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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Obchody "Cudu nad Wisłą"
w Ząbkach

Data 13 sierpnia na stale wpisała się w karty najnowszej
historii Ząbek. Tego dnia, od 2002 r. obchodzone są uroczystości upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską, zwaną
„Cudem nad Wisłą”.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się o godz. 18 uroczystą
mszą świętą w kościele pw. Św.
Trójcy, której przewodniczył administrator Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego ks. plk. Sławomir Żarski. We mszy oraz dalszej
części uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kombatanci, przedstawiciele wojska,
harcerze, nauczyciele, młodzież
szkolna oraz liczne poczty sztandarowe ząbkowskich organizacji
i szkół.
W homilii ks. płk. Sławomir
Żarski przybliżył postać ks. Ignacego Skorupki oraz jego działalność, która również związana
była z Ząbkami. Tutaj bowiem
odprawił on ostatnią mszę, przed
wyruszeniem do boju na pola
ossowskie. Upamiętniając bohaterskiego kapelana społeczność

ząbkowska ufundowała tablicę
pamiątkową, która została odsłonięta i poświęcona podczas mszy.
Chwilę później delegacja złożona z prezesa Ogółnopolskiego
Komitetu Pamięci ks. Jerzego
Popiełuszki, Ryszarda Walczaka,
wiceprezesa Jana Marczaka oraz
burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego przekazała, w uznaniu zasług, na ręce ks. Żarskiego
medal „Zło Dobrem Zwyciężaj”.
Natomiast Ryszard Walczak został odznaczony przez ks. płk.
medalem Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego.
Po mszy wszyscy uczestnicy
uroczystości przeszli w asyście
wojska na cmentarz parafialny,
pod pomnik obrońców z 1920 r.
Ta część rozpoczęła się od przemówień dostojnych gości. List
od wojewody mazowieckiego
odczytał dyrektor Krzysztof Dą-

browski, a z Ministerstwa Obrony Narodowej przewodniczący
Rady Miasta Ząbki Krzysztof
Bławdziewicz. Ponadto krótkie
przemówienia wygłosili członek
zarządu województwa mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz oraz burmistrz Robert Perkowski, który przypomniał o tym,
jaką rolę odegrały wówczas Ząbki. -W owym czasie przez Ząbki
przemaszerowało wiele jednostek
polskich. Stacjonowała tu także 8

Dywizja Piechoty pod dowództwem Gen. Józefa Hallera. Tutaj
również w dniu 14 sierpnia 1920
roku mszę polową odprawił kapelan 8 Dywizji ks. Ignacy Skorupka, przed wyruszeniem na pola
ossowskie. Również w Ząbkach
w starym budynku hrabiego Ronikiera był zorganizowany tymczasowy szpital polowy.
Pamiętajmy, że w czasie bitwy
pod Ossowem poległo
dokończenie na str. 10
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Zaproszenie dla
mieszkańców Ząbek
Burmistrz Miasta Ząbki

zaprasza mieszkańców na spotkania w sprawie „Kompleksowego
remontu i budowy głównych dróg w Ząbkach oraz innych istotnych
inwestycji miejskich”
2 września 2010r. – godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Piłsudskiego 35 (inwestycje dot. ul. 3 maja, Langiewicza, Orlej)
7 września 2010r. – godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Kościelna 2 (inwestycje dot. ul. Sosnowej, Gajowej, Maczka, Kosynierów, Ks. Zycha, Powstańców)
9 września 2010r. – godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Batorego
11(inwestycje dot. północnej części Ząbek, zwłaszcza ul. Wolności, 11 Listopada, P. Skargi, Rychlińskiego i Jana Pawła II)

www.zabki.pl

Zapraszamy na spotkanie samorządowe
wszystkich, którym zależy na rozwoju
Naszego Miasta.
Celem spotkania jest integracja aktywnych mieszkańców Ząbek, posiadających ciekawe pomysły i chętnych do pracy, by je zrealizować. Przy
zbliżających się wyborach samorządowych pragniemy stworzyć listy
radnych, którzy nie będą wybierani z „klucza partyjnego lub towarzyskiego” lecz będą w stanie wnieść swoje doświadczenie i praktyczne
zdolności dla dobra lokalnej społeczności. Nie czas na malkontentów
tylko na ludzi czynu. Jeżeli z tym się zgadzasz, zapraszamy na spotkanie: sala Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Orla 8, 30 sierpnia 2010 r.
(poniedziałek), g. 18:00.
Klub Radnych PiS Ząbki
P.S. Na spotkanie zaproszenie przyjął Burmistrz Miasta Ząbki Robert
Perkowski oraz były Wojewoda Mazowiecki oraz Minister w Kancelarii
Prezydenta Pan Jacek Sasin.

Zaproszenie na Festyn Miejski
5 września, tradycyjnie w Parku Miejskim
odbędzie się festyn miejski, na który serdecznie zapraszamy.
Program festynu:

14:15 - Otwarcie festynu
14:30 - Występ zespołu Latający Holender
15:45 - Występ zespołu tanecznego Fart z Miejskiego Ośrodka Kultury
- Prezentacja grupy baletowej z Miejskiego Ośrodka Kultury
- Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu najmłodszych
16:10 - Występ dla dzieci zespołu Okaryna
17:40 - Występ zespołu tanecznego Fart z Miejskiego Ośrodka Kultury
18:05 - "ZĄBKI - MIASTEM OGRODÓW" - wręczenie nagród
zwycięzcom Konkursu
18:20 - Występ zespołu Latający Holender
20:00 - Koncert Zespołu Top One

W czasie festynu poza sceną:

- kącik z pracami dzieci i młodzieży koła niepełnosprawnych,
kawiarenka; grill, loteria fantowa
- "Crazy Fryzjer" ( malowanie włosów i twarzy ) - punkt Świetlicy
Środowiskowej Nr 2 "Schowek"
- gry i zabawy zręcznościowe w plenerze
- harcerska grochówka
- punkt TelePizzy
- stragan z zabawkami dla dzieci młodszych
- prezentacja z możliwością zakupu biżuterii
- punkt z watą cukrową, stoiska z lodami
- zabawy na zamku dmuchanym i zjeżdżalni, w basenie z piłeczkami,
karuzela dla najmłodszych
- spacer na koniu
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Płyta poświęcona Papieżowi Wizyta Kombatanta z Glasgow
Po niedawnym wydaniu płyty
upamiętniającej postać bł. ks. Jerzego Popiełuszkę Miasto Ząbki
wydało kolejną audio-publikację, tym razem poświęconą Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II, w
90 rocznicę Jego urodzin oraz 90
rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Jest
to interesująca opowieść o Wielkim Polaku, a także swego rodzaju zbiór fragmentów utworów,
które są odtworzone w wersji ar
archiwalnej, a także zaprezentowane w interpretacji aktorów scen polskich (Gustaw Holoubek, Marek Wysocki),
a także studentów Wydziału Aktorskiego Wyższej Szkoły Komunikowania i
Mediów.
Kierownictwo artystyczne nad tym projektem sprawował Marek Wysocki.
Płyta powstała dzięki zaangażowaniu Burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego oraz przy wsparciu finansowym ze strony sponsorów: Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo Kredytowej (SKOK) w Wołominie oraz firmie KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych.
Płyta wspiera również poszkodowanych w tegorocznej powodzi (na okładce
podany jest nr konta, na który można przesłać niezbędną pomoc finansową).
17 sierpnia doszło do spotkania w Muzeum im. Nałkowskich w Wołominie,
podczas którego burmistrz Robert Perkowski i Marek Wysocki spotkali się z
młodzieżą, która przybyła z terenów objętych powodzią (okolice Tarnobrzega
i Sandomierza). Jako pamiątkę z pobytu goście otrzymali m.in. płyty wraz z
autografami burmistrza i artysty.
red.

6 sierpnia, w piątek, odwiedził Ząbki Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Glasgow. Była to
rewizyta, Dyrektor Gimnazjum nr 1 Karol Małolepszy odwiedził Stowarzyszenie w trakcie wymiany międzynarodowej uczniów z Ząbek i
Clydebank w Szkocji (Clydebank to miasto na przedmieściach Glasgow). Pan Leszek Grębocki odwiedził w Polsce rodzinę i jednocześnie
zwiedził Ząbki oraz okoliczne miejscowości wraz z ich największymi
atrakcjami. Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski niedługo będzie członkiem wspierającym Stowarzyszenia Kombatantów Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Kinga Jakisz

APTEKA „Pod Klonem”
Ząbki, ul. Piłsudskiego 20
tel./fax: (22) 781 – 64 –70
Szanowny Pacjencie

Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA

serdecznie zapraszamy
na rozmowę, konsultacje
doradztwo farmaceutyczne
Pon. – Pt. w godz. 13.30 – 14.30
Apteka czynna także w niedziele
wgodz. 10.00 – 14.00
www.aptekapodklonem.pl
e-mail: apteka.klon@wp.pl
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ZĄBKOWSKIE FIRMY - ZNIŻKA ZA DOWÓD
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Akcja „Zniżka za dowód” to bardzo dobry pomysł
Przedstawiamy Państwu kolejną firmę,
która bierze udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem jest to Szkoła Rodzenia
Babybooom, o której rozmawiamy z: Hanną
Drapińską, Eweliną Popielewską oraz Martyną Wylot, założycielkami, a jednocześnie
położnymi i instruktorkami.
Dlaczego zdecydowały się Panie rozpocząć swoją działalność w Ząbkach?
Ząbki, jako prężnie rozwijające się miasto, jest idealnym do tego miejscem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu młodych par zamieszkujących to miasto stworzyłyśmy miłe miejsce dla osób, które były wcześniej zmuszone szukać szkoły rodzenia w Warszawie. Chcemy, aby
młodzi rodzice mogli spotykać się w miłej atmosferze wymieniając doświadczenia i zdobywając
nowe umiejętności pod okiem profesjonalistek.
Skąd pomysł, aby otworzyć szkołę rodzenia?
Stworzenie miejsca takiego jak Babybooom od dawna było naszym wspólnym marzeniem.
Chcemy w nim realizować swoje pasje, pomysły i propagować nowoczesne spojrzenie na poród,
rodzicielstwo, a także na nasz zawód. Z wielkim zaangażowaniem zdobywamy nową wiedzę i
umiejętności, by przekazywać ją kobietom i uczyć jak wykorzystać umiejętności w praktyce.
Bliska jest nam idea naturalnego porodu, respektowania potrzeb kobiety, jej partnera, a także
mającego się narodzić dziecka.
Co Państwo oferują?
Pragniemy, aby w naszej szkole panowała serdeczna atmosfera. Tworzymy ją wraz z naszymi kursantami, towarzysząc im w oczekiwaniu na maluchy, a także w pierwszych miesiącach
ich życia. Przygotowujemy pary do porodu podczas Kursów Szkoły Rodzenia w 3 wariantach:
podstawowy (6 spotkań, raz w tygodniu), weekendowy oraz indywidualne przygotowanie do
porodu. Ponadto mamy bogatą ofertę warsztatów dla rodziców: pielęgnacji noworodka, pierwszej pomocy u dzieci, metod łagodzenia bólu porodowego, noszenia dzieci w chustach, a także
naukę masażu noworodków metodą Shantala oraz masaż dla kobiet w ciąży techniką Lomi Lomi
Nui. Aktywne mamy zapraszamy na ćwiczenia w ciąży i po porodzie. W przyszłości pragniemy
rozszerzyć naszą ofertę dostosowując się do potrzeb naszych klientów.
Dlaczego przystąpiły Panie do akcji "Zniżka za dowód?". Czy warto było? Co Państwo
sądzą o tego typu akcjach?
Akcję ,,zniżka za dowód” uważamy za bardzo dobrą formę promocji lokalnych przedsiębiorstw
oraz samego miasta. Ułatwia nam ona dotarcie do mieszkańców Ząbek, a także młodzi rodzice
mają szansę dowiedzieć się o istnieniu Szkoły Rodzenia w ich mieście. Pozdrawiamy mieszkańców Ząbek, oraz zachęcamy do odwiedzenia Babybooom i przypominamy, że dla osób zameldowanych mamy 10% zniżkę.
Dziękuję za rozmowę.
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Zniżka za dowód osobisty
Firmy, które zgłosiły swój akces do akcji "Zniżka za dowód osobisty".
FIRMA
„Sukces” - szkolenia językowe

ADRES
ul. Malczewskiego 6

STRONA WWW

TELEFON

ZNIŻKA

tel. 22 498 49 50

7%

Restauracja „77” - potrawy z grilla i kuchnia między- ul. Sikorskiego 33d (wejście od ulicy Stef- www.siodemki77.pl
narodowa
czyka – osiedle Bajkowe)

tel. 22 252 77 77

7%

DRIMS – profesjonalne drzwi

ul. Ks. Skorupki 91

www.drims.com.pl

tel. 22 781 41 72

15% (w czerwcu 18%)

WWMEDIA – produkcja filmów i nagrań wideo

ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7

www.wwmedia.pl

tel. 22 762 80 68

10%

Naprawa sprzętu AGD – Michał Równy

ul. Powstańców 70H

tel. 602 638 077

10%

Fotograf - Zbigniew Marcjanik

ul. Sikorskiego 35

www.zbigardo.pl

tel. 22 781 55 14

20%

MDG DATA - Mirosław Sobiecki

ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29

www.mdgdata.pl

tel. 22 349 25 55

Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają: - 10% na zakup Systemu do
zarządzania przed-siębiorstwem Comarch OPTIMA, - 20% rabatu na usługi
informatyczne. Mieszkańcy Ząbek: - 20% rabatu na usługi informatyczne.

FOTOGRAFIKUS - firma fotograficzna

ul. Żabia 13

www.fotografikus.pl

tel. 509 136 745

10%

Agencja „Metropolis” - Nieruchomości

ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą)

www.metropolis.waw.pl

tel. 22 781 44 56

10%

English Way School – szkoła języków obcych

ul. Piłsudskiego 154

www.englishway-szkola.pl

tel. 606 626 747

5%

Tomiko – wszystko dla dziecka

ul. Rybna 6

www.tomiko.pl

tel. 609 608 521

5%

Machowicz Budownictwo

ul. Gdyńska 39a

www.machowicz.pl

tel. 504 723 593

7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu oraz
pozostałych urządzeń budowlanych, a także na usługi budowlane roboty wykończeniowe

CERT – EKO - projektowanie i świadectwa charakte- ul. Powstańców 60 lok. 121
rystyki energetycznej

www.cert-eko.pl

tel. 504 589 852

15%

W48 Expert - kosztorysy napraw powypadkowych

-

tel. 22 781 71 36

10%

GLASIMPRESSION - Krzysztof Kujawski – sprzedaż ul. Kopernika 3
luster

-

tel. 603 324 614

10%

EDU-ZABAWKI.PL - zabawki edukacyjne dla dzieci w
wieku przedszkolym

www.edu-zabawki.pl

ul. Sikorskiego 39

-

www.sukces-szkola.pl

-

-

7%

Gór-Pis – firma developerska

ul. Chopina 17a

www.gor-pis.pl

tel. 22 781 46 15

2% na zakup mieszkań

DRIMS/ 2 – sprzedaż okien

ul. Księdza Skorupki 91

www.drims2.pl

tel. 22 781 41 72

25%

Property Management Lech Kowalewski – nierucho- ul. Powstańców 15B
mości

-

tel. 792 277 710

20%

P.U.H. Henryk Lubaszka – blacharstwo i mechanika pojaz- ul. Wigury 3A
dowa, przeglądy i sprzedaż części

-

tel. 22 781 77 82

5%

Dialogos – biuro tłumaczeń

ul. Legionów 10a/4

www.dialogos.pl

tel. 605 104 284

10% na wszystkie tłumaczenia pisemne (nieprzysięgłe)
i ustne (konsekutywne i symultaniczne)

”DOSA” – biuro ochrony osób i mienia

ul. Witkiewicza 14

www.dosa.pl

tel. 22 814 56 41

5%

Apteka przy Orlej

ul. Orla 6/67

-

tel. 22 358 12 20

5%

Biuro Beaty – biuro rachunkowe

ul. Łodygowa 94

www.biurobeaty.com.pl

tel. 22 243 79 68

5%

PERFECT COMP KAMIL WENDA – kompleksowe usłu- ul. I Brygady 27
gi informatyczne, sprzedaż komputerów

www.perfectcomp.pl

tel. 502 372 348

20% na usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych

AUTOGLOB - firma motoryzacyjna

ul. Powstańców 14

www.autoglob.pl

tel. 22 762 90 65

5% na nasze usługi oraz 5% na części użyte do naprawy.

Meble i Styl – produkcja i sprzedaż mebli

ul. Piłsudskiego 27B

www.mebleistyl.pl

tel. 605 225 337

10%

Vatax – kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciecha ul. Sikorskiego 33d/ 63,64
Gut

www.vatax.com.pl

tel. (22) 353 97 56

10%

Salon Auto Praga

www.autozoliborz.pl

tel. 22 355 2000

aktualnerabaty promocyjne+ 1000 zł

Błękit Jerzy Przychodzeń - oprogramowanie kompute- ul. T. Borowskiego 2 pok. 220, Warszawa
rowe dla firm, sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis

ul. Radzymińska 334

www.blekit.com

tel. (22) 49 23 320,
kom. 501 255 842

20%

Architekt wnętrz Marlena Guzik – projektowanie ul. Andersena 18D lok. 11
wnętrz

-

tel. (22) 762 30 73,
kom. 608 896 136

10%

Gabinet kosmetyczny Mariage – pełen zakres usług

www.mariage.waw.pl

tel. (22) 781 40 00

5%

www.soe.com.pl

tel. (22) 781 46 11

20%

ul. Batorego 1 (1 piętro)

School of English – wszystkie języki obce, przedmioty szkol- ul. Chopina 9
ne i akademickie, logopedia
Fotografia ślubna i okolicznościowa Zbigniew Świderski

fotoswiderski@gmail.com

www.zbigniewswiderski.pl

tel. 501 138 685

10%

Dobra Wróżka Krystyna

ul. B. Prusa 8

www.wrozka.waw.pl

tel. (22) 781 62 34,
kom. 512 075 238

10%

”Ekspert S.C.” Salon Vacu – nowoczesne odchudzanie ul. Sikorskiego 33a/40
i kształtowanie sylwetki

