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85 rocznica "Cudu nad Wisłą"
To już tradycja, że otwarcie uroczystości upamiętniających Bitwę Warszawską
1920 r. rozpoczyna się
w Ząbkach. Na polach Ossowa odbyła się jedna z najważniejszych bitew wojny polsko-rosyjskiej, która przesądziła
nie tylko o losach Polski.
W dziejach Europy po raz
kolejny rozegrał się bolesny
dramat pomiędzy Europą
Aten a Europą Jerozolimy
nie tylko w wymiarze filozoficznym. Na zwycięską bitwę
„Cudu nad Wisłą” złożyło się
kilka czynników.
Należy do nich zaliczyć
bohaterski
zryw żołnierzy, odpowiednie przegrupowanie wojsk oraz
precyzyjne informacje. Jednym z cudów tej wojny był
fakt, iż polskie wojska, mimo iż cofały
się pod naporem
przeważających
wojsk sowieckich,
ciągle wymykały się
im. Radzieccy żołnierze ani razu nie
okrążyli polskich
wojsk! Światło na wydarzenia
tamtych dni rzucają ostatnio
odtajnione akta, z których wynika, iż ówczesny sztab marszałka Józefa Piłsudskiego
znał szyfry, jakimi posługiwali
się sowieci w trakcie walk.
Polska szkoła matematyczna
z tamtego okresu była jedną
z najlepszych w Europie.
Dnia 11 sierpnia br. uroczystości „Cudu nad Wisłą” rozpoczęła
okolicznościowa
Msza Święta w kościele pw.

Trójcy Świętej. Proboszcz parafii ksiądz Edward Kowara
serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych gości.
W obchodach udział wzięły
poczty sztandarowe z Ząbek:
Ochotniczej Straży Pożarnej,
Związku Harcerstwa Polskiego oraz kombatantów. Towarzyszyły im poczty sztandarowe Szkół Podstawowych
i Gimnazjów z Ząbek oraz
służby kościelnej „Totus Tuus”
parafii Miłosierdzia Bożego.
Po Mszy Św. nastąpił przemarsz na cmentarz pod po-

http://www.zabki.pl

całej Europie. Ogromna to dla
nas radość i zaszczyt, że właśnie
w Ząbkach, tu na miejscowym
cmentarzu Parafialnym w parafii Św. Trójcy możemy złożyć
hołd tym, którzy swoje życie oddali za to, żebyśmy (...) mogli
żyć w wolnej Polsce”.
Jak co roku specjalnym gościem była Kompania Honorowa 9. Pułku Zmechanizowanego
Wojsk
Lądowych
z Białobrzegów pod dowództwem pułkownika Zbigniewa
Ciekanowskiego, która przeprowadziła apel poległych

80-lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ząbkach
Ochotnicza Straż Pożarna
w Ząbkach zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców
Ząbek na uroczyste obchody
osiemdziesiątej rocznicy powstania. W sobotę 17 września br. o godzinie 17.50 odbędzie się zbiórka przed
strażnicą oraz złożenie kwiatów na mogiłach strażaków.
Następnego dnia uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.15. Po zbiórce jednostek
straży pożarnych przed przychodnią koło remizy nastąpi
wymarsz do kościoła. Podczas

Mszy Św. o godzinie 10.00
w kościele pw. Św. Trójcy nastąpi poświęcenie nowego samochodu strażackiego. O godzinie 12.00 rozpoczną się
uroczystości na terenie Parku
Miejskiego. Nastąpi podniesienie flagi narodowej oraz
odznaczenia strażaków. Wystąpi orkiestra dęta OSP Pilawa. Po godzinie 14.00 odbędą
się imprezy i zabawy w ramach Dni Ząbek. O historii
ząbkowskiego OSP można
przeczytać na stronie siódmej.
red.

Poszukuję kierowców
(kategoria D) w wieku emerytalnym, zamieszkałych
w Ząbkach. Możliwość zatrudnienia co drugi dzień
z wyjątkiem niedziel. Telefon kontaktowy 618-28-35

PRG
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• TYCZENIA
• PODZIAàY
• MAPY DO CELÓW
mnik poległych żołnierzy. Złożono wieńce oraz wygłoszono przemówienia. Burmistrz
Miasta Ząbki — Jerzy Boksznajder podziękował wszystkim
gościom za uczestnictwo w tej
tak ważnej uroczystości. Ponadto powiedział: „W naszym
parafialnym kościele rozpoczęto
na wołomińskiej ziemi obchody
osiemdziesiątej piątej rocznicy
Cudu na Wisłą, cudu, który dał
niepodległość naszej Ojczyźnie,
(...) wolność od komunizmu

i oddała salwę honorową.
W trakcie uroczystości zespół
hejnalistów koła łowieckiego
„Przepiórka” z Radzymina
odegrał „Hymn Legionistów”
w hołdzie poległym.
Po raz kolejny Ząbkom
przypadł zaszczyt inauguracji
w naszym powiecie najważniejszego święta, które tradycyjnie jest obchodzone w tych
dniach również w okolicznych
gminach.
red.

PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE

NAUKA JĉZYKA
ANGIELSKIEGO
mgr Andrew James
native speaker
- Przygotowanie do matury, FCE, CAE
i innych egzaminów, równieĪ
korepetycje.
- Nauka indywidualna lub w maáych
grupach.
Zapraszamy dzieci, máodzieĪ i
dorosáych.

Ząbki, ul. Chopina 8 (blisko
stacji PKP)

Ząbki ul. GaáczyĔskiego 19
0-605-218-000 ; 7814581

Tel. 781-46-10, 0601-384-104
e-mail: ajames@wp.pl

GABINET LEKARSKI
Ząbki ul.NiepodlegáoĞci 1A
Andrzej Kaczorek
internista
specjalista med. rodzinnej
- EKG, spirometria
- badania kierowców
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323

Sprzedam
niezabudowaną dziaákĊ
w Ząbkach przy ul.
Wrzosowej o pow. 822 m2,
fundament na dom
mieszkalny, media:
kanalizacja, gaz, energia,
telefon.

Kontakt:
wanda.1@free.fr,

tel, (0033)61434660

ENGLISH ACADEMY
Dziaá Edukacji mobisoft
Nauka JĊzyków Obcych

Ząbki, ul. Wilcza 9
Þ

angielski

Þ

wszystkie poziomy nauczania

Þ

niemiecki

Þ

Þ

hiszpaĔski

grupy dla dzieci, máodzieĪy i
dorosáych

Þ

inne jĊzyki
na Īyczenie
sáuchacza

Þ

przygotowanie do matury

Þ

egzaminy FC, CAE, ZD, DELE

Þ

szkolenia dla firm

Þ

jĊzyk uĪytkowy dla
wyjeĪdĪających

Zapisy:
ZĆbki, ul. Wilcza 9
tel. 781 73 90, 762 47 90
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XXXIX sesja Rady Miasta
Dnia 22 lipca br. odbyła się
XXXIX sesja Rady Miasta.
Rada zatwierdziła protokół
z XXXV sesji Rady Miasta.
Uchwały w sprawie obwodów
głosowania.
W związku z przekroczeniem liczby 3000 mieszkańców w obwodzie IX radni dokonali zmian w podziale
miasta na obwody głosowania. Z dotychczasowego obwodu nr IX wydzielono następny o numerze X. Zgodnie
ze stanem mieszkańców na
dzień 19 lipca br. obwód nr
IX reprezentuje 1813 mieszkańców, a nowy obwód nr X
będzie się składał z 1640
mieszkańców. Podział między
tymi obwodami będzie biegł
wzdłuż ulicy Powstańców. Obwód nr IX to numery nieparzyste tejże ulicy oraz ulice:

Akacjowa, Andersena, Baśniowa, Bratnia, Dzika, Jagiellońska, Jasna, Kaszubska,
Kopernika, Maczka, Miła,
Reymonta, Różana, Ułańska,
Tęczowa. Natomiast w skład
obwodu nr X będą się zaliczać
numery parzyste ulicy Powstańców oraz ulice Baczyńskiego, Chełmońskiego, Herberta, Krasickiego, Malczewskiego, Podleśna, Kościelna i Złota.
Ponadto utworzono XI obwód głosowania. Obwód będzie się znajdował w Wojewódzkim
Szpitalu
dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” przy ulicy
Rychlińskiego 1.
Uchwały geodezyjne.
Rada
podjęła
cztery
uchwały o sprzedaży w drodze
bezprzetargowej części dzia-

łek na powiększenie działek
sąsiednich. Wszystkie ujęte
w tych uchwałach działki nie
stanowią samodzielnych działek budowlanych. Podjęcie
uchwał porządkuje kwestie
związane z przebiegiem i szerokością ulic: Ogrodowej, Sikorskiego, Zielenieckiej, Stefczyka i Słowiańskiej.
Wyrażono zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 81/1
w obrębie 03-10 o powierzchni
589 m2 położonej przy ul. Brukowej. Nieruchomość zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
Rada Miasta odrzuciła prośbę o wykupienie działki w ulicy
Bocianiej od prywatnych wła-

Autobus dla Ząbek południowych
Ząbki południowe uzyskają
dogodne i szybkie połączenie
z Dworcem Wileńskim w Warszawie. 1 września br. rusza linia autobusowa A2 na trasie
Powstańców 15 - Powstańców
62 - Żołnierska - Szwoleżerów Piłsudskiego - Warszawska Ziemowita - Ząbkowska - Targowa. W początko-wym okresie
będzie 10 kursów dziennie (rozkład jazdy zamieszczamy na
stronie 6), bez sobót, niedziel
i dni świątecznych. Przez pierwszych 6 miesięcy linia będzie
dofinansowana przez miasto.
Cena biletu normalnego będzie

wynosić 2 zł, a ulgowego 1 zł.
Inicjatorem uruchomienia
tej linii autobusowej była Komisja Rewizyjna Rady Miasta, która od dłuższego czasu poszukiwała
firmy
gotowej
do
świadczenia usług na takiej właśnie trasie. Ostateczną decyzję
podjęła Rada Miasta podczas
czerwcowej Sesji.
red.
Komisja Rewizyjna dziękuje
paniom
Wojciechowskiej
i Horszczaruk - mieszkankom
ulicy Dzikiej za pomoc przy uruchomieniu linii autobusowej.

