
Szanowni Państwo,
W tym roku 15 sierpnia roz-

poczęcie rocznicowych uro-
czystości nastąpiło o godz. 
10.00 w miejscu śmierci Ks. 
Ignacego Skorupki w Ossowie 
skąd po modlitwie i złożeniu 
kwiatów pod krzyżem pamięci 
ruszyła procesja pod pomnik 
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 
i do kaplicy przy mogiłach 
poległych w Ossowie. W tym 
miejscu Ks. Arcybiskup Leszek 
Sławoj Głódź w asyście księży 
prałatów odprawił uroczyste 
nabożeństwo w intencji pole-
głych w wojnie polsko–bolsze-
wickiej w 1920 roku, po czym 
nastąpił apel poległych, salwa 
honorowa i złożenie 
kwiatów. 

Podobne nabożeń-
stwo zostało odpra-
wione na cmentarzu 
poległych obrońców 
Warszawy z 1920 r. w 
Radzyminie o godz.17 
gdzie po nabożeństwie 
nastąpiło uroczyste 
poświęcenie pomni-
ka Księdza Ignacego 
Skorupki przez Ks. 
Arcybiskupa Leszka 
Sławoja Głódzia 
Ordynariusza Diecezji 
Warszawsko-Praskiej 

w asyście Biskupa Polowego Ks. 
Generała Tadeusza Płoskiego 
i Kapłanów. Odsłonięcia obe-
lisku dokonali: Prezydent RP 
Lech Kaczyński i Ryszard 
Walczak, fundator obeli-
sku, Prezes Stowarzyszenia 
Ogólnopolskiego Komitetu 
Budowy Pomnika Romana 
Dmowskiego.

Ceremonii poświęcenia i 
odsłonięcia pomnika dokonano 
w obecności Wicepremiera RP 
Andrzeja Leppera, Ministrów 
Obrony Narodowej Radosława 
Sikorskiego i Antoniego 
Macierewicza i innych mini-
strów, wiceministrów wraz z 
wicewojewodą mazowieckim 

Jackiem Sasinem i przedstawi-
cielami różnego szczebla samo-
rządowego oraz licznie przyby-
łym społeczeństwem.

 Pomnik upamiętniający 
bohaterskiego kapelana księ-
dza Ignacego Skorupkę ufun-
dowałem osobiście i współ-
organizowałem z Księdzem 
Dziekanem Stanisławem 
Kuciem, proboszczem Parafii 
Przemienienia Pańskiego w 
Radzyminie. 

Przekazałem Księdzu 
Dziekanowi obelisk z wystrzę-
pionego brązowego granitu 
polskiego, na którym umiesz-
czono płaskorzeźbę z brązu 
z wizerunkiem Ks. Ignacego 
Skorupki wraz z czarno-
mosiężnym krzyżem, pod 
spodem widnieje napis: 

cd. na str. 7
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4 września br. miało miej-
sce uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2006/2007 w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Gen. Franciszka Kleeberga. 
Uroczystość zaszczycili 
przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz ks. pro-
boszcz Parafii Świętej Trójcy 
– Edward Kowara. Obecny 
był również starosta Powiatu 
Wołomińskiego – Konrad 
Rytel. A było to niezwykłe 
otwarcie szkoły, gdyż w tym 
roku uczniowie rozpoczęli 
naukę w odnowionym budyn-
ku. Pani dyrektor Joanna 
Odzeniak podziękowała 
wszystkim gościom za przyby-
cie oraz za trud wyremontowa-
nia szkoły. Szczególnie gorące 
podziękowania skierowała do 
władz miasta. Panowała uro-
czysta atmosfera, tradycyjnie 
nie zabrakło pięknych kwia-
tów i podziękowań.  Także 
burmistrz Jerzy Boksznajder 
podziękował wszystkim, „(...), 

że nowy rok szkolny rozpocznie 
się w częściowo wyremontowa-
nej szkole (..)”. 

Kwestia remontu Szkoły 
Podstawowej nr 1 była jednym 
z głównych zadań, jakie posta-
wiła sobie Komisja Społeczna i 
to z jej inicjatywy Rada Miasta 
wprowadziła to zadanie do 
planu inwestycyjnego już na 
2005 r. Radni zaplanowali na 
ten cel kwotę 1.540.000 zł.  
Remont tej najstarszej szkoły 
w Ząbkach, w której uczy się 
prawie 1000 uczniów, obej-
mował docieplenie budynku, 
odnowienie elewacji, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwio-
wej. Wymieniono również 
instalację elektryczną, 
centralnego ogrzewania i 
zmodernizowano sanita-
riaty. 

Miejmy nadzieję, że 
odmieniona „Jedynka” 
będzie jeszcze długo słu-
żyła uczniom.

red. j a k o ś ć   i  T r a d y c j a

Z bki, ul. Pi sudskiego 180 

z okazji XV-lecia dzia alno ci
zaprasza na 

PREZENTACJE HURTOWNI 
dzia aj cych na

Praskiej Gie dzie Spo ywczej

„POLSKIE SMAKI” 
5 i 6 pa dziernika 2006 roku, w godzinach 

7.00-15.00
na odwiedzaj cych czekaj  nowe produkty, degustacje i 

kiermasze.

ZOBACZYSZ – SPRÓBUJESZ – KUPISZ 

NAUKA J ZYKA 
ANGIELSKIEGO

mgr Andrew James 
native speaker 

- Przygotowanie do matury, FCE, CAE 
i innych egzaminów, równie

korepetycje. 
- Nauka indywidualna lub w ma ych

grupach.
Zapraszamy dzieci, m odzie  i 

doros ych. 
Z bki, ul. Chopina 8 (blisko 

stacji PKP) 
Tel. 781-46-10, 0601-384-104 

e-mail: ajames@wp.pl






















ODMiENiONA SZkOŁA 
PODSTAWOWA NR 1

Domel. Autoryzowany 
zakład naprawy AGD 
naprawia: pralki auto-
matyczne, chłodziarki, 
c h ł o d z i a r k o - z a m r a -
żarki, zmywarki, kuch-
nie mikrofalowe, itp. 
Inż. Ryszard Szczęśniak, 
Ząbki, ul. Lisa Ku-
li 19a, tel. 0227817368 
lub 0604688037, www.
domel-agd.waw.pl. Firma 
istnieje od 1982 roku.

F-16 W 
ZĄBkACh

Wkrótce do Polski przy-
lecą dwa pierwsze myśliwce 
F-16. Miło nam poinformo-
wać, że dyrektorem progra-
mu MON wdrażania tych 
samolotów jest mieszkaniec 
naszego miasta płk. Piotr 
Łukaszewicz.

red.

Czując moralny obowiązek 
zło żenia Państwu sprawozda-
nia, niniejszym przedstawiam 
skrót osiągnięć dokonanych 
podczas kończącej się kadencji 
w Radzie Powiatu.

Do osiągnięć w sferze samo-
rządowej można zaliczyć prze-
de wszystkim uruchomienie 
powiatowych inwestycji wyko-
nanych na terenie Ząbek. 
Od samego początku głośno 
zabiegałem o poprawę powia-

towych dróg w Ząbkach (jest 
to udokumentowane w proto-
kołach), które wówczas były w 
najgorszym stanie. Początkowo 
byłem osamotniony w swo-
ich działaniach, aczkolwiek 
po pewnym czasie dołączył 
do mnie kolejny radny repre-
zentujący Ząbki. Ostatecznie 
udało się: stworzyć rondo przy 
ulicy Powstańców, wybudować 
nowe nawierzchnie asfaltowe 
i chodniki na ulicach Wojska 
Polskiego, Batorego,Kolejowej 
i Szpitalnej oraz inne. 

cd. na str. 7

SPRAWOZDANiE

Wśród odwiedzających prezentacje, którzy wrzucą kupon do specjalnej 
skrzynki rozlosowanych zostanie 30 koszy z wiktuałami
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Dnia 31 sierpnia br. odbyła 
się 54. sesja Rady Miasta.

Uchwała w sprawie wpro-
wadzenia zmian do budżetu 
Miasta Ząbki na 2006 r. 

Po wykonaniu analizy i 
sprawozdaniu za I półrocze 
2006 r. urealniono dochody. 
Zmiany  dotyczą zwiększenia 
wpływu z przekształcenia 
prawa własności, większych 
dochodów z tytułu odsetek 
bankowych, umów cywilono-
prawnych. Od gminy Marki 
dostaliśmy zwrot kosztów za 
korzystanie z ząbkowskich 
przedszkoli publicznych 
przez dzieci z tej miejsco-
wości.

Ponieważ żaden z wniosków 
Urzędu Miasta o dofinanso-
wanie z funduszy unijnych nie 
uzyskał akceptacji skorygowa-
no plan inwestycyjny na rok 
bieżący, zwiększając środki 
własne na te inwestycje. 

Uchwała w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dota-
cji dla niepublicznych przed-
szkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjów.

Radni określili zasady 
udzielania dotacji z budżetu 
miasta Ząbki dla niepublicz-

nych przedszkoli oraz niepub-
licznych szkół podstawowych 
i gimnazjów, w tym z oddzia-
łami integracyjnymi. Dotacje 
przyznawane są na podstawie 
wniosku, który jest do pobra-
nia w Biurze Rady Miasta 
Ząbki.

Uchwała zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia liczby punk-
tów sprzedaży napojów zawiera-
jących powyżej 4,5% alkoholu.

Zmieniono uchwałę Nr 27/
IV/03 dnia 14 lutego 2003 r. 
Ustalono limit 70 punktów, 
które będą mogły sprzedawać 
napoje zawierające powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa).

Uchwały geodezyjne. 
Rada Miasta wyraziła zgodę 

na sprzedaż wszystkich lokali 
mieszkalnych w budynku wie-
lomieszkaniowym położonym 
przy ul. Batorego 6. Ponadto 
w przypadku jednoczesnego 
ich wykupu wyrażono zgodę 
na udzielenie bonifikaty w 
wysokości 90% ceny poszcze-
gólnych lokali mieszkalnych 
lub 70% ceny w pozostałych 
przypadkach. Nie wyrażono 
natomiast zgody na sprzedaż 
działki ewidencyjnej nr 6/1 

z obrębu 1-20 o powierzchni 
708 m2 położonej pomiędzy 
ulicami Wojska Polskiego i 
Batorego, na której stoją 
garaże.

Nie wyrażono zgody na zby-
cie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działki ewidencyjne 
nr 19/7 o pow. 318 m2, nr 19/8 
o pow. 151 m2 i nr 19/9 o pow. 
15 m2 z obrębu 3-03 przy 
ulicy Targowej.

Uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych.

Radni wyrazili zgodę na 
wydzierżawienie na okres 10 
lat działki ewidencyjnej nr 3/4 
z obrębu 1-20 o powierzchni 
413 m2 położonej pomiędzy 
ulicami Wojska Polskiego i 
Batorego. Na wniosek Komisji 
Rewizyjnej wprowadzono 
zapis, że zgoda dotyczy tylko 
dzierżawy osobom fizycznym, 
aktualnym użytkownikom 
garaży.

Wyrażono zgodę na zamia-
nę nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka nr 
22 z obrębu 3-25 o powierzch-
ni 669 m2 położonej przy 
ulicy Ułańskiej na nierucho-
mość zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym wielorodzin-

54. SESjA RADY MiASTA

W związku z przekrocze-
niem liczby 20.000 mieszkań-
ców Rada Miasta na 52 sesji 
w dniu 21 czerwca br. przy-
jęła nowy podział miasta na 

okręgi wyborcze i stałe obwo-
dy głosowania. Określono 
ich numery, granice i licz-
bę radnych wybieranych w 
każdy okręgu. W pierwszym 

okręgu będzie wybieranych 
5 radnych, w dwóch pozo-
stałych 8 radnych. Łącznie 
Ząbki będą miały 21 rad-
nych. Poniżej prezentujemy 
nowe okręgi wyborcze i stałe 
obwody głosowania.

red.

OkRęgi i OBWODY gŁOSOWANiA

Kwestia budowy ulic jest 
obecnie chyba najczęściej 
poruszanym tematem w dys-
kusjach o naszym mieście. 
Każdy chciałby i ma prawo żyć 
godnie. Dojście do własnego 
domu bez obawy o zabłocenie 
butów nie powinno być w XXI 
wieku luksusem. Tak samo 
jak, dojechanie samochodem 
bez ryzyka uszkodzenia amor-
tyzatorów czy podwozia. 

Trudno obiecać, że wszyst-
kie ulice w naszym mieście 
uda się wybudować w ciągu 
najbliższego roku czy choć-
by czteroletniej kaden-
cji. Na pewno jednak nowy 
Burmistrz w ciągu maksimum 

roku powinien przygotować 
kompleksową koncepcję całej 
sieci drogowej wraz z infra-
strukturą podziemną.

