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czerwca wiceminister gospodarki Rafał Baniak, podczas zwołanej konferencji wręczył burmistrzowi Ząbek Robertowi Perkowskiemu honorowe wyróżnienie za projekt „Przedłużenie trasy
tramwajowej z Warszawy do Ząbek”, który został zgłoszony do konkursu „Dobre Praktyki PPP”.
Organizatorami konkursu są Investment Support oraz Ministerstwo
Gospodarki. W tym roku do konkursu wpłynęły aż 42 projekty inwestycji możliwych do realizacji z partnerem prywatnym w kategoriach infrastruktura komunalna, sieciowa, sportowo-rekreacyjna oraz Małe PPP.
Konkurs Dobre Praktyki PPP jest jedyną w Polsce inicjatywą wspierającą tworzenie projektów modelowych dla partnerstwa publiczno
- prywatnego. Ma na celu upowszechnienie wiedzy i standardów dotyczących realizacji przedsięwzięć za pomocą formuły ppp oraz popularyzacja partnerstwa publiczno - prywatnego wśród samorządów.
Patronatem honorowym objęły Konkurs następujące instytucje:
Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych, Unia
Metropolii Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
LEWIATAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami Konkursu zostały firmy: DEPFA Bank, Bank
Pekao SA oraz Beck Info Biznes. Patronaty medialne sprawują Rzeczpospolita, Gazeta Samorządu i Administracji, Redakcja Samorządowa
PAP oraz Wrota Pomorza.
Zgłoszenia na Konkurs napływały w czterech kategoriach:
- Infrastruktura komunalna (budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne, modernizacja i budowa obiektów publicznych);
- Infrastruktura sieciowa (projekty w sektorze transportowym, wodno-kanalizacyjnym, energetycznym);
- Infrastruktura sportowo - rekreacyjna (m.in. centra sportowo-rekreacyjne, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, rozbudowane kompleksy sportowe);
- Małe PPP (projekty o wartości poniżej 10 mln euro, bez względu
na branżę).
cd na str. 4

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
• EKG, spirometria
• badania pracowników
• badania kierowców
• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:

tel. 603 927 323

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

Z

arząd Koła Miejskiego nr 130 Polskiego
Związku Wędkarskiego w Ząbkach informuje, że nasi reprezentanci w ostatnich tygodniach wzięli udział w dwóch konkursach
wędkarskich, odnosząc znaczące sukcesy.
Pierwsze zawody odbyły się 7 czerwca
2008 r. Były to I Spławikowe Mistrzostwa
Powiatu Wołomińskiego w kategorii kadetów,
zorganizowane przez Koło Nr 140 z Tłuszcza.
Wówczas 9 – letni Mikołaj Zieliński zajął
pierwsze miejsce indywidualnie, a wraz z Sandrą Mazurkiewicz i Arturem Fabisiakiem – 2
miejsce w klasyfikacji drużynowej w grupie
kadetów młodszych (do 12 lat).

8 czerwca 2008 r odbyły się IV Zawody
Spławikowe o Puchar Burmistrza Zielonki,
zorganizowane przez Koło Nr 23 z Zielonki na terenie zielonkowskich Glinianek. W
tych zawodach 1 miejsce zajął Grzegorz
Mazurkiewicz, a trzeci był Edward Woźniak.
Ponadto Grzegorz Mazurkiewicz otrzymał
specjalny puchar za złowienie największej
ryby (30 cm).
Naszym reprezentantom gratulujemy i życzymy sukcesów w następnych zawodach.
Franciszek Dąbrowski
Prezes Koła Nr 130 w Ząbkach

PROBLEMY ZE
ŚMIECIAMI

W

ostatnim czasie docierają do nas niepokojące sygnały odnośnie sposobu
zagospodarowania odpadów. Pierwszym
niepokojącym zjawiskiem jest palenie
odpadów komunalnych w piecach przydomowych. W praktyce takie postępowanie przynosi więcej szkody niż pożytku.
Mieszkaniec spalający śmieci zaoszczędzi
co prawda kilka złotych, ale straty dla środowiska będą dużo większe. W te duszne i
upalne dni kto by nie chciał otworzyć sobie
wieczorem okna, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Wszyscy się szybko jednak
przekonują, że lepszym wyborem byłoby
tych okien nie otwierać. Wydobywający
się dym i fetor z sąsiedzkich kominów na
pewno nie poprawiają nikomu nastroju.
Ostatnio problem ten został podniesiony podczas obrad Rady Miejskiej.
Z innym problemem zadzwoniła czytelniczka, która uskarżała się, że jej sąsiad
prowadzi selektywną zbiórkę odpadów w
specjalnie przeznaczonych do tego workach, ale bezpośrednio na ulicy. Worki wystawione są przed posesję i stoją tam przez
cały miesiąc, aż przyjedzie po nie firma
sprzątająca. Ciągłe utrzymywanie worków
poza posesją, na ulicy pomaga w zaśmiecaniu ulic i miasta. Ze stojących worków
na ulicy często psy rozciągają śmieci lub
są one rozwiewane. A tymczasem sposób segregacji śmieci jest dużo prostszy.
Wystarczy worki wystawić tylko w ciągu
jednego dnia zgodnie z harmonogramem
odbioru, który nawet już dwukrotnie publikowaliśmy.

