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Akcja dożywiania
Na początku zimy nasze Miasto zorganizowało darmową jadłodajnię w Publicznym Gimnazjum nr 1. Aby wyłonić
podmiot, który najlepiej wywiąże się z tego trudnego zadania
Urząd Miasta i Gminy ogłosił
ofertę na zorganizowanie zimowego dożywiania dla osób
w trudnej sytuacji materialnej
z terenu Ząbek. W wyniku konkursu środki finansowe na
przygotowanie ciepłych posiłków zostały przyznane Fundacji
Dzieci Ulicy. Dotacja, która
obowiązywała do końca grudnia, pokrywała koszty zakupu
żywności i środków czystości.
Fundacja w ramach możliwości
zajęła się zakupem żywności,
dowożeniem posiłków i sprzątaniem. Mimo że akcja miała
trwać do końca grudnia Fundacja złożyła Urzędowi ofertę dalszego prowadzenia jadłodajni.
W ramach tej oferty Gmina refunduje 50% kosztów, a resztę
pokrywa Fundacja z własnych
środków. Jak dotychczas średni
miesięczny koszt funkcjonowania jadłodajni wynosi 4.000 złotych. Dzięki inicjatywie Fundacji dożywianie będzie trwać do
końca kwietnia.
Przypomnijmy, że zimowe dożywianie w Ząbkach rozpoczęło
się sześć lat temu z inicjatywy
naszej Ochotniczej Straży Po-

stale potrzebujących takiej formy
wsparcia. Średnio dziennie wydaje się 70 posiłków.
Produkty żywnościowe pochodzą, częściowo, z Fundacji
„Bank Żywności SOS”, która
dysponuje artykułami unijnymi.
Chleb dostarcza piekarnia Liliput Państwa Bielików. Posiłki
są przygotowywane siłami własnymi Fundacji przez jej podopiecznych. Starają się oni sami
wszystkiego dopilnować, ustalają dyżury np. przy obieraniu
ziemniaków. Transportem zajmuje się wolontariusz. Posiłki
są wydawane w Gimnazjum nr
1 przez tę samą osobę, która
wcześniej była zatrudniana
przez Miasto, mającą dzięki temu doświadczenie i znającą
specyfikę ludzi potrzebujących
tego rodzaju wsparcia. Z jadłodajni korzystają osoby, które
potrzebują tej pomocy. Są to
najczęściej ludzie starsi, chorzy,
którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie posiłku, ale również osoby znajdujące się w różnej sytuacji życiowej. Osoby
nietrzeźwe są wypraszane.
Wydawane są nie tylko ciepłe
posiłki. W miarę możliwości
wydawane są artykuły żywnościowe jak ryż czy makaron.
Podczas Wigilii przygotowano
45 paczek i rozdano je na podstawie talonów. Przekazano
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Budowa Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2
Wszyscy dobrze wiemy jak
bardzo ważna jest dla dorastającej młodzieży odpowiednia
edukacja sportowa. Potrzebne
są jednak odpowiednie warunki, aby bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach sportowych.
Młodzież mogła niejeden raz
przekonać się, że dotychczasowa funkcja Publicznego Gimnazjum nr 2 w zakresie dydaktycznym i administracyjnym nie
była wystarczająca. Nie było
miejsca do uprawiania sportu
oraz organizacji zajęć wychowania fizycznego, gdy pogoda
nie była odpowiednia.
Sala sportowa stanowi niezbędne uzupełnienie programu funkcjonowania Gimnazjum. Będzie można uprawiać
na niej koszykówkę i siatkówkę. Przewidziane będą również
miejsca dla widowni. Sala pomieści maksymalnie 280 użytkowników. Oprócz sali gimnastycznej Gimnazjum zyska
stołówkę na 40 osób.
Warto podkreślić, że kom-

pleks sportowy, dzięki zewnętrznemu wejściu, będzie
miał możliwość niezależnego
użytkowania.
Podobnie jak Gimnazjum, sala gimnastyczna będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych.
W tym celu zaplanowano wygodny podjazd. Na parterze została umieszczona odpowiednio
przystosowana toaleta, wc.
Gimnazjum nr 2 jest podobne w swojej linii architektonicznej do Gimnazjum nr 1.
Sala gimnastyczna również będzie tworzyć zwarty zespół
z istniejącą częścią dydaktyczną, jednak jej konstrukcja będzie inna. Będzie to bryła
o zmiennej wysokości jednej
oraz dwóch kondygnacji bez
podpiwniczenia z nieużytkowym poddaszem. Konstrukcja
kompleksu zostanie ukształtowana między innymi poprzez
zróżnicowanie przekryć, czytelne kontrastowe zestawienie
czterospadowych dachów ze
stropodachami oraz dominują-

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowiskach:
- inspektor ds. problematyki unijnej (cały etat),
- inspektor ds. inwestycji — branża sanitarna, znajomość budowy sieci — (cały etat).
Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2006 r. — kancelaria Urzędu.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 022 781 68 14 (15,17) w. 117, 129 lub strona
miejska: www.zabki.pl

1% - bezcenna pomoc

żarnej oraz panów Bolesława
Bagińskiego i Mirosława Bartlikowskiego. Była to pierwsza
w Polsce OSP zajmująca się dożywianiem. Otrzymała za tę akcję wiele pochwał z różnych
stron. Jednak trudności organizacyjne i finansowe spowodowały zaprzestanie tej inicjatywy.
Obecna Rada Miasta na wniosek Komisji Społecznej przywróciła akcję. Obowiązek przygotowania i dowozu posiłków
przejął na siebie Ośrodek Pomocy Społecznej. Tę piękną akcję wspomagało też m. in. J. W.
Construction Holding S. A, które w znacznym stopniu pokrywało koszty dożywiania. Sami
wyszli z inicjatywą, natomiast
Urząd Miasta zapewniał transport i wydawanie posiłków w remizie OSP.
Jak potrzebna jest taka pomoc
dla niektórych mieszkańców naszego Miasta niech świadczy
fakt, iż cieszy się ona niesłabnącym powodzeniem od lat.
W chwili obecnej jest 30 osób

również po 20 kg makaronu
i ryżu. W uroczystości tej
uczestniczyli burmistrz Jerzy
Boksznajder, wiceburmistrz
Krzysztof Sikorski oraz ksiądz
proboszcz Edward Kowara.
Prezes Fundacji Dzieci Ulicy,
Lila Murawska na łamach gazety chce podziękować za pomoc
Piekarni Państwa Bielików oraz
dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej.
red.

E-T-S. WOLSKI
Naprawa/Serwis/Sprzedaż
AGD domowe-Profesjonalne-Przemysłowe

23 lata praktyki (Niemcy)

T-611 82 23

04-420 Warszawa, ul. Roty 9D
Ząbki, ul. Narutowicza 22
tel. (022) 611 82 23,
fax. (022) 879 17 35
wolski-service@xl.wp.pl

cym przekrojem sali sportowej.
Kubatura
sali
wyniesie
13.903,7 m3. Powierzchnia
użytkowa dobudowanego kompleksu ma 2.424,5 m2, z czego
na parter przypada 1.768 m2,
a na pierwsze piętro 656,5 m2.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego złożono trzy oferty, jedną
odrzucono. Komisja Przetargowa wybrała jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego
DORBUD S. A. z Kielc. Zwycięska oferta opiewała na kwotę
4.485.831,75 zł netto. Dwaj pozostali oferenci zaproponowali
4.502.761,58 zł netto (Zakład
Usług Produkcyjnych „Global”
z Warszawy) oraz 5.161.066,20
zł netto (Atlantis Construction
Sp. z o. o. z Warszawy).
Wykonawca został już wprowadzony na teren budowy. Termin zakończenia budowy sali
przewiduje się na 30 października br.
red.

SZANOWNI PAŃSTWO
Rozważcie możliwość przekazania 1% z Waszego podatku dochodowego dla Koła TPD Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na
działalność naszej organizacji.
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
ul. Kredytowa 1 A, 00-056 Warszawa
Nr 11 1060 0076 0000 4010 2000 5361
Tytułem: 1% dla TPD Ząbki
Wpłaty można dokonać tylko w terminie 1 stycznia — 30
kwietnia
KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST DLA NAS BEZCENNA.
DZIĘKUJEMY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZĄBKACH
informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
MATCE, OJCU LUB OPIEKUNOWI PRAWNEMU DZIECKA
przysługuje
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ
DZIECKA
wypłacana niezależnie od dochodów
Wysokość zapomogi wynosi 1.000 zł na jedno dziecka.
Wnioski o zapomogę należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 12 w terminie do 3 miesięcy
od dnia narodzin dziecka, przyjmowane są od dnia 9 lutego 2006 r.
Złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka oraz przedstawić dowód tożsamości osoby wnioskującej. Zapomoga będzie wypłacana w takim samym terminie jak zasiłek rodzinny.

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
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
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49. sesja Rady Miasta
Dnia 14 lutego odbyła się 49.
sesja Rady Miasta.
Trzy uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
W związku z pismem z Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego radni podjęli stosowne
uchwały w kwestii wniesienia
skarg do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego (stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta).
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.
Rada Miasta na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej
dokonała
porządkujących
zmian w dodatkowych tabelach
należących do budżetu Miasta
Ząbki. Na wniosek Burmistrza
wprowadzono również kilka
korekt wydatków: m. in. w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych w przedszkolach i szkołach. Udzielono
dotacji w wysokości 40 000 zł
na współfinansowanie zakupu
sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Wołominie
oraz programów prozdrowotnych (mammografii).
Uchwała w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.
Przyjęta uchwała określiła
zasady udzielania z budżetu
miasta Ząbki dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w tym
z oddziałami integracyjnymi,
z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów
specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych. Przepisy prawa są w tej materii nieprecyzyjne,
trudno
jednoznacznie określić jakie
wymagania może niepublicznym przedszkolom i szkołom
stawiać gmina. Od strony finansowej są to jednak bardzo
duże wydatki dla naszego miasta — rocznie ponad milion
złotych. Dlatego Rada, pomimo wątpliwości natury prawnej, zdecydowała wprowadzić
nowe regulacje. Zgodnie z nimi uczniem w przedszkolu,
z tytułu którego przedszkole
otrzymuje dofinansowanie,
może być tylko takie dziecko
wobec którego realizowana
jest podstawa programowa
określona przez stosowne
przepisy ministerialne. Gmina
zastrzegła też sobie prawo do
kontroli sposobu wydatkowania przez przedszkole otrzymywanej dotacji. Gmina nie
ma prawa narzucać przedszkolu, w jaki sposób będzie wydatkowana dotacja, chce mieć
jednak pewność, że dotacja bę-

dzie przeznaczona na rzecz
dzieci.
Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.
Uchwalono Program współpracy Miasta Ząbki w 2006r.
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uchwały geodezyjne.
Rada Miasta wyraziła zgodę
na zbycie 5 nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Ząbki. Postanowiono, iż oznaczona w ewidencji gruntów działka numer 1/40
w obrębie 2-01 o powierzchni
3072 m2, pomiędzy ulicami
Kolejową i Modrzewiową będzie sprzedana za cenę nie niższą niż 250 zł netto za m2. Natomiast z rejonu ulicy
Piłsudskiego działki o numerze
42 obręb 3-23 o powierzchni
1453 m2, numer 43 obręb 3-23
o powierzchni 1447 m2, numer
44/1 obręb 3-23 o powierzchni
517 m2 postanowiono sprzedać za cenę nie niższą niż 120
zł netto za m2. Działkę numer
54 w obrębie 1-03 o powierzchni 4150 m2 położoną przy
skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Szpitalnej postanowiono sprzedać po wcześniejszym
podzieleniu na mniejsze działki i za cenę nie mniejszą niż
200 zł netto za m2.
Radni wyrazili zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
działki
ewidencyjne
o numerach 1/2 i 1/9 w obrębie
03-30, o łącznej powierzchni
1514 m2, położonej na przedłużeniu ulicy Skrajnej.
Przyjęcie
sprawozdania
z pracy Komisji Gospodarczej.
Rada Miasta zapoznała się
ze sprawozdaniem z pracy Komisji Gospodarczej za rok
2005.
Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji
Rady Miasta na 2006 r.
Zatwierdzono plan pracy
Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej. Zatwierdzono plan kontroli Komisji
Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2006 r. Będzie to kontynuacja zadań jakimi zajmowała
się Komisja dotychczas. Są to
kontrola zamówień publicznych, kontrola zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości,
kontrola
finansów
jednostek budżetowych Miasta
oraz kontrola realizacji inwestycji zapisanych w budżecie
Miasta 2005 r.
Stanowisko w kwestii komunikacji autobusowej.
Rada Miasta uznała za konieczne funkcjonowanie linii autobusowej A2 do 31.12.2006r.
Dwie uchwały w sprawie roz-

