
Obchody z okazji rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
na terenie powiatu wołomiń-
skiego rozpoczęły się 10 sierpnia 
w Wołominie. Przez następne 
dni uroczystości odbywały się 
na terenie Ossowa, Radzymina 
i Zielonki.

W Ząbkach uroczystości 
okolicznościowe rozpoczęły 
się w poniedziałek 13 sierpnia. 
Minęło już osiemdziesiąt sie-
dem lat od zwycięstwa naszego 
polskiego wojska nad czerwo-
noarmistami  pod Radzyminem. 
Zostało ono nazwane „Cudem 
nad Wisłą”, gdyż uratowało 
ono nie tylko niepodległość 
Polski, ale również losy Euro-
py. Uroczystości rozpoczęły się 
o godzinie 18.00 w kościele Św. 
Trójcy. Mszę Świętą w intencji 
Obrońców Ojczyzny celebrował 
ks. Proboszcz Edward Kowara. 

Płomienne kazanie, poświę-
cone tradycji i patriotyzmowi 

wygłosił ks. Andrzej Kopczyń-
ski – proboszcz Parafii Miło-
sierdzia Bożego: „Ta ziemia 
jest świadkiem tamtych dni 
i wydarzeń.(...). Ta bitwa określo-
na cudem nad Wisłą to przecież 
jest cud ludzkiego wysiłku, serc 
i cud działania Bożego. Podczas 
tej Bitwy Warszawskiej moce 
ludzkie spotkały się z mocami 
Bożymi. (...) ten człowiek, Polak 
otworzył swoje serce na Boga 
i dokończył ten cud. Dzisiaj też 
nam potrzeba łaski Bożej, (...)”. 
W kazaniu wskazał, jak obec-
nie należy rozumieć postawę 
patriotyzmu, jak ją budować, 
rozwijać.

W uroczystościach z okazji 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 
udział wzięli przedstawicie-
le związku kombatantów 
pamiętnych wydarzeń z Ząbek 
i Marek. Na uroczystości był 
również  honorowy obywatel 
Ząbek – ks. Tadeusz Karolak. 

Nie zabra-
kło również 
reprezentantów 
władz samorzą-
dowych naszego 
miasta: burmi-
strza Roberta 
Perkowskiego, 
w i c e b u r m i -
strza Grzegorza 
M i c k i e w i c z a 
oraz przewodniczącego Rady 
Miasta Sławomira Ziemskiego. 
Obecni byli również radni Rady 
Miasta w Ząbkach oraz zapro-
szeni goście z powiatu oraz oko-
licznych gmin. Burmistrz Robert 
Perkowski przywitał wszystkich 
zgromadzonych gości i podzię-
kował im za współuczestnicze-
nie w uroczystości. Przybliżył 
krótką historię udziału Ząbek 
w tej bitwie, której przegrana 
mogła odmienić losy świata, 
w tym niezwykłym wydarzeniu 
sprzed 87 lat. Przypomniał, iż 

w tej walce brali udział miesz-
kańcy Ząbek.  

Sławomir Ziemski – Prze-
wodniczący Rady Miasta powie-
dział, że bez tradycji nie można 
patrzeć w przyszłość: „Chciał-
bym, abyśmy wszyscy patrzyli 
na przyszłość na bazie naszej 
polskiej tradycji”.

Obchody uświetniły poczty 
sztandarowe z Ząbek: Ochot-
niczej Straży Pożarnej, Związku 
Harcerstwa Polskiego. Towa-
rzyszyły im poczty sztandarowe 
Szkół Podstawowych i Gim-

nazjów z Ząbek. Po Mszy Św. 
nastąpił przemarsz wszystkich 
zaproszonych gości pod pomnik 
poległych w 1920 r., w trak-
cie którego odmawiano róża-
niec. Każdy z honorowych gości 
wygłosił krótką przemowę, 
nawiązując do wydarzeń z tam-
tych dni.  Zgromadzeni goście 
złożyli wieńce pod pomnikiem. 
Specjalnym gościem była War-
szawska Brygada Pancerna im. 
Tadeusza Kościuszki z Warsza-
wy-Wesołej, która przeprowa-
dziła apel poległych i oddała 
salwę honorową. Pod koniec 
uroczystości odśpiewano patrio-
tyczne pieśni.

Mieszkańcy naszej gminy zgi-
nęli w jednej z najważniejszych 
bitew ubiegłego wieku. W wielu 
źródłach zostało odnotowa-
ne, iż mimo przewagi Rosjan 
mocna wiara w Boga pomo-
gła naszym żołnierzom. Rów-
nież po 13. sierpnia obchody 
87 rocznicy „Cudu nad Wisłą” 
obchodzone były także w oko-
licznych gminach.
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"CUDU NAD WISŁĄ"

Miejska Przychodnia Zdro-
wia i pozostałe Zakłady Opieki 
Zdrowotnej na terenie Ząbek 
uruchamiają program badań 
przesiewowych w kierunku 
tego nowotworu. Do badań 
kwalifikują się: wszystkie 
osoby w wieku 50-65 lat bez 
objawów raka jelita grube-
go oraz osoby w wieku 40-65 
lat bez objawów, które miały 
w rodzinie przynajmniej jed-
nego krewnego pierwszego 
stopnia (rodzice, rodzeństwo, 
dzieci) z rakiem jelita grubego. 
Do badań nie są kwalifikowa-
ne osoby, które miały badanie 
w ciągu ostatnich 10 lat!

Wszyscy pacjenci w wymie-
nionym zakresie wiekowym 
nie mający żadnych objawów 
ze strony przewodu pokarmo-
wego (nie krwawili, nie mieli 
uporczywych zaparć, nie chud-
ną) proszeni są o zgłaszanie 

się do swoich przychodni. 
W obecności lekarza wypełnią 
ankietę i osoby kwalifikujące 
się zostaną wysłane na bada-
nia przesiewowe. Są to bar-
dzo ważne badania. Pozwa-
lają z ogromną dokładnością 
wykryć raka lub zmiany przed-
nowotworowe. Rak jelita gru-
bego to choroba śmiertelna 
powodująca liczne cierpienia, 
a przy odpowiedniej profilak-
tyce jest możliwa do unik-
nięcia. Leczenie wczesnych 
zmian polega na usunięciu 
polipów. W trakcie badania 
kolonoskopii pacjent jest znie-
czulany i polip jest usuwany. 
Jest to całkowicie bezpieczne 
badanie prowadzone na całym 
świecie. Jest w stanie całko-
wicie zabezpieczyć człowieka 
przed rozwojem tej choroby. 
Kolonoskopia jest badaniem 
bezpłatnym.

Gorąco zachęcamy wszyst-
kie osoby spełniające kryte-
ria wiekowe do poddania się 
badaniom. Zmniejszy to ilość 
zaawansowanych przypadków 
raka jelita grubego. Konse-
kwencje choroby są przera-
żające: chodzenie z workiem 
na brzuchu, krwawienie z jelita 
grubego, napady niedrożności 
z ciężkimi bólami. Warto pod-
kreślić, że wykrycie wczesnych 
zmian nowotworowych gwa-
rantuje udane leczenie i cał-
kowite wyzdrowienie. 

Zapewne będą pacjen-
ci nie mieszczący się w gru-
pie zaproszonej na badania, 
a mający objawy, jak podkrwa-
wianie z odbytu, oddawanie 
stolca ze śluzem, częste zapar-
cia lub biegunki. Również te 
osoby prosimy o udanie się 
do swojego lekarza. Zosta-
ną skonsultowani w porad-

ni chirurgicznej i skierowani 
na badania diagnostyczne.

Badania przesiewowe będą 
prowadzone pod nadzorem chi-
rurga Przemysława Budnego.

Przypominamy, że oprócz 
profilaktyki  raka jelita grubego 
jest realizowany również pro-
gram wczesnego wykrywanie 
raka szyjki macicy. Zajmuje się 
tym przychodnia BETA-MED 
przy ul. Ks. Skorupki 71. Bada-
nie polega tylko na wykona-
niu cytologii w celu określenia 
grupy ryzyka. Bardzo prosimy 
wszystkie kobiety, które kwa-
lifikują się do tego badania, 
o zgłaszanie się do przychodni 
BETA-MED. Wszelkich infor-
macji udziela telefonicznie 
przychodnia BETA-MED. 

W przyszłości zostanie zre-
alizowany również program 
profilaktyki raka sutka. 
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Redakcja – Panie burmi-
strzu, Urząd Miasta rozpisał 
badanie społeczności Miasta 
Ząbki. Proszę przybliżyć ideę, 
oraz po co to jest robione? Przy 
okazji proszę nam również 
przybliżyć kwestię w jakim celu 
powołano Konwent Rozwoju 
Miasta Ząbki?

Vice-Burmistrz Grzegorz 
Mickiewicz: – Jak już wiado-
mo, od lipca br. Miasto Ząbki 
wraz z pracownikami naukowy-
mi/ekspertami Szkoły Głównej 
Handlowej jest w trakcie przy-
gotowywania Strategii Rozwoju 
Miasta Ząbki na lata 2007-2015. 
Przygotowywanie tej strategii 
jest konsekwencją powołania 
również w lipcu br. Konwentu 
ds. Strategii Rozwoju Miasta 
Ząbki na lata 2007-2015. 

Konwent odgrywa ogromną 
rolę przy powstawaniu Strate-
gii dla Miasta Ząbki – obliga-
toryjnego dokumentu w kon-
tekście pozyskiwania środków 
zewnętrznych, w tym z funduszy 
UE. Zgodnie z naszymi założe-
niami Strategia Rozwoju Mia-
sta Ząbki zostanie opracowana 
do końca września 2007 r.

Konwent Rozwoju Miasta 
Ząbki został powołany Zarzą-
dzeniem Burmistrza Miasta 
Ząbki i realizuje Uchwałę Rady 
Miasta z dnia 23 marca 2007 
r. w sprawie podjęcia prac nad 
opracowaniem Strategii Rozwo-
ju Miasta Ząbki. W skład kon-
wentu weszły 33 osoby, w tym 
Jako Przewodniczący Burmistrz 
Miasta Ząbki Pan Robert Per-
kowski i jako Wiceprzewodni-
czący - Wojewoda Mazowiecki 
Pan Jacek Sasin oraz Wicesta-
rosta Powiatu Wołomińskiego 
Pan Piotr Uściński, a także 
przedstawiciele samorządu, 
biznesu, NGO, organizacji spo-
łecznych, kulturalnych, sporto-
wych, zdrowotnych i inni. 

Co do badania społeczności, 
w toku prac nad Strategią klu-
czowym jej elementem stało 
się zidentyfikowanie głównych 
problemów i barier, które ogra-
niczają rozwój naszego Miasta.

W związku z tym zwróciliśmy 
się z prośbą do mieszkańców, 
przedstawicieli organizacji poza-

rządowych, oraz przedsiębiorców 
z terenu Miasta Ząbki o przeka-
zanie nam swoich uwag, sugestii, 
a przede wszystkim propozycji 
inwestycji, koncepcji, pomysłów, 
których realizacja nam wszystkim 
umożliwiłaby w przyszłości lepsze 
warunki. Na stronie internetowej 
Miasta i w wybranych miejscach 
Ząbek (stacja PKP, urzędy pocz-
towe, siedziba Urzędu Miasta 
itp.) znajdują się ankiety, które 
można zabrać do domu i w spoko-
ju wypełnić, przekazując następ-
nie nam. Ankiety zbiera Referat 
Programowania Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miasta, który 
je weryfikuje i przekazuje na bie-
żąco ekspertom z SGH.

Ankiety mają charakter 
anonimowy i mają za zadanie 
w sposób najbardziej wiarygod-
ny określić najważniejsze prob-
lemy Ząbek.

Red. – Jakiś czas temu była 
zapowiadana budowa łącznika 
pomiędzy budynkami urzędu?

Vice-Burmistrz Grzegorz 
Mickiewicz: – Kwestia łącznika 
jest bardzo aktualnym tematem 
w Urzędzie. Pod koniec lipca 
br. uzyskaliśmy decyzję „pozwo-
lenie na budowę”, co umożli-
wiło nam ogłoszenie postępo-
wania przetargowego na prace 
budowlane. Przetarg ogłosiliśmy 
już na początku sierpnia br. 
a termin składania ofert upływa 
21 sierpnia 2007 roku. W związ-
ku z sytuacją na rynku budow-
lanym tzn. rosnącymi cenami 
materiałów, towarów i stawek 
za wynagrodzenie poprosili-
śmy Radę Miasta o dodatko-
we fundusze z przeznaczeniem 
na te prace, obawiając się, że jeśli 
kwota zabezpieczona w budże-
cie będzie za niska – będziemy 
zmuszeni unieważnić przetarg, 
ogłosić kolejny, a to mogłoby 
oznaczać, że w tym roku nie byli-
byśmy w stanie zrealizować tego 
zadania. Dodatkowe pieniądze 
zostały już zabezpieczone na sesji 
6 sierpnia, co oznacza, że prawie 
na 100 % jeszcze w tym roku łącz-
nik powstanie. Jest on niezbędny 
z powodu zwiększenia liczebno-
ści kadry urzędniczej w Urzędzie 
i braku normalnych warunków 
lokalowych dla tych osób.

Red. – Jakie będą wykonane 
inwestycje w Szkołach Podstawo-
wych nr 1 i nr 2?

