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Z Ą B KO W S KA G A Z E TA S A M O R Z Ą D O WA
40 LAT PRAW MIEJSKICH
W ZĄBKACH
Do roku 1930 wieś Ząbki
administracyjnie należała do
gminy w Wawrze. W roku
1930 przyłączona została do
gminy w Markach powiatu
warszawskiego. Było to bardzo wygodne dla mieszkańców
Ząbek z uwagi na bliskość do
gminy. W dniu 12 lipca 1952 r.,
zgodnie z uchwałą Prezydium
Rady Ministrów, Wojewódzka
Rada Narodowa w Warszawie
utworzyła
w
Ząbkach
Gromadzką Radę Narodową
/GRN/. Wieś Ząbki liczyła
wtedy około 4000 ludności.
Biuro Rady mieściło się w
prywatnym budynku Edwarda
Redkie przy ul. Górnośląskiej
4 i zajmowała jeden pokój.
Pierwszym Przewodniczącym
GRN mianowany został
Zygmunt Rychłowski miesz-

kaniec Ząbek. W czasie
okupacji walczył w AK w
zgrupowaniu „Celków” w
Ząbkach. Przewodniczący
Rychłowski dokumentację z

gminy w Markach przyniósł
w worku na plecach i wysypał
na środku pokoju. Urzędnicy

segregowali ją wtedy według
przynależności merytorycznej.
W roku 1965 Ząbki stały się
osiedlem a Przewodniczącym
Osiedlowej Rady Narodowej
został Wacław Pękalski zam.
przy ul. Obrońców w Ząbkach.
Siedziba GRN została przeniesiona także do prywatnego
budynku przy ul. Słowackiego
10 (willa gen. Sikorskiego).
Warunki lokalowe uległy
znacznej poprawie, dla potrzeb
gminy wydzielone zostały 4
pokoje. Sekretarzem gminy był
wtedy Roman Wyszomirski.
Kolejnym przewodniczącym
był Marian Melke, nie był to
zbyt trafny pomysł, nie zdał
egzaminu przed społeczeństwem. W latach 1960 – 1963
stanowisko przewodniczącego
ORN piastował Władysław
Biedowaniec, znał się na
pracy w radach narodowych.
Pracował jako pierwszy starosta powojenny w Mławie.
cd na str. 6

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO
POKOJU
Wieczorem 21 grudnia 2006
r. w Parku Miejskim w Ząbkach
odbyło się uroczyste przekazanie
przez harcerzy Betlejemskiego
Światełka Pokoju mieszkańcom
naszego miasta. Ceremonia
została zorganizowana przez
Miejski Ośrodek Kultury w
Ząbkach oraz ząbkowskich
harcerzy. Impreza zgromadziła
licznie przybyłych mieszkańców,
władze samorządowe oraz księży proboszczów ząbkowskich
parafii.
Betlejemskie
Światło

Pokoju, niesione skautową i
harcerską sztafetą przez całą
Europę, przybyło do Polski
12 grudnia 2006 r. Na przejściu granicznym na Łysej
Polanie nastąpiło uroczyste
przekazanie Światła harcerzom ze Związku Harcerstwa
Polskiego przez naczelnika skautów słowackich Jana
Pokornego. Ze strony polskiej
odebrał je naczelnik ZHP hm.
Wiesław Maślanka.
W ten sposób Betlejemskie
Światło Pokoju rozpoczęło
swoją wędrówkę po naszym
kraju. Ogień przywieziony jest
przez skautów austriackich
z Groty Narodzenia Jezusa
Chrystusa w Betlejem. W
Katedrze Wiedeńskiej odbierają Go skauci z sąsiadujących
krajów i przekazują swoim
sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie,
które towarzyszyło obecnej
wędrówce Betlejemskiego
Światła, brzmi: Betlejemskie
Światło Pokoju “Światłością
Świata, Europy, Polski”.
red.

Domel - Autoryzowany
zakład naprawy AGD
naprawia:
• pralki automatyczne
• chłodziarki
• chłodziarko-zamrażalki
• zmywarki
•kuchnie mikrofalowe itp.

UWAGA ABSOLWENCI
SZKÓŁ ŚREDNICH !
Burmistrz Miasta Ząbki
informuje, że jest możliwość
odbycia w Urzędzie Miasta
płatnego stażu pracy przez
bezrobotnych. Warunkiem jest
ukończenie szkoły średniej.
Mogą być to osoby studiujące na studiach wieczorowych
bądź zaocznych, nie przekraczające 25 roku życia lub 27
roku życia, jeśli nie upłynęło 12 miesięcy od ukończe-

UWAGA
OSOBY OCZEKUJĄCE
NA PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta
nr LVII/363/2006 w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w terminie do 31 marca każdego roku,
osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie
Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki
zamieszkiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wykluczający zawarcie umowy
najmu lokalu lub lokalu socjalnego wchodzącego
do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal
ubiega się o zawarcie umowy.
Niezłożenie oświadczenia powoduje skreślenie z listy.

Inż. Ryszard Szczęśniak,
Ząbki, ul. Lisa Kuli 19a,
tel.
0227817368
lub
0604688037, www.domelagd.waw.pl.
Firma istnieje od 1982
roku.
MIEJSKA PRZYCHODNIA
ZDROWIA W ZĄBKACH
Zaprasza do korzystania
z naszych usług:
• Podstawowa
Opieka Zdrowotna
• Stomatolog,
• Ginekolog,
• Chirurg
Ząbki, ul. Orla 1
tel: 22 781 60 25
fax: 22 762 93 67

PRZYCHODNIA BETA-MED
ZAPEWNIA WIZYTY BEZPŁATNE

nia szkoły wyższej. Nie mogą
to być osoby, które wcześniej
pracowały, ani osoby, które
osiągają dochód z tytułu
zatrudnienia (umowy o pracę,
umowy zlecenia i umowy o
dzieło).
Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w
Powiatowym Urzędzie Pracy w
Wołominie ul. Warszawska 5A,
tel. 787-46-20 lub 787-54-64.

Komisja mieszkaniowa

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 ;
781-45-81, 781-70-51
prg1@wp.pl ; www.prg1.waw.pl

Poszukuję osoby do opieki starszej, miłej, sprawnej
fizycznie pani mieszkającej w Ząbkach. Tel. 0500 119 594

ROMIKA
Jan Frelek

pediatra, internista (dla pacjentów zapisanych do Beta-Med.)ginekolog, dermatolog, laryngolog,
stomatolog, neurolog (dla wszystkich mieszkańców Ząbek)

AUTORYZOWANY SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY

05-091 Ząbki, ul. Ks. Skorupki 71,

Samochód zastępczy na czas naprawy!

Tel.22-781-58-42,Tel/fax 22-762-92-32, e-mail: beta-med@wp.pl
Czynny:
pon-pt godz.8.00 – 19.00, sobota godz. 8.00 – 12.00
Od 01.02.07 zapraszamy do nowego gabinetu rehabilitacyjno – ortopedycznegoi gabinetu masażu

Serwis: 781 50 34, 0-605-580-590
Holowanie: tel. 0 601 26 47 68

Bezgotówkowe rozliczenie!

Ząbki, ul. Kołłątaja 55
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CO SŁYCHAĆ U BURMISTRZA?
Redakcja: Panie burmistrzu, co zostało zrobione w
ostatnim czasie w sprawie
komunikacji w Ząbkach?
Burmistrz Robert Perkowski
- Czwartego stycznia tego roku
zawarto umowę z przewoźnikiem P.K.A. TANDEM z
Marek, który uruchomił nową
linię „X” w miejsce dotychczasowej „A3”. Obecna oferta była o około 20% korzystniejsza od poprzedniej, dzięki
temu można było zwiększyć
ilość kursów. Ludzie są zadowoleni z obsługi przewoźnika,
jakości autobusów. Oczywiście
jest to częściowe rozwiązanie i
chcemy wciąż rozwijać komunikację w naszym mieście.
red – Jak przebiegają kwestie wpuszczenia komunikacji
ZTM do Ząbek?
Burmistrz Robert Perkowski
- Rozmawialiśmy z p. o. dyr.
ZTM panem Leszkiem Rutą

o podstawowych kwestiach
przedłużenia linii 170 do
Ząbek i zmiany trasy linii 345.
Czekamy na odpowiedź.
Zaproponowaliśmy ZTM
zmianę trasy linii autobusowej 345 tak aby łączyła stacje PKP w Rembertowie i
Ząbkach. Linia 345 przebiegałaby od ulicy Żołnierskiej w
Warszawie, w Ząbkach ulicami Powstańców, Piłsudskiego,
Batorego, do ulicy Bystrej w
Warszawie. Obecnie Ząbki
oczekują na odpowiedź w
sprawie warunków technicznych, które będą musiały być
spełnione do prawidłowego
kursowania autobusów.
Przedstawiliśmy też koncepcję zmiany linii 170, aby

wjeżdżała do Ząbek. Niestety
ZTM ma inną koncepcję
komunikacyjnego powiązania
naszego miasta z Warszawą
poprzez wprowadzenie biletu
aglomeracyjnego na przewozy
w ramach Kolei Mazowieckich
(PKP Ząbki - PKP Warszawa
Wileńska). Kwestia linii 170 w
Ząbkach będzie do ewentualnego przeanalizowania przez
ZTM.
red – W dniu 16 stycznia
br. odbyło się kolejne już spotkanie z przedstawicielami
ZTM, jakie zapadły ustalenia
w trakcie spotkania?
Burmistrz
Robert
Perkowski Ciekawą i nową
informacją ze strony ZTM
jest propozycja rozszerzenia
oferty komunikacyjnej odnośnie linii nocnych. Padła również propozycja powstania
Związku Komunikacyjnego
Aglomeracji Warszawskiej.