SZKOàA JĉZYKÓW OBCYCH PRYMUS

O czystość miasta powinni dbać wszyscy, zarówno urzędnicy, jak i sami mieszkańcy. Wtedy na efekty nie będzie trzeba
długo czekać.
red.

OGàASZA NABÓR NA KURSY JĉZYKA ANGIELSKIEGO DOFINANSOWYWANE
ZE ĝRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
PROJEKT PRZEZNACZONY DLA OSÓB DOROSàYCH ZATRUDNIONYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO .
ZGàOSZENIA PRZYJMUJEMY W SIEDZIBIE SZKOàY
W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU
05-091 ZĄBKI, UL. BUKOWA 1
TEL.: 022 799 76 67 , 0 604 468 668
E-MAIL: PRYMUS-SJO@WP.PL
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Ząbki
ul. Powstańców 2
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XXVII SESJA RADY MIASTA ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA ZĄBKI
czerwca odbyła się XXVII sesja Rady Miasta w Ząbkach, podktórej podjęto następujące uchwały:
26czas
– CZERWIEC 2008
- w sprawie współdziałania Miasta Ząbki z Powiatem Wołomińskim
w zakresie sprzątania dróg powiatowych na terenie Ząbek
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Ząbki oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego
- w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
- zmieniająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w
trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 23 położonej w
obrębie 3-20, o powierzchni 213 m2 przy ul. Sokolej w Ząbkach.
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 108/2 położonej w obrębie
3-10, o powierzchni 507 m2 przy ul. Zimnej w Ząbkach.
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w
trybie bezprzetargowym, gruntu czści działki nr 2 położonej w obrębie 1-18, o powierzchni 1600 m2 przy ul. Batorego w Ząbkach.
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w
trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 37 położonej w obrębie
3-25, o powierzchni 663 m2 przy ul. Reymonta w Ząbkach.
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w
trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 129 położonej w obrębie
1-22, o powierzchni 581 m2 przy ul. Łodygowej w Ząbkach.
- w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 3 lat w
trybie bezprzetargowym, gruntu
SPEDYCJA MORSKA części działki nr 17 położonej
w obrębie 1-01, o powierzchni
PRAGA POŁUDNIE
240 m2 przy ul. Wolnoúci w ZąbZATRUDNI PRACOWNIKA
kach.
- zmieniająca uchwałę w sprawie
Wymagana znajomość
ustalenia źródeł dochodów grojęzyka angielskiego
madzonych na rachunku dochow stopniu komunikatywnym
dów własnych i przeznaczenia
i dyspozycyjność
tych dochodów oraz wskazania
List motywacyjny i cv prosimy
jednostek budżetowych, które
przesyłać na e-mail:
utworzą rachunek dochodów
własnych
rekrutacja@omedia.pl
- w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 0151/52/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2
czerwca 2008 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej
w Urzędzie Miasta Ząbki
Zarządzenie Nr 0151/53/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2
czerwca 2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w
życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo
- księgowych
Zarządzenie Nr 0151/54/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5
czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki
Zarządzenie Nr 0151/55/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9
czerwca 2008 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.
Zarządzenie Nr 0151/56/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10
czerwca 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, trybu pracy oraz
zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu
zamówień publicznych: - „Rozbudowa i modernizacja 4 budynków komunalnych przy ul. Orlej i Legionów w Ząbkach - I etap obejmujący
budynki przy ul. Legionów 16 i 18 w Ząbkach
Zarządzenie Nr 0151/57/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16
czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność lub będący we władaniu miasta
Ząbki
Zarządzenie Nr 0151/59/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25
czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie danych osobowych
Zarządzenie Nr 0151/60/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27
czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/61/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30
czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0151/62/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30
czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/63/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30
czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008r.

NOWE PRZEDSZKOLE
PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Ząbki, ul. Saperów 6
tel 788 386 288
692 714 670
www.bajkazabki.eu
biuro@bajkazabki.eu
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Głównymi podmiotami zgłaszającymi projekty do konkursu były miasta i gminy - nadesłały łącznie 22 projekty. Najwięcej projektów
przygotowano w województwie śląskim (8),
małopolskim (6), mazowieckim (5) i lubelskim (5). Swoje przedsięwzięcia nadesłały
także powiaty i urzędy marszałkowskie. Największą liczbę zgłoszeń przysłały miasta: Kraków (6), Lublin (3), Łódź (3), Ząbki (2) oraz
Toruń (2).
Wyróżniony projekt Miasta Ząbki zakłada budowę trasy tramwajowej zapewniającą
mieszkańcom sprawną i komfortową komunikację pomiędzy Ząbkami a Warszawą. Wpisuje się on w program poprawy istniejącej
infrastruktury komunikacyjnej - wychodzi naprzeciw planom rozwoju transportu szynowego w Stolicy oraz aglomeracji warszawskiej.
red.