Każda ulica powinna mieć 
precyzyjnie określoną szero-
kość, tzw. linie rozgranicza-
jące. One pokażą, ile gruntu 
miasto będzie musiało wykupić 
i gdzie powinny być stawiane 
nowe ogrodzenia. Decyzje o 
szerokości ulicy należy wypra-
cować wspólnie z mieszkańca-
mi tej ulicy, tak aby maksymal-
nie uwzględnić ich potrzeby. 
Czy mają być parkingi, pas 
zieleni, a może ścieżka rowero-
wa. Wybory te mogą przecież 
skutkować pomniejszeniem 
własnych działek na rzecz pasa 
ulicznego.              cd. na str. 6
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1
Ulice: ks. Budkiewicza , Cicha, Drewnicka, Graniczna, Gwiaździsta, Kochanowskie-
go, ks. Kuleszy, Leśna, Na Bagnie, Narutowicza, Pogodna, ks. Popiełuszki, Prosta, 
Radzymińska, ks. Skargi, Spokojna, Szpitalna, Wigury, Wilcza, Zakopiańska, Żwirki 

2556

1 5

2

Ulice: Batorego (bez nr 2 i nr 2a), Bortnowskiego, I Brygady, Gałczyńskiego, Górno-
śląska, Hallera, Kombatantów, Konopnickiej, Lisa Kuli, 11-go Listopada, Piaskowa, 
Sławoja-Składkowskiego, Sobieskiego, Sosnkowskiego, Starzyńskiego, Tetmajera, 
Wita Stwosza, Wolności, Wyspiańskiego,  ks. kard. Wyszyńskiego, Żeromskiego 

2722

3
Ulice: Asnyka, Batorego nr 2 i 2a, Cisowa, Kolejowa, Leszyckiego, Modrzewiowa, 
Moniuszki, Norwida,  Orzeszkowej, Paderewskiego, Prusa, Rychlińskiego, Sienkiewi-
cza, Wierzbowa, Wojska Polskiego

1592

2 8

4

Ulice: Bema, Brzozowa, Chabrowa, Chłopickiego, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, 
Klamrowa, Łąkowa, Mickiewicza, Mokra, Niepodległości, Nowa, Ogrodowa, Par-
kowa, Piastowska, Polna, Sezamkowa, Słowiańska, Sowińskiego, Torfowa, Wesoła, 
Wiśniowa, Wysockiego

2744

5

Ulice: Błękitna, Bociania, Brukowa, Ceglana, Dolna, Jeziorna, Kamienna, Kossaka, 
Krzywa, Łabędzia, Łagodna, Łodygowa, Piłsudskiego – strona nieparzysta od nr 37 
do końca i strona parzysta od nr 48 do końca, Rybna, Skowronka, Skrajna, Słowicza, 
Sokola, Warszawska, Wspólna, Zielona, Zimna, Żabia, Żurawia

1488

6

Ulice: Bartosza, Czołgistów, Fiedlera, Harcerska, Jesienna, Kołłątaja, Kwiatowa, 
Lotnicza, Mała, Matejki, Morcinka, Obrońców, Piłsudskiego – strona nieparzysta od nr 
1 do nr 35 i strona parzysta od nr 2 do nr 46, Poniatowskiego, gen. Rómmla, Saperów, 
Sikorskiego – strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 2 do nr 32,    
ks. Skorupki – strona nieparzysta od nr 1 do nr 41 i strona parzysta od nr 2 do nr 64, 
Staszica, Szczęśliwa, Szkolna, Targowa, Westerplatte, Wiosenna, Zaciszna

2365

7

Ulice: Broniewskiego, Bukowa, Chopina, Dębowa, Gdyńska, Jodłowa, Klonowa, 
Kręta, Krótka, Langiewicza, Legionów, Lipowa, 3-go Maja, Okrężna, Okrzei, Orla, 
Reja, Rembertowska, Sikorskiego – od nr 33 do końca (strona parzysta i nieparzysta), 
Sióstr Biendarzewskich, ks. Skorupki – strona nieparzysta od nr 43 do końca i strona 
parzysta od nr 66 do końca, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Stefczyka, 
Topolowa, Traugutta, Wąska, 17-go Września, Wrzosowa, Wyzwolenia

2700

3 8
8 Ulice: Gajowa, Jaśminowa, Kosynierów, Kościuszki, Krucza, Pułaskiego, Sasanki, 

Szwoleżerów, Świerkowa, Tulipanowa, Wronia, Zieleniecka, Żołnierska  1774

9
Ulice: Powstańców-numery nieparzyste, Akacjowa, Andersena, Baśniowa, Bratnia, 
Dzika, Jagiellońska, Jasna, Kaszubska, Kopernika, Ignacego Krasickiego, gen. Macz-
ka, Mazowiecka, Miła, Reymonta, Różana, Ułańska, Wybickiego, Tęczowa

1835

10 Ulice: Powstańców-numery parzyste, Baczyńskiego, Chełmońskiego, Herberta, Mal-
czewskiego, Podleśna, Kościelna, Złota  1741

Budowa ulic 

nym, oznaczoną w rejestrze 
ewidencji jako działka nr 7 z 
obrębu 3-11 o pow. 1258 m2 
położonej przy ul. Skorupki, 
stanowiącej własność osoby 
fizycznej, bez dopłaty ze stro-
ny miasta Ząbki.

Nie wyrażono zgody na 
zamianę nieruchomości grun-
towej oznaczonej w ewiden-
cji gruntów i budynków jako 
działka nr 15 z obrębu 3-04 o 
powierzchni 806 m2 położo-
nej przy ulicy Poniatowskiego 
stanowiącej własność miasta 
na lokal nr 75 o pow. 172,2 m2 
w budynku położonym przy 
ulicy Orlej 6 stanowiącym 
własność Dolcan II Sp. z o. o. 

Uchwała w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finan-
sowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Miejskiej 
Przychodni Zdrowia w 
Ząbkach za rok 2005.

Rada Miasta nie miała żad-
nych uwag i zastrzeżeń do 
sprawozdania.

Uchwała w sprawie Planu 
gospodarki Odpadami dla 
Miasta Ząbki na lata 2006 
– 2011.

Rada Miasta uchwali-
ła plan gospodarki odpa-
dami dla naszego miasta. 
Celem Planu jest opracowa-
nie działań zmierzających 
do utworzenia nowoczesne-
go systemu gospodarowania 
odpadami.„Plan gospodarki 
odpadami dla gminy miej-
skiej Ząbki” został opraco-
wany zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 9 
kwietnia 2003 roku w sprawie 
sporządzania planów gospo-
darki odpadami.

Stanowisko Rady Miasta 
w sprawie przyczyn groma-
dzenia obok granicy miasta 
Ząbki hałd popiołów.

Na wniosek Komisji 
Gospodarczej Rada Miasta 
zaapelowała do Burmistrza 
Miasta o podjęcie pilnych 
działań w celu ustalenia przy-
czyn gromadzenia obok grani-
cy miasta Ząbki (w sąsiedztwie 
Elektrociepłowni Kawęczyn ) 
hałd popiołów, oraz usunięcia 
możliwego zagrożenia (zatru-
cie wód gruntowych oraz opary 
wydobywające się z hałd) dla 
mieszkańców Ząbek poprzez 

ustalanie legalności oraz celu 
gromadzenia hałd popiołów. 
W przypadku ustalenia nie-
legalności usytuowania wysy-
piska popiołów Rada Miasta 
apeluje o zawiadomienie 
organów ścigania o możliwym 
popełnieniu przestępstwa. 

Stanowisko Rady Miasta w 
sprawie ul. Nowoziemowita.

Na wniosek Przewod-
niczącego Rady Miasta p. 
Sławomira Ziemskiego Rada 
Miasta debatowała nad 
możliwością budowy ulicy 
Nowoziemowita. Ostatecznie 
przyjęto propozycję Komisji 
Rewizyjnej o opracowaniu 
przez Urząd Miasta studium 
wykonalności tej inwestycji, 
które powinno obejmować 
wszelkie aspekty prawne i 
ekonomiczne. 

Pismo ZTM w kwestii 
zawieszenia kursowania linii 
145 i 345 przez Ząbki.

Przewodniczący Rady 
Miasta zapoznał radnych z 
pismem jakie otrzymał od 
Dyrektora ZTM p. Roberta 
Czapli. ZTM informuje, że 
wystosował do Burmistrza 
pismo o wypowiedzeniu 
Porozumienia z Ząbkami 
w kwestii kursowania przez 
nasze miasto autobusów 
ZTMu. Dyrektor, jako powo-
dy swojej decyzji podał kwestie 
finansowe (na liniach 145, 190 
i 345 obowiązuje strefa miej-
ska, choć jest to linia kursują-
ca poza terenem Warszawy, co 
przy wzroście kosztów m.in. 
paliwa powoduje koniecz-
ność dopłacania przez m.st. 
Warszawę do mieszkańców 
Ząbek) oraz kwestie samej 
współpracy z gminą Ząbki 
(„Dotychczasowa długotrwa-
ła korespondencja pomiędzy 
Urzędem Gminy Ząbki, w 
sprawie wprowadzenia zmian 
w układzie komunikacyjnym, 
z której wynika, że Gmina 
Ząbki kilkakrotnie występo-
wała do ZTM z wnioskami 
dotyczącymi rozszerzenia 
zakresu usług komunikacyj-
nych, a ZTM zawsze z peł-
nym zaangażowaniem prze-
prowadzał niezbędne analizy 
i poszukiwał nowych rozwią-
zań. W trakcie wykonywanych 
analiz odbywały się przejazdy 
autobusami pomlarowymi w

cd. na str. 3
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celu określenia niezbędnych 
korekt układu ulic i lokali-
zacji przystanków oraz prze-
prowadzano konieczne wizje 
w terenie. Niestety pomimo 
upływu dwóch lat Gmina 
nie podjęła żadnych działań 
niezbędnych dla spełnienia 
podstawowych warunków 
umożliwiających wprowa-
dzenie planowanych, zmian 
w układzie komunikacyjnym. 
Należy podkreślić przy tym, 
że w innych gminach więk-
szość prac, które zostały okre-
ślone w warunkach ZTM, 
wykonywano w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy.”) 
Dyrektor ZTM jako osta-
teczny termin uzgodnienia 
nowych zasad współpracy 
podał 30 listopada br., po 
którym to terminie autobu-
sy ZTM nie będą zatrzymy-
wać się na terenie Ząbek. 
Według Burmistrza pismo 
ZTM jest szantażem, któ-
rego celem jest uzyskanie 
od naszej gminy większych 
dopłat. Burmistrz zadekla-
rował gotowość do negocja-
cji z ZTM. Większość rad-
nych uznała, że utrzymanie 
linii autobusowych ZTMu, 
pomimo wzrostu naszych 
dopłat, i tak będzie dla 
Ząbek korzystne. 

red.

54. SESjA RADY 
MiASTA - cd. ze str.2

Sprawa dotyczy wyboru 
priorytetowych projektów o 
oddziaływaniu regionalnym 
dla miast i gmin województwa 
mazowieckiego, a następnie 
wpisaniem ich „na sztywno” 
do suplementu inwestycyjne-
go Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego w okresie 
2007 – 2013.

Możliwość taką dają zapi-
sy znajdującego się aktual-
nie w procesie konsultacji 
społecznych ww. dokumen-
tu, który realizować będzie 
cele Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego 
do roku 2020, których współ-
finansowanie będzie możliwe 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Po uzgodnieniu z Zarządem 
Województwa projektów 
danego Beneficjenta zostaną 
one wpisane na tzw. indyka-
tywną listę projektów klu-
czowych w oparciu o zapisy 
dokumentów strategicznych 
Województwa Mazowieckiego 
i przyjęte uchwałą Zarządu. 

Wpisanie projektu na listę 
oznacza zarezerwowanie 
środków pochodzących z fun-
duszy Unii Europejskiej w 
ramach dostępnej alokacji na 
jego realizację, a tym samym 
zwiększenie szans projektu na 
dofinansowanie.

Jeśli chodzi o rodzaje pro-
jektów, które mogą zostać 
wpisane do ww. suplementu, 
oprócz projektów infrastruk-
turalnych, mogą to być rów-
nież projekty z innych zakre-
sów/dziedzin (kanalizacja, 
ochrona środowiska).

Szczególnie prioryteto-
wo będą traktowane projek-
ty, które korespondują ze 
Strategią Lizbońską, której 
celem jest m.in. rozwijanie 
gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez rozwój społeczeństwa 
informacyjnego (e-społeczeń-
stwo). Z mojej wiedzy wynika, 
że każdy projekt związany z 
tą sferą zostanie zaakcepto-
wany i przyjęty przez Zarząd 
Województwa na „listę indy-
katywną”. Mogą do nich nale-
żeć projekty typu: e-urząd, 

e-administracja, digitaliza-
cja zbiorów bibliotek,  roz-
powszechnianie dostępu do 
Internetu w obiektach dydak-
tycznych, interaktywne sieci 
informacji internetowej, plat-
formy internetowe, itp.

W kontekście powyższego 
wydaje się niezbędne, aby 
Pan Burmistrz wystąpił w 
trybie pilnym do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
(Instytucja Zarządzająca) w 
kwestii możliwości i warun-
ków szczegółowych, na jakich 
możliwe będzie wpisanie 
projektów Miasta Ząbki do 
suplementu inwestycyjnego 
RPO WM.

Działanie to (wpisanie pro-
jektów Miasta Ząbki do tego 
dokumentu) zwiększy szan-
se na uzyskanie przez nie 
dofinansowania. Wpisane 
projekty będą traktowane 
priorytetowo i jeśli spełnią 
wszystkie pozostałe wyma-
gania (formalne i meryto-
ryczno-techniczne wniosku 
o dofinansowanie i załączni-
ków do wniosku) bez proble-

mu uzyskają dofinansowanie 
ze środków UE.

Miejmy nadzieję, że powyż-
sze przyczyni się do nieza-
przepaszczenia kolejnych 
szans, jakie stoją przed 
Miastem Ząbki w kontekście 
możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych na inwesty-
cje miejskie i gminne. Trudno 
jest sobie wyobrazić brak 
jakiejkolwiek reakcji Zarządu 
Miasta Ząbki. Mogłoby to być 
traktowane jako świadome 
działanie na szkodę Miasta.

Proces uzgadniania pro-
jektów do wpisania na listę 
indykatywną, który formal-
nie rozpoczął się niedawno, 
trwa nadal i wciąż istnie-
je możliwość uzgodnienia 
z Zarządem Województwa 
priorytetowych dla Miasta 
Ząbki projektów do wpi-
sania na listę. Jak długo 
potrwa jeszcze ten proces 
nie wiadomo. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, iż sporo 
gmin czy powiatów nasze-
go województwa jest już na 
etapie finalizowania procesu 
uzgadniania tych projektów, 
a inne ten proces już zakoń-
czyły. Więcej na stronie: 
www.forum-zabki.w.pl.

grzegorz Mickiewicz

WAlkA SAMORZĄDóW O PiENiĄDZE Z UNii ROZPOCZYNA Się FORMAlNiE 
jUŻ NA DŁUgO PRZED OgŁOSZENiEM RUND APlikACYjNYCh W OkRESiE 
PROgRAMOWANiA 2007 – 2013.  CiEkAWE jAk OBECNY BURMiSTRZ ZĄBEk 

PORADZi SOBiE W TEj kWESTii?

