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16 października odbyła się ofi cjalna uroczystość oddania do użytku 
fi lii Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej. Uroczystość roz-

poczęła się mszą św. w sasaidującym ze szkołą kościele parafi i.pw. Ze-
slania Ducha Świętego. Mszę odprawił dziekan – ks. Mieczysław Stefa-
niuk. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do gmachu szkolnego.

Na początku jednak w głównym wejściu nastąpiło uroczyste prze-
cięcie wstęgi. Tego symbolicznego aktu dokonali: ks. prałat Mieczy-
sław Stefaniuk, burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz dyrektor SP nr 
1 Joanna Odzeniak. Następnie wszyscy goście mieli okazję zwiedzić 
szkołę. Nie dało się ukryć, że wszyscy byli pod wrażeniem nowoczes-
nej pracowni informatycznej. Część ofi cjalna odbyła się w przestron-
nej sali gimnastycznej, której rozmiarów może pozazdrościć niejedna 
szkoła średnia.

Szkoła oprócz doskonałych warunków lokalowych zapewnia 
również świetne zaplecze sportowe. Oprócz wspomnianej hali na ze-
wnątrz zlokalizowane jest nowe wielofunkcyjne boisko ze sztucznej 
nawierzchni oraz profesjonalna bieżnia.

Zapewniono również dobry dojazd do szkoły. Piaszczysta ulica 
Kościelna (na całym odcinku, tj. od ul. Powstańców) została zamienio-
na na drogę wykonaną w całości z kostki brukowej, 

Tego nowoczesnego obiektu gratulowali Ząbkom przybyli na tę 
uroczystość specjalni goście: starosta Maciej Urmanowski, przedsta-
wiciel marszałka województwa mazowieckiego dyrektor Mariusz Mły-
narczyk, proboszczowie ząbkowskich parafi i, władze miejskie, radni 
gminni i powiatowi, dyrektorzy szkół, rodzice i uczniowie.

Tę część uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowe-
go w asyście wszystkich szkol-
nych pocztów sztandarowych.

cd na str. 6

UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY PRZY UL. KOŚCIELNEJ

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

Salon WySpa
zaprasza na:

• Zabiegi na twarz i ciało 
• Masaże usprawniające 
• Lekcje wizażu 

ul. Malczewskiego 6, 
Ząbki 

Tel. 022 394 28 74 
www.wys-spa.com

Sprawdź nasze ceny!
Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Robert Perkowski, dyrektor SP Nr 1 Joanna Odzeniak oraz dziekan, 
ks. Mieczysław Stefaniuk
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W dniach 24 – 26 października w Ząbkach 
gościła spora grupa skautów z całej Pol-

ski, zrzeszonych w Federacji Skautingu Euro-
pejskiego. Skauci skorzystali z gościnności 
Publicznego Gimnazjum Nr 2, gdzie przeby-
wali przez te trzy dni.

W sobotni wieczór został zorganizowany 
specjalny pokaz, na który zostali zaproszeni 
burmistrz Robert Perkowski oraz dyrektor 
szkoły Małgorzata Zyśk. 

Głównym celem spotkania było uczestni-
ctwo w kursie ekspresji, który był prowadzo-
ny przez Bruno Borde z bratniej organizacji 
francuskiej FSE.

Skauting z powodzeniem rozwija się rów-
nież w Ząbkach. Do tej grupy należy ok. 
40 ząbkowskich skautów, działających pod 
okiem drużynowego dh Błażeja Marzocha.

red.

SKAUCI Z WIZYTĄ W ZĄBKACH

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych informuje, ze od paź-

dziernika, w soboty o godz. 21.00 w TVP Info 
prezentowany będzie program dotyczący uza-
leżnień : „Zależni Nie Zależni”. Program ten 
pokaże problem uzależnień w całej ich złożo-
ności. Historie bohaterów reportaży przeplata-

ne będą wypowiedziami specjalistów wyjaś-
niającymi prezentowane problemy. Program 
składa się z 12 odcinków:
1. Alkoholizm. Odbić się od dna.
2. Lekomania. Lekarstwo jak narkotyk.
3. Pracoholizm. Praca mnie zdradziła.
4. Siecioholizm tez jest chorobą.

5. Ofi ary ofi ar. /DDA /.
6. Uzależnienia wśród kobiet.
7. Narkotyki.
8. Od marihuany do heroiny.
9. Bulimia i anoreksja.
10. Współuzależnienie choroba paradoksu.
11. Hazard to tez choroba.
12. Chce dać wam nadzieje.

Zapraszamy do wspólnego oglądania.

O UZALEŻNIENIACH W TELEWIZJI

Przed budynkiem Publicznego Gimnazjum 
Nr 1 im. Jana Pawła II stanie wkrótce 

pomnik Patrona szkoły. Tymczasem trwają 
przygotowania. U zbiegu ulic Harcerskiej i 
Szkolnej wykonano już wykop i wylano be-
tonowy fundament. Obok czeka na ustawie-
nie i obróbkę kamieniarską 15-tonowy blok 
czerwonego granitu. Na postumencie znajdzie 
się popiersie Papieża. W dniu 18 października 
do otworu fundamentu pomnika wmurowany 
został Akt Erekcyjny, podpisany przez osoby 
najbardziej zaangażowane w realizację tego 
projektu, m.in.: Roberta Perkowskiego – Bur-
mistrza Miasta Ząbki, Jerzego Nowickiego 
- autora projektu popiersia, Karola Małolep-
szego - przewodniczącego społecznego komi-
tetu budowy pomnika oraz Ryszarda Walczaka 
- inicjatora projektu. 

