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POWSTAJE NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE

rwają prace związane z największą i najdroższą inwestycją miejską.
Mowa tu oczywiście o nowym przedszkolu przy ulicy Westerplatte.
Po barakowej konstrukcji nie ma już ani śladu. Wszystko zostało zrównane z ziemią. Teraz wykonywane są fundamenty, stanowiące ważną
część całej budowy. W porównaniu do poprzedniego budynku, nowy
będzie zajmował powierzchnię niemal dwukrotnie większą. Bez wątpienia będzie to największe i najnowocześniejsze przedszkole nie tylko na
skalę Ząbek, ale całego powiatu wołomińskiego.
Nowy obiekt buduje warszawska firma Budimpol sp z o.o., która
w przetargu złożyła najkorzystniejszą dla miasta ofertę – tj. prawie

13 mln zł (bez VAT). W postępowaniu udział wzięło 5 oferentów. Najdroższa oferta opiewała na kwotę niemal 17 mln zł (netto).
Przedmiot całego zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego
przedszkola wraz z wywozem gruzu i utylizacją materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki. Ten etap mamy już za sobą.
Zasadnicza część zamówienia dotyczy budowy przedszkola 12 – oddziałowego wraz z: dwoma wjazdami, parkingami na 47 samochodów
osobowych, ogrodzeniem, amfiteatrem oraz małą architekturą.
Do zakresu prac wchodzi również zmiana sposobu użytkowania hydroforni oraz wykonanie odwodnienia terenu i wybudowanie kanalizacji deszczowej.
Władze miasta zapewniają, że
prace będą wykonywane w sposób ciągły. Przeszkodą może być
tu jedynie pogoda.
red.

* Wyszczuplenie, Ujędrnienie
* Redukcja cellulitu
* SOLARIUM Ergoline,
Nowe lampy brązujące, 1 min=1 zł

Studio Figura
ul. Malczewskiego 6
05-091 Ząbki
Tel. 022/251-41-06
www.studiofigura.net
Zapraszamy na bezpłatny pokaz działania urządzenia ROLL SHAPER!

Plac budowy przypomina scenę batalistyczną

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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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ząbkach
zaprasza na halowy turniej piłki nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 14 lat.
Termin rozpoczęcia rozgrywek: 06.12.2008 r. (sobota) godz.10.00
Miejsce rozgrywek: Sala w Gimnazjum nr 2 w Ząbkach ul. Batorego 37
Regulamin rozgrywek:
Drużyny grają w zespołach 5-osobowych (bramkarz+4 zawodników w polu).
Zespół może liczyć maksymalnie 12 zawodników.
Czas gry – w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
Boisko o wymiarach 20 x 40 metrów. Bramki 2x3 metry.
Dla zwycięzców przewidziano puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia: 04.12.2008 r.
faxem: (22) 762 00 63 lub mailem: mosir@zabki.pl
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (22) 762 00 63 lub mailowy.
Turniej jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!!!

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
zaprasza 6 grudnia na Dzień z Mikołajem
W programie:
– godz. 10:00 - milusińscy będą mogli
obejrzeć bajkę pt.: „Teoś i Boże Narodzenie”.
– godz. 17:00 - nastąpi otwarcie wystawy
p. Anny Madej ze Szczawnicy - Artystki
malującej na szkle. Nastrojowe i urocze
prace, między innymi unikatowe aniołki, będzie można kupić jako świąteczne
prezenty tego dnia w godz. 10:00-12:00
i od 16:00-19:00. Otwarciu wystawy
jak zwykle towarzyszył będzie Koncert
Świąteczny.
-------------------------------------------------6 XII 2008r o godz.10:00 zapraszamy również na kolejne Warsztaty Fotograficzne
dla wszystkich chętnych w MOK, ul.Orla 8
Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
oraz Gimnazjum Publiczne nr 1
zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego,
który odbędzie się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w dniu 29.11.2008 r. (sobota).
Rozgrywki prowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych:
- Szkoły Podstawowe ( 7- 12 lat) godz. 9.00
- Gimnazja (13-15 lat) godz. 10.00
- Kategoria open (powyżej 16 lat) godz. 11:00
z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Zapisy 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach - nagrody.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu rodziców i dzieci z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
TPD w Ząbkach serdecznie dziękujemy Pani
Elwirze Kurzajewskiej za wieloletnią pracę
włożoną w powstanie i rozwój Koła.
Przewodnicząca Zarządu Koła
Elżbieta Kołodziejek

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Jacek Romańczuk
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ZAPROSZENIE

W programie:
• Występ dzieci z OSW dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących.
• Występ dzieci z klasy integracyjnej IIc ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach serdecznie
zaprasza Mieszkańców Ząbek na ,,Spotkanie
z Mikołajem” w dniu 12.12.2008r. w MOK
Ząbki ul. Orla 8 godz.17

• Konkursy, zabawy, wspólne śpiewanie kolęd
z Mikołajem.
• Od godz. 15.00 Kiermasz ręcznie wykonanych upominków świątecznych Koła TPD z
Ząbek.
• Kawiarnia z własnymi wypiekami.

