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Z Ą B KO W S KA G A Z E TA S A M O R Z Ą D O WA
PRACE NAD STRATEGIĄ JUŻ NA PÓŁMETKU – OPINIE MIESZKAŃCÓW
10 września, w Urzędzie
Miasta Ząbki odbyło się trzecie spotkanie w ramach Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki.
Spotkanie otworzył przewodniczący Konwentu burmistrz
Robert Perkowski. W pracach
wzięli również udział m.in.:
wicestarosta Piotr Uściński, wiceburmistrz Grzegorz
Mickiewicz, sekretarz Robert
Świątkiewicz, skarbnik Elżbieta Żmijewska oraz eksperci
ze Szkoły Głównej Handlowej: dr Andrzej Gałązka i mgr
Remigiusz Górniak.
Przedmiotem tego spotkania było omówienie wyników
badania ankietowego, które
zostało
przeprowadzone
wśród mieszkańców Ząbek.
Ankiety wypełniane były na
stronie internetowej Urzędu
Miasta na formularzu elektronicznym, jak również wysyłane
do wybranych jednostek, instytucji i osób w formie wydrukowanej. Odzew był bardzo
dobry – 147 poprawnie wypeł-

nionych ankiet – jest to wynik
godny uznania. Zdaniem
ekspertów wyniki ankiety na
tej grupie były dość reprezentatywne. Mieszkańcy zostali
zapytani w tym badaniu, jakie
widzą główne problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem Ząbek, jakie widzą
główne płaszczyzny, w których należałoby wprowadzić
jakieś zmiany, gdzie te zmiany powinny nastąpić oraz w
jaki sposób Ząbki mogłyby się
rozwijać, w jakim kierunku
powinny pójść. Jeśli chodzi
o strukturę osób, które brały
udział w badaniu ankietowym
to byli to ludzie głównie młodsi: uczniowie i studenci, pracownicy firm państwowych,
pracownicy Urzędu Miasta, a
także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.
Jeśli chodzi o sytuację społeczno-zawodową osób, które
były ankietowane to ze 147
osób najwięcej było uczniów i
studentów - 30%, pracownicy

administracji publicznej -24%,
pracownicy firm państwowych
- 17%, natomiast 12% - pracownicy sektora finansów i
bankowości.

Subiektywne opinie mieszkańców
Na pytanie czy jest Pan/
Pani zadowolony/a z faktu
bycia mieszkańcem Ząbek,

to ponad 60% badanych jest
zadowolona lub raczej zadowolona z faktu bycia mieszkańcem Ząbek.
cd. na str. 4

ZĄBKOWSKI KANDYDAT DO SEJMU RP
Rozmowa z Piotrem Uścińskim, obecnym wicestarostą powiatu wołomińskiego, wieloletnim radnym Ząbek, przewodniczącym komisji gospodarczej rady miejskiej
poprzedniej kadencji samorządu.
Panie Starosto, trwają
obecnie w Ząbkach
prace
nad Strategią
Rozwoju Miasta. W tym
dokumencie
strategicznym
określa
się
najważniejsze
cele dla miasta w perspektywie
kilku
najbliższych
lat (do roku
2015).
Co
Pana zdaniem
ma priorytetowe znaczenie
dla Ząbek?
Oczywiście
priorytetowe
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są drogi. Zarówno te lokalne
dojazdowe, jak i te zbiorcze,
których zadaniem jest komunikacja pomiędzy rejonami
Ząbek jak też szybkie połączenia z sąsiednimi miastami, głównie z Warszawą. Lata
zaniedbań w tym obszarze
skutkują tym, że dziś trudno
jest dojechać rano samochodem do pracy w Warszawie.
Czasami nawet przejazd na
drugi koniec Ząbek trwa
ponad dwadzieścia minut.
Wiem, że Panowie Burmistrzowie wkładają wiele wysiłku w przygotowanie projektów
drogowych, które zapewne
będą dofinansowane z UE.
Dużym problemem jest wciąż
przejazd przez tory, zmiana
organizacji ruchu sprawiła, że
ruch jest bardziej płynny, jed-
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nak problem ten niewątpliwie
trzeba rozwiązać kompleksowo, modernizując przejazd i
sąsiednie skrzyżowania albo
budując tunel pod torami.
Kolejnym
priorytetem
powinno być kompleksowe
zwodociągowanie miasta.
Obecna sieć wodociągowa nie
obsługuje wszystkich części
miasta, a tam gdzie jest wody
czasami brakuje lub pojawia
się okresowo woda złej jakości. Sieć wodociągów powinna
być rozbudowana zarówno o
nowe obszary miasta, jak również o nowe punkty zasilające
sieć w wodę.
Nie sposób wymienić wszystkich priorytetów. Ale wymienię jeszcze jeden pomysł,
który na poważnie zaczęliśmy
promować z Robertem Per-
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kowskim jako radni już prawie 10 lat temu. Chodzi tu o
obiekt sportowo-rekreacyjny
z basenem. Myślę, że teraz,
gdy Robert jest burmistrzem
Ząbki w końcu doczekają się
basenu. Nie trzeba tłumaczyć
jak wielkim skarbem będzie
on dla zdrowia wszystkich
nas, a w szczególności naszych
dzieci.
Jakie inwestycje powiatowe
w mieście Ząbki będą realizowane w najbliższym czasie?
Inwestycje powiatowe to
głównie budowy dróg. Do tej
pory powiat na terenie Ząbek
ograniczał się tylko i wyłącznie
do powierzchownych remontów polegających na łataniu
najgorszych dziur lub co najwyżej położeniu nakładki nowego
asfaltu na istniejącą, często nierówną drogę. Ja jestem natomiast zwolennikiem solidnego
remontowania dróg.
Do takiego remontu szykujemy się na ulicy Batorego.
W tym roku opracowujemy
projekt techniczny solidnej
modernizacji Batorego na
całej długości. Modernizacja
będzie kosztowała około 6
mln złotych.
cd. na str. 3
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NOWY BUDYNEK URZĘDU?

Tak miałby wyglądać ratusz po modernizacji
Siedzibę ząbkowskiego
magistratu stanowią dwa
odrębne budynki komunalne
przy ul. Wojska Polskiego,
zabudowane w jednej linii.
Odstęp między budynkami
wynosi ok. 5 m. Powstała w ten sposób przestrzeń
służy jako wjazd na zaplecze (parking dla pracowników) Urzędu. W rzeczonym
wjeździe stoją od kilku lat
ceglane słupy, mające być
podporą dla łącznika, który
scaliłby obydwa budynki. O
estetyce urzędowego budynku nie ma sensu zbyt dużo
mówić. Gołym okiem widać,

że budynki te nie należą do
najbardziej reprezentacyjnych w Ząbkach.
Pomijając już względy
estetyczne, trzeba zauważyć,
że obecny gmach urzędu jest
bardzo niefunkcjonalny.
- Urząd ma duży problem,
jeśli chodzi o wygospodarowanie miejsc dla pracowników. Tak naprawdę jest
ciasno, jest mało pomieszczeń. Odczuwalne jest to
tym bardziej, że organizujemy nowe stanowiska pracy,
nowe referaty, których do
tej pory nie było, a ich istnienie oraz realizowanie przez

nie ustawowych i statutowych zadań jest konieczne,
jak choćby referat ochrony
środowiska. Dlatego łącznik jest rozwiązaniem na
tego typu problemy. Dzięki rozbudowie o łącznik
przybędzie około 120 m2
powierzchni
użytkowej,
a przy okazji połączy dwa
obecnie istniejące budynki
urzędu, umożliwiając tak
naprawdę przejście dla pracownika z pokoju do pokoju, czy to do sekretariatu czy
to do kancelarii, nie wychodząc na zewnątrz, jak ma
to miejsce do tej pory. Przy

