Rok XV

Nr 6 (143)

czerwiec 2006 r.

ZĄBKOWSKA

ISSN 1427-3713

G A Z E TA

SAMORZĄDOWA

Zapraszamy na nasze place zabaw

W ostatnim czasie za sprawą
mediów głośny stał się problem
bezpieczeństwa na polskich
placach zabaw. Przyczyną były
tragiczne wypadki, do jakich
doszło z powodu przestarzałych
i niesprawnych urządzeń, które
zamiast rozwijać i bawić, zabiły
i okaleczyły dwoje dzieci.
Pewna psychoza strachu,
jaka z tego powodu zapa
nowała u wielu rodziców,
nie powinna jednak udzie
lić się naszym mieszkań
com. Gminne place zabaw w
Ząbkach są nowe, a umiesz
czone na nich zabawki speł
niają normy bezpieczeństwa

i zgodnie z
takimi nor
mami zosta
ły zainstalo
wane. Jeśli
więc dzieci
korzysta
ją z nich
pod okiem
opiekunów
i zgodnie z
obowiązu
jącym tam
regulaminem, zabawa powin
na być dla nich miła i przede
wszystkim bezpieczna.
Warto przy tej okazji przy
pomnieć, że inicjatorką budo
wy
placów
zabaw dla naj
młodszych w
naszym mieście
jest przewodni
cząca Komisji
Społecznej rad
na Małgorzata
Stachera,
której udało
się przekonać
większość

radnych do tego, że warto
zaangażować pewne środki
finansowe, mimo rozlicznych
innych potrzeb naszego mia
sta, w urządzenie miejsc, które
służyć będą najmłodszym
mieszkańcom oraz ich rodzi
com. Założenie było takie,
aby placyki zabaw powstały
w kilku różnych punktach
miasta i w ten sposób były
bardziej dostępne, także dla
niezmotoryzowanych opieku
nów. Centralnie – np. w parku
miejskim – mógłby natomiast
powstać w przyszłości ogród
jordanowski dla dzieci star
szych.
c.d. na str. 3

Zbiórka na rzecz pogorzelców
Komisja Społeczna Rady
Miasta Ząbki składa serdecz
ne podziękowanie Księżom
Proboszczom wszystkich ząb
kowskich parafii za wyraże
nie zgody i pomoc w prze
prowadzeniu zbiórki na rzecz
poszkodowanych w pożarze
budynku komunalnego przy
ulicy Skorupki. Pieniądze były
zbierane w pierwszą (Parafia
Miłosierdzia Bożego) i drugą
niedzielę maja (Parafie Św.
Trójcy i Zesłania Ducha Św.)
po wszystkich mszach św.
Szczególne
słowa
wdzięczności kierujemy do
Mieszkańców, którzy odpo
wiedzieli na apel o pomoc i
złożyli datki na rzecz pogo
rzelców.
W sumie zebrano 1450 zł.
Ponadto członkowie Komisji

Społecznej przeznaczyli na
ten cel swoje diety w łącznej
wysokości 428 zł. Pieniądze
zostały przekazane grupie
charytatywnej przy Caritas w
Parafii św. Trójcy, która zgod
nie z zapowiedzią przeznaczy
je na pomoc rzeczową dla
dzieci z rodzin, które ucier
piały w pożarze. Jeśli ktoś z
Państwa chciałby uzyskać bar
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Dni Ząbek
Tegoroczne „Dni Ząbek”
rozpoczęły się w niedzielę
czwartego czerwca br. w połu
dnie, by zakończyć się projek
cją filmową w miejskim parku
około godziny 21.30.
Impreza była udana, gdyż
zgodnie z zamierzeniami pomy
słodawców przyciągnęła tłumy
mieszkańców. Nie brakowało
chętnych do wspólnej zabawy.
Repertuar rozrywek przewi
dzianych na ten dzień był bar
dzo bogaty. Osoby o różnym
guście i w różnym wieku mogły
znaleźć coś dla siebie.
Tradycyjnie ważną rolę
odegrała różnorodna oprawa
muzyczna imprezy. Można
było wysłuchać naszego ząb
kowskiego chóru „Złota
Jesień” z klubu Seniora. Dla
młodszych mieszkańców prze
widziano występy zespołu „For
Sale”. Zespół powstał w 1997
roku. Obecnie liczy sześcioro
muzyków. Są zapraszani do
udziału w koncertach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Brali udział w przeglądzie
zespołów młodzieżowych, na
którym zajęli pierwsze miej
sce. Zespół For Sale jest laure
atem IV Spotkań Rockowych
w Gryfinie, Zespół porusza się
w klimatach funk, soul, pop
z niewielką dozą jazzu. Tego
dnia można było obejrzeć
również występy Klubu Tańca

Nowoczesnego „FART”, czy
prezentację wspaniałych ukła
dów choreograficzne w ramach
prezentacji szkół i gimnazjów
z Ząbek. Wielkie wrażenie
zrobiły pełne zaangażowania
występy dzieci z przedszko
li publicznych. Publiczność
rozruszały koncerty Marleny
Drozdowskiej oraz zespół
Gospel z Miejskiego Ośrodka
Kultury.
Konkursów było co niemia
ra i można było w nich wygrać
atrakcyjne nagrody. Nasi
najmłodsi startowali m.in. w
konkursie o ruchu drogowym
zorganizowanym przez ząb
kowską Komendę Policji.
W czasie trwania licznych
imprez i prezentacji uczestni
cy mieli okazję zapoznać się z
wieloma stoiskami i impreza
mi towarzyszącymi. Podczas
tej ładnej pogody zachęcają
cej do spacerów było wiele
rodzin z dziećmi. Można było
się przejechać na koniu czy
kucyku pod okiem instrukto
ra. Odbywało się wiele zabaw
rekreacyjno
sportowych.
Dzieciom wiele radości spra
wiła zabawa na dmuchanej
zjeżdżalni. Dorośli podziwia
li wystawę prac plastycznych
Szpitala Drewnica. Imprezę
zabezpieczała nasza ząbkow
ska Policja.
c.d. na str. 3

BALKON i TARAS
OGRÓDEK PRZY DOMKU WOLNOSTOJĄCYM
OGRÓDEK PRZY SEGMENCIE W ZĄBKACH

MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE
Organizatorem Konkursu jest Komisja Społeczna Rady Miasta.
Celem konkursu, który przeprowadzamy po raz drugi, jest poprawa wizerunku
naszego miasta.
Wszyscy, którzy chcą zaprezentować nam efekty swojej pracy, proszeni są o zgłoszenie się do 10 września 2006 roku do Biura Rady Miasta
osobiście lub listownie.
adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
e-mail: biuro.rady@zabki.pl
telefon do Urzędu Miasta (prosić o połączenie z Biurem Rady): 781 68 14
Zgłoszenie powinno zawierać:
adres posesji i numer telefonu max. 15 zdjęć formatu 10x15
i być opatrzone hasłem naszego konkursu:
MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE.
Ogrody i balkony zakwalifikowane do finału
mogą zostać odwiedzone przez komisję konkursową
po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Właściciele najładniejszych ogródków i balkonów zostaną nagrodzeni.
Podobnie jak w roku ubiegłym przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Komisja zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych zdjęć.
Zdjęć nie odsyłamy.



Proste chwyty z zakresu
socjotechniki
W ostatnich czasach ata
kują nas różne firmy, które
próbują „zrobić interes”
pod przykrywką wezwania
administracyjnego. W swo
ich działaniach wykorzystu
ją proste chwyty z zakresu
socjotechniki, które mają
skłonić odbiorcę do sko
rzystania tylko z ich ofer
ty. Są to działania nie do
końca zgodne z prawem, o
czym można było się dowie
dzieć przy okazji reklam
pewnego operatora sieci
telefonicznej, który musiał
zaprzestać ich nadawania.
Podobnie jest w naszym
mieście. W ostatnim cza
sie mieszkańcy osiedla „Za
Agromą” byli nakłaniani do
opracowania map projek
towych przyłączy wodocią
gowych przez pewną firmę,
która sugerowała, że jest
jedynym uprawnionym do
tego podmiotem. Obecnie
inna firma namawia do sko
rzystania ze swoich usług w
zakresie wykonania tablic z
numeracją domów.

O ile podstawa prawna
podawana w tej ulotce jest
prawdziwa, bowiem każda
posesja powinna być wypo
sażona w taką tablicę, o tyle
sugerowanie w dalszej czę
ści ulotki, że musimy kupić
tablice z numeracją w tej
konkretnej firmie w określo
nym czasie jest manipulacją.
W tym wypadku każdy z nas
może skorzystać z jej usług,
(nazwy nie wymienię), ale
może także skorzystać z
usług innych firm działa
jących w tej branży. Jak w
każdej transakcji handlowej
tak i tu jednym z kryteriów
powinna być jakość usługi
oraz cena. Traktujmy tego
typu ulotki jak inne mate
riały propagandowe np.
reklamę pizzerii lub sieci
handlowej a nie jak wezwa
nie urzędowe np. stawienia
się w sądzie w charakterze
świadka. Dlatego apeluję,
przestrzegajmy prawa, jed
nak ostrożnie podchodźmy
do tego typu sytuacji.
Krzysztof Laskowski

Samorządność, znaczy
służba społeczeństwu
Pomnik
Romana
Dmowskiego w realizacji.
Budowa pierwszego w
świecie pomnika Romana
Dmowskiego twórcy nowo
czesnej myśli polskiej jest rze
czywistym wyzwaniem, tym
bardziej, że ten monument
będzie przypominał postać
wielkiego Polaka i zwycięstwo
Polski w Wersalu, ale również
to że zwycięstwa nie muszą
być osiągane tylko wysiłkiem
zbrojnym, mogą być także
owocem wytrwałej pracy i
politycznej mądrości jaką kie
rował się Roman Dmowski,
a której nieraz brakuje obec
nym politykom.
Efekty w realizacji budo
wy
pomnika
Romana
Dmowskiego są już widocz
ne, czynimy wszystko ze
Stołecznym
Zarządem
Rozbudowy Miasta, by
doprowadzić do uwieńczenia
tak oczekiwanego przez wielu
Polaków dzieła. Podpisana
została umowa z wykonawcą
i powołano zespół do nadzo
rowania odbiorów kolejnych
etapów prac realizatorskich.
Zespół ten zatwierdził już
ostateczną koncepcję otocze
nia pomnika i dokonał akcep
tacji monumentu glinianego
Romana Dmowskiego o 5metrowej wysokości, który
obecnie jest przygotowywa
ny do odlewu w brązie. W
pracowni rzeźbiarskiej Pana
Wojciecha Mendzelewskiego
w
Lublinie
akceptacji
monumentu glinianego w
imieniu
Stowarzyszenia
Ogólnopolskiego Komitetu
Budowy Pomnika Romana

Dmowskiego
dokonali:
Prezes Ryszard Walczak,
Zastępca Zbigniew Okorski,
Członek Jędrzej Dmowski,
którzy z uznaniem przyję
li właściwe ukazanie przez
artystów postaci Romana
Dmowskiego w połączeniu
z elementami sztuki nowo
czesnej. Na monumencie z
brązu będzie widniał napis
„Jestem Polakiem, więc mam
obowiązki polskie” Roman
Dmowski. To przesłanie ma
przypominać młodym poko
leniom o ich obowiązkach
wobec Ojczyzny.
Dla tej inicjatywy otrzyma
liśmy słowa uznania od obec
nego Marszałka Sejmu Marka
Jurka i wielu parlamentarzy
stów z LPR i PiS oraz niezmier
ną przychylność Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego,
który jeszcze jako Prezydent
Warszawy zabezpieczył na
budowę tego pomnika 450 tysię
cy złotych w budżecie miasta,
za co z całego serca dziękuję.
Dziękuję również za dofinan
sowanie tego dzieła Zarządowi
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego i tym wszystkim politykom i
samorządowcom, którzy wspie
rali nasze starania o upamięt
nienie Męża Stanu i Wielkiego
Polaka Romana Dmowskiego
i nadal to czynią.
Na zdjęciu przy monumencie
glinianym pomnika Romana
Dmowskiego stoją od strony
prawej prezes Stowarzyszenia
Ryszard Walczak, artysta rzeź
biarz Wojciech Modzelewski,
Jędrzej Dmowski i Piotr Prus
współautor rzeźby.