Od upadku komunizmu 
minęło już trochę lat, jednak 
mentalność, która została nam 
wpojona w tym systemie nadal 
ma niebagatelne znaczenie w 
naszym życiu. Uważam, że 
najwyższy czas zmienić nasze 
podejście w tej sprawie.

Powszechnie Polacy dość 
niechętnie skłaniają się do 
informowania władzy o „złych 
uczynkach”, które popełnia-
ją nasi bliscy, uważając to za 
donosicielstwo. Takich obiek-
cji nie mają nasi sąsiedzi zza 
zachodniej i południowej gra-
nicy, uważają za obywatelski 
obowiązek poinformowanie 
organów ścigania o popeł-
nionych wykroczeniach. Jak 
widać ma to dobry skutek, 
trudno zauważyć jakiekolwiek 
ślady nieporządku na ulicach, 
a i nasi piraci drogowi zdejmu-
ją nogę z gazu, kiedy wjeżdża-
ją do niemieckich miasteczek. 
Uważam, że w tym zakre-
sie także mieszkańcy Ząbek 
powinni brać dobry przykład 
z Niemców. 

Nieustannie spotykam się z 
problemami sąsiadów, którzy 
domagają się mojej interwen-
cji dotyczących zakłócenia 
porządku publicznego, co też 
staram się w miarę możliwości 
czynić. Należy jednak pamię-
tać, że najlepszym i najprost-
szym rozwiązaniem problemu 
jest wykonanie jednego, dwóch 
telefonów do organów upraw-
nionych. W pierwszej kolejno-
ści należy zadzwonić do naszej 
miejscowej komendy policji z 
wnioskiem o interwencję, sta-
rając się w miarę możliwości 
zapisać datę, godzinę połącze-
nia i nazwisko odbierającego 
go policjanta, a następnie do 
odpowiedniego referatu w 
urzędzie miasta lub Miejskim 

Zakładzie Komunalnym.
Wiele osób nie zdaje sobie 

sprawy, że w postępowaniu 
mandatowym policjant może 
nałożyć grzywnę tylko wów-
czas, kiedy złapie danego „zło-
czyńcę” na gorącym uczynku, w 
innym wypadku osoba zgłasza-
jąca wykroczenie będzie wystę-
pować jako świadek w sprawie 
przed sądem grodzkim, który 
ma większe możliwości wymie-
rzenia stosownej kary. Dlatego 
zgłoszenie przez radnego 
wniosku do policji i tak będzie 
musiało skończyć się wezwa-
niem danej osoby na świadka. 

Nie dajmy się jednak ster-
roryzować bardziej agresyw-
nym i aroganckim sąsiadom. 
Oni także podlegają prawu i 
powinni dążyć do zachowa-
nia stosunków dobrosąsiedz-
kich. Jeśli jednak perswazja 
z naszej strony nie odniesie 
skutku nie bójmy się zadzwo-
nić na policję. Nie możemy 
bowiem być zakładnikami 
własnych domów. To, że deve-
loper buduje nowe osiedle nie 
może być powodem, że można 
mu pozwolić na rozjechanie 
sąsiednich posesji i nawiezie-
nie ton błota na ulice. Z mocy 
prawa ma obowiązek umyć 
koła samochodów przed wyjaz-
dem na ulice oraz uprzątnąć 
wszelkie nieczystości. Poprzez 
uprzątnięcie należy rozumieć 
wywiezienie powstałych nie-
czystości na legalne składowi-
sko śmieci. Takich odpadów 
nie wolno zakopywać a tym 
bardziej spalać, jak to czyni 
osoba np. budująca domy wie-
lorodzinne przy ulicy Gajowej.

Nie stójmy bezczynnie, jeśli 
ktoś wychodzi na spacer z 
psem bez kagańca, obroży i 
smyczy, na dodatek, jeśli w 
trakcie tego spaceru umila 

sobie czas popijając napoje 
alkoholowe. Natomiast inni 
przechodnie mają w tym cza-
sie stać spokojnie i w napięciu 
oczekiwać, aż pies ze swoim 
właścicielem oddali się na 
bezpieczną odległość. Czy nie 
dosyć już tragedii, które się 
wydarzyły w ostatnim czasie z 
powodu nieodpowiedzialnych 
właścicieli czworonogów? 
W tym wypadku nie należy 
wdawać się w potyczki słow-
ne, lecz skorzystać z dobro-
dziejstwa, jakim jest telefon i 
zadzwonić pod bezpłatny nr 
112 lub 997.

Nie dajmy sobie też wmó-
wić, że każdy właściciel na 
swojej posesji może czynić, 
co mu się żywnie podoba. Nie 
tylko stosunki dobrosąsiedz-
kie o tym stanowią, ale także 
prawo miejscowe. Nie może 
być tak, że palone są śmie-
ci, w tym tworzywa sztuczne, 
albowiem właściciel posesji 
oszczędza na specjalistycznej 
firmie zajmującej się ich utyli-
zacją. Także w tym wypadku, 
jeśli słowne zwrócenie uwagi 
nie przynosi skutku nale-
ży dokonać zgłoszenia tele-
fonicznego na policję, która 
powinna podjąć interwencję 
nakładając grzywnę, ewen-
tualnie skierować sprawę do 
sądu grodzkiego. Tutaj oso-
biście zwracam się do właści-
ciela tartaku-stolarni przy ul. 
Gajowej o zastosowanie się 
do ogólnie przyjętych norm 
społecznych, ponieważ cierp-
liwość okolicznych mieszkań-
ców jest już na wyczerpaniu.

Na zakończenie raz jeszcze 
proszę o większą wrażliwość 
społeczną i właściwe reago-
wanie, szczególnie, że może 
mieć to kluczowe znaczenie 
dla zdrowia i życia ludzkiego. 
Nie bójmy się zadzwonić na 
policję.

krzysztof laskowski

NiE DAjMY Się ZWARiOWAĆ

Szanowni Państwo,
W najbliższych wyborach 

samorządowych Prawo i 
Sprawiedliwość przedstawi 
Państwu bardzo dobry pro-
gram dla Ząbek oraz naj-
lepszych kandydatów, któ-
rzy jeśli uzyskają Państwa 
zaufanie, będą go realizo-
wali po wygranych wybo-
rach. Program będzie opar-
ty na solidnych podstawach 
i nie będzie zawierał obiet-
nic, których nie da się speł-
nić. Zapraszamy Państwa 
na otwarte spotkania 
wyborcze, które będziemy 
organizowali we wszystkich 
trzech okręgach wybor-
czych na terenie Ząbek. W 
trakcie spotkania zaprezen-
tujemy Państwu kandyda-
ta na Burmistrza Miasta 
Ząbki - Pana Roberta 
Perkowskiego, kandydatów 
na Radnych Miasta Ząbki 
w poszczególnych okręgach, 
oraz kandydatów do Rady 
Powiatu Wołomińskiego.

Będziecie Państwo mogli 
zapoznać się szczegółowo 
z programem wyborczym 
PiS, a także będziecie mieli 
Państwo okazję poznać oso-

biście kandydatów oraz uzy-
skać odpowiedzi na Państwa 
pytania.

Spotkania odbędą się w trzy 
kolejne niedziele października:

-  1 X 2006 g.19.05 - 
w Szkole Podstawowej 
nr 1 (w budynku przy ul. 
Powstańców)

-  8 X 2006 g.19.05 - w 
Parafii Miłosierdzia 
Bożego (w dolnym koś-
ciele)

-  15 X 2006 g.19.05 -  
w Parafii Świętej Trójcy 
(w sali widowiskowej 
w budynku katechetycz-
nym)  

Serdecznie zapraszam 
w imieniu Ząbkowskiego PiS.

Piotr Uściński
Pełnomocnik PiS w Ząbkach

SPOTkANiA Z PiS

Sprostowanie 
W lipcowym numerze 

gazety nr 7 (144) wśród osób 
podpisanych pod apelem do 
mieszkańców osiedla spół-
dzielni w Ząbkach powin-
na być pani Stanisława 
Stelmach. Za błąd serdecz-
nie przepraszamy.

red. 

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

gazeta ukaże się 5 listopada br. Gazeta dostępna jest 
na  www.zabki.pl, www.zabki.net.pl i www.powstancow2.
prv.pl. Jeśli chcesz otrzymywać gazetę w wersji elektro-
nicznej lub umieścić ją na swojej stronie internetowej 

wyślij e-mail na adres coslychac0@op.pl  
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Nawiązując do wspólne-
go artykułu Panów Radnych 
Stachery i Uścińskiego, 
chciałbym przytoczyć kilka 
faktów z pojedynczych i nie-
spójnych Panów wypowiedzi 
w poprzednich artykułach. 
Uważam, że manipulujecie 
mieszkańcami naszego mia-
sta, boicie się powiedzieć 
prawdę o nieudolnych swo-
ich poczynaniach w Radzie 
Miejskiej. Wasze działania 
przypominają mi socjalizm, 
jak to władza najlepiej wie, co 
należy zrobić ażebyśmy byli 
zadowoleni. Kwestię budowy 
dróg omawialiście szczegóło-
wo, ale we własnym gronie i 
mnie nie musicie wyjaśniać, 
bardzo dobrze poznałem te 
zasady, są nie do przyjęcia. 

Zdecydujcie się, co z uli-
cami Pogodną i Na Bagnie. 
Ile mieliby wpłacić mieszkań-
cy: jedną stówkę, jak napisał 
Pan Stachera, czy wiele stó-
wek, jak teraz obaj Panowie 
napisaliście. Co artykuł, to 
podnosicie stawkę. Tu muszę 
się powtórzyć: dlaczego nie 
poinformowaliście zainte-
resowanych, że ulice te nie 
zostaną wybudowane, o ile 
mieszkańcy nie dokonają 
wpłat na konto urzędu. 

Według Panów, Wieloletni 
Program Inwestycyjny uchwa-
lony przez obecną Radę Miasta 
jednoznacznie określa, moim 
zdaniem, drugą kategorię 
mieszkańców. Są to Ci, którzy 
nie mają tego szczęścia i nie 

mieszkają przy tych ulicach, 
które miasto ma wybudować za 
pieniądze wszystkich podatni-
ków. Wnioskuję, że jest to uzna-
niowość obecnych radnych, któ-
rzy proponują, że jedna grupa 
mieszkańców Ząbek nie musi 
wnosić żadnych wpłat. 

Gdzie można odnaleźć te 
uczciwe zasady podpisywa-
nia umów partycypacyjnych 
z mieszkańcami w budowie 
dróg i dlaczego od powsta-
nia uchwały (rok 2003) nikt 
nie podpisał żadnej umowy? I 
znów nachalnie manipulujecie 
mieszkańcami, że wprowadzo-
ne warianty 80% i 50% dotyczą 
inwestorów prywatnych (np. 
developerzy). Jak to się ma do 
wypowiedzi Pana Uścińskiego 
Przewodniczącego Komisji 
Gospodarczej w polemice na 
mój artykuł „Zrób to sam” 
z lipca, który napisał cytuję 
„Po trzecie uchwała umożliwia 
mieszkańcom wybranie szybszej 
realizacji ulicy kosztem zwięk-
szonego ich udziału finanso-
wego”? Przypomnę mieszkań-
com, że chodzi o uchwałę Nr 
62/XII/03 dotyczącą partycy-
pacji mieszkańców w budowie 
ulic przedstawioną w trzech 
wariantach: A – wpłata 2500 
zł., B – wpłata 50% wartości 
budowanej ulicy i C – wpła-
ta 80% wartości budowanej 
ulicy.

Dlaczego pozwoliliście 
Panowie na zadłużenie mia-
sta powyżej ustawowych 
60%? Przecież byliście rad-

nymi poprzedniej kadencji, a 
Pan Stachera jest radnym od 
roku 1990 z przerwą dwóch 
lat, kiedy złożył rezygnację 
z radnego, obrażając się na 
działalność publiczną. 

 Panie Stachera i Panie 
Uściński, Wy ponosicie odpo-
wiedzialność za wszystkie 
te działania, które szkodzą 
rozwojowi naszego miasta. 
Nie potraficie również roz-
mawiać z tymi, którzy widzą 
przyszłość i rozwój miasta 
inaczej. Panie Uściński, do 
dnia dzisiejszego zgodnie z 
Kodeksem Postępowania 
Administracyjnego nie 
udzielił Pan mieszkańcom 
Pogodnej i Na Bagnie odpo-
wiedzi na piśmie w sprawie 
budowy ulic. 

Na zakończenie, jesz-
cze krótkie odniesienie do 
powtarzających się buńczucz-
nych Panów wypowiedzi o 
nieudzieleniu absolutorium 
Burmistrzowi. Uważam, że to 
niczego nie rozwiązuje, ponie-
waż potrzebne było referen-
dum do odwołania Burmistrza 
ze stanowiska. Wiążę się to z 
ryzykiem, gdyż w razie niepo-
wodzenia referendum zostaje 
odwołana Rada, która zgło-
siła wniosek. Zabrakło Wam 
odwagi, bo wielu z Was nie 
zostałoby ponownie radnymi. 

