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G A Z E TA

SAMORZĄDOWA

ROZMOWA Z NOWYM
SEKRETARZEM MIASTA ZĄBKI

"Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem,
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie"
(J 11,25)
Serdecznie życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Ząbek składają
Burmistrz Miasta Ząbki
Przewodniczący Rady Miasta w Ząbkach
oraz redakcja, „Co słychać?“

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
mieszkaniowego 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
zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal ubiega
się o zawarcie umowy.
Niezłożenie oświadczenia powoduje skreślenie z listy.
Komisja Mieszkaniowa

PRG
USàUGI GEODEZYJNE
• TYCZENIA
• PODZIAàY
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Ząbki ul. GaáczyĔskiego 19
0-605-218-000 ;
022781-45-81, 022781-70-51
prg1@wp.pl ;
www.prg1.waw.pl

Miejska Przychodnia Zdrowia
w Ząbkach
Zaprasza do korzystania z usług
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Stomatolog, ginekolog, chirurg
Laryngolog w ramach NFZ przyjmuje w poniedziałki od godz.
12.00 (dzieci od 4 roku życia).
Zapisy w rejestracji.
Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67

ARTYKUŁY MEBLOWE I BUDOWLANE
Nowo otwarty sklep oferuje:
*Akcesoria meblowe: zawiasy, prowadnice, uchwyty meblowe,
systemy drzwi przesuwnych (doradztwo), kółka, złączki Tris,
*Akcesoria budowlane: zamki, klamki, łańcuchy, wiertła,
kratki wentylacyjne, kłódki, kleje, silikony, pianki, tarcze ścierne,
kątowniki, wkręty, gwoździe, kołki.

Ząbki ul. Batorego 2 paw.4
(za źródełkiem wody oligoceńskiej)
Czynny: pon.-pt. godz.9.00-17.00, sob. godz. 8.00-14.00
Tel. 0-517-258-604 / 0-501-864-754

DORABIANIE KLUCZY

http://www.zabki.pl

Mamy nowego Sekretarza
Urzędu Miasta. Dnia 23 lutego
br. na VI sesji Rady Miasta
powołano na to odpowiedzialne stanowisko sekretarza
Roberta Świątkiewicza.
Redakcja – Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Robert Świątkiewicz: – Mam
33 lata. Z wykształcenia
jestem prawnikiem. W 1998 r.
ukończyłem wyższe studia
prawnicze na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, aktualnie posiadam również uprawnienia
radcy prawnego. Od prawie
czterech lat jestem mieszkańcem Miasta Ząbki, choć
w odróżnieniu od przeważającej większości nowych
mieszkańców nie mieszkam
w pobliżu ul. Powstańców.
Poprzednio
mieszkałem
w Zamościu, gdzie pracowałem w tamtejszym Urzędzie
Miasta. Prywatnie jestem
żonaty.
red.: – Jakie wcześniej zajmował Pan stanowiska?

R.Ś. – Swoją karierę zawodową rozpocząłem od pracy
w Urzędzie Miasta Zamościa.
Zamość to piękne 70-cio
tysięczne miasto na prawach powiatu. Tamtejszy
urząd łączy zadania publiczne z zakresu samorządu
gminnego oraz powiatowego.
W zamojskim magistracie
początkowo zajmowałem się
planowaniem przestrzennym
i budownictwem. Przeszedłem
tam przez wszystkie szczeble pracownicze począwszy
od młodszego referenta a
skończywszy na inspektorze.
Następnie uzyskałem awans
na stanowisko Dyrektora
Wydziału Promocji, Rozwoju
i Nadzoru Właścicielskiego
w Urzędzie tego miasta.
W historycznym mieście jakim
niewątpliwie jest Zamość,
sprawy promocji walorów
turystycznych tego miasta
zawsze były wysoko stawiane w hierarchii priorytetów.
W tamtejszym urzędzie wykonywałem również czynności
z
zakresu
sprawowania
nadzoru nad jednoosobowymi spółkami komunalnymi,
odpowiedzialnymi za sprawy
lokalowe, transport publiczny, dostarczanie ciepła, wody
i odbiór nieczystości ciekłych
i stałych. Ostatnie trzy lata
pracowałem w Warszawie
w Głównym Urzędzie Miar,
gdzie zajmowałem odpowiednio stanowiska specjalisty
ds. legislacji, radcy prawnego,
a ostatnio dyrektora jednego z zakładów tego urzędu,
kierując zespołem 73 osób.

K R E DYT Y P O Ż YC Z KI
Pożyczka gotówkowa
- dochód już od 350 zł
- uproszczone procedury
- minimum formalności
- decyzja nawet w 30 min.
Ponadto oferujemy
- kredyty mieszkaniowe
- kredyty samochodowe
- kredyty konsolidacyjne
- pożyczki hipoteczne
- pożyczki dla osób wpisanych do BIK-u

P U N KT TA N I CH O PŁ A T
Batorego 2, 05-091 Ząbki.
(pawilon przy ujęciu wody oligoceńskiej)
pon. – pt. 8 - 19, sob. 9 – 15
tel. (022) 762-96-16, 0-516-016-415

ZAPRASZAMY

red.: – Proszę przedstawić
swoje mocne i słabe strony.
R.Ś. -Trudno oceniać samego siebie. Do mocnych moich
stron należy zaliczyć kreatywność, pracowitość i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Jeżeli coś wykonuję to wykonuję z całym swoim oddaniem
i doświadczeniem. Coś takiego jak 8-godzinny dzień pracy
od 8 do 16 w praktyce nie
występuje, niestety jest znacząco dłuższy. Nie bez znaczenia jest także posiadana
przeze mnie wiedza z zakresu
funkcjonowania administracji samorządowej i rządowej
oraz doświadczenie w tej
materii. Moją słabą stroną jest
niedostateczna w moim
przekonaniu znajomość języka
angielskiego. Posiadam oczywiście różne zaświadczenia
i certyfikaty w zakresie
języków obcych, ale brak
stałego kontaktu z żywym
językiem nie pozwala mi mówić
swobodnie, tak jakbym od
siebie tego oczekiwał.
red.: – Jakie są najpilniejsze
zadania Urzędu na najbliższe
3 miesiące?
R.Ś. – Myślę, że będzie to
wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miasta. Wynika to nie z chęci
zwalniania pracowników ale
przede wszystkim z faktu
zatrudnienia nowych osób,
które będą zajmowały się
funduszami wspólnotowymi.
Dotychczas nie było w ogóle
takich stanowisk. Niestety,
lecz w zakresie pozyskiwania środków unijnych Ząbki,
nie miały żadnego doświadczenia, a tym bardziej, sukcesów. Wzmacniamy także
kadrowo Referat Inwestycji
i tym samym przestrzeganie
przepisów zakresie Prawa
Budowlanego oraz zamówień publicznych. Uważam,
że konieczne będą także
wzmocnienia w zakresie planowania i analiz związanych
z rozwojem naszego miasta
oraz utrzymaniem porządku
i czystości na terenie Ząbek.
Siłą rzeczy wystąpią zatem
zmiany organizacyjne wynikające z normalnych przemian,
jakie następują w każdej jednostce samorządu gminnego. Następne ważne zadania
to: uporządkowanie dokumentacji, precyzyjne ścisłe trzymanie się instrukcji
kancelaryjnej dla jednostek
samorządu gminnego oraz
zadbanie o właściwe prowadzenie archiwum Urzędu.
Chciałbym, aby te sprawy
były właściwie uporządkowane i później prawidłowo
i rzetelnie prowadzone.

Cd. na str. 3
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CO SŁYCHAĆ U BURMISTRZA?

Redakcja
–
Panie
Burmistrzu, jakie są efekty
akcji „Śmiecisz? Płacisz!”
Burmistrz R.P. – Nieco
mniej jest zostawianych śmieci. Niemniej jednak mamy
zamiar zintensyfikować nasze
działania, połączyć z innymi akcjami oraz poprosić
o pomoc policję. Będziemy
też chcieli zaangażować w to
również firmy ochroniarskie
działające na terenie naszego miasta. Włączymy w akcję
proboszczów, którzy odczytają komunikaty na Mszach Św.
Mam nadzieję, że mieszkańcy
wspólnie zaktywizują się, bo
śmieci to problem nie tylko
Burmistrza lecz nas wszystkich. Nie ukrywam, trudno jest
w tak małym Urzędzie nadzorować tak duży problem.
red. – Jaki jest stan sprawy związanej z rozszerzeniem
miejskiej strefy Warszawy
o Ząbki?
Burmistrz R.P. – Rada
Miasta 23 lutego br. podjęła uchwałę i wyraziła zgodę
na podpisanie porozumienia z Warszawą w sprawie
rozszerzenia porozumienia
o wspólny bilet komunikacji
na strefę miejską, aby można
było dojeżdżać do Warszawy
koleją i autobusami MZK na
jednym bilecie. Na początku
marca podobną uchwałę podjęła Rada Miasta Stołecznego
Warszawy włączając Ząbki
do strefy miejskiej. Czekamy
na opublikowanie uchwały
i wówczas będziemy mogli
podpisać stosowne porozumienie. Mamy zarezerwowane pieniądze na ten cel. Mam
dobrą wiadomość dla mieszkańców, wspólnie z Zielonką
i Markami negocjujemy
z Warszawą uruchomienie
nocnej linii autobusowej, która
może ruszyć już w kwietniu.
red. – Jak wygląda pozimowe utrzymanie dróg?
Burmistrz R.P. – Pod
koniec marca tego roku
kończy się umowa z obecnym
usługodawcą. Na przyszły
sezon zimowy uruchomimy
nowy przetarg. Na pewno
następna umowa będzie lepiej
skonstruowana. Oprócz tego
dosprzętowimy MZK, który
będzie wspomagał firmę
w okresach intensywnych
opadów śniegu. Drogi gminne zostały szybko i skutecznie załatane. Ale nie wszystkie drogi są w naszej gestii.
Mamy drogi powiatowe i
wojewódzkie. Starosta, ani

tym bardziej Marszałek nie są
w stanie szybko zareagować
na każdą dziurę, która się
pojawiła. Chcemy zaproponować podpisanie porozumienia,
na mocy którego będziemy
częściowo administrowali drogami powiatowymi, a Starosta
częściowo zrefinansuje to co
wyremontujemy. Zdaję sobie
sprawę, że najlepszym wyjściem byłoby kompleksowe
położenie nowych nawierzchni, np. na ul. Wojska Polskiego.
Współpracujemy ze Starostą w
celu zmodernizowania odcinków dróg biegnących przez
Ząbki. Jako Burmistrz chcę
pomóc Starostwu. Ufam, że
Rada Miasta również popiera
taką koncepcję.
red. – Na jakim etapie są
wnioski pisane do Norweskiego
Mechanizmu Finansowego?
Burmistrz R.P. – Problem
pozyskania wszelkiego rodzaju funduszy polega na tym, że
nie są uregulowane kwestie
własności gruntów. Chcieliśmy
wystąpić o dofinansowanie
budowy boiska przy Szkole
Podstawowej nr 2. Okazuje
się, że nie możemy, gdyż boisko leży na gruncie Skarbu
Państwa, a uregulowanie
kwestii własności gruntu to
warunek konieczny do pozyskiwania funduszy. Pracujemy
nad tym. Pieniądze na boiska będziemy pozyskiwać nie
tylko z funduszy norweskich,
ale również z Ministerstwa
Sportu ze specjalnego programu Blisko Boisko.
red. – Co się dzieje z nowym
referatem ds. funduszy europejskich?
Burmistrz R.P. – Referat już
powstał. Będzie on bezpośrednio podlegał mojemu zastępcy
Grzegorzowi Mickiewiczowi.
Referat już rozpoczął prace,
jest na etapie analizowania dokumentów, które są
w Urzędzie i będzie kompletował oraz analizował dokumentację pod kątem pozyskania funduszy zewnętrznych.
red. – Co się dzieje
w Referacie Inwestycji i
Zamówień Publicznych?
Burmistrz R.P. – Również
w Ref. Inwestycji i Zamówień
Publicznych niebawem będzie
rozstrzygany konkurs na pracownika. Do niedawna nie
wszystkie inwestycje były nadzorowane przez inspektora
budowlanego. Chcę tę sprawę sformalizować. W drodze
przetargu wyłonimy firmę
zajmującą się kompleksowym
nadzorem inwestorskim.
red – Jak wyglądają kwestie
etatowe i lokalowe Urzędu
Miasta?
Burmistrz R.P. – Miasto
Ząbki od kilkunastu lat intensywnie się rozwija. Obecnie
ma ok. 23 tys. zameldowanych mieszkańców, a drugie
tyle faktycznie zamieszkuje
miasto. Według niektórych
szacunków jesteśmy prawie
50 tys. miastem. Urzędników
jest zdecydowanie za mało,