Nie określono ostatecznego
terminu powstania związku,
niemniej jednak, podobne
związki istnieją już w Polsce.
red – W jednym z numerów
gazety przed wyborami była
podnoszona koncepcja poprawy wizerunku parku. Czy
takie kroki w tym zakresie są
w najbliższych planach?
Burmistrz Robert Perkowski
- Architekt Robert Grudziąż
projektujący zielone przestrzenie dla różnych potrzeb zadeklarował, że społecznie zaprojektuje park w Ząbkach. Park
im. M. Szuberta będzie przekształcony w park z prawdziwego zdarzenia. Przewidziany
będzie amfiteatr, lodowisko,
być może skatepark. Cały teren

będzie oświetlony i monitorowany. Park ten będzie docelowo skomunikowany wzdłuż
torów szlakiem pieszorowerowym z parkiem leśnym i lasem
prawdopodobnie na ulicy
Gajowej. Gotowa koncepcja
będzie przedstawiona radnym
i mieszkańcom.
red. – Czy będą podjęte
kroki w celu szerszej informatyzacji Urzędu Miasta oraz
wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów?
Burmistrz Robert Perkowski
- W tej chwili rozpoczynamy
rozmowy ze stowarzyszeniem
PEMI w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów w
Urzędzie. Udostępnią pełne
oprogramowanie spełniające wszystkie wymogi formalno-prawne. System będzie
za darmo wdrażany pod ich
okiem. Dzięki temu systemowi mieszkańcy będą mieli
możliwość składania wniosków, wglądu do ich obiegu i
rozpatrywania. Będzie można
zakupić znaczki skarbowe. System będzie działał w
ramach podpisu niekwalifikowanego. 31 stycznia br. będzie
znany wstępny harmonogram
prac. Pieniądze są zarezerwowane na ten cel w budżecie w
punkcie „budowa sieci teleinformatycznej”.
Wymiana dokumentów i
informacji będzie obejmować
również korespondencję między Urzędem a jednostkami
budżetowymi (szkoły, przedszkola, MZK). Docelowo sieć
będzie obsługiwać monitoring
i transmisję głosu.
red. – Jakiś czas temu w
Ząbkach działał system prewencji. Mieszkańcy pytali, czy
zostanie on przywrócony.
Burmistrz Robert Perkowski
-Powraca system prewencji,
który był jakiś czas temu w
Ząbkach. Staram się o ściągnięcie 12 policjantów od 1
marca br. Miasto będzie partycypować w kosztach ich
utrzymania.
red. – Jak są egzekwowane
należności wobec miasta?
Burmistrz Robert Perkowski
- Zaczynamy egzekwować
kary dla zaśmiecających, w
tym przywożących śmieci z
Warszawy. O pomoc prosimy mieszkańców. Ponadto
egzekwujemy zaległe zobowiązania spółdzielni i firm
wobec miasta. Najczęściej są
to dopłaty za zrzut ścieków,
czynszowe mieszkania komunalne. Urząd wszedł już na
kilka hipotek i wystąpił na
drogę sądową w stosunku
co do niektórych większych
dłużników. Dłużnikom, którzy wykażą chęć współpracy,
można będzie anulować część
odsetek.
red. – Jakimi jeszcze innymi
sprawami zajął się Urząd?
Burmistrz Robert Perkowski
- Rozpoczęto procedurę
wykupu gruntu pod lokala-
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mi socjalnymi koło Praskiej
Giełdy Spożywczej. Grunty
nie są naszą własnością, tylko
Agencji Mienia Wojskowego
i trzeba uregulować ich stan
prawny, aby móc zarządzać
tymi budynkami. Trzeba
sprawdzić stan budynków, niektóre może będą się nadawały
do wyburzenia i ewentualnie
na tym gruncie można byłoby wybudować nowe budynki.
Środki na ten cel mogą pochodzić pozyskania z funduszy
Ministerstwa Budownictwa w
wysokości 20 - 30% oraz z
funduszy unijnych.
Ponadto
zgodnie
z
prośbą Starosty Powiatu
Wołomińskiego Pana Macieja
Urmanowskiego zgłosiliśmy
do Starostwa listę inwestycji
powiatowych na terenie naszego Miasta, które chcielibyśmy,
żeby powiat zrealizował w
kadencji 2007-2010.
Na początku stycznia br.
uruchomiliśmy konkurs w
celu naboru pracowników
do Referatu Programowania
Funduszy
Europejskich
(RPFE) w Urzędzie Miasta
Ząbki.
Odbywamy
cykliczne
spotkania z mieszkańcami

naszego Miasta – ostatnio
odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Popiełuszki
– będącej właśnie w trakcji
realizacji.
Pisemnie zobligowaliśmy
deweloperów do sprzątania
ulic wokół realizowanych
inwestycji na terenie Miasta.
Będziemy bacznie obserwować
ich postępowanie i w sytuacji
niestosowania się przez nich
do naszych zaleceń, podejmiemy bardziej restrykcyjne działania. Nie może zdarzyć się
sytuacja, że na ulicy znajduje
się kilkucentymetrowa warstwa piachu czy błota.
Wsłuchujemy się w głosy
mieszkańców. W momencie
gdy dotarły do nas prośby
i sugestie mieszkańców Ząbek
dotyczące rozkładu jazdy
nowej linii X, wprowadziliśmy
do niego zmiany uwzględniające ich potrzeby.
Dzięki
przychylności
władz ZEWT S.A. w tym
Wiceprezesa Pana Ryszarda
Kwitowskiego – mieszkańca
naszego Miasta, udało nam
się rozwiązać problem zlokalizowania zajezdni dla naszej
komunikacji.
red.

II SESJA RADY MIASTA
Dnia 12 grudnia 2006 roku
wznowiono sesję Rady Miasta,
której obrady z dnia 6 grudnia
2006 roku zostały zawieszone
przez Przewodniczącego Rady
Sławomira Ziemskiego.
Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego.
Rada Miasta przyjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie
mandatu radnego Grzegorza
Mickiewicza w okręgu wyborczym Nr 3 wskutek zrzeczenia się mandatu, gdyż zgodnie
z zapowiedziami burmistrza
Roberta Perkowskiego został
mianowany na wiceburmistrza.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
współdziałania z Miastem
Stołecznym
Warszawa
w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.
Wyrażono zgodę na kontynuowanie Porozumienia
Międzygminnego z dnia
26 marca 2004r. zawartego
pomiędzy Miastem Stołecznym
Warszawą a Miastem Ząbki
w zakresie współdziałania w
wykonywaniu usług lokalnego
transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) na okres do
dnia 31 grudnia 2007 r.
Powołanie stałych komisji
Rady Miasta.
Powołano
Komisję
Gospodarczą w składzie:
Agnieszka Masztalerska (przewodnicząca komisji), Tadeusz
R. Stworzyjan (zastępca przewodniczącego),
Grzegorz
Majtyka, Krzysztof Murawski,
Andrzej Chibowski, Zbigniew
Okulus, Zofia Dąbrowska i
Sławomir Ziemski.
Powołano
Komisję
Społeczną w składzie: Marcin
Kubicki
(przewodniczący
komisji), Marek Połomski
(zastępca przewodniczącego),

Agnieszka Ignaczak, Tomasz
Kalata i Małgorzata Stachera.
Powołano Komisję Rewizyjną
w składzie: Adam Szarubko
(przewodniczący komisji),
Artur Murawski (zastępca
przewodniczącego), Regina
Walczak, Waldemar Stachera
i Krzysztof Laskowski.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2006 rok.
Na wniosek burmistrza
dokonano zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2006 rok.
Większość zmian spowodowana była różnicami w osiągniętych dochodach w stosunku
do planu pierwotnego.
Informacja w sprawie budowy ulicy Popiełuszki i innych
inwestycji w Ząbkach.
Radna Małgorzata Stachera
przedstawiła burmistrzowi i
radnym swoje obawy dotyczące rozpoczętej właśnie inwestycji budowy ulicy Popiełuszki.
Mieszkańcy nie zdążyli jeszcze
podłączyć się do wodociągu i
byłoby nierozsądne, aby przed
budową przyłączy wodociągowych wykonać nawierzchnie
asfaltową. Uzgodniono, że
burmistrz do najbliższej Sesji
zapozna się ze sprawą i przedstawi Radzie Miasta swoje stanowisko w tej kwestii.
red.
PEŁNA OBSŁUGA
KSIĘGOWA
oraz ZUS
małych / średnich firm
(lic. Min fin.)
Biuro czynne
od poniedziałku do soboty
(soboty po
uprzednim uzgodnieniu)
tel. 0 510 246 888
781 73 63

IV SESJA RADY MIASTA
Dnia 29 grudnia 2006 r. odbyła się IV sesja Rady Miasta.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę
dla Burmistrza Miasta Ząbki.
Rada Miasta ustaliła składniki miesięcznego wynagrodzenia
za pracę dla burmistrza Miasta
Ząbki: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.960,00 zł,
dodatek funkcyjny w wysokości 1 950,00 zł oraz dodatek
specjalny w wysokości 40 %
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
2.764,00 zł. Wynagrodzenie
wynoszące łącznie 9674 zł
brutto zacznie obowiązywać
od dnia 6 grudnia 2006 r.
Uchwała wzbudziła wśród
radnych ożywioną dyskusję. Przedstawiciele Komisji
Gospodarczej opowiadali się
za ustaleniem wynagrodzenia
na poziomie średnim pomiędzy minimalna i maksymalną,
dozwolona prawem, kwotą.
Rada odrzuciła wszelkie zgłoszone na Sesji zmiany i przyjęła uchwałę w wersji zgłoszonej
przez radnych z PiS. Za poparciem uchwały w tej wersji opowiedzieli się również radni ze
Wspólnoty Samorządowej.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na
2007 rok.
Rada Miasta Ząbki ustaliła

budżet Miasta Ząbki na rok
2007. Najistotniejsze fragmenty uchwały budżetowej na stronach 5 i 6.
Rada Miasta powinna
uchwalić budżet do końca
roku poprzedzającego rok
budżetowy, a więc do 31 grudnia. Ustawa dopuszcza jednak
przedłużenie prac nad budżetem do końca marca. W tym
czasie burmistrz realizuje
dochody i wydatki zgodnie z
projektem budżetu (tzw. prowizorium budżetowe). W tym
roku sytuacja była wyjątkowa,
ponieważ komisje Rady zostały powołane dopiero w połowie
grudnia i miały bardzo mało
czasu na szczegółowe zapoznanie się z przedłożonym jeszcze
przez burmistrza Boksznajdera
projektem budżetu (z korektami burmistrza Perkowskiego).
Komisja Gospodarcza i
Komisja Rewizyjna wystosowały szereg pytań do burmistrza i
pani skarbnik. Odpowiedzi na
niektóre z nich zostały udzielone w trakcie Sesji, ale, według
radnych-autorów pytań w sposób mało szczegółowy.
Szerokiej debaty nad budżetem nie było, gdyż na wniosek
radnego Połomskiego, zamknięto listę nowych mówców, a
oczekującym ograniczono czas
wystąpień do 3 minut. Za takim