Mam do Panów prośbę, nie 
piszcie już o mojej służbie dla 
miasta. Powtarzam, nie wsty-
dzę się swojej działalności, 
ani przynależności politycz-
nej w tamtym historycznym 
okresie. 

janusz Chibowski

PRZEkORNi RADNi

Powoli dobiega końca obecna 
kadencja władz samorządowych. 
Wybory zweryfikują jakość 
pracy poszczególnych radnych i 
burmistrza. Oceny i opinie na 
temat tej kadencji wśród miesz-
kańców są różne. Mam jednak 
nadzieję, że nikt nie zarzuci tej 
Radzie Miasta cenzury w gaze-
cie „Co Słychać?”. W każdym 
numerze dość obszerną część 
zajmują teksty krytyczne i pole-
miki do nich, pisane zarówno 
przez przedstawicieli władz 
samorządowych jak i wyborców. 
I choć może to niektórych z 
Państwa denerwować, to jest to 
ważny element demokracji. Musi 
być miejsce, gdzie w cywilizowa-
ny (tu chciałem podziękować p. 
Adamowi Karłowiczowi – redak-
torowi naczelnemu za dbałość o 
równe szanse dla wszystkich), 
choć czasami ostry sposób, ście-
rają się poglądy i opinie. Na 
podstawie tych artykułów każ-
demu z Państwa łatwiej będzie 
dokonać trafnego wyboru nad 
urną wyborczą. 

Teksty pana Janusza 
Chibowskiego, przewodniczące-
go koła PO w Ząbkach do łagod-
nych nie należą. Atakują zarów-
no PiS, konkurenta na szczeblu 
ogólnopolskim, jak i grono rad-
nych bezpartyjnych (w tym mnie), 
którzy woleliby, aby samorząd 
ząbkowski nie stał się polem poli-
tycznej wojny. Tymczasem mnie 
naprawdę nie interesują politycz-
ne podziały i będę robił wszys- 
tko, aby nie przeniosły się one 

na szczebel samorządowy i nie 
szkodziły naszemu miastu.

Co zaś się tyczy merytorycznych 
zarzutów pana Chibowskiego. Do 
kwestii budowy dróg wracać już 
nie będę (szczegółowo wyjaś-
nialiśmy to wspólnie z Piotrem 
Uścińskim w poprzednim nume-
rze gazety) z jednym drobnym 
wyjątkiem – kwestią owych 100 zł, 
bo to jest po raz kolejny źle rozu-
miane przez p. Chibowskiego. 
Obecna Rada Miasta na począt-
ku swojej kadencji zdecydowała, 
że wszystkie zaległe (zawarte w 
poprzednich kadencjach samo-
rządu) umowy partycypacyjne 
z dokonanymi wpłatami nawet 
minimalnej wysokości (np. 100 
zł) powinny zostać przez miasto 
zrealizowane. Te umowy, do któ-
rych nie było żadnej wpłaty z całej 
ulicy, w myśl tej zasady, nie mogły 
być uwzględnione.  Zarzut pana 
Chibowskiego – cytuję: „Tu muszę 
się powtórzyć: dlaczego nie poin-
formowaliście zainteresowanych, że 
ulice te nie zostaną wybudowane, o 
ile mieszkańcy nie dokonają wpłat 
na konto urzędu.” jest bezpod-
stawny, bo ta Rada Miasta nie 
mogła się przecież cofnąć w czasie 
do 2001 roku (do czasów dzia-
łania poprzedniej Rady Miasta), 
żeby mieszkańców poinformo-
wać o tym, co zdecyduje w 2003 
roku.  Rozumiem, że szkoda panu 
utraconej szansy, ale rzetelność 
względem wszystkich mieszkań-
ców Ząbek, nie pozwala na nad-
zwyczajne traktowanie jakiejkol-
wiek ulicy.                cd. na str. 5

W ODPOWiEDZi PANU 
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Brudna kampania wyborcza.
W każdym kolejnym numerze 

„Co Słychać” Pan Chibowski 
zadziwia mnie coraz bardziej 
swoją determinacją w oczer-
nianiu mojej osoby. Oczywiście 
nie chcę uciekać przed kryty-
ką, ale Pan Chibowski nie kry-
tykuje, on po prostu uprawia 
nieczystą kampanię wyborczą. 
Zechciejcie Państwo zauwa-
żyć pewien zbieg okoliczności: 
Chibowski jest szefem lokalne-
go PO, ja zaś pełnomocnikiem 
PiS. Kiedy Pan Chibowski zro-
zumie, że celem kampanii nie 
jest walka pomiędzy ugrupo-
waniami. Kampania powinna 
polegać na prezentacji swoich 
osiągnięć i wizji przyszłości, 
na prezentacji kandydatów, nie 
można bezzasadnie krytyko-
wać kogoś tylko dlatego, że 
jest z innej opcji.

Szanowni mieszkańcy ulic 
Pogodnej i Na bagnie!

Czemu Pan Chibowski zain-
teresował się budową ulic 
dopiero na kilka miesięcy 
przed wyborami? Dlaczego 
wcześniej nie zabiegał o utwar-
dzanie? Nie dam się wplątać w 
tą przedwyborczą dyskusję na 
temat Waszych ulic. Jesteście 
wśród tych mieszkańców, 
którzy od wielu lat czekają 
na utwardzenie i należy się 
ono Wam. Jednak czy pod-
pisanie przez Was umowy 
partycypacyjnej (być może w 
czasie kiedy w zarządzie mia-

sta był Pan Chibowski) dało 
Wam oczekiwany efekt? Nie, 
ponieważ umowy te były nie-
uczciwe, nakazywały Wam 
płacić raty opłaty bez poda-
nia terminu realizacji inwe-
stycji, zapewne dlatego też nie 
zdecydowaliście się wpłacić 
umownych opłat. Być może 
dzięki uchwale, którą tak ostro 
krytykuje Chibowski, w końcu 
podpiszecie umowy gwarantu-
jące Wam wykonanie inwesty-
cji bez wymagania wcześniej-
szego wpłacania pieniędzy. W 
najbliższej przyszłości może 
się też okazać, że będziemy 
mogli utwardzić dużą ilość 
dróg ze środków zewnętrznych 
UE i wtedy być może umowy 
w ogóle nie będą potrzebne.

Burmistrz nie realizuje 
uchwały.

W jednym miejscu zgodzę 
się z Panem Chibowskim. 
Niestety brutalna prawda jest 
taka, że burmistrz nie reali-
zuje uchwały (tej którą kry-
tykuje Chibowski). Ale nie 
dlatego, że nie ma chętnych. 
Wręcz odwrotnie. Burmistrz 
nie zachęca mieszkańców do 
zawierania nowych umów a 
wręcz zniechęca tych, którzy 
chcą utwardzić drogę według 
nowych zasad. Przykładem 
może być sytuacja mieszkań-
ców ulic Cisowej i Wierzbowej, 
którzy od lat starają się utwar-
dzić drogę według zasad nowej 
uchwały chcąc zapłacić za 50% 

inwestycji. Urząd niestety 
utrudnia im odwlekając jak się 
da cały proces (nie będę roz-
wijał, bo to jest temat na długi 
artykuł).

Wieloletni Program inwes-
tycyjny.

Pan Chibowski zarzuca 
złe (uznaniowe) przygotowa-
nie przez radnych WPI. Jest 
w dużym błędzie. WPI jest 
wynikiem konsultacji spo-
łecznych. Każdy mieszka-
niec mógł złożyć wniosek do 
WPI na dowolną inwestycję, 
która mogłaby zostać ujęta 
w WPI. Czy Pan Chibowski 
złożył jakiś wniosek do WPI? 
Wszystkie wnioski zostały 
rozpatrzone według obiek-
tywnych, wcześniej ustalonych 
kryteriów. Znając prognozy 
możliwości finansowych mia-
sta oraz wnioski mieszkańców 
rada opracowała WPI. Nie ma 
tu mowy o żadnej uznanio-
wości!

kodeks Postępowania Ad- 
ministracyjnego.

Pomówieniem jest twierdze-
nie, że niejako działam nie-
zgodnie z KPA. W odpowiedzi 
na pismo Pana Chibowskiego 
w sprawie budowy ulic został 
on zaproszony na spotka-
nie Komisji Gospodarczej, 
podczas którego uzyskał 
wyczerpującą informacje w 
jaki sposób takie inwestycje 
są wykonywane. KPA nie 
nakazuje radnym udzielania 

odpowiedzi na wnioski miesz-
kańców w jakiś określony spo-
sób. A więc odpowiedź ustna 
podczas spotkania komisji 
jest wystarczająca, dodatkowo 
Pan Chibowski może prze-
bieg posiedzenia przeczytać 
w protokole, gdyby zapomniał 
jaką odpowiedź uzyskał. Jeśli 
zaś Pan Chibowski złożyłby 
pismo nie do radnego ale do 
urzędnika, wtedy ten urzędnik 
musiałby odpowiedzieć na piś-
mie w okresie 30 dni od daty 
wpłynięcia pisma. Podkreślam 
tutaj, że radni nie są pracowni-
kami urzędu i ich to nie obo-
wiązuje. Gdyby nas radnych 
dotyczyły te same zasady KPA 
co urzędników to zapewne 
musielibyśmy być w urzędzie 
na etacie aby wyrobić się z 
pracami, póki co rola i kompe-
tencje radnych są zgoła różne 
od roli pracowników urzędu.

Zadłużenie miasta.
Twierdzenie Pana Chibows-

kiego, że ja pozwoliłem na 
zadłużenie miasta powyżej 
ustawowego progu 60% to 
szczyt arogancji. Od kiedy 
zostałem radnym zawsze 
przestrzegałem przez niebez-
piecznym wzrostem zadłuże-
nia, który spowodować może 
zatrzymanie inwestycji w mie-
ście. Z mojej inicjatywy w 1999 
roku radni przyjęli stanowisko, 
żeby burmistrz płacił na bieżą-
co faktury do MPWiK. Szkoda, 
że tamtej radzie zabrakło chęci 

do egzekwowania tego stano-
wiska od burmistrza. A prze-
cież to właśnie wielomilionowe 
zadłużenie względem MPWiK 
spowodowało tak wielkie prob-
lemy finansowe.  Ale przekro-
czenie progu zadłużenia nastą-
piło bez mojej zgody, a wręcz 
przy moim dużym sprzeciwie. 
Panie Chibowski, proszę poczy-
tać protokoły z posiedzeń rady 
oraz moje ówczesne publikacje 
w „Co Słychać” zanim będzie 
Pan pisał takie głupoty.

Referendum.
Gdyby udało się skutecznie 

„nie udzielić absolutorium” 
burmistrzowi na początku 
kadencji to zapewne referen-
dum w sprawie odwołania 
burmistrza odbyłoby się. W 
dziwny sposób jednak dopie-
ro w tym roku Regionalna 
Izba Obrachunkowa uznała, 
że nie udzieliliśmy absoluto-
rium burmistrzowi, mimo iż 
rok wcześniej też większość 
radnych głosowała przeciw-
ko absolutorium. (Nie muszę 
tu wspominać, że ja głosuję 
przeciwko absolutorium, ze 
względu na niegospodarne i 
często niezgodne z prawem 
wykonywanie swoich obo-
wiązków przez burmistrza). 
A więc dopiero w tym roku 
prawo dawało nam możliwość 
przeprowadzenia referendum. 
Jednak czy ma to sens w roku 
wyborczym. Gdybyśmy się na 
to zdecydowali to odwołanie 
burmistrza nastąpiłoby na 
kilka miesięcy przed wybora-
mi.                        cd. na str 5
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W innym miejscu zarzuca Pan 
Radzie, że „jednoznacznie okre-
śla ... drugą kategorię mieszkań-
ców. Są to Ci, którzy nie mają tego 
szczęścia i nie mieszkają przy tych 
ulicach, które miasto ma wybu-
dować za pieniądze wszystkich 
podatników. Wnioskuje, że jest to 
uznaniowość obecnych radnych, 
którzy proponują, że jedna grupa 
mieszkańców Ząbek nie musi 
wnosić żadnych wpłat.”  Panie 
Chibowski, tak samo jest z wie-
loma innymi rzeczami w naszej i 
innych gminach. Budujemy szko-
ły, chociaż nie każda rodzina ma 
dzieci w wieku szkolnym. Czy 
szkoły mają budować i utrzymy-
wać tylko rodzice uczniów, czy 
gmina z podatków nas wszyst-
kich? Gmina dotuje komunika-

cję autobusową (i tę ZTMu i 
firm prywatnych). Czy ma tego 
zaprzestać, bo nie wszyscy z tych 
autobusów korzystają? Ja, choć 
jeżdżę wyłącznie samochodem, 
za dotacjami do autobusów pod-
pisuję się obiema rękami. Gmina 
płaci setki tysięcy złotych rocznie 
za oświetlenie ulic. A może trzeba 
na słupach zamontować automa-
ty do monet? Ten komu potrzeb-
ne będzie światło na ulicy, wrzuci 
monetę i lampy mu się zaświecą? 
Dochodzimy do absurdów. Po to 
wybieramy samorząd, aby roz-
strzygał, co jest dla miasta w 
danym momencie najpilniejsze i 
w ramach posiadanych środków 
(głównie z podatków nas wszyst-
kich) to realizował.  Raz na czte-
ry lata mieszkańcy oceniają tych, 

którzy dokonywali owych roz-
strzygnięć. 

