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WYRÓŻNIENIE DLA URZĘDU MIASTA W ZĄBKACH
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października, podczas uroczystego spotkania z okazji XVII rocznicy powstania
Praskiej Giełdy Spożywczej zostały po raz
pierwszy wręczone statuetki „Solidny Partner
Praskiej Giełdy Spożywczej”.
W gronie laureatów nagrody, do której

dołączony był dyplom, znalazł się również
Urząd Miasta w Ząbkach. Statuetkę odebrał
burmistrz Robert Perkowski.
Wśród pozostałych laureatów znaleźli się przedstawiciele następujących firm
i instytucji: Delikatesy HE-MAN i właś-

Nagrodę burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu wręcza poseł Janusz Piechociński

ciciel Maciej Szczepaniak, Towarzystwo
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pod
Warszawą, Sklep mięsno-wędliniarski Droken oraz właściciele – Ewa Witkowska i
Krzysztof Nowicki, Sklep wielobranżowy
BUMERANG i właściciele – Anna i Zygmunt Wardziak, Sklep ogólnospożywczy
Grześ i właścicielka Maria Grześkiewicz,
Sklep mięsno-wędliniarski z Kobyłki przy
ul. Warszawskiej i właściciel Andrzej Kamiński oraz Rozgłośnia Regionalna – Radio
dla Ciebie.
Laureaci nagrody, prowadzący działalność
handlową, otrzymali ponadto bon promocyjny w wysokości 1500 zł; natomiast nagrodzone instytucje powyższą kwotę otrzymały na
działalność charytatywną.
Nagrody wręczał laureatom poseł Janusz
Piechociński – wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.
Statuetka, przyznawana przez kapitułę nagrody, jest formą uhonorowania osób, instytucji
i firm szczególnie zasłużonych dla rozwoju Praskiej Giełdy Spożywczej. Wykonana ze szkła
ma formę prostopadłościanu z umieszczonym
na nim jabłkiem, inspirowanym logo PGS.
Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody
mają członkowie rady nadzorczej, zarządu
oraz operatorzy PGS. Statuetki „Solidnego
Partnera Praskiej Giełdy Spożywczej” będą
przyznawane co roku i wręczane podczas
uroczystości jubileuszowych Praskiej Giełdy
Spożywczej.

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

tel. 603 927 323

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

Ks. Tadeusz Karolak w towarzystwie gości
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sierpnia miała miejsce wyjątkowa uroczystość, której głównym bohaterem był
ks. Tadeusz Karolak, Honorowy Obywatel
Ząbek, który przybył do naszego miasta prosto z Białorusi, gdzie pełni obecnie posługę
duszpasterską. Przez 20 lat ks. Tadeusz służył
Ząbkom, a w tym roku przypadła 50 rocznica
posługi kapłańskiej.
W intencji honorowego gościa w kościele
pw. Świętej Trójcy została odprawiona msza
święta.

Życzenia składa przewodniczący Rady Miasta
Sławomir Ziemski
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: na czele z przewodniczącym
rady miasta Sławomirem Ziemskim i wiceburmistrzem Grzegorzem Mickiewiczem, a także
goście z Białorusi, osoby zasłużone dla społeczności ząbkowskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowej oraz duchowieństwo. Gościa podjęto uroczystą kolacją. Nie obyło się bez
jubileuszowych życzeń i prezentów. Spotkanie
przebiegło w przyjacielskiej atmosferze.
red.

Jubileuszowy prezent wręczają: Jadwiga Laskowska,, radna Regina Walczak oraz wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz
CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12 A, tel/fax: 022 632 83 52; fax: 022 631 49 40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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HONOROWY
OBYWATEL
MIASTA ZĄBKI
Ks. Tadeusz Karolak zanim został proboszczem parafii Świętej Trójcy w Ząbkach,
miał za sobą pracę duszpasterską w kilku
placówkach na terenie archidiecezji warszawskiej (Józefów, Sochaczew, Warszawa,
Imielin). Blisko 20 lat był proboszczem parafii w Ząbkach. Następnie był proboszczem
parafii Wszystkich Świętych w Warszawie
przy placu Grzybowskim, a później w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny
przy al. Solidarności. Obecnie przebywa na
placówce misyjnej w Hermanowiczach w
Białorusi, gdzie nadal prowadzi pracę duszpasterską. Jako wieloletni mieszkaniec Ząbek utrzymuje z nami stały kontakt. Miasto
corocznie pomaga naszemu Honorowemu
Obywatelowi zorganizować pobyt wakacyjny grupy Jego podopiecznych z Białorusi.
Ks. Tadeusz Karolak podczas swojej
posługi w parafii w Ząbkach zasłynął szerokimi działaniami na rzecz młodzieży. Stworzył ośrodek kulturalny przy parafii, budował szkołę katechetyczną, dla ożywienia
życia parafialnego zorganizował dwa synody parafialne, był inspiratorem i organizatorem drugiej parafii w Ząbkach w latach
80-tych. Pod jego „skrzydłami” pierwsze
kroki w duszpasterstwie stawiali ks. Jerzy
Popiełuszko i ks. Wacław Kulesza.
Żródło: wywiad z księdzem Karolakiem w gazecie „Co Słychać” Nr 9(23)
Grudzień 1994r.
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POMNIK PATRONA CORAZ BLIŻEJ