Vice-Burmistrz Grzegorz 
Mickiewicz: – 10 sierpnia br. 
została podpisana umowa 
z firmą MASTER z Wołomina 
na remont sali gimnastycznej i II 
etap modernizacji Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Udało się to dopiero 
w trzecim postępowaniu prze-
targowym, gdyż w poprzednich 
albo nikt nie był zainteresowany 

przetargiem albo cena ofertowa 
przewyższała środki finansowe 
zabezpieczone w budżecie Mia-
sta. Za trzecim razem w drodze 
rokowań udało się wybrać ww. 
wykonawcę, który do 15 sierp-
nia powinien zakończyć zgodnie 
z zawartą Umową prace na tym 
obiekcie. Prace będą prowadzo-
ne w taki sposób, żeby w jak naj-
mniejszym stopniu kolidowały 
z zajęciami lekcyjnymi.

Co do Szkoły Podstawowej 
nr 2 po raz kolejny został ogło-
szony przetarg na mniejszy niż 
pierwotnie planowaliśmy zakres 
prac. W tym roku zostaną 
wymienione okna, drzwi oraz 
zostanie zbudowana platforma 
dla osób niepełnosprawnych. 
Na przyszły rok zaplanowali-
śmy pozostałe prace związane 
z termomodernizacją. Powyższy 
podział zadania na dwuletnie 
jest konsekwencją przesunięcia 
dodatkowych środków na SP1.

Red. – Kiedy będzie wykona-
ny remont Drogi Wojewódzkiej 
nr 634?

Vice-Burmistrz Grzegorz 
Mickiewicz: – Na początku sierp-
nia br. spotkałem się w tej spra-
wie z Dyrektorem Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Panią Teresą Materek. Mogę 
poinformować, że do postępo-
wania przetargowego zgłosiło się 
7 oferentów. Wybrano już wyko-
nawcę, a obecnie biegnie termin 
zgłaszania ewentualnych pro-
testów. Jeśli pozostali oferenci 
nie oprotestują przetargu, w ciągu 
dwóch tygodni nastąpi podpisa-
nie umowy z wykonawcą i jego 
wprowadzenie na teren budowy 
tj. na odcinek drogi 634 pomię-
dzy skrzyżowaniem Piłsudskiego/
Warszawska a Orlą/Legionów. 
Mam nadzieję, że tak się stanie 
co dla Ząbek oznaczałoby rozpo-
częcie prac na przełomie sierpnia 
i września. W zakres tego zadania 
wchodzi tylko remont nawierzch-
ni i chodników, co niestety 
nie spowoduje poprawy funk-
cjonalności całej ulicy Skorupki, 
ale na pewno poprawi estetykę 
tego obszaru Ząbek. Nadmienię 
jeszcze, że Ząbki jako pierwsze 
z gmin powiatu wykonały nie-
zbędną dokumentację, przeka-
zały do MZDW, dzięki czemu 
można było ogłosić przetarg.

Red. – Kiedy będzie funkcjo-
nować Szkoła Podstawowa nr 3?

Vice-Burmistrz Grzegorz 
Mickiewicz: – Osobiście biorę 
udział w naradach koordynacyj-
nych na SP3, które odbywają 
się cyklicznie co 2-3 tygodnie. 
Jest to jedna  z największych 
tegorocznych inwestycji i wyso-
kobudżetowa, dlatego jest dla 
nas jednym z priorytetów do rea-
lizacji na ten rok. Zgodnie z har-
monogramem jej zakończenie 
planowane jest na koniec br., 
ale fizyczne oddanie do użytku 
uczniom i nauczycielom nastą-
pi we wrześniu 2008. Do tego 
czasu zakończą się prace wykoń-

czeniowe, musi nastąpić zakup 
niezbędnego sprzętu dydak-
tycznego, wyłoniona dyrekcja 
i kadra pedagogiczna.  Z infor-
macji od mieszkańców szczegól-
nie południowych Ząbek wiem, 
że liczą oni na szybkie oddanie 
tej szkoły. Obecnie funkcjonuje 
Filia SP1 na Powstańców, która 
do końca nie spełnia swojej roli 
jako tego typu placówka. Biorąc 
pod uwagę rozbudowujące się 
osiedla choćby w rejonie ulicy 
Powstańców uważam, że zakoń-
czenie budowy tej szkoły jest dla 
nas priorytetem. Przy okazji skła-
dam podziękowania dla Radnych 
Miasta Ząbki, w tym w szcze-
gólności dla Pana Przewodni-
czącego Sławomira Ziemskiego 
za szczególne zainteresowanie 
tym tematem, objawiającym się 
choćby uczestnictwem w wizjach 
lokalnych na szybko wyłaniają-
cym się budynku szkoły.

Red. – Nad czym obecnie pra-
cuje komórka ds. pozyskiwania 
funduszy z UE?

Vice-Burmistrz Grzegorz 
Mickiewicz: – Komórka ta ma 
za zadanie przygotować jak naj-
lepiej Miasto Ząbki do absorpcji 
jak największej ilości środków 
zewnętrznych pochodzących 
z UE w nowym okresie progra-
mowania 2007 – 2013. Obecnie 
zespół ten składający się z 3 osób 
pracuje intensywnie nad doku-
mentacją dla kilkunastu projek-
tów Miasta, które będą zgłoszone 
do dofinansowania w momencie 
otwarcia rund aplikacyjnych 
przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Ope-
racyjnym Województwa Mazo-
wieckiego, czego spodziewamy 
się już pod koniec tego roku. 
Będziemy przygotowani i jako 
jedni z pierwszych przedłożymy 
Marszałkowi Województwa pro-
jekty Ząbek do dofinansowania. 
Dokumentacja ta jest niezbędna 
żeby uzyskać dofinansowanie. 
Wśród projektów będą m.in. 
kompleksowy remont i budowa 
dróg w Ząbkach,  remont Miej-
skiego Ośrodka Kultury, budowa 
nowego przedszkola nr 3, budo-
wa Centrum Rekreacyjnego 
przy MOS, kompleksowa budo-
wa sieci wodociągowej czy wyżej 
już wspomniana budowa SP3 
w Ząbkach Południowych.

To nie jedyne obowiązki 
referatu. Referat przygotowuje 
i sprawuje również pieczę nad 
konkursem na nowe przedszko-
le, zajmuje się kwestią koncepcji 
tunelu, trasy tramwajowej, Stra-
tegią Rozwoju Miasta i pozyski-
waniem środków zewnętrznych 
z innych źródeł w związku z bra-
kiem dostępności środków z UE 
na dzień dzisiejszy. Zespół ma 
już pierwsze sukcesy – pozyskał 
w sumie 300 tys. PLN  z innych 
źródeł na takie projekty jak: 
zajęcia dodatkowe dla uczniów 
i pieniądze na remont SP 1. 
Mam nadzieję i wierzę w to głę-
boko, że to tylko nasz dobry 
początek a prawdziwie „duże” 
kwoty do pozyskania są jeszcze 
przed nami.

Red. – Jakie są planowane 
inwestycje w najbliższym czasie?

Vice-Burmistrz Grzegorz 

Mickiewicz: – Inwestycji na rok 
bieżący jest mnóstwo. Część 
już zrealizowaliśmy jak budowę 
sali gimnastycznej przy Gimna-
zjum Publicznym nr 2, budowę 
ulicy Popiełuszki, Powstańców, 
czy choćby kilka sieci wodocią-
gów, ale kilka istotnych jest jesz-
cze przed nami, jak chociażby: 
budowa ulicy Skrajnej, łącznika, 
inwestycje na SP 1, SP 2, SP 3 
czy remont kanalizacji w Jana 
Pawła II. To te największe 
i najistotniejsze. Ponadto ten 
rok to dla Referatu Rozwoju 
Gospodarczego, który prowa-
dzi inwestycje - duże wyzwanie 
jeśli chodzi o prace projekto-
we. Nadmienię, że prowadzimy 
prace nad kilkoma koncepcjami 
i kilkudziesięcioma projektami 
dróg, wodociągów, kanalizacji, 
które będą nam potrzebne na rok 
przyszły. W związku z faktem, 
że budżet w Ząbkach na inwe-
stycje jest największy odnosząc 
go do całości budżetu w porów-
naniu do innych gmin powiatu, 
już od początku roku podjęli-
śmy decyzje o wsparciu osób 
tam pracujących dodatkowymi 
etatami. Każda inwestycja pod 
naszym nadzorem jest i będzie 
prowadzona zgodnie z prawem 
i wszelkimi wytycznymi. Nie zda-
rzy się sytuacja, że któraś z nich 
będzie samowolą budowlaną 
i nie będzie wszelkich wymaga-
nych dokumentów potrzebnych 
do jej przeprowadzenia. Prowa-
dzenie i rozliczenie inwestycji 
na zaplanowaną w tegorocznym 
budżecie kwotę ponad 23 mln 
PLN nie jest sprawą prostą, 
ale nowa fachowa kadra w zespo-
le inwestycji myślę, że poradzi 
sobie bardzo dobrze z wszelkimi 
stojącymi przed nami wyzwania-
mi w tym zakresie.

Red. – Czy sprawca dewastacji 
znaków został ujęty?

Vice-Burmistrz Grzegorz 
Mickiewicz: – Tak, akcja 
wyznaczenia nagrody za wska-
zanie sprawcy zainicjowana 
przez samego Burmistrza Pana 
Roberta Perkowskiego przynio-
sła nadspodziewany rezultat. 
Zgłosiło się trzech świadków, 
których zeznania były spójne 
i dzięki temu został ustalo-
ny sprawca tego wandalizmu. 
Nieocenione w tym przypad-
ku było nagranie z telefonu 
komórkowego obrazujące ww. 
proceder (nagranie jest oczy-
wiście w posiadaniu Urzędu), 
dzięki czemu sprawca został 
zidentyfikowany. Po rozmo-
wie ze mną został zobligowany 
do rozliczenia się z całej kwoty 
wynagrodzenia jako nagrody 
dla świadków. Wybór nie był 
chyba trudny: 1000 PLN lub 
postępowanie sądowe (koszty 
procesowe, koszty wykonania 
i ustawienia znaków na nowo, 
wynagrodzenie dla świadków). 
Sprawca pod nadzorem MZK 
wykona prace użyteczno – spo-
łeczne na rzecz naszego Miasta, 
jako dodatkowy element kary.

Red. – Dziękuję za rozmowę.
Vice-Burmistrz Grzegorz 

Mickiewicz: – Dziękuję również. 
Do usłyszenia.

red.
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Uchwała w sprawie wpro-
wadzenia zmian do budżetu 
Miasta Ząbki na 2007 r.

Dokonano szereg zmian  
w budżecie Miasta Ząbki. 
Najważniejsze z nich doty-
czą zmiany wysokości środ-
ków na podwyżki dla admi-
nistracji i obsługi w szkołach, 
przedszkolach, świetlicach 
i w gimnazjach. Pozostałe 
środki w wysokości 214.514 zł 
zostały zabezpieczone 
na remont Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. 

Sporządzono zmiany w upo-
ważnieniu burmistrza do doko-
nania różnych przeniesień, 
zaciągania kredytów i zmian 
w planie wydatków. Zostało 
ono rozszerzone o możliwość 
dokonywania zmian w planie 
wydatków pomiędzy paragra-
fami z wyłączeniem przenie-
sień wydatków na dotacje. 
W pierwotnej wersji uchwały 
budżetowej wyłączało prze-
niesienie w zakresie wydatków 
inwestycyjnych i wydatków 
na wynagrodzenia. Przekaza-
no uprawnienia dla jednostek 
organizacyjnych do zaciągania 
zobowiązań w związku z bie-
żącą działalnością.

W  dochodach budżetowych 
wprowadzono zmiany zwięk-
szające dochody z powodu 
otrzymanych dotacji. Mini-
sterstwo Finansów przyznało 
większą subwencję w wyso-
kości 155.856 zł na remont 
bieżący w sali gimnastycznej 
w SP nr 1, natomiast nasze 
miasto musi zapewnić drugie 
tyle. Urząd Wojewódzki przy-
znał dotację na dodatkowe 
zajęcia edukacyjne dla ucz-
niów naszych szkół na kwotę 
77.224 zł, w tym przypadku 
nasza gmina musi zapewnić 
około 30.000 zł środków włas-
nych. Z programu Blisko Boi-
sko nie uzyskano dotacji, dla-
tego o zarezerwowaną kwotę 
500.000 zł na ten cel zmniej-
szono dochody. 

W wydatkach budżetowych 
na opracowanie koncepcji 
przedłużenia trasy tramwajo-
wej od dworca Wschodniego 
do Ząbek – analiza celowości 
i analiza ruchu przeznaczono 
kwotę 50.000 zł. 

W załączniku inwestycyjnym 
zmniejszono wydatki na drogi 
publiczne gminne o 59.000 zł. 
Na wykonanie punktowego 
odwodnienia drogi w ulicy 
Popiełuszki zwiększono środ-
ki o 11.000 zł. W ulicy Wyso-
ckiego na wykonanie projek-
tu ciągu pieszo - jezdnego 
zwiększono środki o 20.000 zł. 
Natomiast na pierwszy etap 
budowy ulicy nowoprojekto-
wanej w ulicy Skrajnej zmniej-
szono środki o 90.000 zł. 