Przewodnicząca jury Irena Herbst (PKPP Lewiatan

Laureaci konkursu

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA

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

zapewnia
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MIEJSKA PRZYCHODNIA
ZDROWIA
W ZĄBKACH
Zaprasza do korzystania
z usług:

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

• podstawowa opieka zdrowotna
• stomatolog
• ginekolog
• chirurg

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

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

Przedszkole Niepubliczne
w Ząbkach
zatrudni wykwalifikowanego
nauczyciela wychowania
przedszkolnego
oraz pomoc wychowawcy.
Poszukujemy osób
ambitnych, kreatywnych
i chętnych do rozwoju zawodowego.
Oferujemy dobre warunki
pracy i wynagrodzenia w
nowoczesnej placówce.
tel. 604 57 58 59
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DROGI W ZĄBKACH – JAK TO DZIAŁA? KTO ODPOWIADA

Z

apewne, gdyby zrealizowanie wszystkich
dróg zależało jedynie od decyzji władz, to
już na drugi dzień po wyborach byłby utwardzone wszystkie drogi. Proces inwestycyjny
jest determinowany przede wszystkim uwarunkowaniami formalno - prawnymi. Duże inwestycje, zwłaszcza inwestycje drogowe powstają przy wyjątkowo dużym nakładzie czasu
i kosztów. Tym bardziej do ich zrealizowania
potrzebny jest dialog i wzajemna współpraca
mieszkańców z władzami, oraz ich wzajemne
zaangażowanie i zrozumienie.
Całe szczęście bezpowrotnie minęły czasy, gdy realizowano inwestycje drogowe bez
poszanowania własności prywatnej. Poszanowanie prawa i determinacja do wypełnienia
wszystkich formalnych wymogów powoduje
wydłużenie czasu realizacji, z czym musimy
się pogodzić. Będąc tego świadom, od samego
początku położyłem nacisk na poprawę układu
komunikacyjnego w Naszym Mieście. Z oczywistych względów nie da się zrobić wszystkiego w jednym czasie. Naturalnym wydaje
się wybranie pewnych priorytetowych inwestycji kierując się obiektywnymi przesłankami
takimi jak: posiadanie pełnego uzbrojenia w
drodze, liczba mieszkańców (użytkowników)
korzystających z drogi, jej znaczenie dla poprawy całego układu komunikacyjnego w
Ząbkach, uregulowanie stanu własnościowego
gruntu pod drogą, zapisy planu miejscowego.
Oczywiście, że każda droga jest dla nas
ważna, jednakże zmuszeni jesteśmy do dokonywania wyborów. Z tego względu zabudowana ulica gminna która np. łączy drogę powiatową z wojewódzką i jest w pełni uzbrojona
będzie ważniejsza, niż droga, w której brakuje
wodociągu i prowadzi „donikąd”. To nie znaczy, że o tej drodze zapomnimy, zostanie ona
zrealizowana nieco później.

Pomimo, iż tak wiele mówi się o środkach
unijnych, to trzeba zdawać sobie sprawę,
że na drogi lokalne (gminne i powiatowe)
jest przeznaczonych jedynie 20% środków
„drogowych”. Pozostała kwota będzie skonsumowana przez autostrady, drogi krajowe
i wojewódzkie. W poprzednich latach Unia
kładła zdecydowanie większy nacisk na drogi
lokalne, lecz to bezpowrotnie minęło. Zatem
we właśnie rozpoczętym okresie programowania UE 2007-2013, z uwagi na kilkudziesięciokrotnie większe potrzeby gmin i powiatów trudno będzie uzyskać dofinansowanie
na wszystkie nasze drogi. Dobrym wynikiem
byłoby dofinansowanie chociażby kilkunastu
procent rozpoczynanych inwestycji. Nasze
szanse na dofinansowanie poznamy dopiero
na przełomie roku, gdy Urząd Marszałkowski,
który przydziela środki unijne (RPO WM),
rozpocznie ocenę składanych wniosków.
Zważywszy na powyższe, w Ząbkach stworzyliśmy projekt budowy kilkunastu najważniejszych dróg gminnych w Ząbkach, obejmujący kilkanaście kilometrów jezdni (szczegóły
na stronie BIP urzędu miasta). Jednakże do
ich realizacji jeszcze długa i kosztowna droga.
Szacowany na dzień dzisiejszy koszt budowy
tych dróg to ok. 23 mln. zł., nie licząc kosztu
wykupu gruntów. Projekt ten stanowi około
1/3 utwardzonych dróg w Ząbkach.
Duży nacisk kładę na współpracę z innymi
instytucjami w zakresie dróg wyższej kategorii. Dzięki pozytywnej współpracy, zostały
uruchomione takie inwestycje jak: modernizacja DW 634 w Ząbkach (ul. KS. Skorupki),
Warszawa zaczyna pracować nad przedłużeniem ulicy Janowieckiej (tzw. Nowo-Ziemowita) a MZDW nad jej kontynuacją. Również
Pan Starosta Maciej Urmanowski prowadzi
prace nad modernizacją ul. Batorego w Ząbkach, za co mu bardzo dziękuję.
Zatem wszystkich proszę o wyrozumiałość
oraz o trzymanie kciuków za powodzenie i dofinansowanie planowanych inwestycji.
Serdecznie pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski.