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla
zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na
stanowiska:
- informatyk (1/2 etatu),
- inspektor ds. inwestycji inżynieria sanitarna i wodna
- (cały etat).
Główne obowiązki:
- informatyka – zarządzanie
siecią komputerową, nadzór
nad funkcjonowaniem pro
gramowania funkcjonującego
w Urzędzie, bieżąca pomoc
dla użytkowników, instalacja
i wdrażanie nowego sprzętu
komputerowego i oprogramo
wania.
- inspektora ds. inwestycji
– wynikające z działalności
Ref. Inwestycji i Zamówień
Publicznych.
Wykształcenie kierunkowe,
studia wyższe.
Wymagania konieczne na
wszystkich
stanowiskach:
znajomość przepisów prawa
w zakresie stanowiska pracy,
zdolność analitycznego myśle
nia, samodzielność oraz ini
cjatywa, komunikatywność,
umiejętność biegłej obsługi
komputera oraz dla:
- inspektora ds. inwestycji
– wykształcenie o specjalności

inżynieria sanitarna i wodna
oraz znajomość prawa zamó
wień publicznych,
- informatyka – doświad
czenie na podobnym stano
wisku, wiedza informatyczna
i doświadczenie zawodowe z
następującymi systemami:
Microsoft (95, 98, 2000, XP,
MS Office), Novell NetWare,
doświadczenie w rozbudowie
i konserwacji sieci, znajo
mość sprzętu komputerowego
(modernizacja i serwis), bardzo
dobra znajomość sieci TCP/IP
oraz aktywnych urządzeń sieci,
administrowanie serwerami
Linux (Debian, Fedora), admi
nistrowanie systemem antywi
rusowym Symantec Antivirus
Corporate Edition.
Wnioski kandydatów przy
stępujących do konkursu
powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny,
2. kopie świadectw pracy i
ewentualnie opinie o dotych
czasowej pracy zawodowej,
3. kopia ukończenia szkoły
wyższej, wyższej szkoły zawo
dowej ,

4. oświadczenie, że kandy
dat nie był karany za prze
stępstwo popełnione z winy
umyślnej oraz, że nie toczy się
przeciwko niemu postępowa
nie karne .
Dokumenty należy skła
dać osobiście, w zamkniętych
kopertach, z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem kon
kurs ofert pracy w Urzędzie
Miasta, w terminie do dnia
28 lipca 2006 r. w Kancelarii
Urzędu. O sposobie rozpa
trzenia wniosków kandydaci
zostaną poinformowani drogą
pisemną. Wnioski oraz kom
plety załączników rozpatrzo
ne negatywnie zostaną komi
syjnie zniszczone.
Burmistrz Miasta Ząbki
zastrzega sobie prawo swo
bodnego wyboru oferty spo
śród spełniających kryteria
konkursu, jak również prawo
rezygnacji z wyboru jakiejkol
wiek oferty, bez obowiązku
podawania uzasadnienia w
obydwu przypadkach.

Są podstawy do uchylenia
pozwolenia na budowę supermarketu Lidl przy cmentarzu ząbkowskim wydanego
z niezrozumiałych przyczyn
z uchybieniami prawnymi przez Starostę Powiatu
Wołomińskiego
Konrada
Rytla.
Co wynika z treści pisma
Wicewojewody Mazowieckiego
skierowanego do Ks. Kanonika
Edwarda Kowary Proboszcza
Parafii Świętej Trójcy w
Ząbkach cytuję:
„Po otrzymaniu w dniu
08.05.2006 r. w/w akt i po
wstępnej ich analizie, z któ
rej wynika, że zaprojekto
wana ilość miejsc parkingo
wych jest niewystarczająca
oraz pozostawiono zbyt małą
powierzchnię
biologicz
nie czynną na działce prze
znaczonej pod inwestycję,
zostało w dniu 25.05.2006
r. wszczęte postępowanie w
sprawie stwierdzenia nie
ważności decyzji Starosty
Wołomińskiego Nr 1448p/05
z dnia 29.12.2005 r., zatwier
dzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na

budowę pawilonu handlowomagazynowego w Ząbkach
przy ulicy Piłsudskiego”.
Od ponad roku z Księdzem
proboszczem
Edwardem
Kowarą staramy się przekony
wać samorządowców i urzęd
ników, że lokalizacja super
marketu przy cmentarzu jest
złamaniem zasad moralnych
poprzez braku szacunku dla
zmarłych.
Dlatego wystąpiliśmy do
Burmistrza Ząbek Jerzego
Boksznajdera, Przewodniczącego
Rady
Miasta
Sławomira Ziemskiego i
Przewodniczącego Komisji
Gospodarczej
Piotra
Uścińskiego z pismem złożo
nym pod nr. 2758 z dnia 22
maja 2006 roku o następującej
treści:
„W Parafii Świętej Trójcy
Ząbkach 18 maja br. odbyło się
kolejne spotkanie z przedstawicielem firmy Lid będącej obecnie właścicielem 1-hektarowej
działki i wydanego pozwolenia na budowę supermarketu
przy cmentarzu parafialnym w
Ząbkach na ulicy Piłsudskiego
nie opodal Giełdy Praskiej.
Podczas tej dyskusji rozważane były możliwości porozumienia, również zamiana
lokalizacji zaproponowana
przez Przewodniczącego Rady
Miasta Ząbki Sławomira
Ziemskiego na teren w rejonie ul Powstańców przy ul.
Żołnierskiej lub w innym miejscu. Jak Panu już wiadomo
Parafia sprzeciwia się od samego początku lokalizacji supermarketu przy cmentarzu, a
wobec wydanego wbrew naszej
woli pozwolenia na budowę na
tego typu obiekt przez Starostę
odwołaliśmy się do wszelkich
organów administracyjnoprawnych i oczekujemy na
decyzję.

Jednakże widzimy wolę porozumienia się ze strony przedstawiciela Firmy Lidl, który oczekuje konkretnych propozycji ze
strony władz miasta i parafii.
Zatem
prosimy
Pana
Burmistrza o rozważenie możliwości znalezienia lokalizacji
zastępczej dla w/w inwestycji
w celu przeznaczenia terenu
przycmentarnego na poszerzenie cmentarza i zlokalizowania
parkingu w tym rejonie”.
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6814 do 17 wew.18; łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A,tel/fax. (022)63283-52; fax 631-49-40; Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.



Podpisali: Ks. Kanonik
Edward Kowara i Ryszard
Walczak Radny Powiatu
Wołomińskiego.
Atmosferę zbliżających się
wyborów samorządowych
w naszym mieście już da
się zauważyć. Zaszczycani
jesteśmy spotkaniami z par
lamentarzystami oraz ujaw
niają się kolejne kandyda
tury na burmistrza Ząbek,
niektórzy nawet typują się
już na zwycięzców, być może
skończy się to tak jak z kan
dydatem na Prezydenta RP
Donaldem Tuskiem i będzie
wstyd.
Gorąco namawiam miesz
kańców Ząbek do zada
wania pytania politykom,
nawet tym z pierwszych
stron gazet, samorządow
com i kandydatom na bur
mistrza naszego miasta:
„Coście uczynili dla tego
miasta, powiatu i kraju?. Po
owocach ich poznajcie”. To
pozwoli na uczciwą ocenę
osób publicznych.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Radny Powiatu
Wołomińskiego
Prezes Stowarzyszenia
Ogólnopolskiego Komitetu
Budowy Pomnika Romana
Dmowskiego

Smaki w Ząbkach
W Pacanowie kozy kują,
A w Ząbkach dobre jadło
serwują.
W obecnej dobie rzeczą
niesłychanie ważną jest odpo
wiednia promocja miasta.
Wszyscy wiemy, jakie korzy
ści przynosi ona danemu mia
stu. Są one wielorakie. Dzięki
odpowiedniemu marketingo
wi mogą wzrastać dochody
miast z turystyki lub zaintere
sowanie różnych inwestorów.
Każdy pomysł na wykorzy
stanie lokalnych walorów i
zaistnienie na mapie Polski
jest cenny, rzec by nowocześ
nie, na wagę metali szlachet
nych. Na przykład w mieście
Pacanów koncept był taki
aby rozsławić się poprzez już
ugruntowaną pozycję jaką
kiedyś zakreślił pisarz Kornel
Makuszyński. To on właśnie
w swojej książce o przygodach
Koziołka Matołka wspomniał
o Pacanowie.
My w Ząbkach mamy już
się czym pochwalić. Stało
się już doroczną tradycją, iż
Praska Giełda Spożywcza
organizuje Dni Produktów
Regionalnych i Tradycyjnych
„Polskie Smaki”. Nasze mia

sto jest znane z tego, iż na
jego terenie ma swoją siedzi
bę Praska Giełda Spożywcza,
która będąc zapleczem w
produkty żywnościowe dla
aglomeracji warszawskiej
nie ustaje w popularyzowa
niu produktów regionalnych.
Stąd wychodząc naprzeciw
rosnącemu zapotrzebowaniu
na rynku artykułów spożyw
czych w Polsce zorganizo
wała w ubiegłym roku Dni
Produktów Regionalnych i
Tradycyjnych.
W
tym
roku
„Dni
Produktów” odbywały się w
dniach 11 i 12 maja. Swoje
produkty
zaprezentowa
li producenci żywności z
Podkarpacia, Lubelszczyzny
i Mazowsza. Wytwórcy mieli
możliwość przedstawienia
swoich naturalnych wyro
bów, których nie spotkamy
w sprzedaży detalicznej.
Wystawiano m.in. opar
te na specjalnej recepturze
miody z najbardziej ekolo
gicznych terenów, wędliny,
chleb, smalce. I to wszystko
bez konserwantów. Kto wie,
jakie znakomitości będziemy
mogli kupić za rok.

