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sierpnia o godz.18.00 uroczystą
mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach zainaugurowano cały cykl uroczystości związanych
z obchodami 88. rocznicy chwalebnej Bitwy
Warszawskiej. Na naszym terenie, powiatu
wołomińskiego uroczystości obchodzono niemal w każdej gminie, jednak początek tradycyjnie ma miejsce w Ząbkach, gdzie słynny
kapelan ks. Ignacy Skorupka, zanim wybrał
się do Ossowa, odprawił ostatnią mszę świętą.
Tegoroczne obchody były nadzwyczaj uroczyste. Udział w nich wzięli nie tylko władze

i mieszkańcy Ząbek, ale również burmistrzowie i inni samorządowcy sąsiadujących miast,
oraz przedstawiciele władz państwowych.
Gościem honorowym był poseł na Sejm RP
Mariusz Błaszczak, reprezentujący Prawo i
Sprawiedliwość, a także dyrektor gabinetu
wojewody Krzysztof Dąbrowski.
Uroczystość uświetniła obecność żołnierzy
Wojska Polskiego. W tych dniach nie mogło
zabraknąć kombatantów, harcerzy, przedstawicieli szkół i licznych ząbkowskich organizacji.
Po mszy wszyscy mieszkańcy i goście
przemaszerowali w uroczystej defiladzie uli-

cą Piłsudskiego na cmentarz parafialny, aby
tam, przed pomnikiem bohaterów poległych
w 1920 roku, oddać im hołd.
Tę część uroczystości rozpoczęto odegraniem
hymnu państwowego. W dalszej kolejności nastąpiły przemówienia honorowych gości. Jako
pierwszy głos zabrał poseł Mariusz Błaszczak.
- Chciałbym podzielić się moim osobistym odczuciem, ponieważ wszystko
zostało pięknie zorganizowane, z dużą
pieczołowitością, z dużym zaangażowaniem, zarówno władz samorządowych, jak
i mieszkańców Ząbek i powiatu wołomińskiego. To świadczy o kultywowaniu tradycji i postawie patriotycznej naszego społeczeństwa.
cd na str. 4

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:

www.ea.edu.pl

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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MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

W ZĄBKACH

ogłasza nabór do sekcji szermierki
dziewcząt i chłopców w wieku 10-14 lat.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i
czwartki w godzinach 16.30 – 18.30 na sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w
Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 35.
Pierwsze zajęcia już 02.09.2008 r.
Serdecznie zapraszamy !!!
Wszelkich informacji udziela trener Andrzej Kościelniakowski pod nr tel. 609 701 862
lub (0-22) 834 50 28 w godz. 12:00 – 15:00.

SZKOŁA JĘZYKÓW
OBCYCH PRYMUS

Ogłasza nabór na kursy języka angielskiego
dofinansowywane ze środków
Unii Europejskiej.
Projekt przeznaczony dla osób dorosłych
zatrudnionych na terenie województwa
mazowieckiego .
Projekt przewiduje organizację dwuletnich
szkoleń językowych (280 godzin lekcyjnych),
opartych na multimedialnych programach do
nauki języka angielskiego, w grupach 15 osobowych, na różnych poziomach zaawansowania.
Przewidywany termin rozpoczęcia projektu – listopad 2008
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W
SIEDZIBIE SZKOŁY W GODZINACH
PRACY SEKRETARIATU
Należy dostarczyć dowód osobisty, dowód
zatrudnienia w mikro-, małym lub średnim
przedsiębiorstwie lub jednostce administracji
publicznej oraz podpisany wniosek zgłoszenia.
05 – 091 Ząbki, ul. Bukowa 1
Tel.: 022 799 76 67 , 0 604 468 668
e-mail: prymus-sjo@wp.Pl

WYCIECZKA
DLA WĘDKARZY
Zarząd Koła Nr 130 Polskiego Związku
Wędkarskiego w Ząbkach informuje, że w
dniach 12 – 14 września 2008 r. zorganizowana zostanie wędkarska wycieczka autokarowa
nad mazurskie jeziora (Bachotek, Pluszne,
Wągiel k\ Piecek).
W programie m.in. spiningowe zawody o mistrzostwo koła i konkurs o największą rybę.
Uczestniczyć mogą aktualni członkowie
koła i ich najbliższa rodzina.
Zgłoszenia przyjmuje i udziela szczegółowych informacji skarbnik koła Eugeniusz Swynar – (tel. 781 – 44 – 26, Ząbki, ul. Bema 14).
Zapisy będą przyjmowane od 31 sierpnia.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o
uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność 40 zł od osoby.

MODYFIKACJA
TRASY LINII 199
Wychodząc naprzeciw otrzymywanym postulatom i realizując wnioski z konsultacji społecznych, od dnia 1 września br. Zarząd Transportu Miejskiego planuje wprowadzenie zmian
w układzie linii autobusowych, w tym linii 199.
Planuje się skierowanie linii 199 na trasę
wydłużoną z korektą w Rembertowie:
REMBERTÓW-KOLONIA - Cyrulików gen. Chruściela - Paderewskiego - Czwartaków
- Żołnierska - Zielonka: al. Piłsudskiego - Ząbki: - Szwoleżerów - Kwiatowa - Orla - 3 maja
- Batorego - Warszawa: Bystra - Radzymińska
- Trocka - Pratulińska - Handlowa - Myszkowska - Barkocińska - Ossowskiego - Kołowa
- św. Wincentego - rondo Żaba - 11 listopada
- Namysłowska - Szymanowskiego (powrót:
Namysłowska - Starzyńskiego - Rondo Żaba)
- Dąbrowszczaków - PLAC HALLERA.
Linia 199 zapewni całotygodniowe połączenie osiedla Targówek z Rondem Żaba
i placem Hallera w zastępstwie za linię 326
oraz poprawi dojazd do przystanku osobowego SKM/KM/PKP w Rembertowie.
Na podstawie informacji uzyskanych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

ETYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH

Prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt pod nr telefonu
0 508 199 385

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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ZAPROSZENIE
NA PIKNIK
RODZINNY
W imieniu mieszkańców i wolontariuszy Domu Adaptacyjnego Fundacji „Dzieci
Ulicy” serdecznie zapraszamy dzieci wraz
z rodzicami/opiekunami na charytatywny V
Piknik Rodzinny, który odbędzie się 31 sierpnia br. w godz. 12.00-18.00 na terenie naszej
placówki (Ząbki, ul. Kolejowa 31D).
W programie:
- wystąpią: Ewa Bem, Jacek Kleyff, Wojtek
Pilichowski, Jarek Wajk, Wojciech Morawski, „Contrast”, „Ava”, „The Cream”, SP
nr 2 i GM nr 2 z Ząbek,
- pokaz technik ratowniczych (Warszawskie
Pogotowie Ratunkowe), prezentacja dzikich
ptaków (Piotr Zadworny), „bliżej sportów
wodnych”, ergometry (Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie),
- konkursy z nagrodami, loteria, lody, grill
(dla dzieci gratis).
Serdecznie zapraszamy!