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Rada Miasta w Ząbkach;
redaktor naczelny: Adam Karłowicz,
e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0503490219
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 781 6814 do 17 wew. 18;
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A,
tel/fax. (022) 632-83-52; fax 631-49-40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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patrzenia skarg na działalność
Burmistrza Miasta Ząbki.
Skarżący zarzucali Burmistrzowi nieudzielenie odpowiedzi na ich pisma. Uznano
te skargi za zasadne. Zobowiązano Burmistrza Miasta do
przestrzegania Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oraz udzielenia odpowiedzi na pisma.
Uchwała w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego
punktu w złotych na pracowników samorządowych zatrudnionych w MZK w Ząbkach.
Wyrażono zgodę na ustalenie przez kierownika MZK
najniższego wynagrodzenia
w I kategorii zaszeregowania
w kwocie 760 zł. Ponadto wyrażono zgodę na ustalenie
przez kierownika MZK wartości jednego punktu w tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia w wysokości 5,50 zł.
Pierwotnie zakładano, że
nowe regulacje obejmą wszystkie jednostki samorządowe.
Ponieważ jednak do Rady
Miasta nie wpłynęły propozycje od tych jednostek, zdecydowano ograniczyć uchwałę
do MZK.
Treści wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę
Miasta zamieszczone są na
stronie internetowej miasta
www. zabki. pl — ikona BIP.
red

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1 Urząd Miasta 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.
Osoby do kontaktów:
Jadwiga Boruc, Krzysztof Pieniak
• e-mail: inwestycje@zabki. pl, www.zabki.pl. krzysztof.pieniak@zabki. pl.
• Tel/fax 22 781 68 14 do 17 w. 176,
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.
l Opis
l.2 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr l przy ul. Piłsudskiego 35 w Ząbkach.
1.3 Opis przedmiotu zamówienia: docieplenie budynku (elewacja),
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i co, modernizacja sanitariatów — zakres zgodny
z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
1.4 Miejsce wykonywania robót bud., usług lub miejsce dostaw:
Miasto Ząbki, Szkoła Podstawowa Nr l ul. Piłsudskiego 35.
1.5 Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.30.
l.6 Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej i wariantowej.
2 Czas trwania zamówienia: data rozpoczęcia: 15.04.2006; data
zakończenia: 15.08.2006;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
l. Wymagane wadium: 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł).
2. Warunki uczestnictwa
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, nie podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych i spełniać warunki określone w SIWZ
SEKCJA IV: TRYBY
l. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3. Informacje administracyjne
3.1 Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 27.03.2006, cena-75. zł
3.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.04.2006 godzina 12: 00.
3.3 Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 03.04.2006, godzina 12:
30, sala konferencyjna.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
l. zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Fundusz
ZPORR.

Plany prac Komisji Rady Miasta na 2006 r.
Komisja Społeczna
1. Realizacja zadań Komisji określonych w Statucie Miasta;
2. Przygotowanie propozycji zmian i wniosków
do budżetu:
3. Ocena wykonania budżetu w działach: oświata, sport, kultura, zdrowie, bezpieczeństwo
i opieka społeczna;
4. Stała współpraca z instytucjami, będącymi
w zakresie zainteresowania Komisji. Udostępnienie forum Komisji do kontaktowania
się tych instytucji i wymiany informacji między nimi w celu skoordynowania działań
i przedsięwzięć;
5. Monitorowanie ściągalności zaległości wobec
Miasta z tytułu czynszu m. in. za wynajem lokali komunalnych (na podstawie informacji Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego);
6. Koordynacja akcji sprzątanie Miasta w ramach akcji „Sprzątanie świata”;
7. Sprawdzenie stanu przygotowania Miasta do realizacji obowiązku przedszkolnego dla 5-latków;
8. Sprawdzenie stanu przygotowania Miasta do
realizacji obowiązku recyklingu wynikającego
z planu gospodarki odpadami;
9. Kontynuacja akcji „Uwaga! Pies” (realizacja
ustaleń z ubiegłego roku);
10. Ocena wpływu funkcjonowania oddziałów
prewencji na bezpieczeństwo w Mieście
i ustalenie zasad współpracy z ząbkowskim
komisariatem w świetle zmian organizacyjnych w Policji;
l l. Udział w miesięcznych spotkaniach Policja —
Miejski Zakład Komunalny;
12. Organizacja II edycji konkursu „Mój ogród
świadczy o mnie”;
13. Ocena efektywności funkcjonowania pomocy
społecznej;
14. Wyrażenie stanowiska w kwestii miejskiego
„becikowego”:
15. Pilotażowy program wynajmu mieszkań w zastępstwie mieszkań komunalnych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej;
16. Określenie zasad dofinansowania przez Miasto nauczania uczniów niepełnosprawnych;
17. Zaangażowanie w obchody Dni Ząbek;
18. Współorganizacja akcji profilaktyki zdrowotnej w kierunku przeszkolenia pod kątem

udzielania pierwszej pomocy;
19. Stymulowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury sportowej;
20. Kontynuowanie innych tematów uruchomionych w poprzednich latach przez Komisję
Społeczną;
21. Ocena stopnia przygotowania Urzędu Miasta
do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów
22. Realizacja zadań bieżących na zlecenie Rady
Miasta.
Komisja Gospodarcza:
1. Monitorowanie realizacji przez Burmistrza
planów inwestycyjnych;
2. Wizytacja placu budowy inwestycji oświatowych: szkoły w Ząbkach południowych oraz
sali gimnastycznej przy GP2;
3. Uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami,
monitorowanie działań Urzędu w zakresie jego wdrożenia;
4. Współpracą z ZTM, w tym monitorowanie działań Urzędu w zakresie uruchomienia linii 170;
5. Opracowanie koncepcji wodociągowania
miasta;
6. Monitorowanie restrukturyzacji MZK;
7. Wizytacja zlewni ścieków, monitorowanie jej
modernizacji;
8. Remonty budynków komunalnych;
9. Analiza możliwości poprawy warunków przejazdu przez tory w Ząbkach;
10. Funkcjonowanie targowiska;
11. Ujednolicenie cen wykupu dróg;
12. Opiniowanie inwestycji;
13. Opiniowanie projektów uchwał;
14. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców;
15. Bieżące prace zlecone przez radę;
Komisja Rewizyjna
1. Realizowanie zadań określonych w ustawach
i Statucie Miasta Ząbki.
2. Prowadzenie kontroli, zgodnie z planem kontroli.
3. Rozpatrywanie spraw przekazywanych do
Komisji przez: Radę Miasta, Burmistrza, komisje i mieszkańców.
4. Sprawy inne, w tym analiza funkcjonowania
miasta i jego jednostek, biorąc pod uwagę
kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej w 2005 roku
Komisja Gospodarcza rok
2005 rozpoczęła między innymi pracą nad budżetem miasta na rok 2005, do którego
komisja zgłosiła poprawki.
Praktycznie w tym samym czasie trwały również prace nad
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (WPI).
Analiza projektu UWPI
opracowanego przez UM wykazała, że jest wykonany niezgodnie z uchwaloną procedurą a przygotowane dokumenty
zawierały wiele błędów, w tym
również rachunkowych. Komisja podjęła się pracochłonnego zadania wykonania dużej części pracy powtórnie
i opracowała praktycznie od
początku projekt uchwały
w sprawie WP1, który, po
uwzględnieniu poprawek, został podjęty przez Radę.
W ciągu 2005 roku komisja
zaopiniowała projekty uchwał
dotyczących Planu Rozwoju
Lokalnego, Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz Planu Gospodarki Odpadami.
Komisja zgłosiła do nich wiele
uwag, szczególnie do PGO,
mimo to wyraziła pozytywną
opinię ze względu na potrzebę
szybkiego uchwalenia tychże
dokumentów.
Komisja analizowała plan

modernizacji drogi 634 oraz
negocjowała zmiany planu
z przybyłymi na spotkanie komisji przedstawicielami wojewody. Zarządca drogi zakładał wiele zmian organizacji
i przebiegu trasy, które to były
niekorzystne dla mieszkańców
Ząbek, a najbardziej dla
mieszkańców ul. Ks. Skorupki, Warszawskiej oraz Łodygowej. Niekorzystne zmiany
udało się wyeliminować z projektu modernizacji.
Ważnym tematem obrad
komisji były sprawy związane
z funkcjonowaniem Miejskiego Zakładu Komunalnego.
Komisja rozważała m. in. możliwość restrukturyzacji zakładu
np. poprzez przekształcenie
w spółkę kapitałową. Zmiana
taka spowodować może wiele
korzyści zarówno finansowych
jak i gospodarczych. Komisja
wnioskowała do budżetu 2006
roku przeznaczenie środków
na restrukturyzację.
Kolejną sprawą związaną
z MZK była analiza możliwości zamknięcia lub modernizacji zlewni ścieków. Rada skierowała do komisji projekt
uchwały przygotowany przez
burmistrza. Członkowie komisji wyrażali obawy co do kondycji finansowej miasta przy

ewentualnym braku przychodów związanych ze zlewnią.
Prognozy finansowe funkcjonowania zlewni na najbliższe
lata są optymistyczne, skłaniają członków komisji raczej do
modernizacji zlewni oraz jej
dalszej eksploatacji niż do jej
zamknięcia.
W trakcie roku 2005 komisja zajmowała się kwestiami
związanymi z poprawą komunikacji, w tym rozwinięciem
współpracy z ZTM. Komisja
wielokrotnie wnioskowała do
burmistrza o działania w tej
materii. Komisja analizowała
również koszty funkcjonowania targowiska oraz wysokość
pobieranej na terenie miasta
opłaty targowej. Komisja
opracowała projekt uchwały
zmniejszającej wysokość opłaty targowej oraz precyzującej
miejsca jej pobierania.
Wielokrotnie komisja zajmowała się sprawami związanymi z pomocą mieszkańcom
Ząbek - członkom spółdzielni
mieszkaniowej w Wołominie.
Mieszkańcy dążą do wyodrębnienia własności mieszkań
i garaży, aby stać się pełnoprawnymi właścicielami swoich nieruchomości.
W związku z działaniami
Regionalnej Izby Obrachunko-