-

tel. (22) 676 83 53,
kom. 784 914 905

10%

mobile ENGLISH – angielski z dojazdem

www.angielskizdojazdem.pl

kom. 502 917 131

5%

Geo – Inwent Jarosław Szczepocki – usługi geode- ul. Szwoleżerów 130/28
zyjne i kartograficzne

www.geo-inwent.pl

kom. 607 332 645

5%

Babybooom – szkoła rodzenia

ul. Piłsudskiego 46

www.babybooomzabki.pl

kom. 696 136 298

10%

SĘK BUD – usługi remontowo budowlane

ul. Warszawska 46a lok. 16

www.sek-bud.pl

kom. 502 228 925

15%

Studio Rollmasażu Ewelina Górska – zabiegi na ciało

ul. Wojska Polskiego 1 lok. 6

-

kom. 668 394 462,
604 632 903

10%

ul. Gajowa 32a

5

CO SŁYCHAĆ

INWESTYCJE MIEJSKIE
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Budowa ul. Sosnowej i Gajowej Budowa ul. Langiewicza
11 sierpnia został ogłoszony przetarg na budowę ul. Sosnowej i fragment ul. Gajowej.
Termin składania ofert na Sosnową i Gajową upływa 16 września 2010 roku.
-Ulice razem z już wybudowaną Kosynierów i Maczka stworzą wspólny
ciąg komunikacyjny łączący Powstańców, Szwoleżerów z ulicą Ks. Skorupki. Przedłużeniem tego ciągu będzie ulica Langiewicza, która jest już
po procedurach przetargowych – informuje burmistrz Robert Perkowski.

Budowa ul. Rychlińskiego i
Sobieskiego oraz Piotra Skargi
Po odbyciu całej procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie
najatrakcyjniejszej oferty firma KROL z Wołomina rozpoczęła budowę ul.
Rychlińskiego. Wraz z nią zostanie przebudowany fragment ul. Sobieskiego (tak aby ulice te stanowiły jeden ciąg komunikacyjny). Oprócz tych
dróg firma będzie budowała ul. Piotra Skargi oraz ul. Batorego (droga
powiatowa). Zgodnie z umową ul. Rychlińskiego wraz z fragmentem ul.
Sobieskiego ma zostać wybudowana w ciągu 4 miesięcy, zaś ul. Piotra
Skargi w ciągu 5 miesięcy.

Zakończony został przetarg na budowę drogi w ulicy Langiewicza.
Do przetargu stanęło 5 oferentów. Po analizie dokumentów i uprawomocnieniu się procedury niebawem zostanie podpisana umowa o wykonawstwo.

Budowa wodociągu
i drogi w ul. Wolności
Na 4 sierpnia został wyznaczony termin składania ofert na budowę ul.
Wolności. Wpłynęło 5 ofert na realizację tego zadania. Po weryfikacji dokumentów przetargowych nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą tej drogi.
Również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłosiło przetarg
nieograniczony na roboty budowlane związane z budową wodociągu w
ul. Wolności.

Budowa wodociągów
w ulicach: Tetmajera,
Stwosza, Żeromskiego,
Budowa przepompowni wody Lisa-Kuli, Sobieskiego,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, iż w dniu 11
Piaskowa
sierpnia 2010 r. konsorcjum firm Wiertconsulting sp. z o.o. i Top Technologie rozpoczęło prowadzenie robót budowlanych związanych z budową
strefowej przepompowni wody w ul. Chełmżyńskiej / Piłsudskiego. Zgodnie z zawartą umową prace budowlane powinny zakończyć się w połowie
października 2010 r.
W związku z powyższym w godzinach nocnych od godz. 23.00 do godz.
4.00 mogą (w określone dni) występować problemy z zaopatrzeniem w
wodę w południowej części Ząbek, tj. rejonie ulic: Piłsudskiego, Powstańców wraz z przyległymi oraz Skrajnej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego,
podpisane zostały umowy obejmujące roboty budowlane związane z budową wodociągów w rejonie ul. Batorego tj. w ulicach: Tetmajera, Stwosza, Żeromskiego, Lisa-Kuli, Sobieskiego, Piaskowa, wraz z odrzutami
w kierunku posesji.
Prace budowlane prowadzone będą w okresie letnim oraz jesiennym i
powinny zakończyć się na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Wartość
udzielonych zamówień publicznych to ponad 700 tys. zł.

Budowa ul. Powstańców (II etap)

ulicy będzie wykonany kompleksowo: kanalizacja deszczowa, 7-metrowa
nawierzchnia, ścieżka rowerowa, obustronny chodnik, zatoki parkingowe.
Od podpisania umowy wykonawca będzie miał 3 miesiące na wykonanie
tego fragmentu drogi. Nadmienię, że w chwili obecnej cały czas trwają
prace przygotowawcze zmierzające do pozyskania (wywłaszczenia) brakujących fragmentów działek celem przedłużenia Powstańców do ronda
– informuje burmistrz Robert Perkowski.

Po wybudowaniu I odcinka ul. Powstańców (od strony ul. Piłsudskiego)
nadszedł czas na kolejny fragment, który jest kontynuacją pierwszego. Prace zostaną przeprowadzone na odcinku ul. Reymonta – Różana.
- Termin składania ofert upływa w dniu 16 września br. Zlecany fragment
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Ząbki otrzymały dofinansowanie na drogi
W dniu 29 lipca 2010 r. w godzinach porannych w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie
umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na
projekt „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach
etap I”.
Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego: Waldemar Roszkiewicz
i Piotr Szprendałowicz, a ze strony
Miasta Ząbki – Burmistrz Robert
Perkowski i Skarbnik Elżbieta Żmijewska.
Ząbkom przyznano kwotę dofinansowania w wysokości 11 190
799, 10 zł, co stanowi 85% całości inwestycji . Całkowity koszt
tej inwestycji to 13 165 664 zł..
Środki zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na
lata 2007 – 2013 Priorytet III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
Za te pieniądze zostanie przepro-

wadzona budowa ulic: Rychlińskiego, P. Skargi, Wolności a także
remont starego fragmentu ul. Wolności, remont ul. 11 Listopada i
części ulicy Jana III Sobieskiego, na
odcinku od ul. Rychlińskiego do ul.
Wojska Polskiego.
Budowa wszystkich wymienionych dróg zostanie rozpoczęta jeszcze w roku bieżącym. Podpisano już
umowę z wykonawcą ulic P. Skargi
oraz Rychlińskiego. Trwa procedura
związana z wyłonieniem wykonawcy ul. Wolności.
Przetarg na modernizację ulicy 11-go listopada zostanie uruchomiony na końcu, z uwagi na
rozpoczętą właśnie budowę ulicy
Batorego. Ponieważ starostwo
zorganizowało objazdy przez 11go Listopada nie można tej ulicy
rozkopać przez zakończeniem

budowy drogi powiatowej (Batorego). Prawdopodobne prace w
11-go Listopada rozpoczną się na
przełomie września i października.
W rezultacie tego projektu zmodernizowanych oraz wybudowanych
zostanie ponad 3,6 km dróg. Ponadto wybudowane zostanie skrzyżowanie ulic: 11 Listopada, Szpitalnej
i Rychlińskiego. Powstaną chodniki
i ścieżki rowerowe. Wybudowane

zostanie również odwodnienie ciągu drogowego. Oprócz tego położona zostanie telekomunikacyjna
linia światłowodowa oraz przebudowane zostaną kolidujące ze sobą
urządzenia infrastruktury technicznej tj.: linie elektroenergetyczne
kablowe i napowietrzne SN i NN,
sieci gazowe, wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
IP

Rekrutacja do
Powszechny spis rolny
Narodowych Sił Rezerwy
Wojsko chce w 2010 r. pozyskać ok. 10 tysięcy żołnierzy Narodowych
Sił Rezerwowych. Dla kogo jest ta służba i jakie są zasady jej rekrutacji?
Wzorem innych państw NATO żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach NSR przeznaczeni byliby głównie do:
uzupełnienia określonych jednostek wojskowych przewidywanych do
użycia w sytuacjach kryzysowych;
zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
służby w strukturach medycznych;
wzmocnienia realizacji misji wojskowych poza granicami kraju.
Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych NSZ mają być
żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz inni żołnierze rezerwy. Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego,
byliby kierowani do służby przygotowawczej. Ale, jak zapowiada Sztab
Generalny WP, pierwsze szkolenia odbędą się dopiero w 2011 roku.
Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
dla Warszawy Pragi-Południe, ul. Szwedzka 2/4, tel. 22 687-24-11.