złych warunkach atmosferycznych czy w zimę jest to
bardzo uciążliwe. Jeśli ktoś
chce przesłać faks, lub przekazać dokument do podpisu, to musi się ubrać, włożyć
dokumenty w reklamówkę,
wziąć parasol i przechodzić.
To bardzo anachroniczne,
więc musimy to zmienić
– uważa burmistrz Robert
Perkowski.
Modernizacja urzędowego budynku następowałaby
w kilku etapach. - Na razie
chcemy poprawić tylko jego
funkcjonalność, czyli zwiększyć liczbę pomieszczeń i
zapewnić połączenie obydwu
budynków. Natomiast jeśli
chodzi o elewację, i wizualne elementy, to będziemy to
robić po termomodernizacji
budynku, bo jest on jeszcze nie ocieplony. Najpierw
bowiem będziemy musieli
przystąpić do generalnego
remontu dachu, który obecnie przecieka, gdyż jego
konstrukcja jest już stara
i spróchniała – informuje
burmistrz Perkowski.
Przygotowano wszelką
niezbędną dokumentację.
Jest projekt techniczny projekt techniczny oraz decyzja
o pozwoleniu na budowę.
W tym roku uregulowano
również kwestię własności gruntów. Z formalnego punktu widzenia jeszcze
w lutym tego roku Urząd
nie leżał na terenie miasta
Ząbki, tylko były to tzw.
grunty nn.

Obecny budynek Urzędu nie jest dobrą wizytówką Miasta
CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12 A, tel/fax: 022 632 83 52; fax: 022 631 49 40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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Burmistrzowi zależy na
wyłonieniu
wykonawcy
tego łącznika jeszcze w tym
roku. Przeprowadzono już
pierwszy przetarg. Nie był
on jednak skuteczny, gdyż

oferty, które były złożone
przez oferentów znacząco
przekraczały kwoty wynikające z kosztorysów, czyli
de facto kwoty, które były
przeznaczone na wykonanie
tego łącznika. Został ogłoszony drugi przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi
28 września.
Burmistrz Robert Perkowski nie ukrywa, że modernizacja obecnego budynku
Urzędu jest konieczna, ale
również podkreśla, że rozwiązanie to nie do końca
załatwia sprawę. - Musimy
myśleć perspektywicznie,
nie możemy zamknąć się
dniem dzisiejszym i tylko
dzisiejszymi potrzebami.
Dysponujemy analizami,
które mówią, że pomimo
iż w naszym mieście zameldowanych jest ok. 24 tys.
osób, to faktycznie zamieszkuje naszą gminę ok. 40
tys. osób. Kilkoma metodami były robione te wyliczenia, wyniki są zbieżne.
Inne wyliczenia z kolei
mówią, że nasze miasto w
ciągu najbliższych lat może
mieć ponad 90 tys. faktycznie zamieszkujących osób.
Jest to fakt, o którym nikt
do tej pory nie myślał, dlatego wiemy, że ten obecny
urząd będzie rozwiązaniem
pośrednim. Docelowo już
dzisiaj musimy zastanowić
się nad zabezpieczeniem
miejsca, nad odpowiednią lokalizacją do budowy
nowego urzędu za 5, 10, czy
kilkanaście lat. Przyszłość
pokaże, kiedy dokładnie
będzie on potrzebny, ale już
dzisiaj trzeba zarezerwować
taką nieruchomość – ocenia
burmistrz Ząbek.
red.

ZĄBKOWSKI KANDYDAT DO SEJMU RP - cd. ze str. 1
środkami z UE
oraz wsparciem
finansowym
władz Ząbek.
Jesteśmy na
etapie aktualizacji wieloletniego planu
inwestycyjnego
powiatu.
Oprócz Batorego
znajdą
się tam z pewnością również
inne inwestycje
z terenu Ząbek.
O
szczegółach poinformuję jeszcze
tej jesieni, gdy
WPI będzie już
gotowe.
To dużo więcej niż powiat
zainwestował w Ząbkach
od początku swego istnienia. Dlatego też przy realizacji będziemy podpierać się

Jak ocenia Pan prace obecnej Rady Miasta i Burmistrza
Perkowskiego?
Nie mnie oceniać pracę

Radnych i Burmistrza, to
zrobią wyborcy. Ja mogę się
jednak podzielić pewnym
spostrzeżeniem. Cieszę się,
że Burmistrz Perkowski przy
dobrej współpracy z Radą
Miasta realizuje program
wyborczy, zarówno swój, jak i
poszczególnych radnych. Skutecznie bierze się za kolejne
ważne sprawy, czasami takie,
których wcześniej nikt nie
chciał nawet dotykać.
Cieszy się Pan dużym
zaufaniem ludzi, z racji sprawowanej funkcji jest Pan
najbardziej rozpoznawalnym
lokalnym politykiem PiS w
powiecie wołomińskim. Miałby Pan bardzo duże szanse w
wyborach parlamentarnych.
Będzie Pan kandydował?
Tak, zdecydowaliśmy w
Zarządzie Powiatowym PiS, że
wystawimy moją kandydaturę
w wyborach do Sejmu RP.

Jesteśmy
największym
powiatem w podwarszawskim
okręgu wyborczym, a nie
mamy posła z naszego terenu.
Żaden z 11 posłów wybranych
w naszym okręgu nie mieszka
w powiecie wołomińskim. Czy
potrzebny jest nam poseł?
Czym głównie chce się Pan
zająć w Sejmie?
Szczególnie w nadchodzącej
kadencji jest bardzo ważne,
abyśmy mieli takiego „swojego” posła. Jedną z najważniejszych dla podwarszawskich
miejscowości ustawą będzie
w najbliższej kadencji ustawa
metropolitalna. Mocą tej ustawy utworzone zostaną związki
metropolitalne gmin, które
wspólnie będą realizowały
pewne zadania: komunikacja
zbiorowa, drogownictwo, itp.
Ząbki i wiele miast naszego
powiatu z pewnością staną się
członkami Metropolii Warszawskiej. Ważne jest, aby w

czasie prac w Sejmie nad tą
i nad innymi ustawami ktoś
pilnował interesów naszych
mieszkańców.
W codziennej pracy poseł
ma też wiele formalnych
możliwości, aby pomagać
mieszkańcom i samorządom
lokalnym. Do takiej pomocy
powinniśmy mieć na terenie powiatu łatwy dostęp, a
to zapewni nam „lokalny”
poseł.
Oczywiście oprócz ustawy metropolitalnej i wszelkiego wsparcia dla naszych
mieszkańców chcę w Sejmie
zająć się w sposób szczególny także wsparciem polskich
przedsiębiorców oraz wsparciem rodziny. Zapraszam
do zapoznania się z moimi
materiałami
wyborczymi
oraz na stronę internetową
www.uscinski.pl.
Dziękuję za rozmowę.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU ... I REKREACJI – POCZĄTEK
Często spotykam się z opiniami mieszkańców, że po
godzinach pracy, albo w weekend nie mają co zrobić ze
swoim wolnym czasem i w
poszukiwaniu rozrywki, rekreacji lub odpoczynku muszą
jeździć do Rembertowa, Targówka lub nawet bardziej
odległych dzielnic Warszawy.
Tymczasem woleliby skorzystać z różnego typu atrakcji,
tutaj na miejscu, w Ząbkach.
Niestety, ale muszę się zgodzić z tymi stwierdzeniami.
Dlatego też biorąc za punkt
wyjścia proces dymanicznej
urbanizacji miasta i powiększania się ilości mieszkańców
Ząbek o ok. 1.500-1.800 osób
rocznie (tylko zameldowanych), wiosną b.r. w Urzędzie Miasta powstał pomysł
opracowania kompleksowej
koncepcji budowy zespołu
sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Ks. Skorupki, który mógłby
zapewnić świadczenie szerokiego wachlarza usług rekreacyjnych.
W lipcu prace nad powyższą
koncepcją zostały zakończone
i zebrane w jeden spójny oraz
opasły dokument. Koncepcja
zakłada modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego
wraz z budową dwóch trybun dla ok. 3.000 osób, w
tym jednej krytej. Pod jedną
z trybun zaplanowano szatnie, natryski i pomieszczenia
techniczne. Oprócz modernizacji stradionu koncepcja
obejmuje również powstanie
dwóch piłkarskich boisk treningowych (w tym jednego
ze sztuczną nawierzchnią),
kilku boisk wielofunkcyjnych
(koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna), kortów tenisowych,
profesjonalnego skate-parku
oraz rekreacyjnego, sezonowego sztucznego lodowiska o
wymiarach 20 x 30 m. Naj-