wej miasto zostało zmuszone
do zaprzestania wypłacania
świadczenia z tytułu urodzenia
dziecka. Komisja we współpracy z prawnikiem opracowała
koncepcję umożliwiającą wypłacanie „becikowego” w inny
niż dotychczas sposób. Niestety stosowne projekty uchwał
oraz sam pomysł nie spotkał
się z akceptacją wszystkich
radnych co było warunkiem
powodzenia projektu.
W celu przyciągnięcia do
Ząbek nowych inwestorów komisja występowała z inicjatywą
zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
dla nowo otwieranych w Ząbkach firm. Komisja wnioskowała do burmistrza o przygotowanie wniosku w tej sprawie
do UOKiK, który musi wydać
zgodę na taką uchwałę.
Komisja zgłosiła wiele wniosków do budżetu na 2006 rok.
Część z tych wniosków została
uwzględniona przez burmistrza przy konstrukcji budżetu,
lecz było też wiele wniosków
nieuwzględnionych. Budżet
został przygotowany niezgodnie z obowiązującym WPI,
a także nie zawierał wielu inwestycji, które nie zostały dokończone w roku 2005. Dlate-

go komisja opracowała liczne
poprawki do projektu uchwały
budżetowej, głównie w części
dotyczącej inwestycji. Poprawki komisji zostały przyjęte
przez Radę na sesji budżetowej.
Komisja Gospodarcza zajmowała się także wieloma innymi sprawami leżącymi w jej
kompetencji: opiniowała wnioski burmistrza oraz projekty
uchwał (głównie w sprawach
gruntowych i majątkowych),
spotykała się i negocjowała
z inwestorami, rozpatrywała
wnioski mieszkańców, analizowała tematy związane z budownictwem komunalnym, użytkowaniem budynku apteki, itd.
Należy zaznaczyć, że prace
komisji w 2005 roku były
w wielu tematach znacznie
utrudnione przez brak potrzebnych informacji. Na wiele zapytań, wniosków komisji
nie otrzymywaliśmy od burmistrza odpowiedzi wcale, albo
odpowiedzi były niekompletne lub też pojawiały się po
wielu miesiącach oczekiwania.
Komisja zatem zmuszona była
często odkładać podejmowanie decyzji lub też podejmować je przy braku pełnej potrzebnej wiedzy.
Przewodniczący Komisji
Gospodarczej

Chciałam zaprotestować
W grudniowym numerze
„Mojej Gazety Regionalnej”
zamieszczony został list
otwarty, którego autor oskarżał Komisję Społeczną Rady
Miasta za „utrudnianie” budowy sali gimnastycznej przy
Gimnazjum nr 2. Stanowczo
nie zgadzam się z autorem listu i spróbuję pokazać, że deprecjonuje on poczynania
tych, którym dobro ząbkowskiej oświaty naprawdę leży
na sercu.
Chociaż nie jestem radną,
to niemal od początku hobbystycznie
uczestniczę
w działalności Komisji Społecznej Rady Miasta, której
przewodniczącą jest Pani
Małgorzata Stachera. Mam
więc dosyć dobrą orientację
w tematach, którymi zajmuje
się Komisja, mam też wyrobioną opinię na temat pracy
Komisji i oczywiście pracy samej przewodniczącej. Dlatego pozwalam sobie zabrać
głos w sprawie.
Zacznę od tego, że radna
Małgorzata Stachera jest
jednym z najbardziej aktywnych i zaangażowanych na
rzecz miasta członków Rady.
Jednym z przejawów tej ak-

tywności jest wychodzenie
z inicjatywą, podejmowanie
tematów zanim zostaną
przez kogoś zadane, inspirowanie. Uważam, że tej cesze
swojej przewodniczącej Komisja Społeczna w dużej
mierze zawdzięcza to, że
z powodzeniem udało jej się
wyjść poza ramy gremium,
które głównie opiniuje i rozpatruje. Dzisiaj już standardem pracy Komisji są liczne
tzw. posiedzenia w terenie,
by być jak najbliżej spraw
i ludzi. W wielu z nich ja
również brałam udział i doskonale pamiętam, dokąd
Pani Stachera skierowała
pierwsze kroki Komisji Społecznej. Było to spotkanie
z dyrekcjami, nauczycielami,
rodzicami i chyba także reprezentacją uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Rzecz dotyczyła
oczywiście pilnej potrzeby
wybudowania gimnazjum
i wyremontowania podstawówki, gdy tylko gimnazjaliści przeniosą się do nowego
budynku. Pierwsza sprawa
została już sfinalizowana,
druga jest w trakcie realizacji. Wciąż nie udało się nato-

miast doprowadzić do zorganizowania miejsca przy SP nr
1, np. w formie skate parku,
w którym młodzież mogłaby
spędzać wolny czas na sportowo. Podobna inicjatywa
oświetlenia boiska przy SP
nr 2, tak aby było dłużej dostępne dla grających w nogę,
również póki co czeka na realizację.
To tylko niektóre przykłady obecności problematyki
infrastruktury oświatowej
w działaniach Komisji Społecznej. Od początku była
wśród nich budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum
nr 2. Przy czym mówiono
wówczas o zachowaniu pewnej kolejności budowania:
najpierw Gimnazjum nr 1,
potem remont Szkoły Podstawowej nr 1 i budowa sali
gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. Takiej kolejności
zdaje się nikt nie kwestionował. Nie była ona też wyrocznią — gdyby udało się
pozyskać dodatkowe fundusze. Wiem, że na pewno
działania w tym celu podejmowała Komisja Społeczna.
Mam na myśli chociażby
spotkanie (w organizację

którego sama też byłam zaangażowana, stąd moja znajomość szczegółów) z Przewodniczącą Komisji Kultury
Fizycznej i Sportu Sejmiku
Województwa Mazowieckiego — Panią Erwiną Ryś-Ferens (niniejszym raz jeszcze dziękuję p. Iwonie
Kuleszy radnej Sejmiku Wojewódzkiego za przekonanie
p. Ryś-Ferens do przyjazdu
do Ząbek). Było to na posiedzeniu Komisji Społecznej,
na które przewodnicząca zaprosiła także Panią Dyrektor Gimnazjum nr 2. Chodziło o ustalenie możliwości
ubiegania się o dodatkowe
fundusze i zapewnienie sobie pomocy w ich ewentualnym pozyskaniu. A działo
się to dużo, dużo wcześniej
niż rozgorzała ta ostra dyskusja, kto jest za, a kto przeciwko budowaniu sali. Chociaż, w moim odczuciu,
przeciwko nie jest nikt,
a chodzi jedynie o to, kiedy
zacząć budowę — jesienią
czy wiosną. Przy czym wszyscy ci, którzy nie chcą budowania rozpoczynać przed zimą, okrzyknięci zostali
natychmiast przeciwnikami

Zapraszamy na spotkanie z Europosłem
Szanowni Państwo,
Obserwujemy życie polityczne po ostatnich wyborach
i czasami nie wiemy co się tak
naprawdę dzieje. Dlaczego
nie doszło do koalicji pomiędzy PiS i PO? Jest jakaś koalicja, czy też jej nie ma?
Duża część mediów stara
się wytworzyć atmosferę nie-

pewności, wprowadza nas,
zwykłych Polaków w poczucie
wszechogarniającego chaosu.
Chcą za wszelką cenę podważyć wiarygodność rządzącej
partii oraz osłabić zaufanie jakim cieszą się jej liderzy.
Dlatego chcemy stworzyć
nam, wyborcom, okazję do
spotkania z liderami PiS, aby-

śmy mogli sami zapytać i dowiedzieć się interesujących
nas spraw z pierwszej ręki, bez
pośrednictwa mediów.
W niedzielę 5 marca o godzinie 19.30 w Miejskim
Ośrodku Kultury przy ulicy
Orlej 8 odbędzie się spotkanie
z Michałem Kamińskim, jednym z głównych polityków PiS.

Porozmawiamy o sytuacji
politycznej w Polsce a także
o pozycji Polski w świecie.
Spotkanie poprowadzi radny
powiatowy Robert Perkowski.
Serdecznie zapraszam,
Piotr Uściński
Pełnomocnik PiS w Ząbkach

budowania w ogóle. To jakiś
absurd.
Jeszcze większym absurdem jest mówienie, że Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Stachera nie chce
sali gimnastycznej, gdy to
właśnie ona przekazała Panu
Burmistrzowi na sesji Rady
Miasta informację o tym, że
jest możliwość uzyskania dofinansowania do budowy tej
sali i zachęcała, aby Urząd
o nie wystąpił, co też się stało, i co de facto wykorzystywane jest przeciwko Pani
Stacherze.
W ostatnich tygodniach
cała Polska przeżywa głęboko
tragedię, jaka wydarzyła się
w Katowicach. Wcześniej
media donosiły o innych zawalających się pod ciężarem
śniegu budynkach, w tym budynku szkolnej sali gimnastycznej właśnie. Mam nadzieję, że wśród wielu
refleksji, jakie wzbudziły te
wydarzenia, nie zabraknie
i tej, że budowanie, aby było
trwałe, musi być solidne.
A zima, zwłaszcza taka jak ta,
na pewno temu nie służy.
Iwona Horszczaruk
mieszkanka ulicy Dzikiej

KLUB "SWING"
Areobic,
Siłownia dla Pań,
Kosmetyka ciała,
zabiegi
wyszczuplające i
antycelulitowe.
Ząbki, ul. Legionów 32.
Pon - Pt 16.00 - 21.00.
Sobota 10-15
3

Przejrzystość władzy
W poprzednim wydaniu gazety do mojego artykułu
w formie „polemiki” odniósł
się burmistrz Jerzy Boksznajder. Nie chcę ukrywać, że
w żadnym aspekcie nie rozwiał on zarzutów, które postawiłem najważniejszym urzędnikom w naszym mieście:
burmistrzowi, p. o. skarbnika
miasta oraz dyrekcji szkół. Nie
rozwiał z prostej przyczyny, bo
choć odpowiedź burmistrza
była dość długa, jednak zupełnie nie na temat.
Aby właściwie ocenić działanie Urzędu Miasta, należy
sobie odpowiedzieć na dwa
pytania:
• Czego każdy z nas oczekuje od urzędnika? — kompetencji, działania zgodnego z prawem i szybkiego
rozpatrzenia jego sprawy.