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 95c
zapewnia

− indywidualne podejście do ucznia
− wysoki poziom nauczania
− cztery posiłki dziennie
− opiekę od 600 – 1800
Przyjmujemy także do klasy „0”
www.szkola95.pl; e – mail: szkola95@op.pl
tel. 518 051 547
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września na plac szkolny przed budynkiem Publicznego Gimnazjum Nr 1 został posadowiony, przy użyciu ciężkiego sprzętu, 14 - tonowy głaz. Dla nikogo nie stanowiło to
większego zaskoczenia, bo społeczność szkolna
doskonale wie, że stanowi on podstawę do pomnika patrona szkoły - Jana Pawła II . Już za
parę dni zaczną się prace związane z dostosowaniem głazu do ogólnej koncepcji pomnika.
Jak poinformował dyrektor Gimnazjum i
zarazem przedstawiciel komitetu budowy pomnika Karol Małolepszy do tej pory udało się
sfinansować z budżetu Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika 50% kosztów związanych z projektem pomnika oraz zakup kamienia. Aby projekt mógł być sfinalizowany
potrzebne jest dalsze wsparcie.
***
Zainteresowanych wsparciem inicjatywy
powstania pomnika prosimy dokonywanie
wpłat na budowę pomnika na
SBRzR nr konta:
72 8006 0000 0023 6294 2000 0001

GABINET LEKARSKI
* LARYNGOLOG (dorośli i dzieci) – dr n. med. Stanisław Nitek
* INTERNISTA - PULMONOLOG – dr Katarzyna Tylżanowska – Nitek
zapisy telefonicznie: 0 502 – 315 – 952
----------------------------------------------APARATY SŁUCHOWE
cyfrowe, nowoczesne
- bezpłatne badania słuchu
- refundacja NFZ
I i III piątek miesiąca, godz. 9.00 – 11.00
Ząbki, ul. Narutowicza 4

NOWE PRZEDSZKOLE
PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Ząbki, ul. Saperów 6
tel 788 386 288
692 714 670
www.bajkazabki.eu
biuro@bajkazabki.eu
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INWESTYCYJNY IMPAS W 2009 ROKU W WARSZAWIE, ALE NIEKONIECZNIE W ZĄBKACH

BĘDĄ KARY ZA NIELEGALNY POBÓR WODY

P

R

orównanie przyszłorocznych budżetów
inwestycyjnych z niektórymi dzielnicami Warszawy na plus dla Ząbek.
Od jakiegoś czasu w prasie regionalnej
(Rzeczpospolita, Życie Warszawy) ukazują
się artykuły i informacje o mających dopaść w
przyszłych latach Miasto Stołeczne Warszawę
stagnacji, recesji czy impasie inwestycyjnym.
W przyszłym roku Ratusz chce dać dzielnicom ponad 100 mln zł mniej na inwestycje.
W związku z tym na przykład Białołęce zabraknie na budowę i przebudowę przedszkoli
i szkół oraz na ich funkcjonowanie, Śródmieście odłoży remont kamienic i skarpy staromiejskiej na kolejne lata, a Wawer o kolejny
rok przesunie zakończenie budowy basenu w
Aninie czy hali sportowej w Falenicy.
Teoretycznie bogaty stołeczny samorząd będzie musiał zapłacić rekordowe janosikowe do
budżetu państwa – ponad 1 mld PLN, a ponadto
w związku ze zmianami podatkowymi zmniejszą się wpływy z podatków tak w Warszawie,
jak i w większej części samorządów w Polsce.
W związku z tym Ratusz zaczął ciąć w przygotowywanym właśnie projekcie budżetu na
2009 rok inwestycje planowane do realizacji.
Na początek o 10 %, ale w dalszej kolejności o
kolejne kilka.
Jak wypadają Ząbki na tle najbliżej leżących
i sąsiadujących z nami dzielnic Warszawy?
Okazuje się, że dużo lepiej niż większość dzielnic Warszawy. Tegoroczne tempo inwestycyjne
zostanie utrzymane w 2009 roku, a jeśli uda się
pozyskać środki zewnętrzne z UE wynik będzie
jeszcze lepszy. W tym roku na inwestycje Nasze
Miasto wyda ponad 25 mln PLN. Stanowi to
prawie 40 % wydatków całego budżetu Ząbek.
Przyszłoroczny budżet zakłada realizacje inwestycji na kwotę około 56 mln PLN (w tym z 26
mln PLN planowanych do uzyskania ze środków
Unii Europejskiej na tak ważne dla nas inwestycje liniowe i kubaturowe jak: kompleksowy
projekt budowy i remontów głównych dróg w
Ząbkach, budowa tunelu pod torami kolejowymi, budowa basenu czy stadionu sportowego).
To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę malejące dochody z uwagi na wcześniej wspomniane
zmiany podatkowe, ale również brak wpływów
z tytułu odliczeń tzw. ulgi prorodzinnej, malejące dochody z tytułu CIT, podatku od czynności
cywilno - prawnych (stagnacja na rynku nieruchomości) i inne obiektywne czynniki.
Przypomnę, że jeszcze niedawno (20022005) wydatki na inwestycje w Naszym Mieście
w skali roku to kwoty kilku mln PLN (2002 r.
– 1,9 mln PLN, 2003 r. – 2,6 mln PLN, 2004 r.
– 5,2 mln PLN, 2005 r. – 7,7 mln PLN ). Dlatego
też od samego początku sprawowania mandatu
wiedzieliśmy i rozumieliśmy, że aby Ząbki zaczęły się rozwijać, potrzebują nowych inwestycji
praktycznie we wszystkich dziedzinach życia.
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Obecny rok jest przełomowy pod względem wykonanych i realizowanych inwestycji.
Przypomnę, że zrealizowano już lub w trakcie realizacji są takie inwestycje jak: boisko
ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr
2, boisko ze sztucznej nawierzchni przy ul.
Kościelnej, budowa ulicy Wysockiego, budowa ulicy Poniatowskiego i łącznika z Orlą,
budowa ulicy Skrajnej, Starzyńskiego, budowa
chodnika w ulicy Narutowicza, Harcerskiej,
Kopernika, remont Szkoły Podstawowej nr 2,
w tym sali gimnastycznej, elewacji, dziedzińca,
remont SP 1, zakup remontera, remont MOK–
u, rozpoczęcie budowy nowego Przedszkola
Publicznego nr 3, oddanie Filii SP1 przy ul.
Kościelnej, rozpoczęcie nadbudowy budynków
komunalnych przy Legionów, nowe nawierzchnie na ul. Hallera, utwardzenie I Brygady i Sosnkowskiego, budowa ulicy Kościelnej wraz z
oświetleniem, Sowińskiego, Wyspiańskiego,
Torfowej, Cisowej, Wierzbowej, zainstalowanie nowych wiat przystankowych na przystankach autobusowych, wybudowanie łącznika w
UM Ząbki i jego termomodernizacja, uruchomienie selektywnej zbiórki odpadów z posesji
mieszkańców, budowa kilkunastu km wodociągów i kanalizacji i wiele innych.
Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że
również przyszłoroczne zamierzenia inwestycyjne zostaną zrealizowane. Na pewno zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
Poniżej przedstawiam porównanie kwot na
wydatki inwestycyjne w 2009 roku z niektórymi dzielnicami Warszawy.
Dzielnica/Miasto Budżet na inwestycje 2009 r.
Śródmieście
33 mln PLN
Praga Północ
20 mln PLN
Wawer
48 mln PLN
Wesoła
23,5 mln PLN
Ząbki
30 mln PLN
Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki
Grzegorz Mickiewicz