ważniejszymi
elementami terze bardziej komercyjnym, UE z programów PHARE lub
tego dokumentu są jednak będzie mogła powstać także w ZPORR. Z góry także wiadoprojekty budowy krytej pły- formule partnerstwa publicz- mo, iż tylko część projektów
walni, a właściwie niewielkie- no-prywatnego. W tym przy- i to tych najlepszych otrzyma
go aqua-parku z sześcioma padku konieczne jest jednak dotacje.
Opracowana koncepcja
25-metrowymi torami, brodzi- uchwalenie przez Sejm projekto dopiero pierwszy elekiem dla dzieci, zjeżdżalnią, tu nowelizacji ustawy o PPP.
Przed miejskimi urzędni- ment wielkiego projektu.
biczami wodnymi, sauną i kręgielnią oraz pełnowymiarowej kami kilkanaśnie miesięcy Projektu, którego realizacja
hali sportowo-widowiskowej z ciężkiej pracy, której efektem będzie rozłożona na wiele
będzie złożenie kilku a może lat. Projektu, który będzie
widownią dla ok. 1.500 osób.
Koszt wybudowania wszyst- nawet kilkunastu wniosków musiał konkurować o piekich obiektów sportowych i aplikacyjnych o dofinansowa- niądze z budżetu miasta z
innymi projektami komunalrekreacyjnych został oszaco- nie budowy tych obiektów.
Czy nasze starania zakoń- nymi, jak i konkurować o
wany na ponad 80 mln zł.
To ogromna suma pieniędzy. czą się sukcesem i przynio- środki finansowe z setkami
W budżecie miasta nigdy nie są widoczny efekt pokażą programów składanych do
było i raczej nigdy nie będzie dopiero nadchodzące lata, ale RPO WM przez pozostałe
wystraczających funduszy na przecież ten kto nie próbuje gminy województwa mazosfinansowanie z własnych nawet powalczyć o zewnętrz- wieckiego. Czas budowy
śródków całości tego zadania ne środki, ten nie ma szans zależy przede wszystkim od
pomimo, iż dochody budże- na ich otrzymanie. Wystaczy ilości pozyskanych funduszy
towe miasta rosną nawet o 8 spojrzeć na osiągnięcia w zewnętrznych. Im bedzie ich
% rocznie. Dodatkowo inwe- tej dziedzinie poprzedniego więcej, tym czas realizacji
stycje sportowe zawsze będą Burmistrza, który nawet nie inwestycji krótszy.
Po ewentualnym uzyskaniu
przegrywały z priorytetami próbował zawalczyć o środki
w postaci budowy
wodociągów, kanalizacji, utwardzeniem
dróg czy zapewnieniem mieszkańcom
bezpieczeństwa.
Zderzenie potrzeb
inwestyjnych miasta
w jego możliwościami finansowymi jest
niestety brutalne.
Jedyną szansą na
realizację tego projektu jest skorzystanie z zewnętrznych
źródeł finansowania.
Opracowana koncepcja stanowi bardzo dobry punkt
wyjścia do ubiegania
się o dofinansowanie
z środków UE (do
85% wartości inwestycji) lub ze środków
Ministerstwa Sportu
(do 33-50%). Niewykluczone, iż część
obiektów o charak- Koncepcja zagospodarowania centrum sportowo-rekreacyjnego

dotacji służby miejskie czeka
jeszcze przeprowadzenie czasochłonych i skomplikowanych procedur przewidzianych
prawem budowlanym oraz
prawem zamówień publicznych. Obowiązek ich przeprowadzenia jeszcze dodatkowo
wydłuża ten czas.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w 2007 r. został wytyczony kierunek działania
- stworzenie w Ząbkach profesjonalnej bazy sportowej,
miejsca rekreacji i rozrywki
ząbkowian. Mam nadzieje,
że już za kilka lat w miejsce kresek narysowanych
przez architektów zaczną się
pojawiać pierwsze konketne
obiekty sportowe, cieszące
oczy wszystkich mieszkańców
miasta.
Robert Świątkiewicz
Sekretarz Miasta Ząbki
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PRACE NAD STRATEGIĄ JUŻ NA PÓŁMETKU – OPINIE MIESZKAŃCÓW - cd. ze str. 1
Tym niemniej 16% mieszkańców biorących udział w
ankiecie stwierdziło, że nie są
w ogóle zadowoleni z faktu,
że są w Ząbkach. Na pytanie
czy Ząbki w ciągu ostatnich
10 lat znacząco zmieniły się,
według 55% respondentów
Ząbki zmieniły się znacząco.
Ponad 40% uważa, że zmiany nie zaszły lub w ogóle
nie zaszły. 37% uważa, że
raczej niewiele zmieniło się
w Ząbkach w ciągu ostatnich
10 lat. Większość pytań to
były to pytania tzw. „opisowe”. Oprócz twardych danych
statystycznych typu: poglądy
mieszkańców wedle kategorii:
zadowoleni lub w ogóle niezadowoleni, były też pytania, w
których mieszkańcy wyrażali
swoje subiektywne opinie.
Eksperci pracujący nad
Strategią zebrali te najczęściej
występujące, te które pojawiały się w większości ankiet. Na
pytanie co w odczuciu mieszkańców stanowi największy
problem w Mieście, większość
respondentów wskazywała na
następujące elementy (bez
wyszczegółowienia wartości
procentowych): zły stan dróg,
korki uliczne, wzmożony ruch
TIRów do ulicy Łodygowej w
stronę Warszawy i na wylot
do Wołomina. Mieszkańcy wskazywali na zbyt słabe
połączenia drogowe z Warszawą, dość niską estetykę
przestrzeni publicznej i tutaj
wskazywano na: stan chodników, stan zieleni miejskiej
oraz nie do końca zadbane
tereny leśne, które znajdują
się we wschodniej części Miasta, brak ładu architektonicznego (było dużo wskazań na
fakt, że zabudowania willowe,
czy też jednorodzinne, sąsiadują z zabudową blokową).
Bardzo dużo wskazań pojawiało się w kontekście sportu i
rekreacji dla młodzieży szkolnej, dla młodzieży przedszkolnej: ścieżki rowerowe, place
zabaw dla dzieci (te będące
na osiedlu Batorego i ulicy
Konopnickiej są w nie najlepszym stanie). Oczywiście
problem spożywania alkoholu, brak atrakcyjnych imprez
miejskich, wskazywano, że
odbywające się „Dni Ząbek”
z racji tego, że jest to impreza cykliczna (roczna), odbywa
się zbyt rzadko. Mieszkańcy twierdzili, że tych imprez
powinno być więcej, powinny
być bardziej zróżnicowane dla
różnych grup odbiorców, nie
tylko dla rodzin z dziećmi,
ale również imprezy muzyczne, artystyczne, wystawy itp.
Ostatnie wskazanie to brak
infrastruktury społecznej,
czyli ogólny problem osiedli
developerskich. Mieszkańcy
zauważyli, że w Ząbkach prowadzone są inwestycje mieszkaniowe i pojawia się problem
że nie ma wokół nich infrastruktury społecznej typu:
przedszkola, usługi i handel
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oraz domy kultury. Wskazywano, że właśnie może w tym
kierunku należałoby wydatkować środki budżetowe. Z
kolei najczęściej pojawiające
się wskazania w kategorii zjawiska, które w opinii mieszkańców wyróżniają Ząbki i
są największą korzyścią, to
najczęściej wymieniane to bliskość Warszawy. Jest to może
bierne wskazanie bo wiadomo, że na to nikt wpływu nie
ma, ale według mieszkańców
jest to największa korzyść.
Poza tym: dynamiczny rozwój małej przedsiębiorczości
w ostatnich 10 latach, szybki
rozwój inwestycji mieszkaniowych i duży przyrost liczby
mieszkańców. Mieszkańcy
Ząbek zauważyli ten przyrost
i dali wyraz temu zjawisku
w ankietach. Zauważyli, że
pojawiają się nowi mieszkańcy, którzy w ostatnich kilku
latach kupili tutaj mieszkanie
lub wynajmują tutaj mieszkanie, bo jest tutaj dużo osób,
które wynajmują mieszkanie
w Ząbkach, a pracują w Warszawie. A także piękne tereny
zielone, lasy, na terenie Miasta jest nadleśnictwo i szybki
rozwój komunikacji publicznej. Mieszkańcy bardzo cenili
nowe połączenia autobusowe: linia 199, linia X, a także
synchronizację dworca PKP z
systemem kolejowym aglomeracji warszawskiej.
Promocja
Kolejne pytanie: czy uważa
Pan/Pani czy Ząbki są dobrze
promowane na zewnątrz i
czy działania promocyjne są
wystarczające? 10% mieszkańców uważa, że Ząbki
są dobrze promowane na