• Co jest celem powołania
Rada Miasta? — stanowienie o kierunkach działania
burmistrza.
Niestety, nie jest dla nikogo
tajemnicą, że między radą
i burmistrzem dochodzi do
częstych napięć i bynajmniej
nie jest to spowodowane
skłonnością do agresji, czy
kłótliwości, o co bardziej podejrzliwi raczą radnych oskarżać. Sprawa jest bardziej prozaiczna.
Proszę
sobie
wyobrazić przedsiębiorstwo
posiadające 40 milionowy budżet, którego dyrektor nieustannie wprowadza radę
nadzorczą w błąd, a to podając niepełne dane, a to informując za pięć dwunasta, że
podpisanie umowy z ważnym
kontrahentem nastąpi równo

w południe, a to podpisując
umowę, choć nie miał na to
zgody. Czy takie przedsiębiorstwo ma rację przetrwania na
rynku? Takim właśnie przedsiębiorstwem jest miasto Ząbki, gdzie dyrektorem jest burmistrz, a radą nadzorczą —
rada miasta.
Z ubolewaniem muszę publicznie zauważyć, że informacje przekazywane radzie
miasta są niekompletne, przekazywane nieterminowo lub
w kilku przypadkach, nie
można się było informacji
w ogóle doprosić, tak że podejmowane decyzje opierały
się na symulacjach a nie rzetelnych danych. Forma takiego sposobu „uprawiania walki
politycznej”, nasuwa na myśl,
że są to działania celowe mające na ukryciu jakiś nieprawidłowości lub niejasnych

machinacji. W swojej odpowiedzi burmistrz nie wyjaśnił,
dlaczego:
• informowano radnych, że
zabraknie pieniędzy na wypłatę pensji nauczycielom
w grudniu 2005 r., kiedy
naprawdę chodziło o prezenty noworoczne dla nauczycieli,
• dlaczego p. o. skarbnika
miasta podawała radnym
nieprawdziwe informacje.
Niestety takie wprowadzanie w błąd lub nieudzielanie
odpowiedzi na czas weszło już
w standard działania naszego
Urzędu Miasta i jak widać zakorzenionych przyzwyczajeń
nie sposób zmienić, z tym że
od 1989 r. mamy wolność słowa i moim obowiązkiem jest
informowanie opinii publicznej o nieprawidłowościach.
radny Krzysztof Laskowski

W obronie terroryzowanych
W poprzednim numerze
„Co Słychać?“ ukazały się dwa
artykuły w całości poświęcone
terroryzowaniu psychicznemu
ludzi podległych burmistrzowi, przez jego samego. Dlaczego? Ponieważ grupa tych
osób stanowi ogromny elektorat wyborczy. Każdy z pracowników urzędu, nauczyciele itp.
wraz z rodzinami stanowią zaplecze kilkuset cennych głosów. Uważam, że powinno się
skupić na potrzebach mieszkańców Ząbek pozostawiając
personalne rozgrywki, osobiste uprzedzenia i kampanię
wyborczą obok.
Powszechnie wiadomo, iż

Ząbki znajdują się w obecnej
sytuacji nie z winy mieszkańców, czy wcześniej wspomnianych pracowników, ponieważ Ci robią wszystko, co
do nich należy. Sprawne
funkcjonowanie całej organizacji, jaką jest Urząd Miejski
zależy przede wszystkim od
głowy tego urzędu, czyli od
Burmistrza. On jest odpowiedzialny za strukturę, wyznacza zakresy obowiązków, sam
dobiera kadrę i podejmuje
wszelkie decyzje.
Pod tak dużymi uprawnieniami i mocą decyzyjną Burmistrza, mieści się jednak powierzchowność
działań

i iluzja. Miłe usposobienie, łatwość nawiązywania kontaktów, to największe jego atuty.
Szkoda, że za często wygłaszanymi deklaracjami i obietnicami nie kryją się czyny. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie,
która nie pozyskała żadnych
środków z Unii Europejskiej.
Na podjęcie jakiejkolwiek
decyzji lub odpowiedź na pismo można się nigdy nie doczekać. Te zaniechania są
świadomie podejmowane. Powszechnie wiadomo, że słowo
pisane ma większą moc niż
przekazane ustnie. Udzielenie
odpowiedzi pisemnie wszczyna postępowanie administra-

cyjne i obliguje do rozpatrzenia sprawy w terminie. Dlatego zawsze od Burmistrza można usłyszeć dobre słowo
i otrzymać obietnicę, ale nie
pismo. Pracownicy natomiast
sumiennie wykonują polecenia swojego przełożonego,
gdyż właśnie przed nim odpowiadają. Gdyby było inaczej,
napewno Burmistrz nie zaakceptowałby takiego zachowania, zwalniając niewygodne
i niesumienne osoby z pracy.
Jedynym odpowiedzialnym za
złe funkcjonowanie urzędu
jest Burmistrz.
radny powiatowy
Robert Perkowski

Terroryzm psychiczny w Ząbkach
W poprzednim numerze
„Co Słychać?“ poruszyłem temat świadomego wywoływania
niepokojów i obaw u pracowników samorządowych (i nie tylko), służącego osiągnięciu sukcesu
wyborczego.
Nie
podawałem nazwisk. Do tego
tekstu postanowił jednak ustosunkować się pan Burmistrz.
Z przykrością stwierdzam, że
pan Burmistrz po raz kolejny
nie podejmuje merytorycznej
dyskusji, a jedynie w dość niewybredny sposób próbuje deprecjonować swojego adwersarza — tym razem mnie — po
raz kolejny podaje zarzuty, które nie mają potwierdzenia
w rzeczywistości.
Niezależnie jednak od tego
poziomu, artykuł pan Burmistrza porusza dość istotną dla
naszego (i każdego innego)
miasta kwestię pracowników
samorządowych. Jest to bardzo
często, wraz z rodzinami, dość
znaczna grupa wyborców danego miasta. Wyborców, którzy
w pewnym stopniu zależą od
rządzących. Dlatego w wielu
miejscach pojawia się pokusa
najzwyklejszego 'sterowania'
takimi wyborcami. Sterowania
za pomocą kija i marchewki.
Kijem jest zazwyczaj obawa
przed zmianami jakie obecnie
rządzący głoszą, że zajdą, gdy
wygrają inni, a marchewką
podwyżki i nagrody obficie roz-
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dawane w roku wyborczym.
Jak w takiej sytuacji powinien
zachować się radny, który chce
odpowiedzialnie
decydować
o budżecie i rozwoju miasta?
Czy będzie służyć miastu przelicytowywanie się Burmistrza
i radnych, kto da więcej? Można
sobie wyobrazić, że wszystkie
dochody miasta radni przeznaczają na podwyżki pensji, nie
wydając ani złotówki na inwestycje. W moim przekonaniu to nie
jest dobra sytuacja. Radny powinien dbać o zrównoważony podział naszych podatków pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami
różnych środowisk, nie zapominając np. o mieszkańcach ulic,
którzy oczekują na budowę swojej drogi. W budżecie 2006 roku
Rada Miasta zdecydowała
o wzroście puli wynagrodzeń
o około 3% w poszczególnych
instytucjach w stosunku do minionego roku, czyli nieco więcej
niż poziom inflacji. Potwierdza
to poważne traktowanie pracowników samorządowych.
Specyficzną rolę, narzuconą
przez ustawodawcę, mają radni
z Komisji Rewizyjnej. Nikt nie
lubi kontroli. Dlatego trudno
oczekiwać, że akurat ząbkowska Komisja Rewizyjna będzie
serdecznie zapraszana przez
różne miejskie instytucje. Tym
bardziej, że komisja, której
przewodniczę, pokazała fachowość i profesjonalizm w prowa-

dzeniu kontroli. Dzięki jednej
tylko kontroli podatku VAT
w MZK gmina odzyskała kilkaset tysięcy złotych i nie ponosi
dalszych strat z tytułu błędnie
prowadzonej księgowości tego
podatku. Oczywiste jest, że jeżeli stwierdzamy nieprawidłowe czy wręcz nieuczciwe postępowanie tego czy innego
pracownika, piszemy o tym
w protokole, mówimy o tym
otwarcie na Sesjach Rady Miasta. Piętnujemy tych, którzy
marnotrawią nasze wspólne podatki. To nasz obowiązek.
Podawany przez pana Burmistrza przykład Miejskiego
Zakładu Komunalnego, który
jakoby był przeze mnie bliski
zlikwidowania z wyrzuceniem
wielu pracowników na bruk,
jest kuriozalny. W 2003 roku
mowa była o likwidacji, ale polegającej na przeniesieniu
MZK w strukturę Urzędu Miasta, gdyż, ze względu na zadłużenie, groził miastu zarząd komisaryczny.
Przeniesienie
MZK oddalało tę perspektywę.
Pan Burmistrz bardzo dobrze
znał te przesłanki. Znali je
również pracownicy MZK, których zaprosiliśmy na jedno
z naszych posiedzeń. O tak
ważnej dla wielu ludzi sprawie
nie obradowaliśmy za zamkniętymi drzwiami, nie tworzyliśmy
atmosfery strachu, ale wprost
przeciwnie,
próbowaliśmy

uspokoić pracowników, wyjaśnić, że ewentualne przeniesienie nie zmieni ich sytuacji.
Zresztą w momencie, gdy udało się znaleźć inne rozwiązanie,
MZK pozostawiono w obecnej
strukturze. Faktem jest natomiast, że oficjalnie (również na
łamach 'Co Słychać? ') sugerowaliśmy Burmistrzowi zmianę
kierownictwa zakładu. Nie był
to efekt naszych fanaberii, ale
stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. Nowy
kierownik, w ciągu kilku miesięcy zwolnił trzy osoby, które
w trakcie pracy były pod wpływem alkoholu (i to nie małego,
bo nawet ponad 3 promile).
Czy na takie sytuacje należy
przymykać oko, czy wprost
przeciwnie takie sytuacje trzeba pokazywać? Czy publiczne
mówienie, że pracownicy piją
alkohol w pracy to ubliżanie?
A może ubliżaniem jest mówienie, że dyrektor jednostki
kontrolowanej przedstawił Komisji Rewizyjnej nieprawdziwe
informacje? Niech Państwo sami osądzą.
Kończąc, apeluje do Pana,
Panie Burmistrzu. Proszę
o merytoryczną dyskusję na temat przyszłości Ząbek. Ząbkom potrzebny jest poważny,
godny i odpowiedzialny Burmistrz. Umiejętność obrażania
innych nie jest potrzebna.
radny Waldemar Stachera

Mój
komentarz!
Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Czytelnicy „Co słychać?“.
To już prawie prawdziwy
festiwal piśmienniczy, tym razem w wykonaniu trzech Panów Radnych, tak naprawdę
na jeden temat. Nie ulega
wątpliwości i chyba nikt nie
ma złudzeń, że udzieliła się
już pewnego rodzaju gorączka przedwyborcza i wystąpiło
przebieranie nogami przez
niektórych do wyścigów.
Z dystansem i daleko idącą
pokorą, podchodziłem i podchodzę do wszystkich, przeważnie zaczepnych pisanek
na łamach tej i innych gazet,
do których takie i podobne
teksty są wysyłane.
Z powierzonym mi zespołem współpracowników samorządu ząbkowskiego — w tych
rozchwianych
emocjami
wszelkiego zabarwienia politycznego czasach, realizujemy
działania na rzecz Mieszkańców, w tym również najmłodszych, uczących się jeszcze
w naszych szkołach.
Mam oczywisty obowiązek
(i wykonam go przy końcu kadencji) złożyć szczegółowe
sprawozdanie z realizacji
wspólnych z Mieszkańcami
przedsięwzięć. I chociaż wciąż
pojawiają się nowi Ojcowie
zauważalnych w Ząbkach
działań, wpływających zgodnie z wcześniej założonymi
celami na rozwój naszego
Miasta, to przecież wiadomo
powszechnie, że każde przynoszące pożytek wspólny
dzieła powstają w wyniku pracy wielu zespołów ludzkich
postawionych do realizacji
różnych zadań.
Dziękuję w tym miejscu
wszystkim, którzy zaangażowali się w pracę na rzecz rozwoju naszego Miasta. Dziękuję tym bardziej, że według
Panów Autorów podlegali jakiemuś "terroryzmowi".
Szanowni Państwo!
Mając pełną świadomość,
że niewybredne harce będą
miały miejsce ze strony 'zawsze wiedzących lepiej', niezbywalnemu Państwa prawu
zostawiam ocenę tych zjawisk,
ich prawdziwych pobudek
i celów założonych sobie przez
Autorów.
Łączę pozdrowienia!
Jerzy Boksznajder
burmistrz m. Ząbki
P. S.
Z nadzieją przyjąłem do
wiadomości, że do Pana Radnego Waldemara Stachery dotarła wreszcie wielokrotnie mu
powtarzana (również przeze
mnie) prawda, że nie należy
obrażać ludzi. Ufam, że znajdzie On również sposób na
przeproszenie licznych obrażonych przez niego osób,
szczególnie zaś ze środowisk
szkolnych i przedszkolnych,
którym 'zafundował' najwięcej.

Koniec dynasty…
Żyjemy w kraju, w którym
czas biegnie od jednych do
drugich wyborów, z niewielkimi, takie odnoszę wrażenie,
kilkudniowymi przerwami
w kampanii wyborczej.
„Moje” wybory zakończyły
się ponad trzy lata temu. Społeczeństwo mojego miasta
wybrało nowego starego burmistrza. Większość, która
zdecydowała się aktywnie
uczestniczyć w wyborach, pokonała mniejszość, która zdecydowała się aktywnie uczestniczyć w wyborach. I na tym
koniec. Ustrój demokratyczny ma wiele wad, ale istnieje
i jego reguły należy respektować. Nie wolno się na niego
obrażać. Można mieć wątpliwości, a takie mam, czy osoba
bez pojęcia o finansach publicznych, z poziomem wiedzy prawnej 7 latka może być
radnym (NIE mam na myśli
żadnego konkretnego radnego, żadnej konkretnej miejscowości w żadnym konkretnym kraju — przypisek
autora), ale wątpliwości te
można jedynie, mając je, dławić w sobie do następnych

wyborów.
Przez ten długi okres nie
używałem gazety mojego miasta do uprawiania polityki sukcesu lub klęski. Polityki propagandy „pisanej”, czasami
ostrej i obraźliwej, czasami
kłamliwej, ale zawsze w jedynie słusznym (???) celu. JA
muszę wygrać. JA muszę zwyciężyć. Czytam jednakże systematycznie prasę lokalną,
z uwagą, rozbawieniem złością
lub niechęcią. Natomiast numer 1 (138) gazety Co Słychać? ze stycznia 2006 przeczytałem z nostalgią z wtórną
reakcją polegającą na dumnym, honorowym wrzuceniu
pogniecionych stron do ognia
z drew palących się w kominku.
Moja kochana żona orzekła wówczas: od nowa odnowa. W moim ulubionym programie
o
motoryzacji
prowadzący pyta wówczas publiczność: …chcecie to zobaczyć?... Ja Ciebie, szanowny
czytelniku, który dotarłeś do
tego miejsca i chcesz dalej
czytać, nie będę pytał, lecz od
razu wyjaśnię, o co chodzi.

Dowiedziałem się z niej (tej
gazety) iż, cytuję…pracownikom gminnych jednostek samorządowych sugeruje się, że
po wyborach na pewno zostaną zwolnieni z pracy, jeśli nie
wygra ta i ta osoba…koniec
cytatu.
Wraca nowe. Jesienią 2003
wielokrotnie słyszałem, iż po
ewentualnym moim zwycięstwie zwolnię minimum 50%
„urzędników”, zlikwiduję jedno z przedszkoli (wówczas
jeździłem do dyrekcji tegoż
przedszkola
dementując
„plotki”), nie dopuszczę do
budowy nowego kościoła na
Powstańców. Apeluję do
wszystkich
pracowników
Urzędu w Ząbkach o wykonanie telefonu do swoich kolegów w Urzędzie w Zielonce
(gdzie mam przyjemność pracować) i dowiedzenie się, motorem ilu czystek kadrowych
była moja osoba, do wyrzucenia ilu osób się przyczyniłem,
jak bardzo stresujące i nieludzkie warunki pracy im
stwarzam. Jak to źle pracuję
dla Zielonki, co z pewnością
widać na każdym kroku.
Prawda nie leży po środku.
Prawda jest jedna. Albo mówi

się prawdę, albo nie. Plotek
na mój temat, ze względu na
szacunek do czytających, powtarzać nie będę, a autorów,
którzy wówczas podpisywali
się pod donosami wrzucanymi
do skrzynek pocztowych
z imienia i nazwiska poproszę
o wyjaśnienia już niedługo.
Tak, wybory samorządowe,
a właściwie kampania wyborcza przed nimi, właśnie się
rozpoczęły. Zbawienny (?)
wpływ nie rozwiązania parlamentu…
Już kończę. Czemu napisałem powyższe słowa? Bo zaczyna być rozgrywany analogiczny scenariusz jak jesienią
2003. Bo chcę zrobić coś dla
mojego miasta wykorzystując
moje doświadczenia z pracy
w Zielonce. Bo nie chcę, aby
rodzinno-dynastyczny układ
władzy naczelnikowsko-burmistrzowskiej trwał dłużej
niż minione ćwierć wieku!!!.
PUBLICZNIE APELUJĘ
do wszystkich potencjalnych
kontrkandydatów na zaszczytne stanowisko Burmistrza Miasta Ząbki o odrobinę refleksji. Rozmawiajmy,
wybierzmy spośród nas najlepszego, nie traćmy głosów

elektoratu. Zostawmy swoje
osobiste ambicje. Nie dopuśćmy do tego, aby przeciwko
jednemu występowało dziesięciu. Marginalizując znaczenie oddawanych na nich
głosów. Wygrajmy w pierwszej turze. PUBLICZNIE
DEKLARUJĘ, iż pierwszy
zrezygnuję z kandydowania
i zaangażuję się w kampanię
najlepszego. Wierzę, iż w duchu poszanowania godności,
na łamach Co Słychać?, powinna rozpocząć się dyskusja
właśnie na ten temat. Startowałem pod hasłem „Czas wyleczyć Ząbki”. Hasło jest, niestety, wciąż aktualne. A tytuł
niniejszego artykułu, w co
wierzę, proroczy.
Krzysztof Słomka
* — Słownik Języka Polskiego
PWN
• demokracja — forma ustroju
państwa, w którym uznaje się
wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje
się wszystkim obywatelom
swobody i prawa polityczne
zapewniające
im
udział
w sprawowaniu władzy.
• dynasta — panujący członek
dynastii, władca, monarcha.

„Samorządność, znaczy służba społeczeństwu”
Szanowni Państwo, w ostatnich latach godnie staram się
promować i reprezentować
nasze miasto oraz jego mieszkańców na zewnątrz. Jestem
prezesem kilku stowarzyszeń,
realizatorem wielu inicjatyw
społecznych patriotycznych
i gospodarczych. W ostatnim
roku przyszło mi zająć się również niezwykłą inicjatywą budowy pierwszego w Polsce historycznego
pomnika
Romana Dmowskiego. Od
kilkunastu lat trwały starania
środowisk narodowych o wybudowanie pomnika Romanowi Dmowskiemu. Inicjatorami byli profesor Maciej
Giertych i poseł Bogusław Kowalski, którzy zaprosili mnie
do współtworzenia komitetu.
Zostałem wybrany do kierowania Komitetem Budowy
Pomnika Romana Dmowskiego, ponieważ dostrzeżono
moje doświadczenia poprzez
realizację inicjatywy pomnika
Księdza Jerzego Popiełuszki,
księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i wielu obelisków, tablic oraz medali upamiętniających bohaterów, mężów stanu i męczenników,
którzy oddali swoje życie dla
wiary i Ojczyzny. Medalem
Księdza Jerzego Popiełuszki
wyróżniłem między innymi
niedawno zmarłego wielkiego
poetę księdza Jana Twardowskiego. Dopiero od roku pod
moim kierownictwem wspólne działania Stowarzyszenia
Ogólnopolskiego Komitetu
Budowy Pomnika Romana
Dmowskiego ze środowiskami
samorządowymi i politycznymi zaczęły przynosić efekty
w realizacji oczekiwanego
dzieła poprzez zabezpieczenie
środków na ten cel przez radnych Warszawy z Ligi Polskich

Rodzin i Prawa i Sprawiedliwości oraz z Sejmiku Wojewódzkiego. Rozwija się efektywna
współpraca
ze
Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta Warszawy, w ramach której uzyskaliśmy szereg
niezbędnych
opinii
i decyzję nr 139/05 o ostatecznej lokalizacji pomnika na
Placu na Rozdrożu u zbiegu
Alej Ujazdowskich i Alejami
Szucha. Następnym działaniem było powołanie Sądu
Konkursowego i ogłoszenie
konkursu, do którego zgłoszono 18 prac, które wystawione
zostały w Pałacu Kultury i Nauki w sali Kisielewskiego,
gdzie sędziowie sądu konkursowego obradowali kilkukrotnie, by wyłonić jedną z najlepszych koncepcji pomnika
Romana Dmowskiego. Przyznano trzy kolejne wyróżnienia, z których praca nr 1 została wskazana do realizacji. Ten
projekt ma szansę stać się
podczas realizacji rzeczywiście
w pełni udanym pomnikiem
Romana Dmowskiego, który
będzie przypominał zwycięstwo Polski w Wersalu, ale też
o tym, że zwycięstwa nie muszą być osiągane tylko wysiłkiem zbrojnym, mogą być także owocem wytrwałej pracy
i politycznej mądrości. Tą inicjatywą zainteresował się też
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Jurek,
który przesłał na moje ręce list
następującej treści: Z prawdziwą satysfakcją przyjąłem
wiadomość, że nasz wybitny
Rodak zostanie uczczony
w tak godny sposób. Najwyższy już czas, by spuścizna Romana Dmowskiego i on sam
znalazły właściwe miejsce
w świadomości społecznej i historycznej, zwłaszcza tych po-

koleń Polaków, które przez
powojenne lata pozbawione
były możliwości poznania wielu faktów i postaci historycznych, zwłaszcza z okresu międzywojennego.
Gratulując
laureatom pragnę wyrazić nadzieję, że droga od projektu
do jego realizacji nie będzie
długa i już wkrótce będziemy
mogli wszyscy podziwiać zwycięski projekt na skwerze
w pobliżu Placu na Rozdrożu.
Ze strony Komitetu mogę poinformować, że podpisana została już umowa z wykonawcą
i powołaliśmy zespół nadzorujący budowę pomnika Romana Dmowskiego, nie ustajemy
ze Stołecznym Zarządem
Rozbudowy Miasta Warszawy
w wysiłkach, by 11 listopada
br. dokonać uroczystego odsłonięcia pomnika. Podejmowaliśmy też inne inicjatywy
w celu upamiętnienia Romana Dmowskiego na przykład:
nasz komitet współorganizował z Posłem Wojciechem
Wierzejskim z LPR tablicę
granitową z wizerunkiem Romana Dmowskiego i Popiersie. Tablica upamiętniająca
została zamontowana w Katedrze Matki Boskiej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku w parafii księdza
proboszcza Zdzisława Gniazdowskiego, zaś popiersie Romana Dmowskiego zostało
przekazane 8 stycznia br. do
Muzeum Niepodległości na
poczet nowo powstającego
Muzeum Ruchu Narodowego
w Warszawie. Tym samym
przywracamy wielkiemu Polakowi Romanowi Dmowskiemu należne miejsce w Rzeczypospolitej Polskiej, dla której
poświęcił całe swoje życie.
Szanowni Państwo, przygotowania do kolejnych wybo-