MZK PRZEKSZTAŁCONY
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września, na sesji Rady Miasta Ząbki
została przyjęta uchwała w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Ząbkach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Formalnie
nowa spółka powstanie 1 stycznia 2009 roku.
Zanim projekt przedstawiono na sesji rady
miejskiej, wcześniej był on dość dokładnie
przeanalizowany podczas posiedzeń wszystkich komisji rady. Komisje w głosowaniu pozytywnie zaopiniowały ten projekt.
W trakcie dyskusji nad projektem radny Waldemar Stachera złożył wniosek, w którym zaproponował, aby spółka nie mogła wykonywać

ealizując wiele inwestycji wodociągowych
i kanalizacyjnych wykonawcy często napotykają na nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Czasem się zdarza,
że do Miejskiego Zakładu Komunalnego docierają donosy na nieuczciwych mieszkańców.
Trzeba jednak pamiętać ze samowolne przyłączenie się do sieci wodno – kanalizacyjnej jest
nielegalne i karalne. W przypadku wodociągu
kara może wynieść do 5 tys. zł, a za nielegalne
podłączenie się do kanalizacji nawet 10 tys. zł.
Podstawa prawna:
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7
czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747) tekst
jednolity z dnia 12 czerwca 2006 r. (Dz.U.
Nr 123, poz. 858) zmiany 2007-11-15 Dz.U.
2007 Nr 147 poz. 1033
Art. 6. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie
pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków zawartej między
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia
umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega
karze grzywny do 5 000 zł.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o
której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do
urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
5. W razie skazania za wykroczenie lub
przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4,
sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w
wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z
urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego
przedsiębiorstwa.
innych zadań niż tylko z zakresu gospodarki
wodno - ściekowej. Przyjęcie wniosku radnego
oznaczałoby w praktyce odsunięcie uchwały na
kolejne sesje. Z propozycją radnego nie zgodził
się burmistrz. Nad wnioskiem głosowała również rada. Głosowało za nim 2 radnych, 10 było
przeciwnych, a 6 wstrzymało się.
Zdaniem większości radnych projekt był
dość dobrze opracowany w komisjach, więc
wprowadzanie nowych wątków w dyskusji
nie było uzasadnione.
Ostatecznie cały projekt uchwały zyskał
niemal jednomyślne poparcie (15 –za, 1
– przeciwny, 2 - wstrzymało się). Zatem dotychczasowy MZK z dniem 1 stycznia 2009
roku stanie się spółką z o.o.
red.

CO SŁYCHAĆ

B

NOWE OBLICZE URZĘDU

ez wątpienia ząbkowski ratusz należy do
jednych z najbardziej obskurnych w okolicy. Do końca roku ma się to jednak zmienić.
Budynek był do tej pory mało eksponowany.
Dochodziło również do sytuacji, że goście przyjeżdżający do Ząbek często omijali ten budynek,
nie rozpoznając w nim urzędowego gmachu.
Sukcesywnie prowadzone są prace zmieniające wizerunek ratusza. W pierwszej połowie
rokupowstał łącznik scalający dwa odrębne
budynki w jedną bryłę. Inwestycja poprawiła
funkcjonalność urzędu, a także przysporzyła
dodatkowych pomieszczeń. Łącznik został
ocieplony oraz pokryty kolorową elewacją.
Jego górną część zdobi zegar miejski, który
wybijając odpowiednią liczbę gongów, oznajmia mieszkańców o tym, która jest godzina.
W kolejnym etapie poprawiono dach, kominy
oraz całe orynnowanie. W tej chwili trwa docieplanie elewacji całego budynku, co pozwoli zapobiec
ubytkom ciepła w trakcie sezonu grzewczego.
Ponadto na budynku powstaną elementy
stalowe, które znajdą się nie tylko na poszyciu dachu lale również na elewacji. W przyszłości będą stanowiły one swoistą framugę
dla zieleni, która będzie się po nich pięła. Kolorystyka całego budynku będzie nawiązywała do koloru łącznika.
Prace potrwają do końca roku.
MO

Tak ma wyglądać urząd po remoncie

Obecnie trwa termomodernizacja od strony dziedzińca

NOWE MIESZKANIA KOMUNALNE

T

rwają jeszcze prace związane z nadbudową budynków komunalnych przy ul. Legionów. Nowe mieszkania zostaną pozyskane
bez konieczności angażowania w to nowych
działek budowlanych. Mieszkania powstaną
w wyniku dobudowania kolejnego piętra na
istniejących budynkach. W związku z tym, że
w bloku dalej mieszkają lokatorzy, rozbudowa wymaga dużej ostrożności i staranności, a
to nie zawsze się udaje.
Przetarg wygrało i prowadzi prace Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Lux z
Mińska Mazowieckiego. Przetarg został rozstrzygnięty na nadbudowę dwóch budynków
komunalnych. Zakres prac obejmuje nadbudowę wraz z dociepleniem, pomalowaniem
elewacji oraz wymianą instalacji.
W pierwszym etapie rozstrzygnięto przetarg na dwa budynki (Legionów 14 i 16).
Prace się trochę ślimaczą, co bulwersuje
mieszkańców.
- Muszę z przykrością stwierdzić, że
współpraca na linii wykonawca - mieszkańcy
układała się trochę niefortunnie z tego względu, że nastąpiły pewne perturbacje jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego budynku w okresie
deszczowym. Nie było to robione do końca
profesjonalnie, co spowodowało, że niektóre
miejsca trochę pozaciekały.