zewnątrz. Wśród instytucji,
które są jakby najbardziej
kojarzone dla osób z zewnątrz
i które najbardziej promują
Ząbki jako markę, mieszkańcy wymienili Miejski Ośrodek
Kultury, Urząd Miasta, Klub
Sportowy „Dolcan” Ząbki,
Praską Giełdę Spożywczą i
organizację harcerską. Aż
48% respondentów, zdaniem
pana Górniaka bardzo wysoki
wynik, niespotykany w innych
gminach, nie wskazało żadnej organizacji i podmiotu,
który aktywnie by uczestniczył w promocji Ząbek. Nie
ma jakiegoś podmiotu, który
zajmowałby się promocją,
organizowaniem imprez promocyjnych poza granicami
Ząbek i w samych Ząbkach.
Potrzeby społeczno - kulturalne
Kolejne pytanie opisowe
dotyczyło potrzeb społecznokulturalnych mieszkańców. Aż
97% respondentów stwierdziło, że potrzeby społeczno-kulturalne nie są zaspokojone.
Wśród głównych powodów
eksperci wymienili m.in.: zbyt
małą liczbę miejsc do czynnego wypoczynku i rekreacji,
zbyt mało imprez kulturalnych (zbyt małe dofinansowanie działalności Miejskiego
Ośrodka Kultury), poza tym
brak: kawiarni, pubów, deptaku miejskiego, kina i dyskotek. Dużo osób wskazywało,
że brakuje również miejsc, w
których młode rodziny z małymi dziećmi mogłyby uczestniczyć (miejsca rekreacji, place
zabaw, miejsca gdzie rodzice
mogliby spędzić parę godzin
z dziećmi wspólnie). Respondenci zwrócili również uwagę

na słabo wyposażoną bibliotekę publiczną. Było też sporo
opinii na temat gry w piłkę,
koszykówkę i wielu młodych
respondentów wskazywało,
że przydałoby się wydzielić
miejsce na skate park. Jeśli
chodzi o sporty zimowe to
ankietowani zwracali uwagę
na potrzebę stworzenia lodowiska, górki saneczkowej.
Wskazywano na potrzebę zbudowania nowych miejsc parkingowych, na słaby dostęp do
lekarzy specjalistów w ramach
NFZ, na brak planu integracji
społeczności lokalnej (ogólna kategoria, ale mieszkańcy
twierdzili, że w ostatnich 10
latach nie odnieśli wrażenia,
że w mieście prowadzona jest
jakaś wspólna polityka integracji mieszkańców, ponieważ mieszkańcy uważają, że
jest taka potrzeba integracji
społecznej w związku z napływem nowych mieszkańców,
którzy czują się w Ząbkach
wyalienowani). Ostatnią rzeczą jaką mieszkańcy wskazali
w tej kategorii to konieczność
częstych wyjazdów do Warszawy w celu zaspokojenia
takich bieżących potrzeb kulturalnych, głównie wyjazdy w
piątek i sobotę wieczór.
W co inwestować?
Kolejne pytanie ankietowe:
na które z dziedzin życia społecznego powinno przeznaczyć się najwięcej środków
finansowych i rzeczowych?
Odpowiedzi: 80% - sport i
rekreacja, 70% - komunikacja publiczna, 60% - drogi,
powyżej 50% - oświata i bezpieczeństwo, zieleń miejska,
czystość i estetyka. Na samym
końcu wymieniono bezro-

bocie. Z przeprowadzonych
badań wynika, że mieszkańcy
nie widzą potrzeby wydawania pieniędzy na zmniejszenie bezrobocia, ponieważ jest
ono małe i struktura rynku
pracy jest taka, że nie ma
problemów ze znalezieniem
pracy.
Bezpieczeństwo
Jednym z ważnych pytań
w ankiecie dotyczyło bezpieczeństwa mieszkańców. 46%
mieszkańców raczej bezpiecznie czuje się w Ząbkach, 11%
twierdzi, że nie ma żadnego
problemu z bezpieczeństwem
w Ząbkach, ale 43% respondentów nie czuje się zbyt bezpiecznie, a 8% twierdzi, że
bardzo niebezpiecznie jest w
Ząbkach. Na pytanie: co należałoby zrobić, żeby bezpieczeństwo poprawić, respondenci podzielili się mniej
więcej po 1/3 na każde wskazanie. Były głosy za instalacją
monitoringu, za wzmożonymi
patrolami policji i za utworzeniem straży miejskiej.
Jaka przyszłość?
Na pytanie dotyczące przyszłości Ząbek mieszkańcy
opowiedzieli się za tym, aby
Ząbki były miastem turystyki i
rekreacji (78%), miastem handlu i biznesu (66%), sypialnia
dla Warszawy (60%). Z drugiej strony: miastem przemysłu (5%), miastem centrum
wschodniej aglomeracji warszawskiej (40%). Te wskazania nie sumują się do 100%
bo mieszkańcy mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi równolegle.
red.

OBWIESZCZENIE

XIV SESJA RADY MIASTA
13 września odbyła się XIV sesja Rady Miasta Ząbki, na której podjęto następujące uchwały,
w sprawie:
1. utworzenia stałych obwodów głosowania;
2. utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. prowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2007 rok;
4. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na
remont kanału sanitarnego w ul. Jana Pawła II;.
5. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.;
6. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.;
7. udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy; finansowej w formie dotacji celowej z
budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na opracowaniu projektu modernizacji ul. Batorego oraz modernizacji
części ulic Kolejowa i Wojska Polskiego w Ząbkach (uchwała zmieniająca)
8. utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach;
9. uchwalenia Statutu Miasta Ząbki (uchwała zmieniająca);
10. regulaminu Straży Miejskiej w Ząbkach;
11. nadania statutu Straży Miejskiej w Ząbkach;
12. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
- Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach i określenia liczby jej członków wybranych
przez Radę Miasta Ząbki;
13. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki;
14. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów;
15. wystąpienia Miasta Ząbki ze stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Podwarszawskich Ile de France dla promocji i wymiany”;
16. Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.
Pełna treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ząbki na stronie www.zabki.bip.org.pl lub oficjalnej stronie Urzędu: www.zabki.pl (link BIP)

MEC. EWELINA DUDEK RADZI:

Mam zasądzone alimenty na rzecz syna w kwocie
350 zł miesięcznie. Ostatnio
straciłem pracę i jestem zarejestrowany jako bezrobotny.
Nie mam żadnych oszczędności ani wartościowych rzeczy.
Czy w związku z samym zarejestrowaniem się jako bezrobotny mogę przestać płacić
alimenty? Muszę przyzna,
że kwota 350 zł zawsze była
dla mnie zbyt duża i ledwo
mogłem przetrwać do następnego miesiąca. Teraz ta kwota
jest dla mnie zabójcza. Czy
mam jakieś prawa?
Czytelnik