Czas na zmiany
Park leśny
Ząbkom
przybywa
mieszkańców. To dobrze,
bo wzrastają dochody
miasta z tytułu podatku
od osób fizycznych. Ale z
drugiej strony... zabudo
wywane są kolejne wolne
place. Jest jakby coraz
ciaśniej. Coraz mniej zie
leni dookoła. Na szczęś
cie mamy na terenie
naszej gminy lasy, które
powinny i mogą być
miejscem wypoczynku i
rekreacji.
Część lasu na północ
od ulicy Skorupki to
las należący do Skarbu
Państwa,
będący
w
zarządzie Nadleśnictwa
Drewnica. Na tym tere
nie zlokalizowana jest
ścieżka
rowerowa
i
trasy spacerowe. Mamy
też las gminny tj. las w
kwartale ulic Skorupki,
Żołnierskiej, Gajowej
i Sosnowej. I właśnie z
tym terenem, obecnie
zapuszczonym i zaśmie
conym, wiążę nadzieję
na przekształcenie go w
park leśny.
Park leśny to coś więcej
niż tylko miejsce space
rów. To boiska do koszy
kówki i siatkówki, to ścież
ki sportowe z przyrządami
gimnastycznymi, to place

zabaw dla najmłodszych.
Dla miłośników sportów
ekstremalnych – skate
park, dla psów – tor prze
szkód. Oprócz tego insta
lacje dydaktyczne dla
uczniów no i dla wszyst
kich kawiarenki oraz bary
piwne (te tylko dla peł
noletnich) z możliwością
wypożyczenia piłki, sza
chów czy rakietek do bad
mingtona.
Do parku leśnego pro
wadziłaby sieć ścieżek
rowerowych, dla zmo
toryzowanych przygo
towane byłyby miejsca
parkingowe wzdłuż ulicy
Gajowej.
To na razie tylko
pewna wizja, ale według
mnie możliwa do zre
alizowania.
Wspólnie
z Adamem Szarubko i
Krzysztofem Laskowskim
z Komisji Rewizyjnej pro
jekt utworzenia takie
go parku leśnego zgło
siliśmy rok temu do
Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego. Równolegle z takim samym
pomysłem wystąpili Pan
Krzysztof
Domański
i
mieszkańcy
ulicy
Pułaskiego.
W bieżącym budżecie na
ten cel jest przeznaczone
100 tys. zł. To oczywiście
zbyt małe pieniądze, aby
zrealizować tak bogate

Zaproszonych gości oraz
uczestników Dni Produktów
przywitał prezes Praskiej
Giełdy Spożywczej Zenon
Daniłowski. W imieniu mini
stra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Andrzeja Leppera
uroczystość otworzył pod
sekretarz stanu Andrzej
Babuchowski. Warto pod
kreślić, że Ministerstwo obję
ło honorowy patronat nad
imprezą. „Dni Produktów”
zaszczycili również mar
szałek
Województwa
Mazowieckiego
Adam
Struzik wraz z wicemar
szałkiem
Waldemarem
Roszkiewiczem oraz wice
marszałek Województwa
Lubelskiego
Waldemar
Jakubaszek. Wśród zapro
szonych gości obecni byli
również przewodniczący sej
mowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi poseł
Wojciech Mojzesowicz z
zastępcą przewodniczącego
Komisji posłem Wojciechem
Pomajdą. Doceniając wagę
promocji tej uroczysto
ści dla miasta nie zabrakło
także przedstawicieli władz
lokalnych, burmistrza miasta
Ząbki Jerzy Boksznajdera
oraz radnych.
red.

plany, ale wystarczające,
aby wszystko zaprojek
tować. Chciałbym, aby
w opracowywaniu kon
cepcji tego parku aktyw
ny udział wzięła ząb
kowska młodzież. Klasa
(lub grupa młodzieży)
z najlepszymi pomysła
mi powinna zostać dołą
czona do profesjonalnej
ekipy projektantów i
wspólnie z nią stworzyć
coś, co będzie służyło
miastu przez wiele lat.
Warto w tym miejscu
zwrócić uwagę na jeszcze
jeden aspekt tego projek
tu. Bardzo dobrze wpisu
je się w priorytety Unii
Europejskiej i z tego
względu istnieje możli
wość uzyskania znacz
nego dofinansowania.
Dlatego projekt parku
leśnego (wraz z siecią
dojazdowych
ścieżek
rowerowych) powinniśmy
mieć gotowy już za rok,
tak aby w momencie uru
chomienia kolejnej tran
szy funduszy unijnych,
móc skutecznie zabiegać
o ich pozyskanie.
Trudno dzisiaj szaco
wać, ile może kosztować
realizacja całości projek
tu. Jestem jednak prze
konany, że warto reali
zować koncepcję parku
leśnego. Warszawa ma
Powsin. Ząbki też mogą
mieć coś podobnego, a
nawet lepszego.
radny Waldemar Stachera

Dni Ząbek - c.d. ze str. 1

Miejski Ośrodek Kultury
- współorganizator Dnia
Ząbek proponował kon
kursy plastyczne. Ponadto
odbyła się wystawa i kier
masz prac pracowni pla
stycznej naszego ośrodka
kultury. Ząbkowskie TPD
również miało wiele swo
ich stoisk. Tradycyjnie
nie zabrakło loterii fanto
wej. TPD zaprezentowało
prace wykonywane przez
podopiecznych w glinie,
wyszywane czy malowane
na różnych materiałach,
pocztówki, itp. Można było
posilić się w kawiarenkach
czy w „Tele Pizza w plene
rze”. Wielkim powodzeniem
wśród najmłodszych cieszyła

się ścianka wspinaczkowa,
gdzie próbowali swoich sił
pod czujnym okiem opieku
nów. Imprezie towarzyszyło
wesołe miasteczko.
Odgłosy wspaniałej zaba
wy pobrzmiewały w całych
Ząbkach.
„Dni Ząbek” zakończyli
wytrwali mieszkańcy uczest
nicząc w plenerowej pro
jekcji filmowej „Jak ugryźć
10 milionów dolarów”.
Należą się wielkie wyrazy
uznania dla organizatorów
tej imprezy. Podobnie jak
chyba wszyscy mieszkańcy
życzyłbym sobie, aby „Dni
Ząbek” odbywały się dopó
ki to miasto istnieje.
red.

Zapraszamy na nasze place
zabaw - c.d. ze str. 1
Do tej pory udało się uru
chomić dwa place zabaw dla
dzieci do lat 9, przy ulicy
Wyspiańskiego oraz przy
ulicy Westerplatte. Obydwa
są ogólnodostępne i działają
w okresie wiosenno letnim
w godz. 8.- 20. W okresie
jesienno – zimowym w godz.
8.- 17. W tym roku powinny
zostać uruchomione jeszcze
dwa – przy ulicy Prusa oraz
przy ulicy Powstańców.
O ile budowa pierwsze
go placu zabaw (przy ul.
Wyspiańskiego) była obcią
żona pewnym ryzykiem, jeśli
chodzi o zainteresowanie i
potencjalną chęć korzysta
nia z niego przez najmłod
szych mieszkańców, o tyle za

powstaniem kolejnych prze
mawiała już ogromna popu
larność ogródka jordanow
skiego przy ul. Wyspiańskiego.
Niestety był też poważny
argument przeciw – wanda
le. Ostatecznie uporano się
z nimi, głównie dzięki zain
stalowaniu systemu monito
ringu, ale i tak najważniejsza
pozostaje troska każdego z
nas o to, co wspólne. W tym
miejscu gorący apel o zacho
wanie porządku, właściwe
korzystanie z urządzeń i rea
gowanie na wszelkie przejawy
wandalizmu, aby nasze wspól
ne place zabaw jak najdłużej
i najpiękniej służyły małym
obywatelom Ząbek.
red.

Internetowy czat z radnym Waldemarem Stacherą:
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=97



Szanowni
Mieszkańcy Ząbek
Zapraszam do przeczytania
mojego artykułu napisane
go w grudniu 2001 pod tytu
łem; „Utrudniali! Ale jak?”
. Minęło już ok. 4,5 roku od

wyrażenia mojej krytycznej
oceny rządów pana burmi
strza J.Boksznajdera - byłem
wtedy radnym Rady Miejskiej
w Ząbkach.
W tamtym czasie (styczeń
2002) publikacja tego co napi
sałem nie była możliwa albo

Utrudniali! Ale jak?
W ząbkowskiej gazecie
samorządowej „Co sły
chać?" (Nr 8 z dn. 2 grud
nia 2001) zostało opub
likowane przemówienie
burmistrza pana Jerzego
Boksznajdera wygłoszone
w dniu 9 października 2001
podczas oficjalnego otwar
cia i poświęcenia nowego
budynku Gimnazjum Nr 2
przy ul. Batorego.
Pan Burmistrz wykorzy
stał tę okazję, aby ogłosić
wszem i wobec nazwiska
trzech
zdeklarowanych
opozycjonistów,
„któ
rzy nam utrudniali i siali
zwątpienie" - cytat z prze
mówienia. Wśród wymie
nionych było także moje
(niżej podpisanego) nazwi
sko i stąd poczułem się
zobligowany do wyjaśnie
nia Czytelnikom „CS" na
czym polegało napiętno
wane „utrudnianie".
Nawiązując do przemó
wienia chciałbym podkre
ślić, że wśród osób pochwa
lonych za najaktywniejsze
uczestnictwo w pracach
związanych z budowa
niem Gimnazjum Nr 2
pan Burmistrz, „z właści
wą Mu skromnością", nie
wymienił swojej osoby. A
przecież to właśnie On ma
„największe zasługi" zwią
zane zarówno z wybudo
waniem Gimnazjum Nr 2
jak i z istniejącą sytuacją w
ząbkowskich placówkach
oświatowych.
Autorem
koncepcji
budowania w Ząbkach
dwóch gimnazjów jest
przecież pan Burmistrz
Jerzy Boksznajder, który
uzasadniał swoje stanowi
sko następująco:
1) skoro w Ząbkach są
dwie parafie i dwie szkoły
podstawowe, to muszą być
dwa gimnazja,
2) gdy będą dwa gimna
zja, to młodzież mieszka
jąca po obydwu stronach
torów kolejowych będzie
miała bliżej do szkoły,
3) lepszym rozwiąza
niem są dwie mniejsze
szkoły, albowiem według
Burmistrza: „szkoła, do
której chodzi więcej niż
300-u uczniów, to jest
szkoła antyludzka",
4) w mniejszych szkołach
łatwiej jest opanować zja
wiska patologiczne takie
jak dystrybucja narkotyków
wśród młodzieży i inne.
Efektem stanowiska pana
Burmistrza był opracowa
ny przez Zarząd projekt
uchwały Rady Miejskiej
przyjętej większością gło