Nasza reakcja była natychmiastowa. Burmistrz poprosił o spotkanie z prezesem firmy, która wykonuje budowę. Takie spotkanie odbyło się
po pierwszych informacjach, które uzyskaliśmy
od mieszkańców. Lokatorzy zauważyli, że na placu budowy jest zbyt mało pracowników budowlanych, że budowa słabo została zabezpieczona
na wypadek deszczu. Otrzymaliśmy informację o
bardziej lub mniej zalanych mieszkaniach.
Byliśmy tam kilkakrotnie. Ostatecznie
skończyło się to spotkaniem z mieszkańcami i
wyegzekwowaniem przez nas od wykonawcy
zmiany kierownika budowy oraz zmiany ekipy. Ponadto wykonawca został zobligowany
do przyspieszenia prac, tak żeby do końca
października został nadbudowany budynek
przy Legionów 16, jak również żeby został pokryty dachem. Musieliśmy przedsięwziąć tak
restrykcyjne działania, jak to zobaczyliśmy.
Oczywiście w grę wchodziło nawet zerwanie
umowy, ale jest to ostateczność – mówi wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz.
Wykonawca zobowiązał się, że wszystko
zostanie wykonane w terminie, tj. pierwszy
budynek (Legionów 16) kompleksowo zostanie zrobiony do marca 2009, natomiast drugi
budynek (Legionów 14) w maju 2009 roku.
Jest to inwestycja dwuletnia, która planowo ma się zakończyć do maja 2009 roku.

Jeszcze do końca nie wiadomo, co będzie z
pozostałymi budynkami.
- Muszę być tutaj ostrożny, bo jesteśmy na
etapie konstruowania przyszłorocznego budżetu. Pierwotnie nasze zamierzenia były związane z nadbudową 4 budynków komunalnych.
Tak też został wykonany projekt budowlano
–wykonawczy. Natomiast pozwolenie na budowę mamy tylko na Legionów 14 i 16. Również na te dwa budynki mamy wydane warunki
techniczne dotyczące przyłączenia gazu i energii elektrycznej. Obecnie konstruujemy budżet,
zastanawiamy się nad tymi pracami – dodaje
wiceburmistrz Mickiewicz.
Mimo tych niedociągnięć ze strony wykonawcy nie zmienia to faktu, że powstaną
nowe lokale mieszkalne.
red.

Nadbudowa budynku przy ulicy Legionów 16
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MALUJEMY TO, CO JEMY”

K

ilkaset dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Ząbkach
wzięło udział w konkursie plastycznym Praskiej Giełdy Spożywczej „Malujemy to, co
jemy”. Do konkursu pod patronatem Burmistrza miasta Ząbki złożono 363 prace wykonane dowolną techniką.
Jury w składzie: Bogusława Ołowska przewodnicząca, Magdalena Kopatys, Wanda
Skoniecka oraz Anna Słowik wyłoniło prace
nagrodzone oraz wyróżnione.
W kategorii klas 0-III szkół podstawowych
nagrodzono: Piotra Lesiakowskiego z Prywatnej Szkoły Podstawowej (I nagroda), Damiana Brzezińskiego ze Szkoły Podstawowej nr
1 (II nagroda) i Olafa Skowrona z filii Szkoły
Podstawowej nr 1 (III nagroda).
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych nagrody przyznano: Krzysztofowi Dybcowi ze Szkoły Podstawowej nr 1 (I nagroda),
Maciejowi Karakule ze Szkoły Podstawowej
nr 2 (II nagroda) i Filipowi Pytlowi z Katolickiej Szkoły Podstawowej (III nagroda).
W kategorii klas I-III szkół gimnazjalnych
nagrody otrzymali: Małgosia Niedzińska z
Gimnazjum nr 2 (I nagroda), Agnieszka Kalisiak z Gimnazjum Katolickiego (II nagroda)
oraz Kasia Gibuła z Gimnazjum nr 2 (III nagroda) i Mariusz Ołowski z Gimnazjum Katolickiego (III nagroda).
Wśród wartościowych nagród rzeczowych,
przyznanych przez Praską Giełdę Spożywczą
laureatom konkursu była kamera DVD, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz odtwarzacze
MP3 i MP4. W poszczególnych kategoriach
wyróżniono ponadto łącznie 55 prac.
Nagrody młodym artystom wręczył burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz prezes
PGS Zenon Daniłowski.
Prace nagrodzone oraz część wyróżnionych zostały zaprezentowane na wystawie w
biurowcu Praskiej Giełdy Spożywczej.
Następnego dnia prace te zostały wystawione na aukcji, z której dochód będzie przeznaczony na rzecz Koła Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach.
Wśród gości przybyłych na uroczysty finał
konkursu plastycznego obecny był zastępca
burmistrza Ząbek Grzegorz Mickiewicz, były
burmistrz Jerzy Boksznajder oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Tadeusz Wiśniewski. Nagrodzonym uczniom towarzyszyli dyrektorzy szkół: Joanna Odzeniak
ze Szkoły Podstawowej nr 1, Irena Małyszczuk
ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Joanna Pytel
z Zespołu Publicznych Szkół Katolickich.
„Malujemy to, co jemy” to kolejny konkurs
dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez
Praską Giełdę Spożywczą. Przed dwoma laty
z inicjatywy PGS odbył się konkurs plastyczny z okazji XV-lecia PGS, a w ubiegłym roku
konkurs fotograficzny w związku z 40-leciem
miasta Ząbki.
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Burmistrz w towarzystwie laureatek konkursu

Podczas licytacji

Szczęśliwa nabywczni zlicytowanej pracy

M. Niedzińska – pierwsze miejsce w kat.: gimnazja
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WYNIKI KONKURSU
ZWYCIĘZCY
W kategorii klas 0-III szkół podstawowych
1. Piotr Lesiakowski
klasa III Prywatna Szkoła Podstawowa
2. Damian Brzeziński
klasa IIe Szkoła Podstawowa nr 1
3. Olaf Skowron
klasa Ie
Filia Szkoły Podstawowej nr 1
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
1. Krzysztof Dybiec
klasa Ve Szkoła Podstawowa nr 1
2. Maciej Karakuła
klasa Vc Szkoła Podstawowa nr 2
3. Filip Pytel
klasa VIa Zespół Publ. Szkół Katolickich
W kategorii klas I-III szkół gimnazjalnych:
1. Małgosia Niedzińska klasa IIIc Gimnazjum Publiczne nr 2
2. Agnieszka Kalisiak
klasa IIIa Zespół Publ. Szkół Katolickich
3. Kasia Gibuła
klasa Ic
Gimnazjum Publiczne nr 2
3. Mariusz Ołowski
klasa I
Zespół Publ. Szkół Katolickich
WYRÓŻNIENIA
W kategorii klas 0-III szkół podstawowych:
Hania Czepiel
klasa IIe Szkoła Podstawowa nr 1
Tosia Filipowicz
klasa II
Zespół Publ. Szkół Katolickich
Piotrek Garbarczyk
klasa II
Zespół Publ. Szkół Katolickich
Karolina Grodzka
klasa Ia
Szkoła Podstawowa nr 2
Julia Jagiełło
klasa Ie
Filia Szkoły Podstawowej nr 1
Maria Orzeł
klasa IIe Szkoła Podstawowa nr 1
Kacper Lisikiewicz
klasa Ia
Szkoła Podstawowa nr 1
Adam Słowik
klasa 0c Szkoła Podstawowa nr 2
Zuzanna Stelmasik
klasa If
Szkoła Podstawowa nr 1
Weronika Szymanek
klasa IIe Szkoła Podstawowa nr 1
Alicja Waszczuk
klasa IIIc Szkoła Podstawowa nr 2
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
Kasia Bogusz
klasa IVe Szkoła Podstawowa nr 2
Sandra Brzezińska
klasa IVf Szkoła Podstawowa nr 1
Monika Cichosz
klasa Va Szkoła Podstawowa nr 1
Małgosia Grabarczyk
klasa VIb Zespół Publ. Szkół Katolickich
Aleksandra Jakubczak klasa VIb Szkoła Podstawowa nr 1
Anna Jakubowicz
klasa VIa Szkoła Podstawowa nr 2

Maciej Jóźwiak
Jan Kadłubowski
Aleksandra Kobylińska
Martyna Król
Paulina Laskowska
Zuzia Malinowska
Marta Marcinkiewicz
Magda Nowikowska
Karolina Olszewska
Karolina Wierzbicka
Ewa Wojtaś
Natalia Zielińska

klasa IVa
klasa VIc
klasa IVb
klasa IVb
klasa IV
klasa IVd
klasa IVf
klasa VIb
klasa IVc
klasa Vc
klasa Vb
klasa Vb

Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Zespół Publ. Szkół Katolickich
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Zespół Publ. Szkół Katolickich
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1

W kategorii klas I-III szkół gimnazjalnych:
Paulina Banaszczuk
klasa Ic
Gimnazjum Publiczne nr 2
Anna Czerwińska
klasa Ic
Gimnazjum Publiczne nr 2
Patrycja Fronc
klasa Ic
Gimnazjum Publiczne nr 2
Elwira Grabowska
klasa Ib Gimnazjum Publiczne nr 1
Sandra Jaroszewska
klasa Ib Gimnazjum Publiczne nr 1
Magda Kornacka
klasa II
Zespół Publ. Szkół Katolickich
Agnieszka Marcinkiewicz klasa Ib Gimnazjum Publiczne nr 2
Joanna Markowska
klasa Id Gimnazjum Publiczne nr 1
Weronika Niewczas
klasa IIIb Gimnazjum Publiczne nr 2
Zuzia Koźbiał
klasa II
Zespół Publ. Szkół Katolickich
Kamila Pawlak
klasa IIb Gimnazjum Publiczne nr 2
Maria Piątkowska
klasa IIa Gimnazjum Publiczne nr 1
Wojtek Pilichowski
klasa Ia
Gimnazjum Publiczne nr 2
Marta Plebańska
klasa Ie
Gimnazjum Publiczne nr 1
Ola Rucińska
klasa Ic
Gimnazjum Publiczne nr 2
Aneta Rychta
klasa Ia
Gimnazjum Publiczne nr 1
Magdalena Sidor
klasa Ib Gimnazjum Publiczne nr 2
Natalia Stawarz
klasa IIa Gimnazjum Publiczne nr 2
Paulina Topolska
klasa IIIb Gimnazjum Publiczne nr 1
Klaudia Uścińska
klasa IIIc Gimnazjum Publiczne nr 2
Klaudia Walczak
klasa Ia
Gimnazjum Publiczne nr 2

Uroczysty finał nie mógł się odbyć bez pysznego tortu
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Warszawa dn. 25.09.2008 r.