Tegoż dnia uczniowie klas pierwszych 
złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar 
szkoły, po czym udali się do hali sportowej, 
aby wykazać się sprawnością fi zyczną oraz 
wrażliwością artystyczną. Takie walory miał 
przecież Karol Wojtyła.

Równolegle w auli grupa uczniów wysta-
wiła piękny program artystyczny - „Tryptyk 

Rzymski”. Recytowano poezje i śpiewano pieś-
ni mówiące o poszukiwaniu źródła prawdy.

Dodatkowo wieczorem, na deskach sceny 
Miejskiego Ośrodka Kultury program ten zo-
stał zaprezentowany szerszej publiczności. Jej 

reakcja - niemilknące oklaski na zakończenie, 
były najwyższą nagrodą dla utalentowanej 
i świetnie przygotowanej do występu grupy 
młodych artystów.

Tekst i foto: Jacek Pływaczewski

BUDOWA POMNIKA JANA PAWŁA II W ZĄBKACH

Burmistrz podziękował za przybycie Bruno Borde

Ks. proboszcz Edward Kowara poświęcił miejsce, w którym stanie pomnik
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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

-----------------------------------------------

A P A R A T Y  S Ł U C H O W E
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. 

Ponad 125 tys. zł wyniesie dofi nansowa-
nie jakie udało się pozyskać ząbkowskim 

urzędnikom na cele oświatowe. Projekt Mia-
sta Ząbki uzyskał dofi nansowanie w ramach 
„Rządowego programu wyrównywania szans 
dzieci i młodzieży na 2008 r. Aktywizacja jed-
nostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych”. 

- Projekt uwzględnia realizację dodatko-

wych zajęć pozalekcyjnych dla ząbkowskiej 
młodzieży szkolnej. Programem objęte są 
wszystkie publiczne przedszkola i szkoły 
podstawowe w Ząbkach. Realizacja projektu 
już się rozpoczęła a zakończy się najpóźniej 
z końcem roku. Duża część projektu to zaję-
cia sportowe, które odbywają się w naszych 
nowo wybudowanych obiektach, mam tu na 
myśli nowe sale gimnastyczne oraz boisko 

ze sztucznej nawierzchni. Ponadto będą się 
odbywać zajęcia wyrównawcze, korekcyj-
no-kompensacyjne, koła przedmiotowe, za-
jęcia rozwijające szczególne uzdolnienia i 
predyspozycje, zajęcia terapeutyczne, koła 
zainteresowań oraz organizowane będą wy-
cieczki szkolne – mówi burmistrz Robert 
Perkowski.

red.

MIASTO POZYSKAŁO KOLEJNE PIENIĄDZE

Roczne łączne wydatki z budżetu miasta 
przeznaczone na wywóz śmieci to prawie 

milion złotych. Składają się na to koszty: wy-
wozu śmieci z budynków użyteczności pub-
licznej, budynków komunalnych, ulicznych 
koszy (codziennie sprzątane), sprzątania pod-
rzucanych śmieci na terenie całego miasta itp. 
Łącznie jest to nawet kilka olbrzymich konte-
nerów dziennie. 

Dlaczego zatem płacić pośrednikom za 
transport kontenerów ze śmieciami z Ząbek 
na wysypisko? Ponadto sprzątanie ulicznych 
koszy odbywa się poprzez ich opróżnianie do 
przyczepy rolniczej, a z niej przesypuje się 
do zbiorczego kontenera. Śmieci takie nie są 
sprasowane, zatem kontener szybko się zapeł-
nia i w ten sposób się przepłaca. 

Zakupiona niewielka śmieciarka będzie 
zbierała śmieci bezpośrednio z ulicznych 

koszy i innych pojemników. Śmieci te będą 
sprasowane w stosunku 1/3, zatem zmieści się 
ich nawet trzy razy więcej. Rzadsze jeżdżenie 
na wysypisko to znacznie tańsze koszty, tym 
bardziej że opłata za ich wysypanie na wysy-
pisku corocznie bardzo gwałtownie rośnie. 

Szacujemy, że koszt zakupu śmieciarki 
zwróci się całkowicie po 2 latach jej eksploa-
tacji, podobnie jak zakupione ciągniki. 

Zakupione jeszcze w zeszłym roku ciąg-
niki z osprzętem zimowym (pługi i solarki), 
prawie całkowicie zwróciły się po jednej 
akcji zimowego utrzymania dróg. Przed za-
kupem ciągników Ząbki płaciły zewnętrznej 
fi rmie około 300 tys. złotych za gotowość 
oraz koszty eksploatacyjne w jednym sezonie. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup dwóch 
nowoczesnych dwunapędowych ciągników z 
osprzętem za cenę niespełna 300 tys. złotych. 

Ostatniej zimy koszty przez nas poniesione 
to około 30 tys. zł (zima była lekka) zatem 
prawie cały sprzęt zwrócił się w jeden sezon. 
Warto również zauważyć, że ciągniki te są 
używane również do innych czynności w po-
zostałej części roku (wożenie trawy, sprząta-
nie, zbieranie śmieci i inne prace porządkowe 
i komunalne). 