W związku z realizacją 
programu wyrównywania 
szans edukacyjnych doko-
nano przesunięć pomiędzy 
poszczególnymi paragrafami, 
program ten został dofinan-
sowany ze środków zewnętrz-
nych. Zabezpieczono środki 
na wydatki związane z realiza-
cją programu zajęć pozalek-
cyjnych dla szkół publicznych 
w naszym mieście. Na koncep-
cję odwodnienia miasta prze-
znaczono kwotę 75.480 zł.

Na inwestycję w  Szkole 
Podstawowej nr 1 przesunięto 
środki przeznaczone dla szko-
ły Ząbki Południowe i Szkoły 
Podstawowej nr 2 na opra-
cowanie studium wykonal-
ności. Przesunięcie środków 
jest związane z możliwością 
złożenia wniosku celem pozy-
skania środków unijnych. 

Uchwała w sprawie prze-
kazania środków finansowych 
Komendantowi Stołecznemu 
Policji na Wojewódzki Fun-
dusz Wsparcia Policji z prze-
znaczeniem na sfinansowanie 
nagród za osiągnięcia w służ-
bie dla policjantów Komisa-
riatu Policji w Ząbkach.

Przekazano kwotę w wyso-
kości 5.000 PLN  Komen-

dantowi Stołecznemu Poli-
cji na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji z przeznacze-
niem na sfinansowanie nagród 
za osiągnięcia w służbie dla 
policjantów Komisariatu 
Policji w Ząbkach, z okazji 
Święta Policji obchodzonego 
24 lipca. Wydatki na ten cel 
pokryte będą z budżetu gminy 
po zawarciu porozumienia 
między Burmistrzem Miasta 
a Komendantem Powiatowym 
Policji w Wołominie.

Uchwała zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy.

Rada Miasta wprowadzi-
ła kilka zmian w uchwale 
w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy. Najważniejsza 
z nich to poprawiony para-
graf 8 ustęp 2, który otrzymał 
brzmienie: „Opinie Komisja 
wyraża w formie uchwał podej-
mowanych w głosowaniu jaw-
nym, zwykłą większością gło-
sów, w obecności co najmniej 
połowy członków Komisji, 
po uprzednim przeprowadze-
niu kontroli i oceny warunków 
zamieszkiwania tych osób spo-
śród ubiegających się o przydział 
lokalu mieszkalnego, których 
dochód gospodarstwa domo-
wego nie przekracza wysokości 
określonej w § 2 ust.1.” 

Zapis w obowiązującej for-
mie niejako „wymusza” prze-
prowadzenie wizyt w miejscu 
zamieszkania u każdej osoby, 
która złoży podanie o przy-
dział lokalu z mieszkaniowe-
go zasobu gminy. Naniesione 
zmiany powodują, iż wizytacja 
komisji odbywałaby się tylko 
u tych osób spośród ubiega-
jących się o przydział lokalu, 
którzy spełniają jedno z pod-
stawowych kryteriów przy-
działu lokalu jakim jest kryte-
rium finansowe.

Uchwała w sprawie zatwier-
dzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na drugie półrocze 
2007r.

Zatwierdzono plan kon-
troli Komisji Rewizyjnej 
na drugie półrocze 2007 r. Są 

to działania dotyczące kontro-
li zamian, zakupów i sprzeda-
ży oraz wynajmu i dzierżawy 
nieruchomości oraz kontrola 
gospodarki finansowej jedno-
stek budżetowych Miasta. 

Postanowiono również, 
że będą podlegać kontroli 
umowy pomiędzy Miastem 
Ząbki, a firmą Dolcan S.A. 
dotyczących obiektów Miej-
skiego Ośrodka Sportu. 
Zostaną również sprawdzone 
zasady przyznawania stawek 
zaszeregowania wynagrodze-
nia pracowników jednostek 
budżetowych Miasta Ząbki.

Uchwały w sprawie sprze-
daży gminnych nieruchomo-
ści gruntowych.

Rada Miasta wyraziła zgodę 
na zbycie nieruchomości grun-
towych stanowiących własność 
Gminy Ząbki. Są to działki 
oznaczone w ewidencji grun-
tów i budynków jako działki: 
nr 19/7 o pow. 318 m2, nr 19/8 
o pow. 151 m2, nr 19/9 o pow. 
15 m2, w obrębie 3-03, poło-
żonych przy ulicy Targowej 
za cenę nie niższą niż 1200 zł 
za m2 oraz działkę nr 139 
z obrębu 3-12 o powierzchni 
204 m2 położonej przy ul. Ks. 
Skorupki za cenę nie niższą 
niż 600 zł za m2 bez VAT-u. 
Rady Laskowski wnioskował 
o odrzucenie obydwu uchwał 
motywując faktem, iż mia-
sto straci możliwość wpływu 
na rozwój urbanistyczny w tym 
rejonie.

Stanowisko Rady Miasta 
w sprawie zwrotu opłat party-
cypacyjnych.

Radni podjęli stanowisko 
w sprawie zasadności zwrotu 
pobranych opłat partycypa-
cyjnych poniesionych przez 
mieszkańców na budowę 
urządzeń wodociągowych oraz 
urządzeń kanalizacyjnych. Sta-
nowisko ma związek z uchwa-
łami z 22 czerwca 2007 r. 
nakazującymi burmistrzo-
wi zwrócenie tychże opłat. 
W związku z zasadnością 
zwrotów biorąc pod uwagę ar. 
15 ust. l ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków 
z dnia 7 czerwca 2001 r. bur-
mistrz chce uporządkować, 

komu należy się zwrot opłaty 
partycypacyjnej, gdyż  zgłasza-
ją się osoby, którym te opłaty 
się nie należą.

Ustalono, iż zwrot opłat par-
tycypacyjnych będzie dotyczył 
umów podpisanych od dnia 
wejścia w życie ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków z dnia 7 czerwca 
2001 r. (od dnia 14 stycznia 
2002 roku.)

Kwota należnego zwrotu 
opłaty partycypacyjnej powin-
na odpowiadać kwocie fak-
tycznie wpłaconych kwot wyni-
kających z podpisanej umowy 
pomniejszonej o ewentualne 
dotychczasowe zwroty. Zwroty 
nie powinny dotyczyć umów, 
na podstawie których party-
cypujący uzyskiwał zwolnienie 
od opłat za zrzut ścieków bądź 
opłat za pobór wody.

Opłaty będą zwracane 
na wniosek osób zaintereso-
wanych, w kolejności skła-
dania tych wniosków oraz 
w miarę dostępnych środków 
przeznaczonych na ten cel.

Uchwała w sprawie zmian 
w sprawie becikowego.

Na wniosek przewodniczą-
cego Komisji Społecznej  Mar-
cina Kubickiego Rada Miasta 
dokonała  zmian w uchwale 
dotyczącej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka. Naj-
ważniejsza zmiana dotyczy 
zniesienia złożenia zaświad-
czenia z Urzędu Skarbowe-
go w Wołominie o złożeniu 
deklaracji podatkowej. Będzie 
można przedstawić również 
inne dokumenty potwier-
dzające wpłacanie podatku 
dochodowego od osób fizycz-
nych. 

Uzasadnieniem jest to, iż 
deklarację podatkową składa 
się raz w roku. W związku 
z tym osoby będące miesz-
kańcami Ząbek od tego roku, 
nie składały jeszcze takiej 
deklaracji i nie mogły uzy-
skać stosownego zaświadcze-
nia. Zmiana pozwoli składać 
zaświadczenia nawet z mie-
siąca wcześniejszego. Będzie 
ona obowiązywać za około 3 
miesiące.

red.

XII SESJA RADY MIASTA
Dnia 19 lipca br. odbyła się XII sesja Rady Miasta Ząbki. Infor-
mujemy, że przebieg każdego posiedzenia Rady można odsłuchać. 
Jest dostępny na stronie internetowej Urzędu w zakładce audio 
z protokołów sesji Rady Miasta kadencja 2006 – 2010.

Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian do budżetu Mia-
sta Ząbki na 2007 rok.

Rada Miasta ponow-
nie dokonała szeregu zmian 
w budżecie bieżącego roku. 
W związku z tymi zmianami 
ujednolicono poszczególne 
załączniki do budżetu. Niektó-
re zmiany były bardziej a inne 
mniej znaczące. Oto najważniej-
sze z nich. 

Uaktualniono dochody 
miasta. W rozdziale  dotyczą-
cym  podatku dochodowego  
od osób prawnych dochody 
zostały zwiększone w wysokości 
o 300.000 PLN. 

Niektóre zmiany wynikają 
przede wszystkim z działalności 
inwestycyjnej gminy. W rozdzia-
le gospodarka gruntami i nie-
ruchomościami zabezpieczono 
kwotę 5.000 PLN na wykonanie 
kosztorysu na roboty rozbiórko-
we budynku „zbożowca”. 

W rozdziale drogi publiczne 
i gminne  kwotę z nadzoru inwe-
storskiego 4.000 PLN  prze-
niesiono do inwestycji w ulicy 
Popiełuszki na wykonanie punk-
towego odwodnienia.  

Z uwagi na wzrost cen mate-
riałów i usług budowlanych 
zwiększono kwoty na poszcze-
gólne inwestycje. Na budowę 

łącznika pomiędzy budynkami 
Urzędu Miasta przy ul. Wojska 
Polskiego 10 i 12 wraz z opra-
cowaniem projektu zwiększono 
kwotę o 230.000 PLN. Zwiększo-
no nakłady finansowe o kwotę 
50.000 PLN na szkołę w Ząb-
kach Południowych i wykona-
nie studium wykonalności wraz 
z wyposażeniem. Na remont 
kapitalny sali gimnastycznej 
i drugi etap termomoderniza-
cji SP nr 1, w tym wykonanie 
projektu audytu i  studium 
wykonalności, zwiększono środ-
ki własne w  kwocie 556.186 
PLN. Po przeanalizowaniu 
pozyskania środków z funduszy 
wojewódzkich w celu złożenia 
wniosku o termomodernizację 
zmniejszono środki zewnętrzne 
o kwotę 206.520 PLN. W WPI 
na rok 2007 zmniejszono środki 

własne o 271.242 PLN i podob-
nie jak w SP nr 1 zmniejszono 
środki zewnętrzne o 376.080 
PLN z powodu możliwości 
ubiegania się o środki z woje-
wódzkiego  funduszu na ter-
momodernizację. Przeznaczono 
dodatkowe środki na Gimna-
zjum Publiczne nr 2 w wysoko-
ści 19.000 PLN oraz zabezpie-
czono kwotę 90.000 zł na usługi 
przeciwpożarowe. W umowie 
na nadzór do zadania „Miejska 
Przychodnia Zdrowia w Ząb-
kach” zwiększono zaplanowaną 
kwotę o 1.500 PLN. 

W gospodarce ściekowej 
i ochronie wód  w poszczegól-
nych zadaniach zwiększono 
środki. W przypadku magistral-
nej sieci wodociągowej wyasyg-
nowano kwotę 2.000 PLN. 
Zwiększono środki na wodocią-

gi, w ul. 3 Maja od ulicy Piłsud-
skiego i Poniatowskiego o 2.500 
PLN, ulica Kościelna o 1.250 zł, 
ulica Powstańców od wysokości 
bloków Dozbud do granicy mia-
sta w ulicy Piłsudskiego o 2.500 
PLN. Na magistralną sieć 
kanalizacyjną wyasygnowano o  
3.000 PLN więcej. Natomiast 
na sieć w ulicy Kościelnej, w tym 
przyłącze kanalizacji sanitarnej 
do budynku przyszłej Szkoły 
Podstawowej nr 3, zwiększono 
środki o 1.250 PLN. W ulicy 
Jana Pawła II na remont kana-
łu zwiększono środki o 25.000 
PLN a na budowę wodocią-
gu i kanalizacji o 25.000 PLN. 
Wykreślono z budżetu 2007 r. 
opracowanie projektu wodocią-
gu w drodze wojewódzkiej 634 
i ulicach przyległych. 

red.

XII SESJA RADY MIASTA

Dnia 6 sierpnia br. odbyła się XIII sesja Rady Miasta.



Ząbki w Warszawie
– TAK czy NIE?

Wielu, zwłaszcza nowych 
mieszkańców marzy o Ząb-
kach będących dzielnicą War-
szawy. Rodowici Ząbkowanie 
bronią zaś w dyskusji niejako 
niepodległości naszego mia-
sta. W dyskusji tej nie chodzi 
jednak tylko o ambicje jed-
nych i drugich. Jest bowiem 
wiele plusów i minusów wej-
ścia Ząbek do Warszawy. Jak 
widać na przykładzie innych 
miast, które stały się częścią 
stolicy, nie ma tam jakiejś 
bardzo zauważalnej zmiany 
na lepsze poza zwiększoną 
ilością autobusów miejskich. 
Ale przecież autobusy mogą 
jeździć również po gminach 
nie będących częścią Warsza-
wy, czego dowodem jest uru-
chomiona przez nowe władze 
Ząbek linia 199. 