ALKOHOL I KIEROWCA
W 2004 roku nietrzeźwi uczestniczyli
w 6 929 wypadkach drogowych, śmierć w nich
poniosło 837 osób, a 8 450 odniosło obrażenia
ciała. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu w 2004 roku
spowodowali 5.781 wypadków. Najliczniejszą
grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący. W odniesieniu do ogólnej
liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, nietrzeźwi stanowili 9,3%.
W porównaniu z rokiem ubiegłym
stwierdzono wzrost liczby ujawnionych
kierujących pojazdami pod wpływem
alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie
nietrzeźwości) o 6 221 osób.

Liczba ujawnionych osób
StyczeĔ–grudzieĔ 2003
167 318
– 87§§1i2 kw oraz 178a §§1i2 kk
StyczeĔ–grudzieĔ 2004
173 539
– 87§§1i2 kw oraz 178a §§1i2 kk
Badania potwierdzają, że ryzyko wypadku
samochodowego rośnie wraz ze wzrostem zawartości alkoholu we krwi. W porównaniu
z kierowcami, którzy nie pili alkoholu, ryzyko
śmiertelnego wypadku (w którym bierze udział
tylko jeden samochód) u kierowców z poziomem alkoholu:
0.2- 0.4 promila jest wyższe 1.4 razy;
0.5-0.9 promila - 11.1 razy;
1.0-1.4 promila - 48 razy;
ponad 1.5 promila - 380 razy.

Uchwała w sprawie sprostowania błędu w uchwale
nr 90/XVIII/03 Rady Miasta
w Ząbkach z dnia 19 grudnia
2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ząbki.
Rada Miasta sprostowała
błąd w załączniku graficznym
do uchwały nr 90/XVIII/03
poprzez korektę tego rysunku
polegającą na naniesieniu terenu zabudowy mieszkaniowej MN i terenu zabudowy
usługowej z zielenią izolacyjną
U/ZI w pasie 50 m od granicy
istniejącego cmentarza zamiast terenu cmentarza ZC
i terenu zabudowy usługowej
z zielenią izolacyjną U/ZI
zgodnie ze zmianami zaznaczonymi na rysunku stanowiącym załącznik do uchwały.

Apel do Starosty
Powiatu Wołomińskiego.
Rada Miasta wystosowała
apel do Starosty Powiatu Wołomińskiego Konrada Rytla
o dokończenie inwestycji powiatowych rozpoczętych na
terenie Ząbek. Starosta nie
powinien odkładać prac do
niekorzystnej pory jesienno-zimowej. Również przypomniano o konieczności wywiązania
się
starosty
z obietnicy doprowadzenia
do odnowienia stacji PKP
w Ząbkach.
Uchwała w sprawie
wprowadzenia zmian do
budżetu Miasta Ząbki.
W ciągu ostatniego półrocza miasto otrzymało dotację
2.710 zł na wyprawki szkolne.
Przeznaczono kwotę 12.000 zł
na zakup sprzętu do zmywania dla przedszkoli.
red.

Przejrzyste Miasto
Jedną z zasad istotnych dla
pracowników samorządowych
jest brak tolerancji dla korupcji. Jest to możliwe jedynie
wtedy, gdy kierują się systemem wartości przyjętym ogólnie, czy swoistym kodeksem
etycznym.
Aby
zachęcić
Urzędników ząbkowskich do
refleksji na ten temat, zaproszono Ich do zgłoszenia swoich propozycji w dyskusji nad
Kodeksem Etycznym Pracownika Urzędu Miasta w Ząbkach. Po zebraniu propozycji

W listopadzie 2004 r. Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ząbkach zainicjowała cykl wykładów dla
kandydatów na kierowców w Auto- szkołach
działających na terenie naszego miasta. W ten
sposób Ząbki dołączyły do gmin, na terenie
których realizowane są te specjalistyczne programy psychoedukacyjne.
Celem programu jest:
- ograniczenie lub/i wyeliminowanie przypadków prowadzenia pojazdów pod
wpływem alkoholu przez uczestników
kursu;
- dostarczenie wiedzy na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka w kontekście prowadzenia pojazdu mechanicznego;
- dostarczenie wiedzy na temat przepisów
prawnych dotyczących nietrzeźwości na
drogach;
- dostarczenie wiedzy na temat danych statystycznych dotyczących wypadków spowodowanych nietrzeźwością uczestników
ruchu drogowego;
- nabycie przez uczestników umiejętności
przeliczania spożytego alkoholu na promile alkoholu we krwi.

Wykłady prowadzi przedstawiciel Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz policjant.
Inicjatywa ta została przyjęta z aprobatą
i zainteresowaniem ze strony właścicieli Szkół
Jazdy, a kursanci chętnie i aktywnie uczestniTe zatrważające dane spowodowały koniecz- czą w wykładach.
Mamy nadzieję, że współpraca Komisji, Poność podjęcia działań profilaktycznych.
licji i Szkół Jazdy będzie nadal
CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Rada Miasta w Ząbkach;
układała się tak pozytywnie
redaktor naczelny: Adam Karłowicz,
i zaowocuje spadkiem liczby
e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0503490219
osób siadających za kierownicę
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 781 6814 do 17 wew. 18;
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A,
pod wpływem alkoholu.
tel/fax. (022) 632-83-52; fax 631-49-40
Marzenna Łuka - Komisja
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
ds.RPA
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ścicieli i włączenie jej do gminnego zasobu nieruchomości.

pisemnych, opracowano projekt tekstu kodeksu na podstawie wniosków z dyskusji. Powielony
tekst
ponownie
poddano dyskusji. Przedstawiona niżej wersja Kodeksu
jest już ostateczną i zaakceptowaną przez załogę Urzędu
Miasta. Jest to deklaracja każdego z urzędników, otwartości
i gotowości „administrare”.

Tekst ten został stworzony
przez pracowników naszego
Urzędu, nie powiela innych
deklaracji. Kodeks nie jest
również przyjęty zarządzeniem
Burmistrza, jest własnością
grupy, która go stworzyła, a nie
instytucji. Nie będzie też podlegał ocenie, czy aktualizacji.
Sekretarz Gminy:
Sylwester arzoch

Kodeks etyczny pracownika Urzędu Miasta w Ząbkach jest opisem powszechnie

Świadcząc usługi urzędnik
wykazuje się obiektywizmem,
dobrą wolą, tolerancją i chęcią niesienia pomocy — popartymi
praworządnością,
rozwagą i świadomością skutków podjętych decyzji.
Uczciwe, rzetelne, terminowe i odpowiedzialne traktowanie każdej sprawy, spolegliwość
i
gospodarność
urzędnika dają świadectwo
dbałości o dobro publiczne.
Urzędnik rozpatruje sprawy sumiennie, wnikliwie
i zgodnie z obowiązującym
prawem, dążąc do osiągnięcia
najlepszych rezultatów przy
realizacji powierzonych mu
zadań.
Urzędnik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, jest przygotowany do
podejmowania rozstrzygnięć
i ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Urzędnik jest przygotowany do pozbawionego emocji,
racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia
podjętych decyzji.
Urzędnik jest otwarty na
współpracę, korzystanie z doświadczenia i wiedzy współpracowników, pomocy ekspertów, wypracowuje rozstrzygnięcia oparte na rzeczowej,
merytorycznej argumentacji.
Urzędnik pamięta o służebnym charakterze swojej
pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

znanych wartości i zasad
współżycia w społeczeństwie,
jakimi kierują się pracownicy
Urzędu Miejskiego w Ząbkach przy wykonywaniu powierzonych im zadań.
Tekst niniejszego kodeksu
jest stworzony przez pracowników Urzędu Miasta w Ząbkach w celu poinformowania
obywateli o standardach zachowania i pracy, jakich mają
prawo oczekiwać od urzędników w związku z pełnieniem
przez nich obowiązków pracownika
samorządowego,
oraz wykonywaniem powierzonych im zadań.
Kodeks etyczny pracownika Urzędu Miasta w Ząbkach
nie reguluje rozstrzygnięć zawartych w obowiązujących aktach prawnych.
Urzędnik zachowuje się
w sposób odpowiadający godności urzędnika, dokłada
wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń
o jakąkolwiek formę interesowności lub korupcji.
Życzliwością, cierpliwością,
wyrozumiałością, bezstronnością i pozytywnym nastawieniem do osób urzędnik kształtuje postawę pozwalającą na
zwiększenie szacunku do siebie i swojej pracy, oraz na tworzenie dobrego wizerunku
Urzędu, w którym pracuje.

PUNKT KONSULTACYJNY
Dla osób z problemem alkoholowym
i ich rodzin czynny jest w środy i czwartki
od 16.00 do 18.00 przy ul. 3 Maja 14/16,
wejście od ulicy Orlej.