Liczę, że obecnie planowany zakup będzie 
równie opłacalny. 

Ząbki ponadto dysponują nowoczesnym 
remonterem drogowym (urządzenie do łatania 
dziur w asfalcie) oraz nowoczesną zamiatarką 
uliczną. Urządzenia te oprócz prac w Ząbkach 
świadczą również komercyjne usługi innym 
podmiotom i gminom. Zakupy bardzo udane.

Pozdrawiam serdecznie, 
Burmistrz Miasta Ząbki,

Robert Perkowski

ZĄBKI ZAKUPIĄ WŁASNĄ ŚMIECIARKĘ

W trosce o środowisko naturalne miasto 
Ząbki zakupiło kilkaset sadzonek drzew 

liściastych (m.in. takie gatunki jak: dąb, lipa, 
klon, jarzębina). 

- Co roku około kilkadziesiąt drzew ob-
umiera lub jest zniszczonych przez wan-
dali. Nowe nasadzenia uzupełnią przede 
wszystkim kilkuletnie braki w obecnym 
drzewostanie, jak również pozwolą zago-

spodarować pasy zieleni nowo utworzo-
nych dróg. Przykładem jest choćby ulica 
Kościelna – mówi burmistrz Ząbek, Robert 
Perkowski.

Miejski Zakład Komunalny systematycz-
nie dokonuje przeglądu miejskiego drzewo-
stanu. 

- Dla utrzymania porządku i poprawy 
estetyki konieczne jest nie tylko dodatko-

we nasadzanie nowych drzew, ale również 
dbałość o istniejącą szatę roślinną. Jedno-
cześnie zależy nam, aby zieleń miejska nie 
porastała w sposób chaotyczny. Stąd też 
pojawia się czasem konieczność przepro-
wadzenia akcji mającej na celu dokonanie 
poprzycinania niektórych gałęzi. Szcze-
gólnie chodzi tu o drzewa wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych – dodaje burmistrz Per-
kowski. 

red.

POSADZONO NOWE DRZEWKA
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17 października, o godz. 17.00 na ulicy Wyso-
ckiego doszło do niecodziennego spotkania.

Mimo nieprzyjemnego wiatru i pokropującego 
co jakiś czas deszczu na ulicę wyległa grupa kil-
kudziesięciu mieszkańców ulicy Wysockiego. I 
nie była to wcale grupa protestujących, niezado-
wolonych mieszkańców, a wręcz przeciwnie.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy 
mieszkańców, którzy chcieli podziękować wła-
dzom miasta za kompleksową budowę tej drogi, 
jak mówią mieszkańcy jednej z najstarszych w 
Ząbkach. Na tę niespotykaną dotąd w mieście 
uroczystość przybyli burmistrz Robert Perkow-
ski, wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz, prze-
wodnicząca komisji gospodarczej Zofi a Dąbrow-
ska, przewodniczący komisji społecznej Marcin 
Kubicki, ks. proboszcz Andrzej Kopczyński, 
wykonawca inwestycji oraz były burmistrz Jerzy 
Boksznajder. W imieniu mieszkańców głos za-
brał radny Marek Połomski, który podziękował 
za wybudowanie tej drogi. Radość mieszkańców 
była tym większa, że niektórzy, jak sami mówili, 
czekali na ten moment kilkadziesiąt lat. W koń-
cu się udało. Droga w całości została wykonana 
z kostki betonowej. W ramach podziękowania 
mieszkańcy przekazali na ręce burmistrza i ks. 
proboszcza kwiaty. Jak przy każdym ofi cjalnym 
oddaniu inwestycji do użytku nie mogło zabrak-
nąć momentu przecięcia wstęgi, czego dokonali, 
najstarsza z obecnych mieszkanek, burmistrz Zą-
bek oraz wykonawca. Natomiast ks. proboszcz 
Kopczyński poświęcił nową inwestycję.

Burmistrz był trochę zaskoczony zaprosze-
niem mieszkańców, którzy sprawili mu swym 
zaproszeniem miłą niespodziankę. – Oddawa-
liśmy już do użytku nawet większe inwestycje 
drogowe niż ta i nie spotkało się to z tak dużym 
entuzjazmem jak tutaj. Cieszę się, że nasza praca 
przynosi nie tylko korzyść dla miasta, ale i radość 
mieszkańców – powiedział burmistrz Robert 
Perkowski. Burmistrz zapewnił o kolejnych in-
westycjach w tym rejonie. W najbliższym czasie 
powstaną ulice Sowińskiego oraz Mickiewicza.

red.

ULICA WYSOCKIEGO ODDANA DO UŻYTKU

Pamiątkową wstęgę przecina najstarsza z mieszkanek obecnych na uroczystości, w towarzystwie 
burmistrza oraz wykonawcy.

