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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

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

31 października na sesję Rady Miasta Ząbki przybył starosta wo-
łomiński Maciej Urmanowski. Starosta został zaproszony przez 

przewodniczącego rady Sławomira Ziemskiego. Głównym powodem 
zorganizowania spotkania ze starostą było zaniepokojenie ząbkowskich 
samorządowców informacją, że budowa ulicy Batorego nie będzie roz-
poczęta ani w tym roku, ani w roku następnym z powodu nie złożenia 
przez starostwo wniosku o dofi nansowanie z UE. Starosta więc szcze-
gółowo wyjaśnił jak wygląda sytuacja z tą najważniejszą powiatową 
drogą w Ząbkach. 

- Jest to dość skomplikowana materia. Jeśli chodzi o rok 2008, to 
naszym celem było dokończenie projektowania ulicy Batorego, uzy-
skania decyzji środowiskowej, a potem lokalizacyjnej i pozwolenia na 
budowę. Wniosek o decyzję lokalizacyjną został złożony przez powia-
towy zarząd dróg do wydziału budownictwa. Po otrzymaniu decyzji lo-
kalizacyjnej możemy występować o pozwolenie na budowę –wyjaśniał 
radnym starosta Urmanowski.

POWSTAJE DECYZJA LOKALIZACYJNA
Obecnie proces jest na etapie przygotowywania decyzji lokalizacyjnej, w 

której rozstrzygane są wszelkie sprawy własnościowe. W konsekwencji po-
wiat, aby budować tę drogę musi dysponować gruntami pod tę inwestycję.

- W przypadku ul. Batorego znakomita część gruntów należy do gmi-
ny Ząbki. Jest także ok. 200 m2 we władaniu prywatnych osób. Wykup 
tych gruntów nie niesie ze sobą dużych wydatków. Natomiast gminnych 
terenów jest ok. 4000 m2 o wartość ok. 3 mln zł. Powiatu nie stać, aby 
wykupić grunt za taką cenę. W związku z powyższym zaproponowałem 
burmistrzowi, że jeśli miasto zdecyduje się na przekazanie tych gruntów, 
to wtedy możemy rozpoczynać inwestycję. Zakres tej inwestycji to koszt 
ok. 10 mln zł, nie licząc wartości zakupu gruntu – informuje starosta.

CO Z POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA UL. BATOREGO? 
- Środki unijne na drogi to jest mit. Tych środków praktycznie nie 

ma. Średnio na powiat przypada ok. 2 mln zł. Różne były pomysły jak te 
pieniądze dzielić. Myślę, że maksymalnie może dostaniemy ok. 3 mln zł.

cd. na str. 6

CO BĘDZIE Z ULICĄ BATOREGO?

*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.studiofi gura.net
Zapraszamy na bezpłatny pokaz dzia-
łania urządzenia ROLL SHAPER!Od lewej: przewodniczący RM Sławomir Ziemski, burmistrz Robert Perkowski oraz starosta Maciej Urmanowski
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W dniach 26–29 listopada w kościele pa-
rafi alnym pw. Miłosierdzia Bożego w 

Ząbkach odbędą się uroczystości z okazji 25 
– lecia istnienia parafi i. Główne uroczystości 
jubileuszowe przypadają na 29 listopada. Z 
wizytą duszpasterską przybędzie tego dnia bi-
skup warszawsko - praski abp Henryk Hoser. 
Uroczysty jubileusz poprzedzą parafi alne re-
kolekcje. Poniżej zamieszczamy szczegółowy 
program obchodów. 

Środa, 26 listopada
MARYJA,MATKA KOŚCIOŁA MATKĄ 

MIŁOSIERDZIA
6.30, 7.00 – Msze Święte według porządku 
dnia powszedniego
godz. 10.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
godz. 16.30 – Msza Święta z nauką rekolek-
cyjną dla dzieci
godz. 17.45 – Nowenna do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy
godz. 18.00 – Msza Święta z nauką rekolek-
cyjną – Zawierzenie parafi i Matce Bożej
godz. 19.00 – 21.00 – Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu – możliwość skorzystania z 
sakramentu pokuty
godz. 21.00 – Różaniec Fatimski: procesja wo-
kół świątyni z Figurą Matki Bożej i świecami

Czwartek, 27 listopada
EUCHARYSTIA – SAKRAMENT ŻY-

CIA I JEDNOŚCI KOŚCIOŁA
godz.6.30, 7.00 – Msze Święte według po-
rządku dnia powszedniego
godz. 10.00 – Msza Święta z nauką rekolek-
cyjną
godz. 16.30 – Nabożeństwo pokutne i sa-
krament pojednania dla dzieci
godz. 18.00 – Msza Święta z nauką rekolek-
cyjną: Dziękczynienie za sakrament ka-
płaństwa i modlitwa o powołania
godz. 19.00 – 21.00 – Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu – możliwość skorzystania z 
sakramentu pokuty
godz. 21.00 – Czuwanie modlitewne mło-
dzieży

Piątek, 28 listopada
KOŚCIÓŁ W OCZYSZCZENIU – DZIEŃ 

POKUTY I MODLITWY ZA ZMARŁYCH
6.30, 7.00 – Msze Święte według porządku 
dnia powszedniego
godz. 10.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
godz. 12.00 – Procesja i modlitwa za zmar-
łych na cmentarzu parafi alnym
godz. 16.30 – Msza Święta z nauką rekolek-
cyjną dla dzieci

godz. 18.00 – Msza Święta z nauką rekolek-
cyjną: Zadośćuczynienie i przebłaganie za 
grzechy
godz. 19.00 – 21.00 – Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu – możliwość skorzystania z 
sakramentu pokuty
godz. 21.00 – Pokutna Droga Krzyżowa wo-
kół Świątyni

Sobota, 29 listopada
DZIĘKCZYNIENIE ZA 25 LAT PIEL-

GRZYMOWANIA NA NIEBIAŃSKĄ LI-
TURGIĘ
6.30, 7.00 – Msze Święte według porządku 
dnia powszedniego
godz. 10.00 – Msza Święta z nauką rekolek-
cyjną
godz. 18.00 – Powitanie Księdza Arcybiskupa. 
Uroczyste Nieszpory rozpoczynające Ad-
went. Msza Święta dziękczynna w intencji 
całej wspólnoty parafi alnej pod przewodni-
ctwem i homilią JE Abp. Henryka Hosera 
Sac – Biskupa Warszawsko - Praskiego

Ząbki
ul. Powstańców 2

tel.: 762-56-34
pon.-pt. 800–2000

sob. 900–1600

niedz. 1100-1500

MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY ZAPRASZA

15 listopada o godz. 9:00
Warsztaty Fotografi czne dla wszystkich 

chętnych, MOK, ul. Orla 8.

22 listopada o godz, 17:00 
MOK, ul.Orla 8 „Jesienny koncert”.
Znane i lubiane utwory polskich artystów 

m.in. M. Fogga, Sł. Przybylskiej, M. Mirskiej 
zagra na akordeonie Robert Kuśmierski.

Usłyszymy również poezję K.I. Gałczyń-
skiego w wykonaniu koła teatralnego MOK.

25 LECIE PARAFII MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO W ZĄBKACH
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G A B I N E T  L E K A R S K I
* LARYNGOLOG (dorośli i dzieci) – dr n. med. Stanisław Nitek 

* INTERNISTA - spec. chorób płuc – lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek

zapisy telefonicznie: 0 502 – 315 – 952

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

aparaty słuchowe cyfrowe, nowoczesne
- bezpłatne badania słuchu

- refundacja NFZ

I i III piątek miesiąca, godz. 9.00 – 11.00

Ząbki, ul. Narutowicza 4

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. 

XXXII SESJA 
RADY MIASTA 

ZĄBKI

31 października odbyła się XXXII sesja 
Rady Miasta Ząbki, podczas której 

podjęto następujące uchwały:

- zmieniająca uchwałę nr VIII/50/2007 z 
dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 
strategii Integracji i Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-
2013.

- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczące-

go Rady.
 - w sprawie wprowadzenia zmian do bu-

dżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciąg-

nięcia kredytów długoterminowych w roku 
budżetowym 2008 z przeznaczeniem na rea-
lizację zadań inwestycyjnych.

- w sprawie wysokości podatku od nieru-
chomości.

- w sprawie wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.

- w sprawie upoważnienia Burmistrza 
Miasta Ząbki do zaciągnięcia zobowiązania 
wekslowego.

- w sprawie Programu Współpracy Miasta 
Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego w roku 2009.

- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez 
Miasto Ząbki.

- w sprawie wyrażenia zgody na kontynu-
ację współdziałania z Miastem Stołecznym 
Warszawa w wykonywaniu lokalnego trans-
portu zbiorowego.

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl) - 
link BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) w 
zakładce prawo miejscowe.

Ostatnia sesja rady miejskiej w Ząbkach, 
która miała miejsce 31 października, 

przyniosła wiele zmian personalnych. Na po-
czątku przewodniczący rady Sławomir Ziem-
ski poinformował radnych, że wpłynął do 
niego wniosek od radnego Krzysztofa Muraw-
skiego, który postanowił złożyć rezygnację z 
pełnienia funkcji radnego. Radny potwierdził 
swój zamiar złożenia mandatu, uzasadniając 
to niemożnością pogodzenia tych obowiązków 

społecznych z pracą zawodową. Za współpra-
cę radnemu podziękowali przewodniczący i 
wiceprzewodnicząca, przewodniczący komisji 
rady oraz burmistrz Ząbek. Nieofi cjalnie wia-
domo już, że miejsce Krzysztofa Murawskie-
go zajmie Łukasz Kukiełka, również reprezen-
tujący Platformę Obywatelską.