M

ZA DROGI?

ieszkańcy często narzekają na zły stan nawierzchni dróg czy też jej stan czystości.
Nieraz po zniszczeniu sobie podwozia w wyniku wjechania w jakąś wyrwę nie wiadomo czyja
to wina, do kogo się zwrócić, kto jest zarządcą
tej drogi. Często chcemy też zwyczajnie zgłosić
powstanie znaczących ubytków w jezdni.
Na terenie Ząbek, jak w każdej innej gminie, występują różne kategorie dróg, którymi
zarządzają różne podmioty. Generalnie drogi
przypisane są poszczególnym samorządom.
I tak za drogi gminne odpowiada gmina, za
powiatowe – powiat (Zarząd Dróg Powiatowych), a za wojewódzkie –samorząd wojewódzki (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich). Istnieje również odrębna kategoria
dróg krajowych, którymi zarządza Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Te jednak w Ząbkach nie występują. Mamy więc do
czynienia jedynie z drogami samorządowymi:
gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.
Drogi wojewódzkie:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Wołomin, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin, e-mail: rd.wolomin@mzdw.pl, tel.: 022
776-23-33 lub 022 776-28-67:
DW 634 (ulice: Ks. Skorupki, Warszawska,
Łodygowa), DW 631 (ul. Żołnierska w Warszawie), DW 629 (ul. Radzymińska).
Drogi powiatowe:
Zarząd Dróg Powiatowych w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin, e-mail: zdp@
powiat-wolominski.pl, tel.: 022 776-19-40:
ulice: Piłsudskiego, Kolejowa, Batorego, Wojska-Polskiego, Szpitalna, Kochanowskiego,
Drewnicka.
Drogi miejskie (gminne)
Miejski Zakład Komunalny, Ząbki, ul. Wojska
Polskiego 10, e-mail: mzk@zabki.pl, tel.: 022
781-68-16,18.
ulice: wszystkie pozostałe.
W przypadku sugestii, uwag, wniosków, próśb
dotyczących którejkolwiek z dróg, należy kontaktować się z wyżej wymienionymi instytucjami.
red.

czarne – drogi wojewódzkie
szare – drogi powiatowe
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NOWA SZKOŁA JUŻ GOTOWA

Sportowo–rekreacyjna część szkoły: sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko oraz bieżnia sprinterska

J

uż od nowego roku szkolnego, we wrześniu tego roku uczniowie z południowej
części Ząbek będą uczyć się w nowej szkole,
zlokalizowanej przy ul. Kościelnej. Jest to
filia Szkoły Podstawowej Nr 1.Na początku
lipca specjalna komisja złożona z pracowników urzędu, której przewodził wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz, oceniła pracę
wykonawców. Poza drobnymi usterkami,
które wykonawca zobowiązał się poprawić,
komisja dość dobrze oceniła wykonanie inwestycji.
Zgodnie z harmonogramem inwestycję rozpoczęto 25.10.2006, a zakończono
16.06.2008 r. Oddanie do użytkowania zaplanowane jest na koniec lipca 2008 r.
Nowa szkoła przeznaczona jest dla ok. 360
uczniów i ok. 30 nauczycieli wraz z pozostałym personelem. Szkoła jest dość przestronna i komfortowa. Bryła kompleksu szkolnego
składa się z dwóch części: z budynku szkoły
oraz budynku sali gimnastycznej. W budynku szkoły mieści się 12 sal klasowych wraz
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z zapleczami oraz 12 łazienek szkolnych, a
ponadto: biblioteka, czytelnia, świetlica, archiwum, szatnia, bufet oraz kotłownia.
Budynek sali gimnastycznej oprócz samej
niezwykle efektownej sali, wyposażonej w
konieczne urządzenia do różnych gier zespołowych posiada również 8 łazienek z dwoma
pomieszczeniami z natryskami, przebieralnie
oraz magazyn sprzętu sportowego.
Budując nową szkołę zadbano również o
pomieszczenia rehabilitacyjne. W budynku
sali gimnastycznej, na 1 piętrze jest dodatkowa sala gimnastyki korekcyjnej, zaś w budynku szkoły, na parterze przewidziano gabinet logopedy oraz gabinet lekarski. Szkoła
bardzo dobrze jest przystosowana do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych. Przy głównym
wejściu wykonano wygodne pochylnie dla
osób niepełnosprawnych, dostosowano również niezbędne pomieszczenia sanitarne.
Otoczenie budynku szkoły jest równie
atrakcyjne jak jego wnętrza.
Na szczególną uwagę zasługują obiekty
sportowe, a przede wszystkim wielofunk-

cyjne boisko o wymiarach 42x30 m, które
jest przystosowane do gry w piłkę nożną,
piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę.
Nawierzchnia wykonana jest z poliuretanu
na podbudowie z betonu jamistego. Nowoczesna technologia wykonania zapewnia nie
tylko komfort gry, ale także jest bardzo wytrzymała.
Na pełnowymiarowym boisku mieści się
boisko do piłki ręcznej lub nożnej, dwa boiska do koszykówki i dwa boiska do siatkówki. Boisko ogrodzone jest siatką o wysokości
4 m (piłkochwyty).
Nieopodal boiska zlokalizowana jest
czterotorowa bieżnia o wymiarach 5 x 80 m.
Nawierzchnia jest również poliuretanowa i
wykonana na podbudowie z betonu jamistego. Wykonana bieżnia spełnia wymagania do
przeprowadzania zawodów biegu sprinterskiego na 60 m.
Dodatkowo wykonano drogi pożarowe
o szerokości 4 m oraz utwardzono plac z
uwzględnieniem 15 miejsc parkingowych.
Całość ma zdobić piękna zieleń.