Najbardziej niezrozumiały dla 
mnie jest jednak zarzut zadłu-
żenia miasta na ponad 60%. 
Pan Chibowski pisze: „Dlaczego 
pozwoliliście Panowie na zadłu-
żenie miasta powyżej ustawo-
wych 60%? Przecież byliście rad-
nymi poprzedniej kadencji, a Pan 
Stachera jest radnym od roku 
1990 z przerwą dwóch lat, kiedy 
złożył rezygnację z radnego, 
obrażając się na działalność pub-
liczną.”  W poprzedniej kadencji 
została zawarta koalicja pomię-
dzy Ząbkami 2000, Niezależnymi 
Razem i pana ugrupowaniem 
– Akcją Wyborczą Solidarność. 
Koalicja ta w 24 osobowej Radzie 
miała 18 radnych, czyli zdecy-
dowaną większość. Utworzyła 
stanowisko drugiego wiceburmi-
strza, tak aby liderzy ww. trzech 
ugrupowań byli odpowiednio 

uhonorowani.  Pozostali radni, 
w tym również ja, mogliśmy tylko 
patrzeć na skutki działań tej koa-
licji. Czy swoje obecne ugrupo-
wanie – Platformę Obywatelską 
obarcza Pan winą za te czy 
inne decyzje obecnego rządu? 
Oczywiście, że nie, bo posłowie 
PO są w mniejszości i nie mają 
realnego wpływu na decyzje 
rządu. Mogą tylko pisać - publicz-
nie piętnować złe decyzje koalicji 
rządzącej. To samo ja robiłem 
przez wiele lat. I każdy, kto choć 
trochę zna historię samorządu w 
Ząbkach musi przyznać, że kiedy 
po raz pierwszy przestrzegałem 
przed bezsensownym sporem z 
MPWiK i zadłużaniem miasta, 
mało kto mi uwierzył. Dziś mało 
kto wątpi, że Ząbki były (bo już na 
szczęście nie są) jedną z najbar-
dziej zadłużonych gmin w Polsce, 
co nie pozostało bez wpływu na 
dzisiejszy wygląd miasta. Nigdy 

też nie obraziłem się na działal-
ność publiczną. Moja rezygnacja 
z funkcji radnego w 1992 roku 
wynikała z niemożności pogodze-
nia prowadzenia telefonizacji (co 
wymagało stałych kontaktów z 
burmistrzami) z krytyką działań 
tych burmistrzów. Dla dobra tele-
fonizacji wolałem czasowo wyłą-
czyć się z prac Rady, do której 
wróciłem, po oddaniu telefonów 
do użytku. 

Co zaś się tyczy referen-
dum. Do ważności referendum 
wymagany jest udział co naj-
mniej 30% uprawnionych do 
głosowania. W żadnej gminie w 
Polsce nie udało się w ten spo-
sób odwołać ani Burmistrza ani 
Rady Miasta. Organizowanie 
referendum, które nie uzyska 
odpowiedniej frekwencji, to 
wyrzucenie publicznych pienię-
dzy w błoto. 

radny Waldemar Stachera

W spotkaniu z mieszkańca-
mi udział wzięli: P. Robert 
Perkowski – przewodniczący 
komisji finansów w Radzie 
Powiatu Wołomińskiego, kan-
dydat na burmistrza Ząbek,  
P. Piotr Uściński – przewod-
niczy komisji gospodarczej 
Rady Miasta, P. Sławomir 
Ziemski – przewodniczący 
Rady Miasta, oraz kandydaci 
do Rady Miasta - P. Grzegorz 
Mickiewicz i P. Kazimierz 
Frąckiewicz.

Spotkanie rozpoczęto od 
omówienia spraw lokalnych, 
wśród których na pierwszy 
plan wysunął się temat budo-

wy drogi. Wśród wypowie-
dzi dominowała opinia o 
konieczności wybudowania 
drogi w nowoczesnej tech-
nologii z odwodnieniem, na 
podkładzie i z odpowiedniej 
jakości asfaltem oraz chod-
nikami z kostki dla pieszych. 
Z powodu zamknięcia strony 
internetowej miasta Ząbki 
przez okres wakacyjny nie 
można było przybliżyć żad-
nej informacji o tym, co w 
tej sprawie zamierza zrobić 
p. Burmistrz. Poniżej przed-
stawione zostały informacje  
o zamówieniach ze strony 
internetowej (uzyskane z 
dnia 27.08.06.).

Radni potwierdzili jedy-
nie, że Burmistrz ponownie 
wystąpił do Rady o zmniej-
szenie kwoty przeznaczonej w 
budżecie na budowę drogi na 
ul. Powstańców. Taki sposób 
zmiany zapisu w budżecie jest 
stosowany również w przypad-
ku, gdy nie udaje się pozyskać 
środków z funduszy UE na 
jakieś inwestycje. Ząbki złoży-
ły kilka wniosków o dofinan-
sowanie, ale wszystkie zostały 
odrzucone. Powód jest oczy-
wiście nieznany ... i brak infor-
macji na ten temat z Urzędu 
Miasta. 

Rozpoczęcie procedury  
przetargowej dot. ul. Powstań-
ców właśnie teraz i jak się oka-
zuje jedynie w zakresie wylania 
nieokreślonej grubości war-
stwy asfaltu oraz chodników, 
które będą wykonywane od 
listopada do końca grudnia to  
... (zdaniem wielu obecnych) ... 
przedwyborcza  kiełbasa. 

Na krytykę zasługuje nie 
tylko planowany sposób 
wykonania nawierzchni, ale 
również wybrany termin. 
Prowadzenie prac związa-
nych z położeniem krawężni-
ków, wylewaniem nawierzchni 
asfaltowej i układanie kostki 
wyłącza pewne odcinki drogi 
na dłuższy czas. Planowanie 
prac w terminie tych dwóch 
miesięcy (z uwagi na deszcze, 
śnieg, mróz) nie jest dobrym 
pomysłem, a na pewno zbyt 
krótkim. Rozgrzebanie tak 
bardzo uczęszczanej drogi i 

chodnika wiąże się z wieloma 
uciążliwościami. Pytań doty-
czących sposobu wykonywa-
nia robót jest wiele. O etapy 
wykonywanych prac, koordy-
nacje nad robotami, wyzna-
czanie objazdów, zabezpiecze-
nie utwardzonych nawierzchni 
dla pieszych i najważniejsze 
o sens wydawanych pieniędzy 
- zwłaszcza na ten asfalt bez 
właściwego podłoża i odwod-
nień? Ile to będzie kosztować? 
Ile ta prowizorka ma wytrzy-
mać? Ile tak naprawdę mogą 
potrwać te prace, jeśli zamrozi 
na dobre? 

Takie działania Burmistrza 
są bardzo ryzykowne – jed-
nak główny ciężar tych decy-
zji mogą ponosić mieszkańcy. 
Burmistrz przed wyborami 
będzie mógł pochwalić się roz-
poczęciem inwestycji i uznać 
to za wywiązywanie się z 
wcześniejszych obietnic... 

Nie chcąc jednoznacznie 
oceniać tych działań i narzu-
cać swojego zdania, zapropo-
nowałem umieszczenie ankiety 
np. na stronie ASK z kilkoma 
pytaniami dot. oceny działań 
i decyzji burmistrza Ząbek, w 
tym zapytanie o zdanie miesz-
kańców o sposób realizacji 
– technologii wykonania ul. 
Powstańców. 

Następnym punktem spot-
kania było przedstawienie 
kandydata na burmistrza 
– p. Roberta Perkowskiego. P. 
Perkowski przedstawił zespół 
osób – radnych i kandydatów 
z którymi współpracuje, umo-
tywował swoją decyzję o kan-
dydowaniu, udzielał odpowie-
dzi na pytania. Ustosunkował 
się do poruszanych tematów, 
przedstawił informacje o dzia-
łaniach w samorządzie powia-
towym i organizowanych spot-
kaniach z posłami z PiS.

Kandydat na burmistrza 
nawiązał do wypowiedzi 
i wniosków mieszkańców. 
Skrytykował plany wyko-
nania asfaltu na istnieją-
cej nawierzchni. Nadmienił, 
że wśród obecnych radnych 
większość stanowią osoby, 
które rozumiejąc potrzeby 
mieszkańców korzystających 
z ul. Powstańców, zapisali 
do budżetu znaczące kwoty 
na wykonanie tej inwesty-

cji. Rozbieżności pomiędzy 
kształtem budżetu uchwalo-
nego przez Radę a jego niewy-
konywaniem przez Burmistrza 
są poważnym problemem, 
który należy jak najszybciej 
wyeliminować. Jest to waży 
powód, dla którego zdecydo-
wał się kandydować. Jedynym 
sensownym rozwiązaniem 
służącym rozwojowi każdego 
miasta jest dobra współpraca 
pomiędzy radnymi i burmi-
strzem. Taka jak obecnie sytu-
acja, gdzie Burmistrz nie liczy 
się ze zdaniem Rady i nie jest 
w stanie wykonać budżetu, 
jest szkodliwe dla Ząbek. 

Drugi istotny problem do 
rozwiązania to sposób zarzą-
dzania miastem i  funkcjo-
nowania Urzędu. Zmiany, 
jakie trzeba dokonać to m.in.: 
wprowadzenie przejrzystości 
przy podejmowaniu decyzji, 
uporządkowanie spraw włas-
ności gruntów, w tym tych 
potrzebnych na drogi, racjo-
nalne zarządzanie finansami i 
umiejętność ich pozyskiwania, 
promowanie miasta poprzez 
oferty mogące przyciągnąć 
inwestorów. 

Pozyskiwanie środków z 
funduszy strukturalnych na 
nasze lokalne oraz regionalne 
potrzeby powinno być priory-
tetem w działaniach Urzędu. 
Skuteczność w tym działa-
niu uzależniona jest zarów-
no od kompetencji zatrud-
nionych urzędników, ale 
również od czynników decy-
zyjnych. Dlatego istotne jest 
również właściwe budowa-
nie szerszego porozumienia 
skutkującego wsparciem dla 
naszych zamierzeń w radzie 
powiatowej oraz strukturach 
administracyjno-rządowych. 
Wszystkie działania ząbkow-
skich struktur PiS mają słu-
żyć realizowaniu jeszcze jed-
nego celu – wyrwania Ząbek 
ze swego rodzaju izolacji oraz 
poszukiwanie z sąsiednimi 
gminami wspólnych tematów 
i realizacji inwestycji służą-
cych mieszkańcom.

Poniżej przedstawione 
zostały informacje z zamówień 
publicznych znajdujące się na 
stronie internetowej Ząbek 
– www.umzabki.bip.org.pl.

Ul. Powstańców: przedmiot 

zamówienia – budowa chod-
ników o pow. 3 328 m2, kra-
wężników 1 664 mb oraz uło-
żenie jednej warstwy asfaltu 
o pow. 9812,4 m2. Czas trwa-
nia zamówienia rozpoczęcie 
-31.10.2006, zakończenie 
– 31.12.2006. Termin składa-
nia wniosków – 14.09.2006.  
Wadium –10 000 zł. Data 
i miejsce otwarcia ofert: 
14.09.2006. godz. 10.30. – 
Urząd Miasta Ząbki.

Ul. kopernika: przed-
miot zamówienia – wykona-
nie podbudowy betonowej z 
betonu B 12,5 o grubości 15 
cm o pow. 586 m2, wyko-
nanie nawierzchni z mine-
ralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych (naw. asfaltowa) 4 
cm o pow. 2 930 m2. Termin 
wykonania 45 dni od daty 
wprowadzenia wykonawcy na 
plac budowy.

„Oferenci pozostają związa-
ni ofertą przez okres 30 dni od 
upływu terminu do składania 
ofert, tj. do dnia 30-09-2006”.

kanalizacja: „budowa kana-
łu sanitarnego ul. Różana o śr 
400 mm z rur PVC o dł. 308.50 
mb, w ul. Powstańców o śr 
400mm z rur PVC - 157,50 mb 
, kanał w ul. Chełmońskiego 
z rur PVC o śr 315 mm o dł. 
306,50 mb i ośr 200 mm - odł. 
134,0 mb oraz w ul. Hereberta 
o śr 250 mm i dł. 220 ,0 mb”  
Wadium: 10 000,00 zł. Termin 
składania wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępo-
waniu lub ofert: 12.09.2006. 
Data, godzina i miejsce otwar-
cia ofert: 12.09.2006, godzi-
na 10:30, Urząd Miasta w 
Ząbkach.

Szkoła Podstawowa Ząbki 
Płd.: wykonanie robót budow-
lanych - Ząbki , ul. Kościelna. 
Budynek szkoły 12-oddziało-
wej oraz sali gimnastycznej z 
wyposażeniem instalacyjnym. 
Powierzchnia użytkowa 1 779,83 
m2, sala sportowa 1 023.19 m2. 
Czas trwania zamówienia – ter-
min wykonania 30.12.2007.  
Wadium – 50 000 zł

Termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert i data 
otwarcia ofert - 24.08.2006

Informacje przedstawił 
organizator spotkania

 grzegorz Majtyka
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SPOTkANiE Z RADNYMi Z DNiA 
23.08.2006 W PŁD. ZĄBkACh

Panie Chibowski, czy jest 
sens wydawać pieniądze na 
referendum w takiej sytuacji?  

Rozwój Ząbek.
Pan Chibowski napisał, że dzia-

łania moje i całej rady szkodzą 
rozwojowi miasta. Czy rozwojo-
wi miasta szkodzi rozwój infra-
struktury oświatowej? (budowa 
Gimnazjów, remont SP1, plany 
budowy szkoły na południu). A 
może szkodliwe jest ograniczanie 
wyprzedawania gruntów gmin-
nych za bezcen? Czy szkodliwe 
jest również wykonywanie inwe-
stycji wodociągowych, kanaliza-
cyjnych i utwardzanie dróg? Czy 
Pan Chibowski uzna za szkodliwe 
niesienie pomocy mieszkańcom 
bloków spółdzielczych w ich zma-
ganiach z prezesem spółdzielni? 
Jest jeszcze wiele pozytywnych 
naszych i moich działań, a których 
nie sposób wymienić. O jakich 
działaniach Pan Chibowski pisze? 
Oczekuję odpowiedzi na te pyta-
nia i mam nadzieję, że gdy skoń-
czy się kampania wyborcza Pan 
Chibowski będzie chciał po męsku 
dokończyć tę polemikę, chyba, że 
jest ona przez niego prowadzona 
tylko na potrzeby wyborów?