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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Ząbki
ul. Powstańców 2
tel.: 762-56-34
pon.-pt. 800–2000
sob. 900–1600
niedz. 1100-1500
DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 24
poniedziałki: godz. 16.00 - 18.00
piątki: godz.: 8.00 - 10.00
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ZĄBKI WALCZĄ O „SCHETYNÓWKĘ”
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listopada minął termin składania
wniosków przez samorządy na
budowę dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011. Jest to program
na budowę tzw. Schetynówek. W ramach
tego projektu rządowego gminy mogą
uzyskać dotację na jedną ze wskazanych
dróg, zaś powiat na dwie drogi. Zainteresowanie możliwością pozyskania dodatkowych środków na inwestycje drogowe
było bardzo duże, choć nie wszystkie gminy zgłosiły swój akces. Zgłaszane drogi do
modernizacji musiały mieć nie tylko przygotowaną dokumentację techniczną, ale
i pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.
Aby złożyć wniosek samorząd musiał bowiem być dobrze do tego przygotowany.
Władze Ząbek złożyły odpowiedni
wniosek na dofinansowanie. Dotyczy on
ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łodygową do przejścia w
ul. Janowiecką w Warszawie. W ramach
modernizacji planuje się wymianę całej

konstrukcji drogi, chodników i zjazdów.
Zdaniem burmistrza remont tej drogi
zwiększy płynność ruchu tranzytowego
z powiatu wołomińskiego do Warszawy.
Modernizacja ta w sposób znaczący poprawiłaby również bezpieczeństwo pieszych,
a także bezpieczeństwo w ruchu kołowym.
- Ulica Warszawska była projektowana
dla potrzeb ruchu lokalnego. Jednakże w
chwili obecnej wykorzystywana jest jako
jedna z dróg wyjazdowych z Warszawy,
co oczywiście przekłada się na natężenie
ruchu na tej drodze. Droga ta jest w fatalnym stanie, wymaga jak najpilniejszego
remontu, dlatego staramy się pozyskać
dodatkowe środki na ten cel – informuje
burmistrz Ząbek Robert Perkowski.
Miasto dysponuje gotową dokumentacją techniczną na remont ul. Warszawskiej.
Modernizacja byłaby w połowie sfinansowana z budżetu miasta, a w drugiej
połowie ze środków przyznanej dotacji.
red.

SZYBKIE PROSTE
I WYGODNE
POŻYCZKI
GOTÓWKOWE

HURTOWNIA RAJSTOP
W ZĄBKACH
ul. Skorupki 78
poleca rajstopy dziecięce firm:

WOLA, GATTA, SYNTEX
w cenach fabrycznych

BEZ ZAŚWIADCZEŃ
od 300 do 5000ZŁ

Godz. otwarcia:
pon-pt. 8-17, sob. 8-13

ZADZWOŃ 0 666 062 160
ZĄBKI
ZIELONKA
KOBYŁKA

Życzymy tanich
i udanych zakupów.
tel:(022)7628669, (0)604184776

WEŹ UDZIAŁ
W FESTIWALU
KOLĘD

U

rząd Miasta w Ząbkach współorganizuje
Festiwal Kolęd i Pastorałek - „Młodzież
Mazowsza u wrót stajenki”.
Do wzięcia udziału w festiwalu - gdzie są
przewidziane cenne nagrody i wyróżnienia zapraszamy solistów, duety, zespoły wokalne
i wokalno-instrumentalne (do ośmiu osób w
jednym zespole).
Festiwal ma formułę konkursu i składa się
z dwóch etapów:
I etap - przesłuchanie przez jury nadesłanych płyt CD lub kaset magnetofonowych
(zawierających 2 utwory) i zakwalifikowanie
uczestników, w oparciu o przesłuchanie, do II
etapu konkursu;
II etap - przesłuchanie przez jury uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz
wyłonienie laureatów Festiwalu.
Zgłoszenia do festiwalu są przyjmowane
do 5 grudnia 2008 r. przez Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach, przy ul. Orlej 8.
Zgłoszenie winno zawierać: imiona i nazwiska uczestników (z zaznaczeniem ewentualnego instrumentarium), imię i nazwisko
ewentualnego opiekuna uczestników, płytę
CD lub kasetę magnetofonową z nagraniem
dwóch polskich kolęd, adres kontaktowy
uczestników oraz numer telefonu i adres email.
Patronat nad festiwalem sprawują: J. Ekscelencja abp Henryk Hoser - ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Adam Struzik
- marszałek województwa mazowieckiego.
Wraz z Urzędem Miasta w Ząbkach, festiwal organizują: Duszpasterstwo Środowisk
Twórczych Diecezji Warszawsko-Praskiej,
Samorząd Województwa Mazowieckiego
oraz Praska Giełda Spożywcza w Ząbkach.
W sprawie festiwalu należy kontaktować
się z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach
- tel. 022 744-86-40; e-mail: mok@zabki.pl

LARYNGOLOG – dorośli i dzieci
dr n. med. Stanisław Nitek

INTERNISTA – spec. chorób płuc
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
aparaty słuchowe cyfrowe, nowoczesne
- refundacja NFZ
I i III piątek miesiąca, godz. 9.00 – 11.00

Zapraszamy mieszkańców Ząbek do Przychodni Beta-Med
na szczepienia przeciwko grypie.
Drogi Pacjencie,

nie musisz być zameldowany w Ząbkach,
aby móc skorzystać z wizyt u naszych specjalistów w ramach NFZ.

Ząbki, ul. Narutowicza 4
zapisy telefonicznie: 0 502 – 315 – 952
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DZIŚ ZĄBKI SĄ BARDZO DOBRZE SKOMUNIKOWANE
Rozmowa z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Leszkiem Rutą

miejskie: 734 do Nowych Załubic i 740 do
Nadmy. Prowadzimy również negocjacje
w sprawie dalszego rozszerzenia obszaru,
w którym można poruszać się korzystając z
oferty „wspólnego biletu”. Naszym celem
jest umożliwienie mieszkańcom Ząbek, jak
i innych gmin ościennych zapewnienie jak
najszybszego, jak najbezpieczniejszego i
możliwe komfortowego dojazdu do celu. Należyta obsługa mieszkańców to nasz priorytet.
Inwestujemy w tabor, aby jeszcze więcej pojazdów (zgodnie z naszymi wymogami muszą
być niskopodłogowe, klimatyzowane i objęte monitoringiem) wyjeżdżało na ulice całej
aglomeracji oraz modernizujemy przystanki,
starając się ustawić nowe wiaty, gdzie tylko
jest to możliwe.
Swego czasu dość głośno mówiło się o
projekcie przedłużenia trasy tramwajowej z
Warszawy do Ząbek. Projekt ten został nawet
wyróżniony w jednym z konkursów przez
Ministerstwo Gospodarki. Jak Pan ocenia
możliwość realizacji tego przedsięwzięcia?