CO SŁYCHAĆ
W trakcie prac okazało się, że niektóre
rozwiązania projektowe nie były najlepsze.
Trzeba było wykonać dodatkowe prace lub
zmienić niektóre rozwiązania. Miedzy innymi wstawiono dodatkowe okna na klatkach
schodowych, wykonano ścianę oddzielającą
salę gimnastyczną od korytarza II kondygnacji, a także ścianę na II piętrze oddzielającą
bibliotekę od korytarza. Ponadto rozbudowano wejście do szkoły z uwzględnieniem pomieszczenia dla dozorcy oraz wykonano lamperie na korytarzu z marmolitu, co wpłynęło
na estetykę pomieszczeń, a przede wszystkim
na ich wytrzymałość.
Oficjalne rozpoczęcie planuje się wraz z
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
red.

Sala gimnastyczna zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie

Komisja sprawdza stan nawierzchni bieżni

REMONT SP NR 2

L

edwie zakończył się rok szkolny, a już
wkroczyły ekipy remontowe na teren
Szkoły Podstawowej Nr 2. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku. W
roku 2007 został zrealizowany bowiem I etap
termomodernizacji, polegający na wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej.
Obecnie rozpoczęły się prace, stanowiące
II etap remontu termomodernizacji polegające
na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z wykonaniem instalacji odgromowej,
oświetleniem patio oraz roboty remontowe
branży sanitarnej. W ramach tych prac wykonany zostanie również remont sali gimnastycznej.
red.
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LISTY MIESZKAŃCÓW
LIST I
Kto posprząta drogi powiatowe i wojewódzkie?
Panie
Burmistrzu.
Niejednokrotnie
dzwoniłem do urzędu miasta z informacją
by wreszcie sprzątnięto ulice Batorego i Piłsudskiego. Codziennie jeżdżę tymi ulicami
do pracy i aż krew mi się gotuję gdy widzę
ten brud. Ze słuchawki od miejskiego urzędnika ciągle słyszę, że to drogi powiatowe i
żebym sam zadzwonił do Wołomina, bo oni
już niejednokrotnie dzwonili. Panie Burmistrzu, pomimo iż nie są to drogi gminne, czy
tak trudno wysłać ludzi by to posprzątali?
Przecież to wizytówka miasta i nie każdy
wie że to droga powiatowa tylko myślą, że
Pana. Liczę na odpowiedź i rozwiązanie
tego brudnego problemu.
(podpisano - mieszkaniec Ząbek).
Odpowiedź:
Szanowny Panie.
Widząc potrzebę pomocy dla władz powiatu w czyszczeniu dróg, już dwukrotnie
wystąpiliśmy z propozycją podpisania odpowiedniego porozumienia. W zamian za
koszt jaki powiat proporcjonalnie ponosiłby
na sprzątanie dróg powiatowych w mieście
Ząbki, bylibyśmy w stanie realizować te
obowiązki. Będąc na miejscu możemy reagować błyskawicznie, sprzątając te ulice
niemalże przy okazji, przejeżdżając z drogi
gminnej na inną gminną. To wydaje się po
prostu logiczne.
Jedynie wzajemne porozumienie (umowa) w tym zakresie, określająca przejęcie
pewnych obowiązków w zamian za... powiedzmy zwrot kosztów, umożliwiają legalne wykonywanie tych czynności. Niestety
zarówno ustawa o samorządzie gminnym
jak również ustawa o dyscyplinie finansów
publicznych nie pozwalają na ponoszenie
nakładów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego bez porozumienia pomimo, iż są instytucjami publicznymi.
Wysłanie miejskiej ekipy i wykazanie
tego w dokumentach księgowych powodowałoby naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Jak by tego było mało, w przypadku jakiegokolwiek wypadku podczas
sprzątania drogi powiatowej odpowiadałbym również karnie za wysłanie ludzi, narażanie ich na niebezpieczeństwo i poniósł
tego wszelkie konsekwencje.
W chwili obecnej czekamy na akceptację naszej propozycji pomocy lub uwagi do
projektu porozumienia. Jestem przekonany,
że takie porozumienie zostanie podpisane a
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jego dotychczasowy brak wynika jedynie z
dużej ilości innych spraw w powiecie.
Pozdrawiam serdecznie,
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski.