Drugi wniosek był nie mniej zaskakujący. 
Otóż grupa 6 radnych złożyła wniosek w spra-
wie odwołana z funkcji wiceprzewodniczącego 
rady Małgorzaty Stachera. Wniosek, aby mógł 
być rozpatrywany musiał zostać wprowadzony 
do porządku obrad. Statut miasta wymaga w 
tym przypadku bezwzględnej większości usta-
wowego składu rady, czyli co najmniej 11 gło-
sów. Za wprowadzeniem tego projektu uchwały 
opowiedziało się jednak 10 radnych. Wniosko-
dawcom zabrakło więc jednego głosu. Ale jak 
mówi przysłowie: „co się odwlecze, to nie ucie-
cze”. Już dziś wiadomo, że ten sam wniosek zo-
stanie wprowadzony na następnej sesji.

Niezależnie od próby odwołania wice-
przewodniczącej rada zajmowała się również 
uchwałą w sprawie rozszerzenia prezydium 
rady o kolejną funkcję wiceprzewodniczące-
go. Kandydatem na to stanowisko zgłoszony 
został Marek Połomski, jeden z najbardziej 
doświadczonych ząbkowskich samorządow-
ców, który w przeszłości pełnił już funkcję 
przewodniczącego rady. Wybór, zgodnie z 
przepisami, musiał nastąpić w drodze gło-
sowania tajnego. Wybrano więc komisję 
skrutacyjną, przygotowano urnę oraz karty 
do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 
18 radnych, z czego 15 poparło kandydaturę 
Marka Połomskiego, a 3 było przeciwnych.

Obecnie do prezydium rady wchodzą: 
przewodniczący Sławomir Ziemski, wice-
przewodnicząca Małgorzata Stachera oraz 
właśnie wybrany Marek Połomski. Tuż po 
wyborze nowy wiceprzewodniczący podzię-
kował za udzielone zaufanie oraz zapewnił, 
że zrobi wszystko, aby sprawować tę funkcję 
jak najbardziej godnie.

MO 

ZMIANY W RADZIE MIASTA ZĄBKI

SZYBKIE PROSTE 
I WYGODNE
POŻYCZKI 

GOTÓWKOWE
BEZ ZAŚWIADCZEŃ

od 300 do 5000ZŁ
ZADZWOŃ 0 666 062 160

ZĄBKI 
ZIELONKA 
KOBYŁKA

Pamiątkowe zdjęcie. W środku ustępujący 
radny Krzysztof Murawski
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O tym, jak istotne dla rozwoju lokalnego 
społeczeństwa są drogi nie muszę chyba 

nikomu mówić. Drogi oraz możliwość szyb-
kiego przemieszczania się to duża wygoda oraz 
podstawa dla rozwoju lokalnej przedsiębior-
czość. Inwestowanie w infrastrukturę drogową 
jest jednak bardzo kosztowne, zaniechania są 
wieloletnie, a potrzeby inwestycyjne duże. 

KRYTERIA
Skoro nie da się wybudować wszystkich 

dróg w krótkim okresie, należy cały ten pro-
ces rozłożyć w czasie, wyznaczając logiczne i 
jasne zasady. Te zasady pozwolą na wskazanie 
priorytetów. By jednak nie doprowadzić do sy-
tuacji, w której realizowałoby się jedynie drogi 
zbiorcze o większym znaczeniu komunika-
cyjnym, należy stworzyć odrębne kryteria dla 
niewielkich dróg dojazdowych oraz dla dróg 
o charakterze zbiorczym. W takim przypadku 
należałoby w pewnych rozsądnych proporcjach 
realizować obie grupy dróg jednocześnie.

NIEWIELKIE DROGI DOJAZDOWE
Drogi gminne o charakterze stricte lokal-

nym, są dla konkretnego mieszkańca Ząbek 
równie ważne jak drogi wojewódzkie. To 
właśnie przy takich drogach mieszkamy, to na 
ulicach toczy się życie, tu chodzimy po nich 
do sklepu, do pociągu czy autobusu. Na tych 
drogach nie przewiduje się dużego natężenia 
pojazdów, gdyż służą one przede wszystkim 
jako dojazd do posesji/bloku. W naszych lo-
kalnych realiach tworzą one w pewnym sensie 
(lub dosłownie) ciągi pieszo - drogowe (np. 
Wysockiego, łącznik Poniatowskiego i inne). 

Z uwagi na niskie natężenie ruchu, na lokal-
ny charakter, na dużą ilość przecinających chod-
nik zjazdów i podjazdów do posesji, z uwagi na 
częste skrzyżowania z małymi dróżkami do-
jazdowymi (najczęściej równorzędne) a przede 
wszystkim na bardzo wąskie pasy drogowe, nie 
projektuje się w drogach lokalnych (dojazdo-
wych) wyodrębnionych ścieżek rowerowych. 

W kategorii dróg dojazdowych (lokalnych), 
priorytet w utwardzaniu mają drogi o intensyw-
nej zabudowie, zabudowane w przynajmniej w 
90%, wyposażone w pełną infrastrukturę pod-
ziemną (kanalizacja, woda, gaz, telekomunika-
cja). W przypadku spełniania tych kryteriów 
o kolejności wykonywania będzie decydował 
czas oczekiwania na utwardzenie drogi.

GMINNE DROGI O CHARAKTERZE 
ZBIORCZYM

Niektóre drogi pomimo, iż są gminne, sta-
nowią część większego systemu komunikacji 
zbiorczej. Tymi drogami poruszają się zarów-
no mieszkańcy Ząbek, ale również innych oko-
licznych miejscowości. Natężenie ruchu jest 
tu dużo większe, prędkość poruszających się 
pojazdów również znaczna. Pomimo oczywi-
stej uciążliwości dla mieszkających przy tych 
ulicach osób, drogi te są bardzo ważne, bo po-

zwalają dotrzeć z jednego końca miasta na dru-
gi koniec lub stanowią drogę dojazdową np. do 
Warszawy, Marek, Zielonki, Wołomina.

Z uwagi na duże ryzyko kolizji, w tych dro-
gach powinno się uwzględniać budowę pełnej 
infrastruktury drogowej tj.: porządna jezdnia, 
odrębna ścieżka rowerowa, obustronny chod-
nik, ewentualny pas zieleni (jeśli się zmieści), 
bezpieczne skrzyżowania, przejścia dla pie-
szych z azylami bezpieczeństwa (wyspami). 

W przypadku ulic, w których pasie drogo-
wym nie zmieści się ścieżka rowerowa, cią-
gi rowerowe zostaną przeniesione na mniej 
uczęszczane drogi gminne.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I 
KOMFORTU ŻYCIA DLA MIESZKAŃ-
CÓW NA DROGACH ZBIORCZYCH

Każdy z nas zna jednak realia Ząbek i wie, 
że nie zawsze jest miejsce na wybudowanie tak 
kompleksowej drogi tam, gdzie trzeba. Przy 
tych ruchliwych ulicach, pasy drogowe są wą-
skie, zlokalizowanych jest masa domków (dużo 
zjazdów bramowych do posesji), poprzecinane 
są często drobnymi skrzyżowaniami. Dlatego 
istnieje potrzeba przeniesienia tych ciągów dro-
gowych na inne nowe ulice, w których dałoby 
się wybudować kompleksowo całą infrastruk-
turę, zapewniając większe bezpieczeństwo oraz 
mniejszą uciążliwość dla mieszkańców. 

Do takich inwestycji należałoby zaliczyć 
ulice: Wolności (odciąży Budkiewicza i Wi-
gury), Piotra Skargi i 11-go Listopada (odcią-
żą Narutowicza i Szpitalną), Skrajną i Nowo-
projektowaną (odciążą Piłsudskiego, Żabią, 
Bocianią, Sokolą, Warszawską, oraz rejon 
ulic: Dolną, Kamienną, Ceglaną, Błękitną, 
Zieloną, Jeziorną, Brukową), Gen. Maczka 
(odciąży Kopernika). 

DROGI KOMUNIKUJĄCE BUDYNKI 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Poza wszelkimi kategoriami znajdują się 
drogi, stanowiące komunikację do budynków 
użyteczności publicznej. Z tych względów 
priorytetu nabrały takie ulice jak Kościelna 
(znajduje się tam przedszkole i szkoła podsta-
wowa) i ulice Sowińskiego i Wyspiańskiego 
(zapewniają komunikację dla całego obiektu 
Gimnazjum Publicznego nr 2).

KRYTERIA OGÓLNE, WSPÓLNE 
PROBLEMY

Każda utwardzana droga uprzednio musi 
być wyposażona w pełną infrastrukturę pod-
ziemną (wodociąg, kanalizacja, itp.). Nieste-
ty na terenie Ząbek jednym z największych 
problemów są dawne zaniechania, czyli prob-
lemy własnościowe gruntów, na których leżą 
drogi oraz problemy związane z małą ilością 
miejsca zarezerwowaną na drogi. 