Krzysztof Krajewski

Zgodnie z wystąpieniem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie uprzejmie informuje się,
że zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. Nr 126 z dnia 10
sierpnia 2009 poz. 1040) w dniach od 1 września
do 31 października 2010 roku według stanu na dzień
30 czerwca 2010 roku o godz. 24:00 na terytorium
kraju przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny, którego celem
jest dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach
określonych przez Komisję Europejską, zapewnienie bazy informacyjnej o
gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych,
koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz
społecznej na wsi, analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni
lat 2002-2010, wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych
(FAO, OECD i inne), aktualizacja pospisowego statystycznego rejestru
gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do
różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach
następnych).
Urząd Miasta Ząbki

Budowa wodociągu w ul.:
Dolnej, Olszewskiego oraz
Piastowskiej
-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach ogłosiło przetarg
nieograniczony na roboty budowlane związane z budową wodociągów w
ulicach: Dolnej i Olszewskiego oraz w ulicy Piastowskiej, wraz z odrzutami w kierunku posesji. W przypadku wodociągu w ul. Piastowskiej przetarg obejmuje wymianę istniejącej sieci – poinformował dyrektor PGK

Robert Świątkiewicz
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Miejsca pamięci Bitwy Warszawskiej
W sierpniu tego roku przypadła 90. rocznica Bitwy Warszawskiej, stanowiącej kulminacyjny okres
wojny prowadzonej przez odrodzoną po zaborach Polskę z najeźdźcą ze Wschodu. Licznie cmentarze
i miejsca upamiętnienia bitwy przypominają kolejnym pokoleniom Polaków trudną drogę do niepodległości. Poniżej krótkie wspomnienie zmagań pod Ossowem i Radzyminem, które zajęły poczesne miejsce
na szlaku narodowej tradycji, a także o znajdujących się tam miejscach pamięci, pielęgnowanej o tych
wydarzeniach w czasach obecnych.

wnętrze kaplicy w Ossowie
Ossów
Potyczka pod Ossowem była
pierwszym polskim zwycięstwem
na przedpolu Warszawy. Ochotnicy,
gimnazjaliści i studenci, rozgromili
doświadczonych żołnierzy sowieckich. Jak to się mogło stać? Wzięci
do niewoli czerwonoarmiści dawali
świadectwo, że w Ossowie – na tle
porannego nieba, mieniącego się ni
to łuną, ni to poświatą – ujrzeli postać Bogurodzicy. Na ten widok rzucili się do ucieczki. Był to początek
końca pochodu Armii Czerwonej w
drodze na podbój Europy!
Na cmentarzu w Ossowie spoczywają prochy żołnierzy z ochotniczego
batalionu 236 pułku piechoty, którzy
polegli 14 sierpnia 1920 r. broniąc
przed bolszewikami dostępu do War
Warszawy. Z ośmiuset polskich żołnierzy, walczących na polach Ossowa,
trzystu pozostało na pobojowisku.
W pierwszym kontrataku na pozycje
nieprzyjaciela zginął ich kapelan, ks.
Ignacy Skorupka, pośmiertnie odznaczony przez gen. Józefa Hallera
krzyżem Virtuti Militari. Jego prochy zostały złożone na Powązkach w
kwaterze 244. Komunikat sztabu generalnego z 16 sierpnia podawał: „Ze
szczególnym uznaniem należy podkreślić bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki z 8 dywizji piechoty,
który w stule z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom”.
Wkrótce po zwycięstwie – w
Ossowie odbywały się uroczystości
upamiętniające to wydarzenie zarówno na cmentarzu żołnierzy poległych,
jak i w miejscu śmierci ks. Ignacego
Skorupki, które upamiętnia wzniesio-
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ny tam krzyż. W 1921 r. postawiono
pomnik, na którym widnieje napis:
„Siedmiokroć odpieraliśmy hordy
bolszewickie i tu padliśmy u wrót
Stolicy a wróg odstąpił…”. Ten napis
mówi w lapidarnym skrócie zarówno
o zaciętości walk, jak i o cudownych
okolicznościach zwycięstwa. W
1923 r. postawiono tu kaplicę. Każdego roku, 15 sierpnia, w rocznicę
zwycięskiej bitwy sprawowano tu
Mszę św. i obchodzono święto Wojska Polskiego.

Kaplica i pomnik w Ossowie
W czasie II wojny światowej kaplicę zdewastowano i zabroniono w niej
praktyk religijnych. W 1945 r. teren
został włączony do poligonu wojskowego, a most prowadzący przez
rzekę został zniszczony. Wojna polsko-bolszewicka była tematem tabu.
Teren zalesiono i odcięto od świata.
Cmentarz niszczał.
Okoliczni mieszkańcy ukradkiem
odwiedzali mogiły poległych, modlili
się, składali kwiaty i palili znicze. Pro-

boszcz z Kobyłki ks. prał Kazimierz
Konowrocki w latach 70. XX w. odbudował most na rzece, przez który
dociera się do kaplicy i na cmentarz,
uporządkował cmentarz i odbudował
kaplicę.
Następny proboszcz, ks. prał. Jan
Andrzejewski, powołał Komitet Obchodów Bitwy Polsko-Bolszewickiej.
Z jego inicjatywy powstał pomnik ks.
Ignacego Skorupki. Za jego przyczyną stanął również, powstały z pomocą
Polonii, pomnik gen. Józefa Hallera,
który w 2000 roku odsłoniła córka generała. Dzięki pomocy władz samorządowych i przy współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej powstał
specjalny pawilon ekspozycyjny: tzw.
Panorama Ossowska, która jest stałą
ekspozycją mapy plastycznej wojny
1920 r.
Od 1999 r. uroczystości w Ossowie rozpoczynają się przy krzyżu
upamiętniającym miejsce śmierci
ks. Skorupki, do którego prowadzi
brzozowa aleja. 13 czerwca 1999 r.
miejsce to i zgromadzonych wokół
ludzi pobłogosławił z helikoptera Jan
Paweł II w drodze do Radzymina.
Każdego roku przybywa do Ossowa wielu pielgrzymów i patriotów,
by dziękować Bogu za dzielnych
żołnierzy poległych w obronie Ojczy-

Kaplica na cmentarzu poleglych
w Radzyminie
zny, a także pobudzać w sobie ducha
patriotyzmu i odpowiedzialności za
Ojczyznę.
W tym roku, z racji 90. rocznicy
bitwy, 15 maja odbył się rowerowy
rajd promienisty do miejsca śmierci
ks. Skorupki a 25 maja miał miejsce
zjazd kapelanów wojskowych oraz
młodzieży ze szkół imienia ks. Ignacego Skorupki.
Podczas uroczystych obchodów 90
rocznicy Cudu nad Wisłą, w Ossowie
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w dniu 14 sierpnia ks. Ignacy Skorupka został pośmiertnie odznaczony
Orderem Orła Białego. Od prezydenta Bronisława Komorowskiego najwyższe polskie odznaczenie odebrała
wnuczka brata księdza Skorupki –
Anna Maria Rogaska.
Radzymin
Kluczową rolę w Bitwie Warszawskiej odgrywały zażarte boje o Radzymin. Osią tragicznych wydarzeń
była tzw. szosa warszawska. Wzdłuż
niej szły polskie ataki mające na celu
odbicie miasta, nią wożono rannych
żołnierzy do szpitali polowych, tędy
podążały polskie czołgi, by wesprzeć
walczących. Przy niej stały polskie ar
armaty i mieściły się gniazda karabinów
maszynowych. Miasto czterokrotnie
przechodziło z rąk do rąk. Wojska rosyjskie ostatecznie zostały odparte 15
sierpnia 1920 r. wieczorem.
Świadectwem poniesionych w
tamtym okresie ofiar jest cmentarz
poległych żołnierzy polskich, stanowiący historyczną część obecnego
cmentarza parafialnego. Od bramy
cmentarza prowadzi szeroka aleja
z krzyżem ustawionym po środku.
Obustronnie i symetrycznie utworzono duże kwatery zbiorowych mogił
nieznanych żołnierzy – rozdzielone
pasami zieleni. Na wysokości krzyża,
po jego prawej stronie, w 1927 roku
wybudowano kaplicę, która stała się
mauzoleum a jednocześnie pomnikiem wzniesionym ku czci poległych.
W kaplicy znajduje się replika obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej,
pamiątkowe tablice i urny z ziemią z
Katynia, oraz z cmentarzy żołnierzy
polskich 1920 r. w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku.
W 1944 roku cmentarz został częściowo zniszczony. Po wojnie, aż
do 1956 roku obowiązywał zakaz
organizowania tu jakichkolwiek uroczystości. Od 1989 roku, w rocznicę
„Cudu nad Wisłą” na cmentarzu odprawiana jest Msza św. z udziałem
najwyższych dostojników państwowych i generalicji.
Wydarzenia 1920 r. w Radzyminie
były przyczyną dyskryminacyjnej
polityki władz za czasów PRL-u, pozbawiającej m.in. Radzymin w 1952
roku prawa do powiatu – którym był
od 1867 r. Przygotowywane z dużym
rozmachem uroczystości 500-lecia
miasta w 1975 r. władze partyjne
nakazały wyciszyć do minimum. W
1990 roku przywrócony został miastu
herb z 1936 roku, przedstawiający
„Oko Opatrzności” Bożej.
13 czerwca 1999 roku Radzymin
nawiedził papież Jan Paweł II. Modlił
się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich
1920 roku i spotkał się z nielicznymi
już wówczas bohaterami wojny polsko–bolszewickiej.
Marek Połomski
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Problematyczny objazd ul. Batorego
Nie da się nie zauważyć, że rozpoczął się już długo wyczekiwany drugi etap remontu ulicy Batorego. Jednak przyzwyczajeni do ciągłych problemów i niejasności i tym razem nie uniknęliśmy błędów. Jako radny z
okręgu obejmującego również ulice Batorego bardzo interesowałem się
tą inwestycją. Już w maju tego roku zwróciłem się z prośbą do pracowników naszego urzędu, by przypilnowali urzędników z powiatu wołomińskiego. Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zarządca drogi powinien złożyć
wniosek do uzgodnienia do burmistrza Ząbek. Ponadto Miasto Ząbki ma
prawo do zgłaszania uwag w sprawie inwestycji drogowych (por. art. 7
ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).
Moja prośba dotyczyła zwłaszcza dostarczenia z wyprzedzeniem planu zastępczej organizacji ruchu. Z doświadczenia wiemy, że te plany
tworzone są bez wizyty na terenie inwestycji i do tego na szybko, „na kolanie”. Moim celem było odpowiednio wcześniej powiadomienie mieszkańców o utrudnieniach. Niestety pracownicy powiatu do ostatniej chwili (do dnia wejścia wykonawcy na budowę) nie przekazali odpowiednich
dokumentów Urzędowi Miasta. Wielokrotnie byłem świadkiem rozmów
telefonicznych między urzędnikami miejskimi, a pracownikami powiatu
i ze zdumieniem słuchałem jak przedstawiciele powiatu tłumaczą, że takich planów po prostu jeszcze nie mają. Z niecierpliwością czekaliśmy
więc (ja radny, burmistrz, urzędnicy miejscy) na rozpoczęcie inwestycji,
bo wtedy okaże się jak poradzi sobie z tym wykonawca. Tymczasem do
ręki wpadł mi jeden z ostatnich numerów „Gońca Ząbkowskiego” (nr
7/2010 (9)), w którym czytam o nielogicznych decyzjach urzędników