a chcąc spełniać oczekiwania mieszkańców trzeba mieć z kim je realizować.
Dla porównania trochę statystyki: w naszym Urzędzie
jest 37 pracowników i mamy
23 tys. mieszkańców. Najbliższa
gmina – Zielonka ma 89 pracowników i 16 tys. mieszkańców to znaczy, że są o 350%
lepsi w przeliczeniu na mieszkańca. Są takie slogany o przeroście administracji, redukcji
etatów, tanim państwie bez
patrzenia na realia. My jako
Ząbki jesteśmy akurat na tym
drugim biegunie i uważam, że
choć nie powinniśmy być tak
rozbudowani, jak Zielonka, to
brakuje nam dodatkowych etatów do realizacji statutowych
zadań. Z drugiej strony nie
można zatrudnić więcej ludzi,
gdyż nie ma dla nich miejsca.
Moim zdaniem Urząd Miasta
Ząbki od kilkunastu lat jest
zaniedbany, nie rozwijał się,
a potrzeby wzrastały. W tym
momencie stoimy również w
obliczu poważnych potrzeb
lokalowych. Jest to duży problem, który nigdy nie był artykułowany. W 2005 r. Ząbki
uzyskały dyplom za najtańsze w całej Polsce wydatki na
administrację w przeliczeniu
na jednego mieszkańca, lecz co
z tego? Moim zdaniem to nie
jest powód do dumy. Marzę,
by Ząbki za kilka lat uzyskały
podobny dyplom, ale za najskuteczniejszą administrację
a nie najtańszą.
red. – Czy będzie zmieniana struktura organizacyjna
Urzędu Miasta?
Burmistrz R.P. – Zmieniamy
strukturę i zarządzenie organizacyjne. To, co zastaliśmy nie
odpowiadało stanowi faktycznemu, ani potrzebom gminy.
Zmieniliśmy kompetencje
Burmistrzów oraz podstawowe kompetencje referatów.
Mamy jednak świadomość,
że zarządzenie organizacyjne
nie jest ostateczne i w miarę
potrzeb będzie ulegało zmianom.
red – Czy budynki Urzędu
będą kiedyś połączone?
Burmistrz R.P. – Rozpoczęliśmy budowę tzw. łącznika w Urzędzie Miasta. Urząd
mieści się w dwóch budynkach obok siebie. Dochodzi
do kuriozalnych sytuacji,
w których np. w deszczową
pogodę pracownicy zakładają płaszcz i biorą parasol, by
przejść do drugiego budynku
z dokumentami owiniętymi
w reklamówkę. Taki łącznik
jest niezbędny. Podjęliśmy
odważną decyzję, która powinna zapaść dawno temu, tym
bardziej, że filary pod budowę
łącznika stoją niewykorzystane
już od kilkunastu lat. Przy okazji powstaną nowe pomieszczenia, które będzie można wykorzystać, gdyż już w tej chwili
brakuje miejsca. Nie mamy
gdzie gromadzić dokumentów,
Archiwum Państwowe zarzuciło nam, że dokumenty przechowywane są niewłaściwie.
red. – W ostatnich dniach
firma Dolcan wypowiedziała
umowę najmu pomieszczeń,
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gdzie znajduje się biblioteka.
Czy miasto będzie pozbawione
biblioteki?
Burmistrz R.P. – Biblioteka
od prawie roku znajduje się
przy pasażu handlowym Orla
przy ul. Poniatowskiego. Za
wynajem firmie Dolcan płaciliśmy około pięć tys. zł miesięcznie. Właśnie ta sytuacja
uzmysławia nam, jak potężnym
problemem są braki lokalowe miasta. Jedyną alternatywną lokalizacją dla biblioteki,
jaka nam przychodzi do głowy
to budynek dawnego „zbożowca” przy ul. Batorego. Po
przystosowaniu budynku nie
trzeba byłoby płacić czynszu,
poza tym jest on położony
w centrum miasta. Docelowym
rozwiązaniem byłby budynek użyteczności publicznej
z prawdziwego zdarzenia:
z nową siedzibą Urzędu Miasta,
z siedzibą biblioteki, poczty oraz Miejskiego Ośrodka
Kultury w jednym miejscu.
red. – Jak przebiegają sprawy związane z monitoringiem
miasta?
Burmistrz R.P. – Wspólnie
z komendantem Komendy
Policji w Ząbkach spotkaliśmy
się w celu omówienia, w których częściach miasta instalowany będzie monitoring. Po
ustaleniu tych punktów sprawdzimy możliwości techniczne
stworzenia tak proponowanej sieci kamer. Ze względu
na specyfikę, prace trochę
potrwają. Prawdopodobnie
projekt powstanie najwcześniej
w przyszłym roku. Po uruchomieniu systemu, materiały

video będą także wykorzystywane jako materiał dowodowy. Obecnie pilotażowo
zamontowaliśmy kilka kamer
w Urzędzie Miasta w Ząbkach.
Podgląd, z jednej kamer
jest na stronie internetowej
Urzędu w postaci zdjęć.
red. – Inne sprawy bieżące?
Burmistrz R.P. – Trwają
prace projektowe dotyczące
modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 1. Państwowa Straż Pożarna
kazała nam ją zmodernizować
do końca czerwca tego roku.
Bardzo szybko przystąpiliśmy
do prac, aby salę dostosować do kryteriów stawianych
przez PSP.
W tym roku będzie przeprowadzona również termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 2. Taka inwestycja po
kilku latach zwraca się sama.
Przypomnę, po modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1
zużycie gazu spadło o 50%.
Przy tak dużych jednostkach,
jak szkoła są to poważne
oszczędności.
Tworzymy
przemyślaną
koncepcję zwodociągowania
Ząbek, tak aby inwestycje
były zaplanowane a nie chaotyczne. Chcemy wiedzieć,
w których miejscach są one
najbardziej potrzebne, gdzie
musielibyśmy być podpięci
do zewnętrznego zasilania
w wodę (Warszawa lub
Marki). Przy tej okazji
chcemy poprowadzić infrastrukturę pod światłowód
do monitoringu miejskiego.
red.

UCHWAŁA NR VI/29/2007 RADY MIASTA ZĄBKI
Z DNIA 23 LUTEGO 2007 R.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2007 r.
Na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Miasta Ząbki, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 109/XXII/04 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia
23 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
(Dz. Urz.Woj.Maz. Nr 126, poz. 3078 i z 2005. Nr 256, poz. 8354)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Gospodarczej na rok
2007:
1) opracowanie na zlecenie Rady Miasta procedur określających
zasady realizacji inwestycji miejskich,
2) opracowanie instrukcji postępowania, mającej na celu usprawnienie
prac Komisji Gospodarczej w zakresie opiniowania wniosków
kierowanych do Komisji przez Urząd Miasta lub Radę Miasta,
3) przeprowadzenie procesu opiniowania zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki,
4) wypracowanie stanowiska w sprawie koncepcji i lokalizacji dla
targowiska,
5) Bieżąca analiza funkcjonowania i gospodarowania środkami
budżetowymi oraz możliwości przeprowadzenia reorganizacji
Miejskiego Zakładu Komunalnego,
6) analiza problematyki związanej z budownictwem komunalnym,
7) opiniowanie wniosków z zakresie zmian w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym pod kątem możliwości pozyskiwania środków
z funduszy unijnych,
8) przeprowadzenie analizy stanu prawnego dróg i wypracowanie
koncepcji rozwiązania problemu własności dróg,
9) analiza istniejącego stanu i zapotrzebowania na media (wodociągi, kanalizacja) oraz instalacji gazowych, elektrycznych i teletechnicznych wynikających z zaległości i kierunków rozwoju miasta,
10) analiza zapotrzebowania na inwestycje drogowe pod kątem powstałych zaległości i planowanych kierunków rozwoju miasta,
11) analiza problemu wysypiska zlokalizowanego na granicy Warszawy i Ząbek przy EC Kawęczyn,
12) monitorowanie inwestycji wojewódzkich i powiatowych oraz
wykonywanych ze środków budżetowych miasta Ząbki,
bieżące wizytacje zlecone przez Radę Miasta,
13) wnioski i opiniowanie Budżetu na rok 2008,
14) opiniowanie projektów uchwał dla Rady Miasta,
15) rozpatrywanie pozostałych wniosków oraz interwencje w sprawach mieszkańców kierowanych do Komisji.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji
Gospodarczej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ROZMOWA Z NOWYM SEKRETARZEM
MIASTA ZĄBKI – (cd. ze str. 1)
Chciałbym, aby te sprawy
były właściwie uporządkowane
i później prawidłowo i rzetelnie prowadzone.
red.: – Pana poprzednik jest
znany ze swoich zainteresowań. A jakie Pan posiada?
R.Ś. – Moje zainteresowania nie są tak szerokie jak
Pana Sylwestra Marzocha.
Natomiast od wielu lat interesuję się tańcem towarzyskim.
Razem z żoną w czasach studenckich posiadaliśmy klasę
taneczną B. W dalszym ciągu
fascynują nas sprawy w tym
związane. Ponadto interesuję
się turystyką, historią architektury oraz odnawialnymi źródłami energii.
red.: – Jak ocenia Pan swego
poprzednika?
R.Ś. – Z Panem Sylwestrem
nie miałem poprzednio osobistego kontaktu, więc ocena
jego pracy jest w tej chwili
niemożliwa. Proces jego oceny
jako osoby odpowiedzialnej
w mieście za oświatę, kulturę
i sport będzie mógł zapewne
nastąpić dopiero za kilka miesięcy.
red.: – Jak ocenia Pan współpracę z Panią Skarbnik?
R.Ś. – Podobnie sytuacja
ma się z Panią Skarbnik. To
pierwszy tydzień mojej pracy w
Urzędzie, więc nie sposób jest
ocenić kogoś, z kim dopiero
się od kilku dni współpracuje. Już teraz jednak widać, że
Pani Skarbnik jest prawdziwą
strażniczka finansów miejskich
i zachowania dyscypliny w
wydatkach budżetowych.
red.: – Jak Pan ocenia kompetencje zawodowe pracowników?
R.Ś. -Na dzień dzisiejszy
kompetencje oceniam w sposób zadowalający, pracownicy
wykonują swoje zadania w sposób prawidłowy. Co nie znaczy, że nie mogliby wykonywać
swoich zadań lepiej, szybciej
i skuteczniej. Jest tu pewne
pole do zwiększenia wydajności pracy oraz wdrożenia systemów zarządzania.
red.: – Czy widzi Pan potrzebę szkoleń, podnoszenia kwalifikacji pracowników?
R.Ś. – Z moją poprzednią
wypowiedzią łączy się przekonanie o konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. W
tym roku w budżecie miasta
mamy zaplanowane jedynie
10.000 zł na ten cel. Podobnie
było w latach ubiegłych. Na
szkolenie wszystkich pracowników jest to kwota jak najbardziej
niewystarczająca.
Dlatego też będę zabiegał, aby
w przyszłych budżetach były
to o wiele większe sumy. To
przecież pracownicy szczebla podstawowego powodują,
że Urząd pracuje prawidłowo i
tym samym w sposób rzetelny
wykonywane są przez Urząd
Miasta wszystkie określone prawem czynności ustawowe. W
dzisiejszych czasach, szybkiego
wprowadzania nowych regulacji prawnych oraz nagłych
nowelizacji prawa, bez zagwarantowania odpowiedniego
poziomu wiedzy oraz co ważniejsze bez jej bieżącej aktualizacji niemożliwe jest sprawne
i skuteczne funkcjonowanie
Urzędu. Ja osobiście trochę
traktuję Urząd jak firmę usłu-
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gową, która świadczy usługi
na rzecz mieszkańców Ząbek.
Firmę, która aktualnie posiada
kompetentnych pracowników,
ale fatalną bazę lokalową i
wyposażenie techniczne.
red.: – Mieszkańcy Ząbek
mieli okazję poznać Pana
zdanie na temat Parku. Jakie
działa zamierza Pan podjąć
w tym kierunku?
R.Ś. – Rzeczywiście swego
czasu pisałem artykuł do „Co
słychać?” na temat fatalnego stanu tego parku. Razem
z Burmistrzem Robertem
Perkowskim
zamierzamy
podjąć w trakcie tej kadencji czynności zmierzające do
jego rewitalizacji. Najpierw
zostanie opracowana koncepcja rewitalizacji a następnie
projekt odnowy, zakładający
przebudowę alejek i renowację istniejącej zieleni. Gotowy
projekt zostanie złożony do
Urzędu Marszałkowskiego
celem dofinansowania z funduszy unijnych. Oczywiście
sporządzeniem samego wniosku o dofinansowanie projektu
zajmą się pracownicy referatu
programowania środków unijnych.
red.: – Jakie były Pana
wrażenia jako mieszkańca
Ząbek gdy miał Pan kontakt
z Urzędem i co teraz by Pan
zmienił?
R.Ś. – Można powiedzieć,
że uczucia były ambiwalentne. Poszczególni pracownicy
pracowali na różnych poziomach fachowości i rzetelności.
O ile bardzo dobrze mogłem
ówcześnie ocenić pracowników
referatu Ewidencji Ludności,
to w zakresie budownictwa
doświadczenia moje były nienajlepsze. Oczywiście teraz
kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń na budowę
należą do powiatu, więc siłą
rzeczy nie można już tutaj nic
zrobić.
Co można byłoby zracjonalizować? Urząd dysponuje
kiepską bazą lokalową. Starym
budynkiem mieszkalnym, który
został specjalnie przerobiony
dla potrzeb administracyjnych.
Budynek ten niestety nie spełnia szeregu standardów, choćby pod względem dostępu dla
osób niepełnosprawnych. Nie
mówiąc już o jego funkcjonalności i wyglądzie zewnętrznym. Oczywiście pracowników
można kształcić, szkolić i motywować do pracy, tym samym
podnosić jakość świadczonych
przez urząd usług administracyjnych. Natomiast ze względu
na stan bazy materialnej mimo
szczerych chęci niemożliwym
jest podniesie poziomu obsługi mieszkańców pod kątem
technicznym i funkcjonalnym.
W miarę możliwości budżetowych i lokalowych będziemy starali się także otworzyć
punkt obsługi interesanta czyli
miejsca, w którym mieszkaniec
będzie mógł otrzymać wszelkie kompetentne informacje,
pobrać druki, wypełnić odpowiednie formularze i złożyć
wniosek. Jest to jednak kwestia przynajmniej kilkunastu
najbliższych miesięcy.
red. Dziękuję za rozmowę.
R.Ś. Dziękuję bardzo za rozmowę.
red.