Historia remontu ul. Powstańców
Czy budowa/remont tej
ulicy ma znaczenie polityczne? Odpowiedź musi być
twierdząca, ponieważ o tym,
że Ząbki południowe także
istnieją na mapie miasta,
urzędnicy miejscy przypomnieli sobie tuż przed wyborami samorządowymi. Wówczas to rozpoczęły się prace
nad umożliwieniem połączenia nowowybudowanych osiedli z cywilizowanym światem
w postaci wyłożenia płyt betonowych w osi jezdni. Jak sądzę miało to na celu zachęcenie potencjalnych wyborców
na oddanie głosu na właściwego kandydata na fotel burmistrza. Bo czymże różni się
ul. Langiewicza od ul. Powstańców, tylko tym, że przy
jednej mieszka około dwieście osób a przy drugiej ponad 2 tysiące.
Nie miałbym nic przeciw
takiemu uprawianiu propagandy politycznej, gdyby
wszystko odbywało się w majestacie prawa i dla dobra publicznego, a tak chyba nie
jest. Kiedy wielokrotnie zadawałem pytania, kto prowadzi
prace, polegające na wylewaniu betonu pod nawierzchnię
jezdną, były one zbywane milczeniem lub uzyskiwałem odpowiedź, że inwestor prywatny finansuje prace. Dlaczego
nikt się nie chciał przyznać do
tej inwestycji? Prawdziwą odpowiedź poznałem dopiero
po skierowaniu pisma do starostwa powiatu. Wynika z niej
mianowicie, że Miejski Zakład Komunalny w trosce
o dobro mieszkańców wystąpił do burmistrza 1 października 2002 r. o udzielenie zgody na remont ulicy.
Zgodnie z definicja słownikową remont oznacza przywrócenie wartości użytkowej,
naprawę, odnowienie czegoś,
w przypadku drogi gruntowej
mogłoby to być wyrównanie
nawierzchni spychaczem, zasypanie powstałych dołów itd.
Tymczasem w uzasadnieniu
do wniosku zakres prac dotyczy korytowania, ułożenia krawężników, wysypania tłuczniem betonowym, zatem są to
normalne prace budowlane
i jako takie wymagają one innej procedury postępowania:
przygotowania projektu, uzyskania stosownych pozwoleń,
uzyskania zgody właścicieli
nieruchomości, przez które

przebiega droga oraz posiadania zabezpieczenia finansowego w budżecie miasta. Żeby
było jeszcze śmieszniej zakres
prac wykonanych chyba nie
pokrywa się z pracami zawartymi we wniosku.
Dla jasności podam, że nie
jestem przeciwny budowie
ulicy Powstańców, a wręcz zabiegam o jej powstanie, jednak wszystko powinno odbywać się z zachowaniem logiki.
W pierwszej kolejności po-

Ząbki pierwsze w rankingu
Czasopismo „Wspólnota”
w numerze 11 z 28 maja br.
opublikowało ranking wydatków bieżących gmin na administrację w 2003 roku. W kategorii
miast
małych
(niepowiatowych) Ząbki znalazły się na pierwszym miejscu. W 2003 roku mieliśmy
najmniejsze wydatki na administrację w przeliczeniu na
jednego mieszkańca — 105,22
zł. Dla porównania największe
wydatki w tej kategorii miała
Bogatynia — 413,35 zł.
Wydatki na administrację

uwzględnione przez redakcję
„Wspólnoty” obejmują sumę
kosztów
funkcjonowania
Urzędu Miasta (wynagrodzenia pracowników, składki
ZUS, materiały i usługi, remonty, zakup wyposażenia)
i diety radnych. Tak niski
wskaźnik tych wydatków na
jednego mieszkańca w Ząbkach jest efektem dość rygorystycznego stanowiska Rady
Miasta w tym zakresie, które
to stanowisko było wielokrotnie przyczyną sporów pomiędzy radnymi a burmistrzem.

winna zastać wykonana cała
infrastruktura podziemna,
następnie przygotowany projekt i rozpoczęta budowa drogi zgodnie z panującymi
w tym zakresie normami, tak,
aby wytrzymała bez żadnych
remontów 20 lat.
W Ząbkach prawie nic jednak nie może być normalnie
zrealizowane i jak kiedyś powiedziałem, władze miejskie
zapomniały, że w 1989 roku
komuna się skończyła. Dlate-

go z oburzeniem traktuję takie obchodzenie z finansami
miejskimi. Nie może, bowiem
być tak, że pod pozorem remontu wydawane są pieniądze publiczne, aby następnie
już położoną nawierzchnię
ulicy trzeba było zerwać, aby
móc rozpocząć kolejne prace.
Nie jest bowiem tajemnicą, że
od początku kadencji planowana była całościowa budowa
ulicy od Piłsudskiego do Żołnierskiej. Tak więc uważam,

że to co się stało to jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto,
zwłaszcza, że wiele innych
ulic tonie w nim dosłownie.

Radni za wszelką cenę szukali
oszczędności, które pozwoliłyby zredukować bardzo duże
zadłużenie miasta, jakie zastali na początku tej kadencji Rady. Burmistrz zaś, jako przełożony pracowników Urzędu,
nie chciał pogorszenia warunków pracy w swoim Urzędzie.
Jednak jak pisze autor opracowania p. Paweł Swianiewicz:
„Wskaźnik nie mówi nic o jakości pracy administracji, warunkach w jakich przyjmowani są
interesanci, szybkości załatwiania spraw itp. Czasami wysokie
wydatki oznaczają wysoką jakość obsługi mieszkańców i in-

westorów, której skądinąd wszyscy się domagają. Formułowane
są więc sprzeczne oczekiwania:
z jednej strony chcielibyśmy, aby
wydatki na administracje spadały, ale z drugiej — żądamy żeby samorządy zatrudniały doskonałych fachowców, którzy
skutecznie przygotują wnioski
o wykorzystanie funduszy Unii
Europejskiej“.
Zapewne właśnie z tego
ostatniego powodu wydatki na
administrację w bieżącym roku
w naszym mieście wzrosną.
Burmistrz zwrócił się do Rady
z wnioskiem o zatrudnienie
trzech dodatkowych osób (in-

formatyka i pracowników inwestycji) a Rada Miasta wyraziła na to zgodę. Czy przyniesie
to pozytywny efekt w postaci
pozyskanych funduszy z Unii,
okaże się 31 grudnia.
red.

PS. Jeśli uważnie przyjrzeć
się korespondencji to widać
więcej przekłamań w pismach
urzędowych: np. ulica Powstańców nigdy nie została zaliczona do dróg gminnych
(wg. informacji uzyskanych od
burmistrza w 2005 r.).
Krzysztof Laskowski

„DOMEL”Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia:
pralki automatyczne, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, kuchnie mikrofalowe i temu podobne. Inż.
Ryszard Szczęśniak – Ząbki,
ul. Lisa Kuli 19a, tel.
781 73 68 lub 0-604 688 037
Firma istnieje od 1982 roku.
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PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZAMIAN, ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
etap I - lata 2003-2004
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie uchwał Rady
Miasta określających plan kontroli w drugim półroczu 2004 r. i pierwszym
półroczu 2005 r.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie: Waldemar Stachera przewodniczący, Adam Szarubko i Krzysztof Laskowski.

INFORMACJE WSTĘPNE
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją realizacji 23 uchwał Rady
Miasta, podjętych przez Radę Miasta obecnej kadencji tj. w okresie od
21.11.2002 r. do 31.12.2004 r., w tym
• 2 uchwały dotyczące sprzedaży przetargowej;
• 7 uchwał dotyczących zbycia;
• 9 uchwał dotyczących nabycia;
• 2 uchwały dotyczące zamiany;
• 3 uchwały dotyczące ustanowienia prawa użytkowania.

Z analizy powyższego zestawienia, w opinii Komisji Rewizyjnej, wynika:
1. wyceny działek w rejonie ul Powstańców są zbieżne i nie budzą wątpliwości;
2. wycena działek w rejonie ul. Kołłątaja, Sikorskiego i Obrońców potwierdzone zostały w trakcie przetargu na te działki;
3. wartości działek przy ul. Dzikiej i Skrajnej, ze względu na ich niebudowlany charakter, mogą mieć wartość o połowę mniejszą od działek budowlanych w tym rejonie;
4. niezrozumiała jest różnica w, dokonanych w dniach 17.07.2004 i 28.10.2004 r.,
wycenach podobnych działek przy ul. Skargi — rozbieżności sięgają 50 zł/m2.
Operat z 17.07.2004 r. został przygotowany w związku z zamianą gruntu przy
ul. Skargi, będącego własnością miasta i gruntu przy ul. Powstańców — w miejscu kaplicy, będącego własnością osób fizycznych, w tym Burmistrza Jerzego
Boksznajdera.
Operat z 28.10.2004 r. z został przygotowany w związku ze zgoda Rady Miasta na sprzedaż działek w drodze przetargu nieograniczonego.

REALIZACJA UCHWAŁ
PORÓWNANIE WYCEN GRUNTÓW PRZY UL. SKARGI
Do dnia 7.01.2005 r. nie zrealizowano 4 uchwał:
Numer

Tytuł uchwały

57/XI/2003

W sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
w drodze bezprzetargowej

Opis

Powód

Działki przy ul. Dzikiej Brak zainteresowania
na poszerzenie działek mieszkańców.
istniejących

99/XX/2004

W sprawie wyrażenia Wykup gruntów w
pasie ul. Kosynierów.
zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych.