Ząbki w Metropolii.
Dyskusję o włączeniu Ząbek 

do Warszawy przetnie, mam 
nadzieję na zawsze, ustawa 
metropolitalna, która dopro-
wadzić ma do powstania w Pol-
sce kilkunastu obszarów metro-
politalnych, w tym metropolii 
Warszawskiej. W skład metro-
polii będą wchodziły Warszawa 
oraz miasta podwarszawskie. 
Metropolia przejmie od samo-
rządów część zadań, ale jedynie 
te, których wykonywanie wspól-
ne ma sens społeczny i eko-
nomiczny. Władze metropolii 
zajmą się więc między innymi 
komunikacją miejską, infra-
strukturą drogową, dużymi 
projektami typu oczyszczalnia 
ścieków czy spalarnia odpadów, 
itd. Spowoduje to równomierny 
i skoordynowany rozwój całe-
go regionu metropolii. Jedno-
cześnie każdemu miastu pozo-

stanie do dyspozycji własny 
budżet i zadania lokalne będą 
realizowane lokalnie. A więc 
dla Ząbek rozwiązanie będzie 
to bardzo korzystne. Metropo-
lia połączy plusy ewentualnego 
przyłączenia Ząbek do Warsza-
wy z jednoczesną niezależnoś-
cią samorządu Ząbek od samo-
rządu stolicy.

Podziękowania
dla Wojewody.

Nad ustawą metropolital-
ną pracują rząd oraz parla-
mentarzyści. Ostatnio dołą-
czyli do nich samorządowcy, 
których do współpracy przy 
tworzeniu ustawy zaprosił 
jeden z głównych orędowni-
ków metropolii – Wojewo-
da Mazowiecki Jacek Sasin. 
Powołany przez Wojewodę 
zespół konsultacyjny pozwala 
przedstawicielom wszystkich 
szczebli samorządu aktyw-
nie uczestniczyć w tworzeniu 
ustawy, za co bardzo Panu 
Wojewodzie w imieniu samo-
rządowców dziękuję. Może-
my bowiem w imieniu miesz-
kańców zadbać o prawidłowy 
kształt tej ustawy a w konse-
kwencji o prawidłowy rozwój 
naszego regionu.

Piotr Uściński
Wicestarosta
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Czy to możliwe? Nie tylko 
możliwe, ale bardzo łatwe. 
Wystarczy, aby Burmistrz pod-
jął „strategiczną” decyzje, iż 
realizację tych inwestycji przej-
muje na siebie Miejski Zakład 
Komunalny. 

Każda inwestycja w wodociągi 
i kanalizacje obciążona jest 7% 
podatkiem VAT, który aktualnie 
Urząd Miasta musi płacić wyko-
nawcy. Miejski Zakład Komunal-
ny również ten podatek zapłaci, 
ale ponieważ będzie mógł zali-
czyć go w swojej księgowości 
do podatku naliczonego (czego 
Urząd Miasta nie może), zmniej-
szy o te kwotę wartość podatku 
VAT płaconego do Urzędu Skar-
bowego. Per saldo więc inwesty-
cja będzie tańsza o 7%.

Pozostałe 19% to podatek 
dochodowy od osób prawnych. 
Ponieważ MZK ma dochody 
na działalności wodno-kanali-
zacyjnej (głównie dzięki zlewni) 
płaci ten podatek. Gdyby Miej-
ski Zakład Komunalny przejął 
budowę kolektorów i wodocią-
gów mógłby koszty tych inwestycji 
amortyzować w swojej księgowo-
ści, co automatycznie zmniejsza-
łoby kwotę podatku płaconego 
do Urzędu Skarbowego. 

Reasumując i precyzując. 
Inwestycje realizowane zarów-
no przez Urząd Miasta jak 
i MZK będą tyle samo kosz-
tować nasze miasto, ale MZK 
dzięki nim zapłaci mniejsze 
podatki: VAT i dochodowy 
od osób prawnych, za które 
to pieniądze będzie mógł 
wybudować nawet 26% więcej 
kolektorów i wodociągów. 

Oszczędności te są możliwe 
dzięki temu, że działalność MZK 
w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej przynosi znaczące 
dochody. Z inicjatywy Komisji 
Rewizyjnej jeszcze poprzedniej 
Rady Miasta zmodernizowano 
zlewnię, która już nie powoduje 
takich uciążliwości dla nas miesz-
kańców, jak jeszcze rok temu. 
Dzięki uporowi tamtej Rady 
także zdecydowanie poprawiono 
finanse gminne – dzisiaj MZK 
nie ma już długów względem 

MPWiK, może planować zaku-
py nowoczesnego sprzętu. 

Ta dobra sytuacja finanso-
wa zakładu była „przyczyną”, 
z powodu której zagłosowa-
łem w czerwcu br. przeciw-
ko podniesieniu przez Radę 
Miasta opłat za wodę i ścieki. 
Co prawda MPWiK podniósł 
nam opłaty, ale wydaje się, 
że już najwyższy czas wynego-
cjować od MPWiK traktowania 
nas jak odbiorcy hurtowego, 
a nie detalicznego, co jest rów-
noznaczne z obniżeniem opłat 
do MPWiK. Nie powinniśmy 
płacić do MPWiK za 1m3 wody 
i ścieków tyle samo co miesz-
kaniec bloku na Ursynowie 
czy Białołęce. Ale to już zada-
nie dla Burmistrza. Radny 
nie ma uprawnień do prowa-
dzenia takich negocjacji.

Radny Waldemar Stachera 
CZAS NA ZĄBKI

BUDOWAĆ WODOCIĄGI I KOLEKTORY
TANIEJ AŻ O 26%

Sprzedałem w Ząbkach dział-
kę budowlaną. Z kupującym 
uzgodniliśmy cenę 280 tysięcy 
złotych, jednak w akcie nota-
rialnym zgodnie oświadczyliśmy, 
iż ustaliliśmy cenę 180 tysięcy 
złotych. Wszystko dla uniknięcia 
wysokich kosztów umowy i opła-
ty skarbowej. Kupujący jednak 
okazał się nieuczciwy. Zapłacił 
mi 180 tysięcy zł, a dalszych 
100 tysięcy do dnia dzisiejszego 
nie zapłacił, a gdy się upominam 
o swoje, on powołuje się na treść 
aktu notarialnego. Jak odzyskać 
moje 100 tysięcy?

Czytelnik

Niestety powszechna jest prak-
tyka zaniżania w umowach cen 
sprzedaży nieruchomości dla 
uniknięcia wysokich kosztów 
jej zawarcia. Jest to dla sprze-
dającego niezwykle ryzykow-
ne. Ponieważ dla przeniesienia 
prawa własności nieruchomo-
ści niezbędna jest forma aktu 
notarialnego, to treść tego 
aktu jest solenna przy wykładni 
wszystkich elementów umowy 
sprzedaży – także ceny. W dok-
trynie i orzecznictwie rozgorza-

ła niegdyś dyskusja, czy umowa 
z ceną odbiegającą od rzeczywi-
stej jest umową pozorną i z tego 
tytułu nieważną, czy też kwestia 
wysokości ceny nie ma aż tak 
daleko idących skutków.  Należy 
przy tym wskazać, że pozorność 
umowy polega na tym, gdy treść 
umowy nie odpowiada woli stron. 
W związku z wyżej wskazaną 
dyskusją, wyklarował się obecnie 
pogląd, iż w warunkach gospo-
darki rynkowej, gdzie podaż 
i popyt są głównym i dominu-
jącym czynnikiem kształtowania 
cen, zachodzi potrzeba szero-
kiej ochrony prawnej zawartych 
umów, a wszystko w imię sta-
bilizacji stosunków ekonomicz-
nych. Dlatego też odrzucono 
poglądy o pozorności takich 
umów jak Pańska i uznano 
je za ważnie zawarte i obowią-
zujące, a ich wszelkie elementy 
oceniane są w świetle treści samej 
umowy zawartej tu: w formie 
aktu notarialnego. Reasumując, 
pozorność wskazanej w akcie 
notarialnym ceny nie wpływa 
na ważność umowy. Tak więc 
nie ma podstaw, aby w świetle 
prawa odzyskać 100 tysięcy zło-
tych. Nie znam wszystkich oko-
liczności sprawy, ale ewentualnie 
mógłby Pan spróbować uchylić 
się od skutków oświadczenia woli 
i powoływać się na którąś z wad 
oświadczenia woli i wykazywać, 
iż zawarł Pan powyższą umowę 
pod wpływem błędu, groźby lub 
podstępu (o ile oczywiście tako-
we zaistniały). 

Ewelina Dudek
Radca Prawny

MEC. EWELINA DUDEK RADZI

DRODZY CZYTELNICY! 
Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, 

będziemy prowadzić w gazecie „Co słychać?” stałą rubrykę 
porad prawnych, których udzielać będzie radca prawny Ewelina 
Dudek – specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarcze-
go, prawa spółek oraz prawa pracy. Wszelkie pytania prawne 
można przesyłać na adres e-mail: edudek@o2.pl z dopiskiem 
„porada prawna” lub bezpośrednio do mec. E. Dudek na adres 
kancelarii (ul. Wilcza 9, Ząbki). Na najciekawsze i najczęś-
ciej występujące w praktyce zagadnienia prawne nasz ekspert 
odpowie na łamach prasy.

CO DA ZĄBKOM USTAWA METROPOLITALNA? NOWA JAKOŚĆ W MIEJSKIM 
ZAKŁADZIE KOMUNALNYM

Dnia 3 sierpnia 
br. został rozstrzyg-
nięty przetarg 
na nowe ciągniki. 
O potrzebie zaku-
pu dla Miejskiego 
Zakładu Komu-
nalnego nowego 
sprzętu informo-
wał burmistrz 
Robert Perkowski 
w jednym z wywia-
dów w poprzednich numerach 
gazety. Widząc pilną potrzebę 
dosprzętowienia MZK zapo-
wiedział, iż na zakupie ciągni-
ków nie skończy się. 

Dwa ciągniki, którymi 
do tej pory pracowano przesta-
ły spełniać stawiane przed nimi 
wymagania. W wyniku nie-
ograniczonego postępowania 
przetargowego wygrała firma, 
która  dostarczyła dwa nowe 
ciągniki marki URSUS, każdy 
za kwotę 101.000 zł. Są one 
wyposażone w dwie przyczepy, 
każda za 25.000 zł. Ciągniki 
URSUS 5714 są dostosowane 
do pracy z wieloma urządze-
niami. Są wielofunkcyjne. Jak 
powiedział kierownik MZK 
Krzysztof Gutowski „Stare 
nie spełniały swojej funkcji, były 

wyeksploatowane. Dlatego też 
zakup był bardzo potrzebny”. 
Będzie można do nich pod-
łączyć solarkę czy pług, gdyż 
w okresie zimowym będą użyte 
do odśnieżania miasta.  Este-
tyczne, ergonomiczne i wielo-
funkcyjne ciągniki mają rów-
nież służyć do wielu innych 
codziennych prac porządko-
wych na terenie naszego mia-
sta. Będą wykonywać takie 
same zadania jak poprzedni 
sprzęt: przy sprzątaniu miasta, 
zieleni, czy wywóz nieczysto-
ści.

Jest to pierwszy zakup z serii 
nowych urządzeń do codzien-
nej pracy MZK mających 
na celu zmianę jakości i efek-
tywności pracy.

red.

ZAPROSZENIE
Mieszkańcy i wolontariusze Domu Adaptacyjnego

Fundacji "Dzieci Ulicy"

w Ząbkach przy ul. Kolejowej 31 D

zapraszają dzieci wraz z opiekunami
na IV Piknik Rodzinny pod hasłem:

"Wszystkie dzieci są nasze".
Impreza odbędzie się dn. 02.09. br w godz. 12.00 – 18.00

na terenie naszej placówki.

Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły na plakatach.
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Obchodzona w tym roku, 40 
rocznica nadania praw miejskich 
była okazją do świętowania, pod-
sumowań minionego okres, przy-
pomnienia osiągnięć, sukcesów, 
wydarzeń z historii. Dla miesz-
kańca Ząbek nie jest najważniej-
sze to w jaki sposób te obchody 
były świętowane, ale czy z histo-
rii, wprawdzie krótkiej i nie obfi-
tującej w znaczące daty, będzie-
my potrafili wyciągnąć właściwą 
naukę, czy z popełnianych wcześ-
niej błędów uda się wyciągnąć 
przydatne wnioski.

Każdy mieszkaniec Ząbek 
mógłby przedstawić własną histo-
rię związaną z miejscem zamiesz-
kania. Dla wielu, w tym również 
i dla mnie, to zaledwie kilkuletni 
etap wynikający z podjętej decyzji 
o osiedleniu się w tym miejscu.

Nie jest moim celem przypo-
minanie ząbkowskich dziejów. 
Pozwolą Państwo, że nawią-
żę jednak do wydarzeń, które 
w stosunkowo krótkim czasie, 
odmieniły dotychczas ciche i spo-
kojne „Miasto Ogród”, wpły-
nęły na zmianę jego architek-
tonicznego wyglądu i strukturę 
zamieszkania, a co za tym idzie 
życie Ząbkowian. Nowy etap 
w historii Ząbek rozpoczął się 
wraz z budową dużych osied-
li. Konsekwencją  intensywnego 
rozwoju budownictwa w mieście 
jest ponad trzykrotny wzrost licz-
by mieszkańców oraz problemy 
z dostosowywaniem infrastruktu-
ry do narastających potrzeb.

Największe, w dotychczasowej 
historii Ząbek, osiedle, liczące 
887 lokali i ponad 1000 stanowisk 
parkingowych, nie posiadało pod-
stawowych zdobyczy cywilizacji, 
pomimo tego, że zostało przeka-
zane do użytkowania w 2000 r, 
bądź co bądź w rozpoczynającym 
się XXI wieku. Miasto Ząbki 
przywitało nowych mieszkańców, 
nieutwardzoną, niemalże polną 
drogą, grząską piaszczystą ścież-
ką zamiast chodnika, a nawet 
przez kilka miesięcy brakiem 
oświetlenia przy drodze prowa-
dzącej do osiedla. Wspomina-
jąc tamte warunki zamieszkania 
pozwolę sobie przytoczyć aneg-
dotkę z tamtego okresu. Mawia-
no wówczas, że gdyby nie budo-
wa kaplicy przy ul. Powstańców 
„mroki ciemności” panowałyby 
znacznie dłużej, a ludzie porusza-
liby się krętymi ścieżkami po bez-
drożach tego zakątka Ząbek. 

Nie jest moim celem zadręcza-
nie Państwa szczegółami historii 
mieszkańców – moich sąsiadów. 
Postanowiłem przypomnieć te 
fakty z uwagi na specyfikę rela-
cji, jaka się wytworzyła pomiędzy 
ówczesnymi władzami a miesz-
kańcami. Uwzględniając prob-
lemy finansowe miasta w tam-
tym okresie, nie można jednak 
przejść obojętnie wobec postawy 
braku zrozumienia dla tak ele-
mentarnych potrzeb mieszkań-
ców ze strony miejskich władz. 
Między innymi właśnie te czyn-
niki wpłynęły na niekorzystnie 
postrzeganie Ząbek przez miesz-
kańców jak również gości.

Minęło prawie 10 lat od powsta-

nia pierwszych budynków wie-
lorodzinnych przy Powstańców, 
a ulica, która służy jako droga 
komunikacyjna do ponad 2 tys. 
mieszkań i domów oraz jako 
tranzyt i dojazd do Praskiej Gieł-
dy Spożywczej, nie spełnia odpo-
wiednich warunków technicznych 
i nie zapewnia bezpieczeństwa 
użytkowania. Podjęta przez 
Burmistrza Boksznajdera pod 
koniec 2006 r. decyzja o takiej 
formie wykonania nawierzchni 
na tej ulicy, wpisuje się w sze-
reg działań, które nie przynoszą 
chluby naszemu Miastu. Obok 
czynnika politycznego, związane-
go z kampanią przed wyborami 
samorządowymi, mamy do czy-
nienia z aspektem prawnym oraz 
ekonomicznym, gdyż poniesione 
zostały niemałe koszty na kolejną 
prowizorkę.

Proszę nie traktować tej wypo-
wiedzi jako stronniczego punktu 
widzenia i stanowiska roszcze-
niowego. Mam świadomość ist-
niejących problemów i nieuregu-
lowanych spraw w całym mieście. 
Wychodzę z założenia, że tak 
już było i że obecnie nastał właś-
ciwy czas na zmiany w sposobie 
zarządzania naszym Miastem. 

Oprócz rozpoczętych procedur 
i prac nad zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta Ząbki, 
opracowania Strategii Rozwo-
ju, uchwały dot. Regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku, projektu modernizacji dróg 
gminnych, na uwagę zasługuje 
m.in. przyjęcie programu rozwią-
zywania problemów własnościo-
wych, uregulowanie zaległości 
związanych z gospodarowaniem 
zasobami komunalnymi oraz 
podjęcie działań nad poprawą 
bezpieczeństwa.  

Dla większości z Państwa, 
wspomniane przeze mnie spra-
wy i problemy są dobrze znane. 
Wyrażam nadzieję, że znajdą 
właściwe rozwiązanie w ramach 
prac Rady Miasta oraz poprzez 
działania Burmistrzów i Urzędu 
Miasta.

Miasto Ząbki, z uwagi na swoje 
położenie niemalże w granicach 
Warszawy oraz walory otaczają-
cych je lasów, będą nadal bardzo 
atrakcyjnym miejscem, wybie-
ranym na osiedlanie się. Wielu 
moich sąsiadów, którzy wcześniej 
narzekali na warunki zamieszka-
nia, bardzo pozytywnie ocenia 
poprawę komunikacji i decyduje 
się na pozostanie w Ząbkach. 

Poza intensywnie rozbudo-
wującą się płd. częścią miasta, 
od 2006 r. również zabudowują 
się do niedawna „dzikie zachod-
nie” obszary Ząbek. Będzie 
to kolejne duże wyzwanie orga-
nizacyjne dla naszego Miasta. 

Szanowni Państwo, pozwolę 
sobie na spuentowanie poru-
szonych przeze mnie okołoju-
bileuszowych tematów. Miasto 
Ząbki skorzystało bardzo wiele 
na rozwoju budownictwa, z któ-
rego nadal będzie czerpać nie-
małe dochody do miejskiej kasy. 
Z różnym skutkiem przełożyło się 

to na życie mieszkańców. Bilans 
zysków i strat dla Ząbkowian 
w dużym stopniu zależy od umiej-
scowienia nieruchomości. Są 
jednak rodziny, których działki 
straciły na wartości a mieszkanie 
przy ruchliwych skrzyżowaniach 
dróg stało się trudną do zniesie-
nia uciążliwością.  

Jednym z ważnych celów, jakie 
stoją przed miastem jest sprosta-
nie zapotrzebowaniom wynika-
jącym z intensywności budow-

nictwa: poprzez umiejętne 
godzenie zróżnicowanych intere-
sów, w sposób taki, aby zarówno 
obecni jak i przyszli mieszkańcy 
odnaleźli w Ząbkach dogodne 
miejsce zamieszkania, a tym, któ-
rzy w wyniku tych zmian ponieśli 
straty, odpowiednio zostały one 
zrekompensowane. Doprowa-
dzenie do wyrównania poziomu 
dostępu do infrastruktury miej-
skiej oraz rozwiązanie zaszłości 
spraw własnościowych to procesy 
nie tylko z konieczności rozło-
żone w czasie, ale wymagające 

przedstawienia jednolitych kry-
teriów postępowania. Przejrzyste 
procedury działań zapobiegną 
powstawaniu kolejnych podzia-
łów pomiędzy mieszkańcami, 
a odpowiednie przygotowa-
ne projekty i programy mogą 
przyczynić się do zwiększonego 
zrozumienia przez mieszkań-
ców specyfiki szybkiego rozwoju 
Naszego Miasta.

Z poważaniem
– Grzegorz Majtyka

radny; Czas na Ząbki

ZĄBKOWSKA HISTORIA - LEKCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

Nowa kadencja Samorządów 
to również możliwość wykaza-
nia się i realizacji obietnic przez 
nowo wybranych radnych, ale też 
pokładane nadzieje wyborców 
w swój słuszny wybór kandy-
datów i że jednak nie zostaną  
oszukani. W ubiegłej kadencji 
z wiarygodnością i zaangażo-
waniem  radnych bywało róż-
nie  w powiecie wołomińskim, 
niektóre środowiska powołujące 
się na wartości patriotyczno - 
narodowe sprzeniewierzyły się 
wyborcom aprobując przy wspar-
ciu radnych ludowo - lewicowych  
uprzywilejowanie deweloperów, 
supermarketów i nierzetelne 
wydawanie pokrętnych decyzji 
na ich budowę i nie tylko.  Nie-
które z tych osób przechytrzyły 
wyborców i ponownie zasiadają 
w radach po jesiennych wyborach 
samorządowych. Dziś powiatem 
wołomińskim rządzą środowiska 
nie kryjące swoich poglądów 
liberalnych, lecz nie oznacza to, 
że nie mogą zarządzać lepiej Sta-
rostwem jeśli oczywiście nie będą 
korzystać z niechlubnych praktyk 
swoich poprzedników z Wspól-
noty Samorządowej, koalicjanta 
wyborczego Platformy Obywa-
telskiej. Należy jednak przyznać 
uczciwie, że nie będzie łatwo 
„POPIS” przeskoczyć byłego 
Starostę K. Rytla w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na realiza-
cję wielu inwestycji oświatowych, 
drogowych i innych oraz w zatrud-
nianiu agentów (jak się okazało 
ostatnio z byłym Radcą Prawnym 
Starostwa w aferze CBA).  No 
cóż, nie należy oceniać nowych 
władz powiatowych  na począt-
ku kadencji, lecz na jej zakoń-
czenie, zmienił się z pewnością 
styl zarządzania i kilku urzędni-
ków wraz z dyrektorem szpita-
la, lecz naczelnicy zasłużeni dla 
poprzedników pozostali ci sami 
i jeszcze bardziej usamodzielnie-
ni w wydawaniu decyzji - ciekawe 
czy też pokrętnych i kto weźmie 
za nie odpowiedzialność.  

Szanowni Państwo, w poprzed-
niej kadencji w Radzie Powia-
tu Wołomińskiego nie mieliśmy  
wpływu na rzeczywiste zarzą-
dzanie Starostwem, lecz jako 
radni z list LPR działaliśmy pod 
hasłem „Samorządność znaczy 
służba społeczeństwu” i ono 
było naszym kierunkowskazem 
w podejmowanych społecznie 
przedsięwzięciach. Wykorzysta-

liśmy owocnie współpracę oraz 
życzliwość polityków i samorzą-
dowców LPR Sejmiku Mazo-
wieckiego. Dzięki tej współ-
pracy udało się pozyskać 270 
tys. zł na uruchomienie dwóch 
nowych wind i dofinansowanie 
1 mln zł dla Szpitala Wołomiń-
skiego oraz ponad 1mln zł dla 
szpitala Radzymińskiego. Dofi-
nansowano również  600 tys. zł 
do sali gimnastycznej w Gimna-
zjum w Zielonce oraz na budo-
wę nowych sal gimnastycznych 
w Kobyłce 250 tys. zł, w Ząbkach 
dla Gimnazjum nr 1 i 2 po 400 
tys. zł, w Radzyminie 400 tys. zł. 
Z moją pomocą uruchomiono 
również szereg inwestycji na dro-
gach wojewódzkich w naszym 
powiecie i powołano przez samo-
rządy Wojewódzki, Powiatowy 
i Gminne Zespół Koordynujący 
Modernizację Dróg Wojewódz-
kich w Powiecie Wołomińskim, 
któremu miałem zaszczyt prze-
wodniczyć. W trakcie naszych 
wspólnych działań dokonano 
przebudowy dwóch skrzyżowań 
w Zielonce o wartości około 3 
mln. zł, budowy Ronda Fieldor-
fa w Wołominie i chodników, 
ciągu pieszo - rowerowego na ul. 
Niepodległości oraz w m. Ciem-
ne o łącznej wartości 700 tys. 
zł, zaś w Ząbkach pobudowano 
światła drogowe na skrzyżowa-
niu ulic Ks. Skorupki z  Orlą  
oraz przebudowano światła przy 
kościele - razem za sumę 150 
tys. zł. Na terenach wiejskich 
gminy Tłuszcz również zadbali-
śmy o realizację inwestycji drogo-
wych we wsi Krusze i Kozły oraz 
Mokra Wieś i Wólka Kozłow-
ska o łącznej wartości 1mln 650 
tys. zł , zaś w tym roku będzie 
realizowany remont nawierzch-
ni Mokrej Wsi, Szymanówka 
oraz Wólki Sulejowskiej, Jado-
wa na sumę 2 mln 600 tys. zł. 
Została opracowana również 
koncepcja jezdni dwupasmo-
wych na drodze 634 z Zielonki 
do Wołomina. Ta ostatnia inwe-
stycja dwukrotnie była ujmowana 
w wieloletnim planie inwestycyj-
nym Urzędu Marszałkowskiego 
i skreślana z niewiadomych przy-
czyn, lecz ponownie ma szansę 
na realizację. Już w 2003 roku 
rozpocząłem starania o remont 
drogi wojewódzkiej 634 w Ząb-
kach na odcinku od ul. Łodygo-
wej do końca ul. Ks. Ignacego 
Skorupki, przez ponad trzy lata 

uprzednie władze Ząbek reali-
zowały projekt na przebudowę 
tej drogi i już dwukrotnie Zarząd 
Dróg Wojewódzkich rezerwował 
na ten cel środki w budżecie. 
Sprawa realizacji w/w inwestycji 
została opóźniona sporem kom-
petencyjnym dotyczącym opraco-
wania raportu warunków oddzia-
ływania inwestycji na środowisko, 
którego wykonaniem Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny obarczył 
obecne Władze Miasta. Nowo 
wybrany Burmistrz Robert 
Perkowski z łatwością dał się 
zachęcić do ponowienia działań 
administracyjnych zmierzających 
do uzyskania pełnej dokumen-
tacji niezbędnej do rozpoczęcia 
inwestycji drogowej. Po wspól-
nym naszym spotkaniu z Panią 
Teresą Materek – Dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich  
obecny Burmistrz R. Perkowski 
rzeczywiście przystąpił do dzia-
łania i uzyskał od władz powiato-
wych odstępstwo od opracowania 
raportu oddziaływania inwestycji 
na środowisko. Istnieje zatem 
duża szansa na rozpoczęcie  
przebudowy drogi 634 na odcin-
ku od ul Łodygowej do Ks. I Sko-
rupki być może nawet jesienią br. 
Jestem  ząbkowianinem i czyni-
łem wszystko, by doprowadzić 
do rozpoczęcia przebudowy 
głównej trasy przelotowej przez 
nasze miasto, wzdłuż której będą 
ułożone chodniki z kostki, nowy 
asfalt, uregulowane lewo i prawo 
skręty oraz zatoki autobusowe. 
Takie rozwiązania zastosowano 
na odcinku tej samej drogi w Zie-
lonce i usprawniły ruch w 30 pro-
centach oraz zmieniły  wizerunek  
miasta. Liczę, że wspólne dzia-
łania naszych środowisk z  Bur-
mistrzem R. Perkowskim w róż-
nych dziedzinach przyczynią się 
do zmiany wizerunku naszej 
małej Ojczyzny.

