zabezpieczenie przed podejrzeniem
PIN-u. Po zakończeniu transakcji należy pamiętać o odbiorze karty i potwierdzenia operacji. I oczywiście pieniędzy. Nie odebraną kartę bankomat zabiera po
30 sekundach ze względu na bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Może się bowiem zdarzyć, że zapomnimy o karcie i trafi ono w ręce kogoś niepowołanego,
kto chciałby zrobić z niej użytek.
Zapraszamy do odwiedzenia najbliższych oddziałów PKO BP.
Oddział 1 w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 47, tel. 022 781 41 49

BAL ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM NR 2

D

nia 31 maja 2008 r., w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki
odbył się bal klas trzecich. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 tradycyjnym polonezem, pięknie zatańczonym przez uczniów,
a przygotowanym przez panią Jadwigę Żaboklicką – nauczyciela muzyki. Bardzo wymownie zabrzmiały słowa piosenki „Czerwonych
gitar”: „W drogę! Już na mnie czas! Do przejścia mam tak wiele lat. Drogami, które ledwie
znam”, zaśpiewane przez Patrycję Kępkę z
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
W ZĄBKACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
Aplikant/mł. Strażnik Straży Miejskiej
Wymagania niezbędne i dodatkowe na
wymienione stanowiska znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl–konkursy na wolne stanowiska pracy.

klasy 3a. Przed absolwentami przecież kolejny etap w ich życiu, jeszcze nieznany, tajemniczy... Paulina Ogrzewała z klasy 3b i Kamil Gawryś z klasy 3e w imieniu wszystkich
uczniów klas trzecich podziękowali: dyrekcji,
wychowawcom, nauczycielom i pracownikom
szkoły za trud włożony w wychowanie, okazaną życzliwość i wyrozumiałość. W dowód
wdzięczności dyrektor Gimnazjum Małgorzata Zyśk otrzymała bukiet kwiatów.
Na tę wyjątkową uroczystość przybyło
wiele osobistości, a wśród nich m.in.: władze
Miasta Ząbki na czele z burmistrzem Robertem Perkowskim, władze powiatu wołomińskiego reprezentowane przez wicestarostę
Piotra Uścińskiego oraz wychowawcy ze
szkół podstawowych i dyrektorzy pozostałych
placówek oświatowych i wychowawczych w
naszym mieście.
Dyrektor Małgorzata Zyśk podziękowała
rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i
uczniom za przepiękną oprawę balu w aranżacji miasta nocą. Głos zabrali również: burmistrz Robert Perkowski i wicestarosta Piotr
Uściński, którzy życzyli uczniom wielu sukcesów w dalszej edukacji. Na koniec tradycyjnie wszyscy zostali zaproszeni do zabawy
słowami: „Niech żyje bal!” wypowiedzianymi
przez dyrektor szkoły.
Cała uroczystość trwała do godziny 22.00.
Bez najmniejszych wątpliwości trzeba stwierdzić, że ten wyjątkowy bal długo pozostanie
w pamięci każdego ucznia i zawsze będzie

przypominać trzy szczęśliwe lata spędzone w
gimnazjum.
Uczniowie składają serdeczne podziękowania Pani Beacie Więcek – wychowawcy
klasy 3b, Pani Agnieszce Barbachowskiej
– wychowawcy klasy 3e oraz Pani Jadwidze
Żaboklickiej – nauczycielowi muzyki za to, że
poświęciły dużo czasu i włożyły wiele wysiłku
w przygotowanie balu gimnazjalnego. W tym
miejscu pragniemy wyrazić swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do uświetnienia naszej
uroczystości.
Justyna Sobolewska
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ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
OGŁASZA KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
- najładniejszy ogród
- najładniejszy balkon
- najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać za pośrednictwem odpowiedniego
formularza do 31 lipca br., zostawiając go w Sekretariacie Urzędu Miasta.
(Formularz zgłoszeniowy jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu – www.zabki.pl).

Zgodnie z regulaminem konkursu zostanie powołana komisja,
która dokona oceny w okresie do 15 sierpnia.
Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wrażliwych na naturalne piękno.

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW

FORMULARZ ZGàOSZENIOWY
do konkursu na najáadniejszą posesjĊ w MieĞcie Ząbki

..........................................................
(imiĊ i nazwisko wáaĞciciela posesji)

.............................................
(data)

...........................................................
(dokáadny adres)
............................................................
(telefon kontaktowy)

Zgáaszam udziaá mojej posesji do konkursu „ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW” w
kategorii*:
a) najáadniejszy ogród
b) najáadniejszy balkon
c) najáadniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
(* niewáaĞciwe skreĞliü)

.................................................................
(podpis wáaĞciciela posesji)
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REGULAMIN KONKURSU NA
NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ
W MIEŚCIE ZĄBKI „ZĄBKI
– MIASTEM OGRODÓW”

I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie mieszkańców do dbałości o swoje najbliższe otoczenie: ogrody, balkony, wspólnoty mieszkaniowe.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki
III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
IV. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Miasta Ząbki.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
zgłoszenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i złożenie w Sekretariacie Urzędu
Miasta formularza zgłoszeniowego.
V. Termin konkursu
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 31 lipca 2008 r.
2. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni
przez Miejską Komisję Konkursową do 15
sierpnia br.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
nastąpi we wrześniu br., podczas Festynu
Miejskiego.
VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.
VII. Kryteria oceny
Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie
brała pod uwagę następujące kryteria:
1. W przypadku ogrodów:
- ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne
- stan i wygląd ogrodzenia
- kompozycje kwiatowe
- utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
- mała architektura ogrodowa
- sposób utylizacji odpadów
2. W przypadku balkonów:
- ogólny wygląd balkonu
- ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
- wypełnienie balustrady
VIII. Nagrody
1. Za wyróżnienie w konkursie będą przyznawane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wysokość nagród będzie ustalona odrębnie
dla każdej kategorii konkursowej.
3. W każdej kategorii planuje się przyznać po trzy
nagrody odpowiednio za I, II, III miejsce oraz
wyróżnienia dla pozostałych uczestników.
IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania ogrodów, balkonów i ich właścicieli oraz podania wyników do publicznej
wiadomości.