LIST II
Dlaczego nie ma żłobka w Ząbkach?
Proszę o udzielenie informacji, dlaczego
w Mieście Ząbki nie ma placówki państwowej, jaką jest żłobek. Miasto posiada dużą
liczbę mieszkańców w wieku rozwojowym,
a biorąc pod uwagę fakt ciągłego wzrostu
nowo powstających osiedli, liczba ta będzie
się zwiększać.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na
fakt, że mieszkańcy Ząbek nie mogą liczyć
na umieszczenie swoich dzieci np. do żłobków warszawskich, gdyż tam przyjmowane
są w pierwszej kolejności dzieci zameldowane w Warszawie a lista dzieci oczekujących
na przyjęcie jest bardzo długa. Jako mama 7
– miesięcznego dziecka borykam się z trudnością, jaką jest umieszczenie dziecka w
żłobku. W marcu na terenie Miasta Ząbki powstał prywatny klubik, w którym czesne za
pobyt dziecka w wymiarze 8 godzin od poniedziałku do piątku wynosi 850 zł, ciekawe
kogo jest stać na takie wydatki? Warto jest
jednak wspierać takie pomysły i tu apel do
Pana Burmistrza, może warto byłoby się zastanowić nad dofinansowaniem w/w placówki, co zwiększyłoby jej szanse rozwoju a jednocześnie pomogło wielu rodzinom mającym
podobny problem jak ja.
Proszę o wyjaśnienie poruszonej kwestii
z jednoczesnym udzieleniem odpowiedzi
czy jest możliwe wystąpienie do Urzędu
Miasta Ząbki o indywidualne dofinansowanie pobytu dziecka we wspomnianym powyżej klubiku, bądź dofinansowanie przez
Miasto całej placówki. Proszę mi wierzyć,
że dla mieszkańców Miasta Ząbki na pewno
ważniejsze są tego typu przedsięwzięcia niż
kolejne zawody sportowe lub inne tego typu
atrakcje.
Z poważaniem AP
Odpowiedź:
Szanowna Pani.
Niestety prawo w Naszym Kraju mamy
dość skostniałe i skomplikowane, co jest
główną przyczyną wielu nieporozumień czy
pozornej opieszałości jednostek samorządu
terytorialnego (gmin, miast, powiatów...).
Żłobek w świetle przepisów jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działają-

cym w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - czyli podobnie jak każdy szpital.
Żłobek funkcjonuje w oparciu o ustawę z
dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami)*, natomiast organem
kontrolującym dla żłobka byłby właściwy
wojewoda (w przypadku Ząbek - Wojewoda
Mazowiecki).
Właśnie powyżej wymienione uwarunkowanie jest najważniejszą przeszkodą powstawania tego typu jednostek. W chwili obecnej
nie znam samorządu, który w ostatnich dziesięciu latach stworzył nowy żłobek. Procedury przerosły najśmielsze oczekiwania. Liczę
natomiast na zapowiadane przez parlament
złagodzenie przepisów w tym zakresie. Żłobek w końcu to nie to samo co szpital.
Prywatne podmioty szukają sposobów na
obejście tych przepisów, tworząc inne formy
prawne i organizacyjne, np. klub maluszka,
itp. Takie działanie też jest obciążone pewnym ryzykiem, które organizatorzy biorą na
swoją odpowiedzialność.
Niestety ustawy: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o oświacie
oraz o organizacjach pożytku publicznego
nie pozwalają na finansowanie prywatnych
żłobków a tym bardziej innych form organizacyjnych, które z punktu widzenia prawa
są zwykłą działalnością gospodarczą. Każda
próba nieuprawnionego dofinansowania lub
udzielenia pomocy publicznej w innej formie
dla prywatnych podmiotów byłaby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych oraz
byłaby przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
Poza wymienionym przez Panią klubem,
wiem o prywatnej inicjatywie tego typu działalności: w budynku „szkoły katechetycznej”
przy parafii Św. Trójcy w Ząbkach. Gorąco
popieram tego typu działalność i trzymam
kciuki za jej powodzenie, licząc na złagodzenie obowiązujących przepisów.
Obecnie trwają intensywne prace nad
rozpoczęciem budowy nowoczesnego przedszkola 12-sto oddziałowego (około 300 przedszkolaków), co zapewni znaczący wzrost
pojemności tych placówek oraz zakończenia
budowy szkoły przy ul. Kościelnej. Po zakończeniu tych dwóch bardzo kosztownych
inwestycji będziemy przygotowywali się do
kolejnych kubaturowych inwestycji oświatowych dla dzieci i młodzieży. Jednakże z uwagi na uwarunkowania prawne oraz bardziej
naglące potrzeby w zakresie oświaty będzie
to prawdopodobnie rozbudowa bazy szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski.
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LIST III
Tragiczny stan ulicy Sowińskiego
Witam. Jestem mieszkanką domu mieszczącego się na ulicy Sowińskiego. Stan
ulicy, która znajduje się obok Gimnazjum
nr 2 jest tragiczny. W imieniu wszystkich
mieszkańców ulicy składam zażalenie. Na
drodze miał być kładziony asfalt przed jesienią 2007, następnie prace zostały przeniesione na wiosnę 2008 (składane były
obietnice mieszkańcom), a do tej pory nic
w związku z poprawą stanu tej drogi (chociaż słowo „droga” jest użyte na wyrost),
nie jest zrobione. Skutki - oberwane części
podwozia, wygięty zderzak, powybijane
części samochodu (to skutki, kiedy pogoda sprzyja i nie występują opady), a gdy
padają deszcze tworzą się ogromne kałuże
odstraszając nawet przejezdnych, którzy
jadąc z gimnazjum i chcąc przejechać na
skróty- zawracają!! Droga wtedy nie jest
praktycznie przejezdna. Nie wiadomo czy
śmiać się, czy płakać- kałuże przypominają oczka wodne. Kałuże z błotem płyną na
podwórka.
Jeśli nie ma budżetu przeznaczonego na