Typowa ulica najczęściej leży na kilku-
dziesięciu działkach geodezyjnych. Proces 
przygotowania inwestycji zaczyna się od 

podziału tych działek (wyodrębnieniu części 
pod drogę), uregulowaniu kwestii własności 
(wykup, odszkodowanie, zasiedzenie itp.). 
Już na tym etapie napotyka się dużo proble-
mów np. z uwagi na ilość spadkobierców na-
leżących do jednej malej nieruchomości, brak 
możliwości ustalenia miejsca pobytu spadko-
bierców przedwojennego właściciela lub wy-
górowane oczekiwania, co do kawałka gruntu 
pod już istniejącym chodnikiem.

Kolejnym czasochłonnym etapem są 
uzgodnienia z innymi instytucjami na temat 
możliwości przebiegu drogi oraz infrastruk-
tury towarzyszącej (np. słupy oświetleniowe, 
kanalizacja deszczowa, studnie chłonne, krat-
ki ściekowe, krawężniki itp.). Istnieje masa 
przepisów i wytycznych dotycząca minimal-
nych odległości pomiędzy podziemnymi me-
diami. Najczęściej minimalna odległość to 1,5 
metra, co przy kilku urządzeniach podziem-
nych zaczyna stanowić duży problem w pro-
cesie wytyczania trasy i uzgodnień. 

CZY TO JESZCZE PRAWO CZY JUŻ 
BIUROKRACJA?

Prawo w Polsce jest szczególnie skompli-
kowane. Miasto realizując inwestycje pub-
liczne (drogowe) zazwyczaj jest zobligowane 
do uzyskania dodatkowych dokumentów np.: 
uzgodnień wodno-prawnych, decyzji o uwa-
runkowaniach środowiskowych, uzgodnień 
z ZEWT (w przypadku słupów oświetlenio-
wych), przeprowadzenie długotrwałej proce-
dury przetargowej (najczęściej odrębnie na 
projekt a oddzielnie na wykonanie), uzgod-
nień z administratorami dróg wyższego rzędu 
(powiatowe i/lub wojewódzkie), uzgodnień z 
SANEPID oraz w miarę potrzeb z Państwo-
wą Inspekcją Pracy. Oprócz tego obowiązują 
standardowe procedury wynikające z prawa 
budowlanego: pozwolenie na budowę, zgło-
szenie rozpoczęcia prac budowlanych, zgło-
szenie zakończenia prac budowlanych i inne.

BUDŻET I POZYSKIWANIE ŚROD-
KÓW NA BUDOWĘ DRÓG

Szacuje się, że utwardzenie wszystkich ulic 
w Ząbkach to koszt około 120 mln złotych. W 
poprzednich kadencjach na inwestycje Ząb-
kowskie wydawano średnio 2-7 mln złotych 
rocznie, z czego tylko skromny ułamek były 
to środki przeznaczone na drogi. Jednakże w 
roku bieżącym na inwestycje miejskie wyda-
my więcej niż wydano w całej poprzedniej 
kadencji! W przyszłym roku inwestycyjne 
tempo będzie jeszcze bardziej imponujące. 

Oczywiście, że budżet nie jest z gumy, 
dlatego aby zrealizować wszystkie niezbędne 
plany będziemy się starali o środki zewnętrz-
ne, a zwłaszcza unijne. Polska ma bardzo duże 
opóźnienie w dystrybucji tych środków. Nie-
stety, pieniądze, które powinny być rozdawane 
już na początku 2007 roku, będą przekazywa-

PRAWIE 5 KM NOWYCH DRÓG W 2008 ROKU. JAKI 
JEST POMYSŁ NA PRZYSZŁE DROGI W ZĄBKACH?
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27 października w Zielonce odbyła się, 
zorganizowana przez Mazowieckie Fo-

rum Biznesu, Nauki i Kultury oraz posła Ja-
nusza Piechocińskiego konferencja: „Powiat 
Wołomiński – oferta dla przedsiębiorców”. 
Była to druga część konferencji, pierwsza 
odbyła się miesiąc wcześniej w Radzyminie. 
Ideą tego przedsięwzięcia było doprowadzenie 
do spotkania, w którym szefowie miast powia-
tu wołomińskiego przedstawią ofertę swoich 
gmin potencjalnym inwestorom.

 W sposób wyczerpujący ofertę Ząbek 
przedstawił burmistrz Robert Perkowski, pre-
zentując charakterystykę miasta pod kątem 
możliwości inwestycyjnych. 

Potężnym atutem Ząbek jest bardzo dobre 
położenie (najbliżej do centrum Warszawy), 
bardzo dobry system komunikacji miejskiej, 
aktualny miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla całego miasta oraz coraz 
lepszy układ drogowy. Z punktu widzenia 
inwestorów dość ważne wydają się działania 
władz miasta mające na celu poprawę infra-
struktury. Burmistrz przedstawił więc realizo-
wane obecnie inwestycje oraz plany na przy-
szłość. Ponieważ miasto nie ma zbyt dużo 
terenów inwestycyjnych, oferta musi być siłą 
rzeczy ograniczona. Zdaniem burmistrza naj-
bardziej pożądane w mieście są inwestycje 
wdrażające nowe technologie, jak również 
oczekiwana jest budowa wielu komercyjnych 

obiektów bazy społecznej takich jak: prywat-
ne przedszkola, restauracje, miejsca w któ-
rych można spędzić w sposób atrakcyjny czas 
wolny. 

W Ząbkach wciąż bardzo dużo się buduje. 
Jednak najbardziej preferowane są komplek-
sowe rozwiązania, uwzględniające również 
sposób zagospodarowania całego osiedla 
mieszkaniowego. 

Tego dnia swoje oferty przedstawili rów-
nież burmistrzowie: Tłuszcza, Kobyłki, Wo-
łomina oraz Zielonki.

Łącznie w konferencji wzięło udział ok. 
150 przedsiębiorców.

red.

ne samorządom najwcześniej w połowie 2009 
roku. Zaledwie kilkanaście dni temu upłynął 
pierwszy termin składania wniosków o te środ-
ki. W imieniu Ząbek złożyliśmy wnioski na do-
fi nansowanie dróg na łączną sumę ok. 55 mln 
złotych. Niestety środków, o których tak dużo 
pisano, jest w praktyce bardzo niewiele. Dla 
wszystkich gmin województwa mazowieckie-
go (prawie 300) przeznaczono jedynie 170 mln 
złotych na okres czterech lat. Złożone przez 
nas projekty są bardzo dobrze przygotowane, 
dlatego mamy nadzieję, że choć niewielką ich 
część dostaną Ząbki. 

Mamy również przygotowane wnioski o 
dofi nansowanie miejskich dróg z tzw. „Sche-
tynówek”, które w najbliższym możliwym 
czasie będziemy składali. Rząd przeznaczył 
na dofi nansowanie dróg jeden miliard zło-
tych, jednakże wynosi to średnio na jeden sa-
morząd zaledwie 300 tys. zł. 

Mimo wszystko będziemy inwestowali w 
drogi na tyle, na ile nas będzie stać. Środki 
unijne i inne zewnętrzne mogą w znaczący 
sposób przyspieszyć ten proces. 

5 KILOMETRÓW WYBUDOWANO 
W 2008 ROKU. INNE DOTYCHCZASO-
WE DZIAŁANIA I OSIĄGNIĘCIA

W roku bieżącym wybudowano lub zosta-
nie wybudowanych łącznie prawie 5 kilome-
trów dróg, w tym.: Kościelna, Sowińskiego, 
Torfowa, Wysockiego, Wyspiańskiego, Ciso-
wa, Wierzbowa, Skrajna, fragment Poniatow-
skiego. To przełomowy rok w budowie dróg, 
gdyż wybudowane drogi stanowią około 10 
% wszystkich dróg nieutwardzonych w Ząb-
kach. Nigdy wcześniej nie utwardzono w jed-
nym roku budżetowym tylu dróg, nie mówiąc 
już o chodnikach czy innych inwestycjach.

Ponadto zostały przygotowane projekty 
kilkunastu kolejnych dróg. W okresie zimo-
wym będziemy występowali z wnioskami o 
pozwolenie na budowę tych dróg i mam na-
dzieję, że wiosną przyszłego roku rozpocznie-
my budowę kolejnych. Priorytety na przyszły 
rok to Wolności, Maczka, Nowa, Nowopro-
jektowana. 

Ze względów praktycznych modernizacje 
takich dróg, jak: Budkiewicza czy Kopernika 
będzie realizowana dopiero po wybudowaniu 
dróg, które na czas budowy będą mogły prze-
jąć te natężenie ruchu. Podobnie jest z ulicą 
Powstańców, w której Vatenfall w przyszłym 
roku ma wybudować sieć ciepłowniczą, oraz 
z ulicą Jana Pawła II, w której gazownia ma 
wymienić sieć. Dopiero po zakończeniu tych 
prac będzie można rozpocząć modernizację 
tych nawierzchni. 

Ot i cała prawda. Życzę sobie i Państwu 
kilometrów nowych dróg w Ząbkach. Proszę 
Was o trzymanie kciuków za powodzenie tych 
inwestycji.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

ZĄBKOWSKA OFERTA DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

(październik 2008)
Zarządzenie Nr 0151/116/08 Burmistrza 

Miasta Ząbki z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów 
korygujących wzrok pracownikom zatrudnio-
nym przy obsłudze monitorów ekranowych

Zarządzenie Nr 0151/115/2008 Burmi-
strza Miasta Ząbki z dnia 28 października 
2008 r. w sprawie przyznania lokalu zamien-
nego ofi arom klęski pożaru 

Zarządzenie Nr 0151/114/2008 Burmistrza 
Miasta Ząbki z dnia 24 października 2008 r. w 
sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre 
stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

Zarządzenie Nr 0151/113/2008 Burmistrza 
Miasta Ząbki z dnia 17 października 2008 r. w 
sprawie dokonania zmiany w planie dochodów 
i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008 r.

Zarządzenie Nr 0151/112/2008 Burmistrza 
Miasta Ząbki z dnia 13 października 2008 r. w 
sprawie powołania, organizacji, składu, trybu 
pracy oraz zakresu obowiązków członków ko-
misji przetargowej przy udzieleniu zamówień 
publicznych na usługi w zakresie transportu 

uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w 
Ząbkach, w roku szkolnym 2008/2009

Zarządzenie Nr 0151/111/2008 Burmi-
strza Miasta Ząbki z dnia 13 października 
2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty dłu-
gu i spłat na koniec roku budżetowego 2008 i 
lata następne Miasta Ząbki

Zarządzenie Nr 0151/110/2008 Burmi-
strza Miasta Ząbki z dnia 9 października 2008 
r. w sprawie powołania, organizacji, składu, 
trybu pracy oraz zakresu obowiązków człon-
ków komisji przetargowej przy udzieleniu 
zamówień publicznych: na dostawę worków 
foliowych przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów, dla potrzeb Miasta Ząbki

Zarządzenie Nr 0151/109/2008 Burmi-
strza Miasta Ząbki z dnia 9 października 2008 
r. w sprawie powołania, organizacji, składu, 
trybu pracy oraz zakresu obowiązków człon-
ków komisji przetargowej przy udzieleniu 
zamówień publicznych: na usługi w zakresie 
odbioru i wywozu odpadów selektywnie zbie-
ranych od właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie Miasta Ząbki

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 
MIASTA ZĄBKI
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Zadecydowaliśmy, aby złożyć wniosek według 
pewnej kolejności. Inwestycje, które były wcześ-
niej złożone i które są najbardziej zaawansowane 
będziemy składać w pierwszej kolejności. Zdecy-
dowaliśmy, aby nie rozwadniać naszych wniosków, 
tzn. nie składać np. 15, bo i tak na tyle wniosków 
nie dostaniemy pieniędzy.

Ulica Marecka w Zielonce była przygotowy-
wana dużo wcześniej niż Batorego.

Ulica Batorego była zgłoszona nie tak dawno do bu-
dżetu. W tej chwili nasze zgłoszenie do dofi nansowania 
ze środków unijnych dotyczy ulicy Mareckiej. Chociaż 
tak naprawdę to bez znaczenia czy my złożymy ten wnio-
sek na Marecką, czy na Batorego. Jeśli nie otrzymamy 
dofi nansowania na Marecką, to będziemy mogli mniej 
dołożyć na Batorego – dodaje Maciej Urmanowski.

MAM I NIE DAM
Problemy z ul. Batorego pojawiają się już przy 

opracowywaniu decyzji lokalizacyjnej. Pojawiają 
się opory ze strony prywatnych właścicieli.

- Mógłbym po nazwiskach powiedzieć, kto z 
Batorego stawia duży opór. Jeżeli ci mieszkańcy 
się poskarżą do wojewody czy do sądu to ja na to 
nic nie poradzę. Będziemy czekać aż decyzja się 
uprawomocni, a przynajmniej przejdzie admini-
stracyjny tryb, czyli urząd wojewody.

Ja naprawdę poważnie traktuję tę inwestycję. 
Jest to jeden z priorytetów naszej kadencji, ponie-
waż Ząbki to wielkie i znaczące miasto w powiecie 
wołomińskim. Będę wnioskował, aby w budżecie 
na rok 2009 ta droga się znalazła.

Wniosek w sprawie gruntów gminnych pod ul. Ba-
torego niedługo powinien trafi ć do Urzędu Miasta.

Nie ma żadnych powodów, aby myśleć, że nie 
zrobimy tej drogi. Tyle serca w to włożyliśmy, że 
byłaby to moja osobista porażka, gdybyśmy nie 
rozpoczęli budowy tej drogi – powiedział na za-
kończenie swego wywodu starosta Urmanowski.

DYSKUSJA WOKÓŁ BATOREGO
Następnie przystąpiono do dyskusji na temat ul. Ba-

torego. Jako pierwszy glos zabrał radny Artur Muraw-
ski, który wyraził swoje niezadowolenie z działalności 
starostwa. - Jako przedstawiciel miasta Ząbki czuję się 
zdegustowany metodami działania starostwa odnośnie 
ul. Batorego, inwestycji, którą pan nazywał jako priory-
tetową. Wcześniej mówił pan, że ważne jest pozyska-
nie środków unijnych, a fi nalnie powiat nawet się o nie 
nie starał. Przestaję wierzyć w te zapewnienia starostwa 
– podsumował z ubolewaniem radny Murawski.

Starosta nie pozostał dłużny. - Ma pan do tego pra-
wo, jak pan to oceni. Jak przyjrzymy się temu, co działo 
się w roku 2007, to fakty mówią same za siebie. Pierwot-
nie tej inwestycji w ogóle nie było w budżecie powiatu. 
Została wprowadzona później. Jeśli pan spodziewa się, że 
ulica o wartości 10 mln zł powstanie ad hoc, to jest to buja-
nie w obłokach. Proces inwestycyjny przy takiej inwesty-
cji to okres kilku lat – zripostował starosta Urmanowski.

To jednak nie przekonało radnego.
- Proszę pamiętać, że porozumienie Ząbek ze sta-

rostwem w sprawie tej drogi było podpisane na wiosnę 
2007 roku, a dokumentację przygotowuje w znacznej 
mierze starostwo. W mojej ocenie starostwo nie wy-
wiązało się z tego zadania właściwie, nie poświęciło 
wystarczająco dużo czasu, zaangażowania w wykona-
nie tego projektu – uważa rady Artur Murawski.

TRZEBA ZATRZYMAĆ DALSZĄ DEWA-
STACJĘ

Z kolei przewodniczący komisji społecznej, 

radny Marcin Kubicki zaproponował, aby w okre-
sie kiedy pracuje się nad dokumentacją poczynić 
jakieś doraźne działania na tej ulicy.

- Wierzę, że inwestycja jest skomplikowana, 
ale pewne rzeczy można byłoby przyspieszyć. My 
nie zaproponowaliśmy tej inwestycji przypadko-
wo. Wiąże się to z pewnymi potrzebami, ze sta-
nem nawierzchni i obciążeniem tej drogi. Czy nie 
trzeba byłoby podjąć jakichś działań doraźnych, 
np. poprzez ograniczenie ruchu dużych pojazdów, 
aby nie degradować jezdni jeszcze bardziej? Moż-
na byłoby rozważyć jakieś objazdy dla ciężarówek 
– proponował przewodniczący Kubicki.

Odpowiadając na te sugestie starosta powie-
dział, że drogi powiatowe z defi nicji są ponad-
gminne, więc w zasadzie nie powinno być na nich 
progów zwalniających, ani nie powinno być ogra-
niczeń tonażowych, bo kierowcy pojadą gminną 
drogą. Jednocześnie starosta zapewnił, że przekaże 
sprawę powiatowemu inspektorowi ruchu. 

MAŁO POWIATOWYCH INWESTYCJI
Niezadowolona ze stopnia realizacji inwestycji 

powiatowych w Ząbkach była również radna Ag-
nieszka Ignaczak.

- Ząbki w poważny sposób zasilają budżet po-
wiatu, ale niestety jesteśmy pomijani przez powiat 
w przypadku realizacji inwestycji. Nie chodzi tu 
tylko o ul. Batorego, ale także o chodnik przy ul. 
Piłsudskiego. Jest to znacząca część miasta, miesz-
kają tam rodowici ząbkowianie, od lat płacący po-
datki – powiedziała radna Ignaczak.

12,5 M2 ZAHAMUJE INWESTYCJĘ?
Radny Grzegorz Majtyka zasugerował, że w 

negocjacjach z prywatnymi właścicielami powia-
towi mógłby pomóc urząd miasta. 

Odpowiadając starosta podkreślił, że sprawy 
własnościowe, to główna przeszkoda w realizacji 
inwestycji drogowych.

- W tej chwili nie jesteśmy w stanie polubownie 
załatwić tej sprawy. Rzecz się rozbija o 12,5 m2. Z 
tego powodu może być oddalona ta inwestycja. Pró-
bowaliśmy rozmawiać, częściowo nawet przeprojek-
towaliśmy tę drogę. Nic to nie pomogło. Właściciel 
dalej nie wyraża zgody. Mieliśmy różne projekty. 
Myślę, że jedna osoba nie może zablokować tej 10 
- milionowej inwestycji – powiedział starosta.

Zdaniem wiceprzewodniczącej rady Małgorzaty 
Stachera wszyscy, którzy mieszkają wzdłuż tej drogi 
powinni być zainteresowani jej szybkim remontem. 
Stąd też radna jest zdziwiona postawą niektórych 
mieszkańców. - O co chodzi w tej sprawie? Czy ktoś 
zauważył w tym jakiś interes? Jaka jest natura tego 
sporu? –komentowała radna Stachera.

Starosta przypomniał, że takie sytuacje niestety 
mają miejsce. Niektórzy nie chcą ustąpić i koniec. 
- Gdyby droga miała mieć szerokość 7 m, jak wnio-
skowano to pierwotnie, to w tej kadencji byśmy 
tego na pewno nie zrealizowali, jeśli teraz mamy 
takie problemy przy drodze 6 – metrowej. W pew-
nych miejscach inwestycja wychodzi poza pas dro-
gowy. Jest to rozwiązanie ważne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa. I chodzi tu właśnie o te 12,5 m2. 
Trzeba sobie odpowiedzieć, albo odpuszczamy i nie 
robimy nic, albo zróbmy to – uważa starosta.

DROGA POWIATOWA NIERÓWNA DRO-
DZE POWIATOWEJ

Dyskusje podsumował przewodniczący rady 
Sławomir Ziemski, który zachęcał starostę do in-

westowania w Ząbkach. Przewodniczący przypo-
mniał o wielu apelach i petycjach mieszkańców w 
sprawie budowy chodnika przy ul. Piłsudskiego.

Sławomir Ziemski przypomniał także o tym, 
jaki udział wnosi miasto Ząbki poprzez swoich 
mieszkańców do budżetu powiatu i porównał to do 
wykonywanych inwestycji. 

Przewodniczący Ziemski stwierdził, że spośród 
dróg powiatowych te znajdujące się w Ząbkach są 
najbardziej narażone na degradację, gdyż korzysta 
z nich kilkadziesiąt tysięcy pojazdów na dobę , a 
nie kilkaset, czy kilka tysięcy jak to ma miejsce na 
innych drogach powiatowych.

Następnie głos jeszcze zabrali radni powiatowi: 
Piotr Uściński oraz Janusz Chibowski. Radny Uś-
ciński zapewnił, że chodnik przy Piłsudskiego jest 
w Planie Rozwoju Lokalnego (kwota ok. 300 tys. 
zł), więc nie ma powodu, żeby to nie znalazło się 
w przyszłorocznym budżecie. Radny dopytywał o 
to, kto podjął decyzję, żeby nie fi nansować ul. Ba-
torego ze środków unijnych.

W odpowiedzi starosta powiedział: „W tej edy-
cji uznaliśmy, że wniosek drogowy składamy na 
Marecką, a w kolejnej edycji prawdopodobne jest 
że będziemy składać np. na Batorego” .

Zdaniem radnego Janusza Chibowskiego chodnik 
przy Piłsudskiego powinien powstać w przyszłym 
roku. Ponadto radny zaproponował, aby gmina za-
mieniła się z powiatem ulicami. Gmina przekazałaby 
powiatowi ul. Narutowicza, a wzięłaby do swojego 
zasobu ul. Drewnicką i Kochanowskiego. 

Na zakończenie sekretarz miasta Robert Świątkie-
wicz zaapelował do starosty, aby zainterweniował na ul. 
Batorego, na wysokości ul. Wolności. W tym miejscu 
bowiem jezdnia jest w tragicznym stanie. Asfalt powoli 
zsuwa się do pobliskiego rowu melioracyjnego. 

Kończąc spotkanie starosta poinformował, że 
na wiosnę 2009 r będzie chciał ogłosić już prze-
targ na wykonawstwo ul. Batorego. Zapewne pracę 
będą dotyczyły odcinka tej drogi. 

Mirosław Oleksiak

CO BĘDZIE Z ULICĄ BATOREGO
cd. ze str. 1

O komentarz poprosiliśmy Burmistrza Mia-
sta Ząbki, Roberta Perkowskiego:

Ulica Batorego jest istotną arterią Naszego 
Miasta i części powiatu, stąd pokładamy duże na-
dzieje na jej rychły remont. Obecnie tą powiatową 
ulicą przejeżdża ponad 10 tysięcy pojazdów na 
dobę, w tym duże samochody ciężarowe. Tak duże 
natężenie ruchu, oraz zlokalizowane blisko szkoły 
powodują, iż stanowi ona zagrożenie dla dzieci i 
innych pieszych. Modernizacja powiatówki jest 
jedynym rozwiązaniem mogącym poprawić obec-
ną sytuację i ułatwić życie mieszkańców.

W każdym tygodniu otrzymuję kilka pytań w 
sprawie tej drogi. Zatem dobrze się stało, że Rada 
Miasta zaprosiła Pana Starostę na sesję i uzyskała 
odpowiedź na zadawane pytania prosto od źródła. 

Ze swojej strony deklaruję wolę współpracy przy 
budowie tej drogi. W przyszłorocznym budżecie re-
zerwujemy 3 mln złotych jako dotację celową dla 
powiatu, za którą powiat będzie mógł pokryć koszty 
należnych odszkodowań. W zasadzie te pieniądze 
wrócą do nas jako odszkodowanie. Jeżeli będzie taka 
potrzeba, jesteśmy w stanie wykrzesać dodatkowe 
środki na dofi nansowanie np. świateł przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Po prostu zależy nam na rozpo-
częciu budowy tej drogi i poprawie bezpieczeństwa, 
o czym Starosta Maciej Urmanowski wie.

Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski.
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ŁĄCZNIK ORLA 
- LEGIONÓW

Wszystko na to wskazuje, że po wybu-
dowaniu kilka miesięcy temu łącznika 

między ulicami Poniatowskiego i Orlą, po-
wstanie nowy ciąg pieszo – jezdny, łączący 
ulice Orlą z ul. Legionów i będzie stanowił 
swego rodzaju przedłużenie ul. Traugutta. W 
ramach inwestycji zostanie wykonany z kostki 
betonowej ciąg pieszo - jezdny wraz ze zjaz-
dami oraz zatokami parkingowymi o łącznej 
powierzchni niemal 1000 m2.

- To centralne miejsce aż prosi się, by zo-
stało zagospodarowane. Niestety z uwagi na 
własność gruntów (dwie olbrzymie działki 
są prywatne), w tym roku zostanie wybudo-
wana jego część, większa część. Z uwagi na 
bezpieczeństwo i projektowane ograniczanie 
dostępności ruchu do ulicy Orlej, ta planowa-
na od lat inwestycja nie była projektowana 
jako przejezdna dla samochodów. Pierwotnie 
planowana funkcja to piesze połączenie oraz 
stworzenie dodatkowych miejsc parkingo-
wych tak potrzebnych w centrum – komentuje 
burmistrz Perkowski.

Termin rozstrzygnięcia przetargu nieograni-
czonego został wyznaczony na 21 listopada.

red.

Praktycznie w każdej gminie występują dro-
gi różnych kategorii: gminne, powiatowe, 

wojewódzkie, czy nawet krajowe. Ma to o tyle 
znaczenie, że w zależności od kategorii drogi 
inny podmiot odpowiada za ich remonty, mo-
dernizacje czy też bieżące utrzymanie. Zatem 
gmina odpowiada tylko i wyłącznie za drogi 
gminne. Czasem się zdarza, że mieszkańcy 
dokładnie nie wiedzą, kto zarządza daną dro-
gą, kierując nieraz uzasadnione pretensje pod 
niewłaściwy adres. 

Oczywiście jest możliwość, że samorządy 
dojdą do porozumienia i np. powiat zleci jakieś 
zadanie gminie. Takie właśnie porozumienie 
władze miasta zawarły ze starostwem w spra-
wie letniego utrzymania dróg powiatowych. 
Jest to pierwsze tego typu porozumienie, jakie 
zawarł powiat wołomiński. Być może za tym 
ząbkowskim przykładem pójdą i inne gminy.

- Takie porozumienie ma bardzo wiele zalet. 
Gminie łatwiej jest na bieżąco monitorować 
czystość dróg powiatowych, będąc na miejscu, 

niż służbom powiatowym mieszczącym się w 
Wołominie. Ponadto w tym systemie praca jest 
efektywniejsza. Czasem się zdarza, że zamia-
tarka sprzątając nasze drogi gminne musi prze-
jechać drogą powiatową. Rozsądne jest, aby 
sprzęt mógł przy tej okazji oczyścić również i 
tę drogę. Na estetykę miasta wpływa bowiem 
jakość utrzymania wszystkich dróg zarówno 
gminnych, jak i powiatowych – komentuje 
burmistrz Robert Perkowski.

red.

Niedawno zakończyły się trwające od 10 
czerwca prace remontowe budynku SP nr 

2 przy ul. Batorego, w ramach II etapu termo-
modernizacji.

Pracy było mnóstwo, a efekty widać go-
łym okiem. Zakres remontu przewidywał 
m.in.: wykonanie ekspertyzy dotyczącej ław 
fundamentowych, naprawy izolacji przeciw-
wilgociowej części fundamentów wraz z ich 
dociepleniem oraz docieplenie i wykonanie 
elewacji zewnętrznej.

Wymienione zostało również oświetlenie 
wokół szkoły oraz zamontowano nad wej-
ściami do szkoły specjalne daszki. Wokół 
budynku została wykonana opaska. W celu 

odwodnienia terenu szkolnego wybudowano 
studnie chłonne. Od strony ul. Batorego, czyli 
od strony wejścia głównego ułożono kostkę 
brukową. Całość wygląda naprawdę bardzo 
estetycznie.

Przeprowadzono także wiele prac remon-
towych wewnątrz budynku. Wyremontowane 
zostały dwie łazienki oraz szatnie. W sali gim-
nastycznej wymieniono parkiet oraz oświet-
lenie, zakupiono i zamontowano dodatkowe 
wyposażenie.

W przyszłości władze miasta planują wy-
budowanie nowoczesnego boiska sportowego 
przy tej szkole.

red.

MIASTO POSPRZĄTA DROGI POWIATOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 JAK NOWA

Przetargi na odbiór śmieci 
Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę 

worków foliowych przeznaczonych na zbiór-
kę posegregowanych odpadów. Najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowe „PTS” Rabka.

W tym samym czasie przeprowadzono 
również przetarg, który miał wyłonić podmiot 
który będzie odbierał i wywoził selektywnie 
wybrane odpady od właścicieli posesji znaj-
dujących się na terenie miasta Ząbki. W tym 
przypadku najkorzystniejszą ofertę złożyła 
zielonkowska fi rma Jurant.

Wodociąg w ul. Maczka
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę 

wodociągu w ulicy gen. Maczka.
Zamówienie zostało udzielone ząbkowskiej 

frmie GASB Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe.
Śmieciarka już jest
Został rozstrzygnięty przetarg nieograni-

czony na dostawę ,,śmieciarki samochodowej 
do wywozu odpadów komunalnych stałych 
o poj.9-10m3. Komisja przetargowa wybra-
ła jako najkorzystniejszą ofertę fi rmy: EKO 
CEL-POLSKA Sp. z o.o. z Pucka. Koszt za-
kupu wyniósł 453 840 zł (z VAT).

ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI
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9 października 2008 roku był wyjątkowym 
dniem, do którego długo przygotowywali 

się  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. O 
godz. 17.00 w sali gimnastycznej 141 uczniów 
klas pierwszych złożyło uroczyste ślubowanie. 
Swoją obecnością zaszczycili pierwszaków 
oraz ich rodziców burmistrz Robert Perkow-
ski, przewodniczący Rady Miasta Sławomir 
Ziemski, dyrektorzy ząbkowskich szkół i 
świetlic środowiskowych, proboszcz parafi i 
Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Kopczyński 
oraz przedstawiciele ząbkowskiej Rady Miej-
skiej. Przybyłych gości powitała dyrektor Ire-
na Małyszczuk.

Podczas części artystycznej przygotowa-
nej przez uczniów i wychowawców klas 1f i 
6b mogliśmy zobaczyć, jak mocno pierwszaki 
starają się zasłużyć na miano uczniów naszej 
szkoły. Musiały odczynić zły czar rzucony 
przez wiedźmę udając się do czterech krain, 
w których należało udowodnić, że potrafi ą 
śpiewać, ciężko i wytrwale pracować, kochają 
swoją ojczyznę, są mądre i dużo potrafi ą. Czy 
im się udało? Oczywiście! 

Nadeszła wreszcie oczekiwana chwila, 
kiedy to wprowadzono sztandar szkoły, od-
śpiewano dostojnie hymn państwowy i chó-
ralnie powtarzano tekst ślubo-
wania. Tradycyjnie ślubowanie 
złożyli również przedstawiciele 
rodziców uczniów klas pierw-
szych. Następnie uczniowie 
zostali pasowani przez swoich 
wychowawców.

Zaproszeni goście życzyli 
dzieciom wytrwałości, radości 
oraz wiary w to, że wszystko jest 
jeszcze możliwe do osiągnięcia, 
bo tak naprawdę, dopiero zaczy-

nają swoją drogę i mogą być kim chcą.
Cała uroczystość zakończyła się w salach 

lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli 
dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz cukierki 
ufundowane przez Radę Rodziców, a rodzice 
przygotowali dla uczniów słodki poczęstunek. 
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia klas pod 
tablicą patrona szkoły Jana Kochanowskiego 
i koniec wspaniałej uroczystości. 

Z całą pewnością dzień ten na zawsze po-
zostanie w pamięci uczniów, rodziców i na-
uczycieli oraz będzie uwieczniony w kronice 
szkolnej. Uczniom  życzymy sukcesów oraz  
samych pogodnych i radosnych dni. 

 Renata Wielądek

Jan Paweł II głęboko wszedł w nasze ży-
cie, jest wciąż z nami. Przemawiał On na 

różnych kontynentach świata. To, co mówił 
do nas przez 30 lat Pontyfi katu jest wciąż ak-
tualne dzisiaj. W ósmym „Dniu Papieskim” 
– 12 X 08r. – Jan Paweł II uczestniczył z nami 
duchem. Przeżyliśmy wielką lekcję obecności 
Ojca Świętego wśród nas, pochyliliśmy się 
nad wielką postacią Jana Pawła II – autoryte-
tem naszych czasów – wzorem do naśladowa-
nia, przykładem postępowania i zachowania. 
Jan Paweł II – wielki wychowawca młodych 
– nauczał, aby dzieci i młodzież wdrażać do 
samodzielnego myślenia, rozwiązywania 
problemów oraz stawiania wymagań: „Wy-
magajcie od siebie, choćby nikt od was nie 
wymagał. Każdy z was, młodzi przyjaciele 
znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplat-
te”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i 
wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie 
można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powin-
ność, od której nie można się uchylić”. (Jan 
Paweł II, Westerplatte 1987r.)

Jan Paweł II – wielki humanista – uczy nas 
szacunku do człowieka, ukazuje jego godność 
i dobro. Swoim życiem, postawą skromnoś-
cią i mądrością – Ojciec Święty – wskazuje na 
najwyższe wartości w życiu człowieka. Papież 
– wielki patriota – przynosi pokój, radość i na-
dzieję oraz uczy nas patriotyzmu. Ważne jest za-
chowanie tradycji, która przekazuje nam treści 
historyczne, kulturowe, obyczaje, wierzenia i 
poglądy społeczne. Taką tradycją w naszej Oj-
czyźnie jest wciąż świeża pamięć o Janie Pawle 
II – wielkim Polaku. W kolejną rocznicę wybo-

ru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową odbył się 
„Program artystyczny” w parafi i „Miłosierdzia 
Bożego” w Ząbkach, w dolnym kościele. Przed-
stawienie wykonały dzieci z SP2 i młodzież z 
GP2 oraz młodzież ząbkowska szkół średnich 
z Koła Teatralnego MOK-u – pod kierunkiem 
p. Anny Kozioł i p. Jadwigi Żaboklickiej – na-
uczycielki muzyki w SP2 i GP2 w Ząbkach. Or-
ganizatorem programu był MOK i katecheci: M. 
Chudzik oraz o. Radoń w ramach współpracy 
Szkoły z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Młodzi aktorzy w kilku odsłonach uka-
zali drogę życia „Wielkiego Bohatera” – od 
narodzin aż do wyboru na Stolicę Piotrową 
– uświetnioną pieśniami z poezji Karola 
Wojtyły w wykonaniu chóru dziewcząt. Oto 
nasi młodzi aktorzy sceny ząbkowskiej Koła 

Teatralnego MOK-u w Ząbkach: Katarzyna 
Majewska, Katarzyna Jarząbek, Anna Jaku-
bowicz, Wojciech Kur, Daria Nowacka, 

Aleksandra Kopania, Ewelina Ogrzewała, 
Paulina Graczyk, Ewa Jarząbek, Aleksandra 
Sikora, Magdalena Sikora, Dominika Nowa-
cka, Katarzyna Tur, Aleksandra Żero, Kamila 
Waćkowska, Jakub Żaboklicki, Patryk Kurek, 
Emil Rosiński, Łukasz Susłow. 

Drodzy młodzi „Przyjaciele”, Ojciec Świę-
ty – Jan Paweł II – dziękuje Wam gorąco za to 
piękne wystąpienie i żywą pamięć o Nim oraz 
błogosławi Wam z „Okna niebieskiego”, mó-
wiąc: „Wy jesteście nadzieją Kościoła i świa-
ta – Wy jesteście moją nadzieją” (Jan Paweł II 
do młodych, 22 X 1978r.)

Marianna Chudzik

30 ROCZNICA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

„JA, UCZEŃ KLASY PIERWSZEJ...”
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LIST I
Uruchomienie dwóch linii autobusowych 

przecinających całe Ząbki w kierunku pół-
noc – południe rozwiązało wiele problemów 
mieszkańców, po latach mamy wreszcie dobrą 
komunikację miejską. 

Autobusy X i 199 jeżdżą m. in. ul. Stefczyka. 
Ulica jest wąska, od roku niezwykle uczęszcza-
na i ruch się nasila. Skracają sobie tędy drogę 
szambiarki wracające ze zlewni (czasem ponad 
80 dziennie), ciężarówki, wozy z naczepami i 
inne. Ponieważ jadą z bardzo dużą prędkością 
stanowią zagrożenie dla zwykłego ruchu (au-
tobusów, samochodów osobowych, rowerów). 
Skrzyżowanie ulic Stefczyka i Sikorskiego nale-
ży do najniebezpieczniejszych w Ząbkach, stan 
jezdni po lewej stronie jest opłakany. Drgania 
wywołane przez ciężkie pojazdy przenoszą się 
na budynki, powodują nawet odpadanie płytek 
ze ścian i pęknięcie w murze.

Ponadto na ulicy Stefczyka brakuje 2 od-
cinków chodnika (ok. 20 i 30 m). Piesi, w tym 
młodzież szkolna, osoby starsze, matki z małymi 
dziećmi w wózkach, muszą wchodzić na jezdnię, 
pod koła rozpędzonych pojazdów. Chodzenie 
jezdnią jesienią i zimą, przy słabej widoczności i 
śliskiej nawierzchni będzie niebezpieczne.

W związku z powyższym apelujemy do 
władz Miasta o spowodowanie:

1). ułożenia w trybie pilnym brakujących 
części chodnika (sprawę zgłaszaliśmy w roku 
ubiegłym).

2). wprowadzenia zakazu wjazdu w ulicę 
Stefczyka wozów o ładowności pow. 2,5 ton. 

Mieszkańcy (Pod listem 15 podpisów)

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA:

Szanowni Państwo.
Bardzo dziękuję za słowa poparcia dla 

podejmowanych przez nas działań zmierza-
jących do polepszania transportu w Ząbkach. 
To prawda, uruchomienie linii 199, wdro-
żenie wspólnego biletu na pociąg i autobus 
oraz utrzymanie innych linii (w tym linii X) 
to duże osiągnięcie i wygoda dla naszych 
mieszkańców. Niestety układ komunikacyj-
ny dróg w Ząbkach jest wielce niedoskona-
ły – przez wiele ostatnich lat zaniedbywano 
stan techniczny dróg, pozwalano na zabu-
dowanie pasów drogowych (np. Kwiatowa, 
Nowa i inne). 

Zastaliśmy zatem bardzo trudną sytuację, 
gdyż wielu procesów nie da się odwrócić. W 
wielu miejscach zamiast drogi pozwolono na 
wybudowanie domów. Ważne są zarówno 
domy, jak i drogi, jednakże za ten stan rzeczy 
nie można obwiniać mieszkańców a jedynie 
władze miasta. To włodarze powinni myśleć 
i zarządzać perspektywicznie nie pozwalając 
na zabudowanie ważnych ciągów komunika-
cyjnych. Niestety tak się nie stało.

Z uwagi na powyższe, powstał projekt 
budowy i modernizacji głównych dróg gmin-
nych w Ząbkach. Jego realizacja potrwa 
prawdopodobnie kilka lat, ale po zakończeniu 
spowoduje poprawę bezpieczeństwa i kom-
fortu na naszych drogach. Wszystkie drogi 
kompleksowego projektu są wyposażone w 
ścieżki rowerowe, chodniki i odwodnienie. 
Założenie jest takie, że nowo wybudowane 

ciągi przejmą dotychczasowy ruch z innych 
dróg gminnych.

Kompleksowy projekt uwzględnia wybu-
dowanie takich ciągów jak: Nowoprojektowa-
na, Maczka – Kosynierów – Gajowa - Sosno-
wa, Wolności oraz inne. Faza projektowa już 
się praktycznie zakończyła, zimą postaramy 
się o uzyskanie pozwoleń na budowę by po 
wiosennych przetargach rozpocząć budowę 
pierwszych dróg. Wierzę, że ciąg Sosnowa-
…-Maczka rozwiąże większą część Państwa 
problemów. 

Natomiast w trybie doraźnym, Państwa 
szczegółowe uwagi przesyłam do rozpatrzenia 
przez merytoryczne komórki Urzędu Miasta. 
Przy ich rozpatrywaniu należy uwzględnić 
takie elementy jak: kwestie własności gruntu 
pod projektowanym chodnikiem, kolidujące 
lub planowane do realizacji uzbrojenie terenu 
(wodociąg, gaz itp.), możliwość poruszania 
się pojazdów komunikacji zbiorowej, pojaz-
dów komunalnych itp. 

Serdecznie pozdrawiam, prosząc o cierp-
liwość oraz wyrozumiałość. Niestety mając 
ograniczoną ilość środków musimy dokony-
wać gradacji wszystkich pojawiających się 
potrzeb w mieście. Mam nadzieję, że miasto 
coraz bardziej będzie spełniało Wasze ocze-
kiwania. Szansą aby Państwu skutecznie 
pomóc, jest przeniesienie tych pojazdów na 
nowe drogi, drogi przystosowane do przejęcia 
tego natężenia ruchu.

Łącząc wyrazy szacunku
Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski

LIST II
Szanowny Panie Burmistrzu 
W imieniu mieszkańców ulicy Wysockie-

go, pragnę serdecznie podziękować za szybką 
odpowiedź na naszą prośbę o dalsze zagospo-
darowanie terenu przy naszych posesjach. Po 
tylu latach oczekiwania nie spodziewaliśmy 
się, że w tak krótkim czasie uda się zrealizo-
wać marzenie mieszkańców o utwardzonej 
nawierzchni. 

Dziś nasze życie jest o wiele wygodniejsze 
i mamy pełną świadomość, iż zawdzięczamy 
to właśnie Panu. Wszyscy jesteśmy zgodni, iż 
nasze głosy oddane na Pana kandydaturę były 
w pełni zasadne, a nasze oczekiwania wobec 
osoby piastującej tak ważne stanowisko są 
zaspokojone. Raz jeszcze bardzo dziękujemy 
i ufamy, iż nasz miasto pod Pana rządami w 
pełni rozkwitnie.

Z wyrazami szacunku 
W imieniu mieszkańców miasta Ząbki

Dzięki uprzej-
mości radnego 

Jana Kurowickiego 
do nowego gabinetu 
burmistrza Ząbek 
trafi ło godło pań-
stwowe, które przez 
60 lat wisiało w sali 
plenarnej Sejmu.

- Orzeł prawdopodobnie powstał w 1945 
roku. Wykonany został przez nieznanego rze-
mieślnika z laminatu i kartonu. Tych materia-
łów użyto prawdopodobnie z uwagi na jego 
znaczne rozmiary i potrzebę redukcji wagi. 
Od początku dekorował on salę sejmową i 
oryginalnie nie posiadał korony wieńczącej 
jego głowę. Koronę dorobiono dopiero w 
roku 1989, gdy pierwsza kadencja Parlamentu 
III RP koronowała Orła. W takim stanie wisiał 

w Sejmie aż do 2005 roku, gdy zlecono jego 
wymianę na nowy, mosiężny model. Orzeł 
miał wtedy trafi ć na śmietnik, trafi ł jednak do 
garażu p Jana Kurowickiego - radnego Mia-
sta Ząbki z ramienia PiS. Radny postanowił 
go odrestaurować i podarować jako dekorację 
gabinetu burmistrza – mówi burmistrz Robert 
Perkowski, wyjaśniając jak to się stało, że tak 
cenna pamiątka trafi ła do Ząbek. 

Pamiątka ta jest tym bardziej wartościo-
wa, gdyż była bezpośrednim świadkiem wie-
lu ważnych wydarzeń dotyczących Naszego 
Kraju. Pod tym godłem występowali zarówno 
Papież Jan Paweł II, Prezydent USA George 
W. Bush, Prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej 
ale i Władysław Gomułka. Na wielu histo-
rycznych fotografi ach można znaleźć właśnie 
to „ząbkowskie godło” w tle.

red.

 LISTY MIESZKAŃCÓW 

CO ŁĄCZY GABINET BURMISTRZA 
Z GMACHEM SEJMU RP?
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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!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%.

www.pkobp.pl
infolinia 0 801 302 302* | +48 (81) 535 65 65**

Niezwykle Mocne Lokaty

STAŃ PO STRONIE ZYSKU!STAŃ PO STRONIE ZYSKU!

PKO 10i5 Pion.indd 1 23.9.2008 15:53:42
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki

 ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 2 o pow. 0,5944 ha, położonej w obrębie 0020, przy ul. Stefana Batorego 4, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00032059/3.

Przetarg odbędzie się 17.12.2008 r. o godz. 1600 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, przy ul. Batorego Nr 11.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 000 000,00 zł + 22% podatku VAT. Wadium: 400 000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10 grudnia 2008 r. na konto urzędu (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczo-

nym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w strefi e konserwatorskiej miasta – ogrodu. Na części obszaru dopuszcza się zabudowę 
budynkiem wielokondygnacyjnym (do 10 kondygnacji) w eksponowanym miejscu.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce tablica ogłoszeń / przetargi), www.
zabki.pl. oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego Nr 10.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Organizatorami Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Młodzież Mazowsza u wrót stajenki” są: 

Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ząbkach i 
Praska Giełda Spożywcza w Ząbkach.

Patronat nad Festiwalem sprawują: J. Eksce-
lencja abp Henryk Hoser – ordynariusz diecezji 
warszawsko-praskiej oraz Pan Adam Struzik 
– marszałek województwa mazowieckiego.

Celem Festiwalu jest prezentacja wartościo-
wych pod względem religijnym i artystycznym 
kolęd i pastorałek polskich oraz wyłonienie i 
promocja młodych talentów muzycznych.

W Festiwalu może brać udział młodzież z 
województwa mazowieckiego – soliści, due-
ty, zespoły wokalne i wokalno-instrumental-
ne.  Liczba wykonawców na scenie nie może 
przekroczyć 8 osób.

Festiwal ma formułę konkursu i składa się 
z dwóch etapów:

I etap – przesłuchanie przez Jury nadesła-
nych płyt CD lub kaset magnetofonowych 
(zawierających 2 utwory) i zakwalifi kowanie 
uczestników, w oparciu o przesłuchanie, do II 
etapu konkursu;

II etap – przesłuchanie przez Jury uczest-
ników zakwalifi kowanych do II etapu oraz 
wyłonienie laureatów Festiwalu.

Warunkiem zakwalifi kowania uczestni-
ków do II etapu konkursu jest potwierdzenie 
przez organizatorów decyzji Jury o zakwali-
fi kowaniu. 

Jury Festiwalu będzie oceniać uczestników 
pod względem umiejętności wykonawczych i 
aktorskich. Niedopuszczalne jest korzystanie 
podczas Festiwalu z podkładów muzycznych 
(playback). 

Uroczysty występ laureatów Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek „Młodzież Mazowsza u wrót 
stajenki” odbędzie się w katedrze warszaw-
sko-praskiej św. Michała Archanioła i św. 
Floriana, 4 stycznia 2009 r. – przed koncertem 
„Moje Betlejem” zespołu „Skaldowie”.

Zgłoszenia do Festiwalu należy dopełnić 
do dnia 5 grudnia 2008 r., osobiście lub po-
cztą, na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 05-
091 Ząbki k. Warszawy, ul. Orla 8. Kontakt 
telefoniczny: 022 744 86 40; e-mail: mok@
zabki.pl

Zgłoszenie winno zawierać: imiona i na-

zwiska uczestników (z zaznaczeniem ewen-
tualnego 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 e-
mail.

W dniu przesłuchań konkursowych oraz 
podczas uroczystego występu organizatorzy 
zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę 
akustyczną. Organizatorzy nie pokrywają 
uczestnikom Festiwalu kosztów podróży i 
pobytu.

Laureatom Festiwalu zostaną przyznane 
nagrody oraz wyróżnienia ufundowane przez 
organizatorów. 

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w re-
gulaminie rozstrzygają organizatorzy.

W ramach Tygodnia z Praską Giełdą Spożyw-
czą, w „Dniu z makaronem” odbył się hap-

pening artystyczny „Świat z makaronu” – zorgani-
zowany przez spółkę akcyjną „Makarony Polskie”, 
trzeciego co wielkości producenta makaronów w 
kraju. W happeningu wzięło udział osiemnaścioro 
dziewcząt i chłopców z Zespołu Publicznych Szkół 
Katolickich oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Ząbkach. Uczęszczają oni na zajęcia koła plastycz-
nego, które prowadzi Bogusława Ołowska.

Na wolnym powietrzu młodzież wykonała 
na oczach widzów wspaniałe rzeźby z maka-
ronu, który wcześniej lekko namoczony w 
wodzie, okazał się doskonałym materiałem 
plastycznym. Poddawał się sprawnym rękom 
młodych artystów, którzy potrafi li stworzyć 
z niego interesujące formy. Przed wyschnię-
ciem rzeźb – co sprzyja uzyskaniu przez nie 
trwalszej konsystencji – zostały one pomalo-
wane farbami w sprayu.

Oceny rzeźb dokonało jury w składzie: 

Zenon Daniłowski – prezes PGS, Ewa Sumi-
sławska – szefowa redakcji „Telewizyjnego 
Kuriera Mazowieckiego” oraz Jerzy Samoń 
– redaktor naczelny „Nowej Wsi”, a wcześ-
niej szef telewizyjnej „Panoramy”.

Równorzędne wyróżnienia uzyskali: Ka-
mila Karpiuk z klasy Vd Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Magda Nowikowska z klasy VIb 
Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i 
Kamil Ołowski z klasy IIIb Publicznego Gim-
nazjum Katolickiego. Autorzy najlepszych 
prac otrzymali w nagrodę odtwarzacze MP3. 
Pozostali uczestnicy happeningu otrzymali od 
Praskiej Giełdy upominki.

Zwycięskie prace wzięły udział w aukcji 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych z ząbkow-
skiego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Relację fi lmową z happeningu zaprezento-
wał tego dnia Program Drugi TVP – w „Tele-
wizyjnym Kurierze Mazowieckim”. 

red.

ŚWIAT Z MAKARONU

WEŹ UDZIAŁ W FESTIWALU 
KOLĘD I PASTORAŁEK
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23 października w Siedlcach odbyło 
się podsumowanie X Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Delegacje dzie-
sięciu najlepszych szkół podstawowych i 
gimnazjalnych województwa mazowieckiego, 
zostały zaproszone na uroczystą galę, na któ-
rej dokonano wręczenia nagród za osiągnięcia 
sportowe w roku szkolnym 2007/08. 

W dziesiątce najlepszych szkół podstawo-
wych i to na I miejscu znalazła się Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego. 
Nie lada to wyczyn, gdyż w samych fi nałach 

X MIMS, które odbyły się na przełomie 
maja i czerwca, wzięło udział 2900 uczniów 
z 343 szkół podstawowych. 

W delegacji naszej „złotej dwójki” znalazł 
się burmistrz Robert Perkowski, dyrektor Irena 
Małyszczuk oraz wszyscy nauczyciele wycho-
wania fi zycznego: Olga Kisiel, Dagmara Do-
bosz, Agnieszka Jarosińska i Dariusz Redman.

Z rąk Przewodniczącego Szkolnego Związ-
ku Sportowego Warszawy i Województwa Ma-
zowieckiego odebraliśmy przepiękny, szklany 
puchar oraz nagrodę pieniężną przeznaczoną 
na sprzęt sportowy dla naszej szkoły.

Dużą niespodzianką była dla nas dodatkowa 
nagroda, której zupełnie się nie spodziewaliśmy.

W związku z tym, że nasza szkoła od dzie-
sięciu lat plasuje się w pierwszej dziesiątce 
najlepszych szkół na Mazowszu (w tym czte-
ry razy stała na podium: trzy razy na najwyż-
szym stopniu podium a raz była na miejscu 
trzecim), Zarząd Główny SZS przyznał naszej 
szkole zbiorową odznakę „Za zasługi w roz-
woju sportu młodzieży szkolnej”. 

Miło było odbierać gratulacje i wyrazy po-
dziwu od działaczy sportu szkolnego, a także 
od kolegów i koleżanek z innych nagrodzo-
nych szkół.

Wróciliśmy dumni i pełni zapału do dal-
szej pracy, bo przecież kolejny rok zmagań 
sportowych przed nami. 

 Dagmara Dobosz – nauczyciel w-f SP2

Jakub Pietrzak , sympatyczny i wesoły jede-
nastolatek, uczeń SP 1 w Ząbkach z wielką 

pasją taneczną 25 października zdobył tytuł 
Mistrza Łodzi w Tańcu Sportowym, w kate-
gorii disco dance chłopców. Trenuje taniec w 
sekcji tańca nowoczesnego „Fart” w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Ząbkach. 

Ząbkowska reprezentacja popisała się rów-
nież kilkoma innymi miejscami fi nałowymi.

Tytuł II v-ce Mistrza Łodzi w kategorii di-
sco freestyle zdobył Mateusz Klimek również 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, 
na miejscu V uplasowała się Marta Pawluk w 
kategorii hip hop, VI miejsca zdobyły: Paulina 
Jendrzejewska (hip hop) oraz Paulina Stolar-
ska (disco dance) - uczennice ząbkowskiego 
Gimnazjum nr 1.

Łódzkie Mistrzostwa to olbrzymia impre-
za taneczna na bardzo wysokim poziomie. W 
tegorocznej edycji wzięło udział ok. 600 za-

wodników z całej Polski. O tytuły mistrzow-
skie walczyli tancerze z Łodzi, Warszawy, Pia-
seczna, Kielc, Gdyni, Wrocławia, Wołomina, 
Radzymina, Marek. Walka o fi nał był bardzo 
ciężka, tym bardziej cieszy sukces każdego 
zawodnika. Wszyscy fi naliści tej imprezy, to 
elita świata tanecznego w Polsce.

Trenerem sekcji „Fart” jest instruktor tań-
ca sportowego Kinga Jakubowska. - To świet-
na sprawa przeżywać sukces swoich wycho-
wanków. Wiem, że będzie ich coraz więcej 
– te dzieciaki są zdolne i pracowite. Wszyscy 
wytrwale pracujemy, aby mieć osiągnięcia w 
tańcu nowoczesnym. Szczególnie dziękujemy 
dyrektorowi oraz wszystkim pracownikom 
MOK-u za pomoc w przedsięwzięciach i or-
ganizacji sekcji tanecznej Fart. Zapraszamy 
do nas! Jeśli chcesz przeżyć przygodę z tań-
cem - przyjdź! – zachęca Kinga Jakubowska.

red.

TYTUŁ MISTRZA ŁODZI DLA ZĄBKOWSKIEGO TANCERZA!

MAŁY SPORT – WIELKA RADOŚĆ!!!

Jakub Pietrzak