Samo zarejestrowanie się
w Urzędzie Pracy i uzyskanie
statusu osoby bezrobotnej
nie zwalnia Pana z obowiązku
przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dziecka. Sąd
orzekając Pański obowiązek alimentacyjny brał pod
uwagę Pana stan majątkowy
oraz możliwości zarobkowe.
Podkreślić należy, iż w sprawie o przyczynianie się do
zaspokajania potrzeb dziecka
sąd bada możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców,
a nie zaś ich realne zarobki.
Oznacza to, iż jeżeli rodzic
ma wysokie kwalifikacje i
rozległe możliwości zarobkowania, a mimo to podejmuje pracę o rażąco niskich
poborach, to sąd zasądzić
może nawet wysokie kwoty,
w zależności także oczywiście
od potrzeb dziecka. Potrzeby
dziecka zależą między innymi
od jego wieku, stanu zdrowia, spektrum zainteresowań
- i nie ograniczają się jedynie
do zapewnienia mu wyżywienia, ale godnego życia, gdzie
jego potrzeby egzystencjalne,
fizyczne, psychiczne i kulturalne zostaną zaspokojone.

W przypadku zmian zarówno
po stronie potrzeb dziecka,
jak i sytuacji finansowej osób
zobowiązanych do płacenia
alimentów na jego rzecz,
istnieją instrumenty prawne pozwalające na modyfikację wysokości świadczenia alimentacyjnego. l tak w
sytuacji zmiany Pana stanu
majątkowego może Pan wnosić do sądu o zmniejszenie
wysokości alimentów. Należy przy tym wykazać własny
stan majątkowy, zmianę możliwości zarobkowania, zmiany stanu zdrowia, wszelkie
koszty związane z własnym
utrzymaniem i wydatkami. W
sytuacji zaś gdy uprawniony
do otrzymywania alimentów zdobył zawód i podjął
pracę zarobkową bądź stał się
posiadaczem takiego majątku, iż dochody z tego majątku
są wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania
i wychowania, można wnosić
do sądu o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 września 2007 r.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.
– Ordynacja Wyborcza do Sejmu i Senatu RP (Dz. U. Nr
46, poz.. 499 i Nr 74, poz. 786) podaje się informację o
numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień
21 października 2007 roku.
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 11 października 2007
roku mogą składać w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska
Polskiego 10, pokój 1,wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal będzie dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokale obwodowych
komisji wyborczych będą otwarte w godzinach 6.00 – 20.00.
Burmistrz Miasta Ząbki
/-/ Robert Perkowski

STOP DLA WANDALIZMU
Kilka miesięcy temu pisaliśmy o akcji wymierzonej przeciwko wandalom, którzy notorycznie niszczą znaki drogowe,
utrudniając przez to poruszanie
się po drogach publicznych, a
czasem nawet doprowadzając
przez to do kolizji czy wypadków. Wtedy to Burmistrz Miasta Ząbki ustalił nagrodę w
wysokości 1000 zł dla osoby,
która wskaże sprawcę niszczenia znaków. W prasie ukazało

się specjalne ogłoszenie. Po
tym ogłoszeniu sprawca został
ustalony i ukarany.
W ostatnim czasie znowu
pojawiły się połamane znaki.
Burmistrz postanowił więc,
że akcję zwalczania tego
procederu będzie kontynuował, gdyż, jak powiedział, nie
będzie tolerował na ząbkowskich ulicach wandalizmu i
nieporządku.
red.

Ewelina Dudek
Radca Prawny

SZEŚĆDZIESIĄTA ROCZNICA URODZIN KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
Sześćdziesiąta rocznica
urodzin Sługi Bożego Księdza
Jerzego Popiełuszki przypadła na 14 września 2007 roku
W celu godnego uczenia i
oddania hołdu męczennikowi
naszych czasów Ogólnopolski
Komitet Pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki wraz z Instytutem Prałata Henryka Jankowskiego złożył 10 sierpnia br
wniosek do Marszałka Sejmu i
wszystkich Klubów Parlamen-

tarnych o podjęcie uchwały o
następującej treści:
Uchwała Sejmu RP
w sprawie uczczenia pamięci ks. Jerzego Popiełuszki
„W związku z 60. rocznicą
urodzin ks. Jerzego Popiełuszki Sejm RP wyraża uznanie dla niezłomnej postawy i
zasług tego wybitnego kapłana oraz chyli głowy przed jego
męczeńską śmiercią. Sługa
boży Ks. Jerzy Popiełuszko

walczył o Polskę wolną, niepodległą i godne życie Polaków. Mimo szantażu, gróźb, a
wreszcie propozycji opuszczenia Kraju nie ugiął się i pozostał na swoim posterunku,
głosząc prawdę wiary i polskości, umacniając wolę walki
i oporu. Jako kapelan NSZZ
„Solidarność” dał świadectwo
głoszonym przez siebie słowom, płacąc cenę najwyższą
- męczeństwa i śmierci z rąk

komunistycznych oprawców.
Tym samym zajął godne miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa
hołd jego pamięci. Niech Jego
postać, zasługi i męczeństwo
zostaną zachowane w pamięci
narodowej.”
Ponadto Ks. Prałat Henryk
Jankowski przed tą okrągłą
rocznicą był gościem Komitetu w naszym mieście i wraz z

Mariuszem Olchowikiem prezesem Instytutu złożyli hołd
przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w parafii Św.
Trójcy.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak Prezes
Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Księdza
Jerzego Popiełuszki
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NOWY DYREKTOR, NOWE WYZWANIA
Rozmowa z Karolem Małolepszy - nowym dyrektorem Publicznego
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach.
Jak to się stało, że przeniósł się Pan z Wołomina do
Ząbek?
W czerwcu tego roku wziąłem udział w ogólnodostępnym konkursie na stanowisko
dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Ząbkach. Bardzo spodobał
mi się charakter szkoły. Moje
zainteresowania idące w stronę informatyki są zbieżne z
interesami tej szkoły. Wielkim
zaszczytem jest dla mnie praca
w szkole, której patronem jest
Jan Paweł II
Złożyłem swoją ofertę,
która okazała się lepsza od
konkurentów.
Czy nowy dyrektor przewiduje jakieś zmiany?
Myślę, że na ten rok to
dość zmian. Wystarczy, że się
dyrektor zmienił. Na pewno
jest to nowa sytuacja zarówno
dla pracowników, uczniów,
jak i rodziców. Szkoła może
spokojnie funkcjonować, gdyż
miała wypracowane swoje
plany i programy wychowawcze, jak również pewne tradycje dotyczące postępowania, świętowania, czy pewien
sposób zarządzania tą szkołą. Na pewno większość tych
elementów pozostaje bez
zmian. Zawsze wychodziłem z
założenia, że najpierw trzeba
wszystko poznać, ocenić czy to
jest złe, a potem ewentualnie
zmieniać. Liczę na konstruktywną współpracę z rodzicami, mamy sobie pomagać, a
nie działać w dwóch różnych
obozach. Rodzice muszą być
nie tylko finansowym wsparciem dla szkoły, ale również
merytorycznym.
Jakie wyznaczył Pan sobie
cele na okres swojej kadencji?
Myślę, powinna zostać opracowana wizja funkcjonowania
szkoły na lata 2007 – 2012. W
mojej ocenie powinien być to
kompromis pomiędzy tym, o
czym mówiłem na konkursie

na dyrektora, że idę w stronę
informatyzacji, intensywnej
nauki języków obcych i współpracy zagranicznej, przy daleko idącej delegacji uprawnień,
a tym co szkoła do tej pory
robiła.
Myślę, że w ten sposób
powstanie całkiem fajna szkoła, pozwalająca uczniom na
rozwój. A nowa krew w postaci mojej siły może spowodować, że będzie to najlepsza
szkoła w powiecie.
Na jakie elementy, zarządzając szkołą, będzie Pan chciał
zwrócić szczególną uwagę?
Szkoła ma przede wszystkim
uczyć i wspomagać w wychowaniu, ma uczyć wielokierunkowo, czyli dawać szerokie
horyzonty, chcemy pomagać
w poruszaniu się we współczesnym świecie. Temu właśnie ma służyć nauczanie informatyki, która jest na bardzo
wysokim poziomie, języków
obcych, za pomocą których
będzie można komunikować
z całym światem. Proces edukacyjny mają wspomagać, i po
części weryfikować, wymiany
zagraniczne młodzieży. Trzecim elementem będzie sport,
który jest tu bardzo dobrze
postawiony. Istniejące klasy
sportowe należy rozwijać.
Zastanawiamy się czy nie
warto byłoby zachęcać również dziewcząt do uprawiania
sportu. Myślimy również nad
stworzeniem uczniowskiego
klubu sportowego. Dlatego
chcemy zadbać o boiska sportowe.
Ząbki są miastem dynamicznie się rozwijającym,
w dużym tempie przybywa
nowych mieszkańców. Jaki
będzie to miało wpływ na
możliwości lokalowe szkoły?
Patrząc na rozrastające się
osiedla wiemy, że w ciągu
najbliższych lat dzieci będzie
bardzo wielu uczniów. Na
przykład w przyszłym roku
mury szkolne opuszczą 4 klasy,

a naukę rozpocznie aż 8 klas.
Ze wzrostem liczby uczniów
będziemy mieli do czynienia
co roku. Zatem konieczne
będzie rozbudowanie tej szkoły. Potrzebnych będzie dodatkowych 6-7 sal, żeby uczyć się
na jedną zmianę.
Myślę, że w ciągu dwóch lat
trzeba byłoby zakończyć rozbudowę szkoły, bo w innym
wypadku dzieci będą uczyły
się na dwie zmiany. Szkoda by
było, gdyby młodzież gimnazjalna kończyła zajęcia późno.
Wtedy też szkoła musiałaby
zrezygnować z części pozalekcyjnych zajęć popołudniowych.
Szkoła jest przystosowana
do ponad 300 uczniów. W
tej chwili jest ich 420, a w
przyszłym roku będzie ponad
500. Doraźnie mamy pomysł
na zagospodarowanie strychu,
mogłyby tam powstać trzy sale
lekcyjne. Oczywiście takie są
nasze potrzeby, ale niekoniecznie musi to pokrywać się
z możliwościami gminy.
Co zamierza Pan zrobić w
kwestii pozyskania partnerów umożliwiających podjęcie
międzynarodowej wymiany
młodzieżowej?
Jest kilka programów Unii
Europejskiej, z których można
brać udział. Można też korzystać z indywidualnych kontaktów ze szkołami we wszystkich szkołach europejskich.
Na spotkaniu z nauczycielami
poprosiłem, aby spróbowali oni nawiązać kontakty z
zagranicznymi szkołami. Moje
prywatne kontakty dają do
dyspozycji szkoły ze Szkocji.
Swoją ofertą będziemy chcieli zainteresować inne szkoły.
Oczywiście, że nie da się tego
zrobić w ciągu tygodnia, to
kwestia wielomiesięcznych
przygotowań. Jestem pewien,
że nawiążemy taką współpracę. Jesteśmy również otwarci
na kraje zza wschodniej granicy. Na wschodzie mieszka przecież wiele naszych
rodzin.
Dziękuję za rozmowę.

Karol Małolepszy, ur.
w 1958 r. w Częstochowie, absolwent Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w
Częstochowie (kierunek:
rewalidacja upośledzonych
umysłowo) oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
(kierunek: informatyka w
zarządzaniu). Ukończył również studia podyplomowe z
zakresu zarządzania oświatą
i z zakresu wychowania do
życia w rodzinie oraz wiele
innych kursów pomocnych w
zarządzaniu oświatą.
Karierę
nauczycielską
rozpoczął w Zespole Szkół
Budowlanych w Częstochowie. Następnie, po przeprowadzeniu się do Wołomina
w roku 1987, rozpoczął pracę
w Szkole Podstawowej nr 2,
potem pracował w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie jako dyrektor, a później jako inspektor
ds. wychowania i oświaty.
Bliska mu była również działalność sportowa. W latach
90 - tych był prezesem Klubu

Sportowego
„Huragan”
Wołomin. Jest człowiekiem
niezwykle przedsiębiorczym,
dał się poznać jako dobry
menedżer, prowadząc własne
biuro rachunkowe oraz działalność handlową.
Od 1993 r. był przez 13 lat
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie, która
w następnych latach przekształcała się w ZS nr 6 i ZS
nr 4. W roku 2006, z przyczyn
formalnych nie został dopuszczony do konkursu na dyrektora zarządzanej przez siebie
placówki (zdaniem dyrektora
niesłusznie).Po zakończeniu
kadencji dyrektorskiej pracował jako nauczyciel wspomagający proces edukacyjno
- wychowawczy w klasie integracyjnej.
W czerwcu 2007 roku
wystartował w konkursie na
dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach. Jego
oferta okazała się najlepsza,
więc od 1 września powierzono mu pokierowanie tą placówką przez najbliższe 5 lat.

WSPÓŁPRACA ZĄBKOWSKIEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Z PISEM
A NADZIEJE NA PRZYSZŁOŚĆ
Przyznam się Państwu
szczerze, że po ubiegłorocznych, listopadowych wyborach
samorządowych w Naszym
Mieście byłem pełen obaw.
Wyobrażałem sobie, że zwycięski ząbkowski PiS zachowa
się tak, jak zachowali się po
wyborach parlamentarnych
Jego członkowie na szczeblu krajowym. Chodzi mi tu
o czystki w urzędach, obsadzanie stanowisk niewykwalifikowanymi „kolesiami”,
brak chęci realnej współpracy
z kimkolwiek, czy też wprowadzanie ogólnego zamętu i
nienawiści. W momencie, gdy
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Robert Perkowski, startujący
pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, wygrał wybory
i został Burmistrzem, a przy
tym w Radzie Miasta Ząbki
zasiadło aż siedmiu Radnych
z PiSu wydawało się, że klimat
tej wielkiej, według mnie: niedobrej polityki parlamentarnej
zostanie również przeniesiony
i zaszczepiony w Ząbkach.
Obawiałem się, że dla Naszego Miasta będą to następne cztery lata, o których jak
najszybciej będzie się chciało
zapomnieć. Pomyślałem sobie
wtedy, że znowu nikt tu nie
będzie myślał o inwestycjach,

nie pozyskamy żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej ani
nie powstanie choćby jeden
metr porządnej ulicy z pięknym chodnikiem i ścieżką
rowerową.
Minęło już dziesięć miesięcy od tych wyborów. Czy moje
obawy się sprawdziły? Każdy
na to pytanie sam sobie może
odpowiedzieć. Ja natomiast
zaryzykuję i powiem tak: w
tym momencie nie mam już
tak wielkich obaw jak przed
niespełna rokiem – chociaż
pewne znaki zapytania pozostają. Śledząc, w miarę możliwości: skrupulatnie, comie-

sięczne dokonania Burmistrza
i Jego Zastępcy widać, że
działania te są przemyślane
i potrzebne dla Ząbek i jego
mieszkańców, jednak na ich
ocenę trzeba będzie jeszcze
poczekać.
Pragnę tutaj zwrócić uwagę
na inną kwestię. Mianowicie: chcę wyrazić swoje zadowolenie z tego, iż program
ząbkowskiego koła Platformy
Obywatelskiej RP, stworzony
na jesieni ubiegłego roku, jest
realizowany. Cały czas znaleźć
go można pod adresem: http://
www.zabki.platforma.org/. To
właśnie w nim na 6 i 7 stronie

są zapisy odnośnie rozmów
na temat linii autobusowych:
(...) podejmiemy negocjacje
z ZTM-em (...) podejmiemy
również rozmowy nad przedłużeniem do Ząbek linii nocnej 607 (...) Platforma Obywatelska w swoim programie
lansuje projekt wspólnego
biletu aglomeracyjnego oraz
integracji systemu komunikacyjnego stolicy z Kolejami
Mazowieckimi. Wśród planów
PO jest stworzenie linii szybkiej kolei miejskiej – SKM na
trasie W-wa Wileńska – Wołocd. na str. 7