SPOTKANIE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Z MIESZKAŃCAMI
ULICY POPIEŁUSZKI
Z
inicjatywy
radnej
Małgorzaty Stachera w dniu
12 stycznia br. miało miejsce spotkanie władz naszego
miasta z mieszkańcami ulicy
Popiełuszki. Urząd Miasta
reprezentowali wiceburmistrz
Grzegorz Mickiewicz oraz
kierownik Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Jadwiga Boruc.
Celem spotkania było przedyskutowanie problemów i
wniosków, jakie w związku z
rozpoczęciem budowy ulicy
Popiełuszki zgłaszali mieszkańcy tj. przewidywany zakres
robót, uwagi do projektu i
wykonania, korelacja z budową przyłączy wodociągowych.
Mieszkańcy, przy poparciu
obecnych na spotkaniu radnych, zaapelowali do p. wiceburmistrza o wykonanie ulicy
w pełnym zakresie tj. z chod-

nikami i ścieżką rowerową.
Zgodnie z umową, jaką zawarł
z wykonawcą poprzedni burmistrz, realizowana jest tylko
jezdnia z krawężnikami.
W zakresie uwag do projektu, pani kierownik Boruc
poinformowała, że zleciła już
wykonanie poprawek do projektu, a budzący kontrowersje
odcinek zostanie przebudowany.
Podczas spotkania uzgodniono również, że do 15
marca br. mieszkańcy powinni
wykonać przyłącza wodociągowe, gdyż po tym terminie
wykonawca ulicy przystąpi
do zasadniczej części prac –
budowy nawierzchni.
Następne spotkanie z mieszkańcami ulicy Popiełuszki
odbędzie się w połowie
marca.
red.

rozwiązaniem byli radni z PiS i
Wspólnoty Samorządowej.
Jedyną zmianą, jaka została zgłoszona i przyjęta przez
Radę, był wniosek Waldemara
Stachery, aby wskazane przez
niego wolne środki przeznaczyć na budowę sieci wodociągowej w drodze WarszawaWołomin (DW634) i ulicach
przyległych. Radny Stachera
argumentował, że jest planowana przez Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
modernizacja tej trasy i byłoby błędem, gdybyśmy przed tą
modernizacją nie wybudowali
wodociągów, narażając nową
ulicę na dewastację.
Ostatecznie budżet został
przyjęty 12 głosami za, przy 6
wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł
dochodów gromadzonych na
rachunku dochodów własnych
i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek
budżetowych, które utworzą
rachunek dochodów własnych.
W uchwale Nr LV/344/2006
Rady Miasta Ząbki z dnia 29
września 2006 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów
własnych i przeznaczenia tych
dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą
rachunek dochodów własnych w
§ 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wpływy z wynajmu pomieszczeń na prowadzenie: a) szkoleń i
kursów dla młodzieży i dorosłych,
b) punktu małej gastronomii dla
uczniów.”
Uchwała
zmieniająca
uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uchylono ustęp 2 w uchwale
Nr LVI/350/2006 Rady Miasta
Ząbki z dnia 18 października
2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. We wzmiankowanej uchwale ustęp 2 miał
brzmienie „Naruszenie którejkolwiek z zasad wymienionych
w ust.1uniemożliwia uzyskanie
przez odbiorcę odszkodowania za szkody spowodowane
przez dostawcęusług w związku z przeprowadzaniem przeglądów, napraw i usuwaniem
awarii sieci.”. Ustęp 1 reguluje, czego odbiorca nie powinien dokonywać. Nie powinien
nasadzać drzew lub krzewów
w pasie o szerokości 3 m nad
przyłączem wodociągowym, i
5 m nad przyłączem kanalizacyjnym. Nie zezwala się również na zabudowę przyłącza
kanalizacyjnego i przyłącza
wodociągowego do zaworu za
wodomierzem głównym.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2007 rok.
Rada Miasta zatwierdziła
plan pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2007: Jego główne założenia to realizowanie zadań
określonych w ustawach i
Statucie Miasta Ząbki, prowadzenie kontroli zgodnie z
planem kontroli, rozpatrywanie spraw przekazywanych do
Komisji przez: Radę Miasta,
burmistrza, komisje i miesz-

kańców. W planie pracy będą
przewidziane sprawy inne, w
tym analiza funkcjonowania
miasta i jego jednostek.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2007 roku.
Rada Miasta zatwierdziła plan kontroli Komisji
Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2007 roku.
Będzie on obejmował kontrolę zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości, kontrolę
finansów jednostek budżetowych Miasta, kontrolę funkcjonowania Ośrodka Pomocy
Społecznej, kontrolę decyzji Urzędu Miasta z zakresu

budownictwa, urbanistyki i architektury, kontrolę działań
w zakresie realizacji stanowiska Rady Miasta w zakresie
usytuowania wysypiska odpadów przy Elektrociepłowni
Kawęczyn w Warszawie. Do
dnia 30 września 2007 roku
Komisja Rewizyjna przekaże
Radzie Miasta informację o
wynikach kontroli.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2006 rok.
Przeniesiono kwotę 1577
zł z wydatków inwestycyjnych
w Szkołach Podstawowych
na wydatki inwestycyjne w
Gimnazjach.
red.

III SESJA RADY MIASTA
Dnia 21 grudnia 2006 roku
odbyła się III sesja Rady Miasta.
Uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej
listy wyborczej na miejsce
radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Rady Miasta Ząbki Roberta
Perkowskiego oraz z wyborem
na Burmistrza Miasta Ząbki
na jego miejsce wstąpił kandydat Jan Kurowicki. W związku z wygaśnięciem mandatu
radnego Rady Miasta Ząbki
Grzegorza Mickiewicza i zrzeczeniem się mandatu na jego
miejsce wyznaczono kandydaturę Barbary Niewiadomskiej.
Następnie odbyło się ślubowanie nowowybranych radnych.
Uchwały w sprawie zmian w
Komisjach Rady Miasta Ząbki.
Rada Miasta dokonała
zmian w stałych Komisjach
Rady Miasta. Krzysztofa
Bławdziewicza powołano w
skład Komisji Gospodarczej,
Jana Kurowickiego - Komisji
Społecznej,
natomiast
Barbarę Niewiadomską Komisji Rewizyjnej.
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ząbki.
Burmistrz Robert Perkowski
przedstawił Radzie kandydaturę Elżbiety Żmijewskiej
na stanowisko Skarbnika
Miasta Ząbki. Pani Elżbieta

Żmijewska od około dwóch
lat
jest
pracownikiem
Urzędu Miasta na stanowisku Księgowego Budżetu
(poprzednia Rada Miasta nie
zaakceptowała wniosku burmistrza Boksznajdera o powołaniu p. Elżbiety Żmijewskiej
na Skarbnika Miasta).
Tym razem Radni zaakceptowali tę kandydaturę. Nawet
wśród sceptycznie nastawionych radnych przeważyła
opinia, że skoro nowy burmistrz chce współpracować
z p. Elżbietą Żmijewską nie
należy mu tego utrudniać.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2006 r.
Rada Miasta, na wniosek
burmistrza, przesunęła niewykorzystane środki w inwestycjach budowy dróg (275.000
zł) oraz inne drobniejsze
oszczędności na dotację dla
MZK z przeznaczeniem na
spłatę zaległości względem
MPWiK.
Uchwała
zmieniająca
uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.
W związku z kontrowersjami wynikającymi z trybu
przedstawienia Radzie zmiany w tej uchwale przesunięto ją do prac w Komisji
Gospodarczej.
red.

KLUB RADNYCH „CZAS NA ZĄBKI”
W dniu 15 stycznia br. radni
Rady Miasta: Małgorzata
Stachera, Adam Szarubko,
Krzysztof
Laskowski,
Grzegorz Majtyka oraz
Waldemar Stachera powołali Klub Radnych „Czas na
Ząbki”.
Zgodnie z przyjętym regulaminem do głównych zadań
Klubu należy:
1. działalność społeczna,
kulturalna, edukacyjna, informacyjna, ekologiczna, charytatywna i inna;
2. wspieranie wszelkich inicjatyw społeczności lokalnej;
3. utrzymywanie stałej więzi
z mieszkańcami poprzez organizowanie spotkań;
4. zgłaszanie do realizacji
odpowiednim organom gminy
proponowanych przez mieszkańców postulatów w formie
wniosków;
5. zjednywanie zwolenników

mających na względzie dobro
mieszkańców i rozwój Miasta
Ząbki;
6. współpraca z organizacjami społecznymi i politycznymi;
7. prowadzenie działalności
propagatorskiej i wydawniczej.
Działalność Klubu nie
będzie w żadnym stopniu finansowana z budżetu
Miasta.
w imieniu Klubu Radnych
Waldemar Stachera

3

BUDŻET MIASTA ZĄBKI NA 2007 ROK
Załącznik nr 3
Dz. Rozdz

WYDATKI

600

Plan na 2007 r.

Dz.

Dochody

Plan na 2007 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 395 000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 511 345

60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1 000 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

185 648

60013

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

3 000

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

3 534

60014

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

3 136 000

756

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 568 155

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

32 353 030

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1 568 155

700
70005
710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004
71013

750

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

256 000

202 000
2 000
200 000
4 899 041

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

75022

RADY GMINY

75023

URZĘDY GMIN

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT.

10 000

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

3 534

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

3 534

BEZPIECZEŃSTWO PUBLI. I OCHRONA P. Poż.