położenie utwardzenia drogi, to chociaż
można by było wyrównać ulicę spychaczem, który wyrówna duże nierówności na
miesiąc lub dwa.
Chciałam zaprosić naszego burmistrzaPana Roberta Perkowskiego do przejechania
się drogą Sowińskiego swoim prywatnym
samochodem, może wtedy postara się zrozumieć mieszkańców tejże ulicy, albo też i
na sam spacer - wydaje mi się, że i to wzbudzi w Panu chęć podjęcia jakiś działań.
Jeśli będzie potrzeba złożenia petycji
mieszkańców przy ulicy Sowińskiego - nie
będzie z tym żadnego problemu. Podpisy
zostaną złożone w ciągu 1 dnia. Jeśli zajdzie potrzeba, mieszkańcy zjawią się w
Urzędzie osobiście.
Czekam na odzew w sprawie poprawy
stanu ulicy Sowińskiego!
Pozdrawiam
Mieszkanka ul. Sowińskiego.
Odpowiedź:
Szanowna Pani
Budowa ulicy Sowińskiego znajduje się w
tegorocznym budżecie do wykonania. Mamy
na jej wykonanie zabezpieczone 500.000 zł.

Obecnie trwają prace projektowe, potem
nastąpi proces uzgodnień oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli wszystko pójdzie
sprawnie, to w tym roku droga powstanie.
Takie są założenia i dopełnimy wszystkich obowiązków, żeby droga powstała w
tym roku.
Życzę wytrwałości i jeszcze trochę
cierpliwości – Nasze Miasto wymaga wielu
nakładów i inwestycji w bardzo wielu obszarach. Wiele już się udało nam zrobić z
sukcesem.
Jestem przekonany, że tak też będzie w
sprawie ul. Sowińskiego.
Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Ząbki
Grzegorz Mickiewicz – Z-ca.
P.S.
Ulica Sowińskiego od samego początku
była planowana do realizacji w 2008 roku.
W 2007 roku były planowane jedynie prace
projektowe dotyczące tej ulicy. Być może
Pani mylne przekonanie o planie realizacji
ulicy Sowińskiego jesienią 2007 roku wynika z faktu, iż właśnie jesienią 2007 powstał
budżet na 2008 rok, w którym znalazła się
ulica Sowińskiego.

ZLIKWIDOWANO INSTYTUT KS. PRAŁATA
HENRYKA JANKOWSKIEGO

Z

woli fundatora Instytut Ks. Prałata
Henryka Jankowskiego Ryszard Walczak został powołany na stanowisko prezesa likwidatora.
31 maja, na posiedzeniu Rady Instytutu w Gdańsku ks. prałat Henryk Jankowski
zaproponował likwidację instytutu, który
nosił jego imię. Rada, jednogłośnie popierając wniosek, przyjęła uchwałę likwidacyjną i powołała na stanowisko likwidatora, prezesa Ryszarda Walczaka, który
będzie pełnił obowiązki zarządu.
Jest to suwerenna decyzja ks. prałata
Henryka Jankowskiego, którą z szacunku
do legendarnego kapelana „Solidarności”
wszyscy obecni uszanowali, lecz to nie
oznacza, że ksiądz prałat zakończy swoją działalność społeczno – patriotyczną,
wręcz przeciwnie: nadal będzie owocnie
służył Kościołowi, Ojczyźnie i ludziom,
wspierając szlachetne inicjatywy różnych
środowisk, w tym Radia Maryja i Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego
Popiełuszki, którego jest honorowym przewodniczącym. W najbliższej przyszłości
ks. prałat Henryk Jankowski przewiduje
publikację wielu książek, w tym wspólną
publikację wspomnień o ks. Jerzym Popiełuszko, opracowaną z udziałem ks. prałata
Józefa Maja i Ryszarda Walczaka - preze-

sa Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks.
Jerzego Popiełuszki. Nastąpi również przekazanie krzyża bursztynowego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Sióstr Loretanek
w Rembertowie oraz kontynuacja starań o
budowę pomnika Świętej Brygidy Szwedzkiej w Warszawie. Podjęte zostaną również
starania budowy bursztynowego ołtarza w
Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku.
Z księdza prałata Henryka Jankowskiego chciano uczynić biznesmena, a przecież jest to kapłan stworzony, by
służyć Kościołowi, Ojczyźnie i
ludziom, utożsamiający się z ludzkim cierpieniem, bo sam od wielu
lat znosi cierpienie z pokorą. Jest
on żywym, nieugiętym symbolem
narodowym odzyskania niepodległości w naszej Ojczyźnie i niech
takim pozostanie na zawsze.
Dlatego czynię wszystko, aby
bronić dobrego imienia ks. prałata
Henryka Jankowskiego i wdzięczny jestem tym wszystkim, którzy
mnie wspierają w tej powinności,
również przedstawicielom prasy i
mediów.
Ponadto w dniu 8 czerwca
2008 r. odwiedziliśmy ks. prałata
H. Jankowskiego na plebani Para-

fii Św. Brigidy w Gdańsku z artystą Jerzym
Nowickim z Warszawy - autorem portretu z
wizerunkiem w/w kapłana, który przekazaliśmy w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Instytutu
Ks. Prałata Henryka Jankowskiego
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NAUKOWA ZABAWA