rów samorządowych w naszym
mieście również się rozpoczęły, w ostatnim czasie zachęcany jestem z jednej strony, by
poprzeć w nadchodzących wyborach przygotowujących się
kandydatów na burmistrza,
z drugiej zaś strony do kandydowania samemu. Co prawda
kandydując do Senatu RP
uzyskałem w okręgu podwarszawskim 37 tysięcy głosów,
zaś w naszym mieście 26 procent. Jest to duży mandat zaufania, za który dziękuję. Nie
ukrywam, że moim zamiarem
było kandydowanie do Sejmiku Wojewódzkiego, by tam
jeszcze usilniej zabiegać o dofinansowania dla potrzeb społeczności naszego miasta i innych samorządów. Co prawda
można to czynić będąc burmistrzem, trzeba jedynie chcieć.
Obecnie istnieje możliwość
bym ewentualnie kandydował
do obydwu funkcji i pozwolił
zdecydować mieszkańcom Ząbek o mojej przyszłości. Przypominam jedynie, że jestem
ideowcem
niezmiennym
w swoich poglądach od dwudziestu paru lat, przeciwstawiam się sprzedaży majątku
Narodowego i budowie supermarketów w centrach miast,

stając w obronie polskiej
przedsiębiorczości i rodzimego handlu. W pomysłach przyłączenia Ząbek do Warszawy
upatruję zagrożenie w obecnej ustawie warszawskiej przy
podziale kompetencji i środków budżetowych, co może
wpłynąć na wyhamowanie rozwoju naszego miasta, a wszyscy chyba chcemy zmian wizerunku
naszego
miasta
chociażby poprzez rozbudowę
infrastruktury drogowej.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomińskiego
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Budowy Pomnika
Romana Dmowskiego
Gazeta
ukazuje
się
w ostatnią niedzielę miesiąca. Następny numer ukaże
się w ostatnią niedzielę
marca. Gazeta dostępna
jest również na www.zabki.pl,
www.zabki.net.pl
i www.powstancow2.prv.pl.
Jeśli chcesz otrzymywać
gazetę w wersji elektronicznej lub umieścić ją na swojej
stronie internetowej wyślij
e-mail na adres:
coslychac0@op. pl
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Nowy Komendant ząbkowskiej Policji
Od 16 stycznia br. ząbkowska Policja ma nowego Komendanta — nadkomisarza
Jacka Margasa. Do Policji
wstąpił w 1990 roku i cały czas,
aż do chwili przejścia do Ząbek, pracował w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie.
Do podstawowych priorytetów
nowego Komendanta należy
nawiązanie kontaktów i dobrych relacji z mieszkańcami
i zapewnienie im bezpieczeństwa. Uważa, że podstawowym
problemem miasta są kradzieże i włamania.
Zdaniem nadkomisarza,
ząbkowscy policjanci sprawnie

pracują, mimo iż dają im się
we znaki braki sprzętowe,
przede wszystkim sprzętu
komputerowego. Bolączkę tę
złagodził nieco burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder, darując naszej Policji dobrej jakości drukarki.
Jak poinformował nadkomisarz Jacek Margas, z uwagi
na zakończenie służby kandydanckiej w Oddziale Prewencji
Policji w Warszawie z końcem
stycznia zostały odwołane „patrole prewencyjne”. Byli to policjanci oddelegowani czasowo
do dyspozycji Komendanta Powiatowego w Wołominie,

z których znaczna część pełniła
służbę na rzecz naszego miasta. Patrole prewencji zostały
wycofane ze względu na mniejszą ilość przyjętych do służby
kandydackiej, niż zakładała
Komenda Stołeczna Policji.
Zamiast dotychczasowych
patroli, dzięki przychylności
burmistrza, Pana Jerzego
Boksznajdera, zaproponowano
wzorem sprawdzonych rozwiązań w Warszawie, wprowadzenie służb ponadnormatywnych
(w czasie wolnym od pracy).
Służby te będą pełnić doświadczeni policjanci. Pan Burmistrz
zadeklarował, że pieniądze,

które dotychczas przeznaczano
na kursantów w ramach „patroli” zostaną wykorzystane jako gratyfikacje pieniężne dla
policjantów miejscowego Komisariatu oraz policjantów z terenu działania Komendy Powiatowej w Wołominie, za ich
dodatkową pracę.
Zawarcie porozumienia dotyczącego uruchomienia służb
ponadnormatywnych jest kwestią kilkunastu dni. Wynika to
z konieczności opracowania
porozumienia umowy pod kątem formalno-prawnym.
red.

Z kroniki Policji
Uroczyste apele zakończyły
prawie roczną służbę na terenie powiatu wołomińskiego
policjantów z warszawskiego
Oddziału Prewencji Policji.
Nie obyło się bez podziękowań, okolicznościowych dyplomów i nagród dla najlepszych. W uroczystościach,
obok Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie mł.
insp. Jana Grala, uczestniczyli
przedstawiciele
lokalnych
władz samorządowych.
W lutym br. odbyły się uroczyste apele i pożegnania funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, którzy
do tej pory, w liczbie 54, pełnili służbę na terenie naszego
powiatu. Odbyło się również
spotkanie z policjantami służącymi na terenie Ząbek i Zielonki. Wszyscy policjanci
otrzymali od Komendanta Powiatowego Policji w Wołomi-

Chcesz służyć
w Policji?
Rozpoczął się nowy nabór.
Dokumenty związane z ubieganiem się o przyjęcie do służby w Policji można składać
w Zespole Kadr i Szkolenia
wołomińskiej Komendy. Istnieje również możliwość odbycia służby kandydackiej
w Oddziale Prewencji Policji
w Warszawie.
Wszelkie informacje można
znaleźć na stronach internetowych Policji, także w linku
„Praca”
na
stronie
http://kppwolomin.policja.waw. pl.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne
są także w Sekcji ds. Doboru
Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji tel. 022
6036568, 0226037538, e-mail:
ksp.dobor@policja.waw.pl.
Informacji udziela i dokumenty przyjmuje: Zespół
Kadr i Szkolenia (pok. nr 5).
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie ul. Wileńska
43 A. Tel. 0227762021 wew.
254.
Na podstawie informacji
przesłanych przez KPP w Wołominie.
red.
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nie pamiątkowe gratulacyjne
dyplomy, a ci szczególnie zasłużeni zostali wyróżnieni nagrodami przez władze samorządowe.
Burmistrz
Boksznajder, złożył policjantom podziękowania za efektywną służbę podkreślając, że
„trudno w jednym zdaniu
zmieścić, o ile raźniej było
mieszkańcom naszych gmin
wracać wieczorami do domów,
widząc Was w służbie”. W spotkaniu udział wzięli również
komendanci Komisariatów Policji z Zielonki podinsp.
Krzysztof Borychowski i z Ząbek nadkom. Jacek Margas.
Komendant Powiatowy Policji w Wołominie, mł. insp.
Jan Gral, podziękował wszystkim policjantom z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji pełniącym przez wiele
miesięcy służbę na terenie powiatu wołomińskiego. Komen-

dant zaznaczył, że policjanci ci
byli doskonale przygotowani
do służby, wykazali się prawdziwym profesjonalizmem, zaangażowaniem i właściwą,
godną postawą. Osiągnęli wiele sukcesów, zatrzymali wielu
sprawców czynów chuligańskich i zdarzeń przestępczych,
a służba tych funkcjonariuszy
znacząco przyczyniła się do
poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.
Siedmiu policjantów wołomińskiej Komendy wyróżnił
7 lutego br. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie. W jego imieniu okolicznościowe dyplomy wręczył kom. Jarosław
Mikiciuk, Pierwszy Zastępca
Komendanta Powiatowego.
Komendant Powiatowy Policji w Wołominie przyznaje
nagrody policjantom wyróżniającym się w służbie. Tym razem za takich uznanych zosta-

ło siedmiu policjantów z Sekcji
Kryminalnej, Sekcji do Walki
z Przestępczością Gospodarczą wołomińskiej Komendy
oraz Komisariatu Policji
w Ząbkach. Wyróżnieni policjanci zatrzymali wielu spraw-

ców przestępstw, i jak zapewnia KPP w Wołominie, to na
pewno nie ostatnie ich słowo.
Na podstawie informacji
przesłanych przez Oficera Prasowego KPP w Wołominie.
red.

„Becikowe” w Ząbkach
Parlament III RP nowelizując ustawę z 29 grudnia ub. roku wprowadził dodatkowe
świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka.
Od 9 lutego br. świeżo
upieczeni rodzice mogą się
ubiegać o tę pomoc. „Becikowe” przysługuje każdemu ojcu, matce albo prawnemu
opiekunowi niezależnie od
dochodu. O to świadczenie
mogą się ubiegać rodziny na
każde dziecko urodzone od
9 listopada 2005 r. Wynosi
ono 1.000 złotych. Wniosek
o wypłatę zapomogi składa
się w terminie trzech miesię-

cy od dnia narodzin dziecka.
Ponadto obowiązuje jeszcze
jedno „becikowe”, które jest
zasiłkiem uzależnionym od
kryterium dochodowości. Jest
to dodatek do zasiłku rodzinnego wypłacany z tytułu urodzenia dziecka. Od 1 maja
2004 r. ten zasiłek wynosił 500
zł. Z dniem 1 stycznia 2006 r.
został podniesiony do kwoty
1.000 zł. Do pobierania tego
„becikowego” dodatku kwalifikują się tylko osoby pobierające zasiłek rodzinny, czyli
spełniające kryterium dochodowości w wysokości 504 zł
netto na osobę w rodzinie.
W rodzinach z dzieckiem nie-

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza
Sztuka Plakatu XXI wieku.
W niedzielę 19 marca br. odbędzie się już trzecia wspólna
wystawa z Ośrodkiem Kultury
Zacisze. Jest to wystawa łączona i będzie się odbywać
o godz. 17.00 w Ząbkach,
a o godz. 18.30 na Zaciszu.
Serdecznie wszystkich zapraszamy na wystawę młodego plakatu polskiego. Będzie
można obejrzeć prezentacje
młodych twórców. Są to już
osobowości wyznaczające nowe trendy w sztuce plakatu.
Będą prezentowane prace artystów z Warszawy — Ryszar-

da Kajzera, Marcina Władyki,
Piotra Garlickiego, Jerzego
Skakuna, Joanny Górskiej,
Grzegorza Laszuka, i Małgorzaty Górowskiej. Będą prace
artystów z Łodzi — Jakub Stępień i Bartosz Łukaszonek
oraz Kuby Sowińskiego z Krakowa. Nie zabraknie prezentacji prac znanych plakacistów
ze Śląska — Michała Książka,
Aleksandry Naparło, Piotra
Kosakowskiego. Ponownie
będą gościć w Ząbkach plakaty Sebastiana Kubicy i Moniki
Staruchowicz.
red.

pełnosprawnym to kryterium
jest podwyższone do kwoty
583 zł netto.
Tak więc nowi rodzice czy
opiekunowie mogą dostać
1.000 zł zapomogi, a jeśli należy się zasiłek rodzinny można
łącznie otrzymać 2.000 zł z tytułu dwóch „becikowych”. Są to
kwoty nieopodatkowane i nie
wlicza się ich do dochodów.
W Ząbkach przyznawaniem „becikowych” zapomóg
zajmuje się Ośrodek Pomocy
Społecznej. Mieści się przy
Urzędzie Miasta przy ul. Wojska Polskiego 12.
W przypadku pierwszego
„becikowego” należy zabrać
ze sobą następujące dokumenty: akt urodzenia dziecka,
dokument
poświadczający

tożsamość i adres zamieszkania rodzica lub opiekuna
(ustanowionego sądownie)
starającego się o zasiłek. Na
miejscu podpisuje się oświadczenie, że wcześniej dodatek
ten nie był pobrany w innym
miejscu przez drugiego opiekuna, gdyż w związku z urodzeniem się jednego dziecka
może być przyznana tylko jedna zapomoga. W przypadku
„becikowego” będącego dodatkiem do zasiłku rodzinnego trzeba zabrać dodatkowo
rozliczenie roczne za 2004 r.
Po wypełnieniu wniosku
i wskazaniu sposobu przekazania pieniędzy (np. na konto,
za pośrednictwem poczty) wystarczy poczekać na zasiłek.
red.

Zima w mieście
Tegoroczne ferie zimowe
zorganizowane przez Miejski
Ośrodek Kultury tradycyjnie
należały do bardzo udanych.
Mimo wielkich mrozów nie
zabrakło chętnych do uczestniczenia w tej formie dziesięciodniowego
wypoczynku.
Wyjazdy na basen do Parku
Wodnego „Warszawianka”,
pokaz w kinie Silver Screen
niezwykle popularnego filmu
„Opowieści z Narnii”, czy

spektakl teatralny „Białoksiężnik” zorganizowany w galerii MOK przy Orlej zgromadziły
całą
rzeszę
zaciekawionych dzieci. Wielkim powodzeniem cieszyły się
warsztaty teatralne i plastyczne. Wiele radości najmłodszym sprawił również pokaz
filmu „Iniemamocni” o zwariowanej rodzinie ratującej
świat.
red.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego
wyróżniający się w nauce i zachowaniu w I semestrze
roku szkolnego 2005/2006.
Klasa 4a:
1. Markowska Joanna
2. Kotowska Magda
3. Banaszczuk Paulina
4. Klimkiewicz Karolina
5. Kamińska Maria
Klasa 4b:
1. Popławska Katarzyna
2. Kujawska Karolina
3. Zawadzka Magda
4. Owczarek Michał
5. Krajewska Karolina
6. Witt Dominik
Klasa 4d:
1. Krzyczkowska Joanna
2. Stosio Agnieszka
Klasa 4e:
1. Sękowska Agata
2. Walczak Klaudia
3. Pokora Jarosław
4. Foryś Anna
Klasa 5a:
1. Sikora Olga
2. Ołdakowska Agnieszka
3. Dobosz Michał
4. Marcjaniak Bartłomiej
Klasa 5b:
1. Lalak Paweł
2. Banaszek Kinga
3. Ogrzewała Ewelina
4. Podgórski Maciej
5. Sobański Kamil
Klasa 5c:
1. Wyszyńska Marzena
2. Koszewska Alicja
3. Tymińska Aleksandra

5,13 wzorowe
5,0 wzorowe
4,88 wzorowe
4,88 wzorowe
4,75 wzorowe
5,13 wzorowe
5,0 wzorowe
5,0 wzorowe
4,88 wzorowe
4,75 wzorowe
4,75 wzorowe
5,12 wzorowe
4,75 wzorowe
5,0 wzorowe
5,0 wzorowe
5,0 bardzo dobre
4,75 wzorowe
5,11 wzorowe
5,0 wzorowe
4,77 bardzo dobre
4,77 wzorowe
4,88 wzorowe
4,77 wzorowe
4,77 wzorowe
4,88 bardzo dobre
4,88 bardzo dobre
5,0 wzorowe
4,89 wzorowe
4,78 wzorowe

Klasa 5d:
1. Garbacz Natalia
2. Denis Magda
Klasa 5e:
1. Słoniewski Przemysław
2. Rutkowski Adrian
3. Parandyk Julia
Klasa 5f:
1. Grzelak Ewa
2. Czapiewska Malwina
3. Mazurkiewicz Kacper
Klasa 6a:
1. Trzcińska Ewelina
Klasa 6b:
1. Komońska Patrycja
Klasa 6c:
1. Borowska Katarzyna
2. Chabera Mariusz
3. Kamiński Krzysztof
4. Witkowska Anna
5. Jadczak Jakub
6. Petrykowski Paweł
7. Łapińska Żaneta
Klasa 6d:
1. Uścińska Klaudia
2. Wiśniewska Karolina
3. Dubniak Jakub
4. Wilk Mariusz
Klasa 6e:
1. Piekarz Kacper
2. Drużba Michał
3. Żukowski Patryk
4. Niedzińska Małgorzata
Klasa 6f:
1. Grom Daria

4,88 wzorowe
4,77 wzorowe
5,0 wzorowe
4,88 wzorowe
4,77 bardzo dobre
4,75 wzorowe
4,75 bardzo dobre
4,75 bardzo dobre
4,78 bardzo dobre
5,0 wzorowe
5,11wzorowe
5,11wzorowe
5,11wzorowe
5,11wzorowe
5,0 wzorowe
4,89 wzorowe
4,75 wzorowe

I. ZASADY UCZESTNICTWA: warunkiem uczestnictwa
jest wykonanie dwóch utworów
instrumentalnych w jednej
z dwóch kategorii instrumentalnych: 1. Keyboard — z wykorzystaniem automatycznych
akompaniamentów lub bez
(pianino elektroniczne, organy,
syntezator), 2. Gitara klasyczna
II. UCZESTNICY KONKURSU: grupa I — uczniowie
szkół podst., klasy 1 — 3; grupa II — uczniowie szkół
podst., klasy 4 — 6; grupa III
— uczniowie szkół ponadpodstawowych

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: I ETAP — eliminacje odbędą się w niedzielę 5 marca o godz. 10:00
w MOK przy ul. Orlej 8. II
ETAP -finał Konkursu odbędzie się 25 marca 2006 r.
o godz. 10:00 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Ząbkach
przy ul. Orlej 8.
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NALEŻY DOKONAĆ do dn. 1 marca 2006 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury
ul Słowackiego 10.
UWAGA!!!
Laureaci
I miejsc poprzednich edycji
mogą wziąć udział w Konkursie dopiero po zmianie grupy
wiekowej. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mogą
wpłynąć w zasadniczy sposób
na przebieg konkursu/.

Otwarty Szkoły 31 marca
2006r. w godz.16.00-19.00.
W programie m.in.:
• zajęcia otwarte w oddziałach
zerowych,

Z Miejskiego Ośrodka Kultury
W nowym roku odbyła się
wystawa ceramiki Jolanty
Chodkiewicz. Można było
obejrzeć przepiękne kolorowe
oryginalne naczynia, tace, patery oraz różne małe i duże
formy. Wystawie towarzyszył
koncert Grażyny Skowron-Matkowskiej prezentującej
piosenki Edith Piaf.
Pokazano okolicznościowe
znaczki pocztowe ukazujące

pontyfikat Papieża Jana Pawła
II w ramach wystawy Poczta
Polska Janowi Pawłowi II.
18 lutego br. odbyło się
otwarcie wernisażu prac plastyków działających przy
MOK. Wystawa będzie czynna do 11 marca br. Wernisażowi towarzyszył koncert muzyki
operetkowej w wykonaniu
Pawła Kominka.
red.

go, określa swój styl jako: Poet Czad Rock. „Poet” — to
wiersze, które są tekstami
utworów, „Czad” — dostarczenie maksimum emocji
i energii, Rock — ponieważ
do niego nawiązuje. W Ząbkach gościliśmy legendę polskiego rocka. Lider grupy —
Jacek Telus — to muzyk,
kompozytor, autor tekstów,
producent i aranżer. Jest
Członkiem Zwyczajnym ZAIKS i Członkiem Specjalnym
Polsko-Amerykańskiej Akademii Poezji. Reprezentował
Polskę na Festiwalu w Tossa
de Mar w Hiszpanii. Realizo-

naniu naszej młodzieży. We
wzruszający sposób pokazali
różne sposoby obdarowywania się przez zakochanych
oraz przejawy miłości w różnych epokach historycznych,
przy której bledną najwspanialsze złote ozdoby. Mimo
innych realiów, wymowa
wciąż pozostaje aktualna,
gdyż dążenie do miłości —
tak jak do piękna w sztuce —
pozostaje ponadczasową immanentną częścią naszego
człowieczeństwa.
Licznie zgromadzonej publiczności, skupionej przy
niewielkich stolikach, towarzyszył koncert grupy Poerox,
która zaprezentowała ze swego bogatego dorobku nastrojowe ballady. Zespół, reprezentowany
przez
Jacka
Telusa i Grzegorza Gębskie-

wał także przedsięwzięcia
charytatywne. Otrzymał nagrodę „Victor” za pomoc
dzieciom.
Kultura, która do nas wychodzi, wzbogaca duchowo
i rozwija intelektualnie poprzez zapoznawanie się z nowymi i nieznanymi w codzienności przejawami ekspresji
twórczości artystycznej. Kultura zawodowców zaczyna się
od kulturki — twórczości
amatorów. Kto wie kim zostanie uzdolniona młodzież z naszego miasta występująca
w prowadzonym przez Annę
Kozioł Kółku Teatralnym?
Serdecznie zapraszamy na
następny Wieczorek z Kulturką „Z głębokości grzechów
moich”. Odbędzie się 26 marca o godz. 15: 00.
red.

5,11 wzorowe
4,89 bardzo dobre
4,89 bardzo dobre
4,77 wzorowe
4,8 wzorowe

IV. OCENA I NAGRODY:
Jury konkursu oceniać będzie
umiejętności instrumentalne
wykonawców, dobór repertuaru, interpretację, umiejętność wykorzystywania dostępnych opcji i wariacji danego
instrumentu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów Finału Konkursu zapewnia organizator.
Wszyscy uczestnicy finału
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Organizator finału zapewnia: zestaw aparatury nagłaśniającej, keyboard /YAMAHA PSR — 500, ROLAND
EXR 3S, KORG SP 500 / —
zapotrzebowanie na keyboard
musi być wcześniej zgłoszone,
możliwość podłączenia własnego sprzętu.

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
Uczniowie,
rodzice
i
pracownicy
Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Ząbkach
zapraszają
wszystkich
zainteresowanych na Dzień

Tak można powiedzieć
o każdej chwili spędzonej na
Wieczorkach z Kulturką organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury. Można niemalże dotknąć specyficznej atmosfery, poznać nowych ludzi
i poobcować z kulturą tworzoną przez amatorów i zawodowców.
„... jest od złota więcej
warta” to również tytuł walentynkowego
wieczorku,
który odbył się w niedzielę 12
lutego br. Z tej okazji Koło
Teatralne MOK zaprezentowało kilkanaście krótkich
przezabawnych etiud w wyko-

5,4 wzorowe
5,1 wzorowe
5,0 bardzo dobre
4,8 wzorowe

Regulamin VII Konkursu Muzyki Instrumentalnej
ORGANIZATOR: MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY W ZĄBKACH. WSPÓŁORGANIZATORZY — STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
POROZUMIENIE DOMÓW
I OŚRODKÓW KULTURY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO.

„... jest od złota więcej warta“

• zajęcia pokazowe w klasach
integracyjnych,
• prezentacja dorobku,
• zwiedzanie szkoły,
• dyżur Rady Rodziców,
• dyżur dyrektora szkoły

UWAGA

RODZICE !

ZAPISY DO SZKOŁY
W sekretariacie szkoły w dniach
31.03. — 28.04.2006r.
odbywać się będą zapisy do klasy
„O”- rocznik 2000 i klasy I — rocznik 1999
na rok szkolny 2006/07.
Wymagane dokumenty to: dowód osobisty rodzica i akt urodzenia dziecka.
Zapraszamy w nw. godzinach:
poniedziałek — godz. 10.00 -17.30
wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. 8.30 -15.30

Zaproszenia na szkolne pogadanki
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach serdecznie zaprasza wszystkich
chętnych rodziców na spotkanie ze starszym aspirantem Leszkiem Telakiem,
specjalistą Zespołu ds. Nieletnich Prewencji Kryminalnej i Patologii Komisariatu
Policji w Ząbkach poświęcone tematyce bezpieczeń-

stwa dzieci w szkole i w domu i edukacji prawnej. Pogadanka
odbędzie
się
w dniu 21 marca 2006 roku
w godzinach 16.30 i 17.30
(do wyboru przez zainteresowanych) w świetlicy
szkolnej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach ser-

decznie zaprasza wszystkich
chętnych rodziców na spotkanie z Panią Anną Kuciak,
psychologiem z Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii
poświęcone
problemom wieku dorastania i profilaktyce uzależnień. Pogadanka odbędzie
się w dniu 7 marca 2006 roku o godzinie 17.00 w świetlicy szkolnej.
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Turniej o Puchar Burmistrzów

Ferie ze „SCHOWKIEM“ - Świetlicą Środowiskową nr 2

W dniu 11 lutego 2006 r. w Hali Sportowej w Zielonce odbył się
turniej piłki nożnej chłopców i dziewcząt rocz. 1993 i młodszych
o Puchar Burmistrzów Miasta Zielonki i Ząbek. W turnieju udział
wzięło 12 zespołów podzielonych na dwie sześciozespołowe grupy.

Grupa A
DOLCAN I Ząbki
ZIELONI I Zielonka
HURAGAN Woáomin
MOKS PRAGA Warszawa
DRUKARZ Warszawa
ZIELONI II Zielonka

Grupa B
AGRYKOLA Warszawa
MKS DOLCAN II Ząbki
GWARDIA Warszawa
HUTNIK Warszawa
JUNIOR Warszawa
RADOĝû

Mecz półfinałowy pomiędzy drużynami Dolcan i Gwardii Warszawa przy dużej przewadze drużyny ząbkowskiej zakończył się remisem 0: 0. W czasie egzekwowania rzutów karnych skuteczniejsi
okazali się warszawianie i wygrali … 12: 11.
Puchary i nagrody wręczali Burmistrzowie: Zielonki — Adam
Łossan i Ząbek — Jerzy Boksznajder oraz zaproszony specjalnie
na tę okazję trener reprezentacji Olimpijskiej Pekin'2008 — Andrzej Zamilski.

GRUPA „A” – wyniki grupowe
Dolcan I Ząbki
Zieloni I Zielonka
Huragan Woáomin Zieloni II Zielonka
MOKS Praga
Drukarz Warszawa
Dolcan I
Huragan
Zieloni I
Praga
Zieloni II
Drukarz
Dolcan I
Praga
Zieloni I
Zieloni II
Huragan
Drukarz
Zieloni II
Praga
Dolcan I
Drukarz
Zieloni I
Huragan
Dolcan I
Zieloni II
Praga
Huragan
Zieloni I
Drukarz

2:0
3:0
0:0
0:0
0:0
0:0
2:0
2:0
2:0
0:2
2:1
0:4
5:0
2:1
2:0

GRUPA „B” – wyniki grupowe
Agrykola W-wa
Hutnik Warszawa
Junior Ursynów
Gwardia W-wa
Dolcan II Ząbki
RadoĞü
Agrykola
Junior
Hutnik
Dolcan II
Gwardia
RadoĞü
Agrykola
Dolcan II
Hutnik
Gwardia
Junior
RadoĞü
Gwardia
Dolcan II
Agrykola
RadoĞü
Hutnik
Junior
Agrykola
Gwardia
Dolcan II
Junior
Hutnik
RadoĞü

3:0
3:2
2:2
0:2
3:2
1:0
5:0
0:1
2:1
4:0
1:1
0:3
2:3
0:7
2:2

Dolcan I
Gwardia
Junior
Huragan
Dolcan I - Huragan
Gwardia - Junior

0:0
5: 0
1:0
0:0

Tegoroczne ferie zimowe
spędziliśmy mimo mrozu
w bardzo gorącej atmosferze.
Rozpoczęliśmy je balem karnawałowym, na który dzieci
przygotowały maski już przed
feriami. Dzięki wsparciu sponsorów udało się wyjechać na
kulig do Rancha Bena, gdzie
ugoszczono nas po pańsku.
Następnie pojechaliśmy do kina na „Opowieści z Narnii”, do
teatru Baj na spektakl „Pino-

kio”, na basen i na lodowisko.
Największą atrakcją była
zabawa w Hula Kula, gdzie
mogliśmy grać w kręgle na placu zabaw. Skorzystaliśmy z zaproszenia Miejskiego Ośrodka
Kultury na warsztaty teatralne
i plastyczne oraz na film „Iniemamocni”. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
1 rozegraliśmy turniej uni-hokeja ze Świetlicą Środowiskową nr 1 i mimo przegranej

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.

Złote Gody
Władze naszego miasta starają się pielęgnować podstawowe wartości w rodzinie, tolerancję i zrozumienie. Wyrazem
tej troski są Złote Gody organizowane przez ząbkowski
Urząd Stanu Cywilnego.
4 lutego br. odbyła się uroczystość z okazji 53 rocznicy
ślubu Lucyny i Jana Mirkowiczów. Uroczystość otworzyła
przemówieniem Joanna Konieczna, kierownik USC. Jubilaci z okazji tak długiego pożycia małżeńskiego otrzymali od
przewodniczącego Rady Miasta Sławomira Ziemskiego,
burmistrza Jerzego Boksznajdera oraz wiceburmistrza

Krzysztofa Sikorskiego gratulacje i życzenia zadowolenia
z każdego nowego dnia oraz
przeżycia w szczęściu i zdrowiu wielu pięknych chwil. Ponadto Jubilaci otrzymali medal za długoletnie pożycie
małżeńskie od Prezydenta III
RP, kwiaty oraz stylową grawerowaną tabliczkę z życzeniami. Następnie licznie zebrani sąsiedzi i rodzina
wznieśli toast szampanem na
cześć Jubilatów.
Państwu Lucynie i Janowi
Mirkowiczom życzymy wielu
szczęśliwych wspólnie spędzonych chwil.
red.
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Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność GMINY
Pow.
Numer
KsiĊga
dziaáki
ObrĊb
dziaáki
wieczysta
m2

Willa
Drewnica
1.
dz.157
2.

KW VIII
68243

1-04

3-08

1

48

1506

1899

PoáoĪenie
dziaáki

ul. Budkiewicza
róg Narutowicza
ul. Lipowa

Termin
zagospodarowania dziaáki

Przeznaczenie dziaáki i
sposób jej
zagospodarowania

Wg moĪliwoĞci
nabywcy

Budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne

j.w.

j.w.

Opis dziaáki

Wszystkie media

Cena
dziaáki
zá

Wadium
zá

Publiczne Przedszkola nr 1,
2, 3 w marcu prowadzą zapisy
dzieci w wieku od trzech do
sześciu lat na rok szkolny
2006/2007.
Zapraszamy Rodziców i ich
pociechy.
Jak powiedział Robert Fulghum „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu —
o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć i wyobrażać sobie lepszy świat”.
Elżbieta Walczak
dyr. Publicznego
Przedszkola Nr 2
„Leśny Zakątek”

Uwaga
wędkarze!
Zarząd Koła Miejskiego P.
Z. W. w Ząbkach zawiadamia,
że w dniu 28 lutego br. w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul.
Piłsudskiego 35 o godz. 17.00
odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła
za 2005 rok. Skarbnik Koła
pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 16.00 — 18.00 w lokalu MOK przy ul. Orlej 8

750.000

75.000

Dziaáki nie moĪna
dzieliü, w ulicy prąd
285.000
i kanalizacja

OĝRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Ząbki Szk. Podst. Nr 2
ul.Batorego 11

28.000

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10.04.2006. O GODZ. 1600 W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W ZĄBKACH PRZY ULICY BATOREGO 11. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE
WADIUM W GOTÓWCE NAJPÓŹNIEJ W DNIU 7 kwietnia 2006 r. W KASIE URZĘDU MIASTA LUB DO DNIA 3 KWIETNIA
2006 R. NA KONTO URZĘDU: PKO S. A. III O/Warszawa 621240104011110000013855414. WADIUM WPŁACONE PRZEZ
UCZESTNIKA, KTÓRY WYGRAŁ PRZETARG ZALICZA SIĘ NA POCZET CENY DZIAŁKI. W PRZYPADKU UCHYLANIA SIĘ
OD ZAWARCIA AKTU NOTARIALNEGO WADIUM ULEGA PRZEPADKOWI.
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Zapisy do
Publicznych
Przedszkoli

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, został
przeniesiony do nowego lokalu. Mieści się on nadal przy ul.
3 Maja, ale wejście jest od
frontu obok Apteki, lokal nr
1 na parterze. Zmienił się również numer telefonu 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.
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Końcowa kolejność:
1.
Gwardia Warszawa
2.
Junior Ursynów
3.
Dolcan I Ząbki
4.
Huragan Wołomin
Najlepszy bramkarz Grzegorz Bardyguła (Dolcan) przepuścił tylko jedną bramkę.
Król Strzelców — Marek Złotak (Junior Ursynów). Najlepszy zawodnik — Cezary Słocki (Junior Ursynów).
Puchary i nagrody ufundowali: Firma Budowlana „DOLCAN”,
„Bombardier” Polska, Lotto, KOBUS — Piekarnia i Ciastkarnia,
Vita-Sport.

l.p.

wspaniale się bawiliśmy.
Pozdrawiamy ciepło panów
kierowców, którzy dzielnie
rozgrzewali swoje autokary
aby dowieźć na czas w umówione miejsce, co utrudniał
duży mróz. Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom
dobrej woli za okazaną pomoc
w zorganizowaniu zimowego
wypoczynku.
Wychowawcy i wychowankowie
„Schowka”

PRAWO JAZDY kat. B
- JAZDY DOSZKALAJĄCE
- JAZDY TRASAMI EGZAMINU
W CENIE KURSU: Badanie

lekarskie, podrĊczniki, testy
Dojazd do kursanta

KURSY

NON STOP

Najlepszy OĞrodek w Ząbkach
781-74-07
ª0-603-606-810

781-74-15
ª0-604-46-55-44

www.auto-perfekt.prawojazdy.com.pl