101/XX/2004

W sprawie wyrażenia Rejon ul. Nowoziemo- Brak decyzji Wojewody
zgody na nabycie
wita przy zlewni
Mazowieckiego
nieruchomości Skarbu
Państwa w drodze
darowizny

XXIV/119/2004

Brak operatu szacunkowego wartości nieruchomości i niezgodność
w dokumentacji dostarczonej przez mieszkańców

Zmieniająca uchwałę w Nieruchomość przy ul. Brak decyzji Wojewody
sprawie wyrażenia
Moniuszki
Mazowieckiego
zgody na nabycie
nieruchomości w drodze darowizny

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa przy realizacji uchwał objętych I etapem kontroli zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości. Powody niezrealizowania uchwał, w opinii komisji, są uzasadnione.
Poważne wątpliwości Komisji Rewizyjnej wzbudziła natomiast wycena dwóch
działek wykonana dla potrzeb realizacji jednej z ww. uchwał. Komisja porównała wyceny gruntów o podobnych parametrach. W opinii Komisji wartości dwóch
działek, określone w operatach szacunkowych i uwzględnione przez Urząd Miasta w rozliczeniach, nie są adekwatne do wartości rynkowej tych działek.

Zgodnie z zapisami w analizowanych Operatach szacunkowych: „Wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cenę możliwą do uzyskania na rynku…”.
Zgodnie ze stanowiskiem Rady Miasta rzeczoznawcy do oszacowania wartości rynkowej nieruchomości stosują podejście porównawcze parami. Zgodnie
z art. 153 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
„Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne,
które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy
różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się
zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości. '
Wybrane działki do analizy porównawczej (wszystkie działki są przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową, w dniu transakcji niezabudowane):
Operat z 17.07.2004 r.
Rok
transakcji

Operat z 28.10.2004 r.

Powierzchnia m2

Położenie

Cena
Rok
zł/m2 transakcji

Powierzchnia m2

Położenie

Cena
zł/m2

2003

Ogrodowa

496

181,45 2003

Ogrodowa

496

181,45

2003

Tetmajera

827

145,10 2003

Zakopiańska

224

208,90

2003

Tetmajera

747

147,26 2003

Skargi

226

200,00

2002

Drewnicka

2153

196,00 2003

Skargi

226

208,85

2002

Narutowicza

744

134,41

Zakopiańska

226

200,00

2003

2003

Prusa

439

148,06 2003

Prusa

439

168,06

2003

Ogrodowa

496

161,20 2003

Ogrodowa

496

161,20

2003

Ogrodowa

496

161,29 2003

Ogrodowa

496

161,29

2003

Klamrowa

694

92,22

Zakopiańska

174

200,00

2002

Modrzewiowa

575

186,09 2002

Modrzewiowa

575

186,09

2002

Zakopiańska

820

173,17 2002

Zakopiańska

820

173,17

2003

Rzeczoznawca majątkowy w swej wycenie jest niezależny. Urząd Miasta jeżeli uzna, że zaproponowanie ceny określonej przez rzeczoznawcę narazi gminę na
straty, może w przypadku sprzedaży gruntów zaproponować kontrahentowi cenę
wyższą od wynikającej z wyceny. Analogicznie w przypadku zakupu nieruchomości, Urząd Miasta nie musi płacić kwoty z wyceny, może wynegocjować kwotę niższą. Te same zasady odnoszą się również do umów zamiany nieruchomości.

Ze względu na poufność danych, zrezygnowaliśmy z publikacji bardziej szczegółowych informacji o ww. nieruchomościach. Nieruchomości na ciemnym tle
— nieruchomości różniące obie wyceny. W jednym przypadku przy tej samej
działce w obu operatach występują różne ceny.

ZESTAWIENIE WYCEN GRUNTÓW

Rzeczoznawca przyjął, że wartość rynkowa 1m2 szacowanych gruntów jest zawarta pomiędzy ekstremalnymi cenami 1m2 gruntu obiektów porównawczych.

Wszystkie operaty szacunkowe nieruchomości w ostatnich dwóch latach wykonywał jeden rzeczoznawca majątkowy. Oto zestawienie wykonanych wycen:
Data

Ulica

Powierzchnia
w m2

Wartość
z wyceny
w zł/m2

Kołłątaja, Sikorskiego, Obrońców

od 398 do 455

04.06.2003

Powstańców

od 590 do 1146 od 85,40
do 122,80

04.06.2003

Pułaskiego

651 i 651

89,90

sprzedaż w ramach zamiany

07.06.2003

Powstańców

3047 i 2802

118,70

zakup

12.07.2003

Powstańców

922,3224 i 3610 od 85,00
do 108,70

zakup w ramach zamiany

21.07.2003

Dzika

od 120 do 293

od 58,30
do 68,60

sprzedaż na poszerzenie działek
sąsiednich

01.10.2003

Skrajna

2675

63,90

zakup działki zajętej przez
transformator

16.02.2004

Powstańców

1001 i 180

128,10

zakup w ramach zamiany

17.02.2004

Powstańców

7046

103,00

zakup

17.07.2004

Skargi przy Wolności 504 i 1120

125,20

sprzedaż w ramach zamiany

28.10.2004

Wigury, Skargi,
Żwirki

od 160,74
do 178,60

sprzedaż w przetargu, cena z
przetargu od 182,15
do 273,22 netto

13.10.2004

4

Lipowa

1899 i 2458

77,60

Operat z 28.10.2004 r.

92,22 zł/m2

Najniższa wartość 1m2

161,20 zł/m2

196,00 zł/m2

Najwyższa wartość 1m2

208,90 zł/m2

103,78 zł/m2

Rozpiętości cen obiektów
porównawczych

47,70 zł/m2

Cel wyceny

21.05.2003

od 418 do 750

od 168,90
do 179,60

Operat z 17.07.2004 r

sprzedaż w przetargu, cena na
przetargu xxxx
zakup w ramach zamiany

sprzedaż w drodze przetargu

Jak wynika z zestawienia rzeczoznawca w operacie z 17.07.2004 r. wybrał takie działki, które pozwoliły na bardzo niską najniższą wartość i dużą rozpiętość
cenową obiektów porównawczych. Miało to niebagatelny wpływ na wartość końcową nieruchomości. Druga wycena (z dnia 28.10.2004 r.) nie budzi wątpliwości
Komisji Rewizyjnej.

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYCENY GRUNTÓW
PRZY UL. SKARGI RÓG WOLNOŚCI
(wycena z 17.07.2004 r.)
Do dalszej analizy rzeczoznawca z ww. wykazu działek wybrał działki:
Powierzchnia m2

Cena zł/m2

Symbol

2003

Tetmajera

827

145,10

A

2002

Drewnicka

2153

196,00

B

2002

Narutowicza

744

134,41

C

2002

Zakopiańska

820

173,17

D

Rok transakcji

Położenie

Rzeczoznawca przyjął następujące kryteria do porównania tych działek
z działką wycenianą:
Nr

Kryterium

Waga

Cechy nieruchomości wycenianej –wytłuszczonym
drukiem – ocena rzeczoznawcy działki
przy ul. Skargi róg Wolności

1 lokalizacja (dostępność komunikacyjna, handlu, usług administracji, oświaty, słuĪby zdrowia)

20%

b.dobre, dobre, niezbyt dobre, słabe

2 otoczenie – droga dojazdowa
do nieruchomości

20%

dobre, przeciętne, niekorzystne – dostępność komunikacyjna, placówek handlu i usług – w oddaleniu)

3 przeznaczenie w planie miejscowym, możliwości inwestycyjne

20%

Możliwość zabudowy terenu: duża, średnia, mała;
możliwość alternatywnego zagospodarowania,
dostępność inwestycyjna

4 stan zagospodarowania nieruchomości i uzbrojenia terenu

20%

dobre, przeciętne, słabe

5 wielkość i kształt działki

15%

duża, przeciętna-normatywna, mała

6 ograniczenia, uciążliwości

5%

małe, średnie, duże - niekorzystne warunki
gruntowo-wodne

W następnej kolejności rzeczoznawca porównał wycenianą działkę
z ww. działkami porównawczymi i stwierdził:

Nr kryt.

Kwotowy wpływ w zł/m2

RÓŻNICE KWOTOWE W ZŁOTYCH DZIAŁKI
WYCENIANEJ DO DZIAŁEK PORÓWNAWCZYCH
OBIEKTY PORÓWNAWCZE
A

B

C

D

1

20,76

-10,38

-20,76

-10,38

-10,38

2

20,76

0,00

-20,76

0,00

-10,38

3

20,76

0,00

0,00

0,00

0,00

4

20,76

-10,38

-20,76

0,00

-20,76

5

15,56

0,00

+7,78

0,00

0,00

6

5,18

-5,18

-5,18

-5,18

-5,18

RAZEM

103,78

-25,94

-59,68

-15,56

-46.70

Wartość 1m2 gruntu obiektu porównawczego

145,10

196,00

134,41

173,17

Wartość 1m2 gruntu wycenianego

119,16

136,32

118,85

126,47

Po uśrednieniu

500,80/4=125,50

Komisja Rewizyjna stwierdziła:
1. Pomimo przyjęcia, że w wycenianej działce lokalizacja (kryterium 1) jest
dobra, rzeczoznawca od jej wartości odjął 20,76 zł (maksimum możliwe) w
porównaniu do działki B, oraz po 10,38 zł (połowa maksimum) w
porównaniu do działek A, C i D. Zdaniem Komisji, aby możliwe było
odjęcia 20,76 zł (maksimum) lokalizacja działki wycenianej powinna być
słaba, a działek porównawczych bardzo dobra.
2. Pomimo przyjęcia, że w wycenianej działce droga dojazdowa (kryterium 2)
jest przeciętna (do najbliższej drogi asfaltowej jest około 100m),
rzeczoznawca odjął od działki wycenianej 20,76 zł (maksimum możliwe) w
porównaniu do działki B oraz 10,38 zł (połowa maksimum) w porównaniu
do działki D. Zdaniem Komisji, aby możliwe było odjęcia 20,76 zł
(maksimum) droga dojazdowa do działki wycenianej powinna być
niekorzystna, a działki porównawczej dobra. Niezrozumiałe jest również
przyznanie działce D - przy ul. Zakopiańskiej wyższej oceny od działki
wycenianej. Działka przy ul. Zakopiańskiej zlokalizowana jest przy drodze
gruntowej z większą odległością do najbliższej ulicy asfaltowej.
3. Dla kryterium 4 - stan zagospodarowania działki i uzbrojenie terenu rzeczoznawca przyznał ocenę - słabe. Dla porównania w wycenie z
28.10.2004 r. dla podobnych działek zlokalizowanych przy ul. Skargi
przyznał przeciętne.
4. Dla kryterium 6 - ograniczenia, uciążliwości - rzeczoznawca przyznał ocenę
- duże. Dla porównania w wycenie z 28.10.2004 r. dla podobnych działek
zlokalizowanych przy ul. Skargi przyznał małe.