R

edakcja: W ciągu Pana urzędowania znacząco poprawiła się komunikacja miejska również poza granicami administracyjnymi samej Warszawy. Skorzystały na tym
gminy podwarszawskie, także te należące do
powiatu wołomińskiego. Proszę przypomnieć
tylko o najważniejszych inicjatywach dotyczących gmin powiatu wołomińskiego.
Leszek Ruta, Dyrektor Zarządu Transportu
Miejskiego w Warszawie: Cieszę się, że mieszkańcy dostrzegają fakt poprawy oraz rozszerzania komunikacji miejskiej poza granice stolicy.
Wspólnie z okolicznymi gminami staramy się
im zapewnić możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy dojazd do centrum. Dla powiatu
wołomińskiego uruchomiliśmy aż cztery linie
autobusowe: 199 kursującą przez Ząbki, Zielonkę do Rembertowa i 732 do Pustelnika. Poprowadziliśmy także komunikację nocną: N62 do
Wołomina i N61 do Strugi. Linie te są bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców. Otrzymujemy
liczne wyrazy uznania, co jest dla nas największą
nagrodą i motywuje do podjęcia jeszcze większego wysiłku w działaniach, zmierzających do rozszerzania komunikacji miejskiej o nowe rejony.
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Poprawiła się również sytuacja komunikacyjna w Ząbkach. Komunikacja do Warszawy stała się efektywniejsza. Co udało się
zrobić w odniesieniu do tego miasta?
Tak, to prawda. To głównie zasługa Burmistrza Roberta Perkowskiego i Rady Miasta.
Mieszkańcy Ząbek mogą już bez przeszkód
korzystać ze wspólnego biletu, którego zakres
nie tak dawno poszerzyliśmy o Sulejówek,
Piastów i Pruszków. Mimo, iż mamy świadomość, że komunikacją miejską dotrą oni szybciej do centrum Warszawy uruchomiliśmy
nowe linie autobusowe. Dziś Ząbki są bardzo
dobrze skomunikowane, dzięki czemu miasto
rozwija się jeszcze dynamiczniej.
Jakie są ewentualne najbliższe plany
odnośnie dalszej poprawy systemu komunikacyjnego w Ząbkach, jak i innych gmin
powiatu wołomińskiego?
Nieustannie pracujemy nad poprawą systemu komunikacyjnego w Warszawie i 28
gminach aglomeracji warszawskiej. 12 listopada uruchomiliśmy dwie nowe linie pod-

Nie ukrywamy – w swoich działaniach
stawiamy na transport szynowy – a więc
metro, tramwaje i pociągi. Po wydzielonych
torowiskach, nie stojąc w korkach, szybko,
komfortowo i bezpiecznie przewożą dużą
liczbę pasażerów. Z naszymi partnerami –
spółkami przewozowymi również takimi jak
Koleje Mazowieckie pracujemy nad rozszerzeniem wspólnego biletu. Dzięki temu tylko
na jednym bilecie pasażerowie mogą jeździć
wszystkimi środkami transportu. Namawiam
wszystkich do personalizacji warszawskiej
karty miejskiej – za darmo otrzymamy swój
własny bilet! W przypadku jego kradzieży
czy zgubienia odzyskamy jego niewykorzystaną część. Co do budowy linii tramwajowych poza granice Warszawy (jak Ząbki czy
Piaseczno),to według aktualnie obowiązującego prawa miasto stołeczne nie ma możliwości formalnych, żeby współfinansować takie
inwestycje. Dlatego też duże nadzieje wiążemy z projektem ustawy metropolitarnej, która
problem ten rozwiązałaby. Oczywiście, pozostają inne możliwości jak np. przedsięwzięcia publiczno-prywatne lub dofinansowanie
projektu z funduszy unijnych, ale w takim
przypadku stroną musi być samorząd Ząbek.
Istotnym jest również zadbanie o zachowanie
rezerwy terenu w ramach różnych inwestycji.
My na terenie Warszawy staramy się tego dopilnować, co wbrew pozorom, nie jest takie
proste. Mimo wszystkich tych przeciwności,
mam nadzieję, że plany rozwoju sieci tramwajowej poza granicami Warszawy uda się w
bliskiej przyszłości zrealizować.
Dziękuję za rozmowę.

CO SŁYCHAĆ

POTRZEBA WIĘCEJ PARKINGÓW

M

ieszkańców centrum
naszego
miasta dotknął
dotąd niespotykany problem.
Istna inwazja samochodów parkujących gdzie
popadnie przez
cały dzień. Według
wyliczeń
Sekretarza Miasta jest ich ponad
65 szt tylko w okolicach ulicy Orlej. To bardzo
uciążliwa sytuacja zwłaszcza dla właścicieli
lokali usługowych, którzy w ten sposób tracą
możliwość dojazdu do swoich sklepów i tracą
klientów. Być może osobom parkującym przez
cały dzień przed sklepem wydaje się, że nikt
na tym nie traci skoro ich to nic nie kosztuje.
Niestety w życiu nie ma nic za darmo. Mniej
klientów równa się mniejsze zyski, a co za tym
idzie mniejsze podatki do budżetu miasta. Ale
nie tylko mieszkańcy centrum odczuwają boleśnie te inwazję. Każdy mieszkaniec starający się zaparkować przed przychodnią zdrowia
będzie miał nie lada problem.