Piotr Uściński
Przewodniczący komisji 

gospodarczej Rady Miasta 
Ząbki

PiOTR UŚCiŃSki 
ODPOWiADA 

PANU 
ChiBOWSkiEMU 

- cd. ze str 4

W ODPOWiEDZi PANU jANUSZOWi 
ChiBOWSkiEMU - cd. ze str. 4
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Szanowni Państwo, 
Pod pozorem rekultywa-

cji byłego wysypiska śmieci 
w Kawęczynie na pograniczu 
Rembertowa i Ząbek za ulicą 
Powstańców od kilku lat trwa 
składowanie osadów (szamba) 
z warszawskich oczyszczalni 
ścieków. Z roku na rok góra 
nieczystości rośnie o kilka 
metrów za przyczyną skła-
dowania zagęszczonych ście-
ków i zasypywania kolejnych 
warstw gruzem i popiołem z 
elektrociepłowni Kawęczyn.

Po zmianie władz woje-
wódzkich i dostrzeżeniu woli 
uczciwego rozwiązywania 
problemów społecznych przez 
obecnych wojewodów, w dniu 
28.08.2006 r.  złożyłem pismo 
do wicewojewody Jacka Sasina 
informując, że Konsorcjum 
Tuszyński–Energoutech, pod 
pozorem rekultywacji starego, 
nielegalnego wysypiska odpa-
dów, tworzy i rozbudowuje od 
1997 roku nielegalne składo-
wisko odpadów. Na składo-
wisko to dowożone są między 
innymi osady ściekowe, pocho-
dzące z Oczyszczalni Ścieków 
„Czajka” i Pruszkowa . 

Analiza dokumentów, jaki-
mi legitymuje się Konsorcjum 
Tusz y ńsk i – Energoutech , 
wskazuje, że Konsorcjum to 
prowadzi rekultywacje ww. 
wysypiska odpadów, w opar-
ciu o decyzje wydane przez  
władze m. st. Warszawy. W 
mojej ocenie decyzje te są 
sprzeczne z obowiązującym 
prawem. Rekultywacja wysy-
piska powinna zakończyć się 
już dawno a Konsorcjum pod 
pozorem rekultywacji stwo-
rzyło górę odpadów o ponad 
21 m wysokości.

Firma Pana Tuszyńskiego 
jest znana z nieprawidłowe-
go zagospodarowania osadów 
ściekowych pochodzących 
z MPWiK w miejscowości 
Rosocha. Osady ściekowe 
pochodzące z Oczyszczalni 
Ścieków „Czajka” były rów-
nież zagospodarowywane nie-
zgodnie z przepisami prawa 
w Gralewie, gdzie składowa-
no je bezpośrednio na polach 
uprawnych z przekroczeniem 
dopuszczalnych norm oraz 
zakopywane w wyrobiskach 
pożwirowych w Glinojecku i 
dotychczas w Ząbkach.

Proceder składowania 
odpadów pod pozorem wyko-
rzystywania ich do rekulty-
wacji jest znany nie od dziś i 
stosowany jest nagminnie i na 
ogromną skalę (częstokroć z 
negatywnymi skutkami dla 
środowiska naturalnego i 
znacznymi uciążliwościami 
dla okolicznych mieszkań-
ców). Z tego powodu, w celu 
przerwania tego procederu, w 
art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o zmianie ustawy 
o odpadach oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 175, poz.1458) zamiesz-
czono zapis, że „...decyzje w 
zakresie rekultywacji z zasto-
sowaniem odpadów wydane 
na podstawie ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach, ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. Z 
2004 r. Nr 121, poz. 1266), 
ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony śro-
dowiska oraz innych ustaw 
ulegają wygaśnięciu w całości 
lub części dotyczącej zasto-
sowania odpadów w terminie 
6 miesięcy od daty wejścia 
w życie ustawy...”. Pierwotny 
termin obowiązywania ww. 
art. 16 został niestety prze-
sunięty z 13 kwietnia 2006 
roku na 13 października 
2006 roku. W międzyczasie 
zostało ogłoszone rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska 
z dnia 21 marca 2006 r. w 
sprawie odzysku lub unie-
szkodliwiania odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami 
(Dz. U. Nr 49, poz. 356), w 
którym w pkt 13 załącznika 
nr 1 szczegółowo określono 
warunki odzysku mieszani-
ny popiołów paleniskowych, 
żużli i pyłów z odwodnio-
nymi osadami ściekowymi 
do rekultywacji biologicznej 
zamkniętych składowisk lub 
ich części. Warunki okre-
ślone w ww. rozporządzeniu 
dla procederu prowadzo-
nego w Kawęczynie przez 
Konsorcjum Tuszyński–
Energoutech są ewidentnie 
naruszane, a grubość war-
stwy stosowanych odpadów 
została kilkakrotnie przekro-
czona.

Zastanawiający jest fakt, 
że Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska  prze-
prowadził rok temu kontrolę 
nielegalnego składowiska w 
Kawęczynie i nie stwierdził 
żadnych nieprawidłowości. 
Na skutek mojej interwen-
cji na najwyższym szczeb-
lu Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 
Środowiska przeprowadził 
29 sierpnia 2006 r. ponowną 
kontrolę w Przedsiębiorstwie 
P-U. ENERGOUTECH  
Kawęczyn Sp. z.o.o. ul. 
Strażacka 63/65 prowadzą-
cym rekultywację byłego 
składowiska odpadów komu-
nalnych przy ul. Chełm-
żyńskiej 180.

Nadesłane mi na początku 
września br. wyniki kontroli 
i  wyniki przeprowadzonych 
badań  wykazały przekrocze-
nie warunków określonych 
w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w zakresie wskaź-
nika ATT tj. łączna liczba 
żywych jaj pasożytów jelito-
wych – w 1kg suchej masy 
komunalnych osadów ście-
kowych, pobranych w dniu 4 
sierpnia br. ze świeżo przywie-
zionej partii osadów – wynio-
sła 747 szt. Według przepisów 
łączna liczba żywych jaj paso-
żytów jelitowych w 1kg suchej 
masy komunalnych osadów 
ściekowych stosowanych do 
rekultywacji terenów – nie 
może przekroczyć 300 szt., a 
przekroczyła o 447 szt. 

Ponadto stwierdzono, że 

prace rekultywacyjne na skła-
dowisku wykonano niezgod-
nie z dokumentacją i wyda-
nym pozwoleniem, ponieważ 
nie zlikwidowano stromych 
skarp, które w porównaniu z 
rokiem 1997 są wielokrotnie 
wyższe i nie doprowadzono  
kształtu wysypiska do formy 
krajobrazowo dostosowa-
nej do otaczającego terenu. 
Rekultywacja została prze-
prowadzona nieprawidłowo, 
nie wykonano instalacji studni 
odgazowujących w postaci rur 
PCV, nawet nie został odcię-
ty dopływ wód opadowych, 
ponieważ górna warstwa nie 
została utwardzona i nie ufor-
mowano łagodnych spadków 
i nie wyeliminowano pylenia 
przez układanie warstwy izo-
lacyjnej. 

Wokół składowiska nie 
prowadzi się monitorin-
gu wód podziemnych, co 
jest wymagane przepisami, 
ponieważ nie wymagali tego 
urzędnicy wydający decyzję. 
Nasuwa się pytanie dlacze-
go? Co prawda Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony śro-
dowiska zamierza ukarać 
Przedsiębiorstwo nieprawid-
łowo zagospodarowujące 
wysypisko i skierować szereg 
wniosków pokontrolnych do 
instytucji różnego szczeb-
la. To dobrze, ale nie ufając 
urzędnikom natychmiastowo 
złożyłem ponowne pismo do 
wicewojewody Jacka Sasina 
z apelem o natychmiastowe 
zamknięcie ponad prawem 
funkcjonującego składowi-
ska i wszczęcie postępowa-
nia administracyjnego w celu 
unieważnienia wszelkich 
pozwoleń na składowanie 
w/w odpadów na pograni-
czu Ząbek i Rembertowa. 
Poprosiłem o bezzwłoczne 
przeprowadzenie wszelkich 
badań wód gruntowych doty-
czących sprawdzenia oddzia-
łowywania wysypiska na śro-
dowisko, by jak najszybciej 
przeciwdziałać ewentualnym 
zagrożeniom dla zdrowia i 
życia Mieszkańców Ząbek. 

Przekazałem również panu 
Wojewodzie ekspertyzę prof. 
nzw. dr. hab. inż. Zbigniewa 
Heidricha - wykładowcy 
Politechniki Warszawskiej 
z wydziału Inżynierii 
Środowiska, dotyczącą  skła-
dowania osadów ściekowych 
na terenie nieczynnego wysy-
piska śmieci komunalnych 
położonego w strefie ochron-
nej EC Kawęczyn. W eksper-
tyzie tej wypunktowano szereg 
nieprawidłowości i zagrożeń 
wynikających z dotychczaso-
wego nieprawidłowo funkcjo-
nującego składowiska osadów 
warszawskich. 

Interweniowałem rów-
nież do Zarządu MPWIK o 
natychmiastowe wstrzyma-
nie wydawania osadów do 
składowiska w Kawęczynie. 
Wcześniejsze moje pisemne 
zapytania  o jakość sprawo-
wanej kontroli nad składowa-
niem wytwarzanych odpadów 
z Oczyszczalniach MPWIK 
przyniosły efekt w postaci 
unieważnienia ostatnio roz-
strzygniętego przetargu na 

kolejny wywóz kilkuset ton 
nieczystości na pogranicze 
Ząbek, o czym poinformo-
wano mnie 31 sierpnia br. na 
spotkaniu z przedstawicielem  
Zarządu MPWIK. 

O tych nieprawidłowościach 
i zagrożeniach poinformowa-
łem również p.o. Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy 
Kazimierza Marcinkiewicza 
przesyłając wszelkie skła-
dane pisemne interwencje i 
protokół pokontrolny WIOŚ. 
Zaapelowałem do Pana 
Prezydenta o przeprowadze-
nie kontroli wewnętrznej i 
natychmiastowe wstrzymanie 
składowania osadów z oczysz-
czalni warszawskich oraz 
usunięcie wszelkich zagrożeń 
i w tym celu przeprowadze-
nie niezależnych badań wód 
gruntowych  na pograniczu 

Ząbek z Rembertowem. 
Wskazałem również na celo-

wość zamknięcia tego skła-
dowiska i poprosiłem Pana 
Prezydenta o niewydawanie 
dalszych decyzji  na składo-
wanie odpadów na wyrobisku 
w Kawęczynie. Mam nadzie-
ję, że konsekwencją mojego 
działania będzie całkowite 
zamknięcie trującego składo-
wiska odpadów i wyelimino-
wanie wszelkich zagrożeń dla 
zdrowia Mieszkańców Ząbek 
i Rembertowa.  

 Liczę na poważne potrak-
towanie problemu i pozy-
tywne jego rozwiązanie 
przez Władze Wojewódzkie i 
Samorządowe Warszawy.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak

Radny Powiatu 
Wołomińskiego z lPR

REkUlTYWACjA WYSYPiSkA - 
CZY TRUCiE ZĄBEk

Ulica Powstańców i przy-
ległe uliczki to miejsce w 
Ząbkach, gdzie powsta-
je najwięcej mieszkań. 
Często argumentem prze-
mawiającym za zakupem 
mieszkania jest bliskość 
lasu. Las między ulicą 
Powstańców a wysypiskiem 
Elektrociepłowni Kawęczyn 
stał się miejscem spacerów, 
przejażdżek rowerowych i 
niewielkiego grzybobrania. 
Szczególnie w weekend leśne 
ścieżki pełne były spaceru-
jących rodziców z dziećmi 
w wózeczkach, biegających 
i jeżdżących na rowerach 
dzieci. Las ten był oazą, 
gdzie po pracy (w zgiełku i 
przebywaniu wśród spalin 
samochodów) można było 
oddychać świeżym powie-
trzem. Mieszkańcy osiedla 
przy ulicy Powstańców pro-
wadzili rozmowy o tym, że 
dobrze byłoby przekształ-

cić część lasu w park leśny. 
Mogło to być dobre miejsce 
do odpoczynku i rekreacji. 
Niestety w tym roku hałdy 
wysypiska Elektrociepłowni 
są miejscem, gdzie z oczysz-
czalni Czajka samochodami 
wywozi się ścieki. Podczas 
ulewnych deszczów ście-
ki z hałd spływają do lasu. 
Często przy niesprzyjającym 
kierunku wiatru w lesie czuć 
potworny smród. Smród ten 
dociera również do domów 
i osiedli zlokalizowanych w 
bliskości lasu. Należy zadać 
sobie następujące pytania:
1.  W czyim interesie podjęto 

te działania?
2.  Czy jest zgoda Ochrony 

Środowiska?
3.  Dlaczego nie bierze się pod 

uwagę mieszkających w 
pobliżu ludzi?

4.  Czy Pan Burmistrz podej-
mie skuteczną interwencję?

Mirosław Pardela

SMRODliWE hAŁDY

Oprócz tego co widać, czyli 
chodników i asfaltu, równie 
istotne są decyzje dotyczące 
infrastruktury podziemnej. 
W wąskich uliczkach trudno 
zmieścić obok siebie wszystkie 
media (kanał ściekowy, wodo-
ciąg, telefon, gaz, być może 
kanał deszczowy). Jeżeli chce-
my, aby w przyszłości z danej 
ulicy zniknęły słupy energe-
tyczne, na etapie opracowy-
wania koncepcji ulicy trzeba 
dla kabli znaleźć miejsce pod 
ziemią. 

Opracowana i zatwier-
dzona koncepcja powinna 
być maksymalnie rygo-
rystycznie realizowana. 
Nie mogą być wydawane 
decyzje budowlane, które 
naruszą przebieg linii 
rozgraniczających. Nowe 
ogrodzenia powinny być 
sytuowane w docelowych 
miejscach. Infrastruktura 
podziemna powinna być 
lokowana tylko w pasie dla 
niej przeznaczonym.