została pominięta „nowa” część
ulicy 11-go Listopada. Zastrzeżenia zapewne budzi sam projekt
ulicy Batorego. Zaczynając od
urywającego się chodnika na wysokości ulicy Gałczyńskiego po
stronie działek do urywającej się
ścieżki rowerowej przy Gimnazjum nr 2. Zwłaszcza ta ścieżka
rowerowa wymaga uwagi, gdyż
w tym rejonie ruch rowerowy jest
wyjątkowo duży. Na szczęście
urzędnicy miejscy są w trakcie
rozmów ze starostwem ws. zmiany projektu w tym rejonie.
Podobnie jak w roku ubiegłym,
powiat nie poinformował na czas
warszawskiego ZTM o remoncie i
zamknięciu ulicy Batorego. Choć
w roku bieżącym było nieco lepiej,
to i tak można było zaobserwować
zabłąkane autobusy linii 199 na
terenie Ząbek. Gdyby współpraca
starostwa była właściwa, autobusy na czas remontu nie musiałyby

w sprawie inwestycji drogowych. Artykuł dotyczył ulicy Kolejowej będącej w zarządzie powiatu. Jak wiadomo gazeta oraz starosta należą do
Platformy Obywatelskiej. Przerażony stwierdziłem, że skoro gazeta, która powinna wspierać starostę pisze o nieprawidłowościach w powiecie
to, aż strach pomyśleć co się będzie działo przy budowie powiatowych
ulic Batorego i Szpitalnej. Poważnie zacząłem się zastanawiać czy nie
należałoby odebrać powiatowi tych dróg i przejąć w zarząd Miasta. Przecież mieszkańcy zawsze dzwonią do Urzędu Miasta i pretensje mają do
urzędników i radnych miejskich, a remonty dróg powiatowych są wykonywane za niemały udział finansowy Miasta. Ale to temat na dłuższe
rozważania.
Wracając do ulicy Batorego, dostarczono w końcu projekt czasowej
organizacji ruchu. Chociaż nie uwzględnia wszystkich istniejących znaków - co jest powodem umieszczenia kilku sprzecznych ze sobą oznakowań - to nie budzi on większych zastrzeżeń. Szkoda, że nie zawiera
również informacji o nowych przystankach autobusowych oraz zupełnie

są bezpieczne i nie wszystkie drogi mają pierwszeństwo przejazdu. Na
uwagę zasługują zwłaszcza skrzyżowania równorzędne wzdłuż całej ulicy Górnośląskiej oraz wyjazd z ulicy 11-go Listopada w Rychlińskiego
(zmiana pierwszeństwa przejazdu). Ponadto gwarantuję, że znaki o „ślepej” ulicy naprawdę oznaczają „ślepą” ulicę. Nic nie da próba dotarcia
nią na jakąkolwiek inną drogę. Zauważyłem bowiem, że spora grupa kierowców (raczej przejezdnych) wciąż uparcie szuka objazdu na własną
rękę. Rozumiem, że tablica informacyjna o objeździe ma za małe napisy
i jest zasłonięta drzewem jak kilka innych znaków, ale po jednym dniu
już można się zorientować, że nie ma innej drogi.
Kończąc chciałbym podkreślić, że chodź zawsze pojawiają się niedoróbki, a przy tego typu inwestycjach niedogodności, to najważniejsze
jest, że w końcowym efekcie otrzymamy coś na co długo wszyscy czekaliśmy.

znikać z północnej części miasta.
Moje ambitne plany rzetelnego
informowania mieszkańców o tej
inwestycji nie doszły do skutku z
powodu „olewającego” stosunku
urzędników powiatowych. Zamieszczam jednak prostą mapkę,
którą przygotowałem w celu informacji i ostrzeżenia kierowców,
że nie wszystkie skrzyżowania

Radny Miasta Ząbki
Marcin Kubicki
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dokończenie ze str. 1

wielu polskich żołnierzy i
wielu zostało rannych. W tej
sławnej bitwie walczyli również mieszkańcy Ząbek, między innymi byli to: Karol Książek, Czesław Bąk i Aleksander
Grotman, którzy zgłosili się na
ochotnika do wojsk stacjonujących w Ząbkach – powiedział
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OBCHODY "CUDU NAD WISŁĄ" W ZĄBKACH
burmistrz Robert Perkowski.
Po przemówieniach odbył się
apel poległych, a żołnierze oddali
salwy honorowe. Następnie delegacje złożyły przed pomnikiem
pamiątkowe wieńce. Na zakończenie wystąpił z repertuarem
patriotycznym ząbkowski chór
„Złota Jesień”.
Ząbkowskie uroczystości roz-

poczynają cały cykl obchodów
Bitwy Warszawskiej w powiecie
wołomińskim. Za uczestnictwo w
obchodach podziękował wszystkim burmistrz Ząbek. -Chciałbym
mocno podziękować wszystkim
uczestnikom tych uroczystości,
mieszkańcom, ale także znakomitym gościom, przedstawicielom duchowieństwa, władzom

www.zabki.pl
państwowym i samorządowym
oraz żołnierzom, którzy nadają tym uroczystościom wysoką
rangę. Chciałbym również podziękować moim poprzednikom,
którzy w 2002 r. zainicjowali tak
uroczyste obchodzenie tego święta – powiedział na zakończenie
burmistrz Robert Perkowski.
red.

www.zabki.pl

OBCHODY "CUDU NAD WISŁĄ" W ZĄBKACH

CO SŁYCHAĆ

11

RELACJE Z WAKACJI

CO SŁYCHAĆ

Z wizytą u młodych piłkarzy w Olecku
W dniu 11 sierpnia radni
Prawa i Sprawiedliwości Jan
Kurowicki i Marcin Kubicki
odwiedzili obóz treningowy
MKS Dolcan w miejscowości Olecko. Pobyt wychowanków klubu MKS Dolcan
współfinansowany był ze
środków gminnych, dlatego
przedstawiciele Rady przekazali pozdrowienia również
od Burmistrza Miasta Ząbki,
Robert Perkowskiego. Delegację przywitał kierownik
Dariusz Rączka oraz trener
Konrad Kucharczyk. Rad-

ni przekazali zawodnikom
drobne upominki w postaci
płynów i batonów dla sportowców. Podczas pobytu
delegacji rozegrany został
mecz sparingowy z drużyną
Wigry Suwałki.
Trener drużyny z Suwałk
Mariusz Magierski doskonale przygotował swój zespół,
co zaowocowało wygraną
gospodarzy 5:3. Mimo przegranej mocno zmęczonej
treningami drużyny MKS-u
gra była ciekawa, a przewaga i posiadanie piłki było po
stronie drużyny z Ząbek.
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„Lato w Mieście” z MOSiR-em
Od 2 sierpnia 2010 r. przez trzy tygodnie trwała akcja „Lato w mieście’2010” prowadzona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W
czasie trwania akcji dla dzieci organizowane były zajęcia sportowe,
które odbywały się na terenie miasta Ząbki. Były to między innymi:
wycieczki rowerowe, turniej tenisa stołowego, turniej badmintona,
turniej piłki nożnej, turniej piłki koszykowej oraz gry i zabawy rekreacyjno-sportowe. Oprócz tych zajęć zorganizowano dla dzieci z
naszego miasta, które nie wyjechały na wakacje atrakcyjne wycieczki.
Dwukrotnie uczestnicy akcji mogli skorzystać z Całorocznego Stoku
Narciarskiego „Szczęśliwice”, na którym w środku lata mogli nauczyć
się i doskonalić swoją jazdę na nartach. Dla naszych dzieci udostępniono również tor do zjazdów kolejką grawitacyjną, który cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem uczestników „Lata w mieście”. Ale
wakacje to nie tylko narty, ale również woda. Dzieci w czasie akcji od-

wiedziły warszawskie kryte pływalnie przy ulicy Kasprzaka i Rokossowskiej oraz zespoły odkrytych basenów „Szczęśliwice”, „Powsin” i
„Moczydło”. A, że pogoda dopisała to zabawa w wodzie była świetna.
Również dwukrotnie dzieci odwiedziły kręgielnie Hula-Kula, na której oprócz gry w kręgle mogły korzystać ze wspaniałego placu zabaw.
W czasie wycieczek można było dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy i czegoś się nauczyć. W Muzeum Powstania Warszawskiego była
lekcja historii, a w czasie wycieczek do Ogrodu Zoologicznego oraz
Ogrodu Botanicznego w Powsinie – lekcja biologii. Wszystkie te zajęcia uzupełnione projekcjami filmów wypełniły czas zajęć nie dając
chwili nudy uczestnikom akcji „Lato w mieście”.
Jacek Romańczuk