W imieniu mieszkańców wystąpił radny Marek Połomski

Uroczystość zgromadziła ok. 40 osób
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REMONT ULICY 
KOLEJOWEJ

Wciąż prowadzone są prace na ul. Kolejo-
wej, która jest drogą powiatową. W pierw-

szej kolejności zostaną położone nowe chodniki. 
Planuje się również wykonanie nakładki asfalto-
wej na tej drodze. To jednak jest uzależnione od 
warunków pogodowych, jakie będą panowały za 
kilka tygodni. Trzeba zauważyć, że jest o jedna z 
pierwszych inwestycji powiatowych w Ząbkach 
od kilku lat. Mieszkańcy oczekują również na po-
prawę stanu chodników przy ul. Piłsudskiego.

Jednak najpoważniejsza inwestycja powiatowa 
w Ząbkach jest jeszcze przed nami. Mowa tu oczy-
wiście o kompleksowej przebudowie ul. Batorego.

red. 

W poprzednich numerach „Co Słychać” 
pisaliśmy o tym, że Ząbki jako jedno z 

nielicznych miast na Mazowszu (łącznie 4) po-
zyskały środki fi nansowe z programu „Blisko 
Boisko” na budowę ogólnodostępnego boiska 
sportowego do gry w piłkę nożną przy Publicz-
nym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Batorego.

Prace są już w toku. W pierwszej kolejno-
ści został wyrównany teren, następnie zosta-
nie wykonana podbudowa oraz nawierzchnia 
ze sztucznej trawy.

Boisko będzie miało wymiary 34 x 64 m. 
Ponadto zostaną zainstalowanymi na stale 
dwie bramki. Boisko zostanie ogrodzone siat-
ką o wysokości 4m.

Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 466 
tys. zł (netto, bez VAT). Prace wykonuje fi r-
ma Kortbud z Okuniewa, która jako jeden z 
trzech oferentów startujących w przetargu 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Boisko zostanie wykonane jeszcze w tym roku.
red.

POWSTAJE BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

9 października burmistrz Ząbek podpisał 
umowę na wykonawstwo dróg: Sowiń-

skiego, Wyspiańskiego, Wierzbową i Cisową. 
Drogi te będą realizowane jako dwa odrębne 
zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie stano-
wi budowa ul. Sowińskiego i Wyspiańskiego. 
W tym przypadku jezdnia, jak i zjazdy oraz 
chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej. 
Łączna powierzchnia wyłożonej kostki wynie-
sie 4078 m2. Koszt budowy tych dwóch dróg 
wyniesie 690 tys. zł (netto, bez VAT).

Drugie oddzielne zadanie stanowi budowa 
dróg w ul. Wierzbowej (pow. 910 m2) oraz w ul. 
Cisowej (pow. 780 m2). Te drogi również zosta-
ną wykonane z kostki brukowej. Wartość tej in-
westycji wyniesie 276 tys. zł (netto, bez VAT).

W ramach wykonywanych robót wszystkie 
ulice zostaną odwodnione.

Przetarg nieograniczony wygrał Zakład 
Robót Ogrodniczo – Drogowych z Kobyłki.

red.

RUSZA BUDOWA KOLEJNYCH DRÓG: 
SOWIŃSKIEGO,WYSPIAŃSKIEGO,

WIERZBOWEJ I CISOWEJ

Trwają prace związane z budową drogi w 
ul. I Brygady i ul. Sosnkowskiego.

Do zakresu prac wchodzi wykonanie od-
wodnienia, budowa chodników i wjazdów 
oraz wylanie asfaltowej jezdni.

Jezdnia będzie wykonana z dwóch zasadni-
czych warstw: warstwy wierzchniej ścieralnej 
o grubości 5 cm wykonanej z betonu asfalto-
wego oraz z warstwy stanowiącej podbudowę 
zasadniczą z betonu asfaltowego o grubości 7 
cm. Wjazdy będą wykonane z kostki betono-
wej o grubości 8 cm koloru czerwonego, zaś 
chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm 
koloru szarego.

Na ul. I Brygady powstanie nowa jezdnia o 
powierzchni ok. 1000m2 oraz nowe chodniki 
i wjazdy o powierzchni ok. 500 m2.

Natomiast w ul. Sosnkowskiego zostanie 
wykonana jezdnia o powierzchni ok. 600 m2 
oraz chodniki i wjazdy o łącznej powierzchni 
ok. 400 m2.

Przetarg na te zadania wygrało Przedsię-
biorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POL-
HILD z Kobyłki. Koszt tych inwestycji wy-
niósł 467 484 zł (netto, bez VAT). 

Ostateczny termin wykonania tych prac 
został ustalony na 17 listopada.

red.

BUDOWA ULICY I BRYGADY 
I SOSNKOWSKIEGO

W miejscu zarośniętego placu powstanie nowoczesne boisko

Prace w ul. Sowińskiego
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UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY PRZY UL. KOŚCIELNEJ
cd. ze str. 1

Następnie glos zabrali zaproszeni goście, 
składając na zakończenie na ręce dyrektor 
drobny upominek. Na przykład burmistrz 
Ząbek przekazał kamizelki odblaskowe, 
aby uczniowie mogli bezpiecznie wracać ze 
szkoły, zaś starosta wręczył kronikę, w której 
społeczność szkolna będzie zapisywała naj-
ważniejszy wydarzenia z życia szkoły.

Po ofi cjalnych przemówieniach nastąpił 
moment szczególny dla pierwszoklasistów. 
Złożyli oni bowiem pierwsze w swym życiu 
ślubowanie. Na zakończenie uczniowie szko-
ły przedstawili gościom krótki program arty-
styczny.