VI SESJA
RADY MIASTA
Dnia 23 lutego br. odbyła
się VI sesja Rady Miasta. Na
sesji obecny był Komendant z
ząbkowskiej Komendy Policji,
który przedstawił Radzie sprawozdanie ze swej działalności.
Uchwały w sprawie odwołania
i powołania Sekretarza Miasta
Ząbki
Z funkcji Sekretarza Miasta
Ząbki odwołano pana Sylwestra
Marzocha, a na to stanowisko powołano pana Roberta
Świątkiewicza.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Gospodarczej na 2007 r.
Zatwierdzono plan pracy
Komisji Gospodarczej na rok
2007, który jest wydrukowany na
stronie 2.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta
Ząbki na 2007 rok.
Do budżetu Miasta Ząbki na
2007 rok wprowadzono zmiany. Ustalono dochody w wysokości 49 936 493 zł. Wydatki
będą kształtować się na poziomie 61 919 855 zł, przy czym
wydatki majątkowe będą na
poziomie 23 264 660 zł, a wydatki inwestycyjne 23 014 660 zł.
Najistotniejsze zmiany to:
– zmniejszenie o 49109 zł planowanych dochodów z tytułu
podatku od czynności cywilno
prawnych;
– zmniejszenie o 246 775 zł
planowanych
dochodów
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
– zwiększenie o 295 884 zł części
oświatowej subwencji ogólnej
z budżetu państwa
– zwiększenie o 320 000 zł
kwoty planowanego dofinansowania z zewnętrznych źródeł na inwestycje
w obszarze oświaty
- zwiększenie o 306 000 zł
wydatków na lokalny transport
zbiorowy z przeznaczeniem na

włączenie stacji PKP Ząbki do
warszawskiej strefy miejskiej;
– zwiększenie o 232 900 zł
wydatków na pomoc społeczną
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych
Komendantowi Powiatowemu
Policji na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33
ust. 2 ustawy o Policji.
Rada Miasta postanowiła przekazać Komendantowi
Powiatowemu Policji z siedzibą
w Wołominie na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe kwocie 120.000 zł z
przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za rok 2007 za
czas służby policjantów, przekraczający normę określoną w
art. 33 ust. 2 ustawy o Policji,
wykonywanej przez dwuosobowe umundurowane patrole
piesze, przyjmując, że za godzinę służby jednego policjanta
rekompensata pieniężna wynosić będzie 20 złotych brutto.
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Ząbki na
lata 2007 – 2013.
Przyjęto Strategię Integracji
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Miasta Ząbki na lata
2007-2013. W strategii zawarto
programy szczegółowe polityki i
pomocy społecznej, przeznaczone do realizacji na terenie miasta. Zostały one ujęte w formie
misji, celów strategicznych, celów
szczegółowych i kierunków działań. Tekst dokumentu do wglądu
w Biurze Rady.
Uchwała w sprawie przyjęcia
Systemu Profilaktyki i Opieki
nad Dzieckiem i Rodziną
Miasta Ząbki.
Rada Miasta przyjęła system
profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną Miasta Ząbki na lata
2007-2013. Dokument powstał
na podstawie ankiety rozesłanej
do osób i instytucji, mających
wpływ na kształt lokalnej polity-

Wyrok Sądu w sprawie Osiedla przy ul. Drewnickiej
9 marca br. zapadł (po procesie trwającym około 7 lat) wyrok
przeciwko:
– byłemu Burmistrzowi Ząbek – Jerzemu B.
– byłemu Prezesowi TBM Batory – Maciejowi G.
– byłemu Kierownikowi Referatu Architektury Urzędu Miasta
– Mariuszowi W. w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu
pozwoleń na budowę oraz przyjęciu do użytkowania budynków
przy ul. Drewnickiej 2, 4 i 6.
Burmistrz i Kierownik Referatu zostali oskarżeni z Art. 231.
§ 1 kk: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Prokuratura i oskarżyciel posiłkowy (przedstawiciel Wspólnoty
Drewnicka 4) wskazywali, że wydane przez Burmistrza pozwolenia
na budowę były niezgodne z prawem, a decyzje o przyjęciu budynków do
użytkowania naraziły na straty właścicieli mieszkań w tych budynkach.
Działania Burmistrza i Kierownika Referatu były ewidentnie na
korzyść firmy TBM Batory.
Sąd jednoznacznie uznał winę oskarżonych i wymierzył dla
byłego Burmistrza karę łączną 1,5 roku pozbawienia wolności w
zawieszeniu na okres dwóch lat. Karę więzienia w zawieszeniu
Sąd zasądził również wobec byłego Kierownika Referatu. Były
prezes otrzymał karę grzywny. Wyroki są nieprawomocne. Przy
pewnych okolicznościach sprawa może ulec jednak przedawnieniu
(od zarzucanych czynów właśnie mija 10 lat, niektóre z zarzutów
zostały nawet przez Sąd Rejonowy umorzone właśnie z powodu
przedawnienia).
Wyroki te (a właściwie jednoznaczne potwierdzenie przez Sąd
rażącego naruszenia prawa na niekorzyść mieszkańców osiedla
Drewnicka 4) dają podstawę mieszkańcom do dochodzenia na
drodze cywilnej od gminy pokrycia kosztów doprowadzenia osiedla
do stanu zgodnego z prawem budowlanym (np. windy w budynkach,
odpowiednia liczba miejsc parkingowych).
Niestety problem ten może dotyczyć także wielu innych osiedli
budowanych przez deweloperów i odbieranych przez byłego
Burmistrza.
Adam Szarubko
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ki społecznej (ośrodek zdrowia,
kościół, szkoła, organizacje pozarządowe), a także do lokalnych
przedsiębiorców, pracowników
socjalnych OPS-u, radnych oraz
mieszkańców miasta. Dzięki temu
zidentyfikowano najważniejsze
kwestie związane z lokalną społecznością. W celu poprawy istniejącej sytuacji zaproponowano
zmiany w zakresie sportu i wypoczynku, poprawy stanu zdrowia
i sprawności, poprawy sytuacji
dzieci niepełnosprawnych, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz
wsparcia dzieci z rodzin ubogich.
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na rozszerzenie zakresu
współdziałania Miasta Ząbki
z Miastem Stołecznym Warszawa
w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.
Wyrażono zgodę na rozszerzenie przedmiotu Porozumienia
Między gminnego
z
dnia
26 marca 2004 r., zawartego
przez Miasto Ząbki z Miastem
Stołecznym Warszawa w zakresie współdziałania w wykonywaniu lokalnego transportu
zbiorowego (komunikacji miejskiej), o sprawy związane z włączeniem terenu Miasta Ząbki
do miejskiej strefy biletowej
objętej tzw. biletem aglomeracyjnym ZTM-KM.
Stanowisko Rady w sprawie
inwestycji realizowanej na terenie miasta Ząbki przez Starostwo
Powiatu Wołomińskiego.
Rada Miasta udzieliła rekomendacji do przeprowadzenia
kompleksowego remontu ze
środków Starostwa Powiatowego
w możliwie najbliższym terminie
dwóch dróg powiatowych: ulicy
Batorego i ulicy Piłsudskiego
z pierwszeństwem wykonania
ulicy Batorego.
Uchwała w sprawie przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Radni po wielu wątpliwościach skierowali uchwałę do
pracy w Komisjach Rady Miasta
celem jej dopracowania.
Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w roku 2006
w mieście Ząbki.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie, które szczegółowo
przedstawiła pani Elżbieta
Strząska
przewodnicząca Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
red.
Domel. Autoryzowany zakład
naprawy AGD naprawia: pralki automatyczne, chłodziarki,
chłodziarko-zamrażalki, 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.

PEŁNA OBSŁUGA
KSIĘGOWA
oraz ZUS
małych / średnich firm
(lic. Min fin.)
Biuro czynne
od poniedziałku do soboty
(soboty po uprzednim
uzgodnieniu)
tel. 0 510 246 888
781 73 63

KONTROLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO PRZEZ URZĄD SKARBOWY
Urząd Skarbowy z Wołomina na przełomie
lutego i marca przeprowadził kontrolę rozliczania podatku VAT przez Miejski Zakład
Komunalny.
Kontrola była następstwem wystąpienia
MZK o zwrot podatku VAT w wysokości
100 tys. zł. Przy tak znaczących kwotach zwrotu, Urząd Skarbowy z reguły dokonuje kontroli
instytucji występującej o zwrot podatku. Miło
mi poinformować, że kontrola wypadła bardzo
pomyślnie. Kontrolerzy z Urzędu Skarbowego
nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości
w księgowości MZK prowadzonej przez
p. Marię Tur – Główną Księgową i pozostałych

pracowników działu finansowego. W związku
z powyższym na konto zakładu wpłynie w niedługim czasie kwota 100 tys. zł, a w następnym
miesiącu kolejne 115 tys. zł.
Zwrot podatku VAT ma związek z realizacją
modernizacji zlewni.
Wyniki kontroli potwierdziły, że zmiany,
o które występowała Komisja Rewizyjna
poprzedniej kadencji i które zostały w końcu
zrealizowane, były uzasadnione i skutkują
dzisiaj pozytywnymi efektami dla naszego
miasta.
radny Waldemar Stachera
CZAS NA ZĄBKI

BEZRADNOŚĆ MIESZKAŃCA?
Dodatnie temperatury pozwalają na prowadzenie intensywnych prac budowlanych przez
prywatnych inwestorów na terenie miasta. To,
co dla jednych jest powodem radości dla innych
niestety wiąże się z negatywnym nastawieniem
do ekip budowlanych. W ostatnim czasie wielokrotnie zwracano mi uwagę, że powinienem
interweniować u burmistrza naszego miasta w
sprawie palenia na terenie budowy odpadów
(folia, tektury, styropian itd.) oraz wywożenia
na drogi gminne ogromnych ilości błota, a
także dewastacji dróg gruntowych niedostosowanych do ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego.
Zgodnie z prawem, każdy pojazd wyjeżdżający z budowy powinien mieć umyte podwozie
w taki sposób, aby nie zanieczyszczać drogi,
a inwestor jest zobowiązany do usunięcia
zanieczyszczenia, jeśli takie wystąpi. Jak widać
mamy już 2007 rok, a na naszych ulicach nic
się nie zmieniło. Czy coś da się w tej sprawie
zrobić?
Otóż po konsultacji okazało się, że możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze polega na
wezwaniu patrolu policji, który ma prawo
nałożyć mandat karny kierownikowi budowy
za zanieczyszczanie drogi. Drugie polega na
mobilizowaniu władz miejskich do skutecznego działania. Otóż okazuje się, że możemy
w podobny sposób złożyć wniosek na policję
o ukaranie zarządcy drogi w trybie przepisów Kodeksu wykroczeń, a w szczególności:

Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną
lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny
przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w
których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1.500 złotych
albo karze nagany.
Art. 101. Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych
o twardej nawierzchni, przechodzących przez
obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej
poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu
lub lodu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg
publicznych do przyległych nieruchomości,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo
karze nagany.
Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca
miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub
zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Być może dopiero kary finansowe zmuszą
zarządzających miastem do skutecznego działania. Osobiście, bowiem, nie mam zamiaru
czekać aż kilka lat na to, aby nasze ulice
i chodniki były czyste.
Z poważaniem
Radny Krzysztof Laskowski

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
„Przedsiębiorca i pracodawca w nowym okresie programowania
funduszy strukturalnych w Polsce 2007 – 2013”
Konferencja odbędzie się w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury w Wołominie 12 kwietnia 2007 o godzinie 10:00 i potrwa do godz. 15:00.
Jej tematem będzie przybliżenie zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego
(RPO) oraz omówienie środków przeznaczonych
na wspieranie średnich i małych przedsiębiorców. Konferencji patronuje Starostwo Powiatu
Wołomińskiego, a organizowane jest przez wicestarostę Piotra Uścińskiego.
Wykład będą prowadzić zaproszeni przedstawiciele z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Departamentu Koordynacji
Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, Agencji Rozwoju Mazowsza
S.A. Albert Borowski z Departamentu
Funduszy Strukturalnych i Pomocowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
wygłosi prelekcję: „Wspieranie przedsiębiorczości w programach regionalnych – doświadczenia
a nowy okres programowania 2007 - 2013”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego 2007–2013 jest głównym instrumentem służącym realizacji celów zaktualizowanej
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego,
przy wykorzystaniu środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpisuje się w
zakreślone cele i priorytety Narodowej Strategii
Spójności 2007–2013 (NSS), która jest podstawą przygotowania w ramach polityki spójności
Programów Operacyjnych dla poszczególnych
województw, na które łącznie przeznaczono
16 mld euro. 27 lutego 2007 r. zakończyła się
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procedura akceptacji na szczeblu krajowym projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, na którego realizację przeznaczono 1,8 mln euro. Średnio na
wsparcie przedsiębiorczości RPO mają przeznaczyć około 30% swoich środków (czyli ok. 0,5 mln
euro). Będzie to miało duże znaczenie w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw
z całego województwa, w tym dla naszego powiatu i gminy.
Oto co na ten temat sądzi wicestarosta Piotr
Uściński: „Fundusze Europejskie to nie tylko pieniądze dla administracji. Samorząd może stymulować
rozwój regionu poprzez zachęcanie przedsiębiorstw
do pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Szczególnie
małe, rodzinne firmy często nie zdają sobie sprawy
z tego, że mają możliwość pozyskania pieniędzy na
rozwój działalności. Chcemy, aby te firmy rozwijały
się, inwestowały i tworzyły nowe miejsca pracy.”
Regionalne programy operacyjne mają dać
przedsiębiorcom możliwość uzyskania szerokiej
pomocy inwestycyjnej i badawczej, a także mają
się przyczynić do ściślejszej współpracy osób ze
sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorcami.
Są przy tym dostosowane do potrzeb i problemów występujących w poszczególnych województwach. W ramach RPO zaprojektowano m.in.:
bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje
przedsiębiorstw, wsparcie powstawania nowych
firm, wsparcie udziału w targach, wystawach oraz
misjach krajowych i zagranicznych, a także wsparcie instytucji otoczenia biznesu.
red.

POZYSKIWANIE FINANSÓW I
RACJONALNE NIMI GOSPODAROWANIE
Rozbieżność poglądów w
wielu sprawach związanych ze
sposobem prowadzenia gospodarki finansowej w Ząbkach
oraz chęć wywierania większego wpływu na to, co, i w
jaki sposób powinno być realizowane w naszym mieście,
zadecydowało o moim kandydowaniu do Rady. Dzięki
Państwa głosom oddanym w
wyborach samorządowych,
zostałem radnym. Za okazane
zaufanie jeszcze raz bardzo
dziękuję.
Wybierając uczestnictwo w
pracach Komisji Gospodarczej
kierowałem się dotychczasowym zainteresowaniem tematami, w sprawie których wielokrotnie kierowałem uwagi,
zapytania i sugestie co do ich
rozwiązania. Codzienne problemy mieszkańców, ale również te dotyczące całego miasta
wymagają podjęcia wielu działań i dużego zaangażowania
zarówno ze strony pracowników Urzędu, radnych ale również samych mieszkańców.
Prace Komisji Gospodarczej,
w tym spotkania z pracownikami referatów miejskich
i kierownikiem MZK, m.in.
miały na celu zapoznanie się
z bieżącymi problemami, stanem zaległych, nieuregulowanych spraw. Komisja podjęła próbę ustalenia „bilansu
zamknięcia” poprzedniego
okresu oraz określiła kierunki
prac na rok 2007, uwzględniające m.in. opracowanie procedur określających zasady
realizacji inwestycji miejskich,
przeprowadzenie procesu opiniowania zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, analizę funkcjonowania i gospodarowania

środkami budżetowymi, zmian
w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym pod kątem
możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz
możliwości przeprowadzenia
reorganizacji MZK, wypracowania koncepcji rozwiązania
problemu nieuregulowanego
stanu prawnego dróg, analizy zapotrzebowania na inwestycje drogowe wynikające
z zaległości i kierunków rozwoju miasta.
Wyrażam nadzieję, że
najbardziej istotna zmiana
w Ząbkach w 2006 r. – zmiana
burmistrza, oraz nowo uruchamiany referat, spowoduje, że również nasze miasto
skorzysta z środków z funduszy unijnych. Tym samym
wymazana zostanie niechlubna plamę, jaką stanowiły
Ząbki na mapie woj. mazowieckiego. Dofinansowanie
lokalnych inwestycji z środków zewnętrznych to jeden z
ważnych aspektów prowadzenia finansów gminnych. Żeby
jednak proces aplikacyjny
mógł być skuteczny, każdej
gminie potrzebne są wcale nie
małe środki na rozpoczęcie
inwestycji jako udział własny.
Inne będzie można sfinansować tylko z pozyskiwanych przez miasto podatków.
Główne pozycje dochodów
budżetu Ząbek to: dochody
od
osób
prawnych,
od osób fizycznych i od
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
(wg planu na 2007 r.) w wysokości 32,4 mln zł, z czego
podatki od nieruchomości
– 6,5 mln zł, podatek od czynCd. na str. 5

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA ZĄBKI
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI OGŁASZA AKCJĘ
„ŚMIECISZ? PŁACISZ!”
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Ząbek
o przekazywanie wszelkich informacji związanych z zaśmiecaniem miasta. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer
tel. 0-22 781-68-14 do 17 wew. 115, lub wysyłając wiadomość zawierającą dowody tego procederu (zdjęcia) na adres:
um@zabki.pl.
Sprawy osób przyłapanych na tym przestępstwie będą kierowane do Sądu Grodzkiego, który z całą pewnością ukarze
„śmieciarzy” karą grzywny na podstawie artykułu 145 kodeksu
wykroczeń.
Nielegalne wysypiska śmieci nie wystawiają najlepszej wizytówki miastu i nam wszystkim. Powinniśmy reagować na
zaśmiecanie. W imię czego warto „kryć” osoby, które się tego
dopuszczają? Reagujmy!
Jesteśmy przekonani, że nasz wspólny wysiłek doprowadzi do
zamierzonego celu - „Czyste Ząbki” - niech to będzie naszym
hasłem w walce o poprawę czystości i estetyki naszego Miasta.
Nie tolerujmy osób, które śmiecąc szpecą nasze otoczenie lub
niszczą naszą wspólną własność, budowaną z pieniędzy pochodzących z naszych podatków.

POZYSKIWANIE FINANSÓW I RACJONALNE NIMI GOSPODAROWANIE (cd. ze str. 4)
ności cywilnoprawnych – 2,1
mln zł, opłaty za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu – 1,2 mln
zł, a około 20,8 mln zł z tytułu udziału gminy w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa. Dla porównania subwencje oświatowe – 8,5 mln
zł, dotacje w zakresie pomocy
społecznej – 4,8 mln zł, inne
dotacje na administrację 185
tyś zł a wpływy z tytułu nabycia nieruchomości, z najmu
i dzierżawy ok. 3,3 mln zł.
W tym miejscu chcę nawiązać do wspomnianej powyżej
konieczności współdziałania
mieszkańców w zakresie wspólnego tworzenia budżetu miasta. Wysokość dochodów z
tytułu udziału gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych skarbu państwa
jest uzależniona od liczby mieszkańców składających rozliczenia
PIT-u w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie oraz podanie jako
miejsca zamieszkania adresu
w Ząbkach. Wszystkim mieszkańcom Ząbek, a w szczególności również pracownikom
Urzędu powinno zależeć na
tym, aby te wpływy do budże-

tu były jak najwyższe. Z przykrością zauważam, że referaty
Urzędu Miasta nie są przygotowane do sprawnego przeprowadzenia akcji zachęcającej do
składania formularzy NIP-3,
które umożliwiałyby rozliczania
się z miejscowym fiskusem z
podatków za 2006 r. Referat
ewidencji ludności nie dysponuje wykazem lokali mieszkalnych w bud. wielorodzinnych
oddawanych do użytkowania od
2003 r. Rozpropagowanie akcji
„mieszkasz – korzystasz – przekaż podatki swojemu miastu” z
pewnością przyniesie dodatkowe
wpływy do budżetu. Jak wysokie,
ilu naszych mieszkańców nie jest
zameldowanych i nie rozlicza się
z fiskusem w Wołominie – tego
jeszcze nie wiemy. Szacunkowo
określa się nawet 8 %. Gdyby
udało się zwiększyć budżet o
ok. 1,2 mln zł to jest to kwota,
o którą warto zabiegać. Nie
trzeba nikogo przekonywać, że
każde dodatkowe środki przełożą się na zwiększony zakres
wykonywanych inwestycji miejskich oraz uregulowanie spraw
własności gruntów. Oczekuję,
że wnioskowany temat znajdzie

zrozumienie i będzie niezwłocznie realizowany.
Ponadto Komisja Gospodarcza wypracowuje stanowisko, uzależniające przyznawanie
pomocy mieszkańcom Ząbek,
których podatki wpływają do
budżetu naszego miasta. Takie
warunki postawione zostały wobec projektu uchwały o
wypłaceniu dodatkowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka. Oddzielny temat stanowi,
narzucone gminom jako obowiązek, dofinansowanie prywatnych przedszkoli, w przypadku
gdy korzystają z nich również
rodziny, nie zameldowane i
odprowadzają podatków dochodowych do urzędu skarbowego w Wołominie. Uważam, że
również w tej sprawie powinna
obowiązywać zasada „korzystasz
– przekaż podatki”
Druga strona medalu to
rozsądne wydawanie środków
z budżetu. Podjęcie uchwały określającej zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz współdziałanie
pomiędzy referatami Urzędu
a Radą Miasta mają zapobiegać takim działaniom

