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UROCZYSTOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

2 lutego w Szkole Podstawowej Nr 1 
odbyła się uroczystość ślubowania 

186 pierwszoklasistów. Zanim przystą-
piono do aktu ślubowania w sposób uro-
czysty dokonano oficjalnego otwarcia i 

poświęcenia wyremontowanej sali gim-
nastycznej, czego dokonał ks. proboszcz 
Edward Kowara. Po części oficjalnej ucz-
niowie przedstawili niezwykle atrakcyjny 
program artystyczny. 

Warto przypomnieć, że Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 w Ząbkach będzie obcho-
dziła w tym roku 145 – lecie swojego 
istnienia.

red.
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UWAGA! OSOBY OCZEKUJĄCE NA 
PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006 w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 marca każdego 
roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie Miasta 
Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszkiwania i 
wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wykluczający za-
warcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego wchodzącego 
do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal ubiega się o 
zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia powoduje skreśle-
nie z listy.”

Komisja Mieszkaniowa
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KOMUNIKAT 
WĘDKARSKI

Zarząd Koła Miejskiego Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Ząbkach informuje, że 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 
2007 rok odbędzie się dnia 29 lutego 2008 
r o godz. 18.00 w sali Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Orlej 8.

W tym samym lokalu, skarbnik koła i 
członkowie komisji egzaminacyjnej pełnią 
dyżur w każdy piątek w godz. 16.00 – 18.00.

Zapraszamy członków i sympatyków PZW.
Prezes Zarządu Koła 

Franciszek Dąbrowski

PRACA 
W SZKOLE

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 
im. ks. J. Popiełuszki w Ząbkach pilnie 
poszukuje nauczyciela języka niemie-

ckiego w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach, 
ul. Batorego 37, tel. 022 799-74-92, 

fax. 022 799-85-33.
Dyrektor Małgorzata Zyśk

Formalnie już od kilku miesięcy został 
skrócony przebieg linii X. Autobus po-

winien kończyć swój bieg nie jak to miało 
dotychczas miejsce na Placu Bankowym, a 
wcześniej, bo przy Dworcu Wileńskim. W 
okresie przejściowym, mimo skrócenia trasy 
autobus dojeżdżał do Placu Bankowego. Od 
lutego pojazd dojeżdża już tylko do Wileń-
skiego. To wywołało niezadowolenie wśród 
mieszkańców, którzy korzystali dotąd z tej 
linii. O przyczynę tych zmian zapytaliśmy wi-
ceburmistrza Grzegorza Mickiewicza. 

- Zmiany, które zeszły w rozkładzie linii X 
nie zależały bezpośrednio od władz Miasta 
Ząbki. Zostaliśmy do skrócenia trasy zobli-
gowani przez Zarząd Transportu Miejskiego 
z siedzibą w Warszawie. Tak naprawdę linia 
ta powinna zostać skrócona już z końcem 

ubiegłego roku, ale udało nam się wynego-
cjować, że mimo to autobusy do końca stycz-
nia 2008 r. mogły się jeszcze zatrzymywać na 
Placu Bankowym. Powód jest prosty - wła-
dze Warszawy ograniczyły i nadal ogranicza-
ją wpuszczanie prywatnych przewoźników 
do stolicy. Wynika to z konieczności ogra-
niczenia ruchu celem uniknięcia korków 
– uzasadnia wiceburmistrz Mickiewicz.

Wprowadzone ograniczenie jest zapew-
ne dla niektórych niedogodne, ale na pew-
no nie beznadziejne. Węzeł komunikacyjny 
przy Dworcu Wileńskim także daje bardzo 
dobre możliwości bezproblemowego konty-
nuowania jazdy w inne miejsca Warszawy.

- Mimo tego mamy nadzieję, że nasze 
wszystkie podjęte dotąd działania, związane 
z rozwojem komunikacji ząbkowskiej, takie 
jak: wdrożenie linii X, linii 199, wspólnego 
biletu aglomeracyjnego, czy planowanie linii 
tramwajowej do Dworca Wschodniego, która 
będzie przebiegała tylko i wyłącznie w rejonie 
Ząbek Południowych, pozostają pozytywnie 
odbierane przez mieszkańców. Dodam, że 
żadne z miast w tzw. wianuszku okołowar-
szawskim nie ma tak rozbudowanej sieci 
komunikacyjnej jak Ząbki. Obiecujemy na-
tomiast, że każdą możliwość związaną z roz-
wojem transportu w Ząbkach wykorzystamy, 
żeby poprawić wygodę mieszkania w naszym 
mieście – zapewnia Grzegorz Mickiewicz.

red.

ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY LINII X PRZEBUDOWA 
UL. BATOREGO

Starostwo Powiatowe w Wołominie infor-
muje, że opracowywana jest dokumenta-

cja projektowa na przebudowę ul. Batorego 
w Ząbkach.

Prosimy mieszkańców w/w ulicy nie po-
siadających decyzji na lokalizacje zjazdów 
na posesje o uzyskanie jej w Wydziale Dróg 
Powiatowych przy ul. Kobyłkowskiej 1A.

Przy wykonaniu dokumentacji projekto-
wej, zostaną uwzględnione do przebudowy 
lub budowy tylko zjazdy zaznaczone na pod-
kładach geodezyjnych lub posiadające decy-
zje lokalizacyjne. Po ogłoszeniu przetargu 
na wykonanie przebudowy w/w ulicy zgodnie 
z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. 
zm.) właściciele posesji będą musieli wybu-
dować zjazdy na koszt własny po zakończe-
niu inwestycji. 

red.

DYŻUR 
REDAKCYJNY
Uprzejmie informuję, że od marca br. 

zostaną zorganizowane dyżury redakcyj-
ne, podczas których będzie można załatwić 
wszelkie sprawy związane z gazetą. W związ-
ku z tym wszystkich zainteresowanych za-
praszam na dyżur, który będzie miał miejsce 
w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w 
godz. 17.00 – 18.00.

Mirosław Oleksiak
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12 lutego, w godzinach 13.00 – 14.00, w 
siedzibie Praskiej Giełdy Spożywczej 

odbyła się cykliczna audycja radiowa „Po-
rozmawiajmy serio”, emitowana „na żywo” 
w każdy wtorek, którą poprowadził redaktor 
„Radia dla Ciebie” Robert Łuchniak. Goś-
ćmi programu byli: burmistrz Ząbek Robert 
Perkowski, prezes PGS Zenon Daniłowski, 
dyrektorzy PGS Janusz Dąbrowski oraz Da-
riusz Bliźniak oraz Tomasz Lis – współwłaś-
ciciel jednej z większych firm działających 
na terenie PGS. 

Głównym zadaniem audycji było przy-
bliżenie radiosłuchaczom jednego z naj-
większych rynków hurtowych. O jego funk-
cjonowaniu, roli jaką odgrywa na terenie 

podwarszawskim i wschodniej części Ma-
zowsza, a także planach na przyszłość opo-
wiedział prezes Daniłowski.

Zdaniem prezesa w najbliższej przyszło-
ści niezwykle ważne będą prace legislacyjne 
regulujące funkcjonowanie rynków hurto-
wych, a także dostosowanie prawodawstwa 
w ten sposób, aby umożliwić rynkom hur-
towym ubieganie się o dofinansowanie ze 
środków unijnych. Zenon Daniłowski jako 
wiceprzewodniczący organizacji zrzeszającej 
wszystkie rynki hurtowe w Polsce, a także 
uczestnik wielu międzynarodowych spotkań 
przybliżył jak kwestie te są uregulowane w 
innych krajach.