Wszystkim uczniom życzymy samych 
sukcesów.

red. Honorowi goście

Pierwszoklasiści prezentowali się okazale

Podczas zwiedzania Ślubowanie
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16 października w Kole Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w 

Ząbkach odbyło się pierwsze spotkanie dzieci 
z pracownikami Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce w ramach realizowanego projektu 
„Playbus”. Stowarzyszenie to jest częścią mię-
dzynarodowej organizacji SOS Kinderdorf In-
ternational, która działa w 132 krajach świata 
od ponad 50 lat.

Playbus to samochód jeżdżący po miastach 
i organizujący aktywne zabawy dla dzieci i 
młodzieży. Inaczej jest on nazywany „Cen-
trum Socjalne na Kółkach”. Zajęcia prowa-
dzone są przez profesjonalistów - pedagogów 
zaopatrzonych w materiały dydaktyczne. 

Głównym celem projektu jest wspieranie 
społeczności lokalnej. Pracownicy realizują 
konkretne potrzeby dzieci i młodzieży po-
przez zabawę i organizację ich czasu wol-
nego. Istotnym celem jest także umacnianie 
rodziny poprzez szkolenia dla rodziców na 
temat spędzania czasu i zabaw z dziećmi. 
Dzieci uczą się poprzez zabawę, integrują 
się. Ważnym elementem działań jest nauka 
rozwiązywania problemów bez stosowania 
fi zycznej i psychicznej przemocy, współdzia-
łanie w grupie poprzez respektowanie prawa 

innych, jak również profi laktyka niepożąda-
nych zachowań. 

Nauka poprzez zabawę jest bardzo przy-
jemnym sposobem rozwijania nowych umie-
jętności i stosowania wiedzy. Zespół Playbusa 
i dzieci bawią się razem jako partnerzy. Mło-
dzież, dzieci nabywają doświadczenia w za-
chowaniu się w grupie, uczą się radzić sobie z 
porażkami, sukcesami. 

Spotkania z Playbusem w Kole TPD od-
bywać się będą cyklicznie (raz w miesiącu 
po dwie godziny). Współpraca zapowiada 
się bardzo ciekawie. Dzieci były zachwycone 
pierwszym spotkaniem. Spodobały się im za-
jęcia, nowe - różnorodne zabawy. 

Pedagodzy projektu organizują zajęcia w 
plenerze, w placówkach socjalnych, oświa-
towych. Patronat nad projektem objęła pani 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta 
st. Warszawy.

Rodzice z Koła TPD

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
rozpoczęły się zmagania i rywalizacja 

naszych uczniów w zawodach sportowych na 
szczeblu rejonowym, powiatowym i międzypo-
wiatowym. Od początku roku szkolnego dzieci 
ciężko pracowały, aby dostać się do reprezen-
tacji szkoły. Praca ta została nagrodzona osiąg-
nięciami sportowymi uczniów ząbkowskiej 
dwójki, którzy zakwalifi kowali się do fi nału 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

W zawodach rejonowych w indywidual-
nych biegach przełajowych wystartowało 70 
uczniów z kl. IV - VI (34 dziewczynki i 36 
chłopców ). Do następnego etapu – zawodów 
powiatowych, zakwalifi kowało się 44 ucz-
niów (23 dziewczynki i 21 chłopców). Do 
zawodów międzypowiatowych przeszło 14 
uczniów (9 dziewcząt i 5 chłopców ), którzy 
walczyli o wejście do fi nału w Mazowieckich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, a zakwalifi -
kowało się 5 uczniów. 

Następna dyscyplina, w której nasi ucznio-
wie wzięli udział, to sztafetowe biegi przeła-
jowe (10 x 800 m). W zawodach tych wystar-

towała reprezentacja dziewcząt i chłopców. W 
rywalizacji powiatu, które odbyły się 2.10.08 
w Wołominie obie drużyny zajęły I miejsce. 
Następnym etapem były zawody międzypo-
wiatowe, zorganizowane 10.10.08 w Biało-
brzegach. Tam również drużyna dziewcząt 
i chłopców zwyciężyła zdobywając dwa I 
miejsca. Teraz naszych małych sportowców 
czeka dłuższa przerwa, do kiedy znów staną 
na starcie, tym razem w Mistrzostwach Ma-
zowsza i mamy nadzieję, że pobiegną po swo-
je zwycięstwo, a właściwie nasze zwycięstwo 
ponieważ reprezentują nasze miasto Ząbki. 

Agnieszka Jarosińska

PLAYBUS W KOLE TPD

WIELKIE SUKCESY MAŁYCH SPORTOWCÓW Z SP NR 2



8

CO SŁYCHAĆ

Apelujemy do Pana Prezydenta RP, Rządu 
i wszystkich elit politycznych o podjęcie 

wszelkich możliwych działań dla zachowania 
w polskich rękach strategicznej dla gospodar-
ki gałęzi przemysłu stoczniowego.

Przemysł stoczniowy w Polsce od lat bo-
ryka się z problemami fi nansowymi. Źle za-
rządzane przedsiębiorstwa przynoszą straty, 
mimo że stocznie na całym świecie są ren-
towne. Jednak zła kondycja fi nansowa pol-
skich stoczni nie może być pretekstem do ich 
oddania w obce prywatne ręce. 