Odrębnym problemem, 
który wiąże się z budową ulic, 
jest stan istniejącej infrastruk-
tury podziemnej. Nierzadko 
spotykamy się z dziurą w 
asfalcie, która powstała z 
powodu zawalenia się odcin-
ka kanalizacji. Kwestia złej 
jakości niektórych kolekto-
rów chyba nie jest dzisiaj dla 
nikogo zaskoczeniem. Nie 
należy tego tematu wstydliwie 
omijać, ale wprost przeciw-
nie, konieczna jest precyzyj-
na ocena stanu technicznego 
całej infrastruktury podziem-
nej. Budowy ulicy nie można 
rozpoczynać w sytuacji, gdy 
kolektor w tej ulicy może się w 
każdej chwili zawalić. Zanim 
wylejemy beton i asfalt musi-
my mieć pewność, że to, co 
pod ziemią, przetrwa lata. 

Kompleksowa koncepcja 
całej sieci drogowej i infra-
struktury podziemnej pozwoli 
Radzie Miasta na opracowa-
nie uczciwych i ekonomicznie 
uzasadnionych zasad realizacji 
inwestycji w naszym mieście.

radny Waldemar Stachera
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Wybory samorządowe tuż, 
tuż i dla wielu mieszkańców 
Ząbek nastąpił czas refleksji. 
Przyniosą one emocje nie-
których, obojętność innych, 
komentarze, nadzieje zmian 
na lepsze. 

Ząbki pomimo dogodnego 
położenia geograficznego na 
obrzeżach stolicy to przeciętne 
miasteczko, a z powodu zanie-
dbania, dziurawych ulic omija-
ne przez innych.

Największym utrapieniem 
dla mieszkańców jest brak 
dogodnej komunikacji miej-
skiej. Nic w tym dziwnego, że 
ogromne rzesze ludzi codzien-
nie przemierzają drogę mię-
dzy stolicą, gdzie pracują, a 
położonym na przedmieściach 
domem. Wielu mieszkańców 
korzysta z ośrodków kultury, 
usług i handlu położonych w 
Warszawie.

Pomimo bliskości stolicy 
trudno dostać się do jej cen-
trum. O atrakcyjności miejsca, 
cenie działek i mieszkań decy-
duje przede wszystkim dobra 
komunikacja. Trasa jedynego 
autobusu linii 145 wspomaga-
nej w godzinach szczytu przez 
linię 345 przebiega obrzeżem 
Ząbek i jest niewystarczająca 
ze względu na liczbę miesz-
kańców jak również przebieg 
trasy.

Istnieje potrzeba zorganizo-
wania komunikacji w godzinach 
nocnych. Wiele osób odmawia 
sobie spotkań ze znajomymi, 
boją się, że nie będą mieli czym 
wrócić do domu. Warszawa 
według doniesień Głównego 
Urzędu Statystycznego będzie 
się wyludniać. Najbardziej 
dotknie to Centrum. Ludzie 
będą się przemieszczać na 
obrzeża stolicy, co daje szansę 
na rozwój przyległych miast. 
Aby tak się stało, konieczna 
jest poprawa komunikacji i 
całej infrastruktury łącznie z 
instytucjami użyteczności pub-
licznej. W przyszłości Ząbki z 
racji swojej lokalizacji znajdą 
się w bezpośredniej bliskości 
nowych warszawskich obwod-
nic i innych nowoczesnych arte-
rii. Mamy nadzieję, że zostaną 
właściwie zaplanowane drogi i 
trasy dojazdowe.

Ponieważ kilka razy byłam 
obserwatorem na posiedze-
niach rady, usłyszałam, że 
dotychczasowy samorząd 
gminny wiele razy negocjował 
z ZTM w Warszawie kwestię 
komunikacji miejskiej, nieste-
ty bez rezultatów. Stanowisko 
Warszawy jest stanowcze i 
każą płacić duże sumy za swe 
usługi. Podpatrzmy, jak radzą 
sobie inne miasta leżące po 
drugiej stronie Warszawy:

 - Piaseczno ma dobrze 
skoordynowaną komunikację 
kolejową z autobusami miej-
skimi. Młodzi mieszkańcy 
Piaseczna czynią starania o 
uruchomienie nowego auto-
busu. PKP przekazało wąsko-
torówkę zarządowi starostwa 
w Piasecznie. Modernizacja 
linii wąskotorowej pozwoli 

na rozbudowę projektowanej 
trasy szybkiej kolei na trasie 
od centrum Warszawy przez 
Konstancin Jeziorną, Grójec 
do Nowego Miasta nad Pilicą. 
Dzięki tej inwestycji nastąpi 
odciążenie zatłoczonej ulicy 
Puławskiej, istniejące toro-
wiska będą wykorzystane 
do celów komunikacyjnych, 
„ciuchcia” z Warszawy do 
Grójca przez Piaseczno będzie 
również atrakcją turystyczną.

  W planie perspektywicz-
nym innych podwarszawskich 
gmin to budowanie linii tram-
wajowych do: Legionowa, 
Konstancina i Marek. Część 
pieniędzy na budowę tych 
linii dostaną gminy z Unii 
Europejskiej. Jaka korzyść? 
Dzięki szybkim tramwajom 
np.: z Białołęki do Pl. Wilsona 
czas przejazdu skróci się z 50 
min. do 20 min., z Legionowa 
do Pl. Wilsona z 55 min do 
25 min., z Marek do metra 
Młociny ma trwać ok. 25 
minut. Takie połączenia tram-
wajowe ma już miasto Łódź 
(ze Zgierzem, Pabianicami i 
Ozorkowem), Poznań, planują 
również Kraków, Gdańsk.

Reasumując powyższe roz-
ważania należy stwierdzić, że 
lewobrzeżne gminy podwar-
szawskie mają lepiej zorgani-
zowaną komunikację i ciekawe 
propozycje na przyszłość. Brak 
taniego dogodnego transpor-
tu odczuwają wszystkie gminy 
powiatu wołomińskiego. Moim 
zdaniem nowe władze samo-
rządowe powinny wspólnie 
poszukać przyczyn zaistniałej 
sytuacji. Tylko jednolity front 
działań wszystkich gmin przy-
niesie lepsze rezultaty wobec 
władz ZTM i władz kolei. Może 
przyczyna niepowodzeń tkwi w 
słabym zaangażowaniu władz 
powiatowych. A może to staro-
stwo powiatowe powinno przy-
jąć obowiązki współinwestora 
i koordynatora takiej inicja-
tywy. Jeśli pojedyńczej gminy 
nie stać na wydatki związane 
z tanią komunikacją to może 
trzeba spróbować wspólnie, a 
współpraca zintegruje gminy, 
poprawi standard usług komu-
nikacyjnych, a szczególnie 
wpłynie na poprawę infra-
struktury drogowej. 

Brak chodników i ulic o 
utwardzonej nawierzchni to 
najbardziej drażliwy temat 
części płd. Ząbek. Z remon-
tem ulic wiąże się konserwacja, 
remont lub wymiana metalo-
wych rur na nowocześniejsze 
w podziemnej infrastruktu-
rze. Do tej pory najczęściej 
wydawano pieniądze na tzw. 
„prowizorki” i „zapchajdziu-
ry”. Obecnie Ząbki to miasto, 
gdzie nastąpił rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego, w 
dużej mierze wielorodzinnych 
osiedli. Zmienił się charak-
ter naszego miasta jak rów-
nież jego problemy. Wzrosły 
oczekiwania mieszkańców w 
zakresie jakości usług komu-
nikacyjnych, poprawy jakości i 

estetyki  ulic. Dziś wiele z tych 
zaniedbanych i nawarstwiają-
cych się spraw wymaga szyb-
kich i zdecydowanych działań. 
Piętrzącym się zadaniom nie 
udało się sprostać Urzędowi 
Miasta wraz z zarządzającym 
przez kilka kadencji burmi-
strzem. Największym zanie-
dbaniem minionej kadencji 
było brak aktywności i umie-
jętności pozyskiwania unijnych 
pieniędzy dla miasta Ząbki. 
Ponieważ katalog potrzeb jest 
niekończący się, apelujemy do 
młodej prężnej części naszej 
społeczności, aby zadeklaro-
wała się do wzięcia udziału w 
najbliższych wyborach samo-
rządowych. Radni ostatniej 
kadencji mają wiele zasług. 
Jesteśmy Wam wdzięczni za:

1.  Zmniejszenie zadłuże-
nia naszego miasta, które 
wynosiło 1 stycznia 2002 r. 
65% rocznych dochodów, 
a na dzień 1 stycznia 2006 
r. spadło do 12% rocznych 
dochodów.

2.  Rada Miasta obecnej 
kadencji za priorytet uzna-
ła poprawę infrastruktury 
oświatowej.

3.   Rada Miasta podjęła 
uchwałę o nieudzieleniu 
za rok 2005 absolutorium 
włodarzowi naszego mia-
sta. Brak absolutorium to 
brak zaufania.

Uczestnicząc jako obser-
wator na posiedzeniach Rady 
zobaczyłam, jak wiele spraw jest 
do zrobienia w naszej gminie. 
Ja mieszkanka południowych 
Ząbek patrzę przez pryzmat 
potrzeb mojego osiedla. Dla 
mnie ważne jest także „moje 
osiedle”, „moja ulica”, „mój 
chodnik”. Dlatego przypomi-
nam, że obecna Rada Miasta 
uchwaliła w 2005 r. Wieloletni 
Program Inwestycyjny – WPI. 
W tym planie została uwzględ-
niona modernizacja ulicy 
Szwoleżerów. Czekamy więc 
na realizację. Ze względu na 
złą kondycję finansową miasta 
zlewnia będzie nadal eksploa-
towana, a nie zamknięta.

Mieszkańcy płd. Ząbek 
mają nadzieję, że Urząd 
Miasta modernizację zlew-
ni nieczystości komunalnych 
potraktuje priorytetowo. 
Unowocześnienie zlewni przy-
niesie korzyści gospodarcze, 
finansowe, a przede wszystkim 
ekologiczne. Oczekujemy rów-
nież na budowę ujęcia wody 
oligoceńskiej – wody czystej 
i zdrowej. Ta inwestycja jest 
potrzebna, ponieważ część ulic 
naszego osiedla nie posiada 
sieci miejskiej, jak również ze 
względu na bliskość cmentarza 
i zlewni nieczystości. 

Będąc obserwatorem posie-
dzeń Rady Miasta nasunęła 
mi się jeszcze jedna reflek-
sja. Otóż zauważyłam konflikt 
radnych z burmistrzem. Brak 
obopólnego dążenia do reali-
zacji wytycznych zadań w gmi-
nie, brak możliwości porozu-
mienia się prowadzi do kłótni i 
przepychanek. W efekcie tracą 
na tym wszyscy, a najbardziej 
sama gmina, której rozwój w 

stosunku do innych jest deli-
katnie mówiąc opóźniony. Nie 
podoba mi się, jeśli część rad-
nych nie ma własnego zdania 
na toczące się dyskusje, wyka-
zując „neutralne” stanowisko 
przez wstrzymywanie się od 
głosu. Trudno wyczuć, czy tego 
zdania nie mają, czy też nie 
potrafią wyrazić.

Przed wyborami samorzą-
dowymi należy przypomnieć 
kompetencje samorządu lokal-
nego. Powszechnie uważa się, 
że gminą samodzielnie rzą-
dzi burmistrz miasta, bo to 
z jego nazwiskiem wiąże się 
wszelkie wychodzące z Urzędu 
Gminy dokumenty. Burmistrz 
podejmuje decyzje władcze, 

natomiast gminni radni okre-
ślają mu zadania na uchwały, 
przydzielając środki finanso-
we, wszelkie rozstrzygnięcia 
zapadają większością głosów. 
Te dwa ciała samorządowe 
decydują o kierunkach rozwo-
ju naszego miasta, decydują 
w jaki sposób będzie zarzą-
dzane nasze miasto, na jakie 
cele będą wydawane publiczne 
pieniądze.

Aby kolejna kadencja samo-
rządowa nie była stracona 
będziemy bacznie śledzić, jakie 
będą kierunki rozwoju regionu 
południowych Ząbek, które są 
szczególnie zaniedbane.

Mieszkanka
Barbara Pastewka 

CZY MiASTO ZĄBki MA SZANSę 
NA ZMiANę?

Dokonania były nieporówny-
walnie większe niż te zrealizo-
wane za poprzedniej kadencji. 

W trakcie kadencji, pomi-
mo mojego młodego wieku, 
Rada Powiatu zadecydowała 
powierzyć mi funkcję najważ-
niejszej komisji w Powiecie tj. 
Komisji Finansowej. 

Po wyborze na stanowisko 
przewodniczącego, Powiatowa 
Komisja Finansowa stała się 
najbardziej prężną komisją i 
zaczęła efektywnie realizować 
swoje statutowo określone 
obowiązki. Pod moim kierow-
nictwem przeprowadzono co 
najmniej kilka kontroli finan-
sowych, w trakcie których 
ujawniono naruszenia dyscy-
pliny finansów publicznych 
oraz naruszenie prawa zamó-
wień publicznych w Powiecie. 

Ujawniono, miedzy innymi, 
że większość zleceń realizo-
wanych przy budowie archi-
wum powiatowego (rozbudo-
wa budynku starostwa) była 
wykonywana bez wymagane-
go trybu przetargowego. 

Byłem również człon-
kiem zespołu kontrolującego 
Szpital Wołomiński. Niestety 
po sformułowaniu przez nasz 
zespół wstępnych spostrzeżeń 
oraz wątpliwości zespół kon-
trolujący został podstępnie 
rozwiązany. Tym sposobem 
uniemożliwiono przeprowa-
dzenie dalszej kontroli.