Burmistrz Robert Perkowski pozytyw-

nie ocenił działalność PGS. - Praska Giełda 
Spożywcza to jeden z największych naszych 
podmiotów gospodarczych. Funkcjonuje 
na ponad 11 hektarach, dając pracę set-
kom osób. To, co mnie niezwykle cieszy, 
to zaangażowanie kierownictwa Giełdy 
również w działalność pozahandlową. PGS 
współuczestniczy w wielu inicjatywach spo-
łecznych i kulturalnych, chociażby ostatnio 
współorganizując konkurs fotograficzny 
„Ząbki w obiektywie”. Jako miasto stara-
my się pomagać naszym przedsiębiorcom. 
To, co możemy zaoferować ze swej strony, 
to przede wszystkim poprawa infrastruktury 
technicznej. Dobre drogi są ważne nie tylko 
dla kierowców, ale również i dla klientów, 
czy dostawców naszych przedsiębiorców 
– powiedział burmistrz Perkowski.

Natomiast dyrektor Janusz Dąbrowski 
przybliżył jedną z prestiżowych inicjatyw 
Giełdy - Dni Produktów Regionalnych i Tra-
dycyjnych „Polskie Smaki”. Ambicją Praskiej 
Giełdy Spożywczej jest także promocja pol-
skich wyrobów regionalnych oraz kultywowa-
nie dobrej staropolskiej tradycji kulinarnej.

Bez wątpienia Praska Giełda Spożyw-
cza jest jedną z najważniejszych wizytówek 
miasta.

red.  

O ZĄBKACH W RADIU DLA CIEBIE

Biuro Rachunkowe 
EFEKT
Oferuje

-  obsługę księgową 
małych i średnich firm

-  obsługę kadrowo-
płacową, rozliczenia 
elektroniczne do ZUS

-  rozliczenia podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych

Zapraszam codziennie 
w godz 9-20 

po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu 

Tel  0-510-246-888 lub /0-
22/ 253-23-71
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MIESZKAŃCY SĄ ZA PODATKIEM ŚMIECIOWYM

W styczniu, z inicjatywy burmistrza 
Roberta Perkowskiego, przepro-

wadzono akcję ankietową, dzięki której 
mieszkańcy mieli szansę wypowiedzieć się 
czy zgadzają się na wprowadzenie podat-
ku śmieciowego, czy są temu przeciwni. W 
dwóch styczniowych numerach „Co Sły-
chać?” publikowaliśmy karty do głosowa-
nia w sprawie podatku śmieciowego. Każ-
dy zainteresowany mógł po wycięciu karty 
z gazety skreślić swoją odpowiedź („tak” 
lub „nie”) i wrzucić ją do wystawionej 
urny w Urzędzie Miasta. W ciągu trzech 
tygodni wrzucono do urny 972 karty. 

Spośród nich przytłaczającą większość 
stanowiły głosy na „tak” – 860 głosów. 
Głosów przeciwnych wprowadzeniu po-
datku było 107. Pięć kart w 
ogóle nie skreślono. Niektórzy 
mieszkańcy skreślając odpo-
wiedź „tak”, pochwalali i dopi-
sywali adnotacje pochwalające 
inicjatywę, inni pytali ile taki 
podatek mógłby wynosić. Po-
nadto w urnie zostały znalezio-
ne 4 listy, w których mieszkańcy 
wyrażają swoje opinie na temat 
podatku, jaki i spraw dotyczą-
cych gospodarki odpadami. Li-
sty te zamieszczamy poniżej.

 Ile to może kosztować?
Bez wątpienia najważniej-

sze pozostaje pytanie, ile taki 
podatek mógłby wynieść. Nie 
ma na to pytanie prostej od-
powiedzi, wymaga to poważnej 
analizy wszystkich czynników, 
mających wpływ na wysokość 
podatku. Urząd pracuje nad 
taką analizą. Kluczowe będzie 
odpowiedzenie na pytania: czy 
podatek będzie naliczany na 
osobę czy na rodzinę, czy eme-
ryci, renciści i dzieci do lat 13 
będą mieć ulgę 50%, jak bar-
dzo skuteczny będzie sposób 
ściągania należności podatko-
wych od osób zalegających z podatka-
mi. Trzeba będzie mieć na uwadze, że 
podatek niski spowoduje zadowolenie 
mieszkańców, jednak gmina będzie mu-
siała dopłacać do odbioru odpadów, na-
tomiast podatek zbyt wysoki spowoduje 
protesty mieszkańców, pretensje, skargi 
oraz mniejszy odsetek mieszkańców pła-
cących podatek.

Z informacji uzyskanych z MZK w 
2007r. koszt usunięcia odpadów z budyn-
ków komunalnych na jednego mieszkańca 
miesięcznie wyniósł 6,31 zł. Wydaje się, że 
wysokość podatku śmieciowego powinna 
być na podobnym poziomie, aby gmina nie 
musiała ponosić dodatkowych kosztów ob-
ciążających budżet. Tymczasem, aby miesz-
kańcy zagłosowali za wprowadzeniem tego 
podatku, powinien być on nieco niższy niż 
obecnie ponoszone koszty wywozu śmieci.

Ile to kosztuje u innych?
Jednocześnie sprawdzono wysokość 

podatku śmieciowego w niektórych mia-
stach w kraju, którego wysokość wahała 
się od 4,5 zł do 7 zł miesięcznie od osoby 

w ubiegłych latach. Zatem, opierając się 
na powyższych danych, należy założyć, 
że w Ząbkach powinien wynieść około 6 
zł/osobę/miesiąc. Jednak ustalenie wy-
sokości podatku śmieciowego zgodnie z 
ustawą o czystości i porządku w gminach 
z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2005r. 
Nr 236, poz. 2008) należy do Rady Gminy, 
z tym, że wysokość opłaty jest uzależnio-

na od faktycznych kosztów ponoszonych 
przez gminę z tytułu zorganizowania i 
funkcjonowania systemu zbierania, trans-
portu, odzysku i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych. Zatem, prawdopodob-
nie stawki zmieniałyby się w zależności 
od kosztów poniesionych przez gminę w 
pierwszych miesiącach funkcjonowania 
systemu i byłyby korygowane. 

Konieczne referendum
Ankieta, która ukazała się w „Co Sły-

chać?” ma charakter poglądowy, natomiast 
w przypadku podjęcia decyzji o wprowadze-
niu podatku, referendum jest konieczne. 
Podstawowymi przeszkodami dla pozytyw-
nego rozstrzygnięcia w drodze referendum 

są: minimalny ustawowy próg fre-
kwencji wynoszący 30% oraz trud-
ności w przekonaniu mieszkańców 
do stałej opłaty (czasami niższej 
od obecnie obowiązującej), która 
jest powszechnie odbierana jako 
kolejny podatek. Wydaje się, że 
jedynym sposobem na rozstrzyg-
nięcie referendum, jest przepro-
wadzenie go przy okazji innych 
wyborów powszechnych.