NOWOCZESNE METODY PRACY Z DZIECKIEM W SP2

W

Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Ząbkach, powstała sala do
prowadzenia zajęć Integracji Sensorycznej.
Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Termin integracja sensoryczna określa
procesy percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i zintegrowanych w
układzie nerwowym tak, by mogły być użyte
do powstania odpowiednich reakcji.
Dziecko musi wykorzystywać doświadczenia zmysłowe tak, by mogło właściwie
odpowiadać na życiowe wymagania płynące z
otoczenia. Nazywamy to reakcją adaptacyjną
-celowym, ukierunkowanym na określony cel
działaniem lub reakcją na bodziec zmysłowy.
Zanim dziecko zacznie przejawiać reakcje adaptacyjne, jego układ nerwowy musi nauczyć
się „rozumieć i organizować” wrażenia zarówno na poziomie odruchowym, podświadomym,
jak i wyższym, „korowym” (świadomym).
Możemy reagować adekwatnie do sytuacji jedynie wtedy, gdy mózg wie i rozumie, co się
wydarzyło.
Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje
różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało
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oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji -czucia własnego ciała, dotyku, wzroku,
słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się
w sali przeznaczonej do terapii SI.
Sala została wyposażona w nowoczesny
sprzęt, który otrzymaliśmy ze środków unijnych EFS.
Podczas terapii wykorzystywane są pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz
usprawniające jego funkcjonowanie w różnych
sferach.
Terapia SI ma wzmóc rozwojowe funkcje
dziecka, poprawić uczenie się szkolne, sprawić, by mogło cieszyć się z wykonywanych w
okresie dorastania zadań, ułatwić funkcjonowanie przez całe życie.
Toczenie się po podłodze w ręczniku lub
nadmuchiwanej beczce, kręcenie się i huśtanie
w hamaku, jazda na deskorolce, wąchanie zapachów lub balansowanie na dużej piłce - to
zabawa, ale przecież zabawa jest dla dziecka
„działalnością naukową”, dlatego też terapia
SI określana jest „naukową zabawą.” Zabawa
dla dziecka jest tym czym interesująca i przyjemna praca dla dorosłych.
Poprzez zabawę mózg i cały układ nerwowy integruje bodźce zmysłowej doświadczenia

w taki sposób, by móc je wykorzystać w celowym działaniu i procesach uczenia się.
Deficyty w zakresie integracji sensorycznej
nie oznaczają bardzo rozległych zaburzeń. W
zależności od rodzaju zaburzeń mogą one utrudniać proces czytania, pisania, samoobsługi czy
wykonywania ćwiczeń sportowych, objawiają
się także impulsywnością, nadpobudliwością,
nadwrażliwością na dotyk - mylnie utożsamiane z zaburzeniami emocjonalnymi. Rolą terapii
integracji sensorycznej jest poprawa funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych.
Integracja poprawia funkcjonowanie wyższych
ośrodków korowych poprzez usuwanie blokad
zakłócających ich prawidłowe działanie. SI nie
uczy specyficznych zdolności, a jedynie sprawia, by uczenie się było coraz łatwiejsze.
Cieszymy się, że w naszej szkole powstała
tego typu pracownia.
W pierwszym semestrze roku szkolnego
2007/2008 zdiagnozowaliśmy pod kątem zaburzeń SI uczniów klas 0-I , oraz uczniów klas
integracyjnych. Dzieci u których wykryto zaburzenia SI, już od lutego tego roku uczestniczą w
zajęciach w nowej w pełni wyposażonej sali.
Terapeutki Integracji Sensorycznej
Agnieszka Żochowska,Dorota Niemyjska

CO SŁYCHAĆ

Urząd Miasta Ząbki informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 151/60/2008r. z dnia 27 czerwca 2008r (dostępne na stronie
www.umzabki.bip.org.pl/ w zakładce Prawo miejscowe/Zarządzenia Burmistrza/Zarządzenia 2008) przeznacza się do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w poniższym wykazie:
L.p

oznaczenie nieruchomości
nr działki

obręb

pow. w m2

nr pawilonu

1 część działki 0027-03-03
ew. nr 20

48

18

przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

położenie

przeznacze- termin wy- Wysokość termin wnodzierż.
stawek
nie terenu
szenia opłat
czynszu
wydzierżawiadzierżawnenego
go za 1m2

na prowadzezabudowa miesz- przy ul.
kaniowa jedno
Targowej nie działalnolub wielorodzinna (targowisko ści usługowohandlowej
miejskie)

3 lata

wg obowią- wg umowy
zujących dzierżawy
stawek

Urząd Miasta Ząbki informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 151/62/2008r. z dnia 30 czerwca 2008r (dostępne na stronie
www.umzabki.bip.org.pl/ w zakładce Prawo miejscowe/Zarządzenia Burmistrza/Zarządzenia 2008) przeznacza się do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w poniższym wykazie:
L.p

1

oznaczenie nieruchomości
nr działki

obręb

część działki
ew. nr 4

0017-1-17

pow. w m2

przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

położenie

przeznaczenie terenu termin
Wysokość
termin wnowydzierżawianego wydzierż. stawek czynszu szenia opłat
dzierżawnego
za 1m2

340

droga lokalna

ul. Nowa

parking dla samochodów osobowych

2 lata

wg obowiązują- wg umowy
cych stawek
dzierżawy
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ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
OGŁASZA KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ

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

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

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW

FORMULARZ ZGàOSZENIOWY
do konkursu na najáadniejszą posesjĊ w MieĞcie Ząbki

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

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

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

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

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

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