Współpracowałem z Woje-
wodą Mazowieckim w kwestii 
unieważnienia wydanej nie-
prawnej decyzji na budowę 

Stacji Paliw przy DW 631 i 
DW 634. Wydana decyzja unie-
możliwiała rozbudowę DW 631 
(ul. Żołnierska), gdyż w pasie 
drogowym miałaby znajdować 
się wymieniona stacja paliw. 
Współpraca z Wojewodą doty-
czyła również uchylenia decy-
zji budowlanej łamiącej zapisy 
prawa a dotyczącej budowy 
LIDL̀ a. Nie chodziło o samego 
LIDL’a lecz o poważne naru-
szenia obowiązujących przepi-
sów prawa w tym: powierzchni 
zabudowy, konstrukcji parkin-
gów, sposobu odprowadzania 
wody, powierzchni biologicznie 
czynnej, nielegalnej wycinki 
drzew itd. 

Będąc Radnym Powiatowym, 
jak również w poprzedniej 
kadencji Radnym Miejskim, 
wykazywałem ciągłą aktyw-
ność oraz duże zaangażowa-
nie. Zawsze starałem się repre-
zentować zdrowo rozsądkowe 
poglądy, nie dałem się uwikłać 
w żadne "dziwne" układy i nie-
ustannie starałem się o rea-
lizację inwestycji w Ząbkach. 
Odpowiedzi na dodatkowe 
pytania będę udzielał pod adre-
sem www.forum-zabki.w.pl.

Bardzo Państwu dzięku-
ję za udzielone mi zaufanie. 
Zapewniam, że w każdym 
momencie starałem się godnie 
reprezentować osoby, które na 
mnie głosowały. Jeszcze raz 
dziękuję.

Radny Powiatu 
Wołomińskiego

Robert Perkowski

SPRAWOZDANiE - cd. ze str. 1

„kS. kAPElAN igNACY 
SkORUPkA - Bohater 

Bitwy Warszawskiej „CUDU 
NAD WiSŁĄ” poległy pod 

Ossowem 14 Sierpnia 
1920 r.”

Litery osobiście zło-
cił i kamień wokół tablicy 
wykładał fundator obeli-
sku. Na tę okoliczność w 
imieniu Ogólnopolskiego 
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego 
Popiełuszki wydałem z kolei 
już czwarty folder „W Pamięci 
Narodu” upamiętniający bitwę 
warszawską zwaną „Cudem 

nad Wisłą”, w którym ukazy-
wana jest szerzona pamięć w 
Radzyminie i Ossowie o boha-
terach tych wydarzeń, a na 
ostatniej stronie zamieszczo-
no projekt pomnika Romana 
Dmowskiego, który stanie 
jesienią br. w Warszawie. 
Foldery te rozpoczęto rozda-
wać we wspomnianych miej-
scowościach po uroczystości 
rocznicowej i są rozpowszech-
niane nadal.

Ryszard Walczak
Radny Powiatu 
Wołomińskiego

SAMORZĄDNOŚĆ, ZNACZY 
SŁUŻBA SPOŁECZEŃSTWU - cd. ze str. 1
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Kalendarz wyborczy
Termin wykonania 

czynności wyborczej Treść czynności wyborczej

do 23.09.2006 r. 

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach 
wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wybor-
czym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. 
Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Zawiadomienie odpowied-
nio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworze-
niu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 28. 09 2006 r. Powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych 

do 13. 10 2006 r. do 
godz. 24.00 

Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, w 
obrębie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy 

do 18.10 2006 r. do 
godz. 24.00

Przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych 
komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w ponad połowie okrę-
gów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Zawiadomienie właściwej 
terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list 
kandydatów. Zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 

do 20.10 2006 r. 

Przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze 
ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zareje-
strowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa 
i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą 

do 22. 10 2006 r. 

Powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych. Przyznanie 
przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zareje-
strowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im 
przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą  ani przez komisarza wyborczego 
wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim. Podanie do publicznej wiadomo-
ści, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

do 28. 10 2006 r. 

-rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kan-
dydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o 
kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami 
kandydatów oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zostały utworzone w 
jednostce samorządu terytorialnego
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wój-
tów, burmistrzów prezydentów miast, na których umieszczone są w kolejności alfa-
betycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, 
nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której 
należy kandydat 

od 28. 10 2006 r. -nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji pub-
licznej i publicznego radia 

do 29. 10 2006 r. sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy 
10. 11 2006 r. 
o godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej 

11. 11 2006 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 
12.11 2006 r. 

godz. 6.00-20.00 głosowanie

Termin wyborów samorządo-
wych został ogłoszony na 12 listo-
pada br. Od chwili ogłoszenia 
tej informacji biegnie kalendarz 
wyborczy czyli między innymi 
terminy rejestracji komitetów i 
zgłaszania kandydatów na rad-
nych. Wszystkich zainteresowa-
nych biorących udział w życiu 
samorządowym naszego miasta 
i pragnących zaprezentować na 
łamach gazety „Co słychać?” 
swoich kandydatów na radnych 
gminnych, powiatowych i woje-

wódzkich oraz na urząd bur-
mistrza proszę o przestrzeganie 
zamieszczonych poniżej zasad 
ustalonych przez Radę Miasta 
w „Zasadach wydawania gazety” 
w okresie kampanii wyborczej. 
Przypominam, że znak drukarski 
to każdy odbity znak przez dru-
karnię (nie zalicza się do niego 
spacji). Do 16 października br. 
zbieram do publikacji materiały 
o kandydatach na radnych oraz 
wszelkie inne np. o charakte-
rze reklamowym. Natomiast do 

19 października br. zbieram już 
tylko informacje o kandydatach 
na burmistrza. Materiały można 
przysyłać w formie elektronicz-
nej na adres coslychac0@op.pl 
lub w formie wydruku (należy 
zostawić w Biurze Rady) wraz z 
kontaktem (nr tel., adres, itp.). 
Zdjęcia należy przekazać w for-
mie elektronicznej lub tradycyj-
nej. W razie wątpliwości pro-
szę o kontakt pod numer tel. 
0503490219.

red.

W okresie kampanii wybor-
czej do samorządu teryto-
rialnego łamy gazety służą 
zarejestrowanym komitetom 
wyborczym kandydatów do 
władz gminnych i (w zakresie, 
w jakim dotyczy to Ząbek) 
powiatowych oraz wojewódz-
kich – do bezpłatnej prezenta-
cji własnych kandydatów i ich 
programów oraz innych treści 
o charakterze wyborczym.

Redakcja informuje komi-
tety wyborcze o terminie skła-
dania materiałów do każde-
go z numerów gazety, które 
ukazywać się będą w okresie 
kampanii wyborczej.

Zarejestrowanemu komite-
towi wyborczemu przysługu-
je bezpłatnie do 300 znaków 
drukarskich na 1 kandydata na 
radnego gminnego oraz do 500 
znaków drukarskich na 1 kan-
dydata na radnego powiatowe-
go i wojewódzkiego – w każdym 
numerze gazety. W przypad-
ku kandydata na burmistrza, 
komitetowi wyborczemu przy-
sługuje do 1.500 znaków dru-
karskich. Nie wykorzystany w 
danym numerze limit znaków 
ulega przepadkowi, nie podle-
gając kumulacji.

Powierzchnia zajmowana 
przez umieszczone w mate-
riale wyborczym symbole 
graficzne, innewyróżnienia, 
bądź litery o większym stop-
niu pisma niż zwykle sto-
sowany, będzie traktowana 
jako ekwiwalent średniej 
liczby znaków stopnia pisma 
zwykle stosowanego, miesz-
czących się na powierzchni, 
na której występują wspo-
mniane elementy.

Teksty publikowane w okre-
sie kampanii wyborczej nie 
mogą zawierać krytyki adre-
sowanej personalnie.

Materiały komitetów 
wyborczych, których publika-
cji towarzyszyć miałyby kie-
rowane pod adresem redakcji 
specjalne wymagania graficz-
ne bądź szczególny sposób 
ekspozycji sloganów, haseł czy 
symboli wyborczych – są w 
każdym przypadku płatne, na 
zasadach przyjętych dla ogło-
szeń i reklam.

Komitety wyborcze mogą 
zamieszczać płatne materia-
ły wyborcze według cennika 
ogłoszeń i reklam.

Płatne materiały wyborcze 
są oznaczane jako płatne.

W okresie kampanii wybor-
czej, kandydaci w wyborach 
nie mogą korzystać z prawa 
do publikacji w gazecie teks-
tów autorskich, zawierających 
ich osobiste opinie w spra-
wach dotyczących społecz-
ności lokalnej – na zasadach 
innych niż te, które dotyczą 
materiałów wyborczych.

Pozostałe osoby, publiku-
jące bezpłatne teksty, zawie-
rające ich osobiste opinie w 
sprawach dotyczących spo-
łeczności lokalnej, nie mogą 
opowiadać się za jakimkol-
wiek kandydatem bądź komi-
tetem wyborczym.

Redakcja, w porozumieniu 
z komitetami wyborczymi 
kandydatów, wydaje, co naj-
mniej na tydzień przed dniem 
wyborów samorządowych, 
osobną bezpłatną wkładkę, 
zawierającą krótką autopre-
zentację każdego z zarejestro-
wanych kandydatów wraz ze 
zdjęciem, przygotowaną na 
zasadach równych dla kan-
dydatów, ubiegających się o 
mandat w poszczególnych 
kategoriach: burmistrz, radny 
gminny, radny powiatowy, 
radny wojewódzki.

ZASADY PUBlikACji TREŚCi 
WYBORCZYCh W OkRESiE 
kAMPANii WYBORCZEj DO 
SAMORZĄDU lOkAlNEgO

DO PRZYSZŁYCh kOMiTETóW WYBORCZYCh!

Ruszają nowe warsztaty 
Malowanie tkaniny w techni-
ce batiku. Technika barwnego 
zdobienia tkanin polegająca na 
powlekaniu tkaniny roztopionym 
woskiem w zamierzony przez 
wykonawcę sposób, a następnie 
jest zanurzony w kąpieli bar-
wiącej. Pierwsze spotkanie – 26 
września br. o godz. 17.00 w MOK 
przy ul. Słowackiego.

Ponadto Miejski Ośrodek 
Kultury zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na zajęcia w 
poszczególnych sekcjach. O ter-
minach zajęć należy dowiadywać 
się w sekretariacie Miejskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. 
Słowackiego 10, tel. 022 781 64 
30 lub szukać informacji na stro-
nie http://mokzabki.koti.pl/.

grupa Edukacji Artystycznej 
dla dzieci w wieku 4 - 6 lat. Zajęcia 

mają na celu wzbogacić rozwój 
dziecka. 

Indywidualne lekcje gry na 
instrumentach. Pianino, syn-
tezator - prowadzący Krzysztof 
Zajkowski. Gitara - prowadzący 
Wojciech Kajak.

Zespół tańca nowoczesnego 
„FART” , ul. Orla 8. Dzieci w 
wieku 5 - 7, 8 - 10 i 11 - 12 lat. W 
programie nauka tańca turniejo-
wego: disco freestyle, jazzdance, 
hip hop, funky jazz.

Nauka tańca towarzyskiego - 
ul. Orla 8.

Pracownia rysunku i malar-
stwa —  ul. Słowackiego 10.

Zajęcia rytmiczno wokalne - 
dla dzieci w wieku 5 - 7 lat. ul. 
Orla 8.

Studio teatralne dla młodzieży 
12 - 18 lat. Zajęcia obejmują: 
podstawy warsztatu, ćwiczenia z 
dramy, realizację przedstawień 
teatralnych.

Plastyka dla Dzieci i Mło-
dzieży Zajęcia dla dzieci w wieku  

5 - 7 lat.
Pracownia ceramiczna, ul. 

Słowackiego 10.
red.

ZAjęCiA W 
MiEjSkiM OŚRODkU 

kUlTURY

9.00 – 13.00 – Jesienne Biegi Przełajowe
ok. 14.30 – Wiolinowy Koncert (dla dzieci młod-
szych)
ok. 15.15 – Koncert zespołu Cotton Cat
ok. 16.30 –  Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 

ekologicznego
ok. 16.45 –  Prezentacja dzieci ze Świetlicy Środowi-

skowej Nr 2
ok. 17.00 – Zespół Fart – taniec nowoczesny
ok. 17.15 – Koncert Piotra Szczepanika
ok. 18.30 –  Prezentacje tańców (hip-hop, electric 

boogie)
ok. 18.45 –  Teatr Tancerzy Ognia „AVATAR”
oraz: 
Koło garncarskie – możliwość wykonania prac włas-
nych w czasie trwania festynu, Punkt informacyjny 
MOK (wystawa i kiermasz prac pracowni plastycz-
nej MOK), Znakowanie rowerów na stoisku Policji, 
Zamki pneumatyczne, Przejażdżki konne, Tele Pizza 
w plenerze.

PROgRAM iMPREZ SOBOTNiCh 
kOŃCZĄCYCh EUROPEjSki TYDZiEŃ 
ZRóWNOWAŻONEgO TRANSPORTU 

23.09.2006 – PARk MiEjSki W ZĄBkACh

Od 12 września br. działa 
nowy Klub Seniora przy Parafii 
Św. Trójcy. Na inaugurację dzia-
łalności Klubu byli zaproszeni 
- burmistrz Jerzy Boksznajder, 
sekretarz Sywester Marzoch 
oraz dyr Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sławomir Skotnicki. 
Prezesem jednogłośnie wybra-
no Grażynę Żabicką. W skła-
du Zarządu weszli: Cecylia 
Głuszek, Krystyna Gołębiewska, 
Stanisława Maliszewska, 
Stanisław Gołębiewski. Do 
Klubu należy już 120 osób. 
Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy.                         red.

NOWY klUB 
SENiORA