SZKOLNE KOLONIE NAD MORZEM

Pierwsze dwa tygodnie
wakacji liczna grupa ząbkowskich uczniów spędziła nad
zimnym, ale pięknym Morzem
Bałtyckim. Jak co roku wyjazd
zorganizowały nauczycielki
PG1 p. Małgorzata Piątkowska oraz SP1 P. Katarzyna Pilichowska, p. Grażyna Jóźwiak,
p. Ewa Stolarska, p. Mirosława Kozłowska. Podczas
pobytu zwiedziliśmy Zamek
Krzyżacki w Malborku, zabytki Trójmiasta, pokłoniliśmy
się Neptunowi, odwiedziliśmy foki na Helu, odbyliśmy

rejs po Jeziorze Łebskim,
wdrapaliśmy się na ruchome
wydmy, wchodziliśmy do grot
Mechowskich. W deszczowe
dni pluskaliśmy się w hotelowym basenie i braliśmy udział
w licznych konkursach. Brak
pogody korzystnie wpłynął
na naszą inwencję twórczą i
aktywność fizyczną. Zorganizowaliśmy podchody, bieg
terenowy, bieg na orientację,
miniolimpiadę sportową i
wyścigi na gokardach. Wieczorami szaleliśmy na dyskotekach i organizowaliśmy nocne

WSPÓŁPRACA ZĄBKOWSKIEJ
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
Z PISEM A NADZIEJE NA
PRZYSZŁOŚĆ - cd. ze str. 6
min na bazie taboru Kolei
Mazowieckich. Wspólny bilet
na komunikację warszawską
i kolej byłby dla mieszkańców
Ząbek wielkim dobrodziejstwem (...). Jak powszechnie
wiadomo, od kilku miesięcy mamy w Naszym Mieście
nową linię autobusową nr 199,
przez Ząbki przejeżdża również nocny autobus N62, a
także od 16 czerwca br. mamy
wspólny bilet ZTM – Koleje Mazowieckie na trasie z
Warszawy do Ząbek. Wielka w tym zasługa obecnych
Burmistrzów, ale bardzo cieszy również fakt, że pomimo
braku oficjalnej „umowy o
współpracy” między PiSem
a Platformą Obywatelską w
Ząbkach, współpraca taka istnieje.
Na jednej z letnich Sesji
Rady Miasta ząbkowscy Burmistrzowie przedstawili Radnym plany doprowadzenia
linii tramwajowej z Warszawy
do ul. Gajowej w Ząbkach.
Warto tu zajrzeć do wspomnianego już programu PO
dla Naszego Miasta i przeczytać: Chcemy, żeby z Ząbek
Południowych można było do
Warszawy dojechać linią szybkiego tramwaju (...) Jeśli taka
możliwość będzie istniała –
wprowadzimy do planu zago-

spodarowania przestrzennego
rezerwę terenu pod torowisko
i pętle. Wiemy, że to plany
na daleką przyszłość, ale żeby
nasze marzenie mogło się
spełnić to działania i rozmowy
należy podejmować już dzisiaj.
Mam głęboką nadzieję, że
już niedługo efekty wspomnianej współpracy będziemy
widzieć nie tylko w kwestii
komunikacji zbiorowej, ale
również przy okazji budowy
ząbkowskiej sieci drogowej,
rozbudowie infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej
czy też podczas wdrażania
nowoczesnej gospodarki odpadami w Ząbkach. Wiadomo,
bowiem, że brak porządnych
dróg, wodociągów a gdzieniegdzie kanalizacji nie przynosi
splendoru Miastu, które leży
w bezpośrednim sąsiedztwie
Warszawy. Mam tu głównie
na myśli Ząbki Południowe,
gdzie zaludnienie w ostatnim
okresie ogromnie wzrosło,
przybyło wiele bloków, a nadal
jedynymi niegruntowymi drogami są ulice: Szwoleżerów,
Powstańców oraz bezchodnikowe Kopernika. Ale to już
jest temat na inny artykuł.
Tomasz Kalata
Radny Miasta Ząbki
Platforma Obywatelska RP

maratony filmowe. Zawiązały
się nowe przyjaźnie. Młodsi wdzięcznie dokuczali starszym, starsi czule opiekowali
się młodszymi i wszyscy tworzyliśmy zgraną paczkę.
Udany wyjazd zawdzięczamy zaangażowaniu i życzliwości Pana Burmistrza Roberta
Perkowskiego i Rady Miasta
oraz trosce p. dyrektor Joanny
Odzeniak.
Organizatorzy

KOLONIE W PIENINACH
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 wyjechały na kolonie
w góry od 1 lipca 2007 do 09
lipca 2007 pod opieką s. Dawidy, księdza Mariusza i pani
Mirosławy (pielęgniarki).
Wyjazd wakacyjny dzieci był
bardzo bogaty w różne przeżycia. Dzięki dofinansowaniu z
Urzędu Miasta w Ząbkach, tu
szczególnie chcemy wyrazić swą
wdzięczność panu Sylwestrowi
Marzochowi i księdzu proboszczowi z parafii Świętej Trójcy.
- dzieci mogły dużo zwiedzić.
I tak w pierwszy dzień naszego wyjazdu ruszyliśmy do Doliny Kościeliskiej, weszliśmy do
Jaskini Mroźnej – z mroźnym
i chłodnym wspomnieniem ale
pod wrażeniem, wyszliśmy.
Dzień drugi. Zdobyliśmy
najwyższy szczyt Pienin – Trzy

Korony. Dzieci były naprawdę dzielne, choć czekało je w
następne dni również wspinanie i pokonywanie nowych
szczytów.
Trzeci dzień:Trochę oddechu, wprawdzie „mokrego”,
zaryzykowaliśmy i wypłynęliśmy tratwami Dunajcem w
deszcz, który niestety dopiero
przestał padać jak dopłynęliśmy do końca.
Czwarty dzień: zdobyliśmy
„Wysokie skałki”, gdzie oczy
nasze nie mogły się „napatrzeć” i ucieszyć jak pięknie
Bóg stworzył świat.
Piąty dzień: Lubań – góra
1225 m.
Szósty dzień: Zwiedziliśmy
przepiękny zamek w Czorsztynie i przepłynęliśmy statkiem
do Niedzicy, później nastąpiła

przyjemność duża, dla niektórych bardzo – zjazd torem
krzesełkowym z góry Wdżar
(duża frajda)
Następny dzień to wąwóz
„Chomole” - przepiękny. I
ostatni dzień to dolina Chochołowska. Dzieci były niezmordowane po tak wydawałoby się trudnych wspinaczkach
jak na dzieci, one chciały jeszcze wieczorami biegać, grać
i bawić się, więc była jeszcze
co dziennie: siatkówka lub
piłka nożną, raz udało się nam
namówić dzieci na spacer, aby
obejrzały zachód słońca w
górach nad pięknym jeziorem
czorsztyńskim. Wszystkim za
wszystko dziękujemy.
Opiekunowie:
s. Dawida, ks. Mariusz.
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MOK ZAPRASZA
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
I zajęcia:
10.09.2007 godz.18:15
12.09.2007 godz.19:15 (dorośli)
13.09.2007 godz.18:15
14.09.2007 godz.16:00 i 18:00
MOK, ul. Słowackiego 10
WARSZTATY CERAMICZNE
dzieci, młodzież, dorośli
Zajęcia: czwartki godz. 18:00, MOK, ul.Słowackiego 10
INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
pianino, keyboard, Program lekcji dostosowany do indywidualnych zdolności oraz wieku uczestników.
Zajęcia – wtorki w godz. popołudniowych I zajęcia –
11.09.2007, MOK, ul. Słowackiego 10
INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA GITARZE
Zajęcia – poniedziałki lub czwartki w godz. popołudniowych
I spotkanie – 17 września, MOK, ul. Słowackiego 10