sów radnych. Na mocy tej
uchwały w Ząbkach zostaną
wybudowane dwa gimnazja:
- Nr 2 przy ul. Batorego,
w którym będzie się uczyć
ok. 450 uczniów w 18-u
oddziałach oraz
- Nr 1 przy ul. Harcerskiej
(po sąsiedzku ze Szkołą
Podstawową Nr 1), w któ
rym będzie uczyć się ok. 300
uczniów w 12-u oddziałach.
Moje
„utrudnia
nie" polegało na tym, że
zaproponowałem
inną
koncepcję
budowania
szkół dla potrzeb oświa
towych naszego miasta.
Koncepcja ta przewidywa
ła wybudowanie jednego
większego gimnazjum dla
całych Ząbek na działce
o powierzchni 3,4 hekta
ra przy ulicy Batorego.
Działka ta jest własnością
gminy a, zgodnie z obo
wiązującym Miejscowym
Planem
Ogólnym
Zagospodarowania
Przestrzennego
miasta
Ząbki jest przeznaczona
pod budownictwo oświato
we. Opracowany i zatwier
dzony w roku 1989 Plan
Miejscowy
przewiduje
wybudowanie przy ulicy
Batoreg szkoły na 770
miejsc oraz przedszkola na
120 miejsc.
Moje uzasadnienie dla
przedłożonej koncepcji
było i jest nadal następu
jące:
Przy szacowanej na ok.
700-800 liczbie uczniów
gimnazjum w naszym mie
ście, jedna szkoła ponad
podstawowa jest optymal
nym rozwiązaniem z wielu
powodów:
1) budowa jednej więk
szej szkoły jest znacznie
tańsza od budowy dwóch
mniejszych,
2) koszty administracyjne
i eksploatacyjne także są
mniejsze przy jednej więk
szej szkole niż przy dwóch
mniejszych,
3) w przypadku jednej
większej szkoły bardziej
efektywnie można wyko
rzystać pracownie przed
miotowe takie jak: kom
puterowa,
językowa,
chemiczna i inne.
Ponadto dla jednego więk
szego gimnazjum bardziej
opłaca się wybudować peł
nowymiarową, dobrze wypo
sażoną salę gimnastyczną.
Budując dwa oddzielne
małe gimnazja należy się
liczyć z koniecznością zaku
pu niektórych elementów
wyposażenia tych szkół w
podwójnej ilości,

wiem zdecydowanie był temu
przeciwny ówczesny prze
wodniczący Rady Miejskiej
pan Marek Połomski oraz
Jego żona Elżbieta pełniąca
funkcję redaktora naczel
nego Ząbkowskiej Gazety
Samorządowej „ Co słychać?”

Poruszone w artykule
problemy nadal są aktual
ne i dlatego postanowiłem
zapoznać
Mieszkańców
Ząbek z moim poglądem,
który po ocenzurowaniu
nie został dopuszczony do
druku.

Zapyta Ktoś - dlaczego...?
Przeczytajcie Państwo i oceń
cie sami: komu i z jakiego
powodu nie spodobało się to
co napisałem w grudniu 2001
roku?

4) w większej szkole
łatwiej jest dobrać zespół
nauczycieli,
dla
któ
rych praca w tej szkole
będzie jedynym miejscem
zatrudnienia. W przypad
ku małych szkół dla nie
których nauczycieli nie
wystarczy godzin lekcyj
nych dających zatrudnie
nie na pełnym etacie. Będą
zmuszeni do poszukiwa
nia dodatkowego zatrud
nienia w innych szkołach.
Taka sytuacja będzie miała
wpływ na poziom naucza
nia. W przypadku szkół
większych zawsze są więk
sze możliwości utrzymania
wyższego poziomu naucza
nia. Ktoś powiedział, że
„dobrem społecznym nie
jest szkoła, która jest bli
sko, lecz taka szkoła, w
której mierzy się wysoko".
Zgadzam się z tym stwier
dzeniem,
5) w budynku większego
gimnazjum, w przypadku
znaczącego zmniejszenia
liczby uczniów spowodowa
nego niżem demograficz
nym lub innymi przyczy
nami można by otworzyć
liceum. Ustawa o systemie
oświaty i wychowania prze
widuje możliwość funkcjo
nowania gimnazjum i lice
um pod wspólną dyrekcją i
w jednym budynku szkoły.
Takie rozwiązanie pozwoli
łoby części naszej młodzie
ży na kontynuowanie nauki
w Ząbkach aż do matury.
W sąsiednich Markach i
Zielonce są szkoły średnie,
a w Ząbkach nie ma. Wielu
rodziców gimnazjalistów
pyta o możliwość utwo
rzenia liceum. Ostatnio
orędownikiem otwarcia
w naszym mieście liceum
jest ks. Proboszcz para
fii Miłosierdzia Bożego.
Tylko pan Burmistrz nie
widzi takiej potrzeby,
6) kontynuowanie nauki
absolwentów Szk. Podst.
Nr 1 i Nr 2 w jednym wspól
nym gimnazjum sprzyjałoby
większej integracji naszego
miasta. Obecnie odczuwa
ne są antagonizmy między
mieszkańcami północnej i
południowej części miasta
rozdzielonego linią kole
jową. Strona południowa
uważa, że Zarząd fawory
zuje stronę północną, która
jest przekonana, iż jest
odwrotnie. Realizowana
koncepcja budowy dwóch
oddzielnych gimnazjów
sprzyja utrwaleniu istnieją
cych podziałów na „Ząbki
A" i „Ząbki B",
7)
wysuwałem
jesz
cze inne argumenty, ale
zakończę na wyżej przyto
czonych.

Wymienione w punktach
od 1 do 6 uzasadnienia dla
budowy jednego większe
go gimnazjum, pod naci
skiem pana Burmistrza,
zostało odrzucone. Jestem
przekonany, że zwiększo
ne obciążenie budżetu
miasta związane z budową,
a następnie utrzymaniem
dwóch małych gimnazjów,
będą odczuwać wszyscy
mieszkańcy Ząbek.
Największym beneficjen
tem w tej sytuacji jest pan
Burmistrz, który załatwił
kilka „ważnych" spraw:
1)
powołał
dwóch
dyrektorów gimnazjów,
a przy tym powołał tych,
których
chciał
powo
łać. Radni naszego mia
sta pamiętają ferment,
jaki powstał w środowi
sku Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1
oraz wśród rodziców dzie
ci chodzących do tej szko
ły, po ogłoszeniu decyzji
Zarządu o powołaniu na
dyrektora Gimnazjum Nr 1
dotychczasowego nauczy
ciela Szkoły Podstawowej
Nr 2. Delegacja Rady
Pedagogicznej SP Nr 1 przy
była na posiedzenie dwóch
komisji Rady Miejskiej i
Zarządu z prośbą, aby na
dyrektora Gimnazjum Nr
1 powołać kogoś z Rady
Pedagogicznej SP Nr
1 lub, kierując się zasa
dą wzajemności, nauczy
ciela ze SP Nr 1 powołać
na dyrektora Gimnazjum
Nr 2, skoro na dyrektora
Gimnazjum Nr 1 została
powołana nauczycielka SP
Nr 2. Radni uznali argu
mentację prośby delegacji
Rady Pedagogicznej SP Nr
1 i zobligowali Burmistrza,
aby jeszcze raz przeanali
zował decyzję o powoła
niu dyrektora Gimnazjum
Nr 1. Burmistrz przepro
wadził powtórną analizę
i ogłosił, że Jego pierw
sza decyzja była jedynie
słuszna - lepszej być nie
może. W ten sposób pod
trzymał pierwotną decyzję
o powołaniu nauczyciela
ze SP Nr 2 na dyrektora
Gimnazjum nr 1. Była to
wielce pouczająca lekcja
dla wielu ludzi w naszym
mieście. Pan Burmistrz
„przytarł nosa" zarówno
Radzie Pedagogicznej SP
Nr 1 jak i niektórym mało
zorientowanym radnym.
Pokazał, kto w mieście
rządzi i podejmuje decyzje
jedynie słuszne.
2) wykroił z dział
ki o powierzchni 3,4 ha,
przy ulicy Batorego prze
znaczonej pod budowni
ctwo oświatowe, działkę

o powierzchni 1,7 ha pod
budowę Gimnazjum Nr 2.
Pozostałe 1,7 ha dzierżawią
firmy transportowe, budow
lane i hurtownia szkła.
Gdyby, zgodnie z obo
wiązującym
Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego, cała działka
o powierzchni 3,4 ha została
przeznaczona pod budowę
szkoły, to wymienione firmy
musiałyby poszukać nowej
lokalizacji, a teraz nie muszą.
Pan Burmistrz już podjął
działanie, aby w nowym,
obecnie opracowywanym
„Planie..." zostało zmienio
ne przeznaczenie terenu
zajmowanego przez wspo
mniane firmy. Spojrzenie
na plan zagospodarowania
działki o powierzchni 1,7
ha, na której jest budowane
Gimnazjum Nr 2, pozwala
zauważyć niezwykłą cias
notę. Poszczególne boiska
do gry na świeżym powie
trzu są tak małe i tak blisko
siebie, że użytkownicy tych
obiektów będą sobie wza
jemnie przeszkadzali. Ale
cel został osiągnięty, albo
wiem 50% terenu przezna
czonego pod budownictwo
oświatowe pan Burmistrz
„odzyskał, aby przeznaczyć
na inne potrzeby".
Trochę się rozpisałem może za dużo. Być może ktoś z
Państwa zapyta: po co ja teraz
o tym piszę, skoro już wszyst
ko się zdarzyło (niektóre fakty
miały miejsce ponad 2 lata
temu), a przy tym niewiele lub
nic nie da się zmienić na lep
sze. Otóż napisałem głównie
dlatego, aby każdy Czytelnik
„CS" był zorientowany co się
kryje za owym „utrudnianiem"
o którym mówił pan Burmistrz
w przemówieniu w dniu 9 paź
dziernika 2001 podczas uro
czystego otwarcia i poświęce
nia Gimnazjum nr 2.

Były radny Ryszard Kwitowski

Grudzień 2001 r.
Radny Ryszard Kwitowski
Lato w Mieście z MOS
Miejski Ośrodek Sportu
zaprasza dzieci na Lato w
Mieście od 3 do 17 lipca
w godzinach od 10.00 do
15.00.
red.
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza konkurs dla zain
teresowanych pracą w
Urzędzie Miasta Ząbki
na stanowisku inspektora
ds. problematyki unijnej.
Dokumenty należy skła
dać do 28 lipca 2006 w
Kancelarii Urzędu
red.

Przesłanie między wierszami

Szanowni Mieszkańcy Ząbek!
( W odpowiedzi p. Ryszardowi Kwitowskiemu byłemu radnemu Rady Miejskiej).