Podawanie zaś przez Komisje przykładu wynikającego z przeprowadzonego przetargu nie można brać pod uwagę, gdyż przetargi rządzą się zupełnie innymi prawami. Dla przykładu podaję, iż cena jednego metra kwadratowego gruntu działek leżących obok siebie na ostatnim przetargu różniła się o 50%. Z tego względu urząd
opiera się na operatach szacunkowych, w których wartości nieruchomości określone są na podstawie cen rynkowych szeregi nieruchomości.
Powyższe tłumaczenie Komisja Rewizyjna uznaje za nieuzasadnione ponieważ:
1. Zdaniem Komisji, Burmistrz ma prawo w negocjacjach zaproponować
cenę korzystniejszą dla miasta, niż to wynika z operatów szacunkowych;
2. Prawdą jest, że ceny sąsiednich działek w przetargu różniły się o 50%, ale
wszystkie one były wyższe od ceny działki w kwestionowanej zamianie,
najtańsza z nich o ponad 45%;
3. Rolą Burmistrza jest troska o finanse gminne.
Wyjaśnienia autora operatu szacunkowego - rzeczoznawcy Walentyny Korniluk
W związku z wątpliwościami co do poprawności wyceny gruntów Komisja
Rewizyjna na posiedzenie w dniu 19 maja br. zaprosiła autora kwestionowanego
operatu szacunkowego - rzeczoznawcę p. Walentynę Korniluk.
Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje ogólne zastrzeżenia do operatu. Pani
Korniluk złożyła ustnie następujące wyjaśnienia:
1. Operat szacunkowy nie jest jedynie wzorem matematycznym do wyliczenia
wartości nieruchomości. Rzeczoznawca, dzięki wiedzy i znajomości terenu,
wie jaka powinna być wartość nieruchomości w danym rejonie i operat szacunkowy odzwierciedla tę wartość.
2. Działka duża — taka jak opisana w kwestionowanym operacie szacunkowym,
musi mieć cenę niższą za 1 m2, w stosunku do mniejszej działki budowlanej
— takich jak przy ul. Żwirki/Skargi.
3. Działki wyceniane znajdują się w strefie niekorzystnych warunków wodno-gruntowych, co miało decydujący wpływ na niską ich wartość.
4. Wybrane przez rzeczoznawcę do opracowania operatu zostały wyłącznie
działki porównawcze zlokalizowane w północnej części Ząbek (powyżej torów PKP). Taka lokalizacja w opinii p. Korniluk jest poprawna.
5. Wybór kryteriów, ich waga oraz ocena wszystkich działek (wycenianych i porównawczych) była wyłączną decyzją rzeczoznawcy.
W opinii Komisji, Pani Korniluk nie była w stanie wiarygodnie uzasadnić:
1. Dlaczego mimo, że uważa, iż działka mniejsza powinna mieć większą cenę za
1m2 od podobnej działki o większej powierzchni, obie działki z
kwestionowanego operatu tzn. 504 m2 i 1120 m2 uzyskały taką samą cenę za
1m2. W toku dyskusji p. Korniluk stwierdziła, że działka 1120 m2 powinna
mieć jeszcze niższą cenę.
2. Dlaczego wybrała jako działki porównawcze działki przy ul. Prusa i
Klamrowej - dość odległe od działek wycenianych, chociaż w momencie
wyceny znane jej były działki porównawcze w dużo bliższej odległości od
działek wycenianych (np. przy ul. Zakopiańskiej).
3. Dlaczego ta sama działka (przy ul. Prusa) w jednym operacie szacunkowym
ma inna wartość niż w drugim.
4. Dlaczego pomimo, że uważa, że niekorzystne warunki gruntowo-wodne miały
decydujące znaczenie na niską wartość nieruchomości, nie uwzględniła tego stanu
w wybranych przez siebie kryteriach. Ograniczenia i uciążliwości wynikające z
niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych otrzymały wagę 5%, co jest
równoznaczne z możliwością obniżenia wartości tylko o kwotę 5,18 zł za 1 m2.
5. Dlaczego przyjęte kwoty wpływu poszczególnych kryteriów na cenę nie mają związku z przyjętymi słownymi opisami nieruchomości wycenianych i porównawczych.
Pani Korniluk przyznała, że opisy słowne nie odpowiadają przyjętym kwotom i musiały zostać przez pomyłkę wzięte z innego operatu szacunkowego.
Pomimo wskazanych przez Komisję Rewizyjną nieprawidłowości i błędów
w operacie szacunkowym (również tych, które uznała autorka operatu szacunkowego), p. Korniluk w dalszym ciągu utrzymywała, że ostateczna wartość nieruchomości jest poprawna, co najwyżej działka 28/2 (o powierzchni 1120m2)
mogłaby mieć wartość o 5-10% niższą od wskazanej w operacie.
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Z tak przeprowadzonej analizy wynikła wartość działki równa 125,50 zł/m2.
Dla porównania wartość zbliżonych działek w rejonie ul. Skargi, sprzedanych
w drodze przetargu w dniu 8.12.2004 r. wyniosła od 182,15 zł/m2 do 273,22 zł/m2.
W opinii Komisji Rewizyjnej zaproponowanie przez Zastępcę Burmistrza
Miasta p. Krzysztofa Sikorskiego w rokowaniach w dniu 19.07.2004 r. kwoty
125,50 zł/m2 było narażeniem gminy na stratę w wysokości łącznej 63 tys. zł. Wartość gruntu przekazywanego przez miasto powinna wynosić co najmniej 203 tys.
zł, nie zaś uzgodniona w drodze negocjacji 140 tys. zł.
Dla oceny postępowania nie ma w opinii Komisji Rewizyjnej, znaczenia, że w
momencie podpisywania aktu notarialnego, mieszkańcy zrzekli się różnicy w
wysokości 11 tys. zł, którą Urząd Miasta powinien, zgodnie z Protokołem z
Rokowań, wypłacić (wartość działek przy ul. Powstańców została wyceniona na
151 tys. zł). Zmniejszyła się tylko kwota straty do 52 tys. zł.

1. Komisja Rewizyjna uważa, że wartość nieruchomości 28/1 i 28/2 z obrębu 01-01
określona przez rzeczoznawcę p. Walentynę Korniluk jest zaniżona w stosunku do
wartości rynkowej. Operat jest wykonany niestarannie. Wybrane zostały nieadekwatne (bardzo oddalone od nieruchomości wycenianych) nieruchomości do porównania. Opisy działek ze względu na kryteria nie są zgodne z przyjętymi wartościami kwotowych zmniejszeń/zwiększeń wartości działek wycenianych.
2. Urząd Miasta przyjął tak niestarannie wykonany operat bez zastrzeżeń i na
podstawie tego operatu przystąpił do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą a burmistrzem i jego rodziną. Kierownik Referatu
Geodezji i Gospodarki Gruntami pomimo zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną zastrzeżeń uważa, że gmina nie została narażona na straty.
3. W opinii Komisji Rewizyjnej straty miasta wynikające z wadliwego operatu
szacunkowego wynoszą około 52 tys. zł.

Komisja Rewizyjna wystąpiła do Burmistrza Miasta m.in. z pytaniem:
Czy Urząd Miasta w negocjacjach dot. działek przy ul. Skargi/Wolności mógł
zaproponować cenę rynkową, a nie cenę z operatu, jak sądzimy zdecydowanie niższą
od rynkowej (uzyskanej w przetargu na analogiczne działki w sąsiedztwie)? Czy
według Pana, Urząd Miasta proponując cenę z operatu, nie naraził gminy na straty?
Uzyskaliśmy następująca odpowiedź podpisaną przez Kierownika Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntami p. Witolda Protasika i przez Burmistrza Boksznajdera:
Burmistrz Miasta realizując uchwały Rady Miasta musi kierować się wytycznymi
wynikającymi z konkretnych opracowań, w tym przypadku operatów szacunkowych, a nie przypuszczeniami jak sugeruje Komisja. Przedstawienie propozycji, które nie miałyby potwierdzenia w dokumentach, dopiero mogłoby doprowadzić do daleko idących wniosków i nadmiernych wyjaśnień np. przy odbywających się
cyklicznie kontrolach Regionalnej Izby Obrachunkowej.