542 500

75404

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

400 000

75412

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

142 500

751
75101
754

756

75647
757
75702
758

47 280

POBÓR PODATKÓW

47 280

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

100 800

OBSŁUGA KREDYTÓW

100 800

RÓŻNE ROZLICZENIA

89 395

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
OŚWIATA I WYCHOWANIE

31 272 986

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

16 924 092

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

80104

PRZEDSZKOLA

6 723 561

80110

GIMNAZJA

6 951 755

80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

210 000

80146

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI

78 870

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

64 978

900
88 495

319 730

1 409 509

85111

SZPITALE OGÓLNE

10 000

85121

LECZENIE AMBULATORYJNE

199 509

85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

5 000

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

1 195 000

POMOC SPOŁECZNA

6 193 150

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

4 210 000

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

29 000

85214

ZASIŁKI

900 200

85215

DODATKI MIESZKANIOWE

120 000

85219

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

609 950

85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE

34 000

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

290 000

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

420 343

85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

267 343

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

852

854

900

153 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.

7 308 160

90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

5 589 160

90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

819 000

90017

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

900 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

2 115 078

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

1 900 130

92116

BIBLIOTEKA

214 948

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

495 748

92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ (Miejski Ośrodek
Sportu)

386 748

92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

109 000

921

926

RAZEM

8 139 830

OŚWIATA I WYCHOWANIE

613 100

852

POMOC SPOŁECZNA

4 807 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

3 006

RAZEM

49 616 493

366 656

DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

OCHRONA ZDROWIA

RÓŻNE ROZLICZENIA

801

Załącznik nr 6

4 177 539

75818

851

758

344 846

75814

801

4

Załącznik nr 2

61 062 679

Plan wydatków
majątkowych na 2007 r
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE
GMINNE
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
ul. Powstańców
ul. Szwoleżerów - nawierzchnia
drogi wraz z budową chodników
ul. Popiełuszki
ul. wzdłuż torów PKP (3-go
Maja - Łodygowa) - opracowanie
projektu
opracowanie ciągu pieszo-jezdnego połączenie ulic Legionów z
ul. Orlą dz. 28/4 i 31 obręb 3-04
ul.Cisowa-WierzbowaModrzewiowa
ul. Poniatowskiego - połączenie z
ul. Orlą - opracowanie projektu,
wykonanie
Systemowa modernizacja dróg w
Mieście Ząbki: ul. 11-Listopada,
ul.Starzyńskiego, ul. Hallera
(dotyczy ul. Hallera)
ul.Zimna
Opracowanie projektów sygnalizacji świetlnej ul.SzwoleżerówPiłsudskiego-Krzywa-oraz przy
Szkole Podstawowej Nr 2
nadzór inwestorski
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych - wykup
gruntu
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
RADA GMINY
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych -zakup
wyposażenia i sprzętu biurowego
URZĘDY GMINY
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - informatyzacja
usług publicznych Miasta Ząbki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - informatyzacja
usług publicznych Miasta Ząbki
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych - zakup
wyposażenia i sprzętu biurowego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
Szkoła Ząbki Płd. z wyposażeniem
Szkoła Podstawowa Nr 1 remont kapitalny sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji

3 121 000

Środki własne
Kredyty Pożyczki
w zł.
2 269 816
0
851 184

0

3 121 000

2 269 816

0

597 000

597 000

250 000

250 000

1 520 000

668 816

90 000

90 000

20 000

20 000

280 000

280 000

200 000

200 000

70 000

70 000

24 000

24 000

20 000

20 000

50 000

50 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

449 500

274 500

9 500

9 500

9 500

9 500

440 000

265 000

Ogółem
w zł

0

851 184

Dotacje

851 184

175 000

175 000
175 000

350 000
175 000

90 000

90 000

11 383 491
8 451 491

6 372 600
3 440 600

4 850 191
4 850 191

8 255 791

3 405 600

4 850 191

5 036 191

2 420 000

2 616 191

1 555 200

415 200

1 140 000

160 700
160 700

Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok
§ 1. Ustala się dochody Miasta Ząbki w wysokości 49 616 493 zł,
Z dochodów budżetowych, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na się spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie kwotę 368 949 zł oraz z Banku Ochrony Środowiska 52 400 zł
Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 662 944 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 200 000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki Miasta Ząbki w wysokości 61 062 679 zł,
Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 38 468 019 zł, w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 662 944 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 22 594 550 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 22 344 660 zł,
Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1 200 000 zł.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11 446 186 zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, kredytem z Banku Ochrony Środowiska, pożyczką zaciągniętą na realizację i finansowanie programów i projektów z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. Ustawy o finansach publicznych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków .
Pełny tekst uchwały budżetowej ze wszystkimi załącznikami jest na stronie internetowej Urzędu Miast Ząbki www.zabki.pl.
red.
Szkoła Podstawowa Nr 2 opracowanie projektu i audytu,
remont kapitalny i termomodernizacja
nadzór inwestorski
Realizacja Programu
Zdrowotnego wraz z budową
obiektów sportowo rekreacyjnych przy szkołach publicznych
w Ząbkach
Realizacja Programu
Zdrowotnego wraz z budową
obiektów sportowo rekreacyjnych przy szkołach publicznych
w Ząbkach
PRZEDSZKOLA
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Publiczne Przedszkole Nr 3
remont kapitalny (ew. budowa
nowego przedszkola)
nadzór inwestorski

1 614 400

520 400

50 000

50 000

1 094 000

160 700

195 700

35 000

370 000

350 000
20 000

370 000

350 000
20 000

Plan wydatków majątkowych na
Środki właOgółem w zł
Kredyty
2007 r
sne w zł.
GIMNAZJA
2 562 000
2 562 000
0
Wydatki inwestycyjne jednostek
2 562 000
budżetowych
Gimnazjum Publiczne Nr 2 2 147 000
budowa sali gimnastycznej
Gimnazjum Publiczne Nr 2
- budowa nawierzchni utwardzo400 000
nych
nadzór inwestorski
15 000
OCHRONA ZDROWIA
199 509
LECZENIE
199 509
AMBULATORYJNE
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Miejska Przychodnia Zdrowia
w Ząbkach - kapitalny remont
50 000
dachu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja
projektu pn. “Likwidacja barier
architektonicznych przez montaż
windy zewnętrznej w SP ZOZ
146 509
Miejskiej Przychodni Zdrowia w
Ząbkach przy ul. Orlej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się”
nadzór inwestorski
3 000
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
5 608 160
Środowiska
GOSPODARKAŚCIEKOWA I
5 559 160
OCHRONA WÓD
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
koncepcja wodociągowania
150 000
miasta
opracowanie projektu wodociągu
100 000
ul. Ks.Skorupki, Szwoleżerów
Magistralna sieć wodociągowa:
I etap - Piotra Skargi, II etap
- Rychlińskiego - Sobieskiego
1 300 000
- przejście przez tory do ul. 3-go
Maja
wodociąg ul. 3-go Maja
od ul. Piłsudskiego do ul.
70 000
Poniatowskiego
wodociąg ul. Kościelna
50 000
opracowanie projektu wodociągu
40 000
ul. Malczewskiego i Złotej
opracowanie projektu wodociągu
45 000
ul. Wyszyńskiego i Wilczej
opracowanie projektu wodociągu
60 000
ul. Górnośląska - Gałczyńskiego

2 562 000

0

Pożyczki

Dotacje

0

0

0

0

2 147 000
400 000
15 000
199 509
199 509

50 000

146 509

3 000
2 905 000

0

2 703 160

0

2 856 000

0

2 703 160

0

150 000
100 000

325 000

70 000
50 000
40 000
45 000

975 000

wodociąg ul.Kopernika
wodociąg ul.Powstańców od wys.
Bloków Dozbud do gr. Miasta
ul.Piłsudskiego
Magistralna sieć kanalizacyjna
w tym kanał w ul. Różanej,
Herberta, Chełmińskiego,
Powstańców, Kopernika i innych
kanalizacja ul Kościelna
kanalizacja ul.Podleśna
przebudowa kanału w ul.
Sikorskiego odc. od ul.
Kwiatowej do ul. Harcerskiej (I
etap)
przebudowa kanału w ul. Jana
Pawła II
kanał w ul. Krasickiego (opracowanie projektu, budowa)
budowa wodociągu i kanalizacji
w ul. Jana Pawła II w kierunku
pos. Nr 51a
budowa sieci wodociągowej w
drodze wojewódzkiej 634 i w ulicach przyległych
nadzór inwestorski
OŚWIETLENIE ULIC,
PLACÓW I DRÓG
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
ul. Wrzosowa - przebudowa
oświetlenia
Budowa oświetlenia ulicznego w
ul. Baczyńskiego
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
DOMY I OŚRODRKI
KULTURY
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
nadzór inwestorski
Remont kapitalny Miejskiego
Ośrodka Kultury
Remont kapitalny Miejskiego
Ośrodka Kultury
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
INSTYTUCJE KULTURY
FIZYCZNEJ (Miejski Ośrodek
Sportu)
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
Miejski Ośrodek Sportu - zwiększenie mocy elektrycznej
ZADANIA W ZAKRESIE
KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych:
Park rekreacyjno dydaktyczny na
terenie lasu gminnego
nadzór inwestorski
RAZEM
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE
POWIATOWE
Drogi powiatowe, dotacje w
ramach porozumień II etap
modernizacji ul. Wojska
Polskiego, Szpitalna, rondo
Piłsudskiego-Powstańców Rondo
Wojska Polskiego; sygnalizacja świetlna w ul. Batorego
przy Szkole Podstawowej Nr
2 i Gimnazjum Publicznym
Nr 2; sygnalizacja świetlna
skrzyżowania ul. Piłsudskiego,
Szwoleżerów, Krzywej;
RAZEM
OGÓŁEM

113 160

57 000

56 160

255 000

255 000

690 000

88 000

602 000

68 000
80 000

68 000
80 000

600 000

320 000

280 000

763 000

228 000

535 000

70 000

70 000

35 000

35 000

1 000 000

1 000 000

70 000

70 000

49 000

49 000

30 000

30 000

19 000

19 000

1 170 000

423 000

747 000

1 170 000

423 000

747 000

30 000

30 000
747 000

1 140 000
393 000
113 000

113 000

12 000

12 000

12 000

12 000

101 000

101 000

100 000

100 000

1 000
22 344 660
250 000

1 000
2 857 425
250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000
22 594 660