Wypoczynek letni Koła TPD Ząbki

Tego lata podopieczni Koła TPD w Ząbkach wyjechali na turnus
usprawniająco- wypoczynkowy do Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego w miejscowości Gościm w województwie lubuskim.
Ośrodek położony był w samym sercu Puszczy Noteckiej nad jeziorem
Solecko. Mogliśmy wypoczywać wśród malowniczych krajobrazów
ziemi lubuskiej. Korzystając z kąpieli w jeziorze oraz pływając na kajakach i rowerach wodnych mieliśmy okazję obserwować dzikie ptactwo oraz rezerwat kormoranów.
Ośrodek wyposażony w doskonałą bazę rehabilitacyjną oferował
nam również wiele wspaniałych atrakcji sportowo- rekreacyjnych.
Dzieci, młodzież jak również chętni rodzice mogli brać udział w różnorodnych konkurencjach sportowych, które dostarczyły wszystkim
wiele emocji oraz zabawy. Wszyscy razem doskonale bawiliśmy się
podczas gry w kręgle, rozgrywek w badmintona, gry w bule czy w
czasie turnieju umysłowo- sprawnościowego między Grupą z Ząbek,
Gdańska i Resztą Świata. Każdy mógł wykazać się jakimiś sprawno-

ściami i zdobyć na koniec turnusu medal w jakiejś konkurencji.
Wybraliśmy się również na wycieczkę do Świerkocina, gdzie mogliśmy zobaczyć jedyne w Polsce ZOO Safari. Po Safari porusza się
własnym samochodem, lub tak jak my autokarem. Można wówczas z
bliska oglądać egzotyczne zwierzęta, które często zaglądają do okien
kierowców. W pobliskich Nowinach Wielkich zwiedziliśmy również
Park Dinozaurów.
Tegoroczny wyjazd dla podopiecznych naszego Koła był doskonalą formą aktywności związaną ściśle z krajoznawstwem. Nie tylko dostarczył wiele możliwości do poznawania i odkrywania nowych
miejsc i regionów naszego kraju, ale również pozwolił na sprawdzenie
się w zakresie umiejętności praktycznego działania i społecznego zachowania w środowisku.
W imieniu rodziców i podopiecznych Koła TPD w Ząbkach składamy serdeczne podziękowanie za dofinansowanie naszego wyjazdu:
Urzędowi Miasta Ząbki i Zielonki, Fundacji Bankowej im. dr Kantona, jak również wszystkim, którzy w zeszłym roku wpłacili 1% podatku na potrzeby naszego Koła.
Przewodnicząca Koła
Elżbieta Kołodziejek
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Znakomite wakacje z UKS „Jedynka Ząbki”
Z UKS „Jedynka Ząbki” po wakacyjną przygodę wyruszyło jak zawsze
52 dzieci. W pierwszej połowie lipca bawiliśmy się w malowniczo położopołożo
nej Witnicy. Dzięki współpracy z OPS w Ząbkach nawiązaliśmy kontakt ze
szkołą w Słubicach i zaopiekowaliśmy się na czas kolonii dziewczynką z
terenów poszkodowanych majową powodzią. Została ona przyjaźnie przyprzy
jęta przez nasze dzieci.
Założeniem tematycznym wyjazdu był cyrk. Zabawy, konkursy, konkurencje sportowe związane były z areną cyrkową. I niepotrzebne były spespe
cjalne umiejętności. Wystarczył zapał i kilka treningów, by uczestnicy, jak i
kadra żonglowali, chodzili na szczudłach, dokonywali zabawnych akrobacji.
Każdy, kto spróbował swoich sił w danej konkurencji otrzymywał dyplom.
I tak pod koniec wyjazdu dzieci zasypane były tytułami m.in.: szczudłołaza,
żonglera wirujących obręczy, budowniczego piramid cyrkowych, talerzowa
patyczaka, mopersa kukiełkowego, foczkowego sztukmistrza i wiele innych.
Pogoda sprzyjała nie tylko cyrkowym popisom. Wolny czas spędzaliśmy też
na rowerowych przejażdżkach, w Skansenie Budownictwa Wiejskiego oraz
w Nadleśnictwie Bogdaniec na ciekawej lekcji przyrody. W upalne dni, pod
okiem miłych ratowników, korzystaliśmy z kąpieli w pobliskim jeziorze.
Kilka razy bawiliśmy się w gorzowskim aquaparku.
Największe emocje wzbudził wyjazd do Tropical Island – największego
tropikalnego parku rozrywki koło Berlina. Atrakcji tego miejsca nie da się
opisać – to trzeba zobaczyć! Morze Południowe połączone wielką tropitropi
kalną wyspą z błękitną Laguną. Z jednej strony kompleks basenów, strefa
ogromnych, niesamowitych zjeżdżalni, a tuż obok przepiękne afrykańskie
rośliny i spacerujące kuropatwy w tle ćwierkających egzotycznych ptaszptasz
ków. Zmęczeni wodnym szaleństwem bawili się w Klubie Dziecięcym,
gdzie można było pościgać się gokartami, łódkami, postrzelać z kulkokulko
wych armatek, poszaleć na trampolinie lub pograć w piłkę nożną, siatkówsiatków
kę, koszykówkę.
Uczestnicy naszej kolonii nie mieli czasu na leniuchowanie. Konkursy
plastyczne, origami, zabawy integracyjne i gry terenowe dopełniały propro
gram tak bardzo, że każdą wolną chwilkę dzieci wykorzystywały na grę w
bilard, ping-ponga i badmintona.
Dni wypełnione po brzegi atrakcjami mijały szybko. Na koniec ochrzciliśmy nowych kolonistów i wyruszyliśmy w podróż powrotną. Ten wyjazd
zaowocował nowymi umiejętnościami i przyjaźniami. Zdrowy klimat i
wiele atrakcji sprawiły, że nie chcieliśmy wracać. Jedynym atutem przeprze
mawiającym za powrotem byli stęsknieni rodzice. A my przecież już nienie
długo wyruszymy na narty.
Organizatorzy
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OBÓZ HUFCA ZHP ZĄBKI W PIASUTNIE
Trzy tygodnie wakacji 106osobowa grupa dzieci i młodzieży z naszego miasta spędziła w
lesie w pobliżu miejscowości
Piasutno nad jeziorem Nożyce. Organizatorem wypoczynku
była Komenda Hufca ZHP Ząbki.
Uczestnikami obozu integracyjnego byli: zuchy i harcerze oraz
podopieczni Świetlicy Środowiskowej nr 1 i nr 2. Program naszego obozu, który nosił nazwę
„Orle Gniazdo” nawiązywał do
pięknych tradycji i zwyczajów
rycerskich oraz ideałów harcerskich , co związane było obchodami 600 rocznicy Bitwy Pod
Grunwaldem, 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego oraz 35
rocznicą powstania Hufca Ząbki.
Podczas obozu odbył się Zlot
Instruktorów naszego Hufca.
Uczestnicy poznawali i doskonalili swoje umiejętności z zakresu
technik harcerskich takich jak:
samarytanka, terenoznawstwo i
pionierka obozowa. Zdobywali
nowe sprawności harcerskie. Ba-

wili się na grach i biegach terenowych. Zwiedzali piękno Krainy
Wielkich Jezior podczas pieszych
wędrówek i wycieczek autokarowych. Przez cztery dni odbywały
się zajęcia surwiwalowe a wśród
nich wspinaczki i zjazdy linowe, gry i zabawy integracyjne i

sprawnościowe. Podczas obozu
odbyła się Olimpiada Sportowa,
Festiwal Piosenki oraz pasowanie
na obozowicza. Piękna pogoda
pozwoliła na zażywanie kąpieli
wodnych i słonecznych. Wieczory spędzano przy ogniskach i kominkach.