Przyglądając się tym propozycjom nasuwają się poważne wątpliwości. W przypadku
pierwszej z nich to czy utwardzenie placu, na
którym i tak już parkują pojazdy cokolwiek
zmieni dla mieszkańców. Problem dalej pozostanie nierozwiązany, bo nie zmieni się ilość
miejsc parkingowych. Poza tym wśród samochodów zaparkowanych w tym rejonie znajduje się kilka sztuk podrzuconych wraków,
których właściciele traktują teren publiczny
jak miejsce składowania złomu.
W przypadku drugiej propozycji zadanie
gminy musi być bardzo dobrze przemyślane i zaplanowane w najdrobniejszym szczególe. Utworzenie strefy płatnego parkowania wiąże się z
poniesieniem przez gminę konkretnych wydatków. I nie chodzi tu tylko o koszt parkomatów,
ale również budowę parkingu z prawdziwego
zdarzenia, być może nawet wielo-poziomowego. Tylko taka konstrukcja zwiększy istotnie
ilość miejsc parkingowych w centrum miasta.
Idąc dalej należy przewidzieć karnety
miesięczne i ewentualne zniżki dla mieszkań-

ców, a być może nawet w ogóle nie pobierać
od nich opłat. Do egzekwowania przepisów
obowiązujących w strefie trzeba zaangażować
straż miejską, co również może być powodem
zwiększenia jej obsady.
Tak więc pierwszy przypadek mimo szczerych chęci nic nie zmieni, a drugi wymaga
ogromnych nakładów finansowych.
W takim razie jakie rozwiązania będą skuteczne i niedrogie? Burmistrz powinien ufundować nagrodę temu, kto zna odpowiedź na to
pytanie. Być może właściciele lokali powinni wystąpić do Urzędu Miasta o dzierżawę
miejsc parkingowych. Będą mogli wtedy postawić stosowne znaki, a do ich egzekwowania wzywać straż miejską lub policję. A może
wspólnoty mieszkaniowe powinny wyegzekwować od firmy Dolcan zagospodarowanie
parkingu podziemnego znajdującego się pod
pasażem przy ulicy Orlej?
Temat jest otwarty i myślę, że w niedługim
czasie trzeba będzie podjąć jakieś działania.
Mam tylko nadzieję, że będą właściwe.
Marcin Kubicki
Przewodniczący Komisji Społecznej

Skąd nagle tyle samochodów? Otóż mieszkańcy naszego powiatu oraz mieszkańcy z
dalszych rejonów Ząbek słusznie poniekąd
doszli do wniosku, że komunikacja zbiorowa
szybciej i sprawniej dowiezie ich do miejsc
pracy. Podjeżdżają więc w okolice centrum
Ząbek parkują swoje samochody i przesiadają
się do autobusu X, 199 lub pociągu. Samochody przez cały dzień zajmują miejsca parkingowe przed lokalami usługowymi i budynkami
mieszkalnymi. Powstał tzw. „Park & Ride”.
Rolą władz miasta jest promowanie transportu zbiorowego, dzięki któremu zmniejszy
się ruch na drogach, zanieczyszczenie powietrza i zwiększy bezpieczeństwo. Jednak rolą
władz jest również dbać o interes mieszkańców i zapewnienie im godziwych warunków
życia pozbawionych niepotrzebnych uciążliwości.
Istnieje kilka pomysłów jak postąpić z
zaistniałym problemem. Temat ten był poruszany na Komisji Gospodarczej Rady Miasta
Ząbki. Obecni na spotkaniu byli przedstawiciele mieszkańców. Zaproponowano utwardzenie destruktem budowlanym placu znajdującego się w pobliżu apteki przy ul. 3-go
Maja, a należącego do UM Ząbki. Miałby tam
powstać oznakowany parking. Inna propozycja to zwiększenie ilości miejsc parkingowych
w tym rejonie i utworzenie strefy płatnego
parkowania w dni robocze w godzinach np.
8:00-18:00.
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ZĄBKOWSCY GIMNAZJALIŚCI W SZKOCJI
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gimnazjalistów, w tym także uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
Jana Pawła II w Ząbkach, było uczestnikami
edukacyjnego obozu językowego w Szkocji.
Kierownikiem wycieczki był nauczyciel języka angielskiego, pan Krzysztof Szczepański,
wspomagany przez panią Iwonę Oleksiak i
pana Jacka Pływaczewskiego.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, prowadzonych przez szkockich
nauczycieli z St Columba’s High School w
Clydebank koło Glasgow. Rozmawiali po
angielsku ze swoimi rówieśnikami (utrudnieniem była odmienna wymowa i specyficzny
akcent szkocki) i z nimi uczyli się na wspólnych lekcjach oraz bawili się po zajęciach.
Uczniowie obu stron poznawali kultury
partnerów. Grupa polska zatańczyła poloneza, zaprezentowała poezję Wisławy Szymborskiej i ulubioną przez polskiego Papieża
„Barkę”. Szkoci zaś uczyli Polaków swoich,
żywiołowych tańców narodowych. Są one