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

CO SŁYCHAĆ

W

NOWE BOISKA W ZĄBKACH

ydaje się, że rok 2008 będzie kluczowy dla Ząbek, jeśli chodzi o budowę przyszkolnych boisk sportowych.
Praktycznie do dziś Ząbki nie mogły pochwalić się żadnym przyzwoitym boiskiem.
Druga połowa tego roku będzie pod tym
względem prawdziwym przełomem. We
wrześniu zostanie oddane do użytku nowe
boisko ze sztucznej nawierzchni wybudowane przy nowej szkole zlokalizowanej
przy ul. Kościelnej. A jeszcze w tym roku
zostanie wybudowane kolejne boisko, na
terenie Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy
ul. Batorego. Stanie się to możliwe dzięki
dofinansowaniu, o jakie Miasto ubiegało
się w ramach programu „Blisko Boisko”.
Aplikacja została pozytywnie rozstrzygnięta, a maksymalna kwota dofinansowania
wyniesie 300 tys. zł. Dla Ząbek to ogromne wyróżnienie, gdyż takie dofinansowanie
otrzymało zaledwie 50 podmiotów w całej
Polsce, a tylko 4 na Mazowszu.

- To jest nasz duży sukces. W zeszłym roku
po raz pierwszy została przeprowadzona ta
akcja. Z dotychczasowych rozstrzygnięć wynika, że w ciągu roku przypada jedno takie dofinansowanie na cały powiat. W zeszłym roku
środki otrzymało starostwo powiatowe na realizację boiska przy zespole szkół, w tym roku
z terenu powiatu wołomińskiego tylko nasze
miasto otrzymało te środki. Będziemy dalej
zabezpieczali środki własne i rozpoczniemy
procedurę przetargową na wykonawstwo tego
boiska jeszcze w sierpniu. Mam nadzieję, że
pod koniec września będziemy mogli rozpocząć już prace budowlane.
Według naszego harmonogramu boisko będzie oddane do użytku jeszcze w tym roku. Zlokalizowane zostanie ono przy Publicznym Gimnazjum Nr 2, gdzie do tej pory nie było boiska.
Musimy dbać o całą infrastrukturę oświatową. Szkoła ta nie tak dawno została wzbogacona o piękną salę gimnastyczną, a teraz wybudujemy boisko. Plany nasze są takie, aby przy

obiektach oświatowych co roku przybywało po
jednym boisku. W tym roku będzie wyjątkowo,
bo powstaną aż dwa boiska. Jedno jest przy nowej szkole na Kościelnej, a drugie będzie przy
ul. Batorego. W przyszłym roku również zamierzamy zrobić jedno boisko, prawdopodobnie powstanie ono przy Szkole Podstawowej
Nr 2 – komentuje burmistrz Robert Perkowski.
Program prewencyjny „Blisko Boisko”
powstał z inicjatywy PZU SA oraz PZU Życie
SA wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W ramach tegorocznej II edycji programu PZU oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki
dofinansują budowę 50 boisk.
Na budżet II edycji programu „Blisko Boisko” przeznaczono 15 mln zł, w tym 10 mln
zł z funduszy prewencyjnych PZU oraz 5 mln
zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Oznacza to, że dofinansowanie budowy każdego boiska wyniesie ze strony PZU
- 46,66 % (maksymalnie 200.000 zł), ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki - 23,34 %
(maksymalnie 100.000 zł).
red.

NOWE PRZEDSZKOLE
PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Ząbki, ul. Saperów 6
tel 788 386 288
692 714 670
www.bajkazabki.eu
biuro@bajkazabki.eu
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cd. ze str. 1

komunistycznej duże oparcie mogliśmy znaleźć w kościele. Za to należy się głębokie podziękowanie.
Spotykamy się z okazji uroczystości upamiętniających obronę cywilizacji chrześcijańskiej przed nawałą bolszewicką, w miejscu
znamiennym, bowiem w miejscu związanym
z osobą ks. Ignacego Skorupki. Ks. Skorupka
w Ząbkach odprawił mszę św. poprzedzającą
bitwę warszawską, w miejscu związanym z
wysiłkiem narodowo – wyzwoleńczym.
Chciałbym, aby przesłanie, które płynie z
tego miejsca i z tej uroczystości stało się dla
nas wskazówką na przyszłość – powiedział
poseł Mariusz Błaszczak.
W imieniu wojewody mazowieckiego głos
zabrał dyrektor gabinetu wojewody Krzysztof
Dąbrowski. Dyrektor odczytał list od wojewody, w którym napisano:
„Żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć w
tej uroczystości. Chciałbym jednak podziękować

A jak pokazują obecne doświadczenia,
to, co się dzieje u naszych sąsiadów, tych
dalszych sąsiadów, myślę tutaj o Gruzji, jest
niesłychanie ważne. To daje nam naukę, że
na co dzień musimy walczyć o naszą niepodległość, że na co dzień musimy się troszczyć
o naszą przyszłość. W związku z tym musimy
zdawać sobie sprawę, jakże istotne jest, abyśmy młode pokolenia wychowywali w poczuciu patriotyzmu, w poczuciu troski o naszą
wspólną Ojczyznę. Tak jak mówił ks. dziekan podczas mszy świętej - polski patriotyzm
zawsze związany był z religią, wyznaniem,
które w różnych okresach naszej historii powodowało, że przetrwaliśmy jako naród, jako
społeczeństwo. Również w okresie dominacji

za zaproszenie i za pośrednictwem burmistrza
podzielić się kilkoma refleksjami. Jak co roku
w rocznicę bitwy pod Warszawą oddajemy hołd
tym wszystkim, którzy latem 1920 roku walczyli
i ginęli za niepodległą Ojczyznę, za Polskę ledwo
odrodzoną z zaborów, nad którą znów zawisło
niebezpieczeństwo. Zwycięstwo, które wówczas odnieśliśmy nie było łatwe. Przyniosły je
śmiałe decyzje marszałka Józefa Piłsudskiego,
talent i dyscyplina przywódców, niezwykłe poświęcenie polskiego żołnierza oraz zjednoczenie
wysiłku całego społeczeństwa. Okazało się, że
w tym zasadniczym momencie naszej historii,
Polska mogła liczyć na swoich obywateli, ludzi
wszystkich stanów i zawodów. Wierzę, że ten rodzaj mobilizacji w trudnych dla narodu polskiego
chwilach wciąż w nas tkwi. Dzięki niemu gotowi
byliśmy przyjąć wyzwania, jakie postawił przed
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nami wiek XX. Dzięki temu żyjemy dziś w wolnym, demokratycznym kraju, ciesząc się rosnącym dobrobytem. Stawiamy teraz przed sobą nowe cele
i obowiązki, by umacniać nasze bezpieczeństwo i pozycję w świecie. Nigdy
jednak nie powinniśmy zapominać komu, co zawdzięczamy. Bo gdyby nie
tamta bitwa i tamte zwycięstwo być może losy Europy potoczyłyby się zgoła
inaczej. Podpisano wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.”.
W imieniu władz powiatowych wystąpił wicestarosta Ryszard Węsierski.
- Drodzy mieszkańcy Ząbek. W tym roku przypada 88. rocznica
Bitwy Warszawskiej, która uratowała Polskę i Europę przed zalewem
bolszewizmu. To wielki i ważny dzień dla wszystkich Polaków, a przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wołomińskiego. To dzień również ważny dla każdego ząbkowianina. To tutaj stacjonowała cała 8
Dywizja Piechoty, to tutaj 14 sierpnia ks. Ignacy Skorupka odprawił
mszę polową dla 8 Dywizji Piechoty, tutaj też został zorganizowany
szpital polowy dla żołnierzy walczących pod Leśniakowizną i Turowem. Oddajmy należną cześć wszystkim walczącym, gdyż dzięki nim
spełniło się marzenie o wolnej Polsce. Pamiętajmy o tych, którzy stanęli w obronie największych wartości, w obronie wolności Ojczyzny
– powiedział wicestarosta Węsierski.
Kolejnym mówcą był przewodniczący Rady Miasta Ząbki Sławomir Ziemski, który w imieniu Rady Miasta podziękował wszystkim
uczestnikom uroczystości: mieszkańcom Ząbek, księżom proboszczom, również wszystkim zaszczytnym gościom.
- Jest to kolejna rocznica najważniejszej bitwy w historii naszego
kraju. My, jako ząbkowianie jesteśmy zobowiązani, żeby te obchody odbywać i podkreślać, z uwagi na mszę świętą, która odbyła się w tamtym
czasie, jak i ze względu na osobę, która mieszkała w naszym mieście.
Często o tym zapominamy, ale naszym mieszkańcem przed II wojną
światową był gen. Władysław Sikorski. Mieszkał on w domu przy ul.
Słowackiego, był jednym z bohaterów drugiej linii frontu biegnącego
przez Nasielsk – powiedział przewodniczący ząbkowskiej rady.
Jako ostatni głos zabrał burmistrz Ząbek Robert Perkowski.
- To prawda, ks. Skorupka odprawiał u nas ostatnią mszę świętą i stąd
zagrzewając żołnierzy do boju poszedł do Ossowa. Na pamiątkę tamtych
lat, pamiątkę wszystkich poległych żołnierzy, bohaterów 1920 roku w powojennych Ząbkach wzniesiono pomnik, który został podpisany - „mieszkańcy Warszawy” .Dlaczego Warszawy? Wiąże się to z obowiązującym
wówczas ustrojem samorządu terytorialnego. Wtedy Ząbki administracyjnie przynależały do Warszawy - Wawer. Tak krótka historia jest wytłumaczeniem napisu, który widnieje na pomniku. Wszystkim chciałbym
podziękować za obecność, za pamięć, za kultywowanie tej naszej lokalnej,
ale i ogólnopolskiej tradycji – powiedział burmistrz Perkowski.
Po przemówieniach nastąpił apel poległych. Na część poległych żołnierze oddali kilka honorowych salw. Następnie delegacje władz różnych
szczebli wzięły udział w ceremonii składania kwiatów i wieńców.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani zaśpiewali kilka
pieśni patriotycznych.
Mirosław Oleksiak
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DRUGI PRZETARG NA PARK MIEJSKI
Po raz kolejny został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej rewitalizację parku miejskiego. Pierwszy przetarg nie został zakończony pozytywnie.
- Pierwszy przetarg unieważniliśmy z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert, które naszym zdaniem były znacząco wyższe niż
ceny rynkowe. Myślę, że jeśli byłaby to cena porównywalna
do tej z kosztorysu, to pewnie bylibyśmy skłonni dołożyć część
środków finansowych i zamknąć procedurę przetargową. Natomiast zdecydowaliśmy się na ponowne ogłoszenie tego przetargu. Z uwagi na to, że nie jest to dla nas sprawa najbardziej pil-

RUSZYŁA BUDOWA
UL. WYSOCKIEGO
Rozpoczęły się prace budowlane kolejnej ząbkowskiej drogi. Tym
razem czas przyszedł na ulicę Wysockiego. Ulica ta jak większość w tej
części miasta jest bardzo wąska, ledwo mieszczą się tam dwa mijające
się samochody, a o chodniku dla pieszych w ogóle nie może być mowy.
- Jest to ulica, przy której, na odcinku 500 m, mieszka blisko 100
rodzin. Jest to ulica mocno zagęszczona, a jednocześnie bardzo wąska,
bez żadnych przecznic. Co ważne, droga ta posiada pełną infrastrukturę - mówi burmistrz Perkowski.
Realizacja tej ulicy to jednak zaledwie kropla w morzu potrzeb.
- Podobnie z resztą wyglądają inne ulice w tzw. rejonie ostrowszczyzny. Jest to jedno ze starszych osiedli w Ząbkach, wiele zabudowań
jest tam nawet sprzed wojny, a jednocześnie trudno się tam mieszka.
Nieutwardzona droga o szerokości 4 m na długości 500 m jest bardzo
uciążliwa w użytkowaniu – dodaje burmistrz Ząbek.
Z uwagi na to, że droga jest bardzo wąska będzie ona wybudowana
jako ciąg pieszo – jezdny, bez wyodrębnionego chodnika.
W związku z tym, że drogi w całym rejonie są bardzo wąskie, burmistrz rozważa czy nie wprowadzić tam systemu jednokierunkowego.
Prace nad tą droga prawdopodobnie zakończą się w październiku.
Trudno jednak mówić o terminie realizacji precyzyjnie, bo już na początku tego przedsięwzięcia okazuje się, że jest mnóstwo różnych kolizji, których nikt nie był w stanie przewidzieć. - Niestety sieć telekomunikacyjna czy telewizja kablowa albo były źle zinwentaryzowane, albo w
ogóle nie zinwentaryzowane. Połączenia te nie zostały naniesione na dokumentację techniczną. W konsekwencji koparka napotyka na przewody, których teoretycznie nie powinno być. Takich sytuacji jest cala masa.
Przez to praca może się trochę wydłużyć – ocenia burmistrz Perkowski.
red.
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na, uważam, ze skoro park miejski i tak przez tyle czasu nie był
dotykany, to jeśli poczekamy z projektem miesiąc, czy dwa to
się nic nie stanie, a możemy w ten sposób zaoszczędzić nawet
kilkaset tysięcy złotych – uważa burmistrz Robert Perkowski.
Jeszcze pod koniec zeszłego roku została opracowana wstępna
koncepcja rewitalizacji (odnowy) tego, znajdującego się w samym
centrum miasta parku.
Trzeba przyznać koncepcja dość atrakcyjna, czyniąca z tego parku
znakomitą wizytówkę Ząbek. Pozostaje teraz wykonać dokumentację
i rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia.
red.

ŁĄCZNIK

PONIATOWSKIEGO–ORLA
Powstał nowy ciąg pieszo – jezdny, który połączy dwie ulice w centrum
miasta: Poniatowskiego oraz Orlą. Nowy łącznik usprawni komunikację w tej
części miasta. Jest też początkiem kolejnych inwestycji w tej części Ząbek.
- Centrum Ząbek wymaga również wielu inwestycji. Pomimo, iż jest to
wizytówka Naszego Miasta, nie należy ona do najbardziej estetycznych.
Powoli zabieramy się za tę okolicę. Pierwszym wykonanym zadaniem jest
udrożnienie ulicy Poniatowskiego oraz budowa łącznika pomiędzy Poniatowskiego a Orlą. Do tej pory ta centralna lokalizacja była „nielegalnym”
wysypiskiem gruzu i śmieci, a teraz przemieniła się w estetyczny i funkcjonalny fragment infrastruktury lokalnej. Można wreszcie wyjechać na
ulicę Ks. Skorupki również przez Poniatowskiego. Jesteśmy w bieżącym
kontakcie z osobami handlującymi na bazarku i wspólnie chcemy go zmodernizować. Wiemy również iż równolegle do modernizacji należałoby
zmodernizować ulicę Targową, wybudować ulicę Wiosenną oraz położyć
nakładkę asfaltową na części Poniatowskiego i Kołłątaja. W przypadku
nakładki asfaltowej jak również budowy Wiosennej, chcemy zrobić to
przy współpracy z lokalnymi developerami i przy ich znaczącym współudziale – komentuje burmistrz Robert Perkowski.
red.

ASFALT NA SKRAJNEJ
Modernizacja ulicy Skrajnej ma się ku końcowi. 22 sierpnia kończono już
asfaltowanie nawierzchni. Zostanie jeszcze wykonanie części chodników.
Budowa ulicy Skrajnej jest pierwszym etapem realizacji większego przedsięwzięcia, chodzi o małą obwodnicę centralnej części Ząbek. Jadąc od strony ul. Chełmżyńskiej, aby dojechać na Targówek,
nie trzeba będzie jechać aż do samego skrzyżowania przy kościele
Świętej Trójcy, a wystarczy skręcić w ulicę Skrajną i dalej pojechać
drogą nowoprojektowaną, nad którą urząd obecnie pracuje.
red.
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INWESTYCJE WODOCIĄGOWE W 2008 ROKU
1) INWESTYCJE WYKONANE:
- Remont magistralnej sieci wodociągowej – w ul. Jana Pawła
II oraz wykonanie studium wykonalności. Zakończono prace związane
z budową wodociągu w ulicy. Zgodnie z umową Wydatkowano kwotę
598 125,00zł.
- Budowa wodociągu w ul. Prusa
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 85 400,00zł. Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidywany
był na 10 grudnia 2008. Inwestycję udało się jednak zrealizować dużo
wcześniej.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja (odc. od ul. Legionów do ul. Wyzwolenia)
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 128 100,00zł.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie. z umową zaplanowano na 3 września 2008 roku.
- Budowa wodociągu w ul. Gdyńskiej
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 179 340,00zł.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową 3 września
2008roku.
- Budowa wodociągu w ul. Reymonta
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 152 665,57zł.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową 1 sierpnia
2008 roku.
- Budowa wodociągu w ul. Malczewskiego i Złotej
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 104 142,93zł.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową 22 lipca
2008 roku.
2) INWESTYCJE WODOCIĄGOWE W TRAKCIE REALIZACJI
A) Opracowywanie dokumentacji:
- Magistralna sieć wodociągowa opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,
I etap ul. Wyzwolenia, Słoneczna, Langiewicza, Lipowa oraz spinka wodociągu Wyzwolenia-Gdyńska.
Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na
kwotę 108 763,00 zł (dot. opracowania projektu etap I) oraz na kwotę
121 893,86 (dot. opracowania projektu etap II)
Przewidywany termin zakończenia zgodnie z umową 14 października 2008 roku.
- Opracowanie projektu budowy wodociągu w ulicy Warszawskiej i ulicach przyległych (w ciągu od ul. Dolnej do ul. Zimnej).
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na
kwotę 82 350,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia zgodnie z umową 22 września
2008 roku.
- Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Chełmońskiego i Herberta.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na
kwotę 23 180,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia zgodnie z umową 22 września
2008 roku.
- Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Niepodległości.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na
kwotę 8 540,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia zgodnie z umową 22 września
2008 roku.
- Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Budkiewicza.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na
kwotę 25 620,00 zł
Przewidywany termin zakończenia zgodnie z umową 22 września
2008 roku.
- Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Żwirki.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na
kwotę 21 350,00 zł.
Przewidywany termin zakończenia zgodnie z umową 22 września
2008 roku.
B) Roboty budowlane
- Budowa wodociągu w ul. Cisowej, Wierzbowej, Modrzewiowej.
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 107 360,00zł.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową 10 grudnia
2008 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego (odc. od ul.
Sobieskiego - Leszyckiego)
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 82 960,00zł. Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową 10 grudnia 2008
roku.
- Magistralna sieć wodociągowa: II etap – Rychlińskiego – Sobieskiego – przejście przez tory do ul. 3-go Maja.
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 688 080,00zł.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową 10 grudnia
2008 roku.
- Budowa wodociągu w ul. Górnośląska-Gałczyńskiego.
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 335 500,00zł.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową 1 grudnia
2008 roku.
3) INWESTYCJE, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE
- Budowa wodociągu w ul. Wyszyńskiego i ul. Wilczej.
Podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 273 280,00zł.
Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową 1 grudnia
2008 roku.
- Budowa wodociągu w ul. Maczka
Dokumentacja projektowa złożona w Starostwie Powiatowym z
wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
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REKONSTRUKCJA BITWY WARSZAWSKIEJ

Ż

yjemy w kraju, w którym brakuje prawdziwych autorytetów. Te,
które się pojawiają giną szybko pod naporem bezpardonowej krytyki. Historia naszego państwa zdaje się rozmywać w obliczu bieżących
wydarzeń. Media goniące za sensacją nie dają szans na refleksję nad otaczającymi nas zmianami. Stajemy się nieświadomymi ofiarami dezinformacji atakowani ze wszystkich stron sprzecznymi doniesieniami. Ginie
poczucie więzi narodowej i dumy. Wręcz wstydem staje się mówienie
otwarcie o honorze i patriotyzmie. Tylko dzięki uporowi ludzi starszych,
kombatantom pamiętającym czasy strasznych wojen możemy brać udział
w uroczystościach upamiętniających najważniejsze wydarzenia naszej
historii. To dzięki nim i ich rodzinom nie zginęła pamięć o Katyniu czy
o „Cudzie nad Wisłą”. To dzięki harcerzom pielęgnującym pamięć narodową dzieci mogą dowiedzieć się o dziełach dokonanych przez naszych
przodków. Nie zapominajmy o tych ludziach.
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Podczas uroczystości upamiętniających 88 rocznicę “Cudu nad Wisłą” nie jednemu wrażliwszemu widzowi popłynęła łza z oka. Rekonstrukcja bitwy co roku jest lepiej wykonana. Efektowne wystrzały i wybuchy w znacznym stopniu oddają grozę tego wydarzenia. Od pięciu lat
i u nas w Ząbkach odbywa się mała uroczystość z mszą świętą i apelem
poległych na cmentarzu. Daje ona początek uroczystościom w całym
powiecie wołomińskim.
Jak krucha jest pamięć o naszej historii świadczy fakt, iż niewielu
mieszkańców Ząbek wie, że właśnie po odprawionej w naszym mieście
Mszy Świętej przez księdza Ignacego Skorupkę żołnierze ruszyli do
bitwy pod Ossowem. Bitwy, podczas której swoje bohaterstwo ksiądz
Ignacy Skorupka przypłacił własnym życiem.
Marcin Kubicki
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F

NAJŁADNIEJSZE OGRODY

ormalnie trwa jeszcze ogłoszony przez burmistrza Ząbek konkurs
na najładniejszą posesję. Do końca lipca udział w konkursie zgłosiło 20 uczestników (rodzin). W pierwszej połowie sierpnia Miejska
Komisja Konkursowa odwiedziła wszystkie posesje, skrupulatnie
przyglądając się zgłoszonym obiektom. Przypomnijmy, konkurs został
ogłoszony w trzech kategoriach: najładniejszy ogród, najładniejszy
balkon oraz najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej. Najwięcej
zgłoszeń nadesłano do kategorii najładniejszy ogród – 12, nieco mniej
na najładniejszy balkon – 7. Nie dopisały wspólnoty mieszkaniowe. W
konkursie wzięła udział tylko jedna z nich.
Teraz przed komisją trudna praca - wyłonienie zwycięzców. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas wrześniowego festynu.
- Naszą intencją jest to, żeby osoby, które dbają o swe najbliższe
otoczenie zostały zauważone i w pewien sposób docenione. Obserwując inne okoliczne miejscowości, które mają podobne konkursy,
ale również sięgając w przeszłość, do historii naszego miasta, kiedy
takie konkursy też były organizowane, to mam nadzieję, że ta pasja
może się rozszerzać i w pewnym sensie stać się modna. Uważam,
że jest to dobra idea. Liczymy, że jest to jeden z elementów poprawiających estetykę naszego miasta – podsumowuje burmistrz Ząbek
Robert Perkowski.
Poniżej przedstawiamy najciekawsze fragmenty odwiedzonych
ogrodów i balkonów.
red.
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WYPOCZYNEK LETNI KOŁA TPD - ZĄBKI

O

d 28 lipca do 10 sierpnia dzieci i młodzież
z rodzicami z Koła Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach
przebywały na turnusie rehabilitacyjnym nad
morzem. Tym razem miejscem naszego wypoczynku była piękna miejscowość- Sarbinowo.
Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy
,,Violetta”, w którym gościliśmy przez dwa
tygodnie jest położony blisko morza. Promenada wzdłuż brzegu zachęcała do codziennych

spacerów, a piękna plaża do przyjemnego odpoczynku w promieniach słońca.
Słoneczna pogoda sprzyjała naszemu wypoczynkowi, chociaż mieliśmy okazję podziwiać również wzburzone morze w czasie
sztormu. Ośrodek ,,Violetta” wyposażony jest
w doskonałą bazę rehabilitacyjną. Każdy z
kuracjuszy został objęty fachową opieką. Wyjątkowo sympatyczni rehabilitanci swoim humorem i doskonałym podejściem do pacjen-

POMOC W USUWANIU AZBESTU

M

ając na uwadze dobro środowiska naturalnego, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w budżecie Miasta Ząbki na 2008 r. są
przewidziane środki na pomoc w utylizacji zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.
Pomoc ta skierowana jest do osób fizycznych i
polegać będzie na wywiezieniu i unieszkodliwieniu powstałych z rozbiórki odpadów azbestowych
na koszt Gminy. Natomiast koszt samej rozbiórki
lub remontu ponosi właściciel. Pomoc udzielana
będzie do wyczerpania środków przeznaczonych
na bieżący rok. O udzieleniu pomocy decydować
będzie kolejność złożonych wniosków (decyduje
data wpłynięcia do Urzędu) oraz złożenie zbieranej
w ubiegłych latach informacji o posiadanych wyrobach azbestowych lub jej zaktualizowanie. O terminie odbioru zdemontowanych wyrobów wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.
Zasady udzielania pomocy w utylizacji odpadów
zawierających azbest na terenie Miasta Ząbki określa Regulamin, który zamieszczony jest poniżej.
Regulamin udzielania pomocy w utylizacji
wyrobów azbestowych ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz budżetu Miasta Ząbki
Regulamin określa zasady udzielania pomocy w utylizacji odpadów zawierających
azbest na terenie Miasta Ząbki
1. Pomoc w utylizacji odpadów zawierających
azbest zwana dalej „pomocą” skierowana
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jest do osób fizycznych, posiadających nieruchomość na terenie miasta Ząbki.
2. Pomoc dotyczy wywozu oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
leżących w granicach miasta Ząbki.
3. Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym
od 0,1% azbestu, w szczególności:
a) płyty azbestowo-cementowe płaskie lub
faliste (pokrycia dachowe – eternit),
b) rury i złącza azbestowo-cementowe,
c) izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest.
4. Koszty rozbiórki i prac remontowych ponosi właściciel nieruchomości.
5. Koszty odbioru z danej nieruchomości odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
oraz ich utylizacji ponosi Miasto Ząbki.
6. Pomoc finansowana jest z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz budżetu Miasta Ząbki, zgodnie z planem
finansowym stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy.
7. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zwierających azbest pochodzących z demontażu i rozbiórki obiektów
budowlanych, prowadzić będzie firma wyłoniona przez Urząd Miasta Ząbki w postępowaniu o zamówienie publiczne, zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych z

tów uprzyjemniali codzienne zabiegi, dzięki
czemu rehabilitacja stała się jakby jedną z
,,atrakcji” turnusu.
Nie zabrakło i wyjazdów na wycieczki.
Zwiedziliśmy Mielno oraz Kołobrzeg, gdzie
zorganizowano nam rejs statkiem po Bałtyku.
Inny charakter miała wycieczka do miejscowości Dobrzyca. Tam podziwialiśmy przepiękny ogród botaniczny urządzony w stylu
angielsko- francusko- japońskim.
Przyjemne również były wyprawy brzegiem
morza w poszukiwaniu bursztynów, czy spacery
do pobliskich miejscowości. Wieczory w Ośrodku spędzaliśmy wesoło na wieczorkach tanecznych przy orkiestrze, dyskotekach lub ogniskach
organizowanych przez gospodarzy turnusu.
Wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach wracaliśmy do Ząbek, chociaż z żalem żegnaliśmy spokojne, pozbawione zgiełku i hałasu Sarbinowo.
Dzięki dofinansowaniu PCPR, Fundacjom:
PZU i Dr M. Kantona oraz innym ofiarodawcom mogliśmy dość liczną grupą (38 osób)
wyjechać na letni wypoczynek połączony z
rehabilitacją. W imieniu dzieci, młodzieży i rodziców Koła TPD w Ząbkach serdecznie dziękujemy za dofinansowanie naszego wyjazdu.
Dzieci i rodzice Koła TPD w Ząbkach
dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z późn. zm.).
8. Pomoc udzielana będzie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości (bądź posiadacza za pisemną zgodą właściciela), który
należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091
Ząbki. Wzór wniosku stanowi Załącznik do
niniejszego Regulaminu.
9. Ze względu na ograniczone środki budżetowe, pomoc udzielana będzie do wyczerpania
środków przeznaczonych na bieżący rok.
10. O udzielanej pomocy decyduje kolejność złożonych wniosków (decyduje data
wpłynięcia do Urzędu) oraz przedłożona
wcześniej informacja lub zaktualizowana
informacja o posiadanych na terenie gospodarstwa wyrobach zawierających azbest.
11. Odbiór zdemontowanych wyrobów azbestowych odbędzie się w momencie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń.
12. O terminie odbioru wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.
13. Zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być ułożone, zafoliowane
oraz znajdować się na paletach i w miejscu
łatwo dostępnym dla firmy odbierającej.
14. Postępowanie w sprawie udzielanej pomocy prowadzi właściwa merytorycznie komórka organizacyjna w Urzędzie Miasta
Ząbki, tj. Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
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XXIX SESJA RADY MIASTA

7 sierpnia odbyła się XXIX Sesja Rady
Miasta Ząbki, podczas której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie aktualizacji na lata 2008 - 2011 planu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej,
gruntu stanowiącego części działek nr 165 i
166 położonych w obrębie 3-14, przy ul. Jodłowej i ul. Broniewskiego w Ząbkach;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego część działki
nr 18 położonej w obrębie 3-35 przy ul. Powstańców w Ząbkach;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargo-

wym, gruntu części dziaůki nr 261 poůoýonej w obrćbie 1-18, o powierzchni 318 m˛
przy ul. Nowej w Ząbkach;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 17 położonej
w obrębie 1-01, o powierzchni 264 m˛ przy
ul. Wolności w Ząbkach;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 200/1 położonej w obrębie 1-13, o powierzchni 242 m˛
przy ul. Starzyńskiego w Ząbkach;
- w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację
zadań inwestycyjnych;

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację
zadań inwestycyjnych
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł
dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów
oraz wskazania jednostek budżetowych, które
utworzą rachunek dochodów własnych;
- w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/283/2006
z dnia 14 lutego 2006 r. dotyczącej wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
- zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych;
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2008 rok.
Pełna treść wszystkich uchwał dostępna jest na
stronie internetowej Urzędu Miasta - www.zabki.
pl (link Biuletyn Informacji Publicznej) lu bezpośrednio na stronie BIP – www.umzabki.bip.org.pl.

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI
(2 poł. lipca – 1 poł. sierpnia 2008)
Zarządzenie Nr 0151/80/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie
dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.
Zarządzenie Nr 0151/81/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie
harmonogramu realizacji budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok
Zarządzenie Nr 0151/82/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie
powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz
zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych:

na roboty budowlane związane termomodernizacją budynków Urzędu Miasta przy ul. Wojska
Polskiego 10 i 12 w Ząbkach - II etap
Zarządzenie Nr 0151/83/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do
3 lat w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 0151/84/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki
Zarządzenie Nr 0151/85/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2008 r. w

ZMIANY W URZĘDZIE

Od 1 września br. zostanie wprowadzony
w życie nowy regulamin organizacyjny. - Jest
to konsekwencja zmian podjętych rok temu.
Chcemy je kontynuować. Zmiany mają na
celu przede wszystkim nie tyle powoływanie
nowych struktur, czy komórek, ale łączenie
pojedynczych stanowisk w grupy i tworzenie
w ten sposób referatów. Samodzielne stanowiska mają tę wadę, że jeśli ktoś pójdzie na
urlop lub się rozchoruje, to trudno taką osobę
zastąpić. Organizacyjnie łącząc te stanowiska
w większe komórki, łatwiej będzie obsługiwać
dany obszar, poprzez możliwość zastępstw.
Ponadto trzeba było usprawnić pracę niektórych referatów – uważa burmistrz Perkowski.
W Ząbkach istniały bowiem dotąd takie referaty, które kumulowały w sobie bardzo dużo
obowiązków. Sztandarowym przykładem jest
referat oświaty, który oprócz spraw typowo
oświatowych zajmował się również i sportem,
i kulturą, ale także sprawami społecznymi, a
kiedyś nawet i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a z drugiej strony nie było innych

niezbędnych komórek organizacyjnych, jak
np. zajmujących się ochroną środowiska.
Wcześniej niektóre obszary w ogóle nie
były regulowane przez miasto. Nie było osoby
zajmującej się kwestiami ochrony środowiska, a jest to bardzo szeroki zakres kompetencji, m.in.: sprawa nadzorowania wywozu
nieczystości, kanalizacji, wdrażania i nadzoru
nad przestrzeganiem regulaminu czystości i
porządku w mieście, nadzoru nad selektywną zbiórką odpadów, sprawy azbestu i wiele
innych spraw życia codziennego. W tym celu
została powołana jednoosobowa komórka,
która realizuje te zadania. Dla porównania w
sąsiadujących gminach, w podobnych strukturach pracuje 2-3 osoby. Dzięki tej decyzji uruchomiona jest selektywna zbiórka odpadów,
zorganizowany jest odbiór azbestu na terenie
miasta, czego nie było w Ząbkach nigdy.
Zdaniem burmistrza referat oświaty powinien
nadzorować jednostki podległe miastu w zakresie oświaty, czyli szkoły i przedszkola. Obecnie
jest ich 7, ale w międzyczasie powstało wiele

sprawie określenia zasad dotyczących sporządzania sprawozdania finansowego - rachunek
zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki
Zarządzenie Nr 0151/86/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta
Ząbki na 2008 rok
Zarządzenie Nr 0151/88/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2008 r. w
sprawie powołania, organizacji, składu, trybu
pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień
publicznych
nowych przedszkoli prywatnych, które z mocy
ustawy gmina musi dofinansowywać. Aby odciążyć referat oświaty wydzielono z niego więc
sport i kulturę. Stworzone zostało stanowisko ds.
promocji, sportu i kultury. - Na stanowisku tym
będzie pracowała osoba, która będzie się zajmowała promocją miasta, która jest potrzebna
nie tylko po to, żeby wiedzieć o mieście więcej,
ale również i po to, aby promować kulturę, promować wydarzenia, które mają miejsce w Ząbkach (zima w mieście, lato w mieście, festyny),
ale również poprzez promocję urzeczywistniać
wszelkiego rodzaju istotne inwestycje (tramwaj,
drogi wojewódzkie, powiatowe). Będzie to również w pewnym sensie promocja gospodarcza
naszego miasta, jak również promocja sportu,
będzie można uaktywnić także elementy kulturowe. Będzie również prowadzona promocja
zdrowia, czyli wszelkich działań prozdrowotnych. Jest to obszar działania bardzo szeroki.
Ta jedna osoba będzie na pewno miała co robić.
Dla porównania dodam, że w starostwie pracują
3 osoby zajmujące się promocją – podsumował
burmistrz Perkowski.
red.
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W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU

K

ilka lat starań o przebudowę drogi wojewódzkiej 634 w Ząbkach nie poszło na marne.
To właśnie w Parafii Św. Trójcy w Ząbkach
w grudniu 2003 roku w obecności Księdza Proboszcza Edwarda Kowary podpisane zostało
porozumienie powołujące Zespół Koordynujący
Modernizację Dróg Wojewódzkich w Powiecie Wołomińskim z udziałem Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich, władz Powiatu
Wołomińskiego i 10 gmin tworzących powiat
oraz Urzędu Marszałkowskiego z ówczesnym
Wicemarszałkiem Bogusławem Kowalskim na
czele. Przewodniczącym w/w zespołu został mianowany Ryszard Walczak, ówczesny Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, który przyczynił się do zamontowania świateł przy
skrzyżowaniu ulicy Ks. Ignacego Skorupki z ul.
Orlą oraz przy kościele.
W ramach starań o wiele najważniejszych
inwestycji w naszym powiecie przyczyniłem się
do zaplanowania w ramach środków z budżetu
Urzędu Marszałkowskiego przebudowy drogi
wojewódzkiej 634 przebiegającej przez Ząbki
obejmującej ulicę Ks. Ignacego Skorupki i ul.
Józefa Piłsudskiego do granic Warszawy przy
ulicy Łodygowej. Dzięki temu uprzedni zarząd
naszego miasta podpisał stosowne porozumienia
z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich
i przystąpił powoli do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.

Przez okres tworzenia dokumentacji na mą
prośbę kilkukrotnie rezerwowano środki w budżecie MZDW na przebudowę w/w drogi, tych
zaplanowanych wydatków w 2007 roku na znaczny odcinek w/w drogi, szkoda było znów utracić,
tym bardziej, że remont drogi wojewódzkiej 634
jest finansowany w całości z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego poza projektem realizowanym przez władze naszego miasta .W związku
z tym zapoznałem z tymi możliwościami nowo
wybranego Burmistrza Roberta Perkowskiego, a
nasze spotkanie z byłą Panią Dyrektor Zarządu
MZDW Panią Teresą Maderek pozwoliło ustalić
zakres współdziałania w celu niezwłocznego rozpisania przetargu na realizację przebudowy drogi
634. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłoniona Firma z Tłuszcza przystąpiła do przebudowy drogi
według przekazanej dokumentacji przez władze
naszego Miasta, po jej zatwierdzeniu na odcinek
od skrzyżowania ul. Orlej przez ulicę Ks. Ignacego Skorupki do świateł przy Kościele Parafii Św.
Trójcy na ulicy Piłsudskiego.
Przebudowa w/w odcinka drogi została zrealizowana, dalszy remont na odcinku od ul. Łodygowej do świateł przy kościele i od Zielonki
na ul. Ks. I Skorupki od ul Orlej będzie realizowany od przyszłego roku.
Zaś obelisk Ks. Ignacego Skorupki i Marszałka Józefa Piłsudzkiego stojący u zbiegu ulic Ich
imienia pozostanie na swoim miejscu i będzie

PLACE ZABAW DLA DZIECI - KTO I KIEDY
POWINIEN JE BUDOWAĆ W ZĄBKACH?

P

rzeczytałem ostatnio dwa króciutkie artykuły w
„Metrze”, bezpłatnym dzienniku wydawanym
przez Agorę S.A., na temat braku placu zabaw dla
dzieci na osiedlu Dembudu przy ul. Andersena w
Ząbkach. Teksty ukazały się kolejno: 8 i 12 sierpnia
bieżącego roku. Przyznam się szczerze, że jestem
trochę zaskoczony roszczeniową postawą twórców
czy też pomysłodawców tych artykułów. Pisząc:
„roszczeniową” mam na myśli, dającą się szybko
zauważyć, pretensję Mieszkańców do władz Miasta i radnych, że nie wybudowali Im na osiedlu placu zabaw! Według mnie: nie można do tego podchodzić w ten sposób - to nie jest dobra droga, którą
należałoby kroczyć w celu osiągnięcia korzyści np.
w postaci wspomnianego placu zabaw.
Jeśli Ktoś już tu zawinił, to na pewno nie Miasto najpierw rozmowy trzeba prowadzić z developerem,
właścicielem Dembudu Mirosławem Dębcem, a nie
twierdzić, że radni i urząd nic nie chcą zrobić. Jako
radny z tamtej okolicy (mieszkam przy ul. Andersena 15, dokładnie naprzeciwko osiedla bloków Dembudu) wielokrotnie pisałem na różnych forach, jak
również na łamach gazety „Co Słychać?”, jak bardzo
potrzebne są nam miejsca, gdzie można wybudować
boiska do gry w piłkę, czy też place zabaw. Zwracałem uwagę, że w tej chwili Ząbki tak zostały zabudowane, że nie ma już takich wolnych miejsc, gdzie
tego typu inicjatywy można by realizować. Ale, żeby
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w ogóle móc o czymś takim myśleć, najpierw warto
byłoby sprawdzić czy Mieszkańcy chcą rzeczywiście
pomóc czy tylko narzekają na „wieczną nieudolność
władzy”. A jaka to pomoc ze strony Mieszkańców?
To bardzo proste: coroczne rozliczanie się w naszym
Urzędzie Skarbowym!!! Czy Państwo z bloków
przy ul. Andersena 18 a,b,c,d,e,f,..... itd, oraz z bloków przy Mazowieckiej wypełnili NIP3 i rozliczają
się w Wołominie? Wierzę, że tak. Pamiętajmy, że
przynosi to bardzo wymierne korzyści dla Miasta i
jego Mieszkańców – za uzyskane dzięki temu pieniądze można np. wybudować, długo oczekiwane
drogi i wodociągi. Dla przykładu przytoczę pewną
prawdziwą historią: niedawno Mieszkańcy pewnej
ulicy w Ząbkach zwrócili się z pismem do Urzędu
Miasta o utwardzenie drogi. Wszyscy się podpisali i
zanieśli to do Urzędu, a jakże! Urzędnik skrupulatnie
sprawdził, czy wszyscy z tej ulicy są zameldowani w
Ząbkach. Jakież było Jego zdziwienie, gdy okazało
się, że prawie 75% sygnatariuszy tego pisma w ogóle
nie utożsamia się z Ząbkami - nie są tu zameldowani, ani nie rozliczają się w Wołominie. Zameldujcie
się - każdy na tym zyska - nikt nie straci. I jeszcze
jedna kwestia odnośnie żądań budowy placu zabaw
na osiedlu Dembudu. W piątkowym artykule w „Metrze” napisano, że „w pięciu blokach mieszka blisko
dwadzieścioro dzieci. W okolicy są miejsca zabaw,
ale na zamkniętych osiedlach. - Chodzimy na plac