OŚWIADCZENIE
Wypowiedź byłego Prezesa Zarządu
Instytutu Ks. Prałata Henryka Jankowskiego Mariusza Olchowika opublikowana na
łamach prasy ogólnokrajowej „Polityka”,
jest obrazą Sakramentu Komunii Świętej i
bluźnierstwem, godzącym w uczucia religijne milionów katolików. Wielu zaprzyjaźnionych kapłanów i środowisk katolicko- narodowych oczekuje stanowczego odcięcia się
Ks. Prałata od osoby, która nie tylko występuje przeciwko księdzu i Kościołowi, ale
również przeciwko Panu Bogu. Sprzeciwiając się wszystkim złym intencjom, będziemy się modlić za tego młodego człowieka o
Jego nawrócenie z drogi zatracenia.
Nie godząc się od pewnego czasu firmować wielu nieprawości, zrezygnowałem z
funkcji Likwidatora Instytutu, ponieważ nie
potrafię zrozumieć obojętności i pobłażliwości Ks. Prałata Jankowskiego w poniżaniu
własnego autorytetu i Kościoła. Jak można
być obojętnym na publiczne zwierzenia prasowe byłych Prezesów Instytutu M. Olchowika i S. Sławińskiego, ujawniające kulisy
zdarzeń i środowiska w nich uczestniczące,
począwszy od osób o wątpliwej reputacji po
ludzi biznesu - w tle byłych i obecnych służb
specjalnych - i w niejasnym celu powiązanych z b. Zarządem Fundacji.
Jaką naprawdę rolę w tym wszystkim
odgrywają młodzi b. Prezesi i dlaczego poprzez swe publiczne zwierzenia kompromitują siebie i Ks. Prałata, a może są sprawy,
których ujawnienia boją się bardziej. A jeśli
legendarny Kapelan Solidarności jest naprawdę inwigilowany, to odpowiednie służby w państwie maja obowiązek sprawdzić
te niejasne powiązania, zaś sam Ks. Prałat
powinien publicznie się od tych zachowań
i bluźnierczych wypowiedzi odciąć, a tych
młodych ludzi niezwłocznie odprawić.
Wezwałem byłych Prezesów Instytutu,
by zamiast szkodzić Ks. Prałatowi i Kościołowi, bardziej zajęli się rozliczeniem z
wierzycielami i Fundacją z swojego dorobku -długu, bo łatwo samowolnie było zaciągać zobowiązania i żyć na czyjś koszt,
trudniej będzie je teraz spłacać, a obarczanie winą swej niegospodarności niewinnej
Rady jest nieuczciwe.
Nie widząc sensu użerania się z rozwiązywaniem problemów - tak naprawdę
nierzetelnych młodych ludzi - z dniem
20.09.2008 r. złożyłem rezygnację z funkcji Likwidatora Instytutu na ręce Pana Przewodniczącego i oddałem się do dyspozycji
Rady Nadzorczej Instytutu.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Likwidator Instytutu
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ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI
(wrzesień 2008)

Zarządzenie Nr 0151/95/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008
w sprawie powołania, organizacji, składu,
trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu
zamówień publicznych na roboty budowlane
pn.:„Dostawa i montaż ścianek dymoszczelnych w budynku Publicznego Gimnazjum Nr
2 przy ul. Batorego 37 w Ząbkach”.
Zarządzenie Nr 0151/96/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia
publicznego, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową
ogólnie dostępnego boiska piłkarskiego wraz
z niezbędną infrastrukturą na terenie Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkach.
Zarządzenie Nr 0151/97/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 września 2008
r. w sprawie powołania, organizacji, składu,
trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane związane z
budową Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane związane z budową ulic CisowaWierzbowa-Modrzewiowa oraz dróg w ul.
Wyspiańskiego i ul. Sowińskiego w Ząbkach.
Zarządzenie Nr 0151/98/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 września 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w
Urzędzie Miasta Ząbki.
Zarządzenie Nr 0151/99/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres
do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 0151/100/08 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 10 września 2008 r. w
sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 0151/101/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 września 2008 r. w

sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre
stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki.
Zarządzenie Nr 0151/102/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2008
roku w sprawie przeprowadzenie kontroli w
jednostkach podległych i nadzorowanych
przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań
finansowych i dokonywania wydatków.
Zarządzenie Nr 0151 /103 / 2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 września 2008 r. w
sprawie powołania, organizacji, składu, trybu
pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia
publicznego, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową
wodociągu w ul. Gen. Maczka w Ząbkach.
Zarządzenie Nr 0151/104/2008 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 18.09.2008 r. w sprawie
powołania się Gminnej Komisji Stypendialnej,
która będzie prowadziła działalność w bieżącym oraz kolejnych latach szkolnych.
Zarządzenie Nr 0151/105/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 września 2008
r. w sprawie powołania, organizacji, składu,
trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem
zamówienia jest dostawa mebli biurowych
dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki z siedzibą w
Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10.
Zarządzenie Nr 0151/106/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie przekazania pozostałych środków
trwałych w użytkowaniu dla Straży Miejskiej w Ząbkach.
Zarządzenie Nr 0151/107/08 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 25 września 2008 r. w
sprawie dokonania zmiany w planie dochodów
i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.
Zarządzenie Nr 0151/108/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy
Urzędu Miasta Ząbki.