1. Komisja Rewizyjna uważa, że Urząd Miasta powinien zrezygnować ze współpracy z p. Walentyną Korniluk i domagać się odszkodowania za poniesione straty.
2. Niniejszy protokół powinien być przekazany do instytucji dokonującej wpisu
rzeczoznawcy do Centralnego Rejestru Majątkowego, celem dokonania weryfikacji fachowości p. Korniluk w zakresie wyceny nieruchomości.
3. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami powinien ponieść konsekwencje dyscyplinarne odbioru źle wykonanej pracy (operatu szacunkowego).
4. Wszelkie transakcje o tak znaczącej wartości, dokonywane pomiędzy gminą
a burmistrzem lub innymi pracownikami samorządowymi (i ich rodzinami)
powinny podlegać ocenie Rady Miasta na każdym istotnym etapie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Waldemar Stachera
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Zajęcia MOK w roku 2005/2006
• Pracownia rysunku i malarstwa — pierwsze zajęcia
12.09.2005, godz. 1815 — MOK, ul. Słowackiego 10.
• Pracownia witrażu — pierwsze zajęcia 14.09.2005, godz.
1700 — MOK, ul. Słowackiego 10.
• Pracownia ceramiczna — pierwsze zajęcia 15.09.2005,
godz. 1800 — MOK, ul. Słowackiego 10.
• Zespół tańca nowoczesnego „FART” — pierwsze zajęcia
13.09.2005, godz. 1700 — MOK, ul. Orla 8.
• Nauka tańca towarzyskiego — pierwsze zajęcia
05.09.2005; dzieci godz. 1800, dorośli godz. 1900 — MOK,
ul. Orla 8 (info o instruktorach — www.taniec.wwl.pl).
• Lektorat języka angielskiego — zebranie organizacyjne
MOK, ul. Orla 8 — godz. 1700- klasy I-III szk. podst., godz.
1745-kl. IV-VI szk. podst., godz. 1830-mł. gimnazjalna, godz.
1915-mł. licealna i dorośli, godz. 2000-dla zaawansowanych
oraz przygotowujących się do egzaminów: FCE i CAE.
• Gabinet logopedyczny — pierwsze zajęcia 12.09.2005,
godz. popołudniowe — MOK, ul. Słowackiego 10.
• Indywidualna nauka gry na gitarze — pierwsze spotkanie 12.09.2005, godz 1600 — MOK, ul. Słowackiego 10.
• Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych — terminy i godziny do ustalenia z instruktorem.
MOK

Komisja Społeczna Rady Miasta w Ząbkach Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach oraz
Hurtownia Art. Przemysłowych "OL-JU"
ogłaszają
KONKURS NA POMALOWANIE TECHNIKĄ GRAFFITI
ŚCIANY BUDYNKU PRZY UL. TORFOWEJ 28
(o wymiarach szer./wys: 7m×2,7m.)
Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej mieszkającej w Ząbkach.
I etap: Wykonanie projektu graffiti (na kartce formatu A3),
który powinien zawierać następujące elementy:
• napis "HURTOWNIA ART. PRZEMYSŁOWYCH"
• elementy typu: piła tarczowa, narzędzia ręczne, narzędzia maszynowe
(wzory w/w elementów dostępne w MOK-u na życzenie zainteresowanych)
Na odwrocie należy zamieścić: imię, nazwisko, adres i telefon uczestnika konkursu
(dopuszcza się grupowe uczestnictwo w konkursie)
Projekty należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul Słowackiego 10 do dnia 12
września 2005 roku.
II etap: Zwycięzca wykonuje zaprojektowaną przez siebie pracę na ścianie budynku (dlatego
pożądane jest doświadczenie)
Wykonanie graffiti przewiduje się na dzień 17 września 2005 roku.
Spray'e i końcówki zostaną udostępnione przez właściciela hurtowni.
Dla zwycięzcy /zwycięzców/ przewidziana jest nagroda!
Warunkiem otrzymania nagrody jest wierne przeniesienie projektu na ścianę.
Nagrody zostaną wręczone w dniu 18 września 2005 r.
w czasie Festynu z okazji Dni Ząbek.

„DNI ZĄBEK“ W 2005 r.
W ramach obchodów Dni Ząbek
planowane są następne atrakcje:
16.09. 2005 (piątek) Planowana jest na
stadionie
plenerowa
projekcja
filmowa.
17.09.2005 (sobota), godz. przedpołudniowe — biegi przełajowe organizowane w Parku Miejskim przez Szkołę
Podstawową Nr 2.
Mecz piłki nożnej ok. godz. 14, wernisaż
w Galerii MOK o godz. 19: „Najpiękniejsze zakątki naszego miasta” — prace
konkursowe, koncert okolicznościowy.
18.09.2005 (niedziela) - FESTYN
MIEJSKI Z OKAZJI DNI ZĄBEK i
80-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W ZĄBKACH.
PROGRAM
915 - Zbiórka jednostek straży

pożarnych na ul. Orlej ,
945 - Wymarsz jednostek do kościoła,
l000-Msza święta,
• Poświęcenie nowego samochodu
pożarniczego,
1200 - Uroczystość na terenie Parku
Miejskiego,
• Powitanie,
• Podniesienie flagi narodowej,
• Kronika,
• Odznaczenia strażaków,
• Wystąpienia okolicznościowe gości,
• Występ orkiestry dętej OSP Pilawa
(ok. 14°° do 1430),
Od godziny 14.30 rozpoczynają się: Występ Chóru Seniora „Złota Jesień” oraz
zespołu Fart. Nastąpi prezentacja Szkoły Podstawowej Nr l, Szkoły Podstawo-

wej Nr 2, Zespołu Szkół Katolickich, Publicznego Gimnazjum Nr l, Publicznego
Gimnazjum Nr 2, Ponadto odbędzie się
ogłoszenie wyników konkursów (m. in.
plastycznego, o ruchu drogowym), prezentacja dzielnicowych oraz koncert zespołu Comset (muzyka instrumentalna)
oraz The Black (covery), O godzinie
2000 — przewidywane zakończenie festynu. Pomiędzy prezentacjami szkół
będą przeprowadzane na scenie
konkursy dla dzieci.
Poza sceną:
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej, stoisko z własnym
logo, kawiarenka, loteria fantowa, Pokazy akrobatyczne na koniach, stoisko
Policji (konkurs o ruchu drogowym
przygotowany przez policję), koło
garncarskie — możliwość wykonania

prac własnych w czasie trwania festynu, prezentacja przygotowana przez
służby ochrony, punkt informacyjny
MOK (konkurs plastyczny), zamki
pneumatyczne, ścianka wspinaczkowa,
przejażdżki konne, stoisko z książkami, punkty gastronomiczne.
MOK

Wybory
Parlamentarne
25 września br. odbędą się wybory
posłów i senatorów do Sejmu i Senatu.
Wyborcy niepełnosprawni na swój
wniosek złożony w Urzędzie Miasta
najpóźniej w dniu 15 września 2005 r.
są dopisywani do spisu wyborców
w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
red.

ROZKàAD JAZDY AUTOBUSÓW – Linia A2
Ząbki (PowstaĔców 15) - Ząbki - Warszawa (Ząbkowska 06)
PowstaĔców 15
PowstaĔców 62
ĩoánierska
SzwoleĪerów 128
SzwoleĪerów 71
SzwoleĪerów 43
Piásudskiego
Warszawska 31
Warszawska 2
Swojska
Ziemowita
Naczelnikowska
Ząbkowska
Ząbkowska 06

4:50
4:53

5:48
5:51

6:48
6:52

7:51
7:55

8:56
9:00

10:01
10:05

16:08
16:10

17:12
17:14

18:16
18:18

19:20
19:22

4:57
4:59
5:00

5:55
5:57
5:58

6:57
7:00
7:01

8:00
8:03
8:04

9:05
9:08
9:09

10:10
10:13
10:14

16:15
16:18
16:19

17:19
17:22
17:23

18:23
18:26
18:27

19:27
19:30
19:31

5:20

6:18

7:22

8:25

9:30

10:35

16:40

17:44

18:48

19:52

Warszawa (Ząbkowska 06) - Ząbki - Ząbki (PowstaĔców 15)
Ząbkowska 06
Ząbkowska
Naczelnikowska
Ziemowita
Swojska
Warszawska 2
Warszawska 31
Piásudskiego
SzwoleĪerów 43
SzwoleĪerów 71
SzwoleĪerów 128
ĩoánierska
PowstaĔców 62
PowstaĔców 15