Niestety polski rząd nie przygotował żad-
nego planu ratunkowego dla branży stocznio-
wej, tylko bezkrytycznie przekazał progra-
my restrukturyzacyjne przygotowane przez 
inwestorów prywatnych, czyli Ukraińców i 
Norwegów. Inwestorzy ci nie są jednak stro-
ną postępowania z Komisją Europejską i to 
nie oni będą zwracać pomoc publiczną, tylko 
Państwo Polskie. Minister Skarbu przyznał, 
że wysłane plany nie spełniają wszystkich 
żądań Komisji Europejskiej, więc negatywna 
decyzja jest możliwa. Pytanie – co dalej?

W przypadku negatywnej decyzji szybka 
prywatyzacja to nic innego jak oddanie stocz-
ni w obce ręce ze stratą dla Skarbu Państwa. 
Dlatego w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem 
jest upaństwowienie wszystkich trzech stocz-
ni i ich gruntowna restrukturyzacja przepro-
wadzona przez ekonomistów, a nie polityków. 
Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zacho-
wać w polskich rękach tę strategiczną dla 
gospodarki gałąź przemysłu, jaką jest branża 
stoczniowa. 

Kryzys fi nansowy, który dotyka właśnie 
Europę, powoduje, że poszczególne państwa 
udzielają wsparcia strategicznym bankom, 
aby zapobiec ekonomicznej i gospodarczej 
katastrofi e. Tymczasem w Polsce zasypywany 
jest przemysł stoczniowy, a zagraniczni inwe-
storzy przejmują funkcjonujące przedsiębior-
stwa, do czego państwo jeszcze dopłaca. Po 
co więc była pomoc publiczna, skoro stocz-
nie przestają być w polskich rękach? Równie 
dobrze można było oddać je w takim samym 
stanie kilka lat temu, bez udzielania kolejnej 
pomocy publicznej, którą stocznie skonsumo-
wały zamiast przeznaczyć na gruntowną re-
strukturyzację i doprowadziły tym samym do 
wszczęcia przez Komisję Europejską postę-
powania wyjaśniającego przeciwko Polsce. 

Dlatego też apelujemy do rządzących, aby 
nie popełniali tych samym błędów i nie po-
zbywali się pochopnie przedsiębiorstw stano-
wiących fi lar polskiej gospodarki na północy 
kraju. Najważniejszym obecnie problemem 
jest trwałe odzyskanie rentowności przez 
stocznie, co może zostać osiągnięte jedynie 
poprzez przeprowadzenie gruntownej re-
strukturyzacji oraz utrzymanie przez pań-
stwo kontroli nad tym sektorem, ze względu 
na strategiczny charakter, który musi być 
uwzględniony w długoterminowej strategii 
państwa. W przeciwnym wypadku to nic inne-
go jak pozbycie się przedsiębiorstw ze szkodą 
dla Skarbu Państwa. 

Niekompetentna kadra kierownicza i brak 
spójnej strategii ekonomicznej doprowadziły 
przez lata do zapaści gospodarczej. Jesteśmy 

krajem w środku Europy, który wykorzystując 
swoje położenie geografi czne mógłby być po-
tęgą gospodarczą.

Polska wychowała wiele wybitnych umy-
słów, jednak państwo nie potrafi ło ich zatrzy-
mać dla siebie. Nie pozwólmy na oddanie za 
bezcen ostatniego fi laru, na którym możliwe 
jest podźwignięcie polskiej gospodarki. 

Upaństwowienie i restrukturyzacja to je-
dyne obecnie rozwiązanie dla stoczni, aby 
uchronić miejsca pracy i spowodować odro-
dzenie gospodarcze kraju w dobie szalejącego 
kryzysu fi nansowego. Pochopnie pozbyliśmy 
się polskich banków i towarzystw ubezpie-
czeniowych, a decyzje za nas podejmowane 
są przez inne kraje. Nie można pozwolić, aby 
Polska straciła także swoje znaczenie gospo-
darcze, które dzięki stoczniom może zostać 
trwale odbudowane. I nie wolno doprowadzić, 
byśmy stali się krajem, który będzie jedynie 
konsumentem dóbr i usług wytworzonych w 
innych państwach, słabym uzależnionym fi -
nansowo i gospodarczo Państwem ubezwłas-
nowolnionym. 

Z tak wielkim trudem nasi przodkowie od-
zyskali dostęp do morza, płacąc daninę krwi bo-
haterów. Bałtyk i stocznie to okno na świat dla 
Polski, dlatego nie wolno nam dziś tych stoczni 
utracić przez spolegliwość i krótkowzroczność 
kolejnych ekip rządzących Polską. 

Przewodniczący - Ryszard Walczak
Prezes Społecznego Ogólnopolskiego 

Komitetu Pamięci Księdza 
Jerzego Popiełuszki

16 października W Domu Rekolekcyjno 
– Formacyjnym Warszawa Bielany od-

był się wspólny wieczór pamięci pod hasłem 
„Ślubujemy Księże Jerzy”. Spotkanie upa-
miętniało 24 – tą rocznicę męczęńskiej śmierci 
Księdza Jerzego Popiełuszki.

Zostało ono poprowadzone przez aktorów 

scen warszawskich: Barbarę Dobrzyńską oraz 
Józefa Kasprzyka. Na scenie wystąpił także 
Krzysztof Kąkolewski – autor książki „Ks. 
Jerzy w rękach oprawców” oraz prof. dr hab. 
Ryszard Rumianek - rektor Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego.

Na zakończenie z pięknym programem arty-

stycznym wystąpili uczniowie Publicznego Gim-
nazjum Nr 2 im. Ks. J. Popiełuszki w Ząbkach, 
składając tym samym hołd swemu patronowi.

Występ ząbkowskiej młodzieży spotkał się 
z dużym uznaniem, za co został nagrodzony 
przez publiczność gromkimi brawami. 

red. 

KU PAMIĘCI KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

W OBRONIE POLSKIEGO INTERESU NARODOWEGO 
I WOLNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ



9

CO SŁYCHAĆ

8 października z okazji Dnia Seniora świę-
tował ząbkowski Klub Seniora „Retro”. 

Uroczystość była tym bardziej wyjątkowa, że 
Klub obchodzi w tym roku 30 – lecie swego 
istnienia. Uroczyste spotkanie ząbkowskich 
seniorów tradycyjnie rozpoczyna się mszą 

świętą. Klub „Retro” związany jest z parafi ą 
pw. Miłosierdzia Bożego, więc tam też mia-
ły miejsce jubileuszowe uroczystości. Oko-
licznościową mszę odprawił proboszcz, ks. 
Andrzej Kopczyński. W swym kazaniu pro-
boszcz zwracał się bezpośrednio do seniorów, 

podkreślał i przypominał im, jak ważą rolę 
spełniają w życiu wspólnoty parafi alnej, ale 
także szerzej - w życiu społeczności lokalnej. 
Ksiądz proboszcz przypominał, że ich życiowe 
doświadczenie jest olbrzymim kapitałem, któ-
rym mogą obdarzyć młodsze pokolenia. Rola 
seniorów w każdej społeczności jest wręcz nie 
do przecenienia.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w 
Dolnym Kościele. Na zaproszenie zarządu na 
spotkanie stawił się również burmistrz Robert 
Perkowski, który złożył gratulacje i wręczył 
upominki seniorom, którzy ukończyli 80 lat. 

Po części ofi cjalnej nastąpił krótki program 
artystyczny, który okazał się dla seniorów nie 
lada niespodzianką. Specjalnie dla nich wystą-
pił bowiem zespół góralski spod Babiej Góry. 
Wszyscy świetnie się bawili. Wszystkim senio-
rom życzymy na co dzień takiej pogody ducha, 
jaka im towarzyszyła podczas tego spotkania.

red.

Agro-Technika S.A., która prowadzi Praską 
Giełdę Spożywczą w Ząbkach, została 

laureatem tegorocznej edycji prestiżowej ogól-
nopolskiej nagrody im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „Przedsiębiorczość” w branży „Usługi”. 
Nagrodę, w postaci statuetki, odebrał prezes 
zarządu fi rmy Zenon Daniłowski.

Ceremonia wręczenia statuetek laureatom z 
całej Polski, pod patronatem honorowym Pre-
zesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
odbyła się w stolicy Wielkopolski, 17 paździer-
nika br., w Word Trade Center Poznań.

W uroczystości wzięli udział najwyżsi 
przedstawiciele władz administracyjnych, 
samorządowych oraz świata gospodarczego 
Wielkopolski. Statuetki wręczyli laureatom: w 
imieniu ministra Eugeniusza T. Grzeszczaka z 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – dorad-
ca ministra Maciej A. Suszek, wicewojewoda 
wielkopolski Przemysław Pacia, wiceprezes 
zarządu Międzynarodowych Targów Poznań-
skich Grzegorz Turkiewicz oraz prezes World 
Trade Center Poznań Paweł Burczyk.

Na ręce kapituły wpłynęło w tym roku 96 
nominacji z 14 województw. Kapituła przy-
znała równoznaczne nagrody 18 fi rmom z 8 
województw. Agro-Technika S.A. była jedyną 

nagrodzoną fi rmą z województwa mazowie-
ckiego.

Zaszczyt podziękowania za nagrody, w 
imieniu laureatów, przypadł prezesowi Agro-
Techniki Zenonowi Daniłowskiemu.

Przedsięwzięcie w postaci niezwykle ce-
nionej w świecie biznesu nagrody, promuje 
rodzimą przedsiębiorczość i upowszechnia 
postawy gospodarcze godne naśladowania. 
Stanowi ponadto ważny element budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, bowiem w 
wyłonienie kandydatów do nagrody angażuje 
samorządy wszystkich szczebli. 

Procedura przyznawania statuetki pozwa-
la spośród setek fi rm wyłonić najuczciwsze, z 
którymi warto robić interesy. Każdej edycji to-
warzyszy specjalne wydanie katalogu „Z nimi 
warto robić interesy”. Stanowi on cenne źródło 
informacji dla kontrahentów poszukujących w 
biznesie rzetelnych partnerów. Po ceremonii 
wręczenia statuetek każdy z laureatów otrzymał 
po 100 egzemplarzy najnowszej edycji tego ka-
talogu, w którym został zaprezentowany.

Prawo nominowania kandydatów do na-
grody mają samorządy. Każda kandydatura 
była weryfi kowana pod względem rzetelności 
wobec kontrahentów oraz wypełniania powin-

ności wynikających z obowiązującego prawa.
Finały poszczególnych edycji nagrody od-

bywają się w trakcie odpowiadających im eks-
pozycji targowych Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Całością kieruje Biuro Nagrody 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, działające 
przy Stowarzyszeniu im. E. Kwiatkowskiego 
w Poznaniu. Prezesem zarządu Stowarzysze-
nia jest minister Eugeniusz T. Grzeszczak.

red.

30 LAT KLUBU SENIORA „RETRO”

NAGRODA E. KWIATKOWSKIEGO 
DLA AGRO - TECHNIKI

Na pierwszym planie dostojne jubilatki
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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



11

CO SŁYCHAĆ

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko młodszy referent ds. obywatelskich.

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki 

www.umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki

 ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewiden-

cji gruntów i budynków jako działka nr 2 o pow. 0,5944 ha, położonej w obrębie 0020, przy ul. Stefana Batorego 
Nr 4, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00032059/3 (d. Kw nr VII-106133).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 000 000,00 zł + 22% podatku VAT 
Wadium: 400 000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 17.12.2008 r. (środa) o godz. 1600 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, przy ulicy 
Batorego Nr 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10 grudnia 2008 r. na konto urzędu: Bank 
PeKaO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na konto).

Nieruchomość przedmiotowa jest objęta aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Ząbki, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w 
Ząbkach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1227).

Zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczo-
nym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w strefi e konserwatorskiej miasta – ogrodu.

Na tym obszarze dopuszcza się zabudowę budynkiem (budynkami) wielokondygnacyjnym (do 10 kondygnacji 
nadziemnych, tzw. „dominant”) w eksponowanym miejscu, usług nieuciążliwych, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenu. 

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem magazynu zbożowego, 2-kondygnacyjnego o pow. zabudowy 
1917 m2, dla którego to budynku Urząd Miasta Ząbki posiada aktualną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany 
rozbiórki zawierającą pozwolenie na jej wykonanie.

Nieruchomość jest uzbrojona w następujące przyłącza:
• elektroenergetyczne,
• wodociągowe,
• kanalizacyjne (kanalizacja miejska),
• gazowe (w ul. Batorego)
oraz posiada utwardzoną drogę dojazdową (jezdnia asfaltowa).

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz 
dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezento-
wania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu 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 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ząbki, 
telefon (0-22) 781-68-14 (do 17), wew. 120, 121, w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski
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CO SŁYCHAĆ

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA

W niedzielę 19.10.2008 roku została roze-
grana III edycja turnieju piłki nożnej o 

Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Tym razem 
udział mogli wziąć wszyscy chętni, którzy ukoń-
czyli 14 rok życia. Do rywalizacji przystąpiło 6 
zespołów, które rozgrywały mecze systemem 
„każdy z każdym”. Tak więc do rozegrania było 
15 spotkań. Część z nich stała naprawdę na 
wysokim poziomie. Po zaciętej walce, w któ-
rej aż do ostatniej serii spotkań ważyły się losy 
zwycięstwa w turnieju, pierwsze miejsce zajęła 
drużyna „Podlasie”. Na drugiej pozycji uplaso-
wała się drużyna „DP Drewnica”. Zespół, który, 
mimo iż w bezpośrednim pojedynku okazał się 
lepszy od „Podlasia” wygrywając 4:1, a w całym 
turnieju nie poniósł porażki, musiał zadowolić 
się niestety tylko wicemistrzostwem. 

Jacek Romańczuk

Wyniki spotkań:
Drewnica - Podlasie 4:1 
Klasa 2A - Engele 0:8 
Czarni - Bajkowe 2:3 
Drewnica - Klasa 2A 6:0 
Podlasie - Czarni 2:0 
Engele - Bajkowe 0:0 
Drewnica - Czarni 5:1 . 
Bajkowe - Klasa 2A 6:1 
Podlasie - Engel 2:1 
Drewnica - Bajkowe 0:0 
Engele - Czarni 2:0 
Podlasie - Klasa 2A 5:0 
Drewnica - Engele 0:0 
Podlasie - Bajkowe 2:0 
Czarni - Klasa 2A 4:0 

Klasyfi kacja końcowa:
Podlasie - 12 pkt 
DP Drewnica - 11 pkt 
FC Engele - 8 pkt 
CWKS Bajkowe - 8 pkt 
Czarni - 3 pkt 
Klasa 2A Gimnazjum nr 1 - 0 pkt.

Ząbki
ul. Powstańców 2

tel.: 762-56-34
pon.-pt. 800–2000

sob. 900–1600

niedz. 1100-1500

WYSTARTUJ W BIEGU Z OKAZJI 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Ząbkach zapraszają wszystkich chętnych do udziału w biegu ulicznym 
z okazji Święta Niepodległości na dystansie 3 km. Bieg odbędzie się 11 listopada 2008 
r. Start nastąpi o godz. 12:00 z M.O.S.iR. w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21. Meta 
usytuowana będzie na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach. 

Zapisy w dniu biegu od godz. 11.15 w Sekretariacie M.O.S.i R. 
Dla każdego uczestnika przewidziano pamiątkowe upominki i ciepły poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!!!
Jacek Romańczuk

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