Decyzje
redaktora
naczelnego w każdej gaze
cie są trudne i odpowie
dzialne. Artykuły nadsyła
ne do redakcji niekiedy nie
nadają się do druku, cza
sem są niezgodne z linią
czasopisma albo zaprze
czają interesowi społecz
nemu, który dana gaze
ta reprezentuje. Można
jednocześnie zrozumieć
rozgoryczenie autorów,
zawsze przekonanych o
wyjątkowości i nowator
stwie swoich pomysłów,
które jednak nie zyskują
aprobaty redakcji.
Takie rozgoryczenie i
frustrację widać wyraźnie
w opublikowanym obecnie
artykule P. R. Kwitowskiego
sprzed prawie 5 (!) lat! Są
w nim zawarte tezy, które
stanowią ewidentny dowód
na nietrafność koncepcji
proponowanych przez P.
byłego radnego oraz na
krótkowzroczność w rozu
mieniu interesu i priory
tetów naszego Miasta.
Jednocześnie jednak, tekst
ten jest uznaniem dla dzia
łań i decyzji Burmistrza
Jerzego
Boksznajdera,
choć zapewne nie było to
intencją P. Kwitowskiego.
Z artykułu sprzed pięciu lat
dowiadujemy się bowiem, że
to Burmistrz Boksznajder
„ma największe zasługi
związane z wybudowaniem
Gimnazjum Nr 2”, że to
Burmistrz Boksznajder jest
„autorem koncepcji budowania w Ząbkach dwóch gimnazjów” oraz, że według
Burmistrza Boksznajdera
„szkoła, do której chodzi więcej niż 300 uczniów, to jest
szkoła antyludzka”...
Można się więc domyślić,
że P. Kwitowski i inni zde
klarowani opozycjoniści,
którzy wówczas „ utrudnia
li i siali zwątpienie”, mieli
na temat szkół ząbkow
skich zupełnie inne zdanie
niż Burmistrz. Uważali, iż
w Ząbkach powinno ist
nieć jedno wielkie gimna
zjum – moloch, w którym
uczyłoby się ok. 1000 ucz
niów w najtrudniejszym
rozwojowo wieku oraz,

że taka szkoła jest szkołą
„ludzką”... Straszyli miesz
kańców naszego Miasta
wyolbrzymionymi koszta
mi wybudowania i utrzy
mania dwóch gimnazjów.
Prorokowali zagrażający
Ząbkom niż demograficz
ny, a co gorsze podsycali
stare i dawno nieaktualne
podziały na „Ząbki A” i
„Ząbki B”.
Do niektórych argumen
tów warto się teraz odnieść,
by Mieszkańcy naszego
Miasta, mogli zapoznać się
z faktami, które w obecnej
kadencji nie są nagłaśniane.
W Ząbkach bardzo
dobrze funkcjonują dwa
publiczne gimnazja. Ich
sukcesy w dziedzinach:
edukacyjnej, wychowaw
czej, sportowej, artystycz
nej oraz zapewnienia bez
pieczeństwa
młodzieży
były szeroko opisywane w
ostatnich numerach „CO
SŁYCHAĆ?” przez Panie
Dyrektor obu szkół.
Warto w tym miej
scu dodać i z naciskiem
podkreślić, iż obie Panie
Dyrektor pełnią swoje
dyrektorskie funkcje nie z
nadania Burmistrza, lecz
dlatego, że wygrały kon
kursy na stanowiska dyrek
torów gimnazjum!
Gimnazja mimo, że są
dwa to i tak „pękają w
szwach”. W tym momencie
proroctwo P. Kwitowskiego
odnośnie do niżu demo
graficznego okazało się
zwykłym czarnowidztwem.
W Ząbkach obserwujemy
demograficzny wyż! Nasze
Miasto jest niezwykle roz
wojowe i bardzo atrakcyj
ne dla ludzi, którzy chcą
zamieszkać w pobliżu
Warszawy. Nowe osied
la rosną jak „grzyby po
deszczu”. A przybywają do
nas młodzi ludzie i młode
rodziny chcące z Ząbkami
związać swą przyszłość.
Jestem bardzo ciekawa
reakcji mieszkańców np.
ulicy Powstańców, gdyby
dowiedzieli się, że ich
dzieci muszą się uczyć w
jedynym ząbkowskim gim
nazjum – molochu przy

ul. Batorego?... Jeśli P.
R. Kwitowski rozpoczął
swoim artykułem ewentu
alną kampanię wyborczą
radzę Mu serdecznie do
swoich pomysłów raczej
się już nie przyznawać...
I sprawa ostatnia – sugero
wany przez P. Kwitowskiego
podział Ząbek na „Ząbki
A” i „Ząbki B”. W opinii
wielu mieszkańców nasze
go Miasta, szczególnie tych
nowych, pogłoski o tzw.
podziale Ząbek wydają się
anachronicznym nieporo
zumieniem. Utrwalanie
takich fałszywych podzia
łów jest głęboko niespra
wiedliwe. Ciekawi mnie
jednocześnie niepomier
nie, które to są „Ząbki A”,
a które „B”? Czy miesz
kam w „A” czy w „B”? A
jeśli mieszkam w „B” i pra
cuję w „A” to powinnam
się smucić czy cieszyć? A
ulicę Powstańców do jakich
Ząbek Pan były radny by
zaliczył? Może do „B”?
Pięć lat temu uznałam, że
od radnego Rady Miejskiej
można oczekiwać opinii
bardziej wyważonych i
reprezentujących interes
całego Miasta. Artykuł P.
Kwitowskigo oceniłam jako
niezgodny z misją i linią
reprezentowaną wówczas
przez samorządowy „CO
SŁYCHAĆ?”. Podjęłam
więc decyzję, by nie
umieszczać go w numerze.
Dziś utwierdzam się tylko
o słuszności mojej ówczes
nej decyzji. Wszystkie tezy
i argumenty byłego rad
nego są błędne i brzmią
złośliwie.
A fakty mówią za siebie.
Każdy kto mieszka w
Ząbkach i posiada choć
odrobinę dobrej woli musi
zauważyć prężny rozwój i
rozkwit naszego Miasta.
Jest to wspólną zasługą
Pana Burmistrza Jerzego
Boksznajdera,
radnych
Rady
Miejskiej
oraz
samych Mieszkańców.
Czas pokazał kto miał
rację.
Elżbieta Połomska
była redaktor naczelna
„CO SŁYCHAĆ?”

Strach przed zawodem?
Wszyscy dobrze znamy regu
łę, że wybór szkoły średniej
jest pierwszym krokiem do
tworzenia naszego przyszłe
go życia. Uczniowie trzecich
klas gimnazjów znów mają
przed sobą trudną decyzję.
Upraszczając, mają do wybo
ru liceum ogólnokształcące
lub technikum. Różnica jest
widoczna, dlatego i zdania na
temat wyższości jednego nad
drugim są podzielone.
Jakie ma znaczenie wybór
szkoły przez ząbkowskich

gimnazjalistów dla nas?
Specjaliści obawiają się, że w
ciągu kilku lat zabraknie w
kraju zawodowców, specjali
stów, a także zabraknie rąk do
mniej płatnych i mniej presti
żowych prac.
Ankieta przeprowadzona w
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach
niestety potwierdza te obawy.
Ponieważ szkoła zapew
nia uczniom wysoki poziom
nauczania zdecydowani są
oni na wybór liceum ogól
nokształcącego. Powodów

jest więcej. Aż 75% pytanych
uczniów twierdzi, że liceum
to prestiż, a 90% z nich twier
dzi, że liceum zapewnia wyż
sze zarobki.
Wszyscy uczniowie uzależ
niają wybór szkoły od zdanego
egzaminu gimnazjalnego. Dla
wielu z nich liceum to etap
precyzowania dalszych pla
nów i dopiero potem wybór
zawodu. Tylko czy nie będzie
za późno?
Kinga Jakisz

Kiedy usiłowałem zrozu
mieć – sądzę, że tak, jak i
Czytelnicy – dlaczego pan
Ryszard Kwitowski zechciał,
po blisko 5 latach, opubliko
wać artykuł, który był nieak
tualny już w momencie jego
napisania, wróciły mi do
pamięci okoliczności tamte
go czasu ...i oniemiałem ze
zdumienia!
Przypomniałem sobie,
iż pan Kwitowski powie
dział wówczas, że – mimo
stwarzanych mu przeszkód
– i tak postawi na swoim,
i opublikuje swój artykuł
na łamach „Co słychać?”.
I oto teraz stało się tak,
jak był powiedział! Ten
jednostronnie
przyjęty
zakład, został przez Niego
wygrany! Rzec by można
– hura!!!

To smutne, ale taki właści
wie jest sens powyższej pub
likacji. Fakt wydrukowania
artykułu w „Co słychać?”, a
więc czysty fakt prasowy – jest
zasadniczym powodem tekstu
pana Kwitowskiego o budowie
jednego tylko gimnazjum w
Ząbkach, którym pragnie On
podzielić się z Czytelnikami
akurat w obecnym czasie.
PS. Warto zauważyć, że
artykuł pana Kwitowskiego
ukazał się w całości, w bezpłat
nej „Gazecie Ząbkowskiej”
(obecnie: „Moja Gazeta
Regionalna”) - w numerze
1 (12), ze stycznia 2002 r.
Rozumiemy jednak, że pub
likacja w tej gazecie nie była
jeszcze spełnieniem warun
ków obietnicy własnej...
Marek Połomski

Mój komentarz!
Szanowny Panie były
Radny mgr inż. Ryszardzie
Kwitowski!
Wyrażam swoją szczerą
wdzięczność dla Pana, za przy
pomnienie Mieszkańcom
Ząbek, o konieczności sta
wienia przeze mnie czoła
przed przyjęciem do reali
zacji rozwiązań, które bez
względnie byłyby dla Ząbek
niekorzystne.
Kosztowało mnie to „sporo
zdrowia”, ale warto było.
W sposób oczywisty życie
potwierdza każdego dnia, że
budowa dwóch gimnazjów
w Ząbkach była właściwa i
argumentów za takim roz
wiązaniem jest aż nadto, aby
je przytaczać ponownie.
Stworzenie
młodzieży
możliwości wyboru szko
ły, do której będzie mogła
uczęszczać, wypracowywanie
różnorodnych form na zaspo
kajanie oczekiwań uczniów
przez różne szkoły, ochrona
młodzieży przed zjawiskami
niekorzystnymi w szkołach
molochach - tylko trafność
decyzji potwierdza.
Nie bez znaczenia jest cią
gle otwarta możliwość utwo
rzenia w jednym z gimnazjów
– liceum, co ofertę konty
nuowania nauki na miejscu,
blisko domu stwarza.
Nie wspomina Pan, więc
ja przypomnę, że skutecz
nie stawiłem czoła jeszcze
bardziej niedorzecznemu
pomysłowi innego Radnego,
aby Szkołę Podstawową
Nr 2 przekształcić w jedno
duże gimnazjum, a na ul.
Batorego, gdzie wybudowa
no Gimnazjum Nr 2 , pobu
dować szkołę podstawową,
bo w taki sposób rozwiąże
się problem bazy oświatowej
w Ząbkach najlepiej.
Raz jeszcze dziękuję
Ludziom, którzy wspierali
mnie, dodawali otuchy do
działań, pozwalających opty
malnie rozwiązać sprawy
bazy dla oświaty Ząbkowskiej

tj. do powstania dwóch
gimnazjów w Ząbkach, do
budowy szkoły w Ząbkach
Południowych przy ulicy
Powstańców oraz do przystą
pienia do remontów istnieją
cych szkół podstawowych.
Dziękuję Im bardzo!
Również cieszę się, że
dzięki przemyślanym decy
zjom kadrowym, podję
tym przeze mnie na progu
reformy oświaty, zgodnie
z moimi kompetencjami i
zgodnie z prawem w 1998
roku w Ząbkach uniknięto
niepotrzebnych komplika
cji, które miały miejsce u
naszych Sąsiadów i w wielu
gminach w Polsce. A ludzie,
których postawiłem w randze
Dyrektorów do tworzenia
gimnazjów, zrobili to bardzo
dobrze.
I w tym miejscu Im dzię
kuję!
Odnośnie zajęcia części
działki docelowo przezna
czonej dla oświaty, a cza
sowo wydzierżawianej dla
podmiotów gospodarczych,
warto zainteresować się,
jakie wpływy przyniosło to
wydzierżawianie dla budżetu
miasta. W samym tylko roku
2005 wpłynęło 63.362 zł./
słownie: sześćdziesiąt trzy
tysiące trzysta sześćdziesiąt
dwa złote /. A przecież to
poddzierżawianie trwa wiele
już lat. Resztę, mam nadzie
ję, sam Pan już policzy.
Jest oczywiste, że gdy
będziemy budować boiska
dla szkoły i kiedyś basen
miejski w tym rejonie, dzier
żawy będą rozwiązane, ale
ileś lat ten teren pracował
na potrzeby miasta, o czym
warto pamiętać.
Panie
były
Radny
Ryszardzie Kwitowski!
Szczerze dziękuję za przy
pomnienie tych spraw!
Łączę pozdrowienia !
Jerzy Boksznajder
Burmistrz m. Ząbki



LATO W
MIEŚCIE
Poniżej prezentujemy kalen
darium rozrywek w ramach
„Lata w mieście” organizo
wanego w lipcu przez Miejski
Ośrodek Kultury.
Park Wodny Warszawianka.
Pobyt w dniach 3,5,7,10,12 i 14
lipca. Wyjazdy o godz. 10.00,
przyjazdy ok. godz. 13.30.
Każdorazowa cena pobytu 10 zł.
Kino Imax. Wyjazd 4 lipca o
godz. 9.00, powrót ok. 13.00.
Koszt 13 zł.

Warsztaty teatralne w MOK
przy ul. Orlej 8. Odbędą się
6 lipca. Rozpoczęcie o godz.
10.00. Wstęp wolny.
Warsztaty plastyczne w
MOK przy ul. Orlej 8. Odbędą
się 13 lipca o godzinie 10.00.
Wstęp wolny.
Cinema Park (kino inter
aktywne). Film pt.” Podróże
kosmiczne”. Wyjazd 11 lipca o
godz. 10.00, powrót ok. 13.00.
Koszt 24 zł.
Wyjazdy i powroty – parking
przy Ośrodku Kultury, ul. Orla 8.
red.

„Stoi na stacji
lokomotywa..."Któż z nas nie zna tego
utworu? Czytane, uczone na
pamięć w dzieciństwie wier
sze, zapadają głęboko w serce
i stają się furtką do spotka
nia z literaturą. Przedszkole
Niepubliczne „Bajka", ul.
Skrajna 8 zaprosiło najmłod
szych do uczestniczenia w
konkursie
recytatorskim.
Dzieci przygotowywały utwo
ry wspólnie z rodzicami, a pre
zentacja odbyła się na terenie
przedszkola. Każdy, nawet
najmłodszy uczestnik i najci
szej powiedziany wiersz był
cierpliwie wysłuchany i gorą
co oklaskiwany. Nieśmiałe
maluchy mogły ominąć scenę
i wygłosić utwór w innej sali.
Jury przyznało w kategorii

kl.”0” następujące miejsca:
-pierwsze: Jakub Grużliński,
-drugie: Jakub Filipkowski, trzecie: Paulinka Grzegrzółka
i Helenka Sobierajska.
Natomiast wśród dzie
ci młodszych zdecydowanie
pierwsze miejsce zdobyła
Zuzia Filipkowska, drugie
– Mikołaj Gruźliński, trzecie
Magda Rakuś. Na wyróżnie
nie zasłużyły Marta Bator i
Magda Kowalczyk.
Dziękujemy rodzicom za
dopingowanie dzieci do podej
mowania wysiłku, który my ze
swojej strony postaraliśmy się
nagrodzić.
Nauczyciele Niepublicznego
Przedszkola „Bajka”

Niebezpiecznie oznakowane
skrzyżowania grozi wypadkiem
W Ząbkach da się zauważyć
kilka drobnych zmian komu
nikacyjnych. Wiele skrzyżo
wań, na których dotychczas
były ulice z pierwszeństwem,
stało się skrzyżowaniami rów
norzędnymi. Pomysł takiego
rozwiązania zgłosiłem już 6
lat temu, co miało na celu
zmniejszenie ilości progów
zwalniających na drogach
osiedlowych. Wtedy pomysł
przepadł bez echa. W przeci

wieństwie do progów zwalnia
jących, skrzyżowania równo
rzędne w ruchu osiedlowym
zmuszają każdego kierowcę
do zmniejszenia prędkości.
Niestety progi zwalniające
stały się nieskuteczne, gdyż
młodociani kierowcy nawet
nie zwalniają przejeżdżając
przez ograniczenie.
Burmistrz, jak co czte
ry lata, w roku wyborczym,
umieścił na skrzyżowaniach

Nasze szanse, których nie
możemy przegapić
Obserwując
ogólną
sytuację Polski jak rów
nież sąsiednich gmin,
łatwo zauważyć niewiel
ką lecz widoczną i postę
pującą poprawę. Wzrost
gospodarczy w Polsce
jest większy niż przewi
dywali wybitni specjali
ści. Wołomin, Kobyłka
oraz inne gminy Powiatu
Wołomińskiego otrzy
mały olbrzymie dofi
nansowania ze środków
unijnych, czasami prze
kraczające ich budżet.
Niestety jestem bar
dzo zaniepokojony fak
tem, iż Ząbki odbiegają
od powyższych bardzo
pozytywnych przykładów.
Do tej pory nie pozyska
no nawet jednej złotów
ki z funduszy unijnych,
za które można by było
np. znacząco poprawić
jakość dróg. Poza bieżą
cymi remontami niezbęd
na jest budowa ulic w
nowych bardzo zaludnio
nych częściach naszego
miasta, na które też nie
ma pieniędzy.
Istnieją duże możliwo
ści poprawy wizerunku

Ząbek a mieszkańcy tego
oczekują - więc zróbmy
to.
Zainteresowani wie
dzą, że niejednokrotnie
można dostać dofinanso
wanie do wielu lokalnych
inwestycji nawet w 85%.
Czy tak trudno wysłać
prawidłowo sporządzony
wniosek?
Uważam, że wiele
problemów wynika praw
dopodobnie z ignoran
cji, lekceważenia potrzeb
mieszkańców, zaniedba
nia... Realizowane inwe
stycje niejednokrotnie
nie spełniają wymagań,
są złej jakości, odbiega
ją od projektu a pomi
mo to są przyjmowane.
Nie sprzątane ulice,
zanieczyszczone obrzeża
powodują błyskawiczną
degradację ulic i zapy
chanie się kanalizacji.
Nie stać nas na to, by
wybudowana kanalizacja
po kilku latach nadawa
ła się jedynie do wymia
ny. Jednorazowo wypo
życzona zamiatarka, czy
pomalowane pasy tego
nie zmienią.

nowe oznakowanie poziome
(tj. pasy, linie i inne oznacze
nia na asfalcie). Uważam to
za słuszną inicjatywę, ponie
waż wygląda to bardzo ładnie
i z pewnością nie kosztowało
zbyt wiele.
Jednakże w kilku miejscach
zauważyłem, że oznakowanie
poziome nie jest zgodne z
oznakowaniem pionowym.
Taka sytuacja może dopro
wadzić do kolizji, a winę za
zdarzenie poniesie Urząd
Miasta.
Na przykład skrzyżowa

nie ulic Szkolnej i Lotniczej
posiada oznakowanie pozio
me mówiące, że są to drogi
równorzędne.
Natomiast
znak pionowy przy Lotników
daje pierwszeństwo ulicy
Szkolnej.
Jeszcze bardziej groźna
sytuacja jest przy samym
urzędzie.
Jadąc
ulicą
Zbożową w stronę Wojska
Polskiego przed wjazdem na
rondo nie ma żadnego znaku
pionowego, co wskazuje na
fakt, iż są to ulice równo
rzędne. Jadąc zaś od ulicy

Jak można wytłumaczyć
opóźnienie uruchomie
nia linii autobusu nr 170,
który z centrum Ząbek
woziłby
mieszkańców
bezpośrednio do centrum
Warszawy na podstawie
jednego biletu ZTM? Na
parafowanie tej umowy
przez mieszkańcy niedłu
go będą czekali prawie
rok. Komunikacja i bez
pieczeństwo w Ząbkach
jest bardzo ważnym
problemem, który należy
poważnie potraktować i
wreszcie rozwiązać.
Nie jestem w stanie
akceptować bezprawia
polegającego na wyda
waniu decyzji z jawnym
złamaniem prawa, godzą
cych w interes miesz
kańców, nielogicznych.
Uważam, że wykorzystu
jąc doświadczenie bliskiej
mi grupy specjalistów: ds.
pozyskiwania środków
unijnych, radców praw
nych i innych jesteśmy
w stanie profesjonalnie
wykorzystać nadarzają
ce się szanse dla Ząbek.
Chcemy by nam wszyst
kim żyło się w Ząbkach
lepiej.
Robert Perkowski
robert@perkowski.pl
Górnośląskiej, oznakowa
nie poziome określa pierw
szeństwo, co może dopro
wadzić do wypadku. W ten
sposób kierowcy pojazdów
wyjeżdżających z obu stron
mogą być błędnie przekona
ni o swoim pierwszeństwie.
Prawdopodobnie autorzy
oznakowania poziomego
zapomnieli, że powinno ono
służyć przede wszystkim bez
pieczeństwu a estetyka to
sprawa drugorzędna.
Robert Perkowski
robert@perkowski.pl

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność GMINY

l.p.
1.

Pow.
Termin zago- Przeznaczenie działki
Księga
Numer
Położenie
Obręb
działki
spodarowa- i sposób jej zagospowieczysta
działki
działki
m2
nia działki
darowania
Osada
Wg możliwoBudownictwo mieszDrewnica 1-03
54/1
543 ul. Kochanowskiego
ści nabywcy kaniowe jednorodzinne
nr 2

Opis działki

Cena
działki
zł

Wadium zł

Gaz, kanalizacja jezdnia
utwardzona

136.000

16.000

2.

j.w.

1-03

54/2

612

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

153.000

16.000

3.

j.w.

1-03

54/3

617

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

154.000

16.000

4.

j.w.

1-03

54/4

645

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

161.000

16.000

5.

j.w.

1-03

54/5

700

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

175.000

18.000

6.

j.w.

1-03

54/6

607

ul. Szpitalna

j.w.

j.w.