Z początkiem lipca podjąłem 
ścisłą współpracę z Zarządem 
Instytutem Ks. Prałata Henryka 
Jankowskiego, w  którym jestem 
pełnomocnikiem ds. kontak-
tów z samorządami lokalnymi 
i wojewódzkimi.

Ryszard Walczak
Prezes Nurtu Społeczno-

-Patriotycznego
Były Radny Powiatowy

KOLEJNA KADENCJA SAMORZĄDÓW I NOWE 
OCZEKIWANIA WYBORCÓW



15 osób stworzyło zespół, 
który tradycyjnie, jak co roku 
od wielu już lat wybrało Polskę, 
w jej najpiękniejszych odsłonach, 
aby móc się nią zachwycać z sio-
dełka roweru. Do tego celu rower 
jest wymarzonym środkiem. Daje 
poczucie swobody, gdy o 9-10 
rano, zaraz po śniadaniu wsiada-
liśmy na swoje bicykle, by wyru-
szyć w kolejne coraz ciekawsze 
miejsca. Trasa zaplanowana była 
tak, aby odwiedzić najważniejsze 
miejsca, ale też pokonać znaczne 
odległości, wśród pól, łąk, lasów 
i jezior. Tym razem ruszyliśmy 
na rowerach z Myszyńca, gdzie 
dotarliśmy busem i samochodem 
jednego z życzliwych rodziców. 
Myszyniec to stolica handlowo-
kulturalna na Kurpiowszczyźnie. 
Jeszcze tego samego dnia dotarli-
śmy na Mazury. Krajobrazy zmie-
niały się jak w kalejdoskopie. Tego 
dnia mieliśmy okazję być goszcze-
ni nad pięknym jeziorem. Był tam 
razem z nami Pan Robert Per-
kowski - Burmistrz miasta Ząbki, 
korzystający ze świetnej pogo-
dy, aby odwiedzić dzieci i mło-
dzież ząbkowską wypoczywającą 
na obozie przygotowanym przez 
harcerzy. Dla nas był to pierwszy 
etap przed zaplanowanym nocle-
giem w Jedwabnie, w tamtejszej 
szkole. Wszystkie postoje nocle-
gowe zaplanowane i rezerwowa-
ne były w szkołach, część z nich 
to po prostu schroniska mło-

dzieżowe, przygotowane na czas 
wakacji. Od wielu gospodarzy 
tych schronisk słyszeliśmy jednak, 
że jesteśmy jednymi z nielicznych 
wędrujących turystów, jakich spo-
tykają ostatnimi czasy. Mówili 
o nas jak o ginącym gatunku, tury-
stów zwiedzających najpiękniejsze 
miejsca Polski, którzy nie mają 
potrzeby odwiedzania elegan-
ckich hoteli w dużych miastach. 
Następnego dnia, zaraz po Mszy 
Św. ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Tym razem do Nidzicy na zamek 
krzyżacki. Tam na podgrodziu 
spożyliśmy posiłek. Nieco rozleni-
wieni, z pełnymi brzuchami, nie-
spiesznie siadaliśmy na siodełka 
rowerów. Nie spodziewaliśmy się, 
że zakończenie tego dnia będzie 
iście dantejskie. Mieliśmy dotrzeć 
do Stębarku znajdującego się 3 
km od Grunwaldu. Tam zapla-
nowany mieliśmy wypoczynek 
i nocleg. Jakieś 3-4 km od celu, 
towarzysząca nam od jakiegoś 
czasu mżawka przerodziła się 
w okropną ulewę. Zostaliśmy cał-
kowicie obmyci letnim deszczem. 
Później komentowaliśmy to zda-
rzenie jako jedno z najpiękniej-
szych spotkań z potęgą natury, 
której człowiek musi po prostu 
ulec. W schronisku skorzystali-
śmy z dobrodziejstw cywilizacji. 
Po gorącym prysznicu wszyscy 
wskoczyli w suchutkie odzienia 
wiezione na szczęście w towarzy-
szącym nam busie Fordzie Trans-

icie. Jeszcze 
tego wieczoru 
wybraliśmy się 
na Pola Grun-
waldzkie, aby 
oglądać pano-
ramę okolic 
bitwy i zwie-
dzić muzeum. 
W ten sposób 
w k r o c z y l i -
śmy na szlak 
zamków krzy-

żackich. W Radzyniu Cheł-
mińskim odwiedziliśmy jeden 
z najbardziej okazałych śladów 
potęgi tego zakonu. Wielokrotnie 
mijaliśmy także słabo zachowa-
ne zamki pogrążające się w rui-
nie. Przed opuszczeniem War-
mii odwiedziliśmy Grudziądz. 
Jeżeli tam byliście, z pewnością 
zwróciliście uwagę na potężne 
spichlerze tworzące ścianę z czer-
wonej cegły pnącą się ku niebu, 
a zaraz za ścianą Stare Miasto 
pełne tajemniczych zaułków. 
Długo by można o tym jeszcze 
opowiadać, np. o spotkaniu z fli-
sakiem itd. Jeszcze tego samego 
dnia mieliśmy dotrzeć do Tucholi 
znajdującej się na terenie Borów 
Tucholskich. Mijając po drodze 
Osie i Tleń, dotarliśmy w końcu 
do Zespołu Szkół Leśnych. Nasz 
typowo męski skład od razu zain-
teresował się zespołem muzycz-
nym, z którym dzieliliśmy budy-
nek. Ale nawet towarzystwo 
przemiłych koleżanek nie prze-
szkodziło w przygotowaniu wycze-
kiwanego posiłku i wypoczynku 
po długim dniu jazdy, często 
w deszczu. Następny dzień był 
okazją do dalszego podziwia-
nia Parku Narodowego Borów 
Tucholskich. Rower dawał nam 
takie możliwości, jakich nie dałby 
nam żaden autokar. Mogliśmy 
poruszać się po ścieżkach wio-
dących w głąb sosnowego lasu, 
bez obawy o zerwanie podwozia. 
I tak niepostrzeżenie znaleźliśmy 
się na Kaszubach. Tym razem 
zanocowaliśmy w Leśnie nad 
potokiem. O obowiązującej tam 
kulturze kaszubskiej mówił nam 
tekst tradycyjnej pieśni „Widły 
Gnojne”, znajdujący się na ścia-
nie schroniska młodzieżowego 
w Leśnie.  Od tego momentu 
mieliśmy na swej drodze coraz 
liczniejsze wzniesienia. Krajo-
braz doskonale odzwierciedlał 
więc nazwę regionu – Szwajcaria 

Kaszubska. Widoki zachwycały, 
ale teren wymagał też większego 
wysiłku. Krótki pobyt na bytow-
skim zamku, urozmaicony rycer-
skimi pokazami, dał nam chwilę 
wytchnienia. Dystans pomiędzy 
Bytowem a Słupskiem to praw-
dziwy raj dla kajakarzy, dlatego 
też przesiedliśmy się w ten także 
ciekawy środek transportu. 
Nie sądziliśmy, że spływ kajakiem 
po rwącej rzece może dostarczyć 
nam tylu emocji. Słupia okazała 
się naprawdę ekstremalną rzeką 
dla niewprawionego w kajakar-
stwie rowerzysty. Poziom adre-
naliny w naszych żyłach wzrastał 
za każdym razem, gdy na naszej 
drodze znalazło się zwalone drze-
wo lub przełomy wodne. Wielu 
z nas wypadło z kajaku jeszcze 
przed zakończeniem spływu. Gdy 
dobijaliśmy kolejno do brzegu 
na końcu trasy, wyszczerzone 
zęby chłopców mówiły wszyst-
ko. Jeszcze tego samego dnia 
dotarliśmy do Chmielna, mijając 
po drodze stolicę Kaszub – Kartu-
zy. U celu, gospodarz schroniska 
dał nam zniżkę na nocleg twier-
dząc, iż jesteśmy ginącymi dino-
zaurami, o czym już wspomnia-
łem na początku. Na co dzień 
nasz kierownik jest nauczycie-
lem geografii. Z pasją i miłością 
do swojego regionu opowiadał 
nam o Chmielnie oraz corocz-
nych zawodach w zażywaniu 
tabaki, z czego słyną Kaszubi. 
On sam jest stałym uczestnikiem 

tej wspaniałej tradycyjnej zaba-
wy. Przy okazji opowiedział nam 
o grupie młodzieży, których opie-
kunowie po dotarciu do schroni-
ska zdecydowali ulokować swoich 
podopiecznych w hotelu, co nam 
osobiście wydało się śmieszne. 
Z czystym sercem zachęcamy 
do odwiedzenia naszego schro-
niska, prowadzonego przez 
tak ciekawego człowieka – my 
zamierzamy zrobić to ponownie 
W Chmielnie znajduje się także 
godna uwagi fabryka rodziny 
Neclów, w której produkowane 
są naczynia gliniane o tradycyj-
nym, bardzo oryginalnym wzorni-
ctwie. Na tym zakończę tę relację, 
choć nasz rajd nie skończył się 
w tym miejscu. Kto jest ciekaw 
naszych pozostałych przygód 
na trasie wyprawy, niech pyta 
jej uczestników. Osoby zainte-
resowane taką formą wypoczyn-
ku proszę o przesyłanie e-maili 
na adres: marzoch@zabki.pl. 
Należy dodać, że jest to forma 
wypoczynku dla chętnych do pracy 
w grupie, otwartych i lubiących 
włóczęgę ludzi.

Serdeczne podziękowania skła-
dam wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do sprawnej organizacji 
rajdu. Szczególne podziękowanie 
składam Panu Jerzemu Boksznaj-
derowi, który towarzyszył nam 
na około 600 kilometrowej trasie 
wędrówki.

Sylwester Marzoch
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W dniach 15–17.06.2007 
obchodziliśmy 40 rocznicę 
nadania praw miejskich  miastu  
Ząbki. Uroczystości rozpoczęły 
się dn. 15.06.2007 o godz. 18.00 
Mszą świętą w Kościele p.w. 
Miłosierdzia Bożego. Niestety 
zaproszonych gości i miesz-
kańców miasta było niewielu, 
mimo że tego dnia przypada-
ło także Święto Najświętszego 
Serca Jezusowego. Zwrócił 
na to uwagę ks. Proboszcz Wła-
dysław Trojanowski w swoim 
bardzo pięknym, głębokim kaza-
niu. Mówił w nim o patriotyzmie 
lokalnym w aspekcie religijnym, 
m.in. o potrzebie pojednania, 
przebaczenia, podtrzymywania 
tradycji ciągłości pracy dla dobra 
miasta i jego mieszkańców.

Następnie odbyła się okolicz-
nościowa Sesja Rady Miasta 
w sali gimnastycznej Gimna-
zjum nr 2. Niestety także tam 
goście nie dopisali. A szkoda, 
gdyż uroczystość była moim 
zdaniem modelowym przykła-

dem praktycznej realizacji zało-
żeń IV RP. 

Przede wszystkim nikt 
nie przedstawił chociażby krót-
kiego rysu historycznego Ząbek, 
wydarzeń i ludzi z nimi związa-
nych. Był co prawda ciekawy 
referat dotyczący „miast ogro-
dów” ze szczególnym uwzględ-
nieniem Ząbek, ale nie dotyczy-
ło to raczej ostatniego  40-lecia. 
Głównym punktem programu 
Sesji było wręczanie pamiątko-
wych medali najstarszym miesz-
kańcom Ząbek, ale nie tylko. 
Kapituła (nie poznaliśmy 
jej składu) postanowiła uho-
norować i inne osoby szcze-
gólnie zasłużone dla naszego 
miasta: Premiera RP Jarosła-
wa Kaczyńskiego, Wojewodę 
Mazowieckiego Jacka Sasina, 
Marszałka Sejmiku Wojewódz-
kiego Adama Struzika, Starostę 
Powiatu Wołomińskiego Macie-
ja Urmanowskiego, Ks.Apb. 
Sławoja Leszka Głódźa, aktual-
nych proboszczów ząbkowskich 

parafii oraz Dyrektora Szpitala 
„Drewnica”.

Nie mam nic przeciwko uho-
norowaniu tych zacnych oby-
wateli, chociaż nie wszystkich 
zasługi dla naszego miasta 
są mi znane. Dziwi mnie jed-
nak, że zapomniano o takich 
osobach jak chociażby Ks. 
Tadeusz Karolak, jedyny żyjący 
honorowy obywatel Ząbek, któ-
rego zasług nikomu ze starszych 
mieszkańców nie trzeba przy-
pominać, a młodszym może 
by należało.

Nie wspomniano o poprzed-
nich burmistrzach naszego mia-
sta: Mieczysławie Zabłudow-
skim a nawet ostatnim - Jerzym 
Boksznajderze, który być może 
nie przez wszystkich lubiany ma 
niewątpliwe miejsce i zasługi 
w najnowszej historii Ząbek.

Moim zdaniem należałoby 
również sięgnąć do nieco wcześ-
niejszych dziejów sprzed 1989 r. 
W tych trudnych czasach, które 
wielu z nas jeszcze pamię-

ta także tworzyła się historia 
Ząbek. Żyją jeszcze Naczelnicy 
Miasta z tego okresu: Pan Nit-
czyński i Pan Mieczysław Sobie-
ski. W czasie urzędowania tego 
ostatniego, pomimo niezbyt 
przychylnej atmosfery politycz-
nej, przekazano teren i wydano 
pozwolenie na budowę Świąty-
ni Miłosierdzia Bożego, która 
jest chlubą Ząbek. Uważam 
że powinni być zaproszeni.

W szpitalu „Drewnica”  nadal 
pracuje poprzedni Dyrek-
tor Pani Dr Ewa Radwańska, 
za czasów której  obchodziliśmy 
100-lecie szpitala i z której ini-
cjatywy odrestaurowano zabyt-
kową kaplicę służącą pacjentom, 
pracownikom i mieszkańcom.

Wracając do polityki, to poza 
uhonorowanymi mamy także 
innych polityków różnych opcji  
związanych z Ząbkami, cho-
ciażby miejscem zamieszka-
nia. Myślę tu o Panu Henryku 
Goryszewskim V-ce Premierze 
i Pośle III RP, Panu Marku 
Balickim, Pośle i Senatorze  III 
RP byłym dyrektorze szpita-

la „Drewnica”, Panu Arturze 
Zawiszy Pośle RP.

W najnowszych dziejach 
naszego miasta było wiele wyda-
rzeń i osób,  o których należało  
wspomnieć.

Mam nadzieję, że to pominię-
cie historii Ząbek i ludzi z nią 
związanych  było tylko prze-
oczeniem, a nie chęcią jej zapo-
mnienia i zaczynania wszystkie-
go od  początku. 

Ząbki jako miasto funkcjo-
nują już od 40 lat. Nie wszystko 
zaczęło się w tej kadencji Rady 
Miasta, podobnie jak historia 
Polski  nie zaczyna się razem 
z IV RP. Jeżeli chcemy, aby 
nas w przyszłości doceniono 
nie zapominajmy o osiągnię-
ciach  przeszłości i ludziach, 
którzy ją tworzyli.

P.S. Część artystyczna obchodów 
była udana, choć pokaz ogni 
sztucznych wyglądałby zapew-
ne efektowniej na tle ciemnego 
nieba, czyli zaledwie 20-30 minut 
później.

Ignacy Jarzyło

40-LECIE ZĄBEK JUŻ W IV RP

„ROWEREM PRZEZ KURPIE, WARMIĘ,
MAZURY I KASZUBY”



Łącznie do 1940 r. wykonano 
83 ujęcia, a z jednego otworu 
uzyskiwano 40–80 m3/h wody. 

W początkowym okresie powo-
jennym studnie oligoceńskie sta-
nowiły podstawowe źródło wody 
dla mieszkańców Warszawy, 
gdyż wodociągi były zniszczone. 
W r. 1966 zarejestrowano 110 
studzien, a w 1974 r. liczba ujęć 
czynnych, z których czerpano 
wodę w granicach Warszawy 

wynosiła 123 przy istniejących 
139. Ponadto zarejestrowano 
17 ujęć w najbliższych okolicach 
Warszawy (Piaseczno, Konstan-
cin, Świder, Ząbki, Dziekanów, 
Piastów, Dawidy).

Według prac dr Zbigniewa 
Nowickiego na terenie War-
szawy obecnie znajduje się 148 
sprawnych studzien. Po wielu 
latach eksploatacji w studniach 
zaobserwowano niepokojące 
zjawisko – spadek ciśnienia 
wody. Szczególnie rabunkową 
gospodarkę zasobami wód oli-
goceńskich zauważono w latach 
1970. Wtedy to najwięcej wody 
pobierały zakłady przemysłowe. 
Przykłady: Państwowa Wytwór-
nia Papierów Wartościowych 
przy ul Sanguszki – 0,7 mln 
m3/rok, Gazownia Miejska ul. 
Kasprzaka – 0,5 mln m3/rok, 
Polfa w Tarchominie 2,3 mln 
m3/rok, przemysł elektroniczny 
w okolicach Piaseczna 1,3 mln 
m3/rok.

Państwowy Instytut Geolo-
giczny rozpoczął systematyczne 
obserwacje położenia zwier-
ciadła wody w wytypowanych 
studniach. Obserwacją objęto 
36 otworów i analiza wykazała 
definitywne obniżenie poziomu 
zwierciadła wody w stosunku 
do pierwotnego od 18 do 22 m. 
Natychmiast wprowadzono 
ograniczenia poboru wody 
poziomu oligoceńskiej na cele 
przemysłowe.

W roku 1977 Prezydent War-
szawy na wniosek Miejskiej 
Komisji Geologicznej zarządza 
ochronę wód poziomu oligo-
ceńskiego. Znowelizowane 
prawo wodne wprowadzono 

dnia 25 kwietnia 1997 r. Dzięki 
rygorystycznemu przestrzega-
niu zarządzenia Prezydenta m. 
st. Warszawy już w połowie lat 
80-tych pobór wód oligoceń-
skich zmalał do 35 tys. m3/dobę, 
a zwierciadło wody w central-
nej części Warszawy, gdzie było 
najbardziej zdepresjonowane 
podniosło się o 8–10 m.

Kolejnym działaniem władz 
administracyjnych zmierza-
jącym do ochrony zbiornika 
oligoceńskiego było rozporzą-
dzenie Wojewody z dnia 11 

czerwca 1993 r. ogranicza-
jące pobór wody wyłącznie 
do celów konsumpcyjnych oraz 
na potrzeby zakładów produ-
kujących żywność.

Zdrowa woda w polskich 
domach

Oligoceńskie ujęcia wód 
oferują bardzo dobrą wodę 
pod warunkiem właściwego 
jej przechowywania w domu. 
Profesor Piotr Heczko z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego alar-
muje, że niewłaściwe warunki 
np. długi czas przechowywa-
nia w plastikowych kanistrach 
powodują gwałtowny rozwój 
drobnoustrojów, a nawet rako-
twórcze toksyny. Należy stoso-
wać zasady:
–  Przynosić wodę do domu 

codziennie w niewielkich 
pojemnikach i przechowywać 
w lodówce.

–  Najlepsze są pojemniki szkla-
ne codziennie myte gorącą 
wodą.
Świeża woda oligoceńska 

nie wymaga gotowania, które 
pozbawia wielu wartości. Alter-
natywnie wodę do picia można 
jeszcze nabyć w sklepie. Mar-
kowa butelkowana naturalna 
woda mineralna jest  wolna 
od zanieczyszczeń. Należy jed-
nak zwracać uwagę na stopień 
mineralizacji wybranej wody. 
Wody silnie zmineralizowane 
nie należy spożywać w dużych 
ilościach. Natomiast do woli 
można pić wody niskozminera-
lizowane takie jak „Mazowszan-
ka”, „Aqua”, „Kryniczanka” 
ponieważ uzupełnia niedobory 
magnezu i wapnia, czy „Nałę-

czowianka” bogata w węglan 
wapnia i magnezu.

Etykieta na butelce stano-
wi „metryczkę” wody. Infor-
muje ona o składzie, normie, 
nazwie producenta, dacie 
produkcji i dacie przydatno-
ści do spożycia. Większość 
wód butelkowych jest nasyco-
na dwutlenkiem węgla, który 
poprawia smak wody, hamuje 
rozwój bakterii. Trwałość wody 
mineralnej jest dość długa – 
12 miesięcy. Woda gazowana 
nie jest zalecana osobom z nad-

kwasotą, owrzodzeniem żołąd-
ka i dwunastnicy, dla chorych 
na serce i przed wszystkim dla 
dzieci. Dobrą renomą cieszą się 
wody mineralne „Dar Natury” 
dostarczane do domów w her-
metycznych wolnych od bakte-
rii beczułkach przez wyspecjali-
zowane firmy, które najczęściej 
obsługują biura. Jest to rozwią-
zanie idealne, gdyby nie bardzo 
wysoki koszt. Opłata za urzą-
dzenie, dowóz wody dla cztero-
osobowej rodziny wynosi ponad 
100 zł miesięcznie. Absurdem 
jest, że do ceny butelkowanej 
wody mineralnej np. „Żywiec 

Zdrój” doliczony jest najwyż-
szy 22% podatek VAT. Woda 
jest artykułem absolutnie 
pierwszej potrzeby, podatek 
powinien wynosić 0%.

Z jakiej wody korzystają 
mieszkańcy Ząbek

Znaczna grupa mieszkańców 
naszego miasta korzysta z włas-
nych ujęć i jest to woda pobie-
rana z maksymalnej głęboko-
ści do 50 m. Woda do celów 
konsumpcyjnych pobierana 
z płytko występujących warstw 
wodonośnych czwartorzędu 
nie daje całkowitej pewności, 

że jest czysta, ze wzglę-
du na zanieczyszcze-
nia antropogenicz-
ne. Posiada znaczne 
zawartości manganu 
i żelaza. Ulice: Ułań-
ska, Tęczowa, Jesien-
na, Reymonta i gen. 
Römmla położone bli-
sko cmentarza w połu-
dniowej części Ząbek 
korzystają z wodociągu 
Spółdzielni Farmaceu-
tyczno – Chemicznej 
„Septoma”. Zosta-
łam poinformowana, 
że woda ta jest pobie-
rana z głębokości 
25 m., odpowiednio 
uzdatniona pod wzglę-
dem bakteriologicz-
nym i chemicznym, 
odpowiada normom 
sanitarnym. Do blo-

ków mieszkalnych dostarcza-
na woda komunalna pochodzi 
z Wodociągu Centralnego aglo-
meracji warszawskiej.

Na terenie Ząbek istnieje 
jednak studnia wody oligoceń-
skiej usytuowana w pobliżu sta-
cji Ząbki, która oferuje dobrą 
wodę za darmo z głębokości 
ponad 200 m i przeznaczona 
jest przede wszystkim do picia. 
Nie należy jej używać do innych 
celów bytowych (prania, sprzą-
tania). 

Ze względu na rosnącą licz-
bę mieszkańców i rozciągłość 
terytorialną miasta istnieje 

potrzeba wybudowania dru-
giego ujęcia oligoceńskiego 
w rejonie Ząbek południo-
wych. Jest to inwestycja droga, 
koszt wybudowania wynosi 
około 500.000 zł, lecz propozy-
cja mieszkańców jest zasadna, 
a jej realizacja powinna być 
uwzględniona w planie per-
spektywicznym miasta, gdyż 
ochrona zdrowia obywateli 
to rzecz najważniejsza. Obo-
wiązkiem władz jest przestrze-
ganie prawa wodnego w spra-
wie czystości wód, z których 
czerpie się wodę pitną i powin-
ny być to wody klasy I. 

Za umiejscowieniem stud-
ni oligoceńskiej w południo-
wej części miasta przemawiają 
fakty:
–  bliskość cmentarza i zlewni 

nieczystości komunalnych.
–  na pograniczu Rember-

towa i Ząbek tuż za ulicą 
Powstańców występuje skła-
dowisko odpadów pochodzą-
cych z Oczyszczalni Ścieków 
„Czajka” i Pruszkowa oraz 
gruz i popiół z elektrocie-
płowni Kawęczyn. 
Jako uzupełnienie rozwa-

żań o wodzie dołączone zosta-
ły ekspertyzy z badań prób-
ki wody studni oligoceńskiej, 
wody „Septomy” i wody pobra-
nej na prywatnej działce z głę-
bokości 13 m.

Opracowała
Barbara Pastewka

Mieszkanka Ząbek
Źródła:
1.  Książka pt: „Oligoceński 

zbiornik wód podziemnych 
regionu mazowieckiego (zna-
czenie, zagrożenia, ochrona). 
Warszawa, 1997 r.

2.  Wywiad z dr. Zbigniewem 
Nowickim z Zakładu Hydro-
geologii i Geologii Inżynier-
skiej Państwowego Instytutu 
Geologicznego.

3.  Sprawozdania z badania 
próbki wody oligoceńskiej 
i „Septomy” otrzymane 
z Zakładu Komunalnego 
Urzędu Miasta Ząbki.
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WODA OLIGOCEŃSKA – SKARBEM MAZOWSZA
Ciąg dalszy 
z poprzedniego numeru.

w Z bkach przy ul. Pi sudskiego 180 
og asza

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

„Z BKI W MOIM MIE CIE”

z okazji 40 - LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH Z BKOM

CELEM KONKURSU JST ZGROMADZENIE ORAZ POPULARYZACJA 
NAJCIEKAWSZYCH FOTOGRAFII UKAZUJ CYCH PI KNO MIASTA 

Z BKI, JEGO KULTURY I TRADYCJI. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkó  podstawowych i gimnazjów. 

Ka dy uczestnik mo e z o y  lub nades a  dowoln  ilo  fotografii wykonanych dowoln   technik  w 
formacie 21 cm x 30 cm. 

Na odwrocie pracy nale y umie ci  czyteln  informacj , zawieraj c : imi  i nazwisko, adres zamieszkania, 
telefon kontaktowy nazw  i adres szko y oraz tytu  pracy. 

Prace nale y sk ada  od 3 do 28 wrze nia 2007  r. do godz. 16.00 w sekretariacie Praskiej 
Gie dy Spo ywczej w Z bkach przy ul. Pi sudskiego 180. 