5:20

6:19

7:23

8:26

9:31

15:35

16:41

17:45

18:49

19:53

5:39
5:40
5:41

6:38
6:39
6:40

7:42
7:43
7:44

8:46
8:47
8:49

9:51
9:52
9:54

15:55
15:56
15:58

17:01
17:02
17:04

18:05
18:06
18:08

19:09
19:10
19:12

20:13
20:14
20:16

5:45
5:47

6:45
6:47

7:48
7:50

8:53
8:55

9:58
10:00

16:02
16:04

17:08
17:10

18:12
18:14

19:16
19:18

20:20
20:22

Autobusy nie kursują w soboty, niedziele, ĞwiĊta koĞcielne i narodowe. Bilet normalny 2 zá, ulgowy 1 zá.
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Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach
W roku 1925 w wyniku rozbudowy wsi Ząbki zaszła konieczność powołania do życia
straży pożarnej. Z inicjatywy
Kazimierza Książka, Wacława
Sasina, Antoniego Flisowskiego, Aleksandra Sobolewskiego, Teofila Trąbińskiego
i Aleksandra Pokłońskiego
powstała Ochotnicza Straż
Pożarna. Na pierwszym posiedzeniu wybrano Zarząd, którego prezesem został wójt
gminy Wawer, a na co dzień
mieszkaniec wsi Kawęczyn —
Józef Lubański.
Był to bardzo dobry i bogaty gospodarz: posiadał dwie
włóki ziemi ornej oraz udział
w jednej z kawęczyńskich cegielni. Stwierdzić należy, że
nigdy nie powołano na to stanowisko osoby, która nie posiadała żadnego majątku.
Wójt czy starosta, musieli zagwarantować swym majątkiem na wypadek powstania
jakichkolwiek nadużyć.
Naczelnikiem straży wybrany został Aleksander Sobolewski, działacz społeczny,
późniejszy prezes Związku
Strzeleckiego.
W niedługim czasie zarząd
zorganizował 24-osobową orkiestrę dętą w składzie: Piotr
Szczeblewski, Feliks Ciepiel,
Franciszek Frostek, Josek
Abraham (obaj narodowości
żydowskiej) Bolesław Walczak, Aleksander Sasin, Władysław Sasin, Maciej Grzeszczak, Stanisław Tylski, Piotr
Hetman, Władysław Rybak,
Teofil Trąbiński, Stefan walczak, Józef Dąbrowski, Stefan
Warzec i inni. Pierwszym kapelmistrzem był Reszlewski
z Warszawy. Wkrótce po nim
stanowisko to objął Wojakowski z Wołomina. Kolejnym kapelmistrzem ząbkowskiej orkiestry był emerytowany
podoficer wojskowy. Zarząd
straży na własny koszt wynajmował mu mieszkanie u Stanisława Szczeblewskiego na
tzw. „Wołąsach”, a dokładniej
w miejscu, gdzie potem zamieszkiwała Sabina Waś. Gospodarz kapelmistrza — Stanisław Szczeblewski z zawodu
był mistrzem murarskim, natomiast społecznie także grał
w orkiestrze.
Jeśli chodzi o pierwsze instrumenty muzyczne, to były
one pożyczone od straży pożarnej w Pruszkowie. Szybko
jednak orkiestra, dając koncerty zarobiła trochę pieniędzy, pewną sumę zebrano i za
kwotę 6.4000 zł zakupiono nowe — już własne instrumenty
muzyczne. Orkiestra dawała
koncert w czasie różnych uroczystości. Bardzo często wyjeżdżała do Rembertowa czy
Marek. Występowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy, a nawet koncertowała na
statkach pływających po Wiśle. Dochody w całości przeznaczano na cele straży.
W roku 1929 prezesem straży wybrany został Franciszek
Majewski. Był on lekarzem
weterynarii, zamieszkiwał przy
obecnej ulicy Legionów, obok

domu Gryza. Wiele osób myliło tę osobę z nomen omen także Franciszkiem Majewskim,
który również był członkiem
ząbkowskiej straży, ale zamieszkiwał przy ulicy Warszawskiej obok kościoła.
W roku 1920 do Ząbek
przybył wraz z żoną Stefan
Markowski, który pochodził
ze Lwowa. Jak na owe czasy
był to bardzo wykształcony
człowiek. Pracował jako główny inspektor w elektrowni na
Powiślu. Był oficerem rezerwy
armii carskiej, a nawet opowiadał, że przed rokiem 1917
służył w gwardii reprezentacyjnej. W roku 1929 został wybrany naczelnikiem straży. Na
stanowisku tym pracował społecznie aż do roku 1945. Był
bardzo dobrym organizatorem pracy, dobrym nauczycielem i wymagającym naczelnikiem. Położył wielkie zasługi
w rozwoju ząbkowskiej straży.
Mimo dobrej pracy, straż
ciągle nie posiadała własnego
lokalu. W latach 1928 — 1932
mieściła się w starej elektrowni, która zasilała część miasta,
zwaną „Miastem — ogrodem”. Następnie swą siedzibę
przeniosła do szopy na posesji
Wojciecha Kacprzaka.
Okres okupacji to dla ząbkowskiej straży walka nie tylko z żywiołem, lecz również,
a może przede wszystkim
z okupantem — w ruchu oporu. Z rąk hitlerowców zginęło
wielu strażaków: Józef Gietka, Lucjan Grzeszkowiak,
Czesław Hetman, Hieronim
Książek, Stanisław Majewski,
Józef Kuć, Franciszek, Wacław i Stanisław Sasinowie,
Edward Śmiech, Kazimierz
Walczak, Edward i Marian
Warzec i inni.
W roku 1946 straż pożarna
rozpoczęła ponownie swoją
działalność. Pierwszym powojennym prezesem został Leon
Rychłowski, natomiast naczelnikiem Piotr Gunin, sekretarzem — Kazimierz Książek,
skarbnikiem Marian Kuć,
a gospodarzem — Bolesław
Chmielewski.
W dniu 7 maja 1947 roku
Urząd Gminy w Markach
przekazał dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach rozbity budynek wraz
z przylegającym placem
u zbiegu ulic Kołłątaja i Świerczewskiego. Po remoncie powstała w tym miejscu pierwsza
z prawdziwego zdarzenia remiza strażacka.
W roku 1948 Ochotnicza
Straż Pożarna zakupiła samochód marki FORD, który
dzięki wysiłkowi prezesa straży — Leona Rychłowskiego
(był on jednocześnie mechanikiem i kierowcą) został bardzo szybko przystosowany do
celów gaśniczych.
W roku 1952 powiększono
budynek remizy, a to dzięki
ówczesnemu przewodniczącemu Gminnej Rady Narodowej
w Ząbkach — Zygmuntowi
Rychłowskiemu, jednocześnie
sekretarzowi straży, który
przydzielił OSP cegłę oraz in-

ne materiały budowlane, niezbędne przy rozbudowie.
W tym też czasie powstał
zespół teatralny, w którego
skład wchodzili członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz miejscowa młodzież.
W roku 1965 Ochotnicza
Straż Pożarna w Ząbkach obchodziła jubileusz 40-lecia istnienia. Z tej okazji, 6 sierpnia
straż pożarna otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. W tym samym dniu sztandar został
udekorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
W dniu 13 września 1975 r.
w 31-rocznicę wyzwolenia
miasta, Ochotnicza Straż Pożarna świętowała 50-lecie swojego istnienia. Władze nadrzędne, jak również miejscowe
społeczeństwo bardzo wysoko
oceniły długoletnią działalność
ząbkowskiej straży. Z okazji
jubileuszu na ręce naczelnika
i prezesa wpłynęło wiele serdecznych gratulacji, które
przekazali m. in.: Komendant
Wojewódzki Straży Pożarnych
w Warszawie — płk poż. Zdzisław Zalewski, Komendant
Rejonowy Straży Pożarnych
w Wołominie — mjr poż. Czesław Trzciński, Naczelnik Miasta Ząbki — inż. Andrzej
Kwieciński, Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR — mgr
Ryszard Matwiejuk oraz wiele
osób prywatnych.
W roku 1967 zmarł długoletni prezes OSP w Ząbkach
druh Leon Rychłowski, który
funkcję tę pełnił od 1946 roku.
Na stanowisko prezesa powołany został Walerian Kupiec,
natomiast naczelnika — Wacław Walczak. W dniu 26 stycznia 1967 roku prezesem został
Zygmunt Rychłowski, który
zmarł 20 stycznia 1984 roku.
Na prezesa straży wybrano
wówczas Antoniego Nitczyńskiego, byłego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Naczelnikiem został
Stanisław Koza. Kolejnym
prezesem straży był Bogdan
Grabowski, długoletni działacz ząbkowskiej straży.
Wkrótce, wskutek złego
stanu zdrowia, druh Stanisław
Koza zrzekł się funkcji Naczelnika OSP, objął ją ponownie Wacław Walczak.
Przed jubileuszem 50-lecia
powstania straży wyremontowano budynek strażnicy. Miasto w dniu obchodów przyjęło
odświętny wygląd, udekorowane zostało flagami narodowymi i związkowymi, transparentami oraz plakatami. Przy
dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto na maszt flagę
narodową. Zasłużonym członkom i założycielom wręczone
zostały odznaki, medale za zasługi dla pożarnictwa oraz dyplomy zasługi. Odbyło się także uroczyste ślubowanie
członków drużyn młodzieżowych. Na tablicy pamiątkowej
zostało wbitych ponad 120 tradycyjnych gwoździ, z których
zdecydowaną większość ufundowana została przez indywidualnych mieszkańców nasze-

go miasta, a pozostałe przez
instytucje państwowe, społeczne i spółdzielcze.
W roku 1979 druh Edward
Betlejewski wraz z Wojciechem Książkiem utworzyli nową drużynę młodzieżową męską, złożoną z siedmiu
uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1. Drużyna w ciągu kilku
miesięcy przygotowana została tak dobrze, że zajęła drugie
miejsce w Rejonowych Zawodach Sportowo — Pożarniczych MDP.
Decyzją Nr 579/85 Naczelnika Miasta Ząbki z dnia 25
stycznia 1985 r. utworzono
w Ząbkach Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną przy Nadleśnictwie
Państwowym
„Drewnica”. Pierwszym prezesem został Horst Wiśniewski. Podobna straż już od początku 1949 r. działała przy
szpitalu
Psychiatrycznym.
W najbliższym czasie zakładowa OSP ma powstać przy
Przedsiębiorstwie „Gazomontaż”, mającym swoją siedzibę
przy ul. Świerczewskiego 191.
Każdego roku w sierpniu
pielgrzymujemy na Jasną Górę, a jesienią organizujemy wycieczki na grzyby. Nie zapominamy o zmarłych członkach
naszej organizacji, składając
na ich grobach kwiaty i zapalając znicze. Nie zapominamy
także o naszych najmłodszych.
Rokroczne organizujemy dla
nich zabawy choinkowe lub
noworoczne.
W roku 1995 nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo —
Gaśniczego. Ząbkowska OSP
liczyła wówczas kilkadziesiąt
osób. W czasie obchodów 70 —
lecia istnienia jednostki dokonano aktu odsłonięcia tablicy
upamiętniającej poległych, pomordowanych oraz zmarłych
strażaków, która została usytuowana przy wejściu do Kościoła pw. Św. Trójcy. Ksiądz
Krzysztof Jackowski poświęcił
nowy sztandar. Uroczystość
uświetniły występy dętej orkiestry strażackiej z Wielunia.
W niedzielę 18 czerwca 2000
r., w 75-tą rocznicę powstania
ząbkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyły się uroczyste obchody jubileuszu. Zgromadziły one przedstawicieli
władz parlamentarnych, samorządu powiatowego, gminnego
oraz aktualnych i byłych ząbkowskich kapłanów. Nie zabrakło także przedstawicieli Zarządu Głównego Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz
członków i sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pierwszym, bardzo ważnym
akcentem obchodów było odsłonięcie i poświęcenie płyty pamiątkowej, usytuowanej w najbliższym sąsiedztwie strażnicy.
Następnie, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Wyszków nastąpił przemarsz strażaków do
kościoła pw. Świętej Trójcy,
w którym proboszcz parafii ks.
Edward Kowara przewodniczył
uroczystej Mszy świętej. W kazaniu, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Władysław
Trojanowski podkreślił znaczenie patriotyzmu w życiu współczesnego Polaka.

