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Prace nad Strategią Rozwoju
Miasta Ząbki

S

trategia rozwoju to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych każdego samorządu. Porządnie przygotowany nie tylko stawia dobrą diagnozę sytuacji
obecnej, ale co ważniejsze, wytycza główne kierunki rozwoju. W wymiarze praktycznym jest to też dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne.
Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ząbki na lata
2014–2023 powoli dobiegają końca. Została opracowana już pierwsza wersja dokumentu strategicznego, do
którego zebrano uwagi i są w trakcie nanoszenia przez
zespół projektowy.
Zostały już także przeprowadzone badania ankietowe, których wstępne wyniki zostały przedstawione
na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 20 października br.
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Przedszkole
artystyczno-sportowe

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT
 Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
 Przestronne sale, każda przystosowana
do poszczególnych zajęć
 Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
 Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe,
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
 Własna kuchnia

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63
22 762 42 41
696 055 822

Konsultacje społeczne dokumentu mają zostać zakończone z końcem października br. i do tego czasu ma również zostać opracowana ostateczna wersja Strategii Rozwoju
Miasta Ząbki na lata 2014–2023.
Dla osób, którym los miasta nie jest obojętny jest to
lektura wręcz obowiązkowa. Z materiałami dotyczącymi
strategii można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta
(www.zabki.pl).
red.
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Publiczne Gimnazjum Nr 1

Uniwersytet Otwarty
w Ząbkach rozpoczął
II semestr nauki

SPRZEDAM
dom 110 m2
z garażem
wolnostojącym 50 m2

21 października Uniwersytet Otwarty w Ząbkach, po przerwie
wakacyjnej, zainaugurował II semestr nauki.

Działka 900 m2

Podczas pierwszego wykładu, zebrani usłyszeli wiele ciekawostek
z przeszłości dotyczących życia Zofii Nałkowskiej a także początków
funkcjonowania samych Ząbek. Wykład poprowadziła dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie Marzena Kubacz.
W wykładzie inauguracyjnym udział wzięli: starosta wołomiński Piotr Uściński, burmistrz Ząbek Robert Perkowski wraz ze swoim
zastępcą Arturem Murawskim, dyrektor ząbkowskiego oddziału
SK Banku Barbara Maksimczuk a także kilkudziesięciu słuchaczy uniwersytetu. Starostwo jest dla uniwersytetu organem prowadzącym,
miasto Ząbki i SK Bank wspierają tę inicjatywę. Starosta wołomiński
i burmistrz Ząbek, podczas przemówień, docenili dotychczasową
działalność edukacyjno-kulturalną uniwersytetu. Prezes S-PUO Jadwiga Suk – organizatorka przedsięwzięcia, która poprowadziła
spotkanie, przedstawiła zebranym harmonogram wykładów i wycieczek na rozpoczynający się rok akademicki. W swoim powitaniu
podziękowała staroście wołomińskiemu, burmistrzowi Ząbek i dyrektor SKBanku oraz dyrekcji Gimnazjum nr 1 za współpracę i pomoc
w umożliwieniu uruchomienia Uniwersytetu Otwartego w Ząbkach.
Starosta, podczas spotkania otrzymał tytuł honorowego słuchacza.
Burmistrz Ząbek ze swoim zastępcą w podziękowaniu za inicjatywę
i pracę na rzecz Uniwersytetu Otwartego w Ząbkach, wręczyli pani
prezes bukiet kwiatów.
Uniwersytet co prawda rozpoczął już swoją działalność w tym
roku akademickim, ale można dołączyć do zgłębiających wiedzę słuchaczy, niemalże w każdej chwili. A na pewno dołączyć warto. Aby
się zapisać na zajęcia należy skontaktować się z prezes Jadwigą Suk
tel. 510-236-436, e-mail:j.suk@wp.pl .

Ząbki,
ul. Narutowicza 13

Iwona Potęga
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Tel. 22 781 60 76;
502 733 415
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Ząbki trzecią gminą w Polsce

W

ciągu ostatnich kilku lat na terenie miasta Ząbki zmieniło
się wiele. Miasto rozwija się dynamicznie, co zostało wielokrotnie dostrzeżone i nagrodzone przez kapituły prestiżowych
konkursów. Docenili to także autorzy raportu podsumowującego kończącą się kadencję samorządu 2010–2014. Wśród gmin
o największej dynamice rozwoju w obszarze społecznym Ząbki
zajęły zaszczytne 3 miejsce.
Ranking przygotowany został przez firmę Curulis Sp. z o.o., i jak piszą jego
twórcy, prace nad jego stworzeniem trwały kilka miesięcy. Podczas prac nad
raportem zbadano 2479 jednostek
samorządu terytorialnego (wszystkie gminy, oraz miasta na prawach
powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze
gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby
zająć wysoką pozycję w rankingu
ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we
wszystkich częściach składowych.
Ranking miał na celu uwypuklenie zmian, jakie dokonały się w jednostce dzięki działaniom władz
lokalnych, które najlepiej dbają
o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie
z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.
Joanna Wysocka

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Marki, ul. Piłsudskiego 2
wejście od ul. Drewnickiej
naprzeciwko wyjazdu z Makro

514 151 312
Godziny otwarcia:
pon.–czw.: 10:00–23:00
piąt.–sob.: 11:00–01:00
niedz.:
10.00–20:00

– internista
– specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
– badania profilaktyczne
pracowników (wstępne, okresowe,
kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323
www.lekarz-zabki.pl

PASMANTERIA
I PREZENTY
www.pasmanteriaiprezenty.pl

W ofercie mamy wiele
pomysłów na prezenty
na każdą okazję oraz
artykuły pasmanteryjne,
niepowtarzalne dodatki
i ozdoby.

Zapraszamy również do
SKLEPIKU !!!!
Ząbki ul. Powstańców 6
www.pasmanteriaiprezenty.pl

tel. 722-064-624

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo
(pełen zakres)
– serwis klimatyzacji
– wulkanizacja
– mechanika pojazdowa
– korzystne umowy
serwisowe dla firm
tel. (22) 781-54-64;
605-580-590
www.romika.com.pl
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Koniec kadencji samorządowej 2010–2014

To

dobry czas na podsumowanie mijającego okresu, ale też na refleksję i plany na przyszłość. O pracy Rady Miasta Ząbki rozmawiamy z jej przewodniczącym Wojciechem Gut.

Czas biegnie szybko i już za kilka tygodni nowe wybory samorządowe.
Tak, to prawda. Raz na cztery lata mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię o pracy Rady
Miasta i Burmistrza przy pomocy kartki wyborczej.
Jak Pan uważa, jaka to będzie ocena?
Dziś trudno jest odpowiedzieć na takie
pytanie, przede wszystkim dlatego, że nadchodzące wybory będą inne od poprzednich.
Teraz wybierzemy jednego radnego, w każdym z 21 okręgów. Osoba, która dostanie
najwięcej głosów zostanie radnym. Bez znaczenia będzie fakt, ile głosów uzyska komitet
wyborczy, z którego kandydat startuje. Teraz naprawdę jeden głos może zadecydować
o wszystkim. Ale osobiście jestem przekonany,
że mieszkańcy pozytywnie ocenią pracę Radnych mijającej kadencji.
Z czego wynika to przekonanie?
Wystarczy spojrzeć wokół siebie, aby zobaczyć jak bardzo zmieniły się Ząbki przez
ostatnie 4 lata. Osoby, które kiedyś były
w naszym mieście, wjeżdżając do niego po
pewnym czasie z trudem mogą je poznać. To
wynik przede wszystkim niespełna 40 km nowych dróg. Równe, jasno oświetlone jezdnie,
to widok, który kilka lat temu był tylko marzeniem. Dziś to codzienność, do której przywykliśmy. Budowanych lub remontowanych dróg jest tak dużo, że już ich
oddawanie do użytku nie budzi tylu emocji co kiedyś. To efekt pracy Panów
Burmistrzów ale i bez wątpienia całej Rady. Chyba najczęściej wymienianą
podczas obrad była ulica Żwirki, która nie do końca wpisywała się w koncepcję
rozwoju dróg w mieście. Aby skutecznie rozpocząć jej budowę, Rada musiała
zmienić treść uchwały dotyczącej prac nad budżetem, tak aby Radni mieli rzeczywisty wpływ na jego kształt. Jednak miała ona zastosowanie do ostatniej
uchwały budżetowej i nie do końca nowe rozwiązania zostały wykorzystane.
Perełką w koronie inwestycji jest oczywiście tunel, który stanowi obiekt zazdrości sąsiednich gmin. Jeżeli dodamy do tego basen, trybunę, tor rolkowy,
lodowisko, bezpłatną komunikację, grunty pod nową szkołę podstawową, to
widzimy jak wiele pracy musiała wykonać Rada Miasta, aby to wszystko mogło dojść do skutku.
Dodajmy do tego takie zagadnienia jak: przygotowanie inwestycji budowy stacji uzdatniania wody, doprowadzenie do rozpoczęcia budowy szpitala
na Drewnicy, przygotowanie inwestycji pod budowę i rozbudowę szkół, rozpoczęcie procesu wymiany oświetlenia na LED oraz wiele spraw z życia codziennego i mamy już prawie pełny obraz tego, czym na co dzień zajmują się
radni w naszym mieście.
Oczywistym jest fakt, że rozwój i zarządzanie miastem nie mógł umknąć
obserwatorom zewnętrznym. W wielu rankingach Ząbki plasują się w pierwszej
dziesiątce w kraju. Dla przykładu przytoczę tylko dwa ostatnie:
– trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin o największej dynamice
rozwoju w obszarach społecznych,
– ósme miejsce w rankingu małych miast w Polsce dotyczącym jakości samorządowych finansów.
A może trochę statystyki?
Oczywiście. Praca radnych w liczbach wygląda równie imponująco. W bieżącej kadencji dotychczas odbyły się 62 sesje j i niespełna 400 posiedzeń
różnych komisji. Efektem prac było około 1000 różnych aktów prawnych regulujących wszystkie obszary funkcjonowania miasta. Podejmując uchwały w zakresie budżetu Rada rozdysponowała przez okres swej kadencji przeszło 400
000 000, 00 złotych. Nie można niczego zarzucić również radnym pod względem frekwencji na sesjach Rady Miasta, która oscylowała w okolicach 90 %.
Pan Radny Paweł Poboży nie opuścił żadnej sesja, a kilku Radnych po jednej.
Radni również składali projekty uchwał, interpelacje i zapytania – niedościgniony wzór w tym zakresie stanowi Pan Radny Robert Świątkiewicz, który
łącznie zgłosił niespełna 200 interpelacji w tym przeszło 100 na piśmie. Oprócz
typowych obowiązków Radni uczestniczyli również w rożnego rodzaju uroczystościach - tutaj prym wiedzie Pani Radna Zofia Dąbrowska.
Czy mimo wszystko praca Radny przekłada się na zadowolenie mieszkańców?
No cóż, wiadomo nie od dzisiaj, że nie ma możliwości, aby wszyscy byli zadowoleni. Różne grupy społeczne mają różne oczekiwania. Dzieci i ich rodzice
oczekują placów zabaw, przedszkoli, szkół.
Osoby pracujące w Warszawie lepszej komunikacji ze stolicą, młodzież boisk i hali sportowej, a starsi lepszego dostępu do opieki zdrowotnej, czy miejsc,
gdzie mogą mile spędzić wolny czas.
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Jeśli nałożymy na to priorytety wynikające z zainteresowań, przekonań, światopoglądu, lokalizacji geograficznej i jeszcze wielu
innych czynników oraz zawsze ograniczony
zasób finansowy to dochodzimy do przekonania, że konieczny jest kompromis.
Rola radnych to wsłuchanie się w potrzeby wyborców i przeniesienie ich oczekiwań na salę obrad oraz przekonanie
pozostałych osób do tego, że powinno się
zrobić pewną rzecz poprzez osiągnięcie
porozumienia. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że często możliwość podejmowania decyzji przez radnych włożona jest
w ramy aktów prawnych, na które nie mają
oni żadnego wpływu.
Jednak bez względu na to, w której grupie priorytetów znajduje się mieszkaniec jest
kilka spraw, która dotykają wszystkich. Mam
tu na myśli przed wszystkim cenę wody oraz
selektywny odbiór śmieci. Istotnym problemem jest również baza oświatowa oraz skomunikowanie Ząbek z Warszawą.
No właśnie, co z tą wodą? Czy to prawda, że nasze ceny są najwyższe w kraju?
Tak źle nie jest. W rankingu cen wody
znajdujemy się na 77 miejscu w kraju, a wyprzedzają nas np. Zielonka i Marki. Ale to
prawda, że ceny są wysokie, jednak mimo
wszystko czterokrotnie niższe niż w najdroższej gminie, gdzie jej koszt przekracza 68 złotych.
Wysoka cena wynika przede wszystkim z faktu, że Ząbki od lat 80-tych, są
podłączone do warszawskiej oczyszczalni „Czajka”. Również sieć wodociągowa znajduje się od dawna w stołecznej sieci. W związku z tym Warszawa działa
jak monopolista, narzucając wysokie ceny.
Kolejna sprawa to stawki dla mieszkańców.
Cena wody i ścieków jest ustanowiona taryfą, którą corocznie podejmuje Rada Miasta. Stawki w taryfie są kalkulowane na podstawie tzw. wniosku
taryfowego.
Wniosek taryfowy składa PGK, ale wpływ Rady na jego kształt jest tak naprawę iluzoryczny. Jeżeli Rada odrzuci propozycję (jak to miało miejsce wiele razy,
często jednogłośnie), wniosek i tak wejdzie w życie po miesiącu od odrzucenia.
Chcąc rozwiązać powyższy problem Rada Miasta podjęła decyzję o budowie własnej stacji uzdatniania wody. W tej chwili mamy już działkę oraz przygotowywana jest dokumentacja budowlana, a w najbliższym czasie PGK wystąpi
o pozwolenie na budowę.
Czy chciałby Pan może wskazać jakąś osobę, z grona radnych, która
szczególnie wyróżniła się w mijającej kadencji?
Z pewnością wśród radnych jest kilka osób, które były bardziej aktywne
na sali obrad. Jednak nie chciałbym w ten sposób dokonywać oceny ich pracy. Osobiście uważam, że wszyscy radni przyczynili się do tego, jak wygląda
nasze miasto dziś. Jedni na salę obrad wnieśli doświadczenie samorządowca
inni młodzieńczy zapał i zaangażowanie. Wulkan emocji spotykał się ze stoickim spokojem. Również polityczny „układ sił” miał poważny wpływ na podejmowane decyzje. Jednak najważniejsze jest to, że w mojej ocenie, Rada
pracowała bardziej merytorycznie niż emocjonalnie. Widać to było w dyskusjach nad projektami uchwał, które były bardzo rzeczowe i konkretne. Był to
bez wątpienia efekt pracy radnych w poszczególnych komisjach, w których
temat był wcześniej przedyskutowany.
Jakie wyzwania czekają nową Radę?
Przed nową Radą wiele problemów do rozwiązania ale i wiele nowych możliwości. W tej chwili jesteśmy w przededniu uruchomienia kolejnych środków
unijnych z perspektywy 2014–2020.
Możliwość ich wykorzystania uzależniona jest od strategi rozwoju Miasta
Ząbki. Aktualnie trwają zaawansowane prace nad tym dokumentem. Strategia
wytyczy też determinanty rozwoju miasta w następnych latach.
Zgodnie z jej założeniami w Ząbkach powinno powstać bardzo dużo nowych inwestycji. Część z nich została już wymieniona wcześniej. Dla mnie
szczególnie istotna jest praca na poprawą estetyki miasta. Chciałbym stworzyć
nowe, ogólnie dostępne miejsca użyteczności publicznej, gdzie mogłyby być
realizowane pasje mieszkańców. Popołudniowy, niedzielny spacer z rodziną,
z przerwą na lody a wokół uśmiechnięte osoby.
Kończąc chciałbym podziękować wszystkim Radnym za ich pracę na rzecz
naszego Miasta. Miasta, w którym wszyscy mieszkamy. Za niespełna miesiąc
nowe wybory samorządowe. Naszym mieszkańcom życzę mądrych i trafnych
decyzji.
Dziękuję za rozmowę
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O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Ząbki
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki „rejon ulic Kruczej i Wroniej”
przygotowanego na podstawie Uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r.,
Uchwałą Nr XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r.,
Uchwałą Nr XXXIII/271/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r.,
Uchwałą Nr LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. i Uchwałą Nr LV/514/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach
od 3 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16,
w godzinach: od 1000 do 1800 – poniedziałki; od 800 do 1600 – wtorki, środy, czwartki; od 700 do 1500 – piątki.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona
w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, na sali konferencyjnej (parter budynku),
w dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi można składać: w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, ustnie do
protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do
dnia 31 grudnia 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż został wywieszony do
publicznej wiadomości, na okres 21 dni w siedzibie Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WARSZTAT
DEKARSKI
• ciecie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe

 Nieruchomość gruntowa położona w Ząbkach przy
ul. Wolności – Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Burmistrza
Miasta Ząbki z dnia 3 października 2014 r.

• orynnowanie z ocynku

Pełna treść zarządzeń jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej (w zakładce Zarządzenia).

• akcesoria dachowe

• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760
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Dwadzieścia trzy lata działalności Praskiej Giełdy Spożywczej

Dokonania i perspektywy
Dwudziesta trzecia rocznica powstania Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach stała się dobrą okazją do uroczystego spotkania
osób tworzących ten rynek hurtowy produktów spożywczych,
a także czynnych uczestników rynku.

www.zabki.pl

Na rzecz społeczności
ząbkowskiej
Janusz Dąbrowski – dyrektor promocji Praskiej
Giełdy Spożywczej
Aktywnie wspieramy działalność kulturalno-sportową
na terenie Ząbek. Zorganizowaliśmy dla młodzieży konkursy plastyczne i fotograficzne oraz Festiwal Kolęd i Pastorałek „Młodzież Mazowsza u wrót stajenki”, który stał
się kulturalną wizytówką Ząbek. Jesteśmy sponsorem
klubu „Siatkarz Ząbki” oraz wspomagamy coroczne Jesienne Biegi Przełajowe. Praska Giełda Spożywcza organizuje także akcje charytatywne oraz
wspiera finansowo, a także w postaci żywności zorganizowane formy pomocy na rzecz ubogich i potrzebujących wśród ząbkowskiej społeczności.
Coraz więcej naszych hurtowni umożliwia mieszkańcom Ząbek dokonywanie zakupów w atrakcyjnych cenach, zwłaszcza w soboty.

Obchody 30. rocznicy
męczeńskiej śmierci
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Do licznie zgromadzonych z tej okazji gości, do pracowników Praskiej Giełdy, hurtowników działających na tym rynku oraz ich kontrahentów – zwrócił
się z serdecznym powitaniem przewodniczący Rady Nadzorczej Agro-Techniki S.A. Zenon Daniłowski. Założyciel Praskiej Giełdy i jej wieloletni prezes, kierujący jej rozwojem przez niemal cały okres jej istnienia stwierdził, że wszyscy
uczestnicy tego przedsięwzięcia, jakim jest Praska Giełda Spożywcza, mogą
z perspektywy lat z satysfakcją stwierdzić, że niewątpliwie odnieśli sukces. Ponadto Praska Giełda, obok osiągnięcia biznesowego z punktu widzenia wielu
ludzi i firm, jest również miejscem pracy dla kilkuset osób, którzy dzięki niej
przyzwoicie zarabiają i mają z tego powodu satysfakcję.
Wśród licznych gości honorowych, którzy swoją obecnością zechcieli
podkreślić znaczenie gospodarcze Praskiej Giełdy Spożywczej w kontekście
obchodów kolejnej rocznicy jej powstania, obecny był sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Pietrewicz oraz Robert Perkowski – burmistrz
miasta w Ząbkach.
– Obecnie mamy inne oblicze Polski, przemysłu spożywczego, w konsekwencji handlu hurtowego oraz detalicznego – skonstatował przewodniczący
Zenon Daniłowski, bowiem jest on bardziej uporządkowany i konkurencyjny.
Wyraził przekonanie, że rozwój handlu, mimo że stawia przed przedsiębiorcami
wyzwania poważniejsze niż dawniej – poszedł zasadniczo w dobrym kierunku.
Zenon Daniłowski serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom hurtowego rynku spożywczego na Giełdzie za 23 lata wspólnej pracy i wkład
w rozwój Praskiej Giełdy Spożywczej. Dzisiaj jesteśmy dumni z tego, co wszyscy razem osiągnęliśmy! – stwierdził na zakończenie swojego wystąpienia.
Burmistrz Robert Perkowski podkreślił z kolei wkład Praskiej Giełdy Spożywczej we wzbogacenie ząbkowskiego biznesu oraz lokalnego rynku pracy. Wyraził uznanie dla skali rozwoju w minionych latach i zaznaczył, że Praska Giełda
buduje markę także miastu, na terenie którego jest zlokalizowana, stanowiąc
element jego identyfikacji wobec otoczenia zewnętrznego.
Istotnym elementem programu rocznicowych obchodów istnienia Praskiej
Giełdy Spożywczej były nagrody dedykowane uczestnikom rynku hurtowego.
Formą uhonorowania osób, instytucji i firm szczególnie zasłużonych dla
rozwoju Praskiej Giełdy Spożywczej są statuetki „Solidny Partner Praskiej Giełdy
Spożywczej”. Zostały wręczone w 2 kategoriach. W kategorii producenci statuetki otrzymali: Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Zbigniew Jabłoński, Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie. W kategorii klienci-sklepy
statuetkę otrzymali: Sprzedaż Artykułów Spożywczych i Chemicznych Mirosław
Ołdak w Warszawie-Zaciszu, Delikatesy „Emiś” w Kobyłce oraz Sklep Spożywczo-Przemysłowy Alicji Piękoś w Markach.
Wręczono także Statuetki „Polski Smak 2014” oraz laury „Hurtownia Przyjazna Klientowi”.
Po części oficjalnej uroczystość rocznicowa przekształciła się w radosny
piknik, który uświetniły: największe przeboje światowej popularności zespołu
„Boney M” z drugiej połowy lat siedemdziesiątych, wykonanych równie żywiołowo przez znakomity zespół „Boney M Imitation”, znane covery w wykonaniu
grupy Pizza Driver oraz pokazy sztuki barmańskiej. Spotkanie rocznicowe odbyło się w leśnej scenerii otoczenia restauracji „Na Skrajnej”.
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W naszej ząbkowskiej Parafii Św. Trójcy Ks. Jerzy Popiełuszko po wyświęceniach kapłańskich w 1972 r. rozpoczął posługę
duszpasterską, którą sprawował do 1975 r. W tej Parafii obchody 30 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
zostały zorganizowane przez ks. prałata Edwarda Kowarę – proboszcza Parafii Św. Trójcy w Ząbkach i Ryszarda Walczaka – prezesa Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” i Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Na uroczystej Mszy
Świętej modlono się za pośrednictwem Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko i o rychłą Jego kanonizację.
Podczas kazania ks. proboszcz przybliżył biografię męczennika naszych
czasów i Jego postawę godną do naśladowania w dążeniu do świętości. Następnie po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni udali się przed pomnik ks. Jerzego Popiełuszki wybudowany z inicjatywy Ryszarda Walczaka w 1997 r., gdzie
odmówiono modlitwę. Delegacje z pocztem sztandarowym z Gimnazjum nr 2
im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Komitetu Katyńskiego i Komitetu Ks. Jerzego Popiełuszki złożyły kwiaty. Wokół pomnika przez cały dzień była prezentowana
wystawa pt.: „Ks. Jerzy w naszej Pamięci” zorganizowana w 2010 r. przez Ryszarda Walczaka pod patronatem J.E. ks. abp Henryka Hosera - ordynariusza
Diecezji Warszawsko – Praskiej. Wystawa ta przez prawie 4 lata była prezentowana w kilkudziesięciu miejscach Polski, w kościołach i szkołach, przybliżając
przede wszystkim dzieciom i młodzieży ale także dorosłym życie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pracę duszpasterską i ofiarę jaką poniósł dla Boga i Ojczyzny.
Przedstawiciele zarządu Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki jeszcze
tego samego dnia udali się na uroczystości rocznicowe do żoliborskiego Sanktuarium, gdzie o godz. 16.30 wraz z delegacją Komisji Krajowej i Regionów złożyli kwiaty przy grobie Patrona Solidarności nadanego 31 sierpnia br. dekretem
Ojca Św. Franciszka. Następnie ponad 200 delegacji pocztów sztandarowych
NSZZ Solidarność z całego kraju i komitetu modliło wraz z przewodniczącym
Piotrem Dudą przy grobie swojego Patrona, na zmianę podczas trwającej
Mszy Świętej przedstawiciele wielu środowisk pełnili wartę przy grobie bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Ostatnie 15 minut wartę trzymała przy grobie swojego
Patrona Komisja Krajowa NSZZ Solidarność z Przewodniczącym Piotrem Dudą
i Ryszardem Walczakiem prezesem Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
i Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”, towarzyszyli im górale z Poronina.
Red.

www.zabki.pl
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Uroczystość pasowania
w Przedszkolu Nr 1 „Zielony Dinek” w Ząbkach
„Numer jeden dla nas będzie, numer jeden zawsze, wszędzie. Numer jeden czy już znasz, to Przedszkole Dinek nasz !” Tak śpiewały przedszkolaki z Przedszkola nr 1 „Zielony Dinek”. We
wtorek 14 października 2014 r. pierwszą ważną uroczystość przedszkolną
w swoim życiu przeżyły przedszkolaki, które we wrześniu po raz pierwszy
przekroczyły próg przedszkola, oraz ich pierwszy publiczny występ przed
licznie zgromadzoną publicznością. Pasowanie na przedszkolaka jest kolejnym etapem okresu adaptacji dziecka do nowych warunków. W naszym
przedszkolu poczyniono wiele starań, aby 39 nowych dzieci pokonało stres

i niepokój przy przekraczaniu progu przedszkola. Po odśpiewaniu hymnu
przedszkola, uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Świeżak witając zebranych gości. Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, w której
uczestniczą dzieci, personel przedszkola, rodzice, zaproszeni goście. Gośćmi honorowymi pasowania byli radni miasta Ząbki, przedstawiciele władz
Miasta oraz rady rodziców. Wśród zaproszonych gości był radny, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, a przede wszystkim absolwent naszego
przedszkola p. Grzegorz Siwek, który w podziękowaniu za wieloletnią współpracę został wyróżniony dyplomem „Przyjaciela Przedszkola”.
W pięknie udekorowanej sali było wesoło i kolorowo, każda grupa dzieci wystąpiła w innym kolorze koszulek odpowiednio do nazwy grupy. Swój
program artystyczny przedstawiły wszystkie grupy przedszkolne. Po zakończonej części artystycznej Pani dyrektor, oraz „Zielony Dinek” dotykając
każdego dziecka olbrzymim ołówkiem dokonała uroczystego pasowania,
włączając dzieci do grona przedszkolaków. Na pamiątkę pasowania dzieci
otrzymały dyplom przedszkolaka. Najbardziej słodką niespodzianką był tort
w kształcie „Zielonego Dinka”, ufundowany przez radę rodziców. Nie zabrakło również akcentu z okazji Dnia Nauczyciela. Przedszkolaki zaśpiewały
swoim paniom piosenki i recytowały wierszyki z okazji ich święta. Sekretarz
Urzędu Miasta p. Patrycja Żołnierzak w imieniu Pana Burmistrza złożyła podziękowanie wszystkim pracownikom przedszkola za dotychczasową pracę i życzyła dalszych sukcesów. Najlepsi pracownicy przedszkola otrzymali
przyznane przez dyrektora nagrody i dyplomy. Podziękowania i jesienne
bukiety kwiatów pracownicy otrzymali od Rady Rodziców. Tego dnia nie
zabrakło uśmiechów uwiecznionych na zdjęciach. Od tej pory wszystkie
nowe dzieci poczuły się przedszkolakami, a na zakończenie uroczystości
z radością na twarzy udały się na słodki poczęstunek do swoich sal.
PP Nr 1” Zielony Dinek”
Grażyna Wasilewska

„Leśny Zakątek” z wizytą w Urzędzie Miasta

W

ydaje się, że Urząd Miasta, jego praca i funkcje społeczne,
to zbyt odległy temat dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Nic bardziej mylnego.
Przedszkolaki z „Leśnego Zakątka” już we wrześniu wybrały się do
Urzędu Miasta, aby poznać bliżej pracę instytucji użyteczności publicznej,
najważniejszego urzędu w mieście. Zostaliśmy tam mile przywitani przez
sekretarz p. Patrycję Żołnierzak, która zaopiekowała się nami i oprowadziła
po bardziej i mniej znanych zakątkach Urzędu. Pracownicy, którzy na moment musieli przerwać pracę, aby powitać Małych Mieszkańców Ząbek,
robili to z przyjemnością i uśmiechem, widząc swobodę i zainteresowanie
gości. Chętnie udostępniali stempelki, maszynki do liczenia i inne atrybuty pracy urzędnika. Dzieci miały ogromną frajdę korzystając ze wszystkich
urządzeń, a przy tym znalazły jeszcze czas na rozmowę i oczywiście zadawanie pytań. Takie niecodzienne zabawy bardzo im się podobały.
Wizyta w gabinecie Burmistrza Miasta Ząbki była zgoła inna. Dzieci
miały okazję do zaprezentowania swoich wiadomości na temat symboli
narodowych i unijnych. Mogły z bliska obejrzeć gabinet pana Burmistrza,

w którym z zaciekawieniem podziwiały „Klucze do Miasta”. Pan Burmistrz,
mimo natłoku swoich obowiązków, przyjął dzieci z „Leśnego Zakątka”
z wielką serdecznością i uwagą. W bardzo przystępny sposób opowiedział
im o swojej pracy. Na koniec spotkania dzieci zostawały obdarowane kredkami, które posłużyły później do pokolorowania herbu miasta Ząbki.
Wiele emocji wywołała wizyta w Straży Miejskiej. Pracownicy Straży, po
krótkiej lekcji na temat bezpieczeństwa, udostępnili dzieciom radiowóz, w którym maluchy korzystały z radiostacji i sygnalizacji.
Kolejną niespodzianką było spotkanie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzieci
zobaczyły strój z insygniami władzy – togę i łańcuch, który zakłada kierownik
USC udzielając ślubu.
Wszyscy zachwyceni i uśmiechnięci wrócili do przedszkola. Śmiało można
powiedzieć, że w Ząbkach mamy URZĄD MIASTA PRZYJAZNY DZIECIOM.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 2
„Leśny Zakątek”
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odpadów, który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.
W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w pojemnikach, które
zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, z których
korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy odpadów,
który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.
Jak często będą wywożone odpady?
W zabudowie jednorodzinnej pojemniki z odpadami, których nie udało się
wysegregować oraz z bioodpadami będą opróżniane raz na dwa tygodnie bez
względu na stopień ich zapełnienia. Worki będą odbierane raz na miesiąc. W
okresie letnim, worki z odpadami z ogrodów także będą odbierane raz na dwa
tygodnie.
W zabudowie wielorodzinnej wykonawca będzie miał obowiązek odbierać
odpady z częstotliwością dopasowaną do potrzeb osiedla jednak nie rzadziej
niż raz w tygodniu.
Czy zmiany dotyczą także przedsiębiorstw na terenie Miasta?
Nie. Rada Miasta Ząbki postanowiła nie przejmować obowiązków gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, a na których powstają odpady komunalne.

MEBLE „OSKAR”
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Tym razem tematem przewodnim Dnia Seniora był obóz cygański. Wśród wykonanych utworów znalazły się: „Jadą wozy kolorowe”, „My cyganie”,, „Dziś prawdziwych cyganów już nie
ma”, „Zielone oczy” czy „Cyganeczka Zosia”. Uroczystości poprowadziły panie prezes klubów –„ Relaks” – Irena Rutka i „Retro”
– Zofia Załęska.
Uroczystość była znakomitą okazją do wręczenia upominków
jubilatom: z Klubu Seniora „Relaks” – 90-latce Katarzynie Karkocha
i 80-cio latkom: Wiesławie Jacewskiej i Mieczysławowi Fiołkowi oraz
z Klubu Seniora „Retro”: 80-cio latkom: Krystynie Bajer, Zofii Grzelak,
Krystynie Jarzyło, Marii Jadackiej, Arturowi Lempartowi, Genowefie
Miąsko, Stanisławowi Madziarowi, Marianowi Markuchowi, Jadwidze
Rudzik, Leonardowi Rudzik, Halinie Roguskiej, Jadwidze Turkowskiej,
oraz 90-cio latce Reginie Karasiewicz.
Jubilaci, oprócz upominków otrzymali moc gorących życzeń a panie prezes po bukiecie symbolicznych kwiatów od włodarzy miasta.
Jak zwykle podczas spotkania panowała ciepła, przyjazna atmosfera, która udzieliła się wszystkim gościom.
I.P.
Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości w ramach projektu „Porozmawiajmy o tym”
zaprasza do skorzystania z psychoterapii, pomocy psychologicznej, konsultacji wychowawczych. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Dalsze spotkania mogą być nieodpłatne lub niekomercyjną cegiełkę na
cele statutowe stowarzyszenia ustala się bezpośrednio z terapeutą.
Miejsce: MOSIR, ul. Słowackiego 21, Ząbki.
Kontakt: mail: pro-pracownia@wp.pl, tel: 660 907 563

www.zabki.pl
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VI Powiatowy Konkurs Poetycki
za nami!
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października 2014 roku już
po raz szósty w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
odbył się Powiatowy Konkurs Poetycki „Spotkanie z twórczością ks. Jana
Twardowskiego”. Patronat nad konkursem objął starosta powiatu wołomińskiego – Piotr Uściński.

Szkoły z terenu powiatu wołomińskiego
swoich reprezentantów wyłoniły podczas eliminacji gminnych, ponieważ, zgodnie z regulaminem, każda z nich mogła zgłosić do finału
trzech uczestników lub zespoły w dwóch kategoriach: recytacja oraz poezja śpiewana.
Konkurs skierowany został do trzech grup
wiekowych: uczniów szkół podstawowych
(klasy 0-III), uczniów szkół podstawowych
(klasy IV-VI) oraz gimnazjalistów. W finale wystąpiło 65 uczestników z terenu całego powiatu.
Jury w składzie: Tomasz Mitrowski – polonista,
aktor, kierownik działu edukacji kulturalnej i imprez w Ośrodku Kultury „Włochy”, Jolanta
Jańczuk-Tyszkiewicz – muzyk, dyrygent, Joanna
Wysocka – inspektor Biura Promocji, Kultury,
Sportu i Zdrowia w UM Ząbki, Piotr Wąsik –

muzyk, wyłoniło spośród uczestników finału
następujących laureatów:
Recytacja – kl. 0–III
I miejsce – Klara Satora
II miejsce – Michał Siuchta
III miejsce – Jan Jaczewski
Wyróżnienie – Natalia Stańczuk, Maja Michalska
Recytacja – kl. IV–VI
I miejsce – Julia Kosierkiewicz
II miejsce – Maja Kaczkowska
III miejsce – Igor Marciniak
Wyróżnienie – Katarzyna Suchocka, Alicja Stolarska, Rozalia Kaleta, Marcin Turek
Recytacja – gimnazjum
I miejsce – Lidia Soszyńska
II miejsce – Arkadiusz Regeńczuk, Dominika
Jaczewska
III miejsce – Klaudia Pietraszek, Małgorzata
Fronczyk
Poezja śpiewana
I miejsce – Katarzyna Kaczyńska
II miejsce – Agnieszka Żarska
III miejsce – Kordian Wsiłowski, Natalia Czapla
Wyróżnienie – Zuzanna Jaźwińska, zespół wokalny z Jadowa

Komisja podkreśliła bardzo wysoki poziom występów, była pod wrażeniem znakomitego przygotowania uczestników do
zmagań konkursowych. Dziękując uczestnikom konkursu, nauczycielom oraz rodzicom
za dostarczenie wielu wzruszeń i emocji życzyła, aby poezja ks. Jana Twardowskiego
była drogowskazem w każdej chwili życia.
Dyplomy i nagrody uczestnikom wręczyli Patrycja Żołnierzak – Sekretarz Miasta Ząbki oraz
Małgorzata Zyśk – Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Ząbkach.
Organizatorem konkursu był Miejski
Ośrodek Kultury w Ząbkach.
Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom. i zachęcamy do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu w przyszłym roku!
Joanna Wysocka
Fot. Bogdan Śladowski
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Nagrody dla dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W

dniu 15 października br. na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, burmistrz Robert Perkowski wraz z sekretarz Patrycją
Żołnierzak wręczyli nagrody dyrektorom ząbkowskich szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Burmistrz pogratulował dotychczasowych sukcesów dydaktycznych i życzył wszystkim równie owocnej pracy w przyszłości.
Do życzeń burmistrza dołączyła się także sekretarz oraz Referat Oświaty i Polityki Społecznej z kierownik Ewą Wiśniewską.
Po gratulacjach i życzeniach tego dnia był jeszcze słodki poczęstunek.

I.P.

Co słychać w Szkole Matematyki 2plus2?

U

płynęły dwa miesiące od otwarcia
pierwszej w Ząbkach placówki ogólnopolskiej Szkoły Matematyki 2plus2.
W sierpniowym wydaniu gazety informowaliśmy Państwa o planowanej na wrzesień inauguracji. Dziś postanowiliśmy
sprawdzić co w niej słychać oraz jak minęły pierwsze miesiące działalności w Naszym Mieście.
Udaliśmy się na jedną z lekcji do Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Harcerskiej 9, w budynku którego mieści się „2plus2” w Ząbkach. Spotkaliśmy się z Agnieszką Zarębą – dyrektorką placówki,
która opowiedziała nam o szczegółach funkcjonowania Szkoły a także zdradziła plany na najbliższą
przyszłość.
Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w oparciu o sprawdzoną w całej Polsce metodę 2plus2, łączącą systematyczność oraz indywidualne podejście
do ucznia – mówi Pani Agnieszka. Nauczyciele potrafią zbudować przyjazną relację z uczniem, będąc
przy tym także wymagającymi co owocuje dobrymi
efektami pracy. Każda lekcja trwa 60 min i jest bardzo
wydajna. Uczniowie pracują na szczegółowo dobranym materiale a Rodzicie otrzymują miesięczne raporty o postępach swoich dzieci. Jestem pewna, że te
wszystkie czynniki sprawiają, iż nauka w naszej Szkole jest efektywna a zarazem przyjazna dla dziecka.
Jak obecnie funkcjonuje szkoła oraz jak wielu
uczniów zasila już jej szeregi?
Od września w naszej szkole uczy się kilkudziesięciu uczniów. Są oni podzieleni na czteroosobo-
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we grupy. Staramy się formować je z optymalną
korzyścią dla uczniów, biorąc pod uwagę zarówno
ich wiek jak i aktualne potrzeby edukacyjne. Osobno pracują dzieci nadrabiające zaległości matematyczne a osobno ci, którzy pragną wyjść poza
granice szkolnego programu i poszerzyć swoje matematyczne horyzonty.

Co według Pani jest najważniejsze w prowadzeniu działalności edukacyjnej związanej
z nauczaniem matematyki?
Myślę, że tak jak w każdej innej działalności,
najważniejsze to znać cel, który zamierza się osiągnąć. W Szkole Matematyki 2plus2 wiemy, jak duże
znaczenie ma stworzenie solidnych podstaw matematycznej wiedzy. Wiemy również, jak ważne
jest nadrobienie zaległości, które gdzieś kiedyś powstały i teraz powodują problemy. Chodzi głownie
o to aby w rezultacie naszej wspólnie prowadzonej
pracy pomóc dziecku rozwijać drzemiący w nim
matematyczny potencjał. Tak jak wcześniej wspomniałam, nasza oferta skierowana jest zarówno do
uczniów poszukujących pomocy w nauce jak i tych,
którzy oczekują poszerzenia swojej matematycznej
wiedzy. Przygotowujemy do sprawdzianów, egzaminów i konkursów. Dbamy o dobrą atmosferę by
nauka matematyki była przyjemnością a nie stresem. Dla nas największym sukcesem jest uśmiech
i duma dziecka, które odkrywa w sobie możliwości, z których wcześniej nie zdawało sobie sprawy.

A stąd już tylko malutki krok do dobrych ocen, które
jak się okazuje – są w zasięgu ręki. Nie ukrywam,
że obserwowanie na bieżąco postępów naszych
uczniów sprawia mi wiele satysfakcji.
A jakie są plany na najbliższą przyszłość?
Zacznę może od tego co już udało się zrealizować. W odpowiedzi na oczekiwania rodziców
naszych uczniów, od października uruchomiliśmy
również zajęcia z fizyki, na które serdecznie zapraszamy. A co do planów, to już wkrótce odbędzie się
konkurs matematyki o tytuł Mistrza 2plus2. Wezmą
w nim udział uczniowie ze wszystkich Szkół 2plus2,
także z oddziałów z zagranicy. My jako Ząbki będziemy startowali w nim po raz pierwszy i liczę na
to, że nasi podopieczni zajmą wysokie lokaty. Kto
wie, być może nawet w naszych szeregach będziemy mieli Mistrza?
Tego serdecznie Państwu życzymy. Dziękujemy za zaproszenie i rozmowę. Proszę na
koniec przypomnieć jak można najłatwiej zapisać się do 2plus2?
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 502 915 089 lub pod adresem e-mailowym: zabki@2plus2.edu.pl .Tam można uzyskać
wszelkie niezbędne informacje a także zapisać się
na zajęcia.
Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.zabki.2plus2.edu.pl i profilu
na Facebook-u: www.facebook.com/2plus2zabki .
Gorąco zapraszam wszystkich zainteresowanych.
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Obchody Święta Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Małego Powstańca w Ząbkach

Co

roku w październiku Szkoła Podstawowa Nr 3 obchodzi swoje święto. Naszym patronem jest Mały Powstaniec. To wydarzenie
jest bardzo ważne dla wszystkich uczniów, pracowników szkoły, rodziców, ponieważ upamiętnia istotny, a zarazem smutny
moment w historii Państwa Polskiego – upadek Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku
i zakończyło się kapitulacją 3 października tego samego roku. Brało w nim udział wielu młodych ludzi.

Z tej okazji 2 października odbył się uroczysty apel. Najpierw dyrektor p. Tomasz Łukawski przywitał wszystkich obecnych: burmistrza Miasta Ząbki p. Roberta Perkowskiego, zastępcę burmistrza p. Artura Murawskiego, kierownika
Referatu Oświaty i Polityki Społecznej p. Ewę Wiśniewską, radnego Miasta Ząbki p. Pawła Pobożego, przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego,
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wołomińskiego p. Ryszarda Walczaka,
Radę Rodziców, dyrektorów ząbkowskich szkół, dyrektora edukacji w Microsoft p. Cecylię Szymańską - Ban, Ząbkowską Orkiestrę Dętą, Radę Pedagogiczną
i uczniów. Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru szkoły, odśpiewaniem
hymnu państwowego i pieśni szkoły. Uroczystość prowadzili uczniowie z samorządu uczniowskiego. Głos zabrali zaproszeni goