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Ojciec Święty Jan Paweł II w Sercach
i Pamięci Rodaków

W pierwszą rocznicę śmierci umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II obchodzonej
w różny sposób 2 kwietnia
w całym Kraju, również w naszych Ząbkach, w Powiecie
zostało odprawione uroczyste
nabożeństwo w intencji rychłej beatyfikacji wielkiego
Papieża Polaka.
W parafii Świętej Trójcy
w Ząbkach nabożeństwo

o godzinie 18:00 odprawił ksiądz dziekan
Mieczysław Stefaniuk
z Zielonki wraz z księdzem proboszczem
Edwardem Kowarą.
W kazaniu Ksiądz
Dziekan podkreślił
znaczenie słów Ojca
Świętego Karola Wojtyły wykutych na tablicy marmurowej, cytuję: „Proszę was abyście
nigdy nie wzgardzili tą
miłością, która jest
największa”, która się
wyraziła przez krzyż,
a bez której życie
ludzkie nie ma ani korzenia ani sensu. "19
czerwca 1979 rok Jan
Paweł II.
Po nabożeństwie kapłani
dokonali poświęcenia pamiątkowej tablicy z wizerunkiem
umiłowanego Ojca Świętego.
Odsłonięcia zaś dokonali: organizator tablicy Ryszard
Walczak, Radny Powiatowy
i darczyńca płaskorzeźby
Bogdan Żelazowski.
Współfundatorami tablicy
byli: Poseł RP Szymon Paw-

BALKON i TARAS
OGRÓDEK PRZY DOMKU WOLNOSTOJĄCYM
OGRÓDEK PRZY SEGMENCIE
W ZĄBKACH
MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE
Organizatorem Konkursu jest Komisja Społeczna Rady Miasta.
Celem konkursu, który przeprowadzamy po raz drugi,
jest poprawa wizerunku naszego miasta.
Wszyscy, którzy chcą zaprezentować nam efekty swojej pracy,
proszeni są o zgłoszenie się do 10 września 2005 roku
do Biura Rady Miasta osobiście lub listownie.
adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
e-mail: biuro.rady@zabki.pl
telefon do Urzędu Miasta (prosić o połączenie z Biurem Rady):
781 68 14
Zgłoszenie powinno zawierać:
adres posesji i numer telefonu max. 15 zdjęć formatu 10x15
i być opatrzone hasłem naszego konkursu:
MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE.
Ogrody i balkony zakwalifikowane do finału mogą zostać odwiedzone
przez komisję konkursową po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Właściciele najładniejszych ogródków i balkonów zostaną nagrodzeni.
Podobnie jak w roku ubiegłym przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Komisja zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych zdjęć.
Zdjęć nie odsyłamy.

GABINET LEKARSKI
Ząbki ul.Niepodległości 1A
Andrzej Kaczorek
internista
specjalista med. rodzinnej
- EKG, spirometria
- badania kierowców
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu
w godz. 8.00-20.00
tel. 603 927 323

łowski z LPR, Dariusz Bliżniak, Prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Lokalnych oraz
Giełda Praska. Po tej uroczystości zgromadzeni licznie
w świątyni goście, samorządowcy i ząbkowianie wysłuchali programu artystycznego
przygotowanego przez młodzieżowy zespół parafialny,
na zakończenie odśpiewano
pieśni i złożono kwiaty.
Uroczystość współorganizowali:
Ksiądz
Proboszcz
Edward Kowara i Ryszard
Walczak, Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki wspomagani przez przedstawicieli
Komitetu: Danutę Kopatys,
Danutę Filipiak, Roberta Walczaka, Adama Kowalczyka,
Sławomira Dudka, Dariusza
Sobotę oraz Stefana Ałgustyniaka i Stanisława Wojtczuka
z Zielonki. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci
Księdza Jerzego Popiełuszki
Domel. Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki automatyczne, chłodziarki, chłodziarko-zamrażalki, zmywarki,
kuchnie mikrofalowe, itp. Inż.
Ryszard Szczęśniak, Ząbki, ul.
Lisa Kuli 19a, tel. 0227817368 lub
0604688037, www.domel-agd.waw.pl.
Firma istnieje od 1982 roku.

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

ROMIKA
Jan Frelek
AUTORYZOWANY SERWIS
BLACHARSKO-LAKIERNICZY
Bezgotówkowe rozliczanie!
Samochód zastępczy na czas naprawy!
Serwis: 781 50 34, 0-605-580-590
Holowanie: tel. 0 601 26 47 68
Ząbki, ul. Kołłątaja 55

http://www.zabki.pl

,,Szukałem was, teraz przyszliście
do mnie..."
Pamiętając o tych słowach
Papieża Jana Pawła II wypowiedzianych w ostatnich chwilach przebywania na Ziemi
przed odejściem do Domu Ojca wszyscy zgromadziliśmy się
w niedzielę 2 kwietnia br.
o 20.30 na Mszy Polowej.

li nowego świętego. A dzisiaj
w tej godzinie Jego śmierci,
gdzie cały świat był zwrócony
sercem i wzrokiem na Watykan łączymy się ze wszystkimi
wiernymi i razem z nimi głosimy, aby Jan Paweł II był ogłoszony świętym”.

Przyszliśmy, aby dalej czerpać
z nauk Jana Pawła II, jego odwagi i świadectwa. Msza Święta, której inicjatorem po raz
kolejny były władze naszego
miasta, odbyła się na ulicy poświęconej Janowi Pawłowi II.
Była to trzecia Msza w tym
miejscu i zgromadziła z dotychczasowych
największą
ilość wiernych.
Podziękowaliśmy Bogu za
Papieża Jana Pawła II, który
swoim niezwykłym pontyfikatem dokonał wielu przemian
na Ziemi i w naszej Ojczyźnie.
Liturgii przewodniczył ks. kanonik Władysław Trojanowski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego wraz z ks.
kanonikiem Edwardem Kowarą, proboszczem parafii
Świętej Trójcy.
W trakcie tej liturgii Słowa
Bożego ks. kanonik Władysław Trojanowski powiedział:
„Mamy nadzieję, że niebawem
Kościół oficjalnie ogłosi nam
tę wiadomość i będziemy mie-

Pontyfikat Karola Wojtyły
miał w sobie niezwykłą moc
głoszenia świadectwa Bożego
i wszyscy jesteśmy wdzięczni
Bogu za posługę Papieża Jana Pawła II. Jego czyny nadają sens naszemu życiu i dodają nam otuchy w naszych
zmaganiach. Ksiądz Edward
Kowara porównał w ewangelii życie, cierpienie i posłannictwo Jana Pawła II do tego
ziarna, które ma obumrzeć,
aby przynieść plon obfity. Jak
to ziarno padło kilka słów refleksji o ostatnich chwilach
Jana Pawła II: „Umierał, aby
przybliżać królestwo niebieskie, aby umacniać ludzi XX
i XXI wieku tym nowym przymierzem (...), aby wypełniało
się w życiu osobistym, społecznym, międzynarodowym, rodzinnym. I dzisiaj zatrzymujemy się w rocznicę nad tym
godnym umieraniem, godnym
przyjmowaniem krzyża i mężnym jego dźwiganiem”.
red.

Z okazji tegorocznych DNI ZĄBEK
Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki
ogłasza konkurs na najciekawszą fotografię naszego miasta
"ZĄBKI W OBIEKTYWIE"
Zdjęcia w formacie 13x18 cm, opatrzone krótką informacją
nt. fotografowanego miejsca, a także imieniem, nazwiskiem
i numerem telefonu autora prosimy do dnia 5 maja br. składać w Biurze Rady Miasta, ul. Wojska Polskiego 10,
tel 22 781 68 14 wew 118.
Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas miejskiego festynu
w dniu 4 czerwca br.
Komisja zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć zgłoszonych
w konkursie.
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50. sesja Rady Miasta
Dnia 29 marca br. odbyła się
50. sesja Rady Miasta.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta.
Konieczność
podjęcia
zmian wynikała głównie ze
zwiększenia kwoty subwencji
ogólnej z budżetu państwa
o 10 149 zł, zwiększenia dotacji celowych w ramach pomocy społecznej o 13 000 zł,
zwiększenia dotacji na pomoc
materialną dla uczniów o 12
110 zł i zmniejszenia dotacji
na obronę cywilną o 500 zł. Po
stronie wydatków zwiększono
nakłady na wykup gruntów
o 400 000 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne
w szkołach w wysokości 9 948
zł. Ponadto, na wniosek Gimnazjum nr 2, z kwoty 100 000
zł przeznaczonej na wyjazdy
na basen (jako rekompensatę
za brak sali gimnastycznej),
połowę środków przeznaczono na zakup wyposażenia do
siłowni szkolnej.
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego
punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach budżetowych i zakładach
budżetowych Miasta Ząbki.
Rada Miasta podniosła najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania do
kwoty 760 zł, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników samorządowych
zatrudnionych w następujących jednostkach organizacyjnych: Publicznym Gimnazjum
Nr 1, Publicznym Gimnazjum
Nr 2, Miejskim Ośrodku Sportu; Ośrodku Pomocy Społecznej, Publicznym Przedszkolu
Nr 1, Publicznym Przedszkolu
Nr 2, Publicznym Przedszkolu
Nr 3, Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga, Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Świetlicy Środowiskowej
Nr 1, Świetlicy Środowiskowej
Nr 2 oraz w Miejskim Zakładzie Komunalnym.
Ponadto wyrażono zgodę na
ustalenie przez kierowników jednostek organizacyjnych wartości
jednego punktu w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników
samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych
w wysokości 5,50 zł.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę
Burmistrza Miasta Ząbki.
Ustalono składniki miesięcznego wynagrodzenia za pracę
dla Burmistrza Miasta Ząbki:
Kształtują się one następująco:

1) wynagrodzenie zasadnicze
- 3.780,00 zł,
2) dodatek
funkcyjny
1.400,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego tj.
1.036,00 zł,
4) dodatek za wieloletnią
pracę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Program współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2006.
Rada Miasta dokonała korekty uchwał w sprawie Programu współpracy Miasta
Ząbki w 2006 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Zmieniono, zgodnie
z sugestią Urzędu Wojewódzkiego, tryb wejścia w życie
uchwały. Treść programu zawierającego zakres i zasady
współpracy do wglądu w Biurze Rady Miasta Ząbki.
Uchwała w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej.
Radni wyrazili zgodę na
zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Ząbki, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 27/2
o pow. 284 m2 i nr 27/3 o pow.
306 m2- obie z obrębu 1-04,
położone w Ząbkach przy ulicy Budkiewicza, za cenę nie
niższą niż 250 zł/m2 + VAT.
Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.
Powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
Waldemar Brzeszkiewicz, Elżbieta Rutkowska, Zofia Dąbrowska, Hanna Prywata,
Waldemar Guz, Tomasz Kołakowski oraz Zenon Kołodziejczyk. Komisja ma za zadanie
opiniowanie wniosków w sprawie przydziału mieszkań
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za
2005 r.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005 r. Sprawozdanie drukuję na stronie 4.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 r.
Przyjęto sprawozdanie kierownika OPS z działalności
placówki. Komisja Społeczna
spotka się z kierownikiem
OPS w celu podsumowania

roku minionego i uzyskania
odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. współpracy
z ząbkowskim Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, sytuacji ząbkowskiego społeczeństwa.
Dyskusja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.
Inicjatorem powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki
jest grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 2 działająca jako wolontariusze w Kole
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej. Młodzież
wraz ze sprawującą nad nimi
opiekę panią Elwirą Kurzajewską została zaproszona do
przedstawienia koncepcji działania młodzieżowej rady. Zdaniem przewodniczącej Koła,
zadaniem Młodzieżowej Rady
byłoby reprezentowanie interesów młodzieży z naszego miasta przez samych zainteresowanych. Główne cele Rady to wg
wstępnie opracowanego regulaminu upowszechnianie idei
samorządności wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności
młodych ludzi. Rada miałaby
charakter konsultacyjno-doradczy w relacjach z Radą Miasta
Ząbki w zakresie tego, co postulują młodzi ludzie. Zdaniem
inicjatorów, powołanie Młodzieżowej Rady powinno być
poprzedzone
referendum
w szkołach i gimnazjach. Rada
Miasta podjęła stanowisko
w sprawie poparcia inicjatywy
utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Komisję Społeczną
zobowiązano do przedłożenia
Radzie Miasta ewentualnych
dokumentów związanych z powołaniem takiej Rady.
Młodzieżowe Rady Miasta
funkcjonują na co dzień
w wielu miastach, np. w Wołominie. Istnieje stowarzyszenie, które skupia takie miasta. Warto przypomnieć, że
na początku kadencji obecnej
Rady Miasta podobny pomysł
został przedstawiony przez
Piotra Uścińskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarczej, ale nie został wówczas
zrealizowany.
Zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ząbki
na lata 2005-2013 oraz w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta
Ząbki na lata 2005-2013.
Wprowadzono zmiany do
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata
2005-2013. Zmiany dotyczą
rozdziału "Cele rewitalizacji
w obszarze społecznym".
W rozdziale tym skorygowano dwa projekty: termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 i remont Miejskiego
Ośrodka Kultury. Zmiany te
są niezbędne do uzyskania
środków z funduszy unijnych
w ramach Zintegrowanego
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Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W pierwszym projekcie,
którego całkowity koszt wyceniony został na 1.500 tys. zł,
możliwe jest uzyskanie 975
tys. zł. Realizacja projektu
przewidziana jest na rok 2006.
Natomiast remont budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Słowackiego wyceniony
jest na 1.150 tys. zł. W tym
przypadku zaplanowano uzyskanie z ZPORR środków
w wysokości 747 tys. zł. Realizacja projektu przewidziana
jest na rok 2007. Projekt ten
został uwzględniony również
w Planie Rozwoju Lokalnego
Miasta Ząbki na lata 20052013.
Kontrole Komisji Rewizyjnej
W związku z kontynuacją (II
etap) kontroli szkół, Komisja
Rewizyjna 6 marca br. wystąpiła do dyrektorów placówek
o udostępnienie stosownej dokumentacji, którą miała sukcesywnie otrzymać do 30 marca
br. Dyrektorzy odmówili udostępnienia dokumentów do
czasu udzielenia zgody przez
burmistrza Jerzego Boksznajdera.. Zdaniem burmistrza,
nie został on powiadomiony
pisemnie o pierwszym etapie
kontroli. Oczekuje na przedstawienie korespondencji dotyczącej przystąpienia Komisji
Rewizyjnej do działań, aby
mógł powiadomić o nich kierowników kontrolowanych jednostek. Komisja Rewizyjna
o rozpoczęciu pierwszego etapu kontroli informowała Dyrekcję i burmistrza bezpośrednio na Sesji Rady Miasta
w listopadzie 2005 r. i nikt wtedy nie zgłaszał potrzeby pisemnego potwierdzenia terminu
rozpoczęcia kontroli. Komisja
Rewizyjna zaapelowała do
burmistrza o jak najszybsze
przekazanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
kontroli.
Budowa supermarketu.
W związku z kontrowersyjnymi planami budowy supermarketu Lidl w bezpośrednim
sąsiedztwie cmentarza przy ul.
Piłsudskiego burmistrz został
poproszony o złożenie stosownych wyjaśnień. Według burmistrza, w dniu 21.12.2005 r.
architekt, który towarzyszył
właścicielce działki przedstawił prośbę o wyrażenie zgody
na lokalizację projektowanego
obiektu handlowego na dział-

ce nr 69/5 w obrębie 3/24 o powierzchni 11057 m2 w odległości 4 metrów od projektowanej
ul Gen. Rómmla. Właścicielka
wystąpiła do referatu architektury o wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W dniu
27.12.2005 r. referat przygotował odpowiedź i poprosił
o koncepcję architektoniczno-budowlaną proponowanego
na tej działce budynku. O tym,
że tuż przy cmentarzu ma powstać Lidl burmistrz dowiedział się niedawno. Została
podjęta próba interwencji
w tej sprawie, ale okazało się,
że Starostwo Powiatowe wydało już decyzję, nie informując
o tym Urzędu Miasta. Burmistrz nie odwołał się od decyzji starosty. Próbował zablokować wycinkę 20-30 letnich
dębów na działce, jednak właściciel terenu odwołał się od
tej decyzji do Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego.
SKO uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do
ponownego
rozpatrzenia
przez Urząd. Tym razem burmistrz zezwolił na wycinkę
drzew, uzasadniając, że do wycięcia były samosiejki, a ponadto teren od strony cmentarza przeznaczony był na
działalność gospodarczo-usługową.
Próby zablokowania budowy Lidla podjęli radny powiatowy Ryszard Walczak i proboszcz
parafii
Edward
Kowara, którzy byli w kontakcie z wicewojewodą Jackiem
Sasinem. Wystosowali pismo
o odwołanie decyzji 1448 wydanej przez Starostwo, dotyczącej budowy supermarketu
o pow. całkowitej prawie 2 tys.
m2. Według nich nie wzięto
pod uwagę nadmiernego zatłoczenia drogi i stanu infrastruktury należącej do parafii,
nie uszanowano miejsca spoczynku bliskich wielu rodzin.
Zwrócili się do wojewody
o wszczęcie kontroli i zbadanie zgodności z prawem wydanego pozwolenia i doprowadzenia do jego uchylenia.
Rada zaapelowała do burmistrza o podjęcie pilnych
działań w celu wykupienia od
właścicieli prywatnych nieruchomości
przewidzianej
w planie zagospodarowania
przestrzennego jako teren
pod cmentarz. W tej sprawie
została podjęta stosowna
uchwała.
red.

ZAPROSZENIE
14 maja br. godz. 18.45 w kościele Świętej Trójcy w Ząbkach
odbędzie się koncert
"POP ORATORIUM O MIŁOSIERDZIU BOŻYM".
Wystąpią : kompozytor i dyrygent p. Zbigniew Małkowicz,
soliści p. Małgorzata Małkowicz, p. Marek Bałata,
p. Dariusz Tokarzewski, chóry Carmina z Ząbek, Ichthis
z Sulejówka, schola Faustynki z Helenowa, orkiestra
smyczkowa i zespół "Lumen".
Serdecznie zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie
kulturalne wszystkich miłośników dobrej muzyki.
Organizatorzy: Parafia Świętej Trójcy w Ząbkach
oraz Rada Miasta Ząbki

ZAPOMNIANA ULICA
W dniu 2 czerwca 2003 r.
Pan Burmistrz Jerzy Boksznajder podpisał pozwolenie nr
434/2003 na budowę dwóch
bloków przy ul. Legionów. Wykonawcą tej inwestycji był lokalny developer - firma Anłuk
sp. z o.o. Nie byłoby w tym nic
dziwnego gdyby nie ulica - której nie ma.
Integralną częścią każdego
projektu budowlanego jest projekt obsługi komunikacyjnej,
który w tym przypadku zakładał
min. wykonanie pomiędzy ulicami Orlą i Legionów ciągu
pieszo-jezdnego, stanowiącego
naturalne połączenie tzw. Pasażu Orla oraz ul. Traugutta. Może przez nieuwagę Burmistrza
może jednak celowo, budowa
tej uliczki choć wyrysowana na
planach budowy, według twierdzeń spółki "Anłuk" nie stanowi
już integralnej części projektu
budowlanego. Wydaje się, że
jest tak rzeczywiście i na inwestorze firmie "Anłuk" nie spoczywa prawny obowiązek zbudowania tej ulicy. Panie
Burmistrzu, czy jest tak jak
twierdzi inwestor, czy może
jednak jest inaczej?
W konsekwencji działań
a może zaniedbań aktualnego
Burmistrza mieszkańcy bloków
Legionów 10 A i B muszą jeździć i parkować swoje pojazdy
wprost pod oknami mieszkańców bloku Legionów 10. Nie
muszę mówić że wdychanie spalin i oparów do najprzyjemniejszych nie należy, nic dziwnego
iż budzi gwałtowne sprzeciwy
tej małej Wspólnoty. Z drugiej
strony z okien nowych bloków
rozpościera się piękny widok na
plac pełen błota, gruzu i piachu.
Pikanterii sprawie dodaje jednak fakt, że Pan Burmistrz zaplanował ten kłopot z pełnym
jego rozeznaniem. Dowodem
w tej kwestii jest chociażby pismo nr BUiA 7360/94/2003
z dnia 28 maja 2003 r. skierowane przez Burmistrza Boksznajdera do mieszkańców Legionów 10, w którym wyraźnie
wskazuje, iż właściwym rozwiązaniem komunikacyjnym jest

wspominany ciąg pieszo-jezdny.
Dziwnym trafem w swoim piśmie Pan Burmistrz nie wskazał
jednak kto i kiedy powinien tę
drogę zbudować. Można domniemywać, iż powinna to zrobić firma "Anłuk", jednak firma
ta twierdzi, iż droga jest już poza terenem objętym inwestycją
i ulicę zgodnie z wcześniejszymi
uzgodnieniami powinien zbudować Urząd Miasta.
Odnoszę nieodparte wrażenie,
iż Burmistrz Boksznajder swoim
pismem wprowadził w błąd
mieszkańców bloku Legionów
10, zaś firmie "Anłuk" pozwolił
na spokojne zrealizowanie budowy przy ograniczonych kosztach
budowy. Może kryje się za tym
wyłącznie urzędnicza nieudolność, może jednak jest w tym coś
więcej. Spekulacje pozostawiam
czytelnikom.
Wydaje się, że sprawę można
było załatwić inaczej i w sposób jednoznaczny zobowiązać
inwestora do budowy problemowej ulicy, w ramach kompleksowej realizacji budowy
osiedla. Niestety wychodzi na
jaw brak spójnej polityki miejskiej w zakresie zagospodarowania terenów oraz prowadzenie inwestycji.
Szanowny Panie Burmistrzu,
wyrażam nadzieję, iż publicznie
odniesie się Pan do tej kwestii
i moje wystąpienie doczeka się
Pańskiej rzeczowej odpowiedzi.
Problem sam się nie rozwiąże
i wymaga Pańskiej interwencji
oraz merytorycznego zaangażowania. Projekt budowlany jest
gotowy, grunt należy do miasta tylko nie wiadomo kto i kiedy
powinien zbudować 706 m2 ulicy, dwie zatoki parkingowe oraz
ok. 170 m2 chodnika. Firma
"Anłuk" czy jednak Urząd Miasta? Klucz do odpowiedzi na
wszystkie pytania leży w rękach
Pana Burmistrza. Na razie na
Legionów panuje typowa dla
Ząbek prowizorka.
z poważaniem
mec. Robert Świątkiewicz
Przewodniczący Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej
Legionów 10 B

Czat z radnym Stacherą
Zachęcam Państwa do udziału w dyskusji, jaka toczy się na
forum internetowym pod adresem http: //forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=97 (można
też na piechotę: wejdź na stronę
forum.gazeta.pl; w wyszukiwarce wpisz Ząbki; z listy wybierz
forum Ząbki).
Jest to miejsce, gdzie już spora część mieszkańców Ząbek
wypowiada się w różnych kwestiach dotyczących życia w naszym mieście. Ponieważ wiele
poruszanych tematów dotyczy
w bezpośredni sposób działalności samorządu, postanowiłem
założyć wątek o nazwie: Mieszkańcy pytają, radny Stachera
odpowiada, w ramach którego
odpowiadam na pytania zadawane przez internautów. Można powiedzieć, że jest to taki
ciągły czat z radnym.

Organizacja forum zapewnia,
że żadne pytanie nie umknie mojej uwadze i prędzej (w ciągu kilku godzin) czy później (dwóch-trzech dni) pod pytaniem pojawi
się moja odpowiedź.
Po wejściu do wątku można
korzystać z opcji sortuj. Przy
pierwszym wejściu, warto wybrać wariant drzewko, bo w czytelny sposób pozwala prześledzić dotychczasowe pytania.
Przy kolejnych wejściach lepiej
wybrać opcję od najnowszego.
Wtedy najwyżej wyświetlą nam
się najnowsze posty (pytania,
odpowiedzi, komentarze). Ponieważ ilość postów przekroczyła już 100, nie wszystkie widoczne są jednocześnie na stronie.
Trzeba korzystać z opcji przejdź
do, dzięki której można przejść
do poprzedniej setki postów.
radny Waldemar Stachera

Samorządność, znaczy służba społeczeństwu
Precedensowa budowa supermarketu przy historycznym
cmentarzu ząbkowskim
Szanowni Państwo, niepokojące sygnały dotyczące planowanej budowy supermarketu
przy
cmentarzu
parafialnym dotarły do nas
już w marcu 2005 roku. W celu sprzeciwienia się tej inwestycji podjęliśmy z Księdzem
Proboszczem Edwardem Kowarą wspólne działania kierując pismo do uprzedniego
Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki Ignacego Jarzyło,
poświadczone w biurze Rady
16 marca 2005 roku, o następującej treści: „Szanowny Panie Przewodniczący, w związku
ze skierowanymi do parafii sygnałami na temat budowy supermarketu na terenie przycmentarnym Parafii Świętej
Trójcy zwracamy się do Wysokiej Rady i Władz Samorządowych z prośbą o uszanowanie
miejsca spoczynku naszych
przodków, którym tak wiele zawdzięczamy. Jeśli obawy naszych parafian są uzasadnione,
to oczekujemy ze strony władz
naszego miasta podjęcia działań zapobiegawczych”. Dotychczas żadna odpowiedź do
parafii nie wpłynęła.
Po wycince drzew na wspomnianym obszarze sprawa
powróciła, więc postanowiliśmy dotrzeć do informacji
w urzędzie Starostwa Powiatowego poprzez wgląd do dokumentów, z których wynika,
że Starosta Konrad Rytel 29
grudnia 2005 roku wydał zezwolenie dla właścicielki
gruntu na wybudowanie pawilonu handlowego z zapleczem magazynowo-biurowym
o powierzchni całkowitej
1941 m., zaś użytkowej 1688
m. Oczywiście zarówno władze powiatu i miasta nie
wzięły pod uwagę sprzeciwu
parafii i nie uznały nas za
stronę, tym samym nie informowały o podejmowanych
planach i decyzji w końcu wydanej skrycie. Tą decyzją nie
uszanowano spokoju dusz
zmarłych naszych bliskich,
którym tak wiele zawdzięczamy i nie wzięto pod uwagę interesu przedsiębiorczości lokalnej skupionej na Giełdzie
Praskiej i okolicznych sklepikach, ani tak nadmiernej
uciążliwości ruchu na ulicy
Piłsudskiego (drodze powiatowej).
Jak znam życie, przeżyjemy
powtórkę sporu jak z wołomińskiego Kauflandu - Starosta nie winien, to rada miasta
winna, która uchwaliła plan
zagospodarowania
przestrzennego. Dla ścisłości dodam, że to ta poprzednia rada
Ząbek w większości wywodząca się z tego samego Stowarzyszenia "Wspólnoty Samorządowej", do której
przynależą władze naszego
miasta, a której od lat w powiecie Wołomińskim a obec-

nie w województwie przewodniczy Starosta Konrad Rytel.
Ponadto włodarze naszego
miasta wydały zgodę na wycinkę drzew tzw. samosiejek,
a jednak są świadkowie, którzy sadzili w latach siedemdziesiątych zakupione przez
urząd drzewa, dlatego to
działanie na szkodę miasta
jest powodem zaskarżenia do
Urzędu Wojewódzkiego w celu obciążenia karami finansowymi winnych.
Wraz ze środowiskami kupieckimi podjęliśmy walkę
z bezdusznymi urzędnikami
już
kilka
lat
temu,
a w związku z wydaną decyzją na budowę marketu
przy cmentarzu złożyliśmy
z Księdzem Proboszczem
24 marca br. skargę do Wojewody Mazowieckiego na
postępowanie Starosty Powiatu Wołomińskiego Konrada Rytla, który nie raczył
poinformować parafii o podejmowanej decyzji i nie
wziął żadnych okoliczności
pod uwagę. Odwołaliśmy
się 29 marca br. od wydanej
decyzji, prosząc Wicewojewodę Jacka Sasina o wszczęcie procedury kontrolnej
z urzędu i zbadanie zasadności oraz zgodności z prawem wydanego pozwolenia
na budowę supermarketu.
Z tego co nam wiadomo
urząd wojewody wszczął
procedurę kontrolną.
Na naszą prośbę Rada
gminy na ostatnim posiedzeniu też zajęła stanowisko
w tej sprawie: "Rada Miasta
apeluje do Burmistrza Miasta o podjęcie pilnych działań w celu wykupu nieruchomości
od
prywatnych
właścicieli (wywłaszczenia
właścicieli nieruchomości)
przewidzianej w planie zagospodarowania
Miasta
Ząbki pod cmentarz. "
Co prawda nie wierzymy
w skuteczność tego stanowiska, jesteśmy jednak zgodni
w stwierdzeniu wygłoszonym
przez Księdza Proboszcza
Edwarda Kowarę, że osoby
które doprowadzą do powstania tego supermarketu przy
cmentarzu - precedensowego
wydarzenia w kraju - nie mają
moralnego prawa twierdzić,
że służą Kościołowi, że służą
Ojczyźnie.
Obecnie zbieramy podpisy
wśród społeczności ząbkowskiej pod apelem kierowanym
do Wojewody Mazowieckiego
w celu poparcia naszych działań w dążeniu do unieważnienia zezwolenia na budowę supermarketu przy cmentarzu
w Ząbkach.
Eskalacja łamania prawa
przez samorządy powiatowe
i gminne przy procedurze wydawania zezwoleń na budowę

hiper- i supermarketów oraz
znaczący udział powiatowych
inspektorów nadzoru budowlanego w akceptacji nieprawidłowości podczas odbiorów
tych obiektów- to temat spotkania zorganizowanego przez
Ryszarda Walczaka, Radnego
Powiatu Wołomińskiego z Wicewojewodą Mazowieckim
Jackiem Sasinem.
W spotkaniu 5 marca br.
wraz z organizatorami uczestniczyli: Prezes Stowarzyszenia
Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG Janusz Rakowski, Pani Mecenas Barbara Godlewska, Pełnomocnik
Kongregacji, Prezes Związku
Kupców Powiatu Wołomińskiego Roman Borowski oraz
Radny Powiatu Wołomińskiego Krzysztof Damięcki. Urząd
Wojewody reprezentowali:
Dyrektor Wojewódzkiego Wydziału Architektury Barbara
Łasińska oraz Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zebrani
wymienili spostrzeżenia i uwagi odnośnie nurtującego tematu wydawanych zezwoleń
na budowę supermarketów
i zadeklarowali współpracę
w zwalczaniu złych praktyk,
często korupcjogennych, stosowanych w Województwie
Mazowieckim. Wicewojewoda
Jacek Sasin poinformował zebranych o zamknięciu już
dwóch marketów w Województwie Mazowieckim i rozpoczęciu kontroli z urzędu
w supermarkecie Kaufland
w Wołominie, który został zakupiony przez firmę niemiecką za ponad 4 mln euro i funkcjonuje
na
powierzchni
zwiększonej około 700 m niezgodnej z pozwoleniem.
Uchylona została również decyzja uprzedniego Wojewody
z SLD umarzająca zaskarżenia wniesione przeze mnie
o unieważnienie bezprawnej
decyzji na budowę stacji benzynowej przy rondzie na pograniczu Ząbek i Zielonki wydanej przez Władze naszego
Miasta, sprawa będzie rozpatrywana ponownie.
Zamierzamy apelować do
Władz Państwowych o wprowadzenie przepisu odpowiedzialności administracyjnej
za podejmowane złe decyzje,
które powinny być karane
pozbawieniem mienia. Dopiero wtedy można liczyć na
zastanawianie się urzędników nad podejmowanymi,
niejednokrotnie strategicznymi decyzjami, ponieważ
nie rozwiązały tego problemu wysokie wynagrodzenia,
które miały być przysłowiowym gwarantem uczciwości
administratorów mienia publicznego.
Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomińskiego
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Księdza
Jerzego Popiełuszki
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SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ W 2005 ROKU
Komisja Rewizyjna w składzie: Waldemar Stachera,
Adam Szarubko, Krzysztof Laskowski odbyła w 2005
roku łącznie 78 posiedzenia.
Komisja Rewizyjna prowadziła następujące kontrole:
1. Miejski Zakład Komunalny - zimowe utrzymanie
dróg;
2. Miejski Zakład Komunalny - rozliczanie podatku
VAT;
3. Budowa ulicy Szwoleżerów (etap I);
4. Ulg i zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty
targowej w ramach cząstkowej kontroli pozyskiwania dochodów z tytułu podatków, dzierżaw i opłat
lokalnych;
5. Kontrola zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości;
6. Finanse szkół podstawowych i gimnazjów.
W 2005 roku Komisja przedłożyła Radzie Miasta
sprawozdania z kontroli:
1. Miejski Zakład Komunalny - rozliczanie podatku
VAT;
2. Budowa ulicy Szwoleżerów (etap I);
3. Kontrola zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości.

2. zobowiązanie Burmistrza do dochodzenia od rzeczoznawcy majątkowego odszkodowania z tytułu
narażenia gminy na straty;
Komisja realizowała zadania, do których jest ustawowo lub statutowo zobowiązana:
1. Analiza wykonania budżetu miasta za 2004 rok
i sformułowanie wniosku w kwestii udzielenia absolutorium. Komisja wnioskowała o nieudzielenie
absolutorium.
2. Opiniowanie projektów budżetu miasta na lata
2005 i 2006. Zgłosiliśmy wnioski do budżetu
zwiększające planowane dochody z przeznaczeniem m. in. na wykonanie wszystkich odcinków
kanalizacji, wodociągów i dróg, na które były zawarte umowy partycypacyjne.
3. Rozpatrywanie 3 skarg na działalność Burmistrza:
dwie skargi zostały po otrzymaniu pism od Urzędu
Miasta wycofane; w przypadku jednej skargi oczekujemy na dodatkowe informacje od skarżącej.
4. Analizą opinii i orzeczeń wydanych przez instytucje nadrzędne i kontrolne dot. Urzędu Miasta i jego pracowników oraz podejmowanych przez Radę
Miasta uchwał.
Ponadto Komisja Rewizyjna zajmowała się:

W zakresie zimowego utrzymania dróg, Komisja
przekazała swoje uwagi i zastrzeżenia Kierownikowi
MZK. Z kontroli ulg i zwolnień podatkowych oraz finansów szkół podstawowych i gimnazjów Komisja
sporządziła informacje wstępne.
W związku z wynikami kontroli, wykazującymi nieprawidłowości i zaniedbania w funkcjonowaniu Urzędu Miasta, Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady
Miasta m. in. z wnioskami:
1. o zgłoszenie do Prokuratury podejrzenia popełnienia przestępstwa przy realizacji budowy ul. Szwoleżerów (etapu I);

1. Monitorowaniem zadłużenia gminy i MZK, szczególnie względem MPWiK;
2. Komunikacją autobusową - prowadziliśmy negocjacje i występowaliśmy z wnioskami o uruchomienie linii A2 i 170;
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności terenów Spółdzielni przy ul.
Batorego, Wojska Polskiego i Konopnickiej;
4. Wieloletnim Programem Inwestycyjnym - zgłaszaliśmy propozycje zmian do planu;
5. Modernizacją trasy 634;

Czas na zmiany

Obwodnice Warszawy dla Ząbek
Każdy z mieszkańców doskonale wie, iż pomimo bliskości stolicy, jest niezwykle trudno dostać się do jej centrum,
zwłaszcza w godzinach szczytu.
Pocieszająca jest informacja
o planowanych inwestycjach,
które pomogą rozwiązać ten
problem.
Już w 2010 roku prawdopodobnie rozpocznie się budowa
obwodnicy Marek (tj. przedłużenie Trasy Toruńskiej - S8). Zakończenie budowy przewidziano
najpóźniej na 2012 rok. W tym
samym okresie planowana jest
budowa Wschodniej Obwodnicy
Warszawy (S-17), która będzie
trasą ekspresową zamykającą od
wschodu ring warszawskiej obwodnicy ekspresowej. Trasa zaczyna swój początek w Drewnicy
stanowiąc wylot z Trasy Toruńskiej. Następnie poprzez Zielonkę, poligon, Rembertów i Wesołą
w miejscowości Zakręt wpada do
Trasy Lubelskiej. Projektowane
są dwie jezdnie po 3 pasy ruchu
każda.

Spotkania
z posłem PiS
W niedzielę 7 maja o godzinie 19.15 w sali widowiskowej
parafii Świętej Trójcy odbędzie się spotkanie z posłem
Arturem Zawiszą, przewodniczącym Komisji Gospodarki. Będziemy mieli możliwość
zasięgnąć u źródła informacji
dotyczących aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.
Serdecznie zapraszam
Piotr Uściński
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W 2011 roku rozpocznie się
i zakończy przebudowa trasy
631 (ul. Żołnierska) na odcinku
od Marsa do ronda w Zielonce.
Trasa docelowo ma być dwujezdniowa, co dodatkowo usprawni
możliwość dotarcia mieszkańców naszego Powiatu do południowej części Warszawy, jak
również do planowanej trasy
szybkiego ruchu S2. Jest więc
szansa, że cały ruch komunikacyjny zmierzający w kierunku
Warszawy, będzie omijał Ząbki.
Planowane rozwiązanie jest tym
bardziej korzystne dla mieszkańców Ząbek. Znaczące
zmniejszenie ruchu tranzytowego poprawi bezpieczeństwo na
drogach, polepszy jakość dróg
poprzez ich mniejsze obciążenie
oraz zwiększy komfort życia
mieszkańców.
Natomiast z ważniejszych inwestycji lokalnych, należałoby
wymienić budowę ronda na
skrzyżowaniu Piłsudskiego i Powstańców. Budowa ma rozpocząć się zaraz po Świętach Wielkanocnych i potrwa około
6 tygodni. Ze względu na duże
natężenie ruchu, budowa będzie realizowana w dwóch etapach, blokując tylko jeden pas.
Rolą władz samorządowych
winna być dbałość o terminowość inwestycji oraz ich wzajemne współgranie. Lokalne
plany inwestycji komunikacyjnych muszą uwzględniać współistnienie z inwestycjami na wyższych szczeblach.
Przewodniczący Powiatowej
Komisji Finansowej
Robert Perkowski

6. Handlem wielkopowierzchniowym w Ząbkach Komisja negatywnie zaopiniowała powstanie sklepów o pow. 2000m2 w rejonie ul. Poniatowskiego
i Rómmla.
7. Zmianami w podatku od nieruchomości - proponowaliśmy ulgi w rejonie zlewni i podwyżki dla
Makro i Praktikera;
8. Statutem Miasta Ząbki;
9. Zasadami wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta i dietami radnych;
10. Poborem opłaty targowej;
11. Porządkowaniem spraw związanych z własnością
terenu m. in. z wykupem gruntu pod drogi;
12. Modernizacją zlewni ścieków;
13. Zmianami w podziale miasta na okręgi wyborcze;
14. Realizacją inwestycji miejskich w tym sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2;
15. Funkcjonowaniem gazety "Co Słychać? " - wnioskowaliśmy o zmianę zasad kolportażu;
16. Organizacją ruchu i uporządkowaniem spraw
związanych z kategoryzacją dróg gminnych;
17. Zasadami współpracy pomiędzy gminą i mieszkańcami a MOS, MKS Dolcan i Dolcan SSA;
18. Stanem czystości i jakością zimowego utrzymania
dróg i chodników;
19. Stanem substancji mieszkaniowej i wspólnotami
mieszkaniowymi;
20. Założeniami do planu zaopatrzenia w energię;
Programem Rozwoju Lokalnego, Lokalnym Programem Rewitalizacji;
21. Planami budowy stacji benzynowej przy skrzyżowaniu dróg 634 i 631;
22. Obowiązkami gminy określonymi w nowelizacji
ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Waldemar Stachera

Budowa dróg a ścieżki rowerowe
Ząbki powoli, ale systematycznie, wkraczają w epokę budowania dróg. Aby jednak za
kilka lat nie powiedzieć, że mądry zabkowianin po szkodzie,
trzeba już dzisiaj podjąć kilka
strategicznych decyzji.
Przede wszystkim powinniśmy zadbać, aby w jak największej ilości ulic były ścieżki rowerowe. Ząbki co prawda mają od
kilku lat rekreacyjną ścieżkę na
terenie lasu, ale ze względu na
bezpieczeństwo mieszkańców,
niezbędne są ścieżki rowerowe
do komunikacji na terenie miasta. Najpilniejszą kwestią są
ścieżki rowerowe w ulicach prowadzących do wszystkich naszych szkół. Coraz więcej dzieci
i młodzieży chce korzystać z roweru w drodze do szkoły. Niestety rodzice niechętnie na to
pozwalają, właśnie ze względu
na ryzyko wypadków.
A przecież takie ulice jak: Narutowicza, Wolności, Popiełuszki, Skargi, Górnośląska, Jana
Pawła, Norwida, 3-go Maja,
Langiewicza, Sikorskiego, Kopernika, Powstańców, Skorupki
mogą mieć oprócz chodników
po obu stronach również oddzielny pas dla rowerów. W kilku innych, węższych ulicach
chodnik może powstać (pozostać) tylko po jednej stronie ulicy, dzięki czemu też znajdzie się
miejsce dla rowerów. Istnieje
więc realna szansa na stworzenie siatki ścieżek rowerowych
prowadzących do wszystkich
obecnych i planowanych szkół
na terenie miasta. Wiadomo, że

na tych najwęższych ulicach
ścieżki nie powstaną, ale akurat
na nich zagrożenie dla rowerzystów jest najmniejsze.
W czym więc problem? Jak
zwykle w pieniądzach. Trzeba
zapewnić (wykupić) szerszy pas
terenu dla ulicy ze ścieżką.
Koszt projektu i samej budowy
również będą większe. Uważam,
że w tej sprawie nie należy szukać oszczędności za wszelką cenę. Za przykład podam ulicę Powstańców.
Rada
Miasta
w planie ogólnym zarezerwowała na tę ulicę pas o szerokości
20m. Taka szerokość pozwoli
i na jezdnię z zatoczkami dla autobusów, i na dwa chodniki, i na
ścieżkę rowerową. Z tym większym zdziwieniem przyjąłem
przymiarki projektanta do zawężenia szerokości tej ulicy do
16m. Ulica, przy której już obecnie mieszka zapewne z 5 tys.
osób, a będzie mieszkać jeszcze
drugie tyle, po zawężeniu stanie
się udręką dla jej mieszkańców.
Tego nam robić nie wolno.
Równie istotną kwestią
związaną z budową dróg jest
dbałość o dobry stan infrastruktury podziemnej. Nie
jest tajemnicą, że część naszych kolektorów (również
budowanych po 1990 roku)
i wodociągów (szczególnie
wykonanych z metalowych
rur w latach 80-tych) wymaga
pilnego remontu, czasem budowy od podstaw. Niezbędnym więc jest sprawdzenie
stanu technicznego tych instalacji przed budową drogi.

Musimy mieć pewność, że to
co pod ziemią nie zepsuje się
w kilka miesięcy po ułożeniu
ostatniej warstwy asfaltu.
I ostatnia kwestia, na którą
mało kto zwraca w ogóle uwagę,
a w mojej opinii jest sprawą
istotną - estetyka dróg. Według
mnie dużym błędem jest np.
brak koordynacji w... wyborze
kolorów kostki bauma. Często
jest tak, że my sami, chcąc
uatrakcyjnić otoczenie swojej
posesji, poprawiamy chodnik,
kładziemy w miejscu płytek kostkę. Niestety często kolor i ułożenie tej kostki nawiązuje do kostki na naszej działce, a nie do
kostki na chodniku przed posesją sąsiada. Tworzy się kakafonia
kolorów, wysokości, spadków.
Trudno się po tym chodzi i trudno się na to patrzy. Dużo ładniej
wygląda ulica, kiedy chodnik na
całej długości jest równy i w jednym kolorze. Według mnie kolor
chodników powinien być w całym mieście jednakowy (np.
czerwony, bo takich chodników
mamy obecnie najwięcej), ale
można też wyobrazić sobie, że
poszczególne osiedla mają swój
własny kolor chodnika. Natomiast bezwzględnie ścieżki rowerowe powinny mieć w całym
mieście jednakowy kolor, tak
aby żaden kierowca, na żadnej
ulicy, ani przez moment, nie
miał wątpliwości, którędy ścieżka rowerowa przebiega.
Wszystkie te kwestie Komisja
Rewizyjna podda Radzie Miasta i Burmistrzowi pod dyskusję
na najbliższej Sesji Rady.

radny Waldemar Stachera

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
Budowa placu zabaw przy ul.
Powstańców.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego Nr 10, 05-091
Ząbki strona: www. zabki.
pl, e-mail: inwestycje@zabki. pl, godziny urzędowania: poniedziałek 10-18,
wtorek- piątek 8-16. do
kontaktów: Magdalena
Dziekan Urząd Miejski
w Ząbkach Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych ul. Wojska Polskiego
Nr 12 05-091 Ząbki, tel.
/fax (022) 781-45-11
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można
nabyć w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie

Miasta Ząbki ul. Wojska
Polskiego Nr 12 cena
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest
odpłatne: Cena 20 zł.
4) Opis przedmiotu oraz
wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości
składania ofert częściowych: Dostawa i montaż
wyposażenia placu zabaw przy ul. Powstańców
wraz z ogrodzeniem zagospodarowanego terenu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
CPV:
36535200-2
5) Informacja o możliwości
złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2006r.
7) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się

oferenci, którzy spełnią
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędna
wiedzę i doświadczenie
oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia,
e) spełniają wymogi określone SIWZ
8) Informacja na temat wadium: brak

9) Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena
100
10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie
zamawiającego, Gmina
Miasto Ząbki ul. Wojska Polskiego Nr 10, 05091 Ząbki, Kancelaria
ogólna do dnia 2006-05-

09 do godz. 10: 00
11) miejsce i termin otwarcia
ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Miasto
Ząbki ul. Wojska Polskiego Nr 10, 05-091
Ząbki, Sala konferencyjna dnia 2006-05-09
o godz. 10: 30.
12) termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia
2006-06-08

UWAGA ! PIES
W ramach akcji UWAGA! PIES Komisja Społeczna Rady Miasta
Ząbki ogłasza konkurs fotograficzny pt.
MÓJ PRZYJACIEL PIES.
Zgłoszenie powinno zawierać max. 5 sympatycznych fotografii
czworonoga podpisanych jego imieniem, a także nazwisko, adres
i telefon właściciela.
W konkursie mogą wziąć udział psy z aktualnym świadectwem
szczepień i opłaconym podatkiem.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 5 maja br. w Biurze Rady
Miasta, ul. Wojska Polskiego 10,
tel 22 781 68 14 wew 118.
Na podstawie nadesłanych zdjęć Komisja Społeczna wyłoni 10
NAJSYMPATYCZNIEJSZYCH psich finalistów, którzy zostaną
zaprezentowani 4 czerwca br. podczas festynu z okazji Dni Ząbek.
Wówczas nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
Przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Druga podstawówka w południowych Ząbkach
Obserwując
dynamiczny
rozwój południowych Ząbek
trudno oprzeć się wrażeniu,
że niski przyrost demograficzny w naszym kraju to tylko
złośliwa plotka. Powstające
jak grzyby po deszczu osiedla
domów jedno- i wielorodzinnych zamieszkują głównie rodziny z dziećmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym.
Konieczne staje się zapewnienie nowym mieszkańcom Ząbek odpowiednich warunków
życia, w tym edukacji naj-

młodszych. Dla wszystkich rodziców, którym nieobce są
trudy dowożenia pociech do
szkół w Warszawie lub w odległych częściach Ząbek mamy
dobrą wiadomość. Nowa
szkoła podstawowa powstanie
przy ulicy Kościelnej za Kościołem pw. Zesłania Ducha
Św. Budowa szkoły rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Planowany obiekt zakłada szkołę 12-oddziałową,
salę gimnastyczną z zapleczem i obiekty towarzyszą-

ce np. boiska, bieżnię, parking. Zgodnie z założeniami szkoła pomieści 360
uczniów, 30 nauczycieli
i dodatkowy personel. Będzie ona rozmieszczona na
trzech
kondygnacjach.
Na parterze zaplanowano
korytarz, kotłownię, WC,
gabinet dyrektora, pokój
zastępcy dyrektora, trzy
klasy, pomieszczenie gospodarcze, gabinet lekarski, gabinet logopedy i szatnię.

Pierwsze piętro to cztery kla-

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU
15 marca br. Burmistrz przedłożył Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji budżetu za 2005 rok. Pełny tekst sprawozdania dostępny jest w Biurze Rady Miasta. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty ze sprawozdania.
red.
Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2005 roku
%
2003
DOCHODY
Dochody wáasne
podatek od nieruchomoĞci
podatek rolny

26 663 038

udziaáu

2004

100,00

32 611 059

9 722 016

36,46

4 613 699

17,30

%

% zmian

udziaáu

2004-2003

2005

%

% zmian

udziaáu

2005-2004

100,00

22,31

36 823 303

100,00

12,92

11 671 337

35,79

20,05

11 720 001

31,83

0,42

5 053 344

15,50

9,53

5 172 113

14,05

2,35

0,00

2 547

0,01

0

0,00

-100,00

0

karta podatkowa

247 618

0,93

218 987

0,67

-11,56

201 756

0,55

-7,87

podatek od Ğrodków transport.

282 068

1,06

433 275

1,33

53,61

601 799

1,63

38,90
-19,31

podatek od spadków i darowizn

320 014

1,20

279 347

0,86

-12,71

225 405

0,61

op.skarbowa i od czynn.cyw-praw.

1 326 703

4,98

1 632 733

5,01

23,07

2 039 717

5,54

24,93

sprzedaĪ gruntu

1 096 886

4,11

1 542 654

4,73

40,64

614 292

1,67

-60,18

pozostaáe

1 832 481

6,87

2 510 997

7,70

37,03

2 864 919

7,78

14,09

Udziaá Gminy w podatkach

7 835 025

29,39

11 357 562

34,83

44,96

13 718 294

37,25

20,79

podatek od osób prawnych

338 238

1,27

803 863

2,47

137,66

730 391

1,98

-9,14

7 496 787

28,12

10 553 699

32,36

40,78

12 987 903

35,27

23,06

podatek od osób fizycznych
Dotacje

1 235 174

4,63

2 671 044

8,19

116,25

4 256 862

11,56

59,37

dotacje na zadania wáasne

346 375

1,30

717 173

2,20

107,05

1 382 099

3,75

92,71

dotacje na zadania zlecone

888 799

3,33

1 953 871

5,99

119,83

2 874 763

7,81

47,13

Subwencja

7 870 823

29,52

6 911 116

21,19

-12,19

7 128 146

19,36

3,14

WYDATKI

23 708 410

100,00

27 805 043

100,00

17,28

33 412 186

100,00

20,17

BieĪące

21 109 669

89,04

22 642 731

81,43

7,26

25 662 645

76,81

13,34

2 598 741

10,96

5 162 312

18,57

98,65

7 749 541

23,19

50,12

Inwestycyjne

sy, pokój nauczycieli, archiwum, świetlica, biblioteka,
WC. Na drugim piętrze zaprojektowano pięć klas, czytelnię, bufet, WC. Na wszystkich piętrach znajdą się
toalety dla osób niepełnosprawnych. Ostatnio wiele
niepokoju i dyskusji w Ząbkach wzbudziły problemy
związane z zapleczem sportowym w innych placówkach.
Tym razem zadbano również
o rozwój fizyczny dzieci. Projektowana sala gimnastyczna
będzie rozmieszczona na
dwóch kondygnacjach. Na
parterze umieszczono WC
dla osób niepełnosprawnych
oraz dla personelu, pokój
trenera, pomieszczenie porządkowe, dwie przebieralnie, dwa pomieszczenia z natryskami, dwie łazienki dla
uczniów, magazyn sprzętu
sportowego i salę gimnastyczną. Na pierwszym piętrze znajdzie się łazienka
damska, łazienka męska,
szatnia ogólna, pokój szkolnej organizacji porządkowej,
dwie przebieralnie, dwie łazienki dla uczniów, sala gimnastyki korekcyjnej. Pozostaje mieć nadzieję, że
budowa szybko dobiegnie
końca.
red.
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Dwa różne protokoły a jedna kontrola
W styczniu Regionalna Izba
Obrachunkowa (RIO) przeprowadziła kontrolę w urzędzie
Starosty. W piśmie pokontrolnym umieszczono całą listę
stwierdzonych nieprawidłowości. W protokole pojawiły się
zarzuty np. niewłaściwego księgowania, dokonywania wydatków niezgodnych z budżetem
ale również zarzuty unikania
przetargów poprzez naruszanie
prawa zamówień publicznych.
Po dokonanej kontroli, Starosta ustosunkował się do stawianych zarzutów kierując odpowiednie pismo do RIO.
Kopię tej odpowiedzi powinien był przedstawić Radzie
Powiatu razem. Niestety, do
Rady Powiatu zostało skierowane pismo o innej treści niż
do RIO. Na moją uwagę, Starosta Grzegorz Dudzik stwierdził że różnica w treści jest
spowodowana faktem, iż wyjaśnienia złożone Radzie były
bardziej szczegółowe.
Gdy wreszcie dotarłem do
obu wersji tego samego pisma,
stwierdziłem, że egzemplarz
dla Radnych "prześlizguje" się
między drażliwymi tematami.
Pismo to natomiast zostało
rozbudowane o część, w której
wymieniano obszary gdzie
RIO nie wskazało nieprawidłowości. Takie podejście jest
bardzo mylące i świadomie

wprowadza ludzi w błąd, gdyż
wymieniane przez Starostę obszary nie były po prostu kontrolowane. W ten sposób ukrywano fakt, że we wszystkich
poddanych kontroli obszarach
wykryto nieprawidłowości.
Komisja Finansowa, której
jestem przewodniczącym, przeprowadziła podobną kontrolę
dotyczącą procedur przetargowych przy rozbudowie urzędu
oraz wymianie systemu ogrzewania w ZSTZ w Radzyminie.
Nasze spostrzeżenia były równie przerażające. Pomimo wydatkowania milionowych kwot,
procedury przetargowe były
omijane. Stwierdziliśmy, że
niezwłocznie należy doprowadzić do: usunięcia wykrytych
nieprawidłowości w urzędzie,
przestrzegania zapisów ustawy
prawo zamówień publicznych
oraz należy stworzyć regulamin
procedur postępowania w przypadku zlecania robót w trybie
bez przetargowym.
Wyrazem braku troski o nasz
budżet, byłaby kolejna kontrola RIO w której wykazanoby
notoryczne i ciągłe popełnianie tych samych nieprawidłowości. Zatem mam nadzieję,
że przedstawione uwagi zostaną potraktowane poważnie.
Łącząc wyrazy szacunku,
Robert Perkowski
robert@perkowski. pl

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla
zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta
Ząbki na stanowisko audytora wewnętrznego.
Termin składania ofert: do
dnia 10 maja 2006 r. - Kancelaria Urzędu.
Główne obowiązki: rzetelne, obiektywne i niezależne:
ustalenie stanu faktycznego
w zakresie funkcjonowania
jednostki, określenie oraz
analiza przyczyn i skutków
uchybień, przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia
uchybień lub wprowadzenia
usprawnień.
Wykształcenie kierunkowe,
studia wyższe.
Wymagania konieczne: znajomość przepisów prawa w zakresie stanowiska pracy, zdolność analitycznego myślenia,
samodzielność oraz inicjatywa, komunikatywność, umiejętność biegłej obsługi komputera, złożenie z pozytywnym
wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.
Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- CV i list motywacyjny,
Zgodnie z zasadami wydawania gazety "Co słychać? " publikowane mogą być tylko teksty
podpisane imieniem i nazwiskiem. Dlatego z przykrością
informuję, że tekst pana a. z.
nie mógł być opublikowany. Jeżeli jest Pan zainteresowana jego publikacją proszę o kontakt
z Redakcją, nr tel. 0503490219.
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- kopie świadectw pracy
i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
- kopia ukończenia szkoły
wyższej, wyższej szkoły zawodowej,
- oświadczenie, że kandydat
nie był karany za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej oraz że nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie karne,
- zaświadczenie o złożeniu
z pozytywnym wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.
Dokumenty należy składać
osobiście, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem konkurs ofert pracy w Urzędzie
Miasta, w terminie do dnia 10
maja 2006 r. w kancelarii
Urzędu. O sposobie rozpatrzenia wniosków kandydaci
zostaną poinformowani drogą
pisemną. Wnioski oraz komplety załączników rozpatrzone
negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty spośród
spełniających kryteria konkursu, jak również prawo rezygnacji z wyboru jakiejkolwiek
oferty, bez obowiązku podawania uzasadnienia w obydwu
przypadkach.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY
SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĄBKI
Przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali, powinien
spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość dalszej realizacji, co
najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym
w Gminnym planie gospodarki odpadami oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie
Ząbki.
2. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny
umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie,
w terminie do 13 października 2006 roku, lokalnych/mobilnych punktów
odbioru selektywnego odpadów.
3. Dostarczyć właścicielom
nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali, do
dnia 13 października 2006
roku, określone Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ząbki urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.

4. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na
prowadzenie od dnia 13
października 2006 roku
ewidencji przekazanych mu
odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji i naliczenie zniżek w opłatach.
5. Posiadać aktualną umowę
umożliwiającą przekazanie
odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje,
urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie
gospodarki odpadami.
6. W sytuacji, gdy instalacje,
urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru
i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów,
przedsiębiorca
powinien sam posiadać takie
możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi
obiektami, instalacjami lub
urządzeniami posiadającymi
takie możliwości. Dotyczy to
zwłaszcza unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych,
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania

odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru,
tektury, tekstyliów i metali,
odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.
7. Posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych
w stopniu umożliwiającym
osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku
i recyklingu w sytuacji, gdy
selekcja przez właścicieli
nieruchomości nie będzie
realizowana w stopniu wystarczającym.
8. Dostarczyć, w terminie do
13 sierpnia 2006 roku, szczegółową kalkulację kosztów
funkcjonowania systemu,
która po weryfikacji, będzie
stanowiła podstawę do podjęcia przez radę gminy
uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.
9. W terminie miesiąca przekazać Burmistrzowi Miasta
Ząbki, wykazy właścicieli
nieruchomości, z którymi
zawarł umowy, według stanu
na dzień 13 października
2005 roku.
10. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów
BURMISTRZ
MIASTA ZĄBKI
Jerzy Boksznajder

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres
zamawiającego: Urząd Miasta Ząbki,, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki,
woj. mazowieckie, tel. 22
781 68 14 do 17 w. 143,176,
e-mail: inwestycje@zabki.
pl, krzysztof. pieniak@zabki. pl, www. zabki. pl.
2) osoby do kontaktów: Jadwiga Boruc, Krzysztof Pieniak

45.23.32.22.
1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
Nie.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
Nie.
2.) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000
Euro.
3) Czas trwania zamówienia:
4 miesiące

SEKCJA II: PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
II.1) Opis: BZP NR 90 z dnia
13-04-2006 r. poz. 19195
1.2) Nazwa zamówienia: modernizacja ul. Szwoleżerów w Ząbkach.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
a) modernizacji nawierzchni asfaltowej w ul. Szwoleżerów na odc. Piłsudskiego - Zieleniecka
o pow. 6525,7m2
b) modernizacji, budowie
chodników z kostki betonowej i przestawieni
ogrodzeń w ul. Szwoleżerów na odc. Dzika - gr.
miasta o pow. 669 m2
c) modernizacji i budowie
chodników z kostki betonowej w ul. Szwoleżerów na odc. Piłsudskiego - Różana o pow.
2 076,5 m2.
1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.21,

SEKCJA III: INFORMACJE
O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 10
000zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy
oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne
wymogi
ekonomiczne, finansowe
i techniczne:
Wykonawca musi:
1) posiadać uprawnienia do
wykonywania określonej
działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają
obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadać niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz
potencjał
techniczny,
a także dysponują osoba-

mi zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegać wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) spełniać pozostałe wymogi
zawarte w SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych
wyjaśnień:
dostępne do 31.05.2006,
cena - 30 zł
3.1) Termin i miejsce składania ofert w postępowaniu:
05.06.2006 godzina 12:
00. Kancelaria ogólna
3.2) Termin związania ofertą:
liczba dni: 60 od ostat.
term. skład. ofert.
3.3) Data, godzina i miejsce
otwarcia
ofert:
05.06.2006, godzina 12:
30, sala konferencyjna.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI. 1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze
środków UE: Nie.

Dzień Otwarty w Publicznym Gimnazjum Nr 2

Gwar dobiegający ze szkolnych korytarzy przykuwał
uwagę coraz liczniej przybyłej
widowni. 6 kwietnia bieżącego
roku mieliśmy zaszczyt przyjmować w naszych progach
niecodziennych gości. Na
Dzień Otwarty Szkoły przybyli do nas uczniowie klas szóstych z rodzicami, a niekiedy
z całymi rodzinami. Na prezentacji dorobku Gimnazjum
mieliśmy też okazję gościć
Burmistrza Miasta Ząbki pana Jerzego Boksznajdera.
Ten ciepły kwietniowy dzień
zapisze się w naszej pomięci
miłym akcentem. Spotkanie
przebiegało w atmosferze radosnego świętowania i dobrej
zabawy. Uczniowie naszej
szkoły zaprezentowali swoim
młodszym kolegom i koleżankom swój program artystyczny.
Były występy zespołu wokalnego "Forte" pod kierunkiem p.
Jadwigi Żaboklickiej oraz koła
teatralnego prowadzonego
przez instruktora MOK-u p.
Annę Kozioł. Uczennice naszego Gimnazjum zaprezentowały swoje możliwości taneczne. Pod bacznym okiem p.
Elżbiety Kucharskiej przygotowały trzy układy tańca nowoczesnego, które zostały przyjęte gromkimi brawami. Swoje
umiejętności muzyczne zaprezentowali uczniowie: Maciej
Dusza z kl. IIIb, Krzysztof Bobrowicz z kl. IIa oraz Łukasz
Rosiński z kl. Ib.
Z ogromnym zainteresowaniem i wielkim aplauzem spotkał się pokaz umiejętności
sportowych chłopców z klas
trzecich. Panowie Marcin Tarka i Marek Papszun przygotowali ze swoimi uczniami układy gimnastyczne, które zostały
ocenione przez specjalną komisję, w której skład wchodzili: dyrektor szkoły, troje rodziców i absolwent naszego
gimnazjum.
Chociaż trema dała o sobie
znać, występ był na bardzo wysokim poziomie i został przyjęty z zainteresowaniem i podziwem. Była to zaledwie
próbka naszych umiejętności
sportowych, możliwa do zaprezentowania w obecnych
warunkach lokalowych, ale żywimy nadzieję, że już wkrótce
będziemy dysponować nowoczesną halą sportową, która
rośnie obecnie na naszych
oczach. Wysoki poziom pokazów gimnastycznych przysporzył Komisji nie lada kłopotów. W końcu uzgodniono
werdykt. I miejsce - para Marcin Chojecki i Jakub Buczyński z kl. IIId, II miejsce - Bartłomiej Piekarz i Karol

Zieliński z kl. IIIe oraz III
miejsce - Kamil El Ghamari
i Konrad Fiołek z kl. IIIb. Na
zwycięzców czekały atrakcyjne
nagrody.
Po emocjach sportowych
wszyscy zebrani zaczęli zwiedzanie szkoły, w trakcie którego mieli okazję uczestniczyć
w zajęciach językowych (z jęz.
angielskiego i niemieckiego),
matematycznych, biologicznych oraz warsztatach dziennikarskich. Nasi goście mogli
obejrzeć i sprawdzić działanie
profesjonalnej pracowni językowej i pracowni internetowej, zobaczyć pod mikroskopem budowę tkanek oraz
porozmawiać z tegoroczną
laureatką konkursu biologicznego Katarzyną Grudziąż
uczennicą kl. IIIe. Do dyspozycji przybyłych uczniów klas
szóstych i ich rodziców byli
nasi nauczyciele i dyrekcja.
Odbyło się spotkanie informacyjne, które poprowadziła
dyrektor szkoły Małgorzata
Zyśk. Wszyscy zainteresowani
mogli usłyszeć jakie są możliwości edukacyjne i wychowawcze szkoły oraz że w roku
szkolnym 2006/2007 zamierzamy utworzyć klasy: z rozszerzonym jęz. angielskim,
rozszerzonym jęz. niemieckim, matematyczno-informatyczną, sportową, ekologiczną, dziennikarską i ogólną.
Przybyli goście zostali zapoznani z wynikami ostatniego
egzaminu gimnazjalnego. Możemy się poszczycić III miejscem w powiecie, a I miejscem
biorąc pod uwagę szkoły rejonowe oraz tym, że wyprzedziło
nas zaledwie 20% gimnazjów
warszawskich, a 80% uzyskało
wynik gorszy od naszego. Pomimo braku sali gimnastycznej (obecnie w budowie) zajęliśmy III miejsce w powiecie
z uwagi na osiągnięcia sportowe. Dysponujemy małą salką
gimnastyczną i od niedawna
profesjonalną siłownią.
W poprzednich latach odnotowaliśmy liczne sukcesy
w konkursach na szczeblu
międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i lokalnym. Na
szczególną uwagę zasługują
nasze sukcesy w konkursach
przedmiotowych, gdzie możemy poszczycić się laureatami
i finalistami w dziedzinie informatyki, historii, biologii
i wiedzy o społeczeństwie.
Dzięki takim osiągnięciom
nasi absolwenci zostają przyjęci do wymarzonych szkół
średnich oraz uzyskują dodatkowe punkty przy naborze.
W chwili obecnej działają
w naszym Gimnazjum liczne
koła przedmiotowe: matematyczne, polonistyczne, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne,
informatyczne i wiedzy o społeczeństwie oraz zainteresowań: zespół wokalny "Forte",
koło redakcyjne "Batorsz-

czak", koło teatralne, Szkolny
Klub Europejski, zajęcia SKS,
zajęcia na pływalni.
Aby dobrze przygotować
młodzież do egzaminu gimnazjalnego, dla uczniów klas III
zorganizowane są fakultety ze
wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Przeprowadzane
są również trzy próbne egzaminy gimnazjalne - jeden
w klasie drugiej i dwa w klasie
trzeciej.
Na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych
uczestniczą w zajęciach integracyjnych przeprowadzanych
przez panie pedagog i psycholog. Dla młodzieży, która ma
problemy z nauką organizowane są zajęcia wyrównawcze.
W naszej szkole młodzież
uczy się dwóch języków obcych angielskiego i niemieckiego, bądź angielskiego i rosyjskiego. Dzięki podziałowi
na grupy o różnym stopniu zaawansowania i nowoczesnym
technikom nasi uczniowie
uzyskują wysoki poziom znajomości języków. Od tego roku szkoła umożliwia zdobycie
certyfikatów z języka niemieckiego Kompetenz in Deutsch
(organizowany przez Instytut
Austriacki) lub Fit in Deutsch
(organizowany przez Instytut
Goethego). W bieżącym roku
organizowany jest wyjazd edukacyjno-językowy młodzieży
do Niemiec, a w przyszłym do
stolicy Wielkiej Brytanii Londynu.
Nasi uczniowie, przede

wszystkim z klas informatycznych, mają możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych (ECDL - European
Computer Driving Licence)
oraz mogą kontynuować
u nas, już jako absolwenci naszego Gimnazjum, rozpoczęte
egzaminy z tego zakresu.
Budynek szkoły, przestronny i nowoczesny, jest przystosowany do przyjmowania
uczniów i pracowników niepełnosprawnych. Obiekt jest
monitorowany, a nauczyciele
sprawują opiekę nad młodzieżą również w czasie przerw.
Do tradycji naszej szkoły
należą organizowane co roku
Otrzęsiny klas I, Bal Gimnazjalny klas III, obchody Dnia
Wiosny, Dnia Europy oraz Festyn szkolny. Uczniowie biorą
udział w wycieczkach szkolnych i "zielonych szkołach".
W szkole uroczyście obchodzimy Święta Narodowe:
Konstytucji 3 Maja i Dnia
Niepodległości oraz liczne

Sztuka plakatu nowego wieku
W niedzielę 19 marca br.
otwarto w ząbkowskim ośrodku kultury wystawę Sztuka
Plakatu Nowego Wieku. Wystawa była organizowana we
współpracy z Domem Kultury
Zacisze. Wernisaż odbył się
w dwóch miejscach, najpierw
o godzinie 17.00 w Domu Kultury Zacisze, a następnie o godzinie 18.30 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Ząbkach.
Dotychczas we wspólnie organizowanych wystawach z DK
Zacisze można było podziwiać
prace wybitnych plakacistów,
jak np. profesora Mieczysława
Wasilewskiego czy profesora
Mieczysława Górowskiego
i innych. Tym razem można
było obejrzeć wystawę plakatu
młodych artystów, którzy już
teraz wyznaczają nowe trendy
w sztuce plakatu i odcisną
swoje piętno w jej rozwoju.
Z Warszawy zostali zaproszeni artyści: Piotr Garlicki,
Wojciech Korkuć, Ryszard
Kajzer, Joanna Górska, Jerzy
Skakun i Marcin Władyka.
Z Katowic gościliśmy Monikę
Starowicz, Sebastiana Kubicę,
Michała Książka, Piotra Kossakowskiego oraz prace Aleksandry Naparło. Z Łodzi zaproszono Jakuba Stępnia

i Bartosza Łukaszonka.
Poprosiłem jednego z artystów, Ryszarda Kajzera, o kilka słów komentarza do wystawy: "Bardzo cieszymy się
z inicjatywy pana Sylwestra Marzocha i inicjatywy obu Galerii
(...), wszystkie działania mają za
zadanie popularyzowanie sztuki
polskiego plakatu, którego tak
naprawdę Polska jest kolebką
od ponad 50 lat. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu
przebywać. Okazało się, że plakat nie tylko dobrze funkcjonuje
na ulicy, ale także świetnie
sprawdza się w Galerii. To jest
budujące, jest to asumpt do tego, aby dalej działać i dawać radość ludziom na ulicy". Ryszard
Kajzer w latach 1994 - 1999

uroczystości o charakterze
ogólnoszkolnym lub klasowym. Samorząd szkolny
z opiekunką p. Moniką Wierzchowską, przy wsparciu rodziców i nauczycieli organizuje
dyskoteki i imprezy okolicznościowe oraz tradycyjne apele. W Gimnazjum funkcjonuje
sklepik i bufet szkolny.
Uczniowie mają również możliwość korzystania z tanich
i smacznych obiadów.
Dyrektor szkoły
Małgorzata Zyśk
Pragnę złożyć gorące podziękowania wszystkim Uczniom,
Nauczycielom i Pracownikom
Gimnazjum nr 2, którzy byli zaangażowani w przygotowanie
Dnia Otwartego Szkoły. Dzięki
Państwa wspaniałej pracy mogliśmy zaprezentować zarówno
bogaty dorobek dydaktyczny
i wychowawczy, jak też poszczycić się licznymi sukcesami i zainteresowaniami naszej młodzieży.
studiował na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Był asystentem
w Pracowni Projektowania
Plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego. Od 2000 r. jest
asystentem w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej
prof. Lecha Majewskiego.
Wystawie w Ząbkach towarzyszył pokaz ubrań z celulozy
w wykonaniu dziewcząt z Ząbek. Inspiratorem i kuratorem
tej wystawy był Sylwester Marzoch: "Wystawa Sztuka Plakatu Nowego Wieku to pretekst,
aby obcować ze sztuką plakatu.
(...) Tym razem mamy następców profesorów, też już pracujących na uczelniach artystycznych w ASP Warszawa, czy
katowickiej lub łódzkiej akademii".
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I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ząbek
W dniu 18 marca 2006 r.
w Sali Gimnastycznej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza
Ząbek
dla
uczniów klas szóstych ząbkowskich szkół podstawowych.
Udział w nim wzięło 12 drużyn (6 z SP-2, 5 z SP-1 oraz
jedna ze Szkoły Katolickiej).
Nagrody z rąk Burmistrza
Miasta Ząbki - Jerzego Boksznajdera otrzymały najlepsze
drużyny Turnieju: 1. SP-2 VIc,
2. SP-2 VIe, 3. SP-1 VId, 4. SP2 Vif oraz najlepszy zawodnik
- Piotr Szostak - SP-2 VIc, najlepszy strzelec - Paweł Żółtowski - SP-2 VIe, najlepszy bramkarz - Jakub Jadczak - SP-2
VIc a także dziewczęta, które
rozgrywały Turniej pokazowy.
red.

Dnia 25 marca 2006r.
o godz. 10 w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum
Nr 1 w Ząbkach odbyły się
I Halowe Mistrzostwa Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza
Ząbek. Startowało 11 drużyn
chłopców z trzecich klas ząbkowskich gimnazjów. Swoją
obecnością zaszczycił nas
Pan Burmistrz Jerzy Boksznajder, przedstawiciele Rady
Miasta oraz dyrektorzy miejskich szkół. Turniej umilił
nam występ cheerleaderek
z Gimnazjum Nr 1. Wśród
nas byli również obecni kibice, trenerzy i dwóch sędziów.
W szkole przygotowany był
ciepły posiłek, ponieważ rozgrywki trwały do godzin popołudniowych.
Wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli do końca. Naj-

Konkurs plastyczny przedszkolaków
Baba Jaga, Śpiąca Królewna, Jaś i Małgosia oraz inne
postaci z bajek zostały bohaterami prac rysowanych na konkurs pt. "Moja ulubiona bajka". Jego tematem były
ilustracje do bajek znanych
dzieciom z literatury klasycznej. W zabawie mogli brać
udział najmłodsi mieszkańcy
naszego miasta w wieku od
2 do 5 lat. Konkurs był organizowany przez Przedszkole
Niepubliczne "Bajka", a jego
finał odbył się 20.03.2006 r.
Wtedy Jury wybrało najpiękniejsze prace, wręczono dyplomy oraz nagrody. Laureatami zostali: Jakub i Mikołaj
Gruźlińscy, Natalka Markuszewska, Maciej Kołodziejski,

Oliwier Pernak i Helenka Sobierajska.
Gratulujemy nie tylko dzieciom, ale także rodzicom, którym zależy na rozwijaniu wyobraźni
i
wrażliwości
estetycznej swoich pociech.
Zachęcamy do udziału w następnych edycjach konkursu,
ponieważ jego tematyka
sprzyja utrwalaniu pozytywnych wartości zawartych
w bajkach. Wyróżnione prace
zostaną wysłane do Ogniska
Pracy Pozaszkolnej "175"
w Warszawie, aby tam reprezentować Ząbki w kolejnym
etapie "bajkowego konkursu".
Nauczyciele
Przedszkola Niepublicznego
"Bajka"

PODZIĘKOWANIE

Publiczne Gimnazjum
Nr 2 przy ul. Batorego 37
zaprasza na Festyn z okazji
Dnia Dziecka i Sportu połączony z Dniem Otwartym
Szkoły 20 maja 2006 r.
w godz. 10:30 - 13:30

Dyrektor, Pracownicy i cała
społeczność szkolna Gimnazjum Nr 2 składają gorące gratulacje i podziękowania Rodzicom Katarzyny Grudziąż,
ucz. kl. III e, za trud włożony
w wychowanie i edukację, który zaowocował uzyskaniem tytułu laureata konkursu biologicznego. Cieszymy się, że
dzięki temu uczennica jest
zwolniona z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej oraz uzyskuje pierwszeństwo przy naborze
do szkoły średniej.

GRATULACJE
Uczniowie, Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Szkoły składają gratulacje Katarzynie
Grudziąż ucz. kl. III e, laureatce konkursu przedmiotowego z biologii oraz p. Monice
Wierzchowskiej wychowawczyni i nauczycielce biologii,
w związku z sukcesem osiągniętym przez naszą uczennicę, życząc jednocześnie licznych osiągnięć w nauce
w szkole średniej i na dalszym
etapie kształcenia.
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W programie między innymi: występy na scenie, koncert zespołu "Bee Free", pokaz gimnastyczny, prezentacja
państw europejskich, loteria
fantowa, kiermasz książek,
liczne konkursy i atrakcje.
Zachęcamy również do odwiedzenia naszej kawiarenki,
w której oferujemy dobrą kawę i domowe wypieki oraz do
bufetu szkolnego na gorącą
grochówkę.
Kontakt: tel: 799-74-92
e-mail:
gimnazjum2zabki@vp. pl
www. gim2zabki. waw. pl
Zapraszamy serdecznie
Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy oraz Dyrekcja Szkoły

bardziej zaciętym meczem
było spotkanie półfinałowe
pomiędzy
klasami
IIIa
z Gimnazjum Nr 1 i IIIe
z Gimnazjum Nr 2. Mecz zakończył się strzałami karnymi, w których lepsi okazali
się gimnazjaliści z "Jedynki".
Autorami strzałów karnych
byli: Adam Biedruna i Kamil
Śliwka, a obroną zachwycił
nas Marcin Roguski.
Ostatecznie całe podium zajęło Gimnazjum Nr 1: I miejsce - 3a (Gimnazjum Nr 1), II
miejsce - 3d (Gimnazjum Nr
1), III miejsce - 3c (Gimnazjum Nr 1), IV miejsce - 3e
(Gimnazjum Nr 2)
A oto skład zwycięskiej drużyny: Mateusz Maron, Kamil
Łubian, Kamil Śliwka, Marcin
Roguski, Adam Biedruna,
Damian Bogunki.

Królem Strzelców okazał się
kapitan zwycięskiej drużyny
Mateusz Maron (10 bramek),
statuetkę najlepszego zawodnika odebrał z rąk Pani Dyrektor
Marii Uszyńskiej-Baranowskiej
Jakub Stachewicz (3d - Gimnazjum Nr 1), a najlepszym bramkarzem został Michał Gulski
(3e - Gimnazjum Nr 2).
W czasie turnieju zagrały
również reprezentacje dziewcząt.
Odbyły się
dwa mecze - oby
dwa wyg r a ł y
dziewczyny z "Jedynki"
wynikami:
2: 0 i 2: 1.

Miejski Ośrodek
Kultury zaprasza

VII edycja Konkursu
Muzyki Instrumentalnej

20 maja br. zapraszamy na
otwarcie wystawy prac dzieci
i młodzieży z Koła Plastycznego MOK godz. 17: 00 - Galeria
Orla, ul. Orla 8. Wstęp wolny.
Miejski Ośrodek Kultury
w Ząbkach organizuje XVI
Festiwal Piosenki Ząbki 2006.
Więcej na stronie http: //mokzabki. koti. pl.
red.

Kolonie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury
Hiszpania - 09.08 21.08.2006 r. Zapraszamy do
Liorett De Mar - centrum rozrywkowego Costa Brava z niezliczoną ilością atrakcji. Zakwaterowanie odbędzie się w
hotelu Perello. Ilość miejsc
ograniczona. Rezerwacji można dokonać za pomocą zaliczki w wysokości 300 zł. Cała
kwota 1360 zł płatna do 20
czerwca br. Są dodatkowo
płatne wycieczki fakultatywne.
Szczegółowa oferta na stronie
internetowej www.kobylka.pl.
Zakopane - 21.07 - 02.08.2006
Janów Lubelski - 20.07 01.08.2006. Bliższe informacje - Sekretariat MOK lub
www.mokzabki. koti.pl
red.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny dla
osób z problemem alkoholowym i ich rodzin mieści się
przy ul. 3 Maja. Wejście jest
od frontu obok Apteki, lokal
nr 1 na parterze. Numer telefonu 022 781-45-03. Punkt
Konsultacyjny jest czynny
w środy i czwartki od godz. 16
do 18. W tym samym miejscu
można również uzyskać poradę kuratora sądowego, który
dyżuruje w pierwszą i trzecią
środę miesiąca w godz. 18-20.

25 marca 2006 r. o godz. 10:
00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach przy ul. Orlej
8 odbył się Konkurs Muzyki
Instrumentalnej. Uczestników Konkursu oceniało Jury
w składzie: Marek Biliński przewodniczący Waldemar
Dubieniecki, Michał Pindakiewicz. W drodze Porozumienia Domów i Ośrodków
Kultury powiatu wołomińskiego konkurs uzyskał wyjątkową rangę. Uhonorowano
go Patronatem Starostwa
Wołomińskiego. W roku 2006
Konkurs rozszerzono o kategorię gitary klasycznej.
Oto wyniki:
Keyboard, klasy I - III: Trzy
równorzędne miejsca: Maciej
Gałązka, Michał Matak
i Klaudia Kurnikowska. Wyróżnienia otrzymali: Artur
Czachowicz oraz Mateusz
Zalewski.
Keyboard, klasy IV - V:
I miejsce - Marcin Parafiniuk,
III miejsce - Andrzej Lewandowski. Wyróżnienie otrzymał Dominik Krupiński.
Keyboard, klasy gimnazjalne: I miejsce - Łukasz Rosiński.
Gitara klasyczna: I miejsce
- Patrycja Chąchira, II miejsce - Jakub Dzięgielowski, III
miejsce - Piotr Lesiak.
red.

4 czerwca
- Dni Ząbek
- Festyn w Parku Miejskim
- Japońska Sztuka Plakatu wernisaż w Miejskim Ośrodku Kultury
- Plenerowa projekcja filmowa w Parku (po festynie)

Wszyscy zawodnicy w prezencie od Pana Burmistrza
otrzymali koszulki z herbem
Ząbek. W trakcie mistrzostw
panowała przyjazna atmosfera
i wszyscy oczekują II Halowych Mistrzostw Piłki Nożnej
Ząbek, które być może odbędą się już w sali gimnastycznej
Gimnazjum Nr 2.
Ewa Drela
kl. 3a, Gimnazjum Nr 1

Z okazji Dnia Strażaka redakcja "Co Słychać" składa
Druhom z OSP Ząbki serdeczne życzenia satysfakcji
z podejmowanych działań,
wielu przyjaciół i nowych
wyzwań.
W imieniu mieszkańców
dziękujemy za codzienną
gotowość do niesienia pomocy i za aktywność w różnych sferach naszego życia
społecznego.

Porządek Mszy
Świętych
Parafia Miłosierdzia Bożego
Dni powszednie w godzinach - 6.30, 7.00, 17.00, 18.00
Niedziele w godzinach 7.00, 8.30, 10.00 (dla młodzieży), 11.30 (dla dzieci kl.
III - IV), 13.00, 18.00.
Kościół Dolny w godzinach
- 10.00 (dla dzieci przedszkolnych i klas I), 11.30 (dla
dzieci klas II).
Parafia Świętej Trójcy
Dni powszednie w godzinach- 7.00, 18.00, dodatkowo
w pierwszy piątek miesiąca
o 17.00.
Niedziele w godzinach 7.00, 8.30 (dla młodzieży),
10.00, 11.30 (dla dzieci),
13.00,18.00.
Parafia Zesłania Ducha
Świętego
Dni powszednie w godzinach - 7.00, 19.00.
Niedziele w godzinach 8.00, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 19.00.
SKLEP RYBNY
oferuje:
Ryby świeże, wędzone,
mrożone. Owoce morza, raki, kawior, pasty rybne.
Kilkanaście sałatek na bazie
ryb i warzyw. Konserwy mięsne i rybne. Gwarantujemy
niskie ceny i miłą obsługę.
Ząbki, ul. Powstańców 54.
Otwarte: pon-pt. 10.00-20.00
Sobota - 10-15