Po Mszy świętej orkiestra
poprowadziła zgromadzonych
na boisko Szkoły Podstawowej
nr 1. Odbyło się podniesienie
flagi państwowej. Raport dowódcy uroczystości, którym
był emerytowany płk poż.
Czesław Trzciński, złożył prezes OSP w Ząbkach pan Zbigniew Książek. Zebranych gości powitał burmistrz Miasta
pan Jerzy Boksznajder. Dzieje
ząbkowskiej OSP, od jej zarania przedstawiła dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 pani
Bożena Truszkowska. Złotymi
i srebrnymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” udekorowani zostali ząbkowscy strażacy, jak i osoby wspierające
działania miejskiej OSP.
Po zakończeniu części oficjalnej, młodzież i dzieci —
uczniowie ząbkowskiej „Jedynki” wystąpili z programem
artystycznym. Popisowe numery estradowe wywarły na
obecnych duże wrażenie poziomem artystycznym i profesjonalizmem. W przeddzień
uroczystości, na cmentarzu
przy ul. Piłsudskiego miał
miejsce capstrzyk. Ząbkowscy
strażacy złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach druhów
zmarłych oraz poległych
w okresie II wojny światowej.
Ostatnie rozwiązania ustawowe wszelkie działania
Ochotniczych Straży Pożarnych podporządkowują Krajowemu Systemowi Ratowniczo
— Gaśniczemu. Zgodnie z założeniami mają one stanowić
naturalne zaplecze i dopełnienie sił straży państwowych.
Ząbkowska jednostka OSP nie
stanowi jednak dobrej ilustracji
takiego stanu rzeczy, powiem
więcej stanowi jego zaprzeczenie, gdyż pod względem ilości
akcji gaśniczych można ją porównywać jedynie z wołomińskimi „zawodowcami”. Sprawność, mobilność i pełny
profesjonalizm, którym w czasie tych akcji muszą się wykazywać świadczy, że kilku zapaleńców, którzy wpadli na pomysł
utworzenia w Ząbkach jednostki OSP, był pomysłem „trafionym w dziesiątkę”.
W ostatnich latach prezesem ząbkowskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej pozostaje Zbigniew Książek, naczelnikiem
— Andrzej Matysiewicz. Lata
te owocują działalnością straży
na nowych polach. Przez kilka
lat organizowane były w Kamieńczyku n/Liwcem obóz
szkoleniowo — wypoczynkowy
dla członków drużyn młodzieżowych, gwarantujący dzieciom dwutygodniowy „oddech” pod namiotami. Pod
koniec lat dziewięćdziesiątych
strażacy wespół z ludźmi dobrej woli wyszli z propozycją
do mieszkańców Ząbek, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Akcja się „przyjęła”. W tej chwili jednostka
OSP jest jednym ze współorganizatorów akcji dożywiania,
która stała się jednym ze stałych elementów ząbkowskiego
zimowego krajobrazu. Z pomocy organizowanej rokrocznie JADŁODAJNI korzysta
codziennie około stu osób.
OSP
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Grand Prix Ząbek w Turnieju Brydżowym
Czwartego czerwca br. odbył się II etap turnieju brydżowego zaliczanego do Grand Prix Ząbek. Jest to półmetek rozgrywek, gdzie nagrodami są okazałe puchary ufundowane przez
Radę Miasta. Po II etapie, w którym udział brały 34 pary w klasyfikacji ogólnej prowadzą pary:
I miejsce J. Kraszewski i R. Odoliński (Warszawa) z ilością punktów 66,
II miejsce A. Klik i A. Kozłowski (Ząbki)
z 56 pkt,
III miejsce A. Kotniewicz i A. Rojewski (Warszawa) z 52 pkt,
IV miejsce K. Lewandowski i J. Waśniewski
(Ząbki) z 46 pkt,
V miejsce M. Germak i D. Błachnio (Ząbki)

z 28 pkt.
W kategorii „mieszkaniec Ząbek”, gdzie jest prowadzona oddzielna klasyfikacja prowadzą pary:
I miejsce A. Klik z A. Kozłowskim, z 56 pkt,
II miejsce K. Lewandowski z J. Wiśniewskim
z 46 pkt,
III miejsce. M. Germak z D. Błachnio z. 28 pkt.
O następnych turniejach, które odbędą się jesienią poinformujemy w ząbkowskiej gazecie
„Co słychać? '. Zapraszam do uczestnictwa
w dalszych turniejach. Informacje pod numerem telefonu 7817028. Wszystko jest możliwe
i Ty możesz zdobyć puchar.
Organizator turnieju
K. Lewandowski

Z kart historii Ząbek
W roku 1934 Edward Redke,
rzemieślnik z Warszawy, zakupił od Górnośląskiego Towarzystwa
Hipotecznego
w Warszawie ul. Lwowska
2 około 2500 m2 placu przy
ul. Górnośląskiej 4 sięgającą
do ul. Wojska Polskiego. Na
działce od strony ul. Górnośląskiej pan Redke wybudował niewielki budynek mieszkalny parterowy z zamieszkałym strychem. Natomiast
w części wschodniej działki
przy ul. Wojska Polskiego były warsztaty ślusarskie, produkowano tu wozy konne.
W roku 1952 w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju oraz na skutek potrzeb społecznych, zgodnie
z uchwałą Prezesa Rady Ministrów Wojewódzka Rada
Narodowa w Warszawie
utworzyła w Ząbkach przy ul.
Górnośląskiej 4, Gromadzką
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Radę Narodową. Biuro nowej
Rady zajmowało jeden pokój.
Dotychczas Ząbki należały do
gminy w Markach. Pierwszym
przewodniczącym /wójtem/
został Zygmunt Rychłowski
zamieszkały w Ząbkach przy
ul. Warszawskiej. Całą dokumentację przewodniczący Rychłowski przyniósł z gminy
w Markach w worku na plecach i wysypał na środku pokoju. Urzędnicy wybierali dokumenty według merytorycznej
przynależności.
W chwili obecnej budynek
przy Górnośląskiej 4 jest pod
zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ząbkach. Dzięki zapobiegliwości
lokatorów zawsze panuje tu
czystość i porządek
Ryszard Żbikowski

Lato w mieście
Na przełomie czerwca i lipca
odbyło się Lato w Mieście
zorganizowane przez Miejski
Ośrodek Kultury. Dzięki tej
corocznej akcji po raz kolejny
dzieci, które nigdzie nie mogły wyjechać na wypoczynek,
miały zorganizowany wypoczynek tego lata. Przez dziesięć dni miały moc atrakcji.
Co drugi dzień organizowany
był wyjazd do Parku Wodnego
Warszawianka, gdzie mogły
się bawić do woli w wodzie.
Dwukrotnie były w kinie,

Mali sportowcy
„Zielony Dinek” PP Nr1,
„Leśny Zakątek” PP Nr2
i „Skrzat” PP Nr3 to ząbkowskie przedszkola publiczne,
których przedszkolaki 6 czerwca 2005 r. wzięły udział
w olimpiadzie sportowej zorganizowanej na terenie Klubu Sportowego Dolcan.
Honorowymi gośćmi byli pan
burmistrz J. Boksznajder, pan
K. Sikorki, którzy powitali małych zawodników i dokonali
uroczystego otwarcia zawodów.
Dzieci odśpiewały hymny swoich przedszkoli. Konkurencje
sportowe dostosowane do każdej grupy wiekowej poprowadził pan Adam Polak, specjalista gimnastyki korekcyjnej
z Przedszkola Nr1.
Startujących zawodników do
walki motywował gorący doping kibiców z trybun.
Zabawa była świetna i dzieci

miały dużo frajdy, gdy najmłodsze grupy „sadziły ziemniaki” a 4-latki biegły do szarfy by się w nią „ubrać”.
Zadanie 5-latków polegało na
przeniesieniu „chorego misia” na noszach i biegu z piłką. Natomiast 6-latki udawały „pajączki” i biegnąc
odbijały piłkę.
Na małych sportowców czekały
w przedszkolu nagrody ufun-

obejrzały filmy „Obcy z głębin”, i „Madagaskar”. Dzieci
odwiedziły również klub jeździecki „Galop”. Można było
się przejechać bryczkami. Ponadto zapewnione miały różne gry i zabawy w plenerze.
Przedostatniego dnia „Lata
w Mieście” odbył się Dzień
Sportu na stadionie Dolcanu.
Dzieci uczestniczyły w różnych zabawach sportowych,
w których można było wygrać
atrakcyjne nagrody.
red.
dowane przez pana burmistrza.
Dodatkową atrakcją dla 5 i 6latków z Przedszkola Nr1 było
zwiedzanie klubu i podziwianie pucharów zdobytych przez
sportowców Dolcanu, o których bardzo ciekawie opowiadał nam pan Józef Dola.
Mamy nadzieję, że między
przedszkolna
olimpiada
sportowa wejdzie na stałe do
tradycji ząbkowskich przedszkoli.
Mgr Barbara Kurek
Nauczycielka Przedszkola Nr1