AKTUALNOŚCI Z BIBLIOTEKI
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ząbkach ma przyjemność powiadomić mieszkańców, iż informacje o bibliotece i aktualnych nowościach
wydawniczych dostępnych w
naszej placówce znajdują się na
stronie internetowej Biblioteki
Powiatowej w Wołominie www.
biblioteka.wolomin.pl. Serdecznie zapraszam mieszkańców do
korzystania z naszego księgozbioru, Internetu dostępne (3
stanowiska komputerowe) oraz
codziennej prasy i tygodników.
Chciałabym gorąco podziękować tym mieszkańcom Ząbek,

PLASTYKA
Zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat
Zajęcia – czwartki (od 20 września) godz. 16:00, ul. Orla 8
NAUKA JĘZYKA MIGOWEGO
Zajęcia – piątki w godz. 17:00 – 19:00
(OD 14 WRZEŚNIA) - MOK, ul. Słowackiego 10
TRENING PAMIĘCI I SZYBKIE CZYTANIE
Zajęcia – OD PAŹDZIERNIKA 2007 - MOK, ul. Słowackiego 10
BALET
Zajęcia dla dzieci. PONIEDZIAŁKI w godz. 16:45 – 17:30
– dzieci młodsze
17:30 – 18:30 – dzieci starsze I zajęcia – 10.09.2007, MOK,
ul. Orla 8
STUDIO TEATRALNE
Zajęcia obejmują: podstawy warsztatu, ćwiczenia z dramy,
realizację przedstawień teatralnych.
I zajęcia: MOK, ul. Orla 8 - 26.09.2007, godz.16:00
ZAJĘCIA RYTMICZNO - WOKALNE
dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (5 – 8 lat)
Zajęcia – od października 2007, MOK, ul. Orla 8
KÓŁKO SZACHOWE
Zajęcia od października 2007
KLUB TAŃCA NOWOCZESNEGO „FART”
Zajęcia: wtorki i czwartki, MOK, ul. Orla 8 (od 11 września)
godz. 17:00 – dzieci (5 – 8 lat)
godz. 18:00 – szkoły podst.
godz .19:00 – gimnazja
godz. 20:00 – electric boogie
NAUKA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Kurs całoroczny dla dzieci i dorosłych
Zajęcia - poniedziałki, ul. Orla 8 (od 10 września)
godz. 17:00 – dzieci, gr. początkująca
godz. 18:00 – dzieci, gr. średnio zaawansowana
godz. 19:00 – dorośli, gr. początkująca
godz. 20:00 – dorośli, gr. średniozaawansowana
CHÓR SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ”
- próby raz w tygodniu, MOK ul. Słowackiego 10
KLUB SENIORA
spotkania w pierwszą środę miesiąca
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
- zajęcia 2 razy w tygodniu, MOK, ul. Orla 8
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Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna poszukuje
firm i osób zainteresowanych
udziałem w projekcie dotyczącym wykonania i sfinansowania zakładek do książek
oraz zamieszczenia na tych
zakładkach reklam. Wypożyczamy ponad 3 tys. książek
miesięcznie a udostępniany
księgozbiór liczy ponad 17
500 woluminów. Zainteresowanych proszę o kontakt
telefoniczny nr 781 62 53 lub
osobisty w bibliotece (w godz.
pracy) przy ul. Orlej 6 lok. 75.
Dorota Kaźmierska

TYDZIEŃ Z PRASKĄ GIEŁDĄ SPOŻYWCZĄ

PRACOWNIA WITRAŻU
Zajęcia od środy 12 września w godz. 16.30 – 19.00
GRUPA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 6 lat,
W programie zajęć: plastyka, zabawa w teatr, nauka piosenek.
Zajęcia: wtorki i czwartki (od 18 września)
godz. 10:00, ul. Orla 8

którzy przekazali w darze aktualne i w bardzo dobrym stanie
książki na rzecz Biblioteki. Na
naszych czytelników zawsze
można liczyć. Podziękowania należą się: p. Andrzejowi
Charkiewiczowi, p. Elżbiecie
Kalickiej-Budny, p. Barbarze
Mroczkiewicz, p. Marii Olszewskiej, p. Edycie Skwarczewskiej,
p. Iwonie Walczak, p. Grzegorzowi Szymańskiemu oraz
innym anonimowym darczyńcom. Dzięki tak pozytywnej
postawie księgozbiór naszej
biblioteki, czyli nasze wspólne
dobro, powiększa się .

Od 1 do 5 października 2007
r. Praska Giełda Spożywcza w
Ząbkach zaprasza wszystkich
z okazji XVI rocznicy działalności na „Tydzień z Praską
Giełdą Spożywczą”.
W tych dniach operatorzy, którzy sprzedają swoje
towary na Giełdzie przy ul.
Piłsudskiego 180, zapraszają
do ich bezpłatnej degustacji
przy specjalnych stoiskach,
urządzonych w sąsiedztwie
zajmowanych przez nich hal
targowych.
Z kolei kupcy zaopatrujący
się na Praskiej Giełdzie zostaną obdarowani upominkami
w postaci parasoli, elektro-

nicznych przyborników biurowych, podstawek pod telefony
komórkowe – w zależności od
kwoty dokonanych zakupów.
2 października 2007 r. w
biurowcu Praskiej Giełdy odbędzie się szkolenie w
zakresie pozyskiwania dotacji
Unii Europejskiej – nawet do
kwoty 20 milionów zł. Przedmiotem dotacji mogą być
inwestycje z zakresu artykułów rolnych i spożywczych.
Szkolenie przeprowadzą eksperci Stowarzyszenia Rozwoju
Przedsiębiorczości i Inicjatyw
Lokalnych – osoby z bogatym
doświadczeniem w pozyskiwaniu takich dotacji.
3 października 2007 r. nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej „Ząbki w moim
obiektywie” oraz wręczenie
nagród za najlepsze fotogra-

fie. Celem konkursu jest ukazanie dnia dzisiejszego oraz
tradycji miasta Ząbki. Prace
na konkurs pod patronatem
Burmistrza Miasta Ząbki,
przeznaczony dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych, należy składać do
28 września. Z regulaminem
konkursu można zapoznać
się na stronach internetowych
Urzędu Miasta w Ząbkach
oraz Praskiej Giełdy Spożywczej. Wśród nagród za najlepsze prace kamera DVD,
cyfrowe aparaty fotograficzne
oraz odtwarzacze MP3.
4 października 2007 r. w
Ogrodach Leśnych Praskiej
Giełdy Spożywczej odbędzie
się piknik z zabawą taneczną,
przy akompaniamencie znanego zespołu wokalno-instrumentalnego „Rewers”.

GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZĄBKACH
OGŁOSZENIE
Od 15 września 2007 r. W Punkcie Konsultacyjnym Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ząbkach przy ul. 3 Maja 14/16 odbywać się będą;
KONSULTACJE DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM
W ramach dyżurów prowadzone będą:
– porady i konsultacje dla osób z problemem narkotykowym,
– porady i konsultacje dla rodzin osób z problemem narkotykowym,
– edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków.
Dyżury w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym odbywać się będą w każdy piątek w godzinach 15.00 – 17.00, a pełnić je będzie Specjalista Terapii Uzależnień.
Numer telefonu do Punktu Konsultacyjnego: (022) 781 – 63 – 61.

DYŻURY RADNYCH Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W ZĄBKACH
Radni z ząbkowskiego Koła Platformy Obywatelskiej zapraszają na swoje dyżury w Urzędzie 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, chłodziarko-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.