250 000
13 107 425

922 000

8 404 535

160 700

922 000

8 404 535

160 700

60 000
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DEKLARACJA RADNYCH ZĄBKOWSKIEJ
WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ
Podejmujemy pracę radnych w
nowej, piątej kadencji odrodzonego samorządu mieszkańców
w Ząbkach. W obecnej Radzie
Miasta, w której zasiada 21 radnych, wywodzących się z czterech
komitetów wyborczych – stanowimy pięcioosobową grupę. Wszyscy
jesteśmy ludźmi doświadczonymi
w działalności samorządowej i
społecznej. Dobrze orientujemy
się we właściwej hierarchii ważności podejmowanych w mieście
spraw oraz potrafimy oddzielić
ziarno prawdy i faktów od plew
panoszącej się często demagogii,
która niekiedy ukrywa się zręcznie pod pozorami prawdy. Nie
kierujemy się ambicjami osobistymi, które przesłaniałyby nam
podstawowy cel naszej służby
jako radnych – którym jest dobro
mieszkańców Ząbek, za które
czujemy się odpowiedzialni.
Nowy burmistrz, pan Robert
Perkowski – będący liderem
największej, siedmioosobowej
grupy radnych, wybranych pod
sztandarem PiS-u – podjął swoje
obowiązki w stylu, który pozwala nam żywić nadzieję na jego
konstruktywną pracę na rzecz
rozwoju naszego miasta. Według
naszego rozeznania, swoją

uwagę kieruje on w pierwszym
rzędzie na sprawy, które wymagają podejmowania najbardziej
potrzebnych i pilnych działań
– obdarzając przy tym pracowników, których zastał, kredytem zaufania. Ma również na
uwadze cele perspektywiczne,
które będą wymagały od niego
pozyskiwania nowych środków
finansowych.
Jak radni Wspólnoty, postanowiliśmy wspierać nowego
burmistrza w jego przedsięwzięciach, podejmowanych dla
dobra ząbkowskiej społeczności.
Uznajemy, że skoro otrzymał
on w głosowaniu społeczne
poparcie mieszkańców Ząbek,
nabył słuszne prawo do tego, aby
otrzymać również możliwość
wniesienia własnego dorobku;
poprzez dołożenie osobistej
inwencji i działań do znaczących
osiągnięć lat minionych – uzyskanych pracą jego poprzednika, pana Jerzego Boksznajdera
oraz szerokiego grona współpracowników, a także samych
mieszkańców Ząbek. Wyrażamy
przekonanie, iż naszym zadaniem będzie umożliwić nowemu
burmistrzowi właściwe wykonywanie jego mandatu.

Nauczeni doświadczeniem,
w Radzie Miasta nie będziemy
popierać działań – w naszym
przekonaniu
szkodliwych
– zmierzających generalnie do
tego, by nie liczyć się z wynikami
głosowania, które są rezultatem
udziału mieszkańców Ząbek
w listopadowych wyborach.
Dobrze bowiem pamiętamy,
kiedy w minionym czteroleciu,
wybrany przez mieszkańców pan
burmistrz Jerzy Boksznajder,
mając za sobą zaledwie kilku
radnych, był nieustannie atakowany i zniesławiany przez swoich
przeciwników. Zepchnięty do
opozycji wobec Rady, był często
nakłaniany, a nawet zmuszany do
podejmowania działań, w rażący
sposób przeciwstawiających się
jego osobistemu – popartemu
bogatym doświadczeniem przekonaniu – co do ich celowości
i gospodarności. Jego odważny
opór wobec takich nacisków, a
nawet gróźb, jak również jego
konsekwencja w przeprowadzaniu działań racjonalnych, dawały jego oponentom powód do
kolejnych, jeszcze bardziej zaciekłych ataków. Ta bez wątpienia
„chorobliwa” sytuacja, trwała z
dużą szkodą dla dobra publicz-

40 LAT PRAW MIEJSKICH W ZĄBKACH - cd. ze strony 1
W roku 1963 na stanowisko przewodniczącego ORN
mianowany został Walerian
Kupiec, zamieszkały przy
ul. Tetmajera w Ząbkach.
Uprzednio jeszcze przed wojną
pracował w Urzędzie m. St.
Warszawy w wydziale gospodarki komunalnej. W roku
1965 stanowisko przewodniczącego objął Wincenty Lempart,
dotychczasowy
pracownik
szpitala w Ząbkach. Bardzo
dobry gospodarz i organizator
pracy. Był wielce zaangażowany w rozwój oraz upiększanie osiedla, a potem miasta.
Zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia
9 grudnia 1966 r. z dniem 1
stycznia 1967 r. Osiedle Ząbki
podniesione zostało do rangi
miasta. W dniu 9 stycznia 1967
r. w lokalu szkoły podstawowej
nr 2 w Ząbkach odbyła się I
Nadzwyczajna Sesja Miejskiej
Rady Narodowej. Otwarcia
sesji dokonał przewodniczący
Wincenty Lempart, który przywitał obecnych na sesji 27 radnych, zaproszonych gości oraz
przedstawicieli władz zwierzchnich. Prowadzącym obrady sesji wybrany został przewodniczący Frontu Jedności
Narodu Zenon Jabłoński,
natomiast sekretarzem została Alicja Straińska kierownik
szkoły nr 2. Okolicznościowy
referat wygłosił przewodniczący Wincenty Lempart, który
nawiązał do historii powstania
Ząbek, mówił także o osiągnięciach ORN, o dobrze pracujących zakładach pracy na terenie
Ząbek. Na zakończenie swego
wystąpienia Wincenty Lempart
między innymi powiedział:
„Niezależnie od zmobilizowania wszystkich środków, jakie
są w naszym rozporządzaniu
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jako rady, żywimy nadzieję, że
władze zwierzchnie i nadrzędne nie tylko nie poskąpią dalszych dotacji, ale je zwiększą
w stosunku do potrzeb naszego miasta. Dynamiczny wzrost
liczby ludności naszego miasta
oraz spowodowana tymi względami polityka społeczna, zadania sanitarne, kulturalne oraz
wzgląd na obronność państwa i
bezpieczeństwa obywateli przekroczyły uprawnienia i obowiązki osiedla. Podniesienie
Ząbek do rangi miasta, należy
uznać za posunięcie słuszne i
celowe władz państwowych. W
związku z tym na naszą Radę
Narodową spadają nowe obowiązki i zadania, które musimy
wykonać.” Następnie zabrał głos
przewodniczący Powiatowej
Rady Narodowej w Wołominie
Władysław Kilanowski, który
złożył radzie życzenia dalszej
owocnej pracy dla dobra społeczeństwa. Podkreślił aktywność
i prężność władz miejskich w
Ząbkach. W tym momencie na
salę weszła grupa przedszkolaków z panią wychowawczynią
Barbarą Suchodolską. Dzieci
wręczyły kwiaty władzom miasta oraz zaproszonym gościom.
Od tej chwili Ząbki bardzo
szybko zmieniały swój wygląd.
Planowane przedsięwzięcia
zostały wykonane, zmodernizowano i wykonano wiele
dróg, uporządkowano teren w
pobliżu stacji kolejowej sadząc
wiele drzew ozdobnych i krzewów. W czasie swej kadencji
Wincenty Lempart wygospodarował budynek przy ul. Wojska
Polskiego 10, gdzie po adaptacji mieściło się biuro władz
osiedlowych a potem miejskich.
Nie było to łatwe zważywszy na
głód mieszkaniowy w Ząbkach i
kraju. Wszyscy mieszkańcy tego

domu musieli otrzymać mieszkanie, na które musieli wyrazić
zgodę, panu Lempartowi się
to udało. Władze wojewódzkie
w pełni doceniły zasługi władz
i społeczeństwa ząbkowskiego.
W konkursie za czystość, ład
i porządek przyznano miastu
pierwsze miejsce a w nagrodę
miasto otrzymało samochód
polewaczkę.
W roku 1971 stanowisko
przewodniczącego MRN objął
Antoni Nitczyński, nauczyciel
z Ząbek. Bardzo energicznie
zabrał się do pracy, rozpoczął
budowę kolektorów odwadniających Ząbki. Z inicjatywy
Nitczyńskiego
uregulowany został stan prawny opuszczonych gruntów w rejonie
ul. Batorego i Sowińskiego,
powstały tu działki pracownicze. W roku 1973 nastąpiła
zmiana władz administracyjnych. Przestała istnieć Miejska
Rada Narodowa, a powstał
Urząd Miasta, na miejsce przewodniczącego powstała nazwa
naczelnika miasta. W 1974 r.
naczelnikiem miasta został
Andrzej Kwieciński. Był on inicjatorem poprawy warunków
pracy urzędników. Wybudował
skrzydło przy istniejącym budynku. W skrzydle został urządzony Urząd Stanu Cywilnego,
jeden z najbardziej funkcjonalnych Urzędów w województwie stołecznym. Ponadto pan
Kwieciński był inicjatorem
budowy Domu Działkowca na
działkach, podjął pewne w tym
kierunku kroki. W roku 1979
stanowisko naczelnika miasta objął Mieczysław Sobieski,
były wojewódzki komendant
Ochotniczych Hufców Pracy
w Warszawie. Był z zawodu
nauczycielem, radnym MRN
w Ząbkach. W czasie kaden-

nego w Ząbkach. Powodowała
ona wiele frustracji i marnotrawiła olbrzymie pokłady energii,
potrzebnej do efektywnej pracy.
Godne zauważenia i zadziwiające jest więc to, iż mimo tego, tak
wiele dobrego w ostatnich latach
udało się burmistrzowi zdziałać!
Mając powyższe na uwadze,
uczynimy wszystko, co w naszej
mocy, aby Rada Miasta obecnej kadencji nie marnowała tak
wiele cennego czasu i energii
– zarówno własnej, jak i nowego burmistrza, ale żeby nastał
okres wzajemnej współpracy.
Obecnie pojawiła się szansa, by
działaniom ząbkowskiego samorządu gminnego nadać nową
dynamikę, wolną od nadmiaru
nużących jałowych dyskusji oraz
paraliżujących, ambicjonalnych
sporów. Mamy determinację ku
temu by patrzeć w przyszłość z
optymizmem, nie zaś grzęznąć
w kłótniach i „przepychankach”
– bo przecież przed nami jest
jeszcze bardzo wiele do zrobienia! Przedmiotem naszej troski
będzie więc to, aby tę szansę jak
najlepiej wykorzystać!