Galeria Kelvingrove
bardzo chętnie tańczone współcześnie – także przez młodzież. I rzeczywiście, większość
uczestników zabawy dała się porwać wodzirejom, ochoczo naśladując ich skoczne kroki i grupowe przejścia. Wielką atrakcją było
zakwaterowanie w XVIII-wiecznym zamku,
nad malowniczym jeziorem Loch Lomond.
Tam zetknęliśmy się z młodzieżowymi grupami z Niemiec i Czech, z którymi nasi uczniowie natychmiast znaleźli wspólny język ...
angielski!
Jednym z punktów programu pobytu była
wizyta w Parlamencie w Edynburgu. Tam,
wspólnie z młodzieżą szkocką odbyliśmy
spotkanie z posłem z okręgu wyborczego naszych gospodarzy. Zostaliśmy zaproszeni na
salę obrad, gdzie mieliśmy okazję przyjrzeć
się pracy Scottish Parliament, po gaelicku:
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Pŕrlamaid na h-Alba. Trzeba wiedzieć, że
język angielski nie zawsze był codziennym
językiem Szkotów, którzy są narodem celtyckim, a nie germańskim. Jednakże przez setki
lat angielskiej dominacji, prastary język gaelicki Celtów został niemal całkowicie wyparty
przez angielszczyznę. Choć dzisiaj językiem
gaelickim posługuje się znikomy odsetek
rdzennych Szkotów, to jednak w języku tym
opisane są nazwy miejscowości na drogowskazach w północnej i zachodniej części
kraju.
Te właśnie rejony mieliśmy okazję zwiedzić: wyspy Mull i Iona oraz miejscowość
turystyczną Fort Wiliam z leżącym nieopodal,
legendarnym jeziorem Loch Ness.
Wrażenia z pobytu można określić jednym słowem – wonderfull! Jedyne w swoim
rodzaju, cudowne krajobrazy. Liczne, rodowe
zamczyska na skałach lub na zielonych wzgórzach. Wiecznie zielona i niezwykle gęsta
trawa – efekt stabilnego, wilgotnego klimatu.

nym nakładem pracy przygotował pobyt.
Pełnił rolę pilota wycieczki, przewodnika a
nawet kierowcy szkolnego busa, którym nas
woził. Zadbał i dopilnował, aby wyjazd dał
naszym uczniom jak najwięcej. Udało mu się
to doskonale! Uczniowie gremialnie wyrażali wielką ochotę na ponowny udział w takiej
szkocko-polskiej wymianie.
Wyjazd był elementem nawiązanej przez
pana Karola Małolepszego kilkuletniej już
współpracy, w ramach której w czerwcu każdego roku na obóz do Polski przyjeżdża młodzież szkocka, a każdego września nasi uczniowie udają się do Clydebank.
Natomiast w sobotę, 8 listopada pan Michael Rainey zawitał do Ząbek. Na tę okazję
nauczyciele Gimnazjum Nr 1 przygotowali spotkanie, w którym uczestniczyli także
przedstawiciele rodziców. Gospodarzem najwyższej rangi był nasz Burmistrz pan Robert Perkowski. Swobodną angielszczyzną
rozmawiał ze Szkotem o dalszej współpracy

Na stadionie Celtic Glasgow
Krystalicznie czysta woda i świeże, morskie
powietrze. Te niezwykłe pejzaże oraz, często
pochmurna pogoda, nadają Szkocji specyficzny klimat tajemniczości i magii. Najpełniej
odczuliśmy to na prastarej wyspie Iona, skąd
w początkach średniowiecza mnisi (w tym
św. Kolumba – patron partnerskiej szkoły)
szerzyli chrześcijaństwo na wyspy brytyjskie.
Natomiast dla fanów piłki nożnej (i nie tylko) dodatkową atrakcją była wizyta w klubie
piłkarskim Celtic Glasgow. Mogliśmy nawet
(ostrożnie!) dotknąć murawy słynnego boiska.
Szkoci to wspaniali ludzie. Bardzo dumni,
ale nie zarozumiali. Otwarci i przyjacielscy.
A naszym największym przyjacielem jest pan
Michael Rainey – nauczyciel z zaprzyjaźnionej szkoły, który nie po raz pierwszy, ogrom-

edukacyjnej. Towarzyszył nam jeszcze jeden
Szkot, pan Las MacArthur, stale mieszkający
w Polsce. Nauczyciele oglądali prezentację
fotografii z wrześniowego pobytu naszych
uczniów w Szkocji, a tymczasem dyrektor
Karol Małolepszy oprowadził zagranicznych
gości i Burmistrza po szkole.
Wielka szkoda, że kalendarz pobytu pana
Michaela Rainey nie dał możliwości spotkania z uczniami. Następnego dnia wczesnym
rankiem, w towarzystwie dyrektora i kilku
nauczycieli, nasz gość musiał pojechać w
Karkonosze. W tamtym regionie planowany
jest następny polsko-szkocki obóz edukacyjny w czerwcu przyszłego roku, a wyjazd miał
charakter roboczy – należało obejrzeć kilka i
wybrać najbardziej odpowiedni ośrodek.
Relacja i fotografie: Jacek Pływaczewski
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Podczas spotkania w szkockim parlamencie

Wizyta w Ząbkach. Od lewej: burmistrz Robert Perkowski,
Michael Rainey, dyrektor PG Nr 1 Karol Małolepszy