Wr czenie atrakcyjnych nagród nast pi w dniu 3 pa dziernika 2007 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Zarz du
Praskiej Gie dy Spo ywczej podczas uroczystego otwarcia wystawy. 

Regulamin do wgl du w siedzibie organizatora. 
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KONWENT ROZWOJU MIASTA ZĄBKI

Dnia 2 lipca 2007 r. zostało 
przyjęte rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie szczegó-
łowych warunków udzielania 
pomocy finansowej dzieciom 
i uczniom na zakup podręczni-
ków i jednolitego stroju. W związ-
ku z tym informujemy, że:
1. Na mocy rozporządzenia pomoc 
finansową mogą otrzymać:
a) na zakup podręczników – ucz-
niowie rozpoczynający w roku 
szkolnym 2007/2008 roczne 
przygotowanie przedszkolne lub 
naukę w klasach I-III szkoły pod-
stawowej i w klasach I-III ogól-
nokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia z rodzin, w których 
dochód na osobę nie przekracza 
kwoty 351 zł;
b) na zakup jednolitego stroju 
szkolnego - uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów z rodzin, 
w których dochód na osobę 
nie przekracza 351 zł.
2.  Wysokość dofinansowania 

wynosi:
a) na zakup podręczników: 70 
zł – dla ucznia rozpoczynające-
go roczne przygotowanie przed-
szkolne (kl. "0"), 130 zł – dla 
ucznia klasy I szkoły podstawo-
wej oraz ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia, 150 zł – dla 
ucznia klasy II szkoły podstawo-
wej oraz ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia, 170 zł – dla 
ucznia klasy III szkoły podstawo-
wej oraz ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia;
b) na zakup jednolitego stroju 
szkolnego: 50 zł – dla ucznia 
szkoły podstawowej, 50 zł – dla 
ucznia gimnazjum.
3.  Wniosek w sprawie pomocy 

finansowej powinien:

a)  zostać złożony w przedszkolu 
lub szkole, do której uczęszczał 
będzie uczeń w roku szkolnym 
2007/2008 do dnia 15 września 
2007 r.,

b)  zawierać zaświadczenie 
o wysokości dochodów,

c) w przypadku osób korzystają-
cych ze świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej zamiast 
zaświadczenia o wysokości 
dochodów wniosek powinien 
zawierać zaświadczenie o korzy-
staniu ze świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej,
d) w uzasadnionych przypadkach 
zamiast zaświadczenia o wyso-
kości dochodów można przed-
stawić oświadczenie o wysokości 
dochodów.
4.  Wypłata dofinansowania:
a)  dyrektor szkoły zwraca rodzi-

com uczniów (prawnym opie-
kunom) koszty zakupu pod-
ręczników po przedłożeniu 
dowodu zakupu, do wysoko-
ści wartości pomocy, o której 
mowa powyżej lub w przypad-
ku braku możliwości przedło-
żenia dowodu zakupu dyrek-
tor zwraca rodzicom uczniów 
(prawnym opiekunom) koszty 
zakupu podręczników po zło-
żeniu przez nich oświadczenia 
o cenie zakupionych podręcz-
ników;

b)  dyrektor szkoły wypłaca 
rodzicom uczniów (prawnym 
opiekunom) kwotę 50 zł dla 
ucznia, któremu przyznano 
dofinansowanie na zakup jed-
nolitego stroju szkolnego.
Dodatkowe informacje znajdują 

się na stronie internetowej Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej.

UM

W ciągu ostatnich lat odno-
towano rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, a wraz z nim 
stale rosnącą liczbę mieszkań-
ców naszego miasta. Na końcu 
2006 r. miasto liczyło 23 tys 
mieszkańców. 

Rozwój naszego miasta, 
a wraz z nim realizacja podję-
tych inwestycji wymaga stałego 
zasilania budżetu wpływami 
z podatków i opłat lokalnych 
oraz wpływami z podatku 

dochodowego od osób fizycz-
nych i prawnych zameldowa-
nych w naszym mieście.

W myśl zasady mieszkasz-
korzystasz- płacisz podatki 
swojemu miastu apelujemy 
do wszystkich mieszkańców 
zamieszkujących, a jeszcze 
nie zameldowanych o uregulo-
wanie spraw meldunkowych.

W związku z powyższym 
Referat Spraw Obywatelskich 
w okresie od maja do grudnia 

2007 r. w każdą  II sobotę mie-
siąca będzie pełnił dodatkowo 
dyżur w godzinach od 9.00 
– 13.00  celem realizacji obo-
wiązku meldunkowego .

Szczegółowych informacji 
w powyższej sprawie udziela 
Referat Spraw Obywatelskich  
tel. 022 781-68-14 w. 127.

Referat Spraw
Obywatelskich

WYMIEŃ PAPIER NA PLASTIK
NIE WARTO CZEKAĆ Z WYMIANĄ 

DOWODU OSOBISTEGO. PAPIEROWE DOKUMENTY 
W FORMIE KSIĄŻECZKI Z KOŃCEM ROKU TRACĄ 

SWOJĄ WAŻNOŚĆ.

Do końca 2007 roku każdy mieszkaniec Ząbek, który posia-
da stary dowód osobisty w postaci książeczki jest zobowiązany 
wymienić go na nowy – plastikowy. Jak dotychczas w naszym 
mieście ten obowiązek dopełniło ponad 10 500 mieszkańców. 
Tymczasem według danych z Referatu Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta, papierowy dokument tożsamości posiada jesz-
cze ponad 4 300 osób.

Wnioski dotyczące wymiany dowodów przyjmowane 
są w poniedziałek od 10.00 do 18.00 oraz do wtorku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta Ząbki wejście 
B pok. nr 1. Do wniosku należy dołączyć 2 jednakowe foto-
grafie (lewy półprofil) oraz uiścić w kasie urzędu lub na konto 
opłatę w wysokości 30 złotych.

Z opłaty zwolnione są osoby, które korzystają ze stałych form 
pomocy społecznej lub posiadają rentę socjalną. Na razie wnio-
ski przyjmowane są na bieżąco, nie tworzą się kolejki a czas 
oczekiwania wynosi ok. 40 dni.

Nie warto czekać z wymianą dowodu do końca roku, bo z całą 
pewnością powstaną opóźnienia – apeluje Robert Świątkiewicz 
– Sekretarz Urzędu Miasta Ząbki. Trzeba będzie w „mel-
dunkach” ustawić się w ogonku a w dodatku dłużej poczekać 
na plastikowy dokument. Zachęcamy, by wszystkie formalności 
załatwiać już teraz, zaoszczędzimy czas, unikniemy kolejek oraz 
zbędnego zdenerwowania.

Urząd Miasta Ząbki

DOFINANSOWANIE ZAKUPU 
PODRĘCZNIKÓW

ORAZ JEDNOLITEGO STROJU 
DLA UCZNIÓW

DYŻURY RADNYCH Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W ZĄBKACH

Radni z ząbkowskiego Koła Platformy Obywatelskiej zapraszają na swoje dyżury w Urzę-
dzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy drugi 
poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30.
Janusz Chibowski – radny powiatowy z Ząbek, kontakt: januszchibowski@wp.pl
Andrzej Chibowski – radny.chibowski@zabki.pl
Tomasz Kalata – radny.kalata@zabki.pl
Agnieszka Mastalerska – radna.mastalerska@zabki.pl
Krzysztof Murawski – radny.krzysztofmurawski@zabki.pl

Chętnie wysłuchamy Państwa opinii, zajmiemy się zgłaszanymi wnioskami i pomożemy 
w sprawach dotyczących naszej gminy.                                                       Agnieszka Mastalerska

Domel. Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki automatyczne, chłodziarki, chło-
dziarko-zamrażarki, zmywarki, kuchnie mikrofalowe itp. Inż. Ryszard Szczęśniak, Ząbki, ul. Lisa 
Kuli 19a, tel. 0227817368 lub 0604688037, www.domel-agd.waw.pl. Firma istnieje od 1982 roku.

W dniu 20 lipca 2007 r. w 
Urzędzie Miasta Ząbki miało 
miejsce pierwsze inauguracyj-
ne spotkanie Konwentu Roz-
woju Miasta Ząbki, którego 
zadaniem jest opracowanie 
Strategii Rozwoju Miasta 
Ząbki na lata 2007-2015. Kon-
went Rozwoju Miasta Ząbki 
został powołany Zarządze-
niem Nr 0151/55/2007 Burmi-
strza Miasta Ząbki w sprawie 
utworzenia Konwentu Roz-
woju Miasta Ząbki. Powoła-
nie konwentu jest realizacją 
Uchwały Rady Miasta z dnia 
23 marca 2007 r. w sprawie 
podjęcia prac nad opracowa-
niem Strategii Rozwoju Mia-
sta Ząbki.

W skład konwentu weszły 33 
osoby:
1) Przewodniczący - Robert 
Perkowski Burmistrz Miasta 
Ząbki,
2) Wiceprzewodniczący - 
Jacek Sasin Wojewoda Mazo-
wieckiego,
3) Wiceprzewodniczący - Piotr 
Uściński Wicestarosta Powiatu 
Wołomińskiego,
4) Grzegorz Mickiewicz - Z-ca 
Burmistrza Miasta Ząbki,
5) Robert Świątkiewicz - Sekre-
tarz Miasta Ząbki,
6) Elżbieta Żmijewska - Skarb-
nik Miasta Ząbki,
7) Arkadiusz Powierża - Koor-
dynator Strategii, Kierownik 
Referatu Programowania Fun-
duszy Europejskich UM Ząbki,
8) Mariola Klimek - Kierownik 
Referatu Rozwoju Gospodar-
czego UM Ząbki,
9) Witold Protasik - Kierownik 
Referatu Geodezji i Gospodar-
ki Gruntami UM Ząbki,
10) Arkadiusz Łebek - Referat 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego UM Ząbki,
11) Sylwester Marzoch - Kie-

rownik Referatu Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Pomocy Społecz-
nej UM Ząbki,
12) Elżbieta Rutkowska - Kie-
rownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ząbkach,
13) Sylwester Mierzejewski - 
Komendant Komisariatu Policji 
w Ząbkach,
14) Krzysztof Gutowski - Kie-
rownik Miejskiego Zakładu 
Komunalnego w Ząbkach,
15) Teresa Dorocka - Stanowi-
sko ds. Działalności Gospodar-
czej UM Ząbki,
16) Lucyna Grochowska - Kie-
rownik referatu Spraw Obywa-
telskich UM Ząbki,
17) Sławomir Ziemski - Prze-
wodniczący Rady Miasta 
Ząbki,
18) Marcin Kubicki - Prze-
wodniczący Komisji Społecznej 
Rady Miasta Ząbki,
19) Adam Szarubko - Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Ząbki,
20) Agnieszka Mastalerska 
- Przewodnicząca Komisji 
Gospodarczej Rady Miasta 
Ząbki,
21) Robert Grudziąż – Archi-
tekt,
22) Konrad Ł. Czapiewski - 
Instytut Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania PAN,
23) Zenon Daniłowski - Prezes 
Zarządu Agro-Technika S.A.,
24) Jerzy Szczęsny - Dyrektor 
MKS DOLCAN Ząbki,
25) Sławomir Doliński - Prezes 
Zarządu "Dolcan-Sport" SSA, 
Prezes Firmy "Dolcan",
26) Elżbieta Strząska - Prze-
wodnicząca Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Ząbkach,
27) Jacek Domański - Prezes 
firmy "Drims",
28) Kazimierz Olszaniecki 
– Architekt,

29) Waldemar Giza - Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych 
"DREWNICA" w Ząbkach,
30) Przemysław Budny - Kie-
rownik Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Ząbkach,
31) Sławomir Skotnicki - Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Ząbkach,
32) dr Andrzej Gałązka - pra-
cownik naukowy SGH, współ-
autor opracowania Strategii 
Rozwoju Miasta Ząbki,
33) mgr Remigiusz Górniak 
- pracownik naukowy SGH, 
współautor opracowania Stra-
tegii Rozwoju Miasta Ząbki.

Skład Konwentu podyktowa-
ny został złożonością proble-
mu oraz chęcią, aby Konwent 
był interdyscyplinarnym zespo-
łem, który będzie mógł włożyć 
swój wkład w Strategię Roz-
woju Miasta Ząbki w każdym 
z istotnych obszarów. Konwent 
Rozwoju Miasta Ząbki skupia 
przedstawicieli biznesu, przed-
stawicieli organizacji pozarzą-
dowych, pracowników Urzędu 
Miasta oraz osoby, które żywo 
interesują się rozwojem Miasta 
Ząbki.

Spotkanie poprowadził bur-
mistrz Miasta Ząbki Robert 
Perkowski. Eksperci ds. Opra-
cowania Strategii w osobach: 
dr Andrzeja Gałązki oraz mgr 
Remigiusza Górniaka, pra-
cowników SHG, przybliżyli 
zebranym rolę jaką odgrywa 
Konwent przy powstawaniu 
Strategii dla Miasta Ząbki 
oraz ubieganiu się o środki 
zewnętrzne, w tym fundusze 
UE. Zgodnie z założeniem 
Strategia Rozwoju Miasta 
Ząbki zostanie opracowana do 
końca września 2007 r.

UM

DRODZY  MIESZKAŃCY
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