Komenda Hufca ZHP Ząbki
składa gorące podziękowania
wszystkim, którzy pomogli w
organizacji obozu, w szczególności Fundacji „Pomóżmy Dzieciom"
Komendantka Obozu
phm Elżbieta Klimkiewicz
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Nawałnica w Ząbkach
Nawet najstarsi ząbkowianie nie pamiętają, żeby Ząbki nawiedziła tak wielka wichura, jak miało to miejsce w pierwszy sierpniowy
piątek (6 sierpnia). Mnóstwo połamanych, a czasem powyrywanych z
korzeniami drzew, kilka zerwanych dachów, kilka połamanych słupów
energetycznych, a nawet dużych słupów ogłoszeniowych, zniszczony przystanek autobusowy, powyrywana sygnalizacja świetlna, kilka
uszkodzonych domów i kilkanaście samochodów, brak prądu to efekt
potężnej wichury, która nawiedziła głównie centralną część Ząbek.
Jeśli chodzi o drzewostan to najbardziej ucierpiał park miejski. Bardzo niebezpieczne okazały się też drzewa zlokalizowane w pobliżu
pasa drogowego, które pod wpływem nawałnicy łamały się niczym
zapałki. W ten sposób zostało zablokowanych kilka ulic m.in. Wojska
Polskiego, 3-go Maja. Do akcji szybko ruszyły służby miejskie: Straż
Miejska oraz urzędnicy odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwo
w mieście. Nieoceniona pomoc przyszła ze strony miejscowej OSP, a
także z sąsiednich z Radzymina i Kobyłki. W akcji pomagali również
radni oraz sami mieszkańcy.
Szczęśliwie nawałnica nie przyniosła ofiar. Niejedno powalone
drzewo, czy też olbrzymi dach, który został zerwany z lokalu gastronomicznego niosły śmiertelne zagrożenie.
Stosunkowo krótka, ale intensywna wichura poczyniła ogromne
szkody, które usuwać trzeba było przez kilka następnych dni.
Przy tak błyskawicznym działaniu żywiołu nie zawsze możliwa jest
odpowiednio szybka reakcja. Przy tego typu zagrożeniach najlepiej
jest poinformować odpowiednie służby ratownictwa (nr 112, 998).
Dysponują one bowiem odpowiednim sprzętem oraz bezpośrednio
informują i koordynują wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na danym terenie.
red.
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Falstart Dolcanu

fot. Ewelina Dzięcioł
Po trzech pierwszych kolejkach pierwszoligowych zmagań ząbkowski Dolcan zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli, z dorobkiem zaledwie
jednego punktu.
Remis ząbkowanie wywalczyli na „gorącym”
boisku GKS Katowice, gdzie bardzo udanie zainaugurowali sezon – „W pierwszej połowie mój
zespół dominował na boisku. Niestety w drugiej
troszeczkę za głęboko się cofnęliśmy, co stworzyło
kilka dogodnych sytuacji drużynie gospodarzy. Jestem jednak dumny ze swojej drużyny. Zagrało w
tym meczu siedmiu nowych zawodników, którzy

zaprezentowali się z niezłej strony” – podsumował
ten mecz trener Dariusz Kubicki. Już w 8 minucie
meczu, po błędzie obrońców gospodarzy gola dla
Dolcanu strzelił jeden z nowych nabytków – Grzegorz Piesio. Dwadzieścia minut później bardzo aktywny w tej fazie meczu Patryk Kubicki wywalczył
rzut karny, który niestety nie został zamieniony na
gola przez Piotra Kosiorowskiego.
Po przerwie rozpoczął się okres gry, który na dobrą sprawę trwa do dzisiaj, a obejmuje drugą część
meczu z GKS-em, spotkanie w Ząbkach z Łódzkim
Klubem Sportowym oraz wyjazd do Ostrowca Świę-

tokrzyskiego. Brak pomysłu na skonstruowanie akcji
ofensywnej, oddawanie rywalom inicjatywy w środku
pola i błędy w defensywie. Rzuca się w oczy brak na
napastników. Andrzej Stratowicz i Michał Zapaśnik leczą
kontuzje, a Kubicki i Rafał Wielądek … starają się.
Patrząc na niemoc prezentowaną przez naszych
zawodników przypomina się niestety bardzo nerwowa runda wiosenna, o której miałem nadzieję szybko
zapomnieć. Celnie podsumował to bramkarz gospodarzy Michał Wróbel, który po meczu powiedział
m.in. – Wiedzieliśmy, że jak się cofniemy, to rywale
nie będą mieli pomysłu na grę i tak też się stało. Wiadomo, że przez 90 minut meczu plus doliczony czas
gry, nie uniknie się błędu, jednak z przekroju całego
spotkania to my stworzyliśmy sobie więcej sytuacji,
co dało nam trzy oczka.
Z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że w Ząbkach z ŁKS-em Dolcan przegrał 0:2 (0:0), po bramkach Jakuba Koseckiego i Marcina Mięciela, a w
Ostrowcu Św. z KSZO - 0:1 (0:1), po celnym trafieniu
Krystiana Konarskiego.
W najbliższym czasie Dolcan rozegra w ramach
rozgrywek pierwszoligowych mecz w Ząbkach z Flo
Flotą Świnoujście – 21 sierpnia (sobota) o godz. 17,00,
następnie dwa mecze wyjazdowe w Szczecinie z Pogo
Pogonią – 29 sierpnia godz. 17,00 oraz w Nowym Sączu z
Sandecją – 4 września o godz. 17,00. W międzyczasie
(24 lub 25 sierpnia) Dolcan w meczu 1/32 Pucharu
Polski zmierzy się w Sanoku z tamtejszą Stalą.
Krzysztof Krajewski

fot. Ewelina Dzięcioł

Zgłoś drużynę do Ząbkowskiej Ligi
Szóstek Piłkarskich!
Rozpoczęły się już zapisy do Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Pierwszeństwo w udziale w rozgrywkach Z.L.S.P. mają zespoły, które brały udział w I edycji ligi oraz Pucharu Z.L.S.P. Zapisy potrwają do
dnia 3 września 2010 r. Zapisy przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub faxem na nr telefonu
(22) 762 00 63. W zgłoszeniu powinna podana być nazwa drużyny oraz imiona, nazwiska oraz daty urodzenia poszczególnych zawodników. Koszt udziału zespołu wynosi 300 złotych za jedną rundę rozgrywkową.
Liga składać się będzie z dwóch rund jesiennej i wiosennej. Start I i II Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich
planowany jest na dzień 12 września 2010 r.

Jacek Romańczuk
Dyrektor MOSiR
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POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW
- INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2010/ 2011

Zgodnie z :
• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
• Uchwałą Nr XXXIII/170/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 marca 2005 r.

Referat Oświaty i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Ząbkach informuje, że można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla
uczniów w formie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2010 r. do
30 czerwca 2011 r. w terminie do 15 września 2010 r. Wnioski do pobrania
w Referacie Oświaty oraz na stronie Urzędu Miasta Ząbki.
Pomoc materialna przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dorosłych (szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych) oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych,
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia obowiązku
nauki,
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w
szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł na
osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Ząbki,
• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych
z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie
przekracza 1820 zł rocznie,
• uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).
Stypendium szkolne jest przyznawane:
• na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
• na wniosek pełnoletniego ucznia,
• na wniosek dyrektora szkoły,
• z urzędu.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez:
• refundację dokonanego zakupu podręczników, pomocy szkolnych,
odzieży sportowej, usług związanych z edukacją,
• pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych, dojazdu do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania,
• zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów
potwierdzających ich powstanie i wysokość.
W roku szkolnym 2010/ 2011 obowiązują faktury za:
• zakup podręczników- od czerwca 2010 r.
• pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2010 r.
• abonament internetowy- od września 2010 r. do czerwca 2011 r.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia):
1. wniosku o przyznanie stypendium szkolnego- załącznik nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku):
• zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych
w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
z prawem lub bez prawa do zasiłku,
• oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób
niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek
rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie
wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia
socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
• zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
• wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPSfundusz alimentacyjny,
• odcinek renty/ emerytury,
• oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac
dorywczych,
• w przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu
zamieszkania należy dołączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające
miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawarta przez
rodziców),
3. osoby prowadzące działalność gospodarczą:
są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
o dochodach osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a
w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę
zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu; za dochód uważa
się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
• miesięczne obciążanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone
w odrębnych przepisach,
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE
KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
POUCZENIE:

• Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ,
który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
• Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania
przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art.
90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
• Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 r.)
• Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

Referat Oświaty i Pomocy Społecznej UM Ząbki
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Burmistrz Miasta Ząbki
informuje,