XXXI SESJA RADY MIASTA ZĄBKI

30

września odbyła się XXXI sesja Rady
Miasta Ząbki, podczas której podjęto
następujące uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 2 lat w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego części działki
ewid. nr 17 położonej w obrębie 1-01, przy
ul. Wolności w Ząbkach.
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na 2008 r.
- w sprawie likwidacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w celu zawią-

zania jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa
Nr 2 - opracowanie projektu i audytu, remont
kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie
studium wykonalności (elewacja) etap II”.
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2008 rok.
Pełna treść uchwał dostepna jest na stronie
internetowej urzędu (ww.zabki.pl – link BIP)
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XVII JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE

W

sobotnie przedpołudnie, 27 września w
Parku Miejskim odbyły się już po raz
siedemnasty biegi przełajowe dla mieszkańców naszego miasta.
Pogoda na szczęście dopisała, w związku
z tym impreza jak zwykle cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Bardzo ważne jest to, że
choć na chwilę udało się nam odciągnąć dzieci i ich rodziny od telewizorów, aby aktywnie
i na wesoło spędzić wolny czas.
Inicjatorem i współorganizatorem tej
wspaniałej imprezy od pierwszej edycji jest
Urząd Miasta w Ząbkach. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, ponieważ bez wsparcia Miasta ta
impreza nie miałaby racji bytu.
Ogromne podziękowania należą się także
„Makro”, które ufundowało nagrody rzeczo-

Szkoła Podstawowa Dziewczęta
Klasa III
I m – Natalia Hołownia SP Katolicka
II m – Dominika Raczek SP2
III m – Oliwia Szatybełko SP2
IV m – Aleksandra Gibuła SP2
V m – Lidia Dziemdziela SP2
VI m – Magda Kopeć SP2
Klasa IV
I m – Aleksandra Waćkowska SP2
II m – Blanka Giżewska SP Katolicka
III m – Kaja Czapiewska SP2
IV m – Jaśmina Owczyńska SP2
V m – Ala Mazur SP1
VI m – Wioletta Stworzyjan SP1
Klasa V
I m – Monika Kazimierczuk SP2
II m – Ela Grabowska SP2
III m – Łucja Siekierko SP2
IV m – Eliza Kosyl SP2
V m – Alicja Tymosiak SP1
VI m - Klaudia Adameczek SP2
Klasa VI
I m – Paulina Żochowska SP2
II m – Emilia Korycka SP2
III m – Karolina Skup SP2
IV m – Weronika Legencka SP2
V m – Katarzyna Baczyńska SP2
VI m – Ala Zawadzka SP1
Szkoła Podstawowa Chłopcy
Klasa III
I m – Łukasz Jajko SP Katolicka
II m – Rafał Durajczyk SP2
III m – Karol Przychodzeń SP1
IV m – Mateusz Kania SP2

we oraz Praskiej Giełdzie Spożywczej, która
sprezentowała słodycze i napoje dla uczestników zawodów.
Biegi odbywały się zgodnie z wcześniej
ustalonym harmonogramem.
Kolejno rywalizowali uczniowie szkół
podstawowych, potem gimnazjaliści i absolwenci a na koniec „maluchy” pod opieką swoich rodziców. Tradycyjnie te właśnie biegi
wzbudziły najwięcej emocji, zarówno wśród
uczestników jak i kibiców.
Pierwsza szóstka uczestników każdego biegu
została obdarowana nagrodami rzeczowymi, a
wszyscy zawodnicy mogli spróbować szczęścia
w loterii fantowej, gdzie każdy los był pełny.
Dla pokrzepienia sił po biegu każdy dostał
soczek i batonik.

V m – Kacper Płaza SP2
VI m – Maciej Jędrzejczyk SP2
Klasa IV
I m – Artur Kopczyński SP2
II m – Ziemowit Nizioł SP2
III m – Rafał Mucha SP2
IV m – Adam Przychodni SP Katolicka
V m – Tomasz Mądry SP2
VI m – Patryk Józwik SP2
Klasa V
I m – Kamil Ruciński SP2
II m – Jan Paciorek SP1
III m – Krzysztof Kondraciuk SP1
IV m – Paweł Wiechetek SP2
V m – Kamil Marzec Sp1
VI m – Adrian Prusik SP2
Klasa VI
I m – Szymon Hermanowicz Sp1
II m – Przemek Szulakowski SP2
III m – Patryk Roguski Sp2
IV m – Łukasz Kosowski SP2
V m – Dawid Wielądek SP2
VI m – Marek Kopczyński SP2
Gimnazjum Dziewczęta
Klasa I – II
I m – Katarzyna Dębiec G2
II m – Katarzyna Kiełek G2
III m – Karolina Krajewska G2
IV m – Karolina Żochowska G2
V m – Joanna Krzyczkowska G2
VI m – Anita Murzyn G2
Klasa III i absolwenci
I m – Monika Jarosińska Zespół Szkół 39 W-wa
II m – Małgorzata Paśnik G2
III m – Jolanta Mroczkiewicz G2

Wszystkich zawodników bardzo gorąco
dopingowali goście: Pan Burmistrz Robert
Perkowski, przedstawiciele Rady Miasta, Dyrektorzy i nauczyciele ząbkowskich szkół a
także Burmistrz „senior” Jerzy Boksznajder,
który wraz z Panią Olgą Kisiel – nauczycielką
w-f ze Szkoły Podstawowej nr 2, przed siedemnastu laty wpadli na pomysł zorganizowania tak wspaniałej imprezy.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom
oraz rodzicom i uczniom SP2 i G2, którzy pomogli w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.
Cieszy fakt, że zawsze możemy na nich liczyć.
Do zobaczenia za rok!
A oto zwycięscy w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Gimnazjum Chłopcy
Klasa I - II
I m – Mateusz Kozyra G2
II m – Adam Cholewa G1
III m – Łukasz Płaza G1
IV m – Filip Paciorek G1
Michał Giżewski G Katol.
V m – Mateusz Rusin G2
VI m – Piotr Ołówko G1
Klasa III i absolwenci
I m – Bartłomiej Piekarz L.O. Bielany
II m – Mateusz Bartczak G1
III m – Paweł Paciorek G1
IV m – Rafał Mroczkiewicz L.O.
V m – Mateusz Matejka G1
VI m – Mateusz Tadeusiak G1
Bieg maluchów z opiekunem
Mama i dziecko
I m – Węgrzynek Jędrzej z mamą Katarzyną
II m – Słowik Adam z mamą Anną
III m – Grobla Ola z mamą Hanną
IV m – Lizuraj Ala z mamą Krystyną
V m – Gerej Małgosia z mamą Katarzyną
VI m – Karakula Ola z mamą Moniką
Tata i dziecko
I m – Hausz Marcin z tatą Pawłem
II m – Jakubowicz Kamil z tatą Zygmuntem
III m – Żbikowski Kamil z tatą Kazimierzem
IV m – Wyszomierski Karol z tatą Grzegorzem
V m – Rutkowska Karolina z tatą Zygmuntem
VI m – Przychodni Michał z tatą Grzegorzem
Gratulujemy !!!
Dagmara Dobosz – nauczyciel w-f w SP2
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OBWIESZCZENIE

o rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1990 roku.
złożyć wypełniony wniosek, przedstawić dokumenty przedpoborowego, wymienione w pkt 3 oraz zaświadczenie stwierdzające
chorobę (kalectwo). Druki wniosków można otrzymać bezpłatnie
w Urzędzie Miejskim w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 10.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) w dniach 20-24 października 2008
roku na terenie m. Ząbki zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku.
1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni
urodzeni w 1990 roku, zamieszkali stale i przebywający czasowo
ponad 2 miesiące na terenie miasta Ząbki.
2. Rejestracja odbędzie się w lokalu Urzędu Miasta w Ząbkach ul.
Wojska Polskiego 10, pokój nr 14 (Stanowisko ds. Obrony Cywilnej).
3. Do rejestracji przedpoborowi obowiązani są zgłosić się osobiście
i okazać:
a. dowód osobisty,
b. zaświadczenie o odbywaniu przysposobienia wojskowego - jeżeli przysposobienie takie odbywali lub odbywają.
4. Mężczyźni, którzy nie posiadają dowodu osobistego obowiązani
są przedstawić inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.
5. Przedpoborowi trwale niezdolni do osobistego zgłoszenia się do
rejestracji wskutek kalectwa, ułomności lub ciężkiej nieuleczalnej
choroby, mogą obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, opiekuna lub innej osoby z najbliższego
otoczenia. Zgłaszający (członek rodziny, opiekun itp.) powinien

6. Przedpoborowi, którzy z ważnych powodów nie będą mogli zgłosić się do rejestracji w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu
lub imiennym wezwaniu obowiązani są uczynić to niezwłocznie
po ustaniu przeszkody oraz przedłożyć dowody usprawiedliwiające niedopełnienie obowiązku we właściwym terminie.
7. Brak wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie określonym w niniejszym obwieszczeniu.
8. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą
się we właściwym czasie i miejscu do rejestracji lub nie przedłożą nakazanych dokumentów, podlegają zgodnie z art. 224 pkt 1
Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.
2416 ze zm.) grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ponadto
na osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie do rejestracji może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, bądź
zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
mgr Robert Perkowski
Ząbki, 1 października 2008 roku

Urząd Miasta Ząbki informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 151/99/2008r. z dnia 10 września 2008r (dostępne na stronie
www.umzabki.bip.org.pl/ w zakładce Prawo miejscowe/Zarządzenia Burmistrza/Zarządzenia 2008) przeznacza się do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w poniższym wykazie:

L.p

oznaczenie
nieruchomoĞci
Nr dziaáki

1

czĊĞü dziaáki
ew. nr 4/3

ObrĊb
03-30

Przeznaczenie
nieruchomoĞci i
Pow. w
sposób jej
PoáoĪenie
m²
zagospodarowa
nia

810

zabudowa
mieszkaniowa
lub usáugowoprodukcyjna

przy ul.
Piásudskiego

Wyrazy szczerego współczucia dla
Rafała Balcerowskiego i Rodziny
z powodu śmierci
Mamy
składają: Burmistrz Miasta Ząbki,
oraz koleżanki i koledzy
– pracownicy Urzędu Miasta

Przeznaczenie
terenu
wydzierĪawianego

Termin
wydzierĪ.

WysokoĞü
stawek czynszu
dzierĪawnego
za 1m²

Termin
wnoszenia
opáat

Parking dla
samochodów
osobowych

do 3 lata

wg
obowiązujących
stawek

wg umowy
dzierĪawy

Naszej Koleżance
Katarzynie Karcz
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci
Męża
składają koleżanki i koledzy z pracy
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DZIEŃ SENIORA W ZĄBKACH

1

października członkowie ząbkowskiego Klubu Seniora „Relaks” uroczyście obchodzili swe święto - Dzień
Seniora. Około 150 – osobowa grupa
seniorów rozpoczęła uroczystość od
mszy świętej odprawionej w kościele
pw. Świętej Trójcy przez ks. Edwarda
Kowarę. Gościem honorowym uroczystości był burmistrz Robert Perkowski,
który został przez seniorów mile zaskoczony. Otóż zarząd Klubu wręczył burmistrzowi prezent ślubny. Burmistrz nie
pozostał dłużny, składając wszystkim
zebranym najlepsze życzenia.
Po krótkich oficjalnych przemówieniach nastąpił podniosły moment wręczenia nagród dla dostojnych jubilatów.
Stało się bowiem już tradycją, że członkowie, którzy ukończą 80 lat, są specjalnie wyróżniani. W tym roku zaszczytu tego dostąpiły trzy członkinie koła:
Kazimiera Racław, Eugenia Krajewska
oraz Bronisława Gołębiowska. Nagrody
wręczał burmistrz Robert Perkowski w
towarzystwie Prezes Grażyny Żabickiej.
Później przyszedł czas na krótki
występ muzyczny. Seniorzy przy herbatce śpiewali wspólnie dobrze znane
piosenki. Wszyscy świetnie się bawili.
Tydzień później świętował drugi ząbkowski Klub Seniora „Retro”,
który w tym roku obchodzi 30 – lecie
istnienia. Więcej o tych obchodach napiszemy w najbliższym numerze.
red.

Ząbki
ul. Powstańców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 800–2000
sob. 900–1600
niedz. 1100-1500
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