Brak kanalizacji 152.000

16.000

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10.07.2006. O GODZ. 16.00 W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH PRZY ULICY BATOREGO 11.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM W GOTÓWCE NAJPÓŹNIEJ W DNIU 7 lipca 2006 r.
W KASIE URZĘDU MIASTA LUB DO DNIA 3 lipca 2006 r. NA KONTO URZĘDU: PKO S.A. III O/Warszawa 62124010401111000001385414.
WADIUM WPŁACONE PRZEZ UCZESTNIKA, KTÓRY WYGRAŁ PRZETARG ZALICZA SIĘ NA POCZET CENY DZIAŁKI.W PRZYPADKU UCHYLANIA SIĘ
OD ZAWARCIA AKTU NOTARIALNEGO WADIUM ULEGA PRZEPADKOWI.BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL. 022 781 68 14.



Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2, którzy uzyskali
promocję z wyróżnieniem w roku szkolnym 2005/2006
Chojnicka Agnieszka 1a
Dąbrowska Justyna 1a
Foryś Martyna
1a
Karamuz Magda
1a
Korycka Karolina
1a
Kosiorek Katarzyna 1a
Krajewska Martyna 1a
Wasilewska Alicja
1a
Sobolewska Justyna 1b
Chodkowska
Katarzyna
1c
Grzymała Klaudia 1d
Lalak Michał
2a
Papierowska Kamila 2a
Urbańska Klaudia 2a
Piekarz Karolina
2b
Pawłowski Konrad 2d
Tkaczyk Michał
2b
Paziewski Rafał
2b
Sikora Magdalena
2c
Kapusta Joanna
2c
Waćkowska Kamila 2c
Żero Aleksandra
2c
Dowalla Krzysztof 2d
Gatarz Łukasz
2d
Hnatowski Bartosz 2d
Król Katarzyna
3a
Lalak Katarzyna
3a
Lasecka Marta
3a
Radzikowska Monika3a
Kiciński Michał
3a
Odziemczyk Paulina 3a
Uściński Konrad
3a
Dusza Maciej
3b
Wachowicz Łukasz 3b
Witkowski Wiktor 3b
Karolak Ewelina
3b
El Ghamari Kamil 3b
Gębal Damian
3b
Gnatowska Agata
3b
Humeniuk Adam
3b
Jakacka Magda
3b
Medyk Anna
3c
Filipczuk Paulina
3c
Jakubiak Marta
3c
Krajewska Karolina 3c
Lipiński Karolina
3c
Małetka Tomasz
3c
Grudziąż Katarzyna 3e

4,80
5,15
4,80
4,80
4,90
5,15
4,90
5,00
4,85

wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe

5,00
5,07
4,76
4,76
4,76
5,15
5,00
5,00
4,92
5,23
5,15
4,92
4,77
5,08
4,92
4,92
5,64
5,29
5,43
5,21
4,93
4,75
4,79
5,29
5,42
5,21
5,21
4,86
4,85
5,00
4,86
5,00
5,29
4,86
4,79
5,14
5,07
4,93
5,29

wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe

Ruszkowska Ewelina 3e
Frelek Katarzyna
3e
Pelc Marta
3e
Breda Anna
3f
Skórko Paweł
3f
Skórko Piotr
3f

5,21
4,93
4,79
5,14
5,00
4,93

wzorowe
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w
Ząbkach, którzy uzyskali najlepsze wyniki na
egzaminie gimnazjalnym w 2006 roku.
Średnia powiatu – GH 32,36; GM 23,84 razem 56,2
Średnia gminy – GH 35,05; GM 26,11 razem 61,16
Średnia szkoły – GH 35,56; GM 26,19 razem 61,72
Średnia kraju - GH 31,4; GM 25,24 razem 55,0
Nazwisko i imię
GH GM
Razem
Grudziąż Katarzyna 44 50
94
Ruszkowska Ewelina 46 46
92
Wachowicz Łukasz 46 43
89
Chojecki Michał
44 44
88
Dusza Maciej
41 44
85
Król Katarzyna
46 38
84
Radzikowska Monika47 37
84
Gębal Damian
44 40
84
Karolak Ewelina
43 41
84
Lipiński Karol
40 44
84
Breda Anna
40 43
83
Wróblewska Agnieszka43 38
81
Białoszycki Michał 47 33
80
Parol Kamil
37 42
79
Pióro Bartosz
40 39
79
Szewczyk Justyna
42 37
79
Witkowski Wikror 38 40
78
Nowiński Stanisław 46 32
78
Skórko Piotr
33 45
78
Fiołek Konrad
41 36
77
MałetkaTomasz
38 39
77
Medyk Anna
43 34
77
Grzegrzółka Michał 44 33
77
Mazurek Sylwia
42 34
76
Guzek Anna
39 37
76
Kuta Michał
43 32
75
Plich Damian
44 31
75
Wawrzeniak Radosław41 34
75
Uczniom i ich rodzicom składamy gorące gra
tulacje i życzymy dostania się do wymarzonych
szkół średnich.
DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE
GIMNAZJUM NR 2

Niezwykła modlitwa
Modlitwa to szczególne
porozumienie człowieka z
Bogiem. Może być bardzo oso
bista, cicha i pełna skupienia
albo wyśpiewana pełna pier
sią, spontaniczna i porywają
cą. Muzyka pozwala nawiązać
szczególną więź nie tylko z
Bogiem, ale i z otaczającymi
nas ludźmi. Doświadczyli tego
wszyscy uczestnicy koncertu
Pop Oratorium Miłosierdzie
Boże, który odbył się 14 maja
w kościele pw. Św. Trójcy w
Ząbkach. Wystąpili znani
soliści: Marzena Małkowicz,
Aleksandra Małkowicz i
Marek Bałata oraz trzy chóry:
Carmina z Ząbek, Ichtis
z Sulejówka i Faustynki z
Wołomina. Akompaniował
im zespół muzyki sakral
nej Lumen i Orkiestra
Smyczkowa
wołomińskiej
Szkoły Muzycznej im.Witolda
Lutosławskiego, pod batutą
samego kompozytora. Goście
przybyli tłumnie a kościół
wypełniony był po brzegi.
Znakomite aranżacje kompo
zytora oratorium Zbigniewa
Małkowicza, pozwoliły roz
brzmiewać przesłaniu z dzien
niczka św. s.Faustyny i dotrzeć
do serc ludzi zgromadzonych
w świątyni. Dzięki głębokim

tekstom pieśni i zróżnicowa
niu stylów muzycznych, każdy
słuchacz mógł znaleźć coś
dla siebie, co na dłużej pozo
stało w jego sercu i pamięci.
Uśmiech i taniec przy szyb
kich utworach czy ukrad
kiem ocierane łzy wzruszenia
przy spokojnych, świadcząc
tym, jak bardzo kompozycja
Z.Małkowicza oddziałuje na
odbiorców. Pozwala na mod
litewne skupienie i kontem
placje ogromu Bożej Miłości.
Było to wielkie wydarzenie nie
tylko religijne, ale i kultural
ne. Jak napisał Jan Paweł II:
„Dzieła kultury, które trwa
ją dłużej niż człowiek, dają
o nim świadectwo. Jest to
świadectwo życia duchowego.
Dlatego też człowiek, jako
twórca kultury daje szczegól
ne świadectwo człowieczeń
stwa.”
Dziękujemy ludziom dobrej
woli, którzy dopomogli, by
i Ząbki usłyszały to szcze
gólne świadectwo o Bożym
Miłosierdziu. Dziękujemy też
wszystkim, którzy odpowie
dzieli na nasze zaproszenie i
razem z nami uczestniczyli w
tym niezwykłym koncercie.
Organizator koncertu Chór
Młodzieżowy CARMINA

WIELKI FINAŁ SOCRATESOWYCH ZMAGAŃW „JEDYNCE”

Realizacja
programu
Socrates Comenius w temacie
„Demokracja i Obywatelstwo” w
naszej szkole dobiega końca. W
dniach 8 – 13 maja gościliśmy
liczną grupę nauczycieli i uczniów
szkół partnerskich z Belgii, Francji
i Hiszpanii.
Głównym celem wizyty było
podsumowanie i sfinalizowanie
trzyletniej współpracy. Goście
mieli okazję podziwiać piękno
naszej stolicy podczas całodnio
wej wycieczki po Warszawie,
poznać polską kulturę i tradycje.
Jedną z wielu atrakcji był udział w
Dniach Produktów Regionalnych
i Tradycyjnych „Polskie Smaki”
zorganizowanych przez Praską
Giełdę Spożywczą. Największym
zainteresowaniem cieszyła się
degustacja
prezentowanych
wyrobów oraz wystawa „Polskie
Jarmarki”.
Oprócz wycieczek wiele dzia
ło się na terenie naszej szkoły.
Impreza Socratesowa integra

cja na sportowo wzbudziła wiele
emocji zarówno wśród uczniów
jak i dorosłych. Wielkim finałem
wizyty była Międzynarodowa
debata pod hasłem „Demokracja
a systemy edukacyjne w krajach
europejskich”.
Korzystając z gościnności
sąsiednich placówek nauczyciele
z Belgii, Hiszpanii i Francji z wiel
kim zainteresowaniem obejrzeli
Przedszkole przy ul. Westerplatte,
oraz Gimnazjum nr 1. Spacer uli
cami Ząbek zakończył się wizytą w
Urzędzie Miasta, gdzie niezwykle
serdecznie przyjął naszych gości
pan burmistrz Jerzy Boksznajder.
Mimo, że przedsięwzięcie to
było dla nas wielkim wyzwaniem,
jesteśmy przekonani, że trud w
nie włożony został doceniony.
Nasi goście, duzi i mali, wyjeż
dżali pełni pozytywnych wrażeń,
niezapomnianych przeżyć i wzru
szeń związanych z pożegnaniem.
Zapewniali, że do swoich krajów
zabiorą obraz Polski gościnnej,

przyjaznej i otwartej na europej
ską współpracę.
Nie udałoby się nam osiągnąć
tego sukcesu bez pomocy i zrozu
mienia naszych wspaniałych rodzi
ców, którzy z wielkim oddaniem
zaangażowali się w organizację
pobytu „małych gości” w naszym
mieście.
Serdecznie dziękujemy wszyst
kim, którzy przyjęli do swoich
domów uczniów z Belgii i Francji i
uatrakcyjnili im pobyt w Polsce.
Dziękujemy rodzicom:
Bartka Jałoszyńskiego z kl. Vc
Michała Łęczyckiego z kl. Vc
Sylwii Dadej z kl. Vc
Mateusza Giemzy z kl. Vb
Klaudii Ostrowskiej z kl. Vb
Justyny Redzik z kl. Vb
Marty Krzyżaniak z kl. Va
Kasi Pac z kl. Va
Adama Cholewy z kl. Va
Magdy Osińskiej z kl. VIe
Julii Szymczak z kl. VIe
Marty Marzec z kl. VIe
Grzegorza Pisarskiego z kl. VIc
Błażeja Sudomirskiego z kl.
VIc
Magdy Zaorskiej z kl. VIa
Małgosi Miziołek z kl. VIa
Wyrazy podziękowania kieru
jemy również pod adresem pani
dyrektor PP nr 3, pani dyrektor
Publicznego Gimnazjum nr 1 za
prezentację swoich placówek,
kierownictwa Praskiej Giełdy
Spożywczej oraz burmistrza
naszego miasta pana Jerzego
Boksznajdera.
Szkolna Rada Socratesa

Podziękowanie
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pragnie gorąco podziękować
wszystkim sponsorom i darczyńcom, dzięki którym podczas
Festynu Miejskiego udało nam się pozyskać kwotę 5 000 zł. na
działalność Koła. Szczególnie serdecznie podziękowania skła
damy dla Koła Łowieckiego ,,Kamera" za okazaną życzliwość i
pomoc podczas Festynu Miejskiego
Nagrodę głowną w loterii fantowej - rower, ufundował sklep rowerowy ,,Pietrzak S.C." Rowery - Ślusarstwo, ul. Szwoleżerów 132 Ząbki.
Pozostali sponsorzy:
- Anna Rybicka, Małgorzata Wyrzykowska, Magdalena i
Piotr Łukaszewicz, Justyna, Adam Kozieł, Robert Pióro,
Krystyna Olbryś, Sylwester Wróblewski
- WEDAN Jeans
- Wydawnictwo Księży Pallotynów
- YOGO - Wielki Świat Drobiazgów
- LULEK - sklep spożywczy
- Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
- ,,Łasuch" - sklep spożywczy
- Sklep garmażeryjny, Sylwia Marecka Wódka
- Hurtownia Artykułów Spożywczych ,,GRAŻEX"
- Sklep Julity i Andrzeja Boguszewskich
- Firma Handlowo-Usługowa Róża
- Sklep Spożywczy Ewa Brzezińska
- Zakład Fotograficzny, Elżbieta i Jacek Siwek
- Sklep Andrzeja Ludwiniaka
- ,,STOLPRODEX" Janusz Gocaliński.