że został ogłoszony pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Batorego w Ząbkach
1. Przedmiotem wydzierżawienia: grunt o pow. 50 m² położony w Ząbkach przy ul. St. Batorego (część dz. ewid. nr 6/2 z obrębu 0020-01-20).
Na terenie będącym przedmiotem dzierżawy znajduje się skarpa przez co realizacja obiektu budowlanego może wymagać wyrównania terenu lub
innych działań technicznych
2. Cel dzierżawy: prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej
3. Minimalna stawka czynszu: 5580 zł netto + 22% VAT – rocznie
4. Warunki dopuszczenia do przetargu:
1) wpłacenie wadium: 2 000 zł do dnia 14 września 2010 r. na konto urzędu: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się
data wpływu na konto bankowe)
2) złożenie oferty: w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 6, do dnia 16 września 2010 r. do godziny
16.00. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „GiGN 72243/ 132 /2010-Przetarg”, powinny zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i siedzibę oferenta. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do
reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
2) Datę sporządzenia oferty,
3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetar
przetargu,
4) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z zasadami obowiązującymi przy składaniu ofert oraz warunkami przetar
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
5) Oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego rocznego podaną w złotych za 1m² gruntu,
6) Szczegółową informację na temat sposobu zagospodarowania gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia zawierającą:
a) widok elewacji obiektu wraz z wymiarami, kolorystyką - dopuszcza się wyciąg ze specyfikacji typowego (powtarzalnego) obiektu,
b) informację opisową dotyczącą charakteru i rodzaju materiału do wykonania ścian zewnętrznych obiektu oraz sposobu zapewnienia dostępu dla osób
niepełnosprawnych.
7) Dowód wpłaty wadium.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejście B). Wyłonienie dzierżawcy nastąpi do dnia 30 września 2010 r.
6. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów
powodów.
Warunki przetargu, informacje dotyczące złożenia oferty, kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, szczegółowe informacje i załączniki
do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 78168-14 do 17, wew. 121, 120)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej:
GiGN 72243/ 141 /2010
Nr
działki

Obręb

Pow.
w m²

KW

Położenie

Przeznaczenie terenu
do wydzierżawienia

Termin
wydzierżawienia

Wywoławcza
opłata roczna
z tytułu czynszu
dzierżawnego
netto [zł]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

61/7,
część
61/8

'005003-26

490

KW
33232
KW
14243

ul.
Szwoleżerów

Nieuciążliwa
działalność
gospodarcza

5 lat

18000

2000

200

Wadium
[zł]

Minimalne
postąpienie
[zł]

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
w dniu 23.09.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11. 00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 17.09.2010 r. NA KONTO
URZĘDU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew
wew. 121)
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Konkurs „Ząbki Miastem Ogrodów” rozstrzygnięty
2 sierpnia Miejska Komisja
Konkursowa odwiedziła posesje
zgłoszone w konkursie na najładniejszą posesję „Ząbki Miastem
Ogrodów”. Jest to już trzecia edycja tego konkursu pod patronatem
burmistrza Ząbek Roberta PerkowPerkow
skiego. Rywalizacja została przeprowadzona w trzech kategoriach:
ogród (przy budynkach jednorodzinnych), ogród przy wspólnotach
mieszkaniowych oraz balkony.
W tym roku zgłoszono 18 posesji, z czego połowę stanowiły
ogrody przy wspólnotach mieszkaniowych, a także 5 ogrodów przy
budynkach jednorodzinnych oraz 4
balkony.

- Duża różnorodność ogrodów
zarówno pod względem formy,
estetyki, jak i wielkości spowodowała, że mieliśmy duży problem
z wyłonieniem laureatów. Duży
teren daje ogromne możliwości.
Ale nie jest to atut decydujący, bowiem jak się okazuje również na
kilkudziesięciu metrach kwadratowych można zrobić ogrodnicze
dzieło sztuki. To jednak wymaga
wiele pracy i dużego zaangażowania – uważa Iwona Potęga z Miejskiej Komisji Konkursowej.
Mimo niełatwego wyboru, Komisja jednak dokonała rozstrzygnięcia tego konkursu.
Niemal jednogłośnie wybrano

zwycięzców wszystkich kategorii.
A oto końcowa klasyfikacja:
Kategoria: Ogród
1. Państwo Wanda i Grzegorz Wawrzyńczak (ul. Skorupki 61)
2. Pani Barbara Szeszko
(ul. 11-go Listopada7A)
3. Pan Krzysztof Dubniak
(ul. Sikorskiego 48))
Wyróżnienia:
Pani Barbara Niemyjska
(ul. Piłsudskiego 69 A)
Pani Iwona Zagrodzka
(ul. Wigury 4A)
Kategoria: Balkon
1. Pan Mariusz Kaczyński

(ul. Drewnicka 2/305)
2. Pan Beata Kasprzyk
(ul. Drewnicka 2/405)
3. Państwo Anna Robert Kałowscy
(Kopernika 38A/44)
Kategoria: Ogród przy wspólnocie
mieszkaniowej
1. WM Powstańców 15
2. WM Szwoleżerów 130
3. WM Kopernika 23
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi 5 września
podczas festynu w Parku Miejskim.
red.

Kategoria BALKON
1 miejsce
ul. Drewnicka 2/305

2 miejsce
ul. Drewnicka 2/405

3 miejsce
ul. Kopernika 38a/44

21

CO SŁYCHAĆ

WYDARZENIA

www.zabki.pl

Kategoria OGRÓD
1 miejsce
ul. Skorupki 61

2 miejsce
ul. 11-go Listopada 7a

3 miejsce
ul. Sikorskiego 48

Wyróżnienie
ul. Piłsudskiego 69a
22

Wyróżnienie
ul. Wigury 4a
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Kategoria OGRÓD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
1 miejsce
WM Powstańców 15

2 miejsce
WM Szwoleżerów 130

3 miejsce
WM Kopernika 23
23
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Rekreacja sportowa w Mieście
Burmistrz Miasta Ząbki wraz z
pracownikami Urzędu zapraszają
na wyjątkowe zajęcia sportowe
organizowane dla wszystkich
mieszkańców. Propozycja jest
wyjątkowa ze względu na formę
i rodzaj. Na świeżym powietrzu,
w Parku Miejskim odbędą się
bezpłatne zajęcia z filipińskich
sztuk walki i samoobrony w formie rekreacji ruchowej. Filipińskie sztuki walki są mało znaną
formą obrony. Jest to coś pośredniego pomiędzy tai-bo, fitnessem,
tai-chi i innymi tego typu sportami. Filipińskie sztuki walki mają
bardzo bogatą tradycję i związane są nierozerwalnie z filipińską

kulturą, stylem życia, historią, a
także z położeniem geograficznym samych Filipin. Filipińskie
sztuki walki poza częścią typowo użyteczną - spełniają swoją
rolę w walce o byt i przetrwanie
- zapewniają ćwiczącemu swobodę, ekonomię i dynamikę ruchu.
Rozwijają znacząco słabszą połowę ciała (u praworęcznych lewą,
u leworęcznych prawą), rozwijają spostrzegawczość i na koniec
wpływają dodatnio na kondycję
i rozwój mięśni. Reasumując,
poprawiają ogólną harmonię biologiczno-fizyczną ćwiczącego.
Zwiększają spalanie zbędnego
tłuszczu, poprawiają krążenie i w

połączeniu z umiarkowaną dietą
w końcowym efekcie zwiększają
szanse na dłuższe i zdrowsze życie. Wpływają też pozytywnie na
psychikę ćwiczącego.

Gdzie ćwiczymy?
W Parku Miejskim,
na świeżym powietrzu.

Kiedy ćwiczymy?

W weekendy
21, 22 i 28, 29 sierpień 2010r.
Podczas realizowanego lata w
mieście ze sztukami walki, wszyscy uczestnicy będą mogli zapoznać się z chińskimi sztukami

walki Wushu znanymi bardziej
pod nazwą Kung Fu. Zajęcia organizuje Polski Związek Wushu,
który obecnie zrzesza wiele szkół
z całego kraju, w których ćwiczy
kilka tysięcy osób w konkurencjach form i walk. Wszechstronność systemów chińskich sprawia, że ćwiczący mogą uprawiać
je w formie rekreacyjnej, zdrowotnej, a także sportowej, mając
możliwość rywalizacji na zawodach sportowych w kategoriach
dzieci, juniorów i dorosłych.
Najlepsi zawodnicy mają możliwość udziału w zawodach rangi
Mistrzostw Świata i Mistrzostw
Europy Wushu. Praktyka Wushu gwarantuje wszechstronny
rozwój fizyczny, co w połączeniu z medytacją i samodyscypliną wpływa na kształtowanie
osobowości. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku dzieci i
młodzieży, ale i osoby dorosłe
odniosą zapewne wiele korzyści
z uprawiania Wushu i znajdą przy
pomocy doświadczonych i kompetentnych instruktorów system
ćwiczeń odpowiedni do swoich
zainteresowań, usposobienia i
możliwości fizycznych. Podczas
planowanych spotkań będzie
można spróbować ćwiczeń Wushu w stylach zewnętrznych, które przypominają styl prezentowany przez Bruce`a Lee, a także
systemu wewnętrznego Taiji stylu Chen mającego wielowiekową
tradycję, będącego połączeniem
samoobrony, medytacji w ruchu
i gimnastyki zdrowotnej, której
skuteczność w poprawie zdrowia
i sprawności fizycznej jest znana
od wieków.
Planowane w sierpniu spotkania od września będą kontynuowane w formie regularnych
zajęć.

Zapraszamy na spotkania
z Wushu w dniach
21-22 sierpnia
28-29 sierpnia
w godz. 1100-1400
Wstęp wolny
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Więcej informacji na temat
chińskich sztuk walki Wushu na
stronie Polskiego Związku Wushu - www.pzwushu.pl