Agnieszka Ignaczak,
Zbigniew Okulus,
Marek Połomski,
Tadeusz Ryszard Stworzyjan,
Regina Walczak
cji Mieczysława Sobieskiego
wybudowano w Ząbkach wiele
kilometrów nowych dróg,
kolektorów kanalizacyjnych,
rozdzielono i zagospodarowano około 500 działek budowlanych dla mieszkańców Ząbek.
Doprowadzono wodę miejską
do wschodniej części Ząbek.
W zasadzie zakończono gazyfikację miasta. W konkursie
„Mistrz Gospodarności” tylko
raz Ząbki zajęły II miejsce,
przez pozostałe lata zajmowaliśmy pierwsze miejsce.
W roku 1983 podczas obrad XII
sesji Miejskiej Rady Narodowej
ówczesny przewodniczący tej
rady Edmund Kupiec zaproponował ustanowienie herbu dla
miasta Ząbki. Powołano komisję do przygotowania projektu
w składzie: Ryszard Żbikowski
jako przewodniczący oraz członkowie Jan Suchodolski i Henryk
Nowak. Komisja ustaliła, że
przed opracowaniem projektu herbu miasta trzeba napisać
monografię miasta. Napisanie
monografii zaproponowano
Ryszardowi Żbikowskiemu,
który w dniu 21 lipca 1985 podczas sesji MRN wręczył przewodniczącemu Edmundowi
Kupcowi napisaną przez siebie
monografię Ząbek. Do komisji
wpłynęły cztery projekty herbu.
Pierwszy autorstwa Andrzeja
Haydera, Andrzeja Zalewskiego
oraz projekt ówczesnego radnego Ryszarda Żbikowskiego.
W dniu 18 maja 1987 r. specjalna komisja ds. ustanowienia
herbu uznała za najlepszy projekt wykonany przez Ryszarda
Żbikowskiego, gdyż uwzględniał
on podstawowe symbole upamiętniające powstanie i rozwój
miasta Ząbki. W dniu 29 maja
1987 r. podczas sesji MRN komisja złożyła protokół za swojej
działalności, który odczytał radny
Henryk Nowak. Radni jednogłośnie zatwierdzili projekt rad-

1%
BEZCENNA
POMOC
SZANOWNI PAŃSTWO
Rozważcie możliwość przekazania 1% z Waszego
podatku dochodowego dla
Koła TPD Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
w
Ząbkach. Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 (Dz.
U. Nr 96, poz. 873) możesz
przeznaczyć 1% swojego
podatku dochodowego na
działalność naszej organizacji. Wpłat prosimy dokonywać na konto : TPD
Zarząd
Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego
ul. Kredytowa 1 A 00-056
Warszawa Nr. 11 1060
0076 0000 4010 2000 5361
Tytułem : 1% dla TPD
Ząbki. Wpłaty można dokonać tylko w terminie 1 stycznia - 30 kwietnia. KAŻDA
ZŁOTÓWKA JEST DLA
NAS BEZCENNA.

Dziękujemy wszystkim
którzy dokonali wpłaty
w roku ubiegłym i dzięki
tym osobom
uzbieraliśmy kwotę
nego Ryszarda Żbikowskiego.
Pierwowzór herbu wykonał
Antoni Sosnowski, mieszkaniec
Ząbek.
W dniu 29 grudnia 1989 r.
Sejm dokonał zmiany konstytucji. Zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska,
przywrócono dawne godło
orła w koronie, przywrócono
wreszcie dawne nazwy władz
administracji samorządowej
jak wójt, burmistrz, starosta i
wojewoda. W roku 1990 odbyły
się w Ząbkach pierwsze wybory samorządowe po transformacji ustrojowej. Pierwszym
burmistrzem wybrany został
Mieczysław Zabłudowski, natomiast jego zastępcą został Jerzy
Boksznajder. Pierwszą bardzo
ważną inwestycją nowej władzy
było rozwiązanie sprawy telefonizacji Ząbek. Każdy mieszkaniec mógł założyć sobie telefon.
W roku 1994 burmistrzem miasta został Jerzy Boksznajder
związany z Ząbkami od urodzenia. W czasie swych kadencji do
roku 2006 wykonał on wiele
bardzo pożytecznych inwestycji na terenie naszego miasta.
Wybudował wiele nowych dróg
i chodników, ukończył budowę
wielu kolektorów. Wybudowane
zostały dwa budynki szkolne:
piękne gimnazja nr 1 i nr 2.
Rozbudowano w Ząbkach sieć
handlową. Wprowadzono w
Ząbkach komunikację miejską. Większość naszego społeczeństwa uważa, że burmistrz
Boksznajder zdał egzamin
przed swymi wyborcami i całym
społeczeństwem. W okresie 40
lat istnienia Ząbek jako miasto zasłużyli na uznanie wszyscy
burmistrzowie. Wszyscy radni,
pracownicy samorządowi oraz
całe społeczeństwo. Życzymy
wielkich sukcesów nowym władzom w dalszych latach.
Ryszard Żbikowski

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI U KOCHANOWSKIEGO
Dnia 10 listopada 2006
roku, w przeddzień 88
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości 11
listopada 1918 roku, uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana
Kochanowskiego uczcili uroczystym apelem.
Pod
kierunkiem
pań
Jadwigi
Żaboklickiej
i
Małgorzaty Wrotnej został
przygotowany montaż słowno – muzyczny z tej okazji. Ukazał on ważne historyczne wydarzenia, które
doprowadziły do upadku
Rzeczpospolitej, a następnie
te momenty z dziejów Polski,
które pomogły odzyskać
Polakom niepodległość.
Spektakl poprzedziło słowo

wstępne wygłoszone przez
panią Elżbietę Gaworek,
nauczycielkę
historii.
Następnie uczniowie-narratorzy poprowadzili zgromadzonych widzów przez karty
historii narodu polskiego, tj.
Od 1772, aż do zwycięstwa i
odzyskania niepodległości w
1918 roku.
Uczniowie pięknie recytowali wiersze wielkich
poetów, a chór śpiewał
pieśni Legionów Polskich.
Apel zakończył się odśpiewaniem hymnu Polski. Po
występie pani dyrektor
Irena Małyszczuk podziękowała młodym aktorom
za wkład pracy i serca w
spektakl. Później głos zabrał
Burmistrz Miasta Ząbki pan

„ANIOŁY”
W grudni 2006 r. w galerii
Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Orlej został otwarty
wernisaż malarstwa i rzeźby. Motywem przewodnim
artystki Marii Smolak są
anioły. Maluje je na płótnie
oraz tworzy w drewnie, z
którym łączy inne materiały
jak np. kamień. Jej anioły
są oryginalne i pełne uroku.
Mają duszę, prezentowane są

w różnych zakątkach naszej
planety od Meksyku aż po
Australię. Artystka jest z
zawodu pianistką. Prowadziła
Galerię Ornament w Rynku
Głównym w Krakowie i tak

KONKURSY
OFERT NA
DOFINANSOWANIE
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza dla organizacji pozarządowych (oraz podmiotów,
o których mowa w art. 25-35
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej) otwarty
konkurs ofert na dofinansowanie następujących zadań:
- w zakresie ochrony zdrowia,
- w zakresie pomocy społecznej. Więcej informacji na stronie internetowej: www.zabki.pl

zaczęła się jej fascynacja
malarstwem i aniołami.
Wystawę uświetnił wspaniały koncert. Czarodziejski głos
Dariusza Bernatka, porwał
publiczność do świetnej zabawy. Przypomniał największe
przeboje Czesława Niemena.
Dariusz Bernatek śpiewa od 15 lat. Uczył się w
Domu Kultury, brał udział
w wielu konkursach. Jest

on
Finalistą
Festiwalu
Piosenki Zaczarowanej pod
hasłem „A na tym rynku
w Krakowie”, zdobywcą II
miejsca w II Ogólnopolskich
Prezentacjach Artystycznych
Osób Niepełnosprawnych
„Szukamy siebie”. Słucha
różnej muzyki, od rocka lat
70-tych po utwory współczesne.
red.

Jerzy Boksznajder, który
był pod wielkim wrażeniem
obejrzanego widowiska.
Z tej okazji pan Burmistrz
przekazał na ręce pani
dyrektor piękny proporzec
z herbem Ząbek, jako dar
dla szkoły. Całość dopełniły piękne dekoracje wykonane przez panie Dorotę
Laszuk-Redman, Agnieszkę
Koleszuk, pana Dariusza
Redmana oraz wspaniały
bukiet czerwonych róż, który
był symbolem przelanej krwi
Polaków za niepodległą
ojczyznę.
Małgorzata Wrotna

ZAPROSZENIE
NA WYSTAWĘ
Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na otwarcie wystawy,
która odbędzie się 17 lutego w
Galerii Orla o godzinie 17.00.
Jesteśmy
studentami
Uniwersytetu
Marii
Skłodowskiej – Curie w
Lublinie wydziału Edukacji
Artystycznej w zakresie sztuk
plastycznych. Są to w naszym
przypadku studia zaoczne.
Rozpoczęliśmy czwarty rok
trwających pięć lat studiów
magisterskich w tej dziedzinie.
Oprócz wiedzy teoretycznej
zdobywanej na naszym kierunku jest również szereg zajęć
doskonalących umiejętności
praktyczne z zakresu: rysunku,
malarstwa, rzeźby, grafiki, projektowania i multimediów.
Na wystawie zaprezentują swoje prace: Luiza
Wojciechowska,
Liliana
Szymborska,
Elżbieta
Pędracka, Dorota Syta,
Katarzyna
Krajewska,
Magdalena Czelej – Stelmach,
Radosław Ruciński i Mariusz
Zawiślak. Tworzymy grupę
„OCTAGON”
zróżnicowaną pod względem wieku.
Niektórzy zaczęli studiować
od razu po maturze, inni znaleźli czas na doskonalenie
swoich umiejętności mając już
rodziny i dzieci.
Na wystawie prezentujemy
prace malarskie, graficzne i
rysunkowe, które powstały w
okresie studiów lub wcześniej.
Jest to pierwsza nasza wspólna
wystawa. Mamy nadzieję, że
nasze prace zostaną zapamiętane.
„Piękno należy wspierać, bo
tworzą je nieliczni a potrzebuje wielu”
J. W. Goethe
Katarzyna Krajewska

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór kandydatów na
wolne stanowisko kierownicze i stanowiska urzędnicze w
Referacie ds. Programowania
Funduszy Europejskich
Wymagania niezbędne i
dodatkowe na poszczególne
stanowiska znajdują się na

stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta
Ząbki www.umzabki.bip.org.
pl – tablica ogłoszeń. Osoby
zainteresowane zapraszamy
do zapoznania się z pełną
treścią ogłoszenia na naszej
stronie internetowej lub kontakt telefoniczny 0.22 781-6814,15,17 wew. 117 (Kadry).

LINIA AUTOBUSOWA „X”
Czwartego stycznia tego roku zawarto umowę z przewoźnikiem
P.K.A. TANDEM z Marek, który uruchomił nową linię „X” w miejsce dotychczasowej „A3”, która po zakończeniu umowy zaprzestała
kursowania. Przypomnijmy, iż również linia „A2” dojeżdżająca do
Dworca Wileńskiego z powodu małego zainteresowania została
wycofana. Linia „X” kursuje do Placu Bankowego mając po drodze
przystanek również przy Dworcu Wileńskim.
Poniżej drukujemy aktualny rozkład linii „X” (na dzień oddawania gazety do druku). Ceny biletów są następujące: jednorazowy
normalny 2 zł, jednorazowy ulgowy 1 zł, miesięczny imienny normalny 60 zł a miesięczny imienny ulgowy 30 zł. Ulga przysługuje
dzieciom, młodzieży szkolnej , studentom i emerytom. Warunkiem
uzyskania ulgi przez studentów jest przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej natomiast przez emerytów legitymacji lub ostatniego
odcinka emerytury.
Trasa linii „X” : Powstańców-Kopernika-Szwoleżerów-StefczykaSikorskiego-Orla-3 Maja -Batorego-Bystra, Radzymińska -Al.
Solidarności- Pl. Bankowy (Metro Ratusz). Przystanki: Powstańców,
Kopernika, Szwoleżerów, Sikowskiego, Kwiatowa, Orla, 3-go Maja,
Batorego PKP, Batorego Gimnazjum, Batorego, Młodzieńcza,
Trocka, Dw. Wileński, Pl. Bankowy.
Odjazdy z Ząbek
Dworzec Wileński i Łodygowa
Poniżej drukujemy roz- w Warszawie w kierunkład jazdy na linii Ząbki ul. ku Ząbek. Odjazdy z Pl.
Powstańców - Warszawa Pl. Bankowego są z przystanku
Bankowy. Z powodu nie- ZTM na ulicy Andersa obok
wielkich różnic odjazdów z wejścia do metra na stacji
Warszawa Ratusz. Godziny
poszczególnych przystanków
odjazdów z Pl. Bankowego są
w Ząbkach rzędu maksymal- zarazem godzinami przybycia
nie czterech minut drukujemy autobusów z Ząbek, np. autopierwszy i ostatni przystanek bus odjeżdżający z przystanku
w Ząbkach oraz przystanek przy ul. Powstańców o godz.
Batorego PKP.
5.20 do Warszawy dojeżdża do
Odjazdy z Warszawy
Pl. Bankowego o 5.55
Poniżej drukujemy rozPrzebieg linii i przystanków
kład jazdy odjazdów linii z analogicznie jak wyżej podane
przystanków Pl. Bankowy, lecz w drugą stronę.
Powstańców
Dzień powszedni
5.20 8.00 11.40 15.50 18.30 22.10
5.40 8.20 12.00 16.10 18.50 22.40
6.00 8.40 12.40 16.30 19.10
6.20 9.10 13.30 16.50 19.40
6.40 9.40 14.10 17.10 20.10
7.00 10.00 14.40 17.30 20.40
7.20 10.40 15.10 17.50 21.10
7.40 11.00 15.30 18.10 21.40
Soboty, niedziele i święta
6.00 9.20 14.10 18.20
6.30 10.00 15.00 18.50
7.00 10.50 15.40 19.20
7.30 11.40 16.20 20.00
8.00 12.30 17.00 21.00
8.40 13.20 17.40 22.15

Pl. Bankowy w Warszawie
Dzień powszedni
5.55 8.30 11.25 15.25 17.45 20.25
6.15 8.45 11.45 15.45 18.05 20.55
6.35 9.10 12.25 16.10 18.25 21.25
6.55 9.30 12.45 16.25 18.50 21.45
7.15 9.55 13.25 16.45 19.15 22.17
7.40 10.25 14.15 17.05 19.35 22.45
8.00 10.45 14.50 17.25 19.55
23.10 ZJAZD DO BAZY
Soboty, niedziele i święta
6.45 10.40 15.45 19.35
7.15 11.35 16.20 20.05
7.45 12.30 17.00 20.45
8.15 13.20 17.45 21.45
9.15 14.10 18.25 22.45
10.10 15.00 19.05

Batorego PKP
Dzień powszedni
5.30 7.51 10.51 14.51 17.20 19.51
5.51 8.10 11.11 15.21 17.41 20.20
6.11 8.31 11.50 15.41 18.01 20.51
6.31 8.51 12.11 16.00 18.21 21.21
6.50 9.21 12.51 16.21 18.40 21.51
7.11 9.50 13.41 16.41 19.01 22.20
7.31 10.11 14.20 17.01 19.21
22.51
Soboty, niedziele i święta
6.11 9.51 14.51 18.31
6.41 10.11 15.11 19.01
7.11 11.01 15.51 19.31
7.41 11.51 16.31 20.11
8.11 12.41 17.11 21.11
8.51 13.31 17.51 22.26

Dworzec Wileński
Dzień powszedni
6.05 8.44 11.39 15.39 17.59 20.39
6.25 8.58 11.59 15.59 18.19 21.09
6.47 9.24 12.38 16.24 18.39 21.39
7.09 9.44 12.59 16.39 19.04 21.59
7.25 10.09 13.39 16.59 19.29 22.28
7.54 10.38 14.29 17.19 19.54 22.58
8.14 10.59 15.03 17.39 20.09
Soboty, niedziele i święta
6.57 10.54 15.57 19.49
7.29 11.47 16.32 20.19
7.59 12.44 17.13 20.59
8.29 13.34 17.59 21.59
9.29 14.24 18.39 22.59
10.24 15.14 19.19

Batorego
Dzień powszedni
5.33 7.54 10.54 14.54 17.23 19.54
5.54 8.13 11.14 15.24 17.44 20.23
6.14 8.34 11.53 15.44 18.04 20.54
6.34 8.54 12.14 16.03 18.24 21.24
6.53 9.24 12.54 16.24 18.43 21.54
7.14 9.53 13.44 16.44 19.04 22.23
7.34 10.14 14.23 17.04 19.24
22.54
Soboty, niedziele i święta
6.14 9.54 14.54 18.34
6.44 10.14 15.14 19.04
7.14 11.04 15.54 19.34
7.44 11.54 16.34 20.14
8.14 12.44 17.14 21.14
8.54 13.34 17.54 22.29

Łodygowa
Dzień powszedni
6.12 8.50 11.46 15.46 18.07 20.46
6.32 9.05 12.06 16.06 18.26 21.17
6.55 9.31 12.45 16.31 18.46 21.46
7.16 9.51 13.06 16.46 19.11 22.06
7.32 10.16 13.46 17.06 19.37 22.34
8.00 10.45 14.36 17.26 20.01 23.05
8.20 11.06 15.10 17.46 20.16
Soboty, niedziele i święta
7.04 11.01 16.03 19.56
7.36 11.54 16.39 20.26
8.06 12.51 17.20 21.06
8.36 13.41 18.06 22.06
9.36 14.31 18.46 23.05
10.31 15.21 19.26
red.
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RADOSNY UŚMIECH
– RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ
Od października 2006 roku
na terenie naszej szkoły w
ramach programu profilaktyki
we wszystkich klasach II realizowany jest ogólnoświatowy
program edukacyjny opracowany przez firmę Colgate
„Radosny Uśmiech – Radosna
Przyszłość” – dotyczący higieny jamy ustnej.
Celem programu jest
dostarczenie nauczycielom,
dzieciom oraz ich rodzinom
„narzędzi”, by prawidłowa
higiena jamy ustnej stała się
integralną częścią ich życia.
Program koncentruje się na
profilaktyce, buduje szacunek
dziecka do samego siebie oraz
uczy prawidłowych sposobów
pielęgnowania jamy ustnej.
Przez cały rok wychowawcy
na zajęciach będą wprowadzać treści programu poprzez
różnorodne formy zaproponowane przez organizatorów
m.in.: filmy edukacyjne, pokazy prawidłowego mycia zębów
przez specjalistów, konkursy
plastyczne oraz inscenizacje profilaktyczne.Aktualnie

odbyło się wiele z zaproponowanych form m.in. konkurs
plastyczny zorganizowany
przez Główny Inspektorat
Sanitarny oraz firmę Colgate
– Palmolive Poland pod
hasłem „Zęby myj, radośnie
żyj”. W wyniku eliminacji
szkolnych wyłoniono następujących zwycięzców. I miejsce: Kasia Kozon II b, Daria
Cymer II a, II miejsce: Marcin
Bednarski II b, Aleksandra
Kościelniak II d, III miejsce:
Adriana Włostowska II d,
Wyróżnienie: Julia Niewińska
II b, Michał Jakóbczak II a,
Maksymilian Lewandowski II b.
Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w konkursie a wychowawcom i
rodzicom za zainteresowanie
i zaangażowanie. Zwycięzcom
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w kolejnych etapach
konkursu. Powodzenia!
Zespół ds. Profilaktyki SP nr 1
Ewa Szymczak
Katarzyna Karcz
Renata Boryka Kwapisz