W Glen Coe

W Highland

Przed Royal Castle

Na promie
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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI
ZA OKRES 23 WRZEŚNIA - 22 PAŹDZIERNIKA 2008
1. Podpisano umowy na roboty budowlane związane z:
– Budową drogi w ulicy Torfowej
– Budową chodnika w ulicy Kopernika
– Budową ulicy Cisowej i Wierzbowej
– Budową dróg w ulicach Wyspiańskiego i Sowińskiego
2. Zakończono prace związane z:
– Budową drogi ul. Wysockiego
– Budową nawierzchni w ul. Poniatowskiego – połączenie z ul. Orlą.
3. Wszczęto postępowanie przetargowe na:
– Opracowanie projektu organizacji ruchu dla rejonu ulic o lokalizacji
– obręb 01-18, 01-22, 01-23.
– Budowę ciągu pieszo-jezdnego połączenie ulic Legionów z ul. Orlą
dz. 28/4 i 31 obręb 3-04,
– Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę ul.
Mickiewicza
4. Podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta, II etap.
5. Zakończono prace związane z remontem kapitalnym i termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.
6. Zakończono prace związane z remontem wodociągu w ul. Jana Pawła II – roboty dodatkowe.
7. Wszczęto postępowanie na opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Zacisznej.
8. Wszczęto postępowania przetargowe dotyczące:
– Budowy punktów świetlnych w ul. Moniuszki
– Opracowania projektu punktów świetlnych w rejonie ulic Sokola
i Kamienna
– Budowy punktów świetlnych w ul. Malczewskiego
9. Zakończono prace związane z budową oświetlenia na ulicy Granicznej, Baczyńskiego i Wrzosowej – trwają czynności związane z odbiorem zadań.
10. Miasto Ząbki uzyskało dotację z Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych na projekt „Program zajęć dodatkowych
dla dzieci z przedszkoli publicznych oraz klas 0-3 z publicznych
szkół podstawowych w Mieście Ząbki na rok 2008”w kwocie - 125
030 PLN. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 178 615 zł.
11. Złożono wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na:
– Kompleksowy remont i budowę głównych dróg w Ząbkach - Etap I
– Kompleksowy remont i budowę głównych dróg w Ząbkach - Etap II
– Budowę tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic
Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach
– Zakup ultrasonografu dla SPZOZ w Ząbkach
– Remont zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w
Ząbkach – Etap I
12. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach.
13. Zamontowano 190 sztuk siedzisk stadionowych na trybunach boiska piłkarskiego.
14. Zorganizowano turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta
Ząbki w kategorii open.
15. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę i wysłano umowę do firmy, która zaprojektuje pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz dwa
korty tenisowe i boisko wielofunkcyjne.
16. Wybrano i podpisano umowę z dostawcą 420 siedzisk stadionowych.
17. Wznowiono procedurę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewid. gruntów i budynków jako działka nr 2 z obrębu 1-20
przy ul. St. Batorego 4, przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2008 r.;
18. Podpisano protokoły uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywców
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nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne nr 5, 14 w budynku
przy ul. Orlej 15 oraz udziału w działce ewidencyjnej nr 113 z obrębu 0028-03-04 w drodze bezprzetargowej.
19. Popisano umowy na wykonanie 9 operatów szacunkowych obejmujących: 4 lokali mieszkalnych dot. realizacji Uchwały Rady
Miasta Ząbki Nr XXII/143/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie
sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych, 2 nieruchomości stanowiących własność gminy Ząbki - realizacja Uchwały Nr
XXXI / 220 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 września 2008
r. w sprawie likwidacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, 3 nieruchomości stanowiących własność gminy Ząbki – dot. opinii Komisji Gospodarczej Rady Miasta Ząbki
BR-0057/102/2008 i BRM-0057/107/2008.
20. Rozpoczęto czynności mające na celu regulację prawną związaną z
bezumownym korzystaniem z gruntu znajdującego się w gminnym
zasobie nieruchomości: - działka ewidencyjna nr 2/15 z obrębu
0013-ul. Hallera - ul. Wolności.
21. Przygotowano dokumentację do czynności mających na celu aktualizację opłaty z tytułu oddania gruntów Miasta Ząbki w użytkowanie wieczyste. W tym celu zostały zlecone do wykonania operaty
szacunkowe dla ok. 170 nieruchomości. Ceny nie były aktualizowane od blisko 10 lat.
22. Straż Miejska podjęła 57 interwencji: w wyniku działań przekazano 4
interwencje do realizacji przez MZK, pozostałe realizowane są przez
funkcjonariuszy straży miejskiej, skontrolowano 136 posesji pod
kątem posiadania umów na wywóz nieczystości, nałożone sankcje:
4- pouczenia, 5- mandatów karnych na sumę 800PLN. Współpraca
z policją: w związku z licznymi skargami mieszkańców Ząbek na
nagminne nieprzestrzeganie przez kierujących pojazdami przepisów
Prawo o ruchu drogowym ( nadmierna prędkość, jazda po chodnikach
itp.)podjęto współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Wołominie. Wytypowane zostały miejsca gdzie
według zgłaszających dochodzi najczęściej do naruszeń przepisów
ruchu drogowego. W miejsca te kierowane są wspólne patrole strażników i policjantów z ruchu drogowego. W wyniku podjętych działań
ujawniono 1 skradziony pojazd, zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych za stan techniczny pojazdów, wystawiono kilkanaście mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnych prędkości (dokonano
pomiaru radarem) i punktów karnych. Działania prowadzone są przez
3 dni w tygodni w godzinach i miejscach akcji ustalonych wspólnie z
Naczelnikiem WRD. Współpraca będzie nadal kontynuowana. Kontynuowana jest również współpraca z Policją z Komisariatu w Ząbkach.
Wspólne patrole strażników i policjantów w godzinach od 20.00 - do
08.00 z soboty na niedzielę. W wyniku tej współpracy spadła ilość
włamań do mieszkań na osiedlach w rejonie ulicy Powstańców. W
dniu 18.10.2008r funkcjonariuszka straży ujęła mężczyznę zachowującego się „dziwnie’, po wylegitymowaniu i sprawdzeniu okazało się
iż mężczyzna jest groźnym przestępcą poszukiwany dwoma listami
gończymi i nakazami zatrzymania. Po wykonaniu odpowiednich procedur na komisariacie Policji w Ząbkach przewieziono zatrzymanego
do aresztu na ulicę Rakowiecką w Warszawie.
Funkcjonariusze SM prowadzą stałą akcję „Bezpieczne otoczenie
szkoły” w dniach 30.09 - 23.10 2008r. przeprowadzono 50 kontroli
w okolicach szkół ząbkowskich pod kątem bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym (rozboje dokonywane na dzieciach w okolicach szkół, wymuszenia, narkotyki,
spożywanie alkoholu, palenie tytoniu). Działania prowadzone są w godzinach porannych 07.30 -09.00 i południowych 12.00 -13.00.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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LEON DREWNICKI – ZAPOMNIANY BOHATER
POWSTANIA LISTOPADOWEGO

amy rok 1791 - Podole. Kraina niegdyś należąca do Rzeczypospolitej, a
naówczas będąca pod panowaniem rosyjskiej
carycy Katarzyny II. W małej miejscowości
Międzyboże w dniu 11 kwietnia przychodzi
na świat Leon Drewnicki. Rodzina jego wyznawała wcześniej wiarę chrześcijańską w
obrządku greko-katolickim. Jednak rosyjskie
represje zmusiły rodziców Leona do przejścia
na wyznanie prawosławne. Czas dzieciństwa i
młodości Leon spędza przy rodzicach. W domowych pieleszach, otrzymuje świadomość
bycia Polakiem. Procentuje to w roku 1809,
kiedy w Galicji toczy się wojna, między wojskami austriackimi a naszymi wojskami pod
wodzą ks. Józefa Poniatowskiego. Osiemnastoletni Leon słysząc o sukcesach naszych
wojsk przekrada się przez granicę rosyjskoaustriacką i dociera do rejonów operowania
naszych oddziałów. Za późno już było na
wzięcie czynnego udziału w kampanii galicyjskiej 1809 roku. Jednakże nie zraża się tym i
wstępuje do armii Księstwa Warszawskiego.

Tu pracuje jako urzędnik w wytwórni wódek i likierów. Dobrze mu idzie. Po pewnym
czasie sam otwiera swoją fabryczkę alkoholi. Przynosi mu to zysk. Inwestuje w ziemię,
kupując wieś Ząbki z okolicznymi gruntami.
Natychmiast sprowadza osadników, zakłada
nową osadę i folwark. Osusza podmokłe tereny. Rozwija hodowlę bydła i uprawę warzyw.
Zakłada sady owocowe i dużą pasiekę. Założone przez niego osada i folwark otrzymują
od jego nazwiska nazwę Drewnica. Majątek
przynosi duże zyski. Nie przesłania to jednak
Leonowi Drewnickiemu świadomości, iż źle
się dzieje w życiu politycznym Królestwa
Polskiego.
Wieczorem 29 listopada 1830 roku w
Warszawie wybucha powstanie. Leon Drewnicki na wieść o antyrosyjskim wystąpieniu
naszego wojska, zbiera chłopów z Drewnicy
i okolic. Formuje zbrojny oddział i rusza na
pomoc powstańcom. Bierze udział w opanowaniu Arsenału. Po zwycięstwie powstania,
zostaje setnikiem w Straży Bezpieczeństwa
miasta Warszawy. Wydarzenia polityczne
toczą się szybko. Sejm Królestwa polskiego detronizuje cara i ogłasza niepodległość
Polski. Car rosyjski Mikołaj I chce zdławić
i utopić we krwi nasz czyn niepodległościowy. Szykuje się wojna z Rosją. Leon
Drewnicki cały swój majątek, przeznacza
na potrzeby walki o niepodległość. Formuje
prywatny oddział partyzancki z mieszkańców dzisiejszych powiatów legionowskiego
i wołomińskiego. Na czele oddziału partyzanckiego bierze udział w walkach z Rosjanami w lutym 1831 roku. Gdy toczy się bój

Służy w 16 Pułku Piechoty Liniowej. W
szeregach tejże jednostki rusza w 1812 roku
na wojnę z Rosją. Walczy pod Międzybożem,
Białą, Terespolem i Dubienką, broniąc Księstwa Warszawskiego przed atakiem wojsk rosyjskich, uderzających znad morza Czarnego,
w południowe skrzydło Wielkiej Armii Napoleona. Kampania rosyjska kończy się klęską
Napoleona i naszą. Wojsko nasze pod wodzą
ks. Józefa wycofuje się razem z armią francuską na zachód. Leon Drewnicki w szeregach
swego pułku, bierze udział w odwrocie naszego wojska. Bije się pod Lipskiem w Wielkiej
Bitwie Narodów w dniach 16-19
października 1813 roku. Walczy
w wielu innych potyczkach w
Niemczech i na terenie Francji,
aż do ostatecznej klęski Napoleona w 1814 roku. Po przegranej
wraca na teren Księstwa Warszawskiego i dowiaduje się, iż
w miejsce Księstwa powołane
zostaje do życia Królestwo Polskie, ze swoją armią, rządem i
administracją. Nie widzi siebie
poza wojskiem i wstępuje do
armii Królestwa Polskiego. Jest
starszym sierżantem. W wojsku
jednak niedobrze się zaczyna
dziać. Rozpoczyna się czas szaleństw ze strony Naczelnego
Wodza Wielkiego księcia Konstantego. Nie podoba się starszemu sierżantowi Drewnickiemu konstantynowki, bezduszny
i ogłupiający rygor. Podaje się
do dymisji i urządza się w Warszawie.
Wojciech Kossak. Olszynka Grochowska

o Olszynkę Grochowską, prowadzi na tyłach
wojsk rosyjskich, szeroko zakrojoną akcję dywersyjną i sabotażową. Udaje mu się
zdobyć ważne dokumenty o rozlokowaniu
wojsk rosyjskich w bitwie o Olszynkę Grochowską. Przekazuje tak ważne materiały
naszemu dowództwu. Pomaga to w podjęciu
decyzji o naszej ofensywie na Siedlce. Partyzanci Leona Drewnickiego biorą udział w
tym zwycięskim natarciu, przyczyniając się
do zwycięstwa nad Wawrem i odznaczając
się w bitwie pod miejscowością Dębe Wielkie. Latem 1831 roku awansuje do stopnia
majora i zostaje oficerem 2 Pułku Piechoty
Liniowej. W tej jednostce walczy aż do końca wojny z Rosją, a ta wojna skończyła się
naszą klęską w październiku 1831 roku.
Dla naszego bohatera nie ma drogi powrotu do Ząbek i Drewnicy. Udaje się na
wygnanie do dalekiego Paryża. Tam bierze
czynny udział w życiu politycznym naszego
wychodźstwa, angażując się we wszystkie
akcje o charakterze niepodległościowym.
Przychodzi mu przeżyć klęskę Wiosny Ludów 1848 roku i klęskę Powstania Styczniowego 1863 roku. Umiera w Paryżu, w 1870
roku w czasie oblężenia stolicy Francji przez
wojska pruskie. Major Leon Drewnicki, za
swoje czyny bojowe, 2 razy został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Dziś, gdy świętujemy 90 rocznicę odrodzenia się naszej
państwowości, warto upamiętnić człowieka,
który szczęście ojczyzny stawiał ponad swoje szczęście prywatne.
Zbigniew Michalski
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* Opłata jak za połączenie lokalne ** Opłata zgodna z taryfą operatora

Niezwykle Mocne Lokaty

STAŃ PO STRONIE ZYSKU!
Lokata Progresja na 18 miesięcy:
• Oprocentowanie 10,5% za 18 miesięcy.
• Możliwość wcześniejszego wypłacania pieniędzy bez utraty naliczonych
odsetek; ich wysokość zależy od okresu utrzymywania środków na lokacie.
• Lokata w sprzedaży do 31 grudnia 2008 r.

Sprawdź także inne, mocne lokaty o krótszych terminach!
Oprocentowanie lokaty wzrasta w każdym miesiącu trwania umowy. Szczegółowe informacje na temat lokaty dostępne są
w oddziałach PKO BP oraz na stronie www.pkobp.pl. Podana maksymalna wysokość oprocentowania w skali 18 miesięcy
dotyczy środków zdeponowanych do końca okresu umownego. Wysokość oprocentowania lokaty w skali roku dla środków
zdeponowanych do końca okresu umownego wynosi 7%. Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym
w wysokości 19%.

PKO 10i5 Pion.indd 1
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www.pkobp.pl
infolinia 0 801 302 302* | +48 (81) 535 65 65**
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CO SŁYCHAĆ
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 21 listopada 2008 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej - na dofinansowanie prowadzenia pozaszkolnej
świetlicy edukacyjno - terapeutycznej (wysokość środków jest prognozowana)
Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.);
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
593, ze zm.);
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1231);
4. Uchwały Nr XXXII/231/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października
2008r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2009.
I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej.
Zakres. Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno - terapeutycznej
1. Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej,
mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i
młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 21 listopada 2008 r.
ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie
następujących zadań (wysokość środków jest prognozowana)
Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1231);
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku
w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12 poz. 67),
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r. nr 57
poz. 358),
5. Uchwały Nr XXXII/231/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października
2008r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2009.
Zakres I. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA
ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Konkurs na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. (110 000,00)
W roku 2008 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 47 700,00 zł.
Zakres II. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych. (70 000,00)
W roku 2008 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych - 72 300,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu na w/w cel wynosi 30 000,00
zł. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2009 rok.
W roku 2008 wydatkowano na realizację zadania: „Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce” – 30 000,00 zł.
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub
korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091
Ząbki (obowiązuje data stempla pocztowego) do dnia 22 grudnia 2008 r. do godz.
18.00 Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania podejmuje
Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres
oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.umzabki.bip.org.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta
Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski.
– tel. (022) 78-68-14 wew. 115.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

Zakres III. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
1. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom
bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego. (23 000,00)
Zakres IV. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY MUZYCZNEJ
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów muzycznych. (8 000,00)
W roku 2008 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i
przeglądów - 5 000,00 zł.
Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu na w/w cele została podana
w nawiasach. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczne limity wydatków zostaną określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2009 rok.
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego
10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data stempla pocztowego) do dnia 22 grudnia
2008 r. do godz. 18.00 Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą
brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania
konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert
i wysokości ich dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.umzabki.bip.org.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta
Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski.
– tel. (022) 78-68-14 wew. 115.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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I BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

90

lat temu, 11 listopada, po 123 latach
zaborów Polska znowu pojawiła się na
mapach Europy i świata. W rocznicę tego wydarzenia w wielu polskich miastach zorganizowano imprezy patriotyczne. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji wraz z Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach zorganizowali z tej okazji I Bieg Niepodległości.
Wcześniej szkolny poczet sztandarowy wraz
z wicedyrektor Anną Auerbach uczestniczyli
wraz z mieszkańcami miasta w porannej mszy
dziękczynnej, a następnie uczniowie szkoły
złożyli kwiaty na grobie poległych obrońców
Ojczyzny 1920 r.
Start biegu nastąpił z MOSiR.-u, a trasa
wiodła ulicami Ząbek, aż do Gimnazjum nr 1,
gdzie znajdowała się meta. Chętni mieszkańcy miasta mieli do pokonania dystans 3 km.
Spośród 41 uczestników biegu najlepszymi okazali się:
– w kategorii kobiet:
1. Agnieszka Jarosińska
2. Iwona Mroczkiewicz
3. Daria Cymer
– w kategorii mężczyzn:
1. Piotr Kondrat
2. Mateusz Matejka
3.Andrzej Lewandowski
Nagrody i puchary wręczali: burmistrz
Ząbek Robert Perkowski, wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Anna Auerbach i
dyrektor MOSiR – u Jacek Romańczuk.
Po zakończeniu biegu wszyscy biorący
udział w biegu dostali pamiątkowe upominki
oraz gorący poczęstunek.
K.Markowska

BURMISTRZ
MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko:
Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.
Wymagania niezbędne i dodatkowe
na ww. stanowisko znajdują się na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.
umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne
stanowiska pracy.
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