Zalety i wady podatku
Niewątpliwie wprowadzenie 

opłaty stałej od każdego miesz-
kańca przeznaczonej na finan-
sowanie kosztów wywozu i utyli-
zacji odpadów komunalnych ma 
liczne zalety:
- najważniejszą jest likwidacja 
przyczyn powstawania dzikich 
wysypisk oraz spalania odpa-
dów w paleniskach domowych 
(płacąc stałą miesięczną opłatę 
mieszkaniec nie będzie zainte-
resowany zmniejszaniem ilości 
oddawanych odpadów; zapłaci 
przecież tyle samo), co pozwo-
li na objęcie w krótkim czasie 
zbiórką wszystkich odpadów 
komunalnych, bez konieczności 

zaangażowania służb kontrolnych;
- gmina pozyskuje stałe, przewidywalne 
i łatwe do kalkulacji źródło dochodów, 
które są w całości przeznaczane na pro-
wadzenie gospodarki odpadami;

Jedną z najistotniejszych wad podatku 
jest to, że kosztami obciążeni byliby prze-
de wszystkim mieszkańcy zameldowani. 

red.
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PODANIE
Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie moż-

liwości rozwiązania problemu wywozu śmieci 
i ich kontrolowanie. Propozycję mamy taką, 
aby przy zapłacie podatku każdy właściciel 
posesji okazał dokument podpisany o wywóz 
śmieci – umowę. Od razu trzeba zaznaczyć 
w dokumentach urzędu na jak długo, po tym 
czasie (np. pół roku) ma obowiązek właściciel 
posesji dostarczyć następną, jeżeli nie ma na 
rok. Należałoby co roku kontrolować umowy. 
Jednocześnie należy zwrócić się do firm odbie-
rających odpady, aby informowały urząd, jeśli 
ktoś tylko ma umowę i z niej nie korzysta.

Uważamy, że każdy powinien płacić za 
swoje śmieci, jednak jedna rodzina ma ich 
więcej, a inna mniej. Przykładem może być 
np. ktoś, kto posiada działkę ogrodniczą i 
wszystkie odpady z warzyw składa na działce 
– kompostownik, nie kupuje napoi w butel-
kach plastikowych, a drobne opakowanie 
papierowa spala w piecu węglowym, który 
posiada w domu. Nie jest to prawidłowe 
rozwiązanie, aby wszyscy płacili jednakowo. 
Prosimy o rozważenie takiej możliwości.

Mieszkańcy Ząbek 

PANIE BURMISTRZU
Opisujecie w gazecie „Co Słychać?” o 

śmieciach, jak to zrobić. Jest to fajna sprawa 
i dobry pomysł – popieramy. Opisujecie rów-
nież o Straży Miejskiej, że jest, ale co z tego jak 
nie ma odpowiedniego stroju i nie chodzi na 

patrole. To ja pytam, czy żeby sprawdzić czy są 
pojemniki na śmieci i kwit trzeba iść w stroju 
galowym?, czy policja na akcje zawsze chodzi 
w mundurach? Tyle razy było o parku i psach 
i co się zmieniło? Jak Pan da kroka z chodni-
ka to wdepnie Pan w g... Przecież tam chodzą 
matki z dziećmi, a wiemy jak są szkodliwe psie 
odchody dla zdrowia i ile tam bakterii. Jest Pan 
młody, prężny i dużo obiecuje, sporo też zro-
bił. Głosowałem na Pana, bo takiego Burmi-
strza nam trzeba, tylko proszę wywiązać się z 
obietnic. A propos śmieci, niech się Pan przej-
dzie ulicami naszego miasta i znajdzie jeden 
pojemnik uliczny nie zapchany śmieciami.

Mieszkanka Ząbek

PAN BURMISTRZ ZĄBEK
Jestem zaniepokojony propozycją wpro-

wadzenia podatku śmieciowego. Uzasadnie-
nie: mam zawartą umowę o wywóz śmieci wg 
moich potrzeb, tj. na każde żądanie. Obecnie 
segreguję śmieci. Papier, szkło i plastik wy-
nosiłem do pojemników, które były do tego 
przeznaczone, a ponieważ je zlikwidowano 
będę wywoził do pojemników obok cmenta-
rza, zgodnie ze wskazaniem Urzędu Miasta. 

Zrozumiałe jest, że po segregacji śmieci 
jest dużo mniej. Zamawiam wywożenie po 
zapełnieniu pojemnika. Mieszkam z żoną, je-
steśmy emerytami. Koszty wywożenia śmieci 
obecnie są małe. Oczywistym jest, że w moim 
przypadku po wprowadzeniu podatku śmie-
ciowego koszty się zwiększą. Propozycja ta 

jest dla mnie nie do przyjęcia. Zadaję sobie 
pytanie: dlaczego ja mam ponosić koszty nie-
gospodarności części właścicieli posesji.

Moim zdaniem należy przeprowadzić 
kontrole czy właściciele posesji mają za-
warte umowy z firmami wywożącymi śmieci 
i wyłapać tych, którzy nie mają zawartych 
umów, bo to oni zaśmiecają miasto. 

Należy też dotychczasowe, murowane 
śmietniki zlikwidować do końca, bo jak się 
widzi, niektórzy wynoszą dalej według sta-
rych przyzwyczajeń. Stare śmietniki nie do-
dają też uroku miastu.

C.A.

SZANOWNY PANIE BURMISTRZU
Szybko zorientował się Pan, że zabiera 

śmieci, za które nikt nie płaci i zabrał kontener 
z ulicy Leszyckiego, bo góry śmieci leżą i nikt 
nie chce zabrać ich za apteką i przy butikach 
na osiedlu, bo spółdzielnia już tego nie robi. 
A to, co się działo na Leszyckiego, to wielki 
wstyd. Gratuluję refleksu. Ale kosze, co stoją 
na mieście tygodniami naokoło ze stertami 
śmieci, to uroku miastu nie dodaje. Nic lepsze-
go Pan nie wymyśli, tylko trzeba każdą posesję 
miesięcznie opodatkować i problemu śmieci 
nie ma ani na ulicach, ani w lesie, bo jak każdy 
zapłaci, to nigdzie nie wywiezie, tylko będzie 
wyklinał odbiorcę, że nie zabrał śmieci. Ten 
właśnie system sprawdził się w Małkini, skąd 
pochodzę. Trzeba tylko prędko działać, bo to 
wstyd żyć i patrzeć wokół na śmieci.  

Jestem mile zaskoczony liczbą osób zain-
teresowanych podatkiem śmieciowym. 

Uważam, że jest to rozwiązanie docelowe 
i najbardziej kompleksowe, rozwiązują-
ce problem śmieciowy, jednakże trudne w 
praktycznym wdrożeniu. 

Ten bardzo pozytywny wynik ankiety, 
gdzie odpowiedziało blisko tysiąc osób i 
zdecydowana większość opowiedziała się 
za wprowadzeniem podatku śmieciowego 
zachęca nas do podjęcia kolejnych do-
datkowych działań, by ewentualnie przy 
najbliższych wyborach, prawdopodobnie 
do Parlamentu Europejskiego zorgani-
zować również referendum lokalne, bo 
tylko w takim trybie można taki podatek 
wdrożyć.

Dzięki temu, ze była taka odpowiedź 
podejmiemy kolejne działania zmierzają-
ce do wyceny skutków tego podatku śmie-
ciowego, ile kosztowałoby to przeciętnego 
mieszkańca.

Widząc jednak konieczność rozwiąza-
nia problemów śmieciowych już dzisiaj, 
nie czekając do czasu wprowadzenia tego 
podatku, zdecydowaliśmy się na wprowa-

dzenie systemu odbierania posegregowa-
nych odpadów bezpośrednio z posesji. Od-
biór posegregowanych śmieci nie zwalnia 
jednak z posiadania i realizacji umowy na 
wywóz nieczystości. Za darmo będą odbie-
rane tylko posegregowane śmieci (papier, 
szkło i plastik). Gospodarstwa domowe 
generują również inne odpady, które trze-
ba oddawać na zasadach przewidzianych 
w regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku w gminie.

Trzeba zwrócić uwagę, że system se-
gregacji odpadów zmniejszy koszty wywo-
żenia śmieci, gdyż połowę śmieci można 
wysegregować.

Istnieje też możliwość kompostowania 
odpadów organicznych, do czego zachę-
cam właścicieli małych przydomowych 
ogródków.

KOMENTARZ BURMISTRZA ROBERTA PERKOWSKIEGO

LISTY MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PODATKU
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Pod patronatem Ks. Prałata Henryka 
Jankowskiego i wybitnych osobistości 

powołane zostało w Ząbkach Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie „NURT POLSKI”

Stowarzyszenie o zakresie działalności 
społecznej, patriotycznej i samorządowej 
powołane zostało z inicjatywy Ryszarda 
Walczaka, działacza społeczno - patrio-
tycznego, który postanowił nie uzależniać 
dorobku swojej 25- letniej działalności spo-
łeczno - patriotycznej od wpływów i oceny 
partii politycznych, lecz wraz z ludźmi o 
niezmiennych poglądach ideowych groma-
dzić osoby i środowiska w oparciu o ideę 
szerzenia pamięci narodowej oraz rzeczy-
wistego służenia Ojczyźnie, Kościołowi i 
społecznościom lokalnym. 

W imieniu 57 członków założycieli Ry-
szard Walczak poprowadził zebranie, na 
którym na początku ustalono zakres dzia-
łalności i uchwalono statutu wraz z przyję-
ciem uchwały nadającej nazwę Stowarzy-
szenia „Nurt Polski”. Następnie wybrano 
protokolanta obrad - Wojciecha Kwitow-
skiego i komisję skrutacyjną w składzie: 
Stefan Augustyniak i Krzysztof Damięcki. 
Następnie przystąpiono do wyboru władz 
stowarzyszenia, na prezesa zgłoszono kan-

dydatury: Ryszarda Walczaka i Waldema-
ra Sobieckiego, większością głosów Preze-
sem Zarządu Krajowego został wybrany 
Ryszard Walczak.

Ponadto dokonano wyboru członków 
zarządu głównego, w którego skład weszli 
wiceprezesi: Andrzej Cichocki, Mariusz Ol-
chowik, Waldemar Sobiecki, Mirosław Fili-
powicz, skarbnik Ireneusz Styś, zaś sekreta-
rzami zostali: Tomek Augustyniak, Marek 
Pietrzak oraz Łukasz Kaczmarski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
Marek Banaszek i Mirosław Gajewski z Zą-
bek, Błażej Stanisław Wojtczuk z Zielonki i 
Marcin Godlewski z Radzymina.

Prezes nowo powstałego stowarzyszenia 
zaapelował o obronę i promocję tych war-
tości, które dla wielu pokoleń rzeczywistych 
Polaków były święte bez względu na znie-
wolenia i na ofiary życia, jaką milionom na-
szych rodaków przyszło zapłacić. Zachęcam 
wszystkich zainteresowanych do wspólnego 
działania na rzecz Ojczyzny, Wspólnoty 
Kościoła i społeczności lokalnych. 

Prosimy o kontakt pod tel: 509-908-129 i 
507-768-101

Ryszard Walczak
Prezes Stowarzyszenia „Nurt Polski”

INAUGURACJA ROKU JUBILEUSZOWEGO OBCHODÓW 
700 – LECIA POWSTANIA ZAKONU OJCÓW PAULINÓW

W dniu 20 stycznia br. uroczystości na 
Jasnej Górze i nabożeństwu prze-

wodniczył Jego Eminencja Kardynał Józef 
Glemp Prymas Polski przy udziale dostojni-
ków Kościoła i świeckich.

Wraz z Księdzem Prałatem Henrykiem 
Jankowskim w uroczystościach uczestniczył 
również Kawaler Orderu Świętej Brygidy 
Ryszard Walczak - Prezes Ogólnopolskiego 
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki 
z Ząbek. W modlitwie zawierzali oni przed 
jasnogórskim obrazem Królowej Polski Za-
kon Ojców Paulinów beatyfikację umiłowa-
nego Ojca Świętego Jana Pawła II, Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go i Księdza Jerzego Popiełuszki oraz naszą 
Ojczyznę i ludzi sprawujących w niej rządy, 
by nie kierowali się jedynie chęcią zdobywa-
nia i utrzymania władzy za wszelką cenę w 
oparciu o zakłamanie i egoizm.

W tak niecodziennym wydarzeniu uczest-
niczyła liczna rzesza pielgrzymów przybyłych z 
różnych stron kraju i współpracownicy Instytu-
tu Prałata Henryka Jankowskiego z Warszawy. 

Na zakończenie uroczystości wszystkim 
zgromadzonym błogosławieństwa udzielił Jego 
Eminencja Kardynał Józef Glemp i Generał 
Zakonu Ojców Paulinów Józef Matuszewski. 

 Ryszard Walczak 
Prezes Stowarzyszenia Komitetu Pamięci

Ks. Jerzego Popiełuszki

POWSTAŁO NOWE STOWARZYSZENIE
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7 lutego, na prośbę dyrektor Publicz-
nego Gimnazjum Nr 2 Małgorzaty 

Zyśk do szkoły przybył burmistrz Robert 
Perkowski. Nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego gdyby nie powód tego przybycia. 
Burmistrz odwiedził placówkę wcale nie 
jako osoba nadzorująca funkcjonowanie 

ząbkowskich szkół, ale jako ... nauczyciel. 
Burmistrz przybył w asyście swojego za-
stępcy Grzegorza Mickiewicza oraz kie-
rownika referatu programowania fundu-
szy europejskich Arkadiusza Powierży. 
Spotkanie burmistrza z młodzieżą było 
swoistą lekcją wiedzy o społeczeństwie 

dla ząbkowskich gimnazjalistów, trzeba 
dodać, wiedzy, której nie zdobędzie się 
czytając nawet najlepszy podręcznik z 
zakresu wiedzy o społeczeństwie. Ucz-
niowie mieli znakomitą okazję bliżej po-
znać władze swojego miasta, ale również 
dowiedzieć się o mieście z tzw. pierwszej 
ręki. Wiceburmistrz Grzegorz Mickie-
wicz przestawił w bardzo przystępny spo-
sób problematykę inwestycji miejskich, 
zaś kierownik Arkadiusz Powierża za-
prezentował uczniom zagadnienia zwią-
zane z pozyskiwaniem pieniędzy z Unii 
Europejskiej, w szczególności omawiając 
projekty, na które Ząbki mogą pozyskać 
dodatkowe pieniądze. Natomiast bur-
mistrz Robert Perkowski skoncentrował 
się na planach dotyczących najbliższej i 
nieco dalszej przyszłości. Ze szczegól-
nym zainteresowaniem uczniowie wsłu-
chiwali się w zamierzenia mające na celu 
poprawę i budowę obiektów sportowych 
i rekreacyjnych. 

Na zakończenie uczniowie mieli moż-
liwość zadawania pytań burmistrzowi, z 
czego z radością skorzystali.

Bez wątpienia tego rodzaju spotkania 
wzbogacają program nauczania, przede 
wszystkim o praktyczny wymiar.

red. 

LEKCJA Z BURMISTRZEM
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Mimo to, że zagadnienia o tematyce bez-
pieczeństwa w Mieście Ząbki kilkakrot-

nie były omawiane (nawet na łamach tej gaze-
ty) - chcę poruszyć to raz jeszcze. Postaram się 
zadać kilka pytań retorycznych odnosząc się do 
tego tematu, aby podkreślić wagę problemu, 
jakim jest nasze bezpieczeństwo. Z wielkim 
szacunkiem dla całych Ząbek, chciałbym tutaj 
skupić się jednak na południowej części Miasta 
- tam, gdzie w gigantycznym tempie powstają-
ce ogromne osiedla wielorodzinne przyciągają 
wielką liczbę nowych mieszkańców. Z żalem 
trzeba stwierdzić, że znakomita większość tych 
nowych mieszkańców nie myśli o zameldowa-
niu się w Ząbkach, narażając Miasto na straty. 
Jakiego rodzaju to są straty? Czy osoba, która 
mieszka tutaj bez meldunku, nieświadomie po-
mniejsza bezpieczeństwo w mieście? Otóż, tak 
– nie meldowanie się ludności jest dla każdego 
miasta wielkim obciążeniem przynoszącym tyl-
ko straty. Wiadomo, że najbardziej powszechne 
jest przeświadczenie, że chodzi tu tylko o sprawy 
podatkowo – skarbowe. Jeśli jesteśmy zameldo-
wani w Ząbkach, to w większości rozliczamy się 
w naszym wołomińskim Urzędzie Skarbowym i 
z tego tytułu nasze Miasto ma dodatkowe wpły-
wy do budżetu – tak samo działa to w drugą 
stronę: gdy nie zameldujemy się i nie wypełnimy 
NIPu 3, do budżetu nie wpływa nic, co oznacza, 
że Miasto nie ma z nas żadnego pożytku. To 
prawda, ale nie są to jedyne straty, które ponosi 
Gmina poprzez nie meldowanie się Mieszkań-
ców. A skąd się bierze np. zapotrzebowanie na 
liczbę funkcjonariuszy Policji w Mieście, na licz-
bę Dzielnicowych? Czyż nie największą rolę od-

grywa tu faktyczna liczba mieszkańców? A jak 
można oszacować ilość ludzi, którzy mieszkają 
na danym terenie? Oczywiście sprawdzić tę licz-
bę w Wydziale Meldunkowym. Jak wiadomo, 
na dzień dzisiejszy w Ząbkach zameldowanych 
jest trochę ponad 23 tysiące mieszkańców. Są 
jednak ludzie i instytucje mające pewne nieofi-
cjalne dane, które szacują, że może tu mieszkać 
nawet około 50 tysięcy ludzi. I tu właśnie widać 
jaki wpływ na nasze bezpieczeństwo, czyli np. na 
zwiększenie liczby etatów dla policjantów, ma 
meldowanie się ludzi mieszkających w Ząbkach. 
W tej chwili południowa część Miasta jest obsłu-
giwana, praktycznie, przez jednego Dzielnico-
wego. Abstrahując od problemów kadrowych, 
jakie ma cała polska Policja, to nasuwa się py-
tanie: czy jeden dzielnicowy na kilka osiedli blo-
ków i domów jednorodzinnych, gdzie mieszka 
wiele tysięcy „anonimowych” mieszkańców to 
dobry pomysł? Na pewno nie! Celowo napisa-
łem „anonimowych”, ponieważ do ludzi nieza-
meldowanych dochodzi także duża grupa miesz-
kańców, którzy wynajmują mieszkania – nie ma 
ich oczywiście w żadnych rejestrach, bo nie są 
oni, rzecz jasna, właścicielami owych mieszkań. 
Czy nie czuli byśmy się bardziej niezagrożeni, 
gdyby liczba funkcjonariuszy była bardziej ade-
kwatna do rzeczywistej liczby mieszkańców? 
Na pewno tak! Pójdźmy dalej: czy wobec tego, 
w Ząbkach Południowych powinien znajdować 
się Posterunek czy też Filia Komisariatu Policji 
w Ząbkach. Przyznam się szczerze, że osobiście 
jestem wielkim zwolennikiem takiego rozwią-
zania. Myślę, że uruchomienie takiej placówki 
gdzieś w okolicach ulicy Powstańców czy też 

Gen. Maczka byłoby jak najbardziej uzasadnio-
ne. Na taką decyzję, jednak, kolosalny wpływ ma 
dobra wola Komendanta Powiatowego Policji. I 
właśnie kilka tygodni temu na posiedzeniu Ko-
misji Społecznej Rady Miasta Ząbki w roli Goś-
cia wystąpił Pan Komendant Powiatowy Policji 
w Wołominie, Inspektor Jerzy Piątkowski. Od-
powiadając na wiele pytań, które zadawane były 
przez nas – radnych, Pan Komendant wyraził 
swoją opinię na temat powstania Posterunku 
Policji w Ząbkach Południowych. Niestety, 
opinia ta jest negatywna: Pan Piątkowski po-
wiedział, że nie widzi potrzeby istnienia takiej 
placówki, stwierdził, że Komisariat w Północ-
nych Ząbkach przy ul. Górnośląskiej w pełni 
zabezpiecza potrzeby całego Miasta. Komen-
dant dodał również, że jest przeciwny „sadzania 
policjantów za biurkiem”, wolałby, aby chodzili 
po ulicach. 

Pytania, które dotyczyły potrzeby powołania 
nowej policyjnej placówki na południu Ząbek, 
na posiedzeniu wspomnianej Komisji Społecz-
nej zadawali: radny Jan Kurowicki i autor tego 
artykułu, radny Tomasz Kalata. 

Kończąc, pragnę podkreślić, iż pomimo 
ogromnego szacunku dla Powiatowego Ko-
mendanta Policji, nie jestem w stanie zgodzić 
się z Nim w sprawie braku potrzeby utworzenia 
drugiego Posterunku w Ząbkach. Uważam i 
wiem, że nie jestem w tym osamotniony, iż taka 
placówka powinna niebawem powstać. Mam 
jednocześnie nadzieję, że Pan insp. Piątkowski 
w niedługim czasie dostrzeże ową potrzebę. 

Tomasz Kalata
Radny Miasta Ząbki, Platforma Obywatelska RP

ZĄBKI POŁUDNIOWE - „BEZPIECZNY” ZAKĄTEK

W ramach projektu Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej (Europejskie-
go Funduszu Społecznego) „Biblioteczne 
Centrum Multimedialne dla szkół” Dyrektor 
Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Ząbkach p. Małgorzata Zyśk razem z or-
ganem prowadzącym szkołę – Burmistrzem 
Miasta Ząbki p. Robertem Perkowskim zło-
żyli wniosek o przyznanie biblioteki multime-
dialnej naszej szkole. Wniosek został oceniony 
pozytywnie i 27 grudnia 2007 r do gimnazjum 
został dostarczony sprzęt komputerowy.

Wyposażenie centrum obejmuje: 4 kom-
putery z oprogramowaniem i monitorami dla 
uczniów, serwer dla centrum z monitorem i 
systemem sieciowym, drukarkę sieciową, ska-
ner oraz urządzenia sieciowe i budowę sieci. 

PG 2  

BIBLIOTECZNE CENTRUM MULTIMEDIALNE W PG NR 2
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Na wniosek burmistrza Roberta Perkow-
skiego i dyrektor Publicznego Gimna-

zjum Nr 2 Małgorzaty Zyśk Ministerstwo 
Edukacji Narodowej przyznało szkole dota-
cję w wysokości 88 842 zł.

Dzięki pozyskanym środkom finanso-
wym szkoła została doposażona w sprzęt i 
niezbędne pomoce dydaktyczne koniczne 

do dobrego funkcjonowania 
gimnazjum. 

Do czytelni zakupiono 
krzesła i stoliki uczniowskie, 
regały dla księgozbioru, 
książki, encyklopedie multi-
medialne oraz telewizor.

Wyposażono także trzy 
nowe sale lekcyjne oraz stwo-
rzoną niedawno klasę inte-
gracyjną. Ponadto zakupiono 
10 zestawów sprzętu kompu-
terowego wraz z oprogramo-
waniem, które będą stanowić 

wyposażenie nowej sali komputerowej.
To nie wszystkie działania, jakie podjęto 

w ostatnim czasie dla tej szkoły. Dodatko-
wo ze środków przyznanych przez gminę, w 
kwocie 25 376 zł, została doposażona nowa 
hala sportowa. Wykonano dwa boiska bocz-
ne do siatkówki oraz koszykówki z dzielącą 
je kotarą. Zamontowano także dodatkowe 

drabinki i zabezpieczono okna.
Natomiast ze środków budżetowych oraz 

dochodów własnych (m.in. za udostępnianie 
sali gimnastycznej) zostały zakupione szafki 
ubraniowe dla wszystkich uczniów (ok. 50 
000 zł). Naszym sukcesem jest również i to, że 
pod koniec roku złożyliśmy wniosek o stwo-
rzenie pracowni multimedialnej. Dostaliśmy 
tę bibliotekę. Projekt został sfinansowany ze 
środków unijnych i ministerialnych – mówi 
Małgorzata Zyśk, dyrektor gimnazjum. 

To nie koniec zmian w „gimnazjalnej 
dwójce”. W okresie ferii w szkole zostanie 
rozprowadzona sieć teleinformatyczna do 
wszystkich klas lekcyjnych. W każdej klasie 
będzie komputer, nauczyciel będzie mógł 
swobodnie prowadzić zajęcia z wykorzysta-
niem sprzętu multimedialnego.

W dalszych planach myśli się o wybudo-
waniu boiska do siatkówki i koszykówki na 
zewnątrz gmachu szkolnego.

red.

DOTACJA Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 5 lutego br. w Publicznym Gim-
nazjum nr 2 w Ząbkach odbył się 

gminny konkurs recytatorski dla uczczenia 
pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, patrona 
Gimnazjum. Celem konkursu było ukazanie 
wartości, którymi kierował się w życiu ks. 
Jerzy Popiełuszko, oraz podkreślenie wątku 
patriotyczno-religijnego w poezji polskiej. 
Inicjatorkami i organizatorkami konkursu 
były p. Teresa Sidwa i p. Agnieszka Barba-
chowska – nauczyciele języka polskiego.

 Konkurs został przygotowany dla uczniów 
trzech szkół gimnazjalnych w Ząbkach i był po-
dzielony na dwa etapy: szkolny i gminny. Etap 
szkolny odbywał się równolegle we wszystkich 
szkołach i miał na celu wyłonienie zwycięz-
ców, którzy przeszli następnie do etapu gmin-
nego. Konkurs spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony młodzieży szkolnej. Do 
etapu gminnego zakwalifikowało się siedmiu 
uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II, sześciu uczniów z Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki 
i czterech uczniów Publicznego Katolickiego 
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.

Recytacje uczestników konkursu oce-
niała komisja, w której zasiedli: p. Robert 
Perkowski - Burmistrz Miasta Ząbki, p. 
Anna Kozioł – instruktor teatralny MOK-
u, p. Iwona Pawlak – polonista i pedagog ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. Ponadto przebieg 
konkursu obserwowali: p. Grzegorz Mi-
ckiewicz - Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki, 
p. Małgorzata Zyśk Dyrektor Gimnazjum 
nr 2, zgromadzeni uczniowie i nauczyciele. 
Prowadzącymi Konkurs były panie organi-
zatorki: A. Barbachowska i T. Sidwa.

Mottem konkursu było szczególne umi-
łowanie Ojczyzny przez księdza Jerzego 
Popiełuszko. Stąd podczas konkursu wysłu-
chać można było m. in. wzruszających pieś-

ni patriotycznych i fragmentów jego homilii 
wygłoszonych podczas Mszy świętych za 
Ojczyznę w latach 1983 – 1984.

 Uczniowie biorący udział w konkursie re-
cytowali jeden dowolnie wybrany polski utwór 
poetycki o tematyce patriotyczno - religijnej 
powstały po roku 1945. Znakomite przygoto-
wanie uczniów potwierdza, że młodzi ludzie 
chętnie czytają poezję i chcą publicznie pre-
zentować własne interpretacje wierszy.

Jury po długiej naradzie wydało następu-
jący werdykt: I miejsce dla Martyny Krajew-
skiej z Gimnazjum nr 2, II miejsce ex aequo 
dla Olgi Sikory i Pauliny Ogrzewały z Gim-
nazjum nr 2, III miejsce dla Patrycji Kępki 
z Gimnazjum nr 2, IV miejsce ex aequo dla 
Justyny Porzezińskiej i Zuzanny Tymoczko 
z Gimnazjum nr 1 oraz Agaty Piórczyńskiej 
z Gimnazjum Katolickiego.

Na zakończenie głos zabrał p. Robert 
Perkowski - Burmistrz Miasta Ząbki. Zło-
żył on wyrazy uznania finalistom za bardzo 
dobre przygotowanie do konkursu, a pani 
Dyrektor i nauczycielom za jego zorgani-
zowanie. Pan Burmistrz wręczył wszystkim 
uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplo-
my, nauczycielom - podziękowania, zaś zwy-
cięzcom - dodatkowo nagrody książkowe.

Teresa Sidwa
Agnieszka Barbachowska 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNO – 
RELIGIJNEJ DLA UCZCZENIA PAMIĘCI KSIĘDZA J. POPIEŁUSZKI

Martyna Krajewska odbiera z rąk Burmistrza Ro-
berta Perkowskiego dyplom za zajęcie I miejsca.
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W ramach zajęć koła edukacji medial-
nej, prowadzonych przez p. Agniesz-

kę Barbachowską, mamy szansę uczestniczyć 
w ciekawych formach realizacji. 6 lutego br. 
młodzież z klas: 2C, 3B i 3E Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Ząbkach wraz z nauczycielami: p. Barbarą 
Kutą, p. Agnieszką Barbachowską oraz p. 
Marcinem Tarką zasiadła na widowni pod-
czas nagrania popularnego programu tele-
wizyjnego Szansa na Sukces. Miało to miej-
sce nie po raz pierwszy - 20 listopada 2007r. 
braliśmy już udział w takim przedsięwzięciu, 
w towarzystwie rapera Liroya. 

 Na nagranie programu w Studiu 1 przy 
ulicy Woronicza zaprosiła nas po raz kolejny 
p. Elżbieta Kitlitz, od wielu lat współpra-
cująca z pomysłodawczynią tego programu 
p. Elżbietą Skrętkowską. Szansa na sukces 
gości na ekranie telewizyjnej Dwójki już od 
15 lat, jednak nie traci swojej popularności 
i wciąż daje szanse na karierę muzyczną 
utalentowanym amatorom. Wielu z nich 
możemy dzisiaj usłyszeć na antenie radia. Z 
ogromnym entuzjazmem przyjęliśmy więc to 
zaproszenie. 

Tym razem u prowadzącego program 
Wojciecha Manna gościł zespół Kasa Cho-
rych, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-
lecia powstania. Grupę założyli w Białymsto-
ku w 1975 roku Ryszard Skibiński i Jarosław 
Tioskow. Choć „Skiba” nie żyje już od 25 lat, 
to Jarosław nadal śpiewa i gra na gitarze. W 
studiu obecny był cały skład, poza Jarkiem, 

Grzegorz Kluczyński (gitara), Marek Szer-
szyński (gitara basowa), Mirek Wiechnik 
(perkusja) i Michał Kielak (harmonijka). 

Pierwszym uczestnikiem nagrania był Ad-
rian Skopiński, uczeń pierwszej klasy techni-
kum w Turkach. Na widowni zasiadły jego 
koleżanki, trzymające transparent „Adrian 
daj czadu!”. Wylosował piosenkę nr 3 pod 
tytułem „Pod prąd”. Prowadzący uznał, że 
tytuł bardzo pasuje do kierunku jego nauki 
– mechatroniki. 

Jako następna zaśpiewała pochodząca ze 
Świdnicy Paulina Lenda. Jej wiek zaskoczył 
nas wszystkich – uczy się w drugiej klasie 
gimnazjum! Rozmowa na temat planów i 
zainteresowań doprowadziła nas do śmie-
chu. Najpierw ubarwił ją swoją anegdotą 
prowadzący, lecz zawodniczka nie pozostała 
mu dłużna. Jej błyskotliwe 
stwierdzenie o poszukiwa-
niu „czarnego księcia na 
białym koniu” na długo 
pozostanie w naszej pamię-
ci! Zaśpiewała utwór „Na 
koniec”, który przyniósł jej 
zwycięstwo.

Następny uczestnik zde-
cydowanie odbiegał wie-
kiem od wcześniejszych. 
Mieszka w Wieliczce, gdzie 
prowadzi własny hotel i re-
staurację. Ma żonę, a jedno 
z jego dzieci jest już doro-
słe. Śpiewa wyłącznie ama-

torsko. W programie zaśpiewał „Jest OK.”, 
co podobno idealnie pasuje do jego podej-
ścia do życia. 

Krystian Walczak pół roku temu prze-
prowadził się do Warszawy, gdzie uczęszcza 
do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana III Sobieskiego. Jego rodzice 
i o dwa lata starszy brat nadal mieszkają w 
Świnoujściu. Podczas nagrania zmierzył się z 
utworem „Puls”.

Ubrana na czarno Nina Kodorska po-
chodzi z Leszna. Uczy się w oddalonym o 20 
km Kętrzynie. Po maturze zamierza iść na 
studia, choć nie chciała zdradzić obranego 
przez siebie kierunku. Jako jedyna w czasie 
tego programu wyjęła mikrofon ze statywu. 
Wykonała piosenkę o tytule „Kapitan”.

Kolejna uczestniczka również jest matu-
rzystką. Iwona Jaruzel uczęszcza do II LO w 
Szczecinie na profilu biologiczno-chemicz-
no-fizycznym. Mieszka w Łobzie. Po raz ko-
lejny śmieliśmy się z żartu prowadzącego. Po 
wylosowaniu nr 6 zaśpiewała „Sobą bądź”.

Ostatnim, mającym szansę na sukces, był 
mieszkaniec Żar - Marcin Franczak, który 
interesuje się muzyką, filmem i sportem oraz 
„ma bardzo dużą rodzinę, choć własnej jeszcze 
nie założył”. Szczęśliwa, wylosowana siódemka 
oznaczała piosenkę o tytule „Wolny wybór”.

Trzy godziny nagrania minęły nam bar-
dzo szybko. Pozostawiły też wiele miłych 
wspomnień, a uśmiech długo nie znikał z 
naszych twarzy. Patrząc na wiek większości 
uczestników, w wielu z nas obudziła się na-
dzieja na wystąpienie w tym programie, nie 
na widowni, lecz w roli uczestnika. Może 
kiedyś będzie można zobaczyć kogoś z nas, 
mającego swoją szansę na sukces. Program 
można było obejrzeć w niedzielne popołu-
dnie 17 lutego.

Justyna Sobolewska uczennica kl. 3B

GIMNAZJALIŚCI NA NAGRANIU „SZANSY NA SUKCES”
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DUŻURY RADNYCH 
Z PLATFORMY 

OBYWATELSKIEJ 
RP W ZĄBKACH

Radni z ząbkowskiego Koła Platformy 
Obywatelskiej zapraszają na swoje dyżury 
w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego10. Jesteśmy do Państwa dyspo-
zycji 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, zaj-
miemy się zgłaszanymi wnioskami i pomoże-
my w sprawach dotyczących naszej gminy. 

Agnieszka Mastalerska

W związku ze zgłaszanymi sugestiami ze strony 
Mieszkańców Ząbek dotyczącymi możliwości kon-
taktowania się z poszczególnymi Radnymi naszego 
Miasta przedstawiamy spis wszystkich Radnych 
wraz z terminami dyżurów, które pełnią w Urzędzie. 
Podajemy również adresy poczty elektronicznej.
Sławomir Ziemski - przewodniczący Rady Miasta
poniedziałki, w godz. 19.00-20.00
e-mail: radny.ziemski@zabki.pl
Małgorzata Stachera - wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radna.stachera@zabki.pl
Krzysztof J. Bławdziewicz
ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.30-19.00
e-mail: radny.blawdziewicz@zabki.pl
Andrzej Chibowski 
drugi poniedziałek miesiąca w godz.18.30-19.00
e-mail: radny.chibowski@zabki.pl
Zofia Dąbrowska
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.30-19.00
e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl
Agnieszka M. Ignaczak
pierwsza środa miesiąca w godz. 16.30-17.30
e-mail: radna.ignaczak@zabki.pl
Tomasz Kalata 
drugi poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00
e-mail: radny.kalata@zabki.pl
Marcin J. Kubicki
trzeci wtorek miesiąca w godz. 18.30-19.00
e-mail: radny.kubicki@zabki.pl
Jan Kurowicki
drugi wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl
Krzysztof Laskowski 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.laskowski@zabki.pl

Grzegorz Majtyka
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.majtyka@zabki.pl
Agnieszka Mastalerska
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 18.30-19.30
e-mail: radna.mastalerska@zabki.pl
Artur Murawski
drugi wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.arturmurawski@zabki.pl
Krzysztof Murawski
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.30-18.30
e-mail: radny.krzysztofmurawski@zabki.pl
Barbara Niewiadomska
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00-10.00
e-mail: radna.niewiadomska@zabki.pl
Zbigniew Okulus 
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radny.okulus@zabki.pl
Marek Połomski 
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radny.polomski@zabki.pl
Waldemar Stachera 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00
e-mail: radny.stachera@zabki.pl
Tadeusz R. Stworzyjan 
pierwsza środa miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.stworzyjan@zabki.pl
Adam Szarubko 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.szarubko@zabki.pl
Regina Walczak 
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radna.walczak@zabki.pl

RADNI MIASTA ZĄBKI

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że stosownie do art. 5 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek:

a)  wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz regularne zbieranie powstałych na terenie odpadów (śmieci).

b)  przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie nieuzasadniona wyposa-
żenie nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Przez urządzenia służące do gromadzenia odpadów, w tym odpadów ciekłych (ścieki), należy rozumieć następujące urządzenia 
np.: kontenery, kubły na śmieci czy też zbiorniki bezodpływowe (szamba). Przez zbieranie odpadów należy rozumieć gromadzenie 
ich w ww. urządzeniach do tego celu służących, jak również wszelkie czynności zmierzające do oczyszczenia terenu nieruchomości z 
różnego rodzaju śmieci.