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA NOWA SIEDZIBA BEZPŁATNY INTERNET!
Miło mi państwa poinformować, iż w nowej siedzibie
Biblioteki Publicznej przy ul.
Orlej 6/75 uruchomiona zostaje nowa usługa dla mieszkańców naszego miasta, a mianowicie bezpłatny Internet.
Do dyspozycji czytelników
są trzy stanowiska komputerowe. Bardzo serdecznie
zapraszamy, zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną, która
nie posiada Internetu. Dostęp
do Internetu jest możliwy dla
osób zapisanych do Biblioteki.
Dzieci i młodzież niepełnoletnia, muszą przynieść od rodziców podpisane oświadczenie,
iż biorą oni pełną odpowiedzialność za swoje dzieci w

razie uszkodzenia komputera. Serdecznie zapraszamy
na Orlą 6/75, korzystanie z
Internetu w godzinach otwarcia Biblioteki.
Polecam również najnowsze
pozycje książkowe „Dzienniki”
K.Kofty, nowe tytuły D.Steel,
S.Kinga, dla dzieci i młodzieży
książki, które doczekały się
adaptacji filmowych:”Eragon”, „Artur i Miminki”.
Informacji o naszym księgozbiorze udzielamy również
telefonicznie pod nr 781-6253, można sobie także zamówić lub zarezerwować określoną pozycję.
Dyrektor MBP w Ząbkach

SUKCES AKCJI „POMÓŻ
DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
W ZĄBKACH
Publiczne
Gimnazjum
nr 2 w Ząbkach, jako pierwsze w naszym mieście, wzięło udział w Ogólnopolskiej
Akcji Charytatywnej „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę
2006”. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego
Narodzenia, w dniu 11 grudnia
br. w naszej szkole przeprowadzona została zbiórka licznych
darów rzeczowych, tj. słodyczy,
zabawek, przyborów do pisania i malowania. Działania
koordynowała p. Agnieszka

Barbachowska, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum,
która wystąpiła z inicjatywą i
założyła szkolny terenowy sztab
Akcji. Dobroczynna działalność
sztabu Akcji spotkała się z szerokim zainteresowaniem społeczności szkolnej. Do sukcesu
Akcji niewątpliwie przyczynili się uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły, którym nie jest
obca wrażliwość na los dzieci
potrzebujących pomocy.
Zgodnie z regulaminem Akcji
sztab nie przyjmował wartości
pieniężnych. Każdy ofiarodawca otrzymał „uśmiechnięte słoneczko” – symbol Akcji. Akcja
prowadzona była w okresie
bożonarodzeniowym z myślą o
dzieciach z najbliższego otoczenia będących w trudnej sytuacji
materialnej: z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz z domów
dziecka i ośrodków szkolnowychowawczych. W związku
z tym wszystkie zebrane dary
zostały przekazane do Świetlicy
Środowiskowej nr 2 w Ząbkach.

ZIMA W MIEŚCIE
Z Miejskim Ośrodkiem Kultury
29.01 /pon./ Park Wodny„Warszawianka” wyjazd – 10.00 powrót –13.30 Koszt – 9 zł.
30.01 /wt./ Kino Silver Screen ﬁlm pt.: “Artur i Miminki” wyjazd – ok. godz. 10.00 Koszt – 10 zł.
31.01 /śr./ Park Wodny„Warszawianka” wyjazd – 10.00 powrót –13.30 Koszt – 9 zł.
01.02 /czw./ Warsztaty plastyczne – konkurs z nagrodami godz.11.00 MOK, ul. Orla 8 wstęp wolny
02.02/pt./ Park Wodny„Warszawianka” wyjazd – 10.00 powrót –13.30 Koszt – 9 zł.
05.02 /pon./ Park Wodny„Warszawianka” wyjazd – 10.00 powrót –13.30 Koszt – 9 zł.
06.02 /wt./ Kino Silver Screen „Wpuszczony w kanał” wyjazd ok. godz. 10.00 Koszt – 10 zł.
07.02 /śr./ Park Wodny„Warszawianka” wyjazd – 10.00 powrót –13.30 Koszt – 9 zł.
08.02 /czw./ Warsztaty Teatralne godz. 11.00 MOK, ul. Orla 8 Wstęp wolny
09.02 /pt./ Park Wodny„Warszawianka” wyjazd – 10.00 powrót –13.30 Koszt – 9 zł.
Wyjazdy i powroty - parking przy ﬁlii Ośrodka Kultury, ul Orla 8
Informacje, opłaty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. Słowackiego 10 w godz. 10.00 – 17.00, nr tel.
022781 64 30
Z Miejskim Ośrodkiem Sportu
Miejski Ośrodek Sportu oraz Miejski Klub Sportowy „DOLCAN” Ząbki zapraszają do spędzenia
ferii zimowych na sportowo na terenie stadionu w Ząbkach od poniedziałku do piątku w godz.
10.00-15.00 (tenis stołowy, bilard, szachy + warcaby, gry i zabawy na powietrzu). PROSIMY O
PRZYNOSZENIE OBUWIA NA ZMIANĘ.
Gazeta ukazuje się w ostatnią niedzielę miesiąca. Następny numer ukaże się w ostatnią niedzielę lutego. Gazeta dostępna jest również na www.zabki.pl i www.powstancow2.prv.pl. , www.
zabki.net.pl. Jeśli chcesz otrzymywać gazetę w wersji elektronicznej lub umieścić ją na swojej
stronie internetowej wyślij e-mail na adres coslychac0@op.pl
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Pomysłodawcą i pełnomocnikiem Akcji jest red. Ewa
Dados, dziennikarka Polskiego
Radia Lublin, która za swoją
dobroczynną działalność na
rzecz dzieci została uhonorowana tytułem Kawalera Orderu
Uśmiechu. W ramach Akcji, już
po raz czternasty, wolontariusze
zakładają terenowe sztaby i zbierają dary rzeczowe dla dzieci,
uczestnicząc w wielkiej zbiórce
ulicznej lub prowadząc zbiórki
stacjonarne. Sztaby Akcji mogą
być organizowane przez
osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz
inicjatywy przy zakładach
pracy, jednostkach samorządów lokalnych, a także
placówkach oświatowych i
szkolno-wychowawczych,
parafiach etc. W ramach
Akcji mogą być organizowane również imprezy
kulturalne i sportowe, na
które publiczność przynosi dary rzeczowe jako
rodzaj biletów.
Jako szef szkolnego sztabu Akcji chciałabym serdecznie podziękować wszystkim
uczniom i nauczycielom, którzy
włączyli się do Akcji ofiarowując „dar serca”. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku także inni
zachęceni naszym przykładem
postanowią włączyć się do tej
cennej inicjatywy, kierując się
przesłaniem: „DAR NASZEGO
SERCA NIECH WYWOŁA
UŚMIECH NA TWARZY
KAŻDEGO DZIECKA”.
Wszyscy, którzy chcieliby
przyłączyć się do Akcji, zakładając terenowe sztaby, mogą uzyskać niezbędne informacje na
stronie internetowej www.pdpz.
pl lub dzwoniąc pod bezpłatny
numer 0-800-600-650.
Agnieszka Barbachowska

Z MIEJSKIEJ
PRZYCHODNIA
ZDROWIA
Zapraszamy do Miejskiej
Przychodni
Zdrowia
w
Ząbkach, ul. Orla 1 na bezpłatne konsultacje z lekarzami-specjalistami:
Lekarz pulmonolog –
w każdą środę w godzinach
11.00 –12.30
Laryngolog – w każdy
poniedziałek od godz. 12.00
(dla osób ze skierowaniem od
lekarza POZ)
Urolog – 30 stycznia br.
(bliższe informacje można
uzyskać pod nr tel. 022 781
60 25).
Bezpłatne badanie słuchu
– 2 lutego br.
Konsultacje diabetologiczne
– 12 i 26 lutego br.
30 stycznia br. w ośrodku zdrowia w Zielonce, ul.
Mickiewicza 18 przy współpracy z poradnią chirurgiczną w Ząbkach i oddziałem
chirurgicznym w Wołominie
zostanie zorganizowana akcja
profilaktyczna chorób nowotworowych jelita grubego.

Pod koniec lutego organizujemy akcję badania
gęstości kości z kręgosłupa lub szyjki kości udowej. Zapraszamy osoby po
menopauzie, w starszym
wieku, leczonych sterydami.
Informacja w rejestracji.
Prosimy
wszystkich
pacjentów
przychodni
przy ul. Orla 1 o ponowne wypełnienie deklaracji
przynależności do naszej
przychodni i wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
red.

ZMIANY W OPŁACIE SKARBOWEJ
Urząd Miasta Ząbki informuje, że od dnia 1 stycznia 2007 r.
obowiązuje nowa Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006.
Nr 225, poz. 1635). Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru
opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania. Z dniem 1 stycznia 2007 r. zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać
wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Oznacza
to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2007 r. tracą moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód
uiszczenia opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej należy
dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Ząbki na numer 62124010401111000001385414 lub bezpośrednio w kasie Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące
poboru opłaty skarbowej znajdują się na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta. Informacji udziela również Kancelaria Ogólna
Urzędu Miasta.
Skarbnik Miasta Ząbki
Elżbieta Żmijewska
Komenda Hufca ZHP w Ząbkach zwraca się z prośbą do
mieszkańców miasta Ząbki o przekazanie 1% podatku dla
ząbkowskich harcerzy. Hufiec Ząbki istnieje już od 32 lat.
ZHP jest największym stowarzyszeniem wychowawczym
w Polsce. W codziennej pracy drużyn uczymy nasze dzieci
jak być samodzielnym, pożytecznym i odpowiedzialnym.
Staramy się kontynuować tradycyjne wartości. Ewentualne
wpłaty prosimy przekazywać na nasze konto: Komenda
Hufca ZHP w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11 nr 881020104
20000860200094250
Z harcerskim pozdrowieniem C Z U W A J !