jak:
budowa
chodnika
w ul. Szwoleżerów z pozostawionymi po środku słupami
elektrycznymi, wylewka asfaltu
na utwardzone podłoże z pozostawieniem dziur pomiędzy jezdnią a układanym chodnikiem,
wydawanie warunków zabudowy dla dużych osiedli bez zabezpieczenia miejsc parkingowych
dla gości t.j. przy ul. Kopernika.
Proceder, wykonywania inwestycji miejskich z naruszeniem
zasad gospodarności lub przy
braku poszanowania prywatnej
własności, nie może być kontynuowany.
Jeszcze jeden przykład
dotyczący planowanych inwestycji mieszkaniowych; przy
ul. Skrajnej (przy granicy
z Warszawą), na 11ha powstanie 1182 lokali i 1019 miejsc
parkingowych oraz szkoła
i przedszkole dla 150 dzieci.
Wydane warunki zabudowy
nie przewidują odpowiedniej
ilości miejsc parkingowych
i najwyraźniej nie określone
zostały warunki wykonania
drogi dojazdowej. W trakcie
realizacji deweloper wystąpił
do Gminy o współfinansowa-

nie budowy ul. Skrajnej. Czyżby
podobna sytuacja jak w przypadku ul. Powstańców i osiedla
„Kopernika”. Kolejny problem
jaki się wkrótce pojawi to coraz
większy paraliż komunikacyjny
ul. Piłsudskiego, gdyż będzie
ona stanowiła jedyne ujście
ulicy dojazdowej do budowanego osiedla. Jest to kolejny
przykład działania naruszającego interesy miasta oraz przyszłych i obecnych mieszkańców. Rozwiązanie węzła ul.
Piłsudskiego wymaga szybkiej
budowy ul. Nowoziemowita
przez obszar Warszawy.
Na koniec jeszcze o pracach
na ul. Powstańców. Zgodnie
z zapewnieniami burmistrzów,
w niedługim czasie ustawione
zostaną brakujące znaki, w tym
z zakazem parkowania, progi
spowalniające, wymalowane
pasy dla pieszych, utwardzone
tłuczniem dziury, poprawione
chodniki i studzienki w jezdni.
W celu poprawienia bezpieczeństwa w rejonie szkoły, wnioskuję o wyznaczenie zatoczek
dla autobusów i poprawienie
wjazdu na ul. Mazowiecką.
Grzegorz Majtyka

ODPOWIEDŹ DLA PANA MARKA POŁOMSKIEGO – RADNEGO MAZOWIECKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ
Pozwoli Pan, że pominę
milczeniem Pańskie wątpliwości związane z autorstwem
mojego artykułu. Jedynie chcę
Pana poinformować, że wiedzę
na interesujące mnie tematy
czerpię z różnych źródeł, a w
szczególności:
– ze sprawozdań i posiedzeń
sesji Rady Miasta (zdarza mi
się również uczestniczyć w
sesjach),
– z artykułów oraz spotkań
związanych z kampanią
wyborczą,
– z publikacji umieszczonych
w prasie lokalnej (artykuły
p. Grzegorza Mickiewicza,
p. Roberta Perkowskiego
i innych),
– z rozmów z mieszkańcami
Ząbek,
– z ogólnie dostępnego internetu.
W kwestii dotyczącej byłego
burmistrza wypowiedziałam
się jak w całym artykule we
własnym imieniu, wyrażając
dezaprobatę dla wielu ryzy-

kownych i mało skutecznych
Jego działań, aczkolwiek moje
wypowiedzi nie miały nic
wspólnego z sugerowaną przez
Pana nienawiścią. Uważałam,
że 16-letnie rządy pod batutą jednego ugrupowania były
wystarczające. Konieczna była
zmiana strategii rządzenia.
Kolejny problem, do którego się Pan odniósł to skład
obecnej Rady. Nie zrozumiał
Pan moich intencji, które być
może przedstawiłam mało
przejrzyście. Proszę mi wybaczyć, nie jestem dziennikarzem. Wyznaję również zasadę
„Vox populi vox Dei”, natomiast w artykule chodziło mi
o klarowną współpracę między
wybranymi ugrupowaniami.
Zawsze uważałam, że praca
na rzecz Wspólnoty lokalnej w samorządzie lokalnym
to wielkie wyzwanie, jest tak
samo trudna jak praca w polskim parlamencie. Samorządy
gminne muszą wypracować
sobie własną strategię działa-

nia, opracować działania systemowe adekwatne do potrzeb
miasta i możliwości finansowych gminy.
O składzie Rady decydują
wyborcy i najczęściej są to koalicje z różnych ugrupowań, a
to znaczy, że im więcej osób
z różnych opcji, tym więcej
opinii na jeden temat. Zamiast
daleko posuniętego podziału
„koalicja”, „opozycja” proponowałam pełną współpracę, negocjacje czyli mediacje
zakończone sukcesem, nierzadko kompromisem, szacunek.
Podczas podejmowania decyzji muszą być zachowane racje
merytoryczne, obiektywizm,
zdrowy rozsądek, pragmatyzm
a nade wszystko dobro miasta i jego mieszkańców. Jako
konkluzję przytaczam przysłowia: „Zgoda buduje, niezgoda
rujnuje”, „Tyle mamy włodarzy ile rozumu”. Co zaś dotyczy Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej to napisał
Pan, że radni złożyli dekla-

rację przedstawiającą swoje
intencje, które zostały przyjęte większością głosów Rady
–
i
wszystko
zgodnie
z prawem. Ale ja pytam, czy
zgodnie z wolą wyborców?
Myślę, że radni mają wręcz
obowiązek takiej konfrontacji.
Pyta Pan, czy to przedszkole demokracji – myślę, że
raczej Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Wbrew Pana poglądom uważam, że mam pełne
prawo publicznego wypowiadania swoich myśli, racji
(w tym również niezadowolenia). Należę do osób,
którym są bliskie sprawy ogólnospołeczne i nawet Pana
podejrzenia co do mojej rzetelności, wiedzy, autorstwa
artykułu, sugerowania, że
treść została zainspirowana przez kogoś innego nie
zniechęcą mnie do śledzenia
i oceny wydarzeń. „Fobia
nieufności” bywa nieraz szkodliwa, bo może objawiać się szukaniem „haków” na przeciw-

nika, które są przyczynkiem
nowych konfliktów.
W kwestii spraw gospodarczych, to radni mają możliwość i obowiązek analizowania
potrzeb, realizacji przedsięwzięć, udzielania pełnej informacji społeczności Ząbek. Zaś
wyborcy przez sympatię do
swego miasta mogą tylko proponować, domagać się, aby z
kadencji na kadencję zmieniał
się wizerunek naszego miasta.
Moim marzeniem jest rewitalizacja w planach urbanistycznych Ząbek.
Większość miast w Polsce
ma własny rynek, który spełnia
funkcję centralną, reprezentacyjną. Jest miejscem okolicznościowych imprez i spotkań
mieszkańców. Przywrócenie
przestrzennego ładu miasta to
też duża estetyka i ożywienie
gospodarcze.
Z wyrazami szacunku
Barbara Pastewka

życie, niż w pełnym pasji i
napuszonej powagi zastanawianiu się nad takimi błahostkami, jak: „opracowanie
działań systemowych, adekwatnych do…”, „zmiana
strategii rządzenia” czy „klarowna współpraca między
ugrupowaniami”.

Życzę Pani zatem dalszych
owocnych przemyśleń – ale
może już raczej w sprawach
bliższych życiu, w dziedzinie
których mężczyźni są bez wątpienia słabiej uzdolnieni…
Z należnym szacunkiem
Marek Połomski

SZANOWNA PANI!
Zastanawia mnie Pani upodobanie do jałowych, pseudouczonych dyskursów na tematy polityczno-samorządowe.
Przypuszczam, że ma Pani
aspirację ku temu, aby stać
się taką ząbkowską profesor
Jadwigą Staniszkis. Jest to niewątpliwie godne odnotowania

– ale, niech mi będzie wolno
powiedzieć Pani najzupełniej
szczerze: od politologicznych
dywagacji nic raczej nikomu
nie przybędzie…
Pani sama na pewno wie,
że takie bezproduktywne, nie
przynoszące pożytku zajęcia
jak: dyskusje polityczne czy cho-

„MOJE DZIECKO W MOIM MIEŚCIE"
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach zaprasza wszystkich
mieszkańców Ząbek, którzy fotografują swoje pociechy, do
udziału w wystawie "Moje dziecko w moim mieście". Wystawa
uświetni obchody 40 rocznicy nadania praw miejskich naszemu
miastu. Otwarcie nastąpi 16 czerwca 2007 r., o godz. 17:00
w Galerii ORLEJ MOK. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie udziału do 30 kwietnia 2007. Do 15 maja 2007 r. prosimy
przygotować 10 zdjęć na płycie CD, z których 6 wydrukujemy
i przedstawimy na wystawie.
MOK

ciażby kibicowanie w sporcie,
charakteryzują przede wszystkim mężczyzn.
Kobieta zaś, moim skromnym zdaniem, lepiej odnajduje się w sprawach wyższych
i twórczych; o wiele bardziej
w podejmowaniu wyzwań,
stawianych przez prawdziwe

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W ZAJĘCIACH
Zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci w wieku 4 – 7 lat. W programie zajęcia z rytmiki, śpiewu,
tańca, krótkich form teatralnych. Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 17:15 w MOK przy
ul. Orlej 8.
BALET dla dzieci w wieku 4 – 6 lat oraz 7 – 12 lat. Główne cele zajęć z baletu: koordynują ruchy
ciała, prostują sylwetkę, korygują wady postawy, wzmacniają mięśnie i ścięgna, rozwijają poczucie rytmu,
ćwiczą pamięć i wyobraźnię przestrzenną, uwrażliwiają na piękno i estetykę ruchu.
Zapisy w sekretariacie MOK przy ul. Słowackiego 10 lub telefonicznie nr 022 781 64 30.
MOK
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SŁÓW KILKA O KSIĄŻCE R. ŻBIKOWSKIEGO „ZĄBKI – DZIEJE – LUDZIE – MIASTO”
Z uwagą przeczytałem
wypożyczoną z biblioteki
książkę R. Żbikowskiego
„Ząbki – dzieje – ludzie
–
miasto”.
Wcześniej
chciałem ją nabyć nie tylko
dla siebie, ale również dla
mojego znajomego, staruszka
K. Mazija ze Świdnicy, który
we wrześniu 1944 r. wyzwalał
Ząbki. Niestety książka ta
jest tak dostępna jak ocet
w okresie stanu wojennego.
Nie żałuję jednak, że nie
wydałem na nią trochę
pieniędzy z emerytury.
W książce jest bardzo
dużo informacji o ludziach,
proboszczach,
parafii,
„włodarzach” miasta, w
którym żyję od 1953 r.
i trochę – nazwijmy działałem.
Są to materiały bardzo cenne
dla obecnych i przyszłych
mieszkańców i Autorowi
należy się podziękowanie
i uznanie. Są jednak również
przeinaczenia i przemilczenia
i o nich chcę trochę napisać.
Strona 91 – ks. I. Skorupka
nie odprawiał mszy w Ząbkach,
a już absolutnie nie rozgrywał
w wolnych chwilach meczy piłki
siatkowej. Z miarodajnych
źródeł wynika, że ten ksiądz
dwukrotnie zwracał się do
kardynała
Kakowskiego
o pozwolenie wstąpienia do
wojska. Decyzję otrzymał od
biskupa polowego St. Galla
dnia 31 lipca. Rozpoczęła
się dla niego twarda praca.
Godziny
spędzane
w
koszarach, na dworcach,
na słuchaniu spowiedzi, na
żegnaniu odjeżdżających na
front. Wracał spracowany
późną nocą, czasami o 5
nad ranem. 12 sierpnia

późno wrócił do mieszkania
i napisał testament, a w nim
„proszę mnie pochować w albie
i ornacie”. 13 sierpnia wczesnym rankiem, z oddziałem
liczącym około 800 ochotników
pieszo wyruszył w stronę Ząbek.
Nie skorzystał z ofiarowanego
mu pojazdu przez dowódcę.
Do Ząbek przybyli około
południa i zameldowali się
u gen. Burcharda – Bukackiego.
Późnym
wieczorem
po
zjedzeniu kolacji zostali
skierowani do wsi Ossów. Ząbki
w tych dniach były etapem
niewielkiego
odpoczynku
wojska i wielkim szpitalem.
W Ossowie kapelan Skorupka
i inni oficerowie trochę się
przespali w chłopskiej izbie
na sianie. Walki wybuchły
wczesnym rankiem. Wziął w
nich udział i ks. Skorupka. Jak
zginął nie wiadomo. Jego ciało,
bez butów, zegarka i portfela
oraz ciała ok. 300 zabitych
i
rannych
znaleziono
14 sierpnia po walce.
W książce jest zdjęcie,
a pod nim podpis „Budynek
wybudowany w roku 1919 dla
gen. Władysława Sikorskiego”.
Budynek ten na kredyt
hipoteczny nabył bodajże
w 1921 r. Sikorski, by po
wielu latach rozłąki wynikłej
z powodu wojny, być z żoną
Heleną i córką Zosią.
Wydaje mi się, że w tej
książce należałoby troszeczkę
więcej napisać o tym generale,
kilkuletnim mieszkańcu Ząbek.
W tym czasie był szefem sztabu
generalnego,
ministrem,
premierem, a po 20 grudnia
1922 r. w Zgromadzeniu
Narodowym – kandydatem na
Prezydenta Polski. Wówczas

zwyciężył St. Wojciechowski
popierany przez W. Witosa.
Inne drobniejsze uwagi.
Biuro Gromadzkiej Rady
powołanej w 1952 r. mieściło
się przy ul. Górnośląskiej 4
i składało się z dość dużego
pokoju i kuchni. Braliśmy
tam ślub 11 X 1953 r. Były
dwa etaty, jeden miał Z.
Rychłowski, który dawał nam
ślub, oraz drugi etat miała M.
Grochowska – od wszystkiego,
nasz drugi świadek. Po tej
uroczystości zagotowała wodę
na herbatę, przy piciu której
trochę gawędziliśmy. Między
innymi o ząbkowskim AK.
Rychłowski wspominał, że
ząbkowskie AK było silne. W
pierwszych dniach sierpnia
1994 r. po trudach nawiązano
kontakt z kierownictwem
Powstania Warszawskiego.
Chcieli przyjść z pomocą, ale
powstańcy potrzebowali broni
a nie ludzi, a broni oni również
nie mieli.
Inicjatorem
budowy
pierwszych osiedli domków
jednorodzinnych stojących
do dziś za torami i w rejonie
ul.
Lotniczej
był
przewodniczący
Pękalski,
a Szkoły nr 2 Skrańka i
Lempart, a nie Smyka. Ten jako
troskliwy kierownik obecnej
jedynki był raczej zasmucony,
bo wszystkie środki szły na
inną, a nie jego szkołę.
Pierwsze
posiedzenie
Rady Miejskiej, (byłem na
niej), zakończyło się późnym
wieczorem, a nie o godz. 12.
Kwiaty przewodniczącemu
PRN z Wołomina, a nie
wszystkim obecnym, wręczyła
A. Skrańska i 3 uczennice.
Nie były to przedszkolaki, bo

SZANOWNY PANIE F. MACIEJOWSKI!
Bardzo się cieszę, że
napisana
przeze
mnie
książka o Ząbkach cieszy się
wielkim powodzeniem wśród
zdecydowanej
większości
społeczeństwa
naszego
miasta. Ja osobiście uważam,
że każdy pisze według
swej wiedzy i ponosi za to
odpowiedzialność. Nikt nie ma
prawa cenzurowania czyjejś
pracy. Porównanie do octu w
stanie wojennym nie jest na
miejscu, gdyż jak wiemy octu
było dużo a książki nie można
dostać.
Ks. Ignacy Skorupka.
W dniu 14 sierpnia 1920 r
w Ząbkach stacjonowało wiele
jednostek Wojska Polskiego
między innymi 8 DP, której
kapelanem był Ks. Ignacy
Skorupka. Dnia 14 sierpnia
l920 r kapelan ks. Skorupka
odprawił polową 1 Mszę
Świętą. W Mszy brała udział
cała 8 DP oraz wiele osób
społeczeństwa wsi Ząbki:
Leon Dudzinski (z którym
rozmawiałem
osobiście),
Karol Książek, Czesław Bąk,
Stanisław Betlejewski, Janina
Świderska, Otylia Bąk oraz
wiele innych osób. Odbyła się
ogólna spowiedź, ks. Skorupka
pobłogosławił żołnierzy idących
na front. W roku 1920 Wojsko
Polskie było już stabilne
i zorganizowane. Wszyscy

ochotnicy musieli otrzymać
przydział i być wpisanym do
ewidencji. Ksiądz Skorupka
nie był oficerem, tylko
kapelanem i nie jest to
możliwe, aby prowadził 800
ochotników (byli do tego
oficerowie - 800 ludzi to prawie
pułk wojska). Było kilka wersji
śmierci ks. Skorupki np. zginął
idąc do ataku z krzyżem
i stułą na szyi. Druga wersja
podana przez pana Franciszka
Maciejowskiego, że zginął
w nieznanych okolicznościach
ciało znaleziono na drugi
dzień bez butów, zegarka
i portfela. Kto wie, że ksiądz
Skorupka
miał
portfel
i
zegarek.
Zwycięska
operacja określona „Cudem
nad Wisłą” znalazła odbicie
w licznych obrazach, na
których malowano Matkę
Boską wspierającą z nieba
żołnierzy polskich idących
do ataku z ks. Skorupką na
czele. Postać ks. Skorupki
została wykreowana przez
mjr Janusza Jędrzejewicza
ze Sztabu Generalnego
WP. Stworzył on legendę
oddziałującą na wyobraźnię
mas. Ksiądz Ignacy Skorupka
opiewany w literaturze, prasie
i malarstwie faktycznie zginął
w Ossowie pod Wołominem,
ale nie tak jak chce tego
legenda. Został śmiertelnie

ugodzony zabłąkaną kulą,
kiedy w opłotkach wiejskich
chałup, pochylony nad ciężko
rannym żołnierzem z 236 pp,
udzielał mu ostatniej posługi
religijnej. Po zwycięskiej
bitwie na rynku w Radzyminie
dowódca frontu północnego
gen. J. Haller odznaczył
pośmiertnie kapelana 8 DP ks.
Ignacego Skorupkę Krzyżem
Virtuti Militari V klasy oraz
nadał mu stopień majora WP
[Cezary Leżeński, Kwatera
139. Opowieść o marszałku
Rydzu Śmigłym, t.1 Lublin,
1989, str. 159-160].
Gen. Sikorski.
Faktycznie, gen Sikorski
to wielki człowiek wielce
zasłużony dla naszego kraju,
ale z Ząbkami to ma wspólnego
tylko tyle, że w latach 1920
-1923 był właścicielem willi
przy ul. Słowackiego 107.
Sprzedając willę nie myślał o
spędzaniu w niej ostatnich lat
swego życia. W czasie II wojny
światowej gen. nie cierpiał z
powodu rozłąki z bliskimi, gdyż
jego żona Helena i córka Zofia
Leśniewska przebywały razem
z gen. w Londynie (córka
zginęła w czasie katastrofy
samolotu). Nie posiadam
żadnych informacji, że gen.
Sikorski mieszkał w Ząbkach.
Uznałem, że taka informacja o
generale Sikorskim wystarcza.

przedszkole nr 1 powstało
chyba rok później.
Jeśli Autor pisze o
budowie cukierni, piekarni,
to należałoby napisać o budowanej szkole katechetycznej
wysiłkiem mieszkańców po
wyprowadzeniu w 1961 r.
religii ze szkół. Może więcej
(trzeba było napisać w książce)
o pracach społecznych. Było 14
komitetów osiedlowych, przy
budowie ulic, przeprowadzaniu
gazyfikacji i kanalizacji.
Nie
chciałbym
być
recenzentem, bo nie mam już
zdrowia, ale podarowałbym
wspominki
o
Stalinie,
Żukowskim, Rokosowskim.
Czy wspominać to? Jeśli
tak, to inaczej o walkach z
bandytyzmem w pierwszych
powojennych latach. Za takich
uważano wówczas działaczy
AK i mikołajczykowskiego
PSL. Chyba należałoby napisać
o powstaniu Solidarności.
Jeszcze przed okrągłym
stołem działacze ząbkowskiej
solidarności byli zapraszani na
posiedzenia Rady i jej Komisje.
Może należy wspomnieć, że
Ząbki były pierwsze w wielu
sprawach w województwie, np.
w wydawaniu lokalnej gazetki
(Sobieski, Stworzyjan).
Polacy – emigranci, na apel
Sikorskiego nie szczędzili
grosza na Wojsko Polskie, ale
również po wojnie ufundowali
szkołę w wiosce Hyżne k.
Rzeszowa, gdzie W. Sikorski
spędził dzieciństwo (chyba
jedyną w Polsce nazwaną jego
imieniem). Na uroczystość
nadania imienia patrona
Szkole nie mogła już przyjechać
z Londynu jego żona Helena,
staruszka, mieszkanka Ząbek

w latach 1921 – 25. Napisała
list, którego fragment zacytuję,
bo może być apelem nie tylko
do młodzieży w Hyżnem, ale
także i Ząbek.
„Młodzieży Polska. Tutaj
na tej ziemi spędził dzieciństwo
i młode lata Władysław Sikorski.
Od najwcześniejszych dni
życia marzył, że będzie polskim
żołnierzem i będzie walczył
o wolność i niepodległość
Polski. I wiedział, że tylko
drogą nauki i posiadania
wiedzy dojdzie do celu. Marzenia
jego się spełniły. Walczył
i zginął dla niepodległej Polski.
Przykładajcie się pilnie i niech
Wasza Szkoła, która na patrona
przybrała nazwisko Generała
Władysława Sikorskiego świeci
innym swoim przykładem.
Niech dobry Bóg Wam
błogosławi w Waszych naukach
i wysiłkach”.
Franciszek Maciejowski

Biuro Gromadzkiej Rady.
Biuro nowej Gromadzkiej
Rady Narodowej mieściło się w
jednym pokoju. Pracownikami
byli Zygmunt Rychłowski
– przewodniczący, Maria
Grochowska – sekretarz, Albin
Krzyżanowski – kierownik
USC, Jan Hartman, Krystyna
Kosińska-Gryz oraz Wacław
Wieczorek.
Inicjatorami
budowy szkoły nr 2 byli: Wacław
Pękalski – przewodniczący
BRN i Tadeusz Smyka, a nie
pan Lempart i pani Skraińska.
Pan Lempart rozpoczął pracę
w roku 1965, natomiast
p. Skraińska w roku 1962.
Obaj panowie Smyka i Pękalski
znali doskonale warunki jakie
panowały w szkole nr 1. Było
bardzo dużo dzieci, a ludności
przybywało, dlatego zależało
im, aby jak najszybciej
pobudować szkołę.
I sesja MRN.
Napisałem, że na salę weszła
grupa przedszkolaków z
Przedszkola nr 1 w Ząbkach
przy ul. Szpitalnej róg
Kochanowskiego, pod opieką
Barbary
Suchodolskiej.
Przedszkolaki obdarowały
kwiatami władze miasta
oraz zaproszonych gości, nie
wręczano wszystkim.
Szkoła katechetyczna.
O szkole katechetycznej
pisałem w pierwszej pracy
pt. „W cieniu stolicy” pisząc
o zasługach ks. Tadeusza
Karolaka na str. 30.

Gazetka samorządowa.
Incjatorami założenia gazetki
samorządowej „Rezonans” byli
R. Stworzyjan, F. Maciejowski,
Ryszard Źbikowski i Robert
Fidura.
Stalin, Żukowski
i Rokossowski.
Nie wiem co miał na myśli
piszący te słowa. Nie wiem,
kto to był Żukowski, być może
chodziło o marsz Żukowa.
Kim był Stalin wszyscy wiemy.
Natomiast marsz. Rokossowski
i marsz. Żukow to wspaniali
dowódcy armii radzieckiej.
Nie wiem, co ja mam z tym
coś wspólnego. Stara maksyma
mówi „Jest prawda zasadnicza,
że zwycięzców się nie rozlicza”.
Nie wiem co ma wspólnego
z Ząbkami to, że Piłsudski
jeździł pociągiem do Wilna
przez
Ząbki.
Bardzo
wzruszający list napisała pani
Helena Sikorska do młodzieży
w Hyżnem. Może on odnosić
się do całej młodzieży
w Polsce.
Związki Zawodowe.
Nie pisałem o żadnej
organizacji
związkowej,
więc nie pisałem także
o „Solidarności”. Jako były
radny potwierdzam, że na
sesje Rady byli zapraszani
członkowie „Solidarności”
Henryk Skilimowski, Antoni
Sosnowski oraz pani Kret.

P.S. Codziennie w Ząbkach
do nowoczesnego Gimnazjum
Nr 1 idzie młodzież ul. Gen.
W. Sikorskiego, (nie piszę
aby się chwalić, ale nadanej
nazwy z mojej inicjatywy,
przebiegającej obok mojego
domu). Co dzisiejsza młodzież
wie o Generale Sikorskim?
Chyba drugiej postaci po
J. Piłsudskim. Jest w Ząbkach
i ul. Piłsudskiego.
Przez Ząbki, pociągiem,
wielokrotnie
do
Wilna
przejeżdżał Józef Piłsudski.
Ostatni jego przejazd na
3 miesiące przed śmiercią miał
miejsce w lutym 1935 r. na
pogrzeb siostry Zofii.

z poważaniem
Ryszard Żbikowski
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ALE TO JUŻ BYŁO .... czyli
Spotkanie po latach absolwentów klasy VIIIc Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach
„Nie dopuść nigdy, aby ludzie
po spotkaniu z tobą nie odchodzili
trochę szczęśliwsi”
Matka Teresa z Kalkuty
Takie motto towarzyszyło
spotkaniu absolwentów z S. P.
2 w Ząbkach z wychowawczynią
p. Wiesławą Klepacz. Jedyną i
niepowtarzalną, gdyż prowadziła
klasę „c” przez osiem lat.
Dziesięć lat temu pisałam o
tym, (chodzi o tę samą grupę)
pod nagłówkiem „Spotkanie po
latach”. 20. 01. 2007 r. minęło
prawie 27 lat jak zakończyliśmy
edukację na poziomie podstawowym. Jacy byliśmy wtedy,
a jacy jesteśmy teraz ....?
Atmosfera
wieczoru
była niezwykła. Wzruszona
p. Klepacz pięknie przywitała
się z nami, bacznie przyglądając
się niektórym twarzom –
(bo któryś z kolegów ma
jakby wyższe czoło, inni
zmienili
kolor
włosów).
Zespół
muzyczny
AWA
pod kierownictwem Agaty
Mikołajczuk
przywoływał
wspomnienia piosenkami z
tamtych lat. Recital rozpoczęto piosenką M. Rodowicz „Ale to już było”,
a potem „Kto za tobą w szkole
ganiał” – Czarnych Gitar
i wreszcie przypomnienie pierwszych miłości – „Remedium,
Przeżyj to sam”. Trudno się
przyznać, ale łezka zakręciła się
w oku lub „ścisnęło w dołku”.
Dysputy, jakie prowadziliśmy,
stały na wysokim poziomie
intelektualnym i kulturalnym.
Tak naprawdę nie zmieniliśmy

się my, tylko nasze podejście do
życia. I tak jak powiedziała p.
Wiesława – spróbujcie spojrzeć
na siebie z boku, z perspektywy
czasu i dopiero wtedy dokonujcie
oceny. Jesteście po prostu
o kilkanaście lat dojrzalsi i
mądrzejsi. Większość nabrała pokory do życia. Dla mnie
to spotkanie było jak godzina
wychowawcza, na której podsumowaliśmy „kawałek” naszego
życia. Rozmawialiśmy o tym,
jakimi wartościami kierujemy się
przy podejmowaniu decyzji, co
dla nas, ludzi po 40- ce, jest ważne
– zdrowie, przyszłość naszych
dzieci czy kariera zawodowa.
Jak dobrze spotkać się
z
dawnymi
znajomymi,
z którymi niegdyś dzieliło się
jedną ławkę, pożyczało długopis
czy ołówek, no i oczywiście,
od których ściągało się na
klasówkach. Jak fajnie jest
usłyszeć, że udało się im w życiu.
Kiedy w 1980 r. opuszczałam
szkołę – myślałam – nareszcie
– teraz czeka na mnie nowa
placówka, inni nauczyciele,
nowi koledzy. Wtedy inaczej
patrzyłam na świat. Teraz,
20 stycznia słuchałam tego, co
mówi p. Klepacz, inaczej, jakby
uważniej. A kiedy powiedziała,
że „Człowiek tak naprawdę wart
jest tyle, ile dobrego zrobił dla
innego człowieka”, zrozumiałam,
że to jest dla nas kolejna praca
domowa. Zatrzymaj się, nie
pędź! Oryginalne pamiątki,
o której zadbali organizatorzy,
będą nam wszystkim przypominać o latach spędzonych
w „podstawówce”.

Spotkanie w Gimnazjum nr 2
przechodzi do historii. Zostają
wspomnienia.
W imieniu całej klasy
Renata Włodarska
P.S. Do tego garnuszka
cudownych
wspomnień
muszę jeszcze coś dodać. Jak
moje „szalone dziewczyny”
z VIIIc zakomunikowały
mi, że organizują znowu
spotkanie, nie dowierzałam.
Ale nie miałam wątpliwości,
że wszystko się uda, że
jest taka potrzeba. Spotkaliśmy
się w Gimnazjum nr 2
u p. Małgorzaty Zyśk, dla nas
– Małgosi Baranowskiej, która
sześć lat chodziła do tej klasy.

Czas nie chciał się zatrzymać.
Dochodziła godz. 24.00, kiedy
wychodziliśmy ze szkoły.
Nikomu się nigdzie nie śpieszyło.
Cudownie, że moi absolwenci
umieją zatrzymać się w biegu.
Większość z nich wie, co jest
ważne w życiu. Zaimponowali
mi – że umieją mówić o sobie, że
chwalą się drobnymi sukcesami,
nie kryją też porażek. Z dumą
pokazują zdjęcia swoich najbliższych – żon, mężów, dzieci.
Po powrocie do domu, patrząc
na piękne czerwone róże,
zastanawiałam się nad tym, jaki
jest mój udział w tym, że są tacy
wspaniali, kochani, po prostu
normalni. Odpowiedź znalazłam
w słowach wielkiego mistrza

Michała Anioła „Każdy kamień
kryje w sobie rzeźbę. Trzeba tylko
odłupać niepotrzebne kawałki,
by odkryć jego piękno”. Ja, jako
wychowawczyni przez osiem lat
„odłupałam” kilka drobniutkich
kawałków, resztę zrobili nasi
rodzice i następni nauczyciele
i inni ludzie, których spotkaliście na swojej drodze. Jestem
z Was dumna.
Dziękuję
Wiesława Klepacz
Pomysłodawczynią i głównym
koordynatorem spotkania była
Jola Piłczyńska.
„Wspomnienia po latach"
Och! Tak! Pamiętam te lata
podstawowej szkoły. Wtedy
człowiek był młody, piękny
i wesoły... Piętrzyło
się nam w głowie wiele pomysłów, że czasami nawet człowiek odchodził od zmysłów.
I pamiętam nauczycielkę...
Ona naszą wychowawczynią
była, przez pełne osiem lat
naszą klasę uczyła. Sympatyczna, cierpliwa, miła, choć
czasami się na nas złościła. Za
nasze ﬁgle... Różne dziwne
psoty..., ale to tylko były takie
tam, dziecięce głupoty.
Niekiedy któremuś z nas linijką po łapach dala. Tylko wtedy,
to ona takie prawo miała.
– Dziennikiem trzasnęła,
pięścią w stół walnęła, a klasa
na baczność od razu stanęła. Upilnować nas, nie
ukrywam, niekiedy było
trudno. Ale inaczej w klasie
byłoby nudno.
Udało jej się wytrwać razem
z nami do końca tej szkoły i
najważniejsze jest to, że dzięki
niej VIII-ej „c” nie skończyły
matoły.
Tak ją właśnie czasami wspominamy. A teraz, razem dziękując, brawami nagradzamy...

DBAJMY O WSPÓLNE DOBRO
Projekt edukacyjno ekologiczny „Czyste Ząbki” opracowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach
Od początków swojego
istnienia człowiek i otaczające
środowisko stanowili nierozerwalną całość przenikającą się wzajemnie. Ludzie
oddziaływali na środowisko i
przekształcali je dla własnych
potrzeb, nie zakłócając przy tym
równowagi biologicznej.
W miarę rozwoju cywilizacyjnego, potrzeby ludzi
stawały
się
większe,
a ingerencja w otaczającą
przyrodę coraz silniejsza.
Człowiek częściej ujarzmiał
przyrodę
i
intensywniej
eksploatował zasoby ziemi.
Wraz z rozwojem cywilizacji
i przemysłu pojawiły się
problemy ze zwiększającą
się w zastraszającym tempie
ilością śmieci. Problem ten
dotyczy także naszego miasta.

Ze względu na położenie
– przedmieścia Warszawy oraz
specyfikę zabudowy- przewaga
domów
jednorodzinnych,
borykamy się z rosnącą ilością
nielegalnych, dzikich wysypisk.
Otaczające nas lasy, zamiast
stać się miejscem aktywnego
wypoczynku,
zmieniane
są w składowisko różnego
rodzaju odpadów. Dzieje się
to niestety za sprawą naszych
mieszkańców.
W trosce o wspólne dobro,
jakim jest środowisko naturalne
oraz by uwrażliwić młodzież
na konieczność ochrony tegoż
środowiska, w Publicznym
Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach
powstał projekt edukacyjnoekologiczny „Czyste Ząbki”.
Autorami projektu są mgr
Renata Koc – pedagog szkolny,

mgr Katarzyna Markowska
– psycholog i mgr Jolanta
Gałecka – nauczyciel biologii.
Celem projektu jest przede
wszystkim wdrażanie młodzieży
do podstawowych działań
proekologicznych w najbliższym
otoczeniu, domu, szkole, jak też
do odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za własne
zdrowie i wobec przyrody.
Poprzez realizację projektu
chcemy wdrażać młodych
ludzi do aktywności na rzecz
środowiska lokalnego.
Projekt zakłada uczestnictwo w nim całej społeczności
szkolnej. Przewiduje się również
włączenie do współpracy
rodzin uczniów, pracowników
samorządu lokalnego, Nadleśnictwa Drewnica, Zakładu
Oczyszczania Miasta oraz
mieszkańców.
Projekt nasz zyskał akceptację
zarówno władz lokalnych jak
też Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego
została nam przyznana dotacja
na jego realizację. Do chwili
dopełnienia formalności i
przekazania pieniędzy przez
WFOŚiGW, samorząd gminy
podjął
się
finansowania
projektu.
Na lekcjach biologii, geografii,
fizyki i chemii młodzież
została
wprowadzona
w
problematykę zanieczyszczenia
środowiska i wyposażona w

wiedzę teoretyczną dotyczącą
zagrożeń jakie niesie za sobą złe
gospodarowanie odpadami.
W dniu 13 października
wyszliśmy z działaniami poza
mury szkoły. Tego dnia część
młodzieży
przygotowała
pojemniki na zużyte baterie i
rozmieściła je w lokalnych
instytucjach: Urzędzie Miasta,
na pocztach, w przychodniach
lekarskich.
Inna
grupa
młodzieży pracowała przy
założeniu skalniaka. Na terenie
szkoły zostały rozmieszczone
pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów. Największa grupa
uczniów została zaangażowana
w
przygotowanie
mapy
zanieczyszczeń terenów leśnych
Ząbek. Młodzież dokonała
analizy ilościowej i jakościowej
zaśmiecenia okolicznych lasów.
Na podstawie ich raportów
sporządziliśmy mapę, która
będzie przekazana do władz
miasta, Nadleśnictwa Drewnica oraz do Starostwa.
W drugim etapie realizacji
projektu planujemy przeprowadzenie akcji informacyjnej
wśród mieszkańców, motywującej do selektywnej zbiórki
odpadów oraz do podpisywania
umów z MZO na wywóz
nieczystości. Wraz z młodzieżą
przygotowujemy ulotki adresowane do rodziców, sąsiadów
i wszystkich mieszkańców,
wskazujemy na korzyści płynące
ze świadomego gospodarowania

odpadami
oraz
dbałości
o otaczające nas środowisko.
Ulotki te będą przez uczniów
roznoszone i wrzucane do
skrzynek pocztowych na terenie
całego miasta.
Nasz projekt przewiduje
też zadrzewienie otoczenia
szkoły, z pozyskanego materiału sadzeniowego z EKOdomku /za surowce wtórne
zebrane przez uczniów/ oraz
Nadleśnictwa
Drewnica,
likwidację wytypowanych dzikich
wysypisk,
uporządkowanie
i unowocześnienie ścieżki
rowerowej w lesie.
Realizacja projektu ma na
celu podnoszenie świadomości
i rozwijanie odpowiedzialności
za stan otaczającej nas
przyrody,
ukształtowanie
nawyków selektywnej zbiórki
odpadów w gospodarstwie
domowym oraz potrzeby
podejmowania aktywności na
rzecz utrzymania porządku
w swoim otoczeniu.
Chcemy, żeby edukacja
ekologiczna młodzieży wpłynęła na wzrost świadomości
i odpowiedzialności w ich
dorosłym życiu, a osobiste
zaangażowanie w prace na
rzecz środowiska naturalnego,
przyczyniło się do lepszej
dbałości o nie w przyszłości.
Koordynatorzy projektu
Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Ząbkach
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KOMUNIKAT WĘDKARSKI
Zarząd Koła Miejskiego nr 130 Polskiego Związku Wędkarskiego w Ząbkach informuje,
że dnia 22 lutego 2007 r. w lokalu Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. Orla 8) odbyło się Walne
Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła za rok 2006. W spotkaniu udział wzięło 37 osób.
Zgromadzeni zgodnie z przyjętym porządkiem obrad wysłuchali sprawozdania Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po krótkiej dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej
zebrani udzielili Zarządowi absolutorium za ubiegły rok. Następnie przedstawiony został
i zatwierdzony przez aklamację plan pracy i preliminarz budżetowy na 2007 r. Przyjęty do realizacji plan działania zawiera m.in. następujące zadania:
– zorganizowanie 2 wycieczek autokarowych na wspólne wędkowanie,
– przeprowadzenie zawodów wędkarskich o mistrzostwo koła w dyscyplinach spławikowej
i spinningowej,
– udział drużyny naszego koła w kilku zawodach wędkarskich takich jak m.in. IX Puchar
Starosty Powiatu Wołomińskiego, Puchar 4 stawów w Zielonce, mistrzostwa okręgu
mazowieckiego w dyscyplinach spławikowej i spinningowej,
– wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowanie konkursu o tematyce proekologicznej dla dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne.
Na Walne Zgromadzenie naszego koła przybył zaproszony przez Zarząd Prezes Zarządu
Okręgu Mazowieckiego PZW kol. Zbigniew Bedyński. Zaproszony gość wziął udział w dyskusji
na tematy związane m.in. z wędkarstwem, ochroną wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem, połowami rybackimi, kontrolami zezwoleń na wędkowanie, zmianami organizacyjnymi
w Związku, wyjaśniając wiele wątpliwości zgłaszanych przez uczestników zebrania.
Na zakończenie obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, w której treści zawarty został
postulat skierowany do Zarządu Okręgu o podjęcie działań zmierzających do częściowego uchylenia zakazu połowu ryb poniżej zapory Dębe.
Szczegółowe informacje dla wędkarzy.
Skarbnik Koła pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00 w lokalu MOK ul Orla 8
(egzaminy na kartę wędkarską). Wiosenna wycieczka autokarowa odbędzie się w dniach 11 – 13
maja br. do miejscowości Pogorzelec nad Narwią. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą
do 7 maja. Zawody spławikowe o mistrzostwo Koła zostaną zorganizowane w niedzielę 28 kwietnia na udostępnionym bezpłatnie komercyjnym łowisku firmy „Dolcan” zlokalizowanym ok.
15 km za Wyszkowem. Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach przyjmowane będą do 24 kwietnia.
Planowany wyjazd autokaru z wędkarzami zgłoszonymi do zawodów o godzinie 6.00.
Prezes Zarządu Koła
Franciszek Dąbrowski
W dniach 30.03-01.04.2007 r. odbĊdzie siĊ organizowany
przez harcerzy z Ząbek i Zielonki

I Harcerski Rajd Pieszy TROP

Trasa rajdu poprowadzona bĊdzie z Ząbek nad Zalew
ZegrzyĔski przez ZielonkĊ, Marki, WólkĊ RadzymiĔską,
Beniaminów i RyniĊ
Patronat nad Rajdem objąá Burmistrz Miasta Ząbki i
Starosta Powiatu WoáomiĔskiego.

"Uprasza siĊ o nie strzelanie do dziwnie wyglądających
osób przemykających lasami w tym okresie."

www.rajd-trop.ovh.org

KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin mieści się przy
ul. 3 Maja, wejście od frontu obok Apteki, lokal nr 1 na parterze. Nastąpiła zmiana numeru
telefonu, aktualny numer to 022 781 63 61 . Punkt Konsultacyjny jest czynny w środy i czwartki od
godz. 16 do 18. W tym samym miejscu można również uzyskać poradę kuratora sądowego, który
dyżuruje w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 18.00-20.00. W każdy piątek o godz. 17.15 w
Punkcie Konsultacyjnym odbywają się spotkania terapeutyczne dla osób współuzależnionych, a w
środy o godz. 18 w szkole katechetycznej przy Parafii Św. Trójcy – spotkania grupy AA.
red.

1% - BEZCENNA POMOC
SZANOWNI PAŃSTWO
Rozważcie możliwość przekazania 1% z Waszego podatku dochodowego dla Koła TPD Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach. Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 (Dz.U. Nr 96, poz.
873) możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na działalność naszej organizacji.
Wpłat prosimy dokonywać na konto : TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul.
Kredytowa 1 A 00-056 Warszawa Nr. 11 1060 0076 0000 4010 2000 5361 Tytułem : 1% dla TPD
Ząbki. Wpłaty można dokonać tylko w terminie 1 stycznia - 30 kwietnia. KAŻDA ZŁOTÓWKA
JEST DLA NAS BEZCENNA.
Komenda Hufca ZHP w Ząbkach zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Ząbki o przekazanie 1% podatku dla ząbkowskich harcerzy. Hufiec Ząbki istnieje już od 32 lat. ZHP jest
największym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce. W codziennej pracy drużyn uczymy
nasze dzieci jak być samodzielnym, pożytecznym i odpowiedzialnym. Staramy się kontynuować
tradycyjne wartości. Ewentualne wpłaty prosimy przekazywać na nasze konto: Komenda Hufca
ZHP w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11 nr 88102010420000860200094250
Z harcerskim pozdrowieniem C Z U W A J !
Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy wszystkich pacjentów
przychodni przy ul. Orla 1 o ponowne wypełnienie deklaracji przynależności do naszej
przychodni i wyboru lekarza, pielęgniarki i pielęgniarki położnej

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Szkoły i uczniowie klas IV-VI
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego składają
serdeczne podziękowania Radzie Rodziców
za ufundowanie pięknych i funkcjonalnych szafek w szatni.
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UWAGA RODZICE !
ZAPISY DO SZKOàY
W sekretariacie szkoáy w dniach 19.03. - 25.04.2007r. odbywaü siĊ
bĊdą zapisy do oddziaáów „O” – rocznik 2001 i klas I - rocznik 2000
na rok szkolny 2007/08.
Wymagane dokumenty: dowód osobisty rodzica i odpis aktu urodzenia dziecka.
Zapraszamy w nw. godzinach:
wtorek
– godz. 10.00 –17.30
poniedziaáek, Ğroda, czwartek, piątek – godz.8.30 –15.30
DzieĔ Otwarty w Szkole Podstawowej Nr2 w Ząbkach
Uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoáy Podstawowej Nr2
im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach zapraszają wszystkich
zainteresowanych na DzieĔ Otwarty Szkoáy
29 marca 2007r./czwartek/ w godz. od godz.16.00 do 18.30..
W programie m.in.:
- zajĊcia otwarte w oddziaáach zerowych,
- zajĊcia pokazowe w klasach integracyjnych,
- prezentacja dorobku,
- zwiedzanie szkoáy,
- dyĪur Rady Rodziców,
- dyĪur dyrektora szkoáy

ROZKŁAD JAZDY LINII X
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA TRASIE Ząbki
ul. Powstańców - Warszawa Pl. Bankowy (obowiązuje
od 01.02.2007) dni powszednie (od poniedziałku do piątku).
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Odjazdy z Ząbek
5.20
22. 14.40
5.40
23. 15.10
6.00
24. 15.30
6.20
25. 15.50
6.40
26. 16.10
7.00
27. 16.30
7.20
28. 16.50
7.40
29. 17.10
8.00
30. 17.30
8.20
31. 17.50
8.40
32. 18.10
9.10
33. 18.30
9.40
34. 18.50
10.00 35. 19.10
10.40 36. 19.40
11.00 37. 20.10
11.40 38. 20.40
12.00 39. 21.10
12.40 40. 22.10
13.30
14.10

Odjazdy z Warszawy
l.
5.55
22. 15.25
2.
6.15
23. 15.45
3.
6.35
24. 16.10
4.
6.55
25. 16.25
5.
7.15
26. 16.45
6.
7.40
27. 17.05
7.
8.00
28. 17.25
8.
8.30
29. 17.45
9.
8.45
30. 18.05
10.
9.10
31. 18.25
11.
9.30
32. 18.50
12.
9.55
33. 19.15
13. 10.25 34. 19.35
14. 10.45 35. 19.55
15. 11.25 36. 20.25
16. 11.45 37. 20.55
17. 12.25 38. 21.25
18. 12.45 39. 21.45
19. 13.25 40. 22.45
20. 14.15
21. 14.50

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA TRASIE Ząbki
ul. Powstańców - Warszawa Pl. Bankowy (obowiązuje od
04.01.2007) soboty, niedziele i święta (z wyjątkiem Wigilii
Bożego Narodzenia, 1 dnia Świat Bożego Narodzenia, 1 dnia
Świąt Wielkanocnych oraz Sylwestra).
Odjazdy z Ząbek
Odjazdy z Warszawy
l.
6.00
13. 14.10
l.
6.45
14. 15.45
2.
6.30
14. 15.00
2.
7.15
15. 16.20
3.
7.00
15. 15.40
3.
7.45
16. 17.00
4.
7.30
16. 16.20
4.
8.15
17. 17.45
5.
8.00
17. 17.00
5.
8.45
18. 18.25
6.
8.40
18. 17.40
6.
9.15
19. 19.05
7.
9.20
19. 18.20
7.
10.10 20. 19.35
8.
10.00 20. 18.50
8.
10.40 21. 20.05
9.
10.50 21. 19.20
9.
11.35 22. 20.45
10. 11.40 22. 20.00
10. 12.30 23. 21.45
11. 13.20
11. 12.30 23. 21.00
22.45
24.
zjazd do
12. 14.10
12. 13.20 24. 22.15
zajezdni
13. 15.00
CENY BILETÓW: jednorazowy normalny - 2 zł, jednorazowy
ulgowy 1 zł, miesięczny imienny normalny - 60 zł, miesięczny
imienny ulgowy - 30 zł. Sprzedaż biletów miesięcznych odbywa
się w sklepie spożywczym przy skrzyżowaniu ulic Orlej i 3-go
Maja w 2 ostatnie dni miesiąca oraz 1 dzień miesiąca obowiązywania biletu.
Ulga przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom
i emerytom. Warunkiem uzyskania ulgi przez studentów jest
przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej, natomiast przez
emerytów legitymacji lub ostatniego odcinka emerytury.
Prosimy o kierowanie wszelkich uwag i wniosków dotyczących
komunikacji na adres: P.K.A. TANDEM ul. Morska 1 05-270
Marki Tel. 517-264-124, kontakt@tandem.net.pl
Gazeta ukazuje się w ostatnią niedzielę miesiąca. Następny
numer ukaże się w ostatnią niedzielę kwietnia. Gazeta
dostępna jest również na www.zabki.pl, www.powstancow2.
prv.pl, www.zabki.net.pl. Jeśli chcesz otrzymywać gazetę
w wersji elektronicznej lub umieścić ją na swojej stronie
internetowej wyślij e-mail na adres coslychac0@op.pl