Ponadto obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest posiadanie aktualnej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do odbio-
ru odpadów komunalnych, powstałych na terenie jego nieruchomości, oraz do odbioru nieczystości ciekłych. Właściciel nierucho-
mości obowiązany jest do udokumentowania, na żądanie Burmistrza Miasta Ząbki lub osoby przez niego upoważnionej, sposobu i 
częstotliwości pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych. W związku z powyższym nowo powoływana Straż Miejska w Ząbkach 
będzie od miesiąca marca bieżącego roku przeprowadzić kompleksowe kontrole na terenie naszego miasta, mające na celu ujawnie-
nie tych mieszkańców, którzy nie wypełniają nałożonych obowiązków, przez co doprowadzają do powstawania dzikich wysypisk, jak 
również wzrostu poziomu zanieczyszczeń w otaczającym nas środowisku. 

Nie realizowanie wyżej wymienionych obowiązków zgodnie z artykułem 10 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) podlega karze grzywny. Postępowanie w tego typu sprawach toczy się według 
przepisów Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.

Jednocześnie informujemy, że pojemniki na posegregowane odpady (szkło, tworzywa sztuczne oraz makulaturę) znajdują się w 
jednym miejscu w Ząbkach – na terenie zlewni przy ul. Piłsudskiego (na przeciwko cmentarza), z których korzystać mogą wszyscy 
mieszkańcy. Tymczasem Urząd Miasta Ząbki przygotowuje się do wprowadzenia możliwości odbierania odpadów z gospodarstw do-
mowych zbieranych selektywnie w systemie workowym. Worki foliowe dostarczane będą w 3 kolorach na każdy rodzaj opisanych na 
worku odpadów: na szkło, na tworzywa sztuczne i puszki oraz na makulaturę. Natomiast na odbiór pozostałych odpadów zmieszanych 
właściciele nieruchomości są obowiązani posiadać umowy z podmiotem uprawnionym, o czym mowa powyżej. 

Urząd Miasta Ząbki
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DANE TELEADRESOWE 
URZĘDU MIASTA ZĄBKI

ul. Wojska Polskiego 10; 05-091 Ząbki
tel. 022 781-68-14,15,17; fax. 022 781-68-13

e-mail: um@zabki.pl
Urząd czynny: poniedziałek: 1000 - 1800; wtorek-piątek: 800 - 1600

Sekretariat Burmistrza i Zastępcy Burmistrza tel. 022 781-68-11

Sekretarz Miasta
Robert Świątkiewicz
tel. 022 781-49-71

Skarbnik Miasta
Elżbieta Żmijewska
tel. 022 781-68-14 wew. 140

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
kier. Joanna Konieczna
tel. 022 781-68-14 wew. 148

Biuro Rady Miasta (BRM)
kier. Małgorzata Wyrzykowska
insp. Urszula Siekierka
tel. 022 781-68-14 wew. 118

Referat Budżetowo-Finansowy (BF)

insp. Danuta Biernacka - księgowość
tel. 022 781-68-14 wew. 119
insp. Krystyna Zdunek - podatki
tel. 022 781-68-14 wew. 130

Referat Zagospodarowania Przestrzennego (ZP)
insp. Arkadiusz Łebek
tel. 022 781-68-14 wew. 124

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (GiGG) tel. 022 781-68-14 wew. 120

Referat Rozwoju Gospodarczego (RG)
kier. Mariola Klimek
tel. 022 781-68-14 wew. 143

Referat Spraw Obywatelskich (SO)
kier. Lucyna Grochowska
tel. 022 781-68-14 wew. 127

Biuro Prawne (BP)
mec. Stefan Cimaszewski
mec. Kazimierz Frąckiewicz
mec. Tomasz Błażej

Stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych (AG)
insp. Piotr Stonio
tel. 022 781-68-14 wew. 141

Sekretariat Burmistrza (SB)
insp. Małgorzata Jabłońska
tel. 022 781-68-14 wew. 111

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
insp. Urszula Nalazek
tel. 022 781-68-14 wew. 129

Stanowisko d/s Obrony Cywilnej,
BHP i Informacji Niejawnych (OC)

insp. Krzysztof Krajewski
tel. 022 781-68-14 wew. 115

Stanowisko ds. Kadr i Archiwum (KA)
insp. Ewa Jędrzejewska
tel. 022 781-68-14 wew. 117

Stanowisko d/s Działalności Gospodarczej (DG)
insp. Teresa Dorocka
tel. 022 781-68-14 wew. 116

Referat Oświaty, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej (OKSiPS)

insp. Elżbieta Niemczynowska-Kopyto
tel. 022 781-68-14 wew. 125

Referat Programowania Funduszy Europejskich (PFE)
kier. Arkadiusz Powierża
tel. 022 781-68-14 wew. 180

Informatyk (IN)
insp. Bogdan Kowalczyk
e-mail: informatyk@zabki.pl

Stanowisko d/s Ochrony Środowiska
podinsp. Wioletta Rutkowska
tel. 022 781-68-14 wew. 124

„Do niespornych prawd należy i ta, że żadne 
dziecko nie przyszło na świat na własną prośbę. 
Darem istnienia obdarzyli je rodzice.

Ale dar ten bez daru dodatkowego w posta-
ci zapewnienia odpowiednich warunków prze-
kształca się w krzywdę wyrządzoną „ 

prof. T. Kotarbiński

SZANOWNI PAŃSTWO,
Jesteśmy więc wszyscy odpowiedzialni za 

warunki w jakich żyją dzieci. Szczęśliwe dzie-
ciństwo jest uwarunkowane prawidłowym 
rozwojem osobowości, a więc zaspokojeniem 
podstawowych potrzeb bytowych oraz miłości 
i poczucia bezpieczeństwa. 

To dzięki Państwa wsparciu nasza organizacja 
istniejąca już prawie 90 lat może nadal poprzez 
organizowanie różnych form opieki pomagać dzie-
ciom i rodzinom najbardziej potrzebującym tej 
pomocy. Chronić je przed osamotnieniem i życiem 
poniżej minimum socjalnego. 

Prosimy o podzielenie się wypracowanym 
przez Państwa dobrem poprzez wpłacenie 1% 
podatku dochodowego na naszą organizację.

Podatnik na dokonaniu takiej wpłaty nic nie 
traci, a zyska organizacja której przekażemy 
1% podatku.

Mamy szansę, żeby zamiast oddawać nasze 
pieniądze Urzędowi Skarbowemu, zainwesto-
wać je w realizację działań na rzecz potrzebu-
jących dzieci.

Prosimy o przesłanie naszego apelu w for-
mie e-mail do przyjaciół i znajomych.

Przekazując 1% dla Koła Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Ząbkach pomagasz:
-  tworzyć lepsze warunki do rozwoju intelektual-

nego i społecznego naszych podopiecznych
-  organizować wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne 

oraz inne formy rehabilitacji na miejscu
-  integrować dzieci i młodzież niepełnospraw-

ną ze zdrowymi rówieśnikami
-  a przede wszystkim tworzyć lepsze jutro i 

sprawić, że na twarzach naszych dzieci pojawi 
się uśmiech.

W imieniu podopiecznych, rodziców i swoim 
własnym, dziękuję za przekazanie 1% podatku 
na realizację zadań mających na celu wszech-
stronną pomoc dzieciom specjalnej troski.

Z poważaniem Elwira Kurzajewska
Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach

W sprawie wszelkich wątpliwości proszę 
dzwonić pod nr. telefonu 0 501 689 970 

lub 22 827 58 21