remontowany we wrześniu przeze mnie. Należy
przypomnieć, że obelisk ten budowany był z inicjatywy Ryszarda Walczaka, Wiktora Bonifaciuka i Henryka Skolimowskiego, przedstawicieli
Ząbkowskiego Komitetu Solidarność. Uroczyste
odsłonięcie pomnika nastąpiło 11 listopada 1998
roku pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Zdzisława Gniazdowskiego z udziałem członków
Komitetu Solidarności z przewodniczącą Wandą Kret i ówczesnymi władzami Miasta Ząbki.
Jest to symbol odzyskiwanej niepodległości RP,
i warto go zachować dla potomnych, tak jak warto zachować powstałe z mojej inicjatywy: tablice
i pomnik Ks. Jerzego Popiełuszki poświęcony
przez Prymasa Polski Józefa Glempa, urnę z Ziemią Katyńską, tablicę przy pomniku powstałaą
w hołdzie bohaterom z 1920 roku na cmentarzu
ząbkowskim, a także pomnik Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i obelisk
Ojca Świętego przy ulicy Jana Pawła II.
Pamięć o męczennikach, bohaterach i mężach
stanu z poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie
to święta rzecz, ale i obowiązek wobec naszych
przodków przekazywania prawdziwej historii
przyszłym pokoleniom. Moja działalność społeczno- patriotyczna trwająca już ponad 20 lat przyczyniała się również do promowania naszego miasta.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki i
Nurtu Społeczno - Patriotycznego
zabaw przy ul. Powstańców, jedyny niestrzeżony w
całej okolicy. To pół kilometra stąd. Dzieci stoją w
kolejkach do huśtawek”... Czy tak naprawdę pół
kilometra to taka daleka droga, aby przejść się z dzieckiem na spacer do placu zabaw? Chyba nie. Sam
mam małe dzieci i wiem, że można z nimi wybrać się
na miejski plac zabaw przy ul. Powstańców róg Różanej. Nikomu nie sprawia to większego problemu.
Druga kwestia to pytanie: czy Mieszkańcy osiedla przy Andersena, gdy będą już mieli „obiecany”
przez p. Dębca, upragniony plac zabaw, wpuszczą
tam kogokolwiek z zewnątrz. Czy jakieś inne dzieci będą mogły skorzystać i trochę się tam pobawić?
Z doświadczenia wiem, że nie! Skądinąd, również,
wiem od pewnych Mieszkańców ul. Gen. Maczka,
którzy chodzili ze swoimi pociechami na plac zabaw na osiedle „Kopernik” przy ul. Powstańców, że
ochrona od pewnego czasu nie wpuszcza tam „obcych”. Co wobec tego z dziećmi, które mieszkają z
rodzicami w domkach? Czy na każdym prywatnym
podwórku rodzice będą musieli wybudować swoim dzieciom place zabaw? Bo przecież na osiedla
w żadnym wypadku wstępu nie mają... – To trochę
taka dygresja nie na temat.
Reasumując: oczywistą rzeczą jest, że ogólnodostępne place zabaw są, jak najbardziej, potrzebne. Myślę, więc, że takie pozycje, czyli miejsca do
uprawiania rekreacji zarówno przez dzieci, młodzież
i dorosłych mogłyby znaleźć się w przyszłorocznym
budżecie Miasta Ząbki.
Tomasz Kalata Radny Miasta Ząbki
www.tomaszkalata.blog.onet.pl
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2 o pow.
5944 m2, położonej w obrębie 0020, przy ul. S. Batorego Nr 4, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00032059/3 (d. Kw nr VII-106133).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 682 144,00 zł + 22%
podatku VAT
Wadium: 400 000,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 15.09.2008r. (poniedziałek) o godz. 1600
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, przy ulicy Batorego Nr 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 9 września 2008 r. na konto urzędu: PeKaO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na
konto bankowe Urzędu Miasta).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Na tym obszarze dopuszcza się w części zabudowę budynkiem wielokondygnacyjnym (do 10 kondygnacji).
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem magazynu zbożowego,
2-kondygnacyjnego o pow. zabudowy 1917 m2, dla którego to budynku Urząd Miasta Ząbki posiada aktualną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany rozbiórki zawierającą pozwolenie na jej wykonanie.
Nieruchomość jest uzbrojona w następujące przyłącza:
* elektroenergetyczne,
* wodociągowe,
* kanalizacyjne (kanalizacja miejska),
* gazowe (w ul. Batorego)
* posiada utwardzoną drogę dojazdową (asfalt).

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji
przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku
gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno – użytkowym
nieruchomości oraz uwarunkowaniami prawnymi związanymi z położeniem nieruchomości w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania
umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia,
unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu,
w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów.
Informacje w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (0-22) 78168-14 (do nr 17) wew. 120, 121, w godzinach pracy urzędu.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach
przetargu dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce tablica ogłoszeń / przetargi), www.zabki.pl. oraz w siedzibie
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Urząd Miasta Ząbki informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 151/83/2008r. z dnia 07 sierpnia 2008r (dostępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl/ w zakładce Prawo miejscowe/Zarządzenia Burmistrza/Zarządzenia 2008) przeznacza się do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym nieruchomości wymienione w poniższym wykazie:
L.p

Oznaczenie
nieruchomoĞci

Przeznaczenie
nieruchomoĞci i
sposób jej
zagospodarowania

Pow.
w m²

Nr dziaáki

ObrĊb

1

czĊĞü dziaáki
ewid. nr 113

3-04

174

2

czĊĞü dziaáki
ewid. nr 68/18

3-17

90

3

czĊĞü dziaáki
ewid. nr 2

3-30

30

4

czĊĞü dziaáki
ewid. nr 2

3-30

30

5

czĊĞü dziaáki
ewid. nr 2

1-18

200

zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

PoáoĪenie

ul. Gajowa

ul. Nowa

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 95c
zapewnia

− indywidualne podejście do ucznia
− wysoki poziom nauczania
− cztery posiłki dziennie
− opiekę od 600 – 1800
Przyjmujemy także do klasy „0”
www.szkola95.pl; e – mail: szkola95@op.pl
tel. 518 051 547

WysokoĞü stawek
Termin
Termin
czynszu
wnoszenia
wydzierĪ. dzierĪawnego za
opáat
1m²

ul. Orla

zabudowa
ul.
mieszkaniowa lub
Piásudskiego
usáugowo-produkcyjna

droga lokalna

Przeznaczenie terenu
wydzierĪawianego

na powiĊkszenie dziaáki
sąsiedniej bez prawa
sadzenia drzew i krzewów
oraz wznoszenia trwaáego
ogrodzenia

3 lata

teren niezabudowany
przeznaczony na skáady
materiaáów, zaplecza
budowy

1 rok

wg
obowiązujących
stawek

wg umowy
dzierĪawy

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZĄBKACH
zaprasza na
„Dźwięki muzyki”
w wyk. Sabiny Golanowskiej i Jakuba Wociala
Jest to składanka najpiękniejszych utworów z największych dzieł
musicalowych takich jak „Jesus Christ Superstar”, „The Phantom of
the Opera”, „The Woman in White”, „West Side Story”, „Spamalot”

Koncert odbędzie się 13 września 2008 r o godz. 17:00

w MOK ul. Orla 8. Wstęp wolny
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CO SŁYCHAĆ

PARA BURMISTRZOWSKA NA ŚLUBNYM KOBIERCU

D

o ceremonii zaślubin Pary Burmistrzowskiej doszło 26 lipca w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Uroczystą mszę
św. koncelebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Andrzej Kopczyński w asyście pozostałych ząbkowskich proboszczów.
Po mszy św., tradycyjnie, wszyscy goście
ustawili się w długiej kolejce z życzeniami dla
Młodej Pary. Nie lada zaskoczeniem i niespodzianką dla Nowożeńców była wizyta pięciu
jeźdźców w strojach ułańskich, którzy nie tylko złożyli weselne życzenia, ale zadedykowali
Parze Młodej specjalny występ.
Na nowej drodze życia życzymy Parze
Młodej wielu wspólnych sukcesów, radości i
spełnienia najskrytszych marzeń.
Redakcja „Co Słychać?”
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