Konkurs z okazji XV-lecia
Praskiej Giełdy Spożywczej
Zarząd Praskiej Giełdy
Spożywczej w Ząbkach ogła
sza konkurs plastyczny z okazji
XV-lecia powstania Praskiej
Giełdy Spożywczej.
Konkurs skierowany jest do
młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych, z podziałem
na dwie kategorie wiekowe:
klasy IV-VI szkół podstawo
wych oraz klasy gimnazjalne.
Zakres tematyczny prac obej

muje dowolne przedstawienie
Praskiej Giełdy Spożywczej
i prowadzonej na jej terenie
działalności.
Uczestnicy przygotowują po
jednej, samodzielnie wyko
nanej pracy plastycznej, w
dowolnie wybranej technice,
na papierze o formacie A3
(42 cm x 30 cm). Na odwrocie
pracy należy umieścić czytelną
kartę informacyjną, zawiera

jącą: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nazwę i adres
szkoły oraz tytuł pracy.
Prace
należy
składać
do 15 września 2006 roku
w sekretariacie Praskiej
Giełdy Spożywczej przy ul.
Piłsudskiego 180 w Ząbkach.
Ogłoszenie wyników konkur
su oraz wręczenie nagród w
poszczególnych kategoriach
nastąpi w trzeciej dekadzie
września 2006 roku.
Informacje o konkursie
można uzyskać również tele
fonicznie: 0-22 771 57 01.

Parafia
Miłosierdzia
Bożego
Dni powszednie w godzi
nach – 6.30, 7.00, 17.00, 18.00
Niedziele w godzinach
– 7.00, 8.30, 10.00 (dla mło
dzieży), 11.30 (dla dzieci kl.
III – IV), 13.00, 18.00.
Kościół Dolny w godzinach
- 10.00 (dla dzieci przedszkol
nych i klas I), 11.30 (dla dzieci
klas II).
Parafia Świętej Trójcy
Dni powszednie w godzi

Portret pamięciowy
sprawcy rozboju

Autobus do Bankowego
Od dnia 31 maja br. funk
cjonuje nowa linia autobu
sowa, którą już ochrzczo
no mianem ”A3”. Autobus
jedzie od Osiedla Kopernika
przy ul. Powstańców i dojeż
dża do Placu Bankowego w
Warszawie. Linia jest doto
wana przez Urząd Miasta,
docelowo ma się samofi
nansować. Burmistrz Jerzy
Boksznajder
stwierdził:
„Problem komunikacji z
Warszawą chcę rozwiązać
lepiej niż wypadało zrobić
(...), gdyż to co czyni ZTM
nie jest żadnym rozwiąza
niem (...)”. Według burmi
strza ZTM w Warszawie
nie czyni nic celem lepszej
komunikacji między naszymi
miastami.

Porządek Mszy Świętych

Burmistrz zainicjował tę
linię na zasadzie eksperymen
tu, aby sprawdzić czy taka
forma komunikacji będzie
bardziej odpowiadać miesz
kańcom naszego miasta niż
plany ZTM.
Autobus jedzie nastę
pującymi ulicami Ząbek:
Powstańców,
Kopernika,
Szwoleżerów, Kwiatowa, Orla,
3 Maja, Batorego, Bystra a
następnie Radzymińska do
Placu Bankowego. Poniżej
drukujemy rozkład jazdy.
Serdecznie zachęcamy do
tej formy komunikacji. Im
więcej osób będzie korzystać
z „A3”, tym większa szansa
utrzymania się tej linii.
red.

Kolonie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury
Zakopane - 21.0702.08.2006
Janów Lubelski 20.07-01.08.2006
Bliższe informacje
- Sekretariat MOK lub
www.mokzabki.koti.pl

Policjanci opracowali por
tret pamięciowy sprawcy roz
boju dokonanego w pociągu
relacji Warszawa Wileńska
- Małkinia. Osoby mogące
pomóc w ustaleniu tożsamości
i miejsca jego pobytu proszone
są o kontakt z Komisariatem
Policji w Tłuszczu. Do napa

du doszło 15 maja 2006 roku
około godziny 7.30 w pociągu
osobowym relacji Warszawa
Wileńska-Małkinia. W czasie
postoju na stacji kolejowej w
Tłuszczu wysiadający 17-latek
został wciągnięty do przedzia
łu przez dwóch napastników,
obezwładniony i okradzio
ny. Mężczyźni wsiedli do
pociągu prawdopodobnie na
stacji Wołomin Słoneczna.
Publikujemy portret pamię
ciowy jednego ze sprawców.
Zwracamy się do wszystkich
osób, które rozpoznają męż
czyznę przedstawionego na
wizerunku o kontakt telefo
niczny z Komisariatem Policji
w Tłuszczu tel. 029 757 30
07, 029 777 52 50 lub 029 757
3185 lub najbliższą jednostką
Policji.
Na podstawie informacji przesłanej przez Oficera Prasowego
KP Policji.
red.

Gazeta ukazuje się w ostatnią niedzielę miesiąca. Następny
numer ukaże się w ostatnią niedzielę czerwca. Gazeta
dostępna jest również na www.zabki.pl, www.zabki.net.pl
i www.powstancow2.prv.pl. Jeśli chcesz otrzymywać gazetę
w wersji elektronicznej lub umieścić ją na swojej stronie
internetowej wyślij e-mail na adres: coslychac0@op.pl

nach– 7.00, 18.00, dodatkowo
w pierwszy piątek miesiąca o
17.00.
Niedziele w godzinach
- 7.00, 8.30 (dla młodzie
ży), 10.00, 11.30 (dla dzieci),
13.00,18.00.
Parafia Zesłania Ducha
Świętego
Dni powszednie w godzi
nach – 7.00, 19.00.
Niedziele w godzinach –
8.00, 10.00, 11.30 (dla dzieci),
13.00, 19.00.

Komisja ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny dla
osób z problemem alkoholo
wym i ich rodzin mieści się
przy ul. 3 Maja. Wejście jest
od frontu obok Apteki, lokal
nr 1 na parterze. Numer tele
fonu 022 781-45-03. Punkt
Konsultacyjny jest czynny w
środy i czwartki od godz. 16
do 18. W tym samym miejscu
można również uzyskać pora
dę kuratora sądowego, który
dyżuruje w pierwszą i trzecią
środę miesiąca w godz. 18-20.

Pogotowie
wodnokanalizacyjne
Miejski Zakład Komunalny
informuje, iż od 1 czerwca
br. pod numerem telefonu
0501 651 198 można zgłaszać
awarie sieci wodno-kanali
zacyjnej. Zgłoszenia pod
ten numer telefonu przyj
mowane są w godzinach od
16.00 do 7.00, w pozostałych
godzinach należy telefono
wać do biura MZK tel: (22)
781 68 18 wew. 138.
red.

ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSU A3
z Ząbek do Warszawy
Odjazdy: dni robocze
05:00
05:30
06:00

06:30

05:00

Lp.
1

Przystanek
Ząbki, ul. Powstańców

05:30

07:00
08:40
11:00
13:00
15:00

07:20
09:00
11:30
13:30
15:20

07:40
10:00
12:00
14:00
15:40

08:20
10:30
12:30
14:30
16:00

05:02
05:03
05:04
05:05
05:06

2
3
4
5
6

Ząbki, ul. Kopernika
Ząbki, ul. Zieleniecka
Ząbki, ul. Kwiatowa
Ząbki, ul. Orla k/Przychodni Zdrowia
Ząbki, ul. Batorego/Park Szuberta

05:29
05:28
05:27
05:26
05:25

06:40
09:00
10:45
12:45
14:45

07:00
09:30
11:15
13:15
15:15

07:30
09:45
11:45
13:45
15:40

08:30
10:15
12:15
14:15
16:00

16:20

17:00

17:20

18:00

05:07

7

05:24

16:20

16:40

17:00

18:00

18:40
20:30

19:00
21:00

19:30
21:30

20:00
22:00

05:08
05:10

8
9

05:23
I

18:40
20:30

19:20
21:00

19:40

20:00

I

10

05:16
I
05:20
I
05:27
05:30

11
12
13
14
15
16

Ząbki, ul. Batorego/k. Gimnazjum Nr
2
Ząbki, ul. Batorego k/Bortnowskiego
Warszawa, ul. Radzymińska k/Bystra
01
Warszawa, ul. Radzymińska k/Bystra
02
Warszawa, Dw. Wileński 05
Warszawa, Dw. Wileńska 03
Warszawa, Park Praski 01
Warszawa, Park Praski 02
Warszawa, Metro Ratusz 06
Warszawa, Metro Ratusz 02

z Ząbek do Warszawy
Odjazdy: niedziele i święta
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:20
11:00
11:40
13:00
13:40
14:20
15:40
16:20
17:00
18:20
19:00
19:40
21:00
21:30

07:30
09:40
12:20
15:00
17:40
20:20

Ceny biletów:
jednorazowy normalny – 2 zł
jednorazowy ulgowy – 1 zł

05:21
I
05:16
I
05:12
I
05:00

miesięczny normalny – 60
zł
miesięczny ulgowy
– 30 zł

Ulga przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom.
Sprzedaż biletów miesięcznych będzie dokonywana od miesiąca lipca.



z Warszawy do Ząbek
Odjazdy: dni robocze
05:00
05:30
06:00
06:20

z Warszawy do Ząbek
Odjazdy: niedziele i święta
06:00
06:30
07:00
08:10
08:40
09:10
10:20
11:00
11:40
13:00
13:40
14:20
15:40
16:20
17:00
18:20
19:00
19:40
21:00

07:40
09:40
12:20
15:00
17:40
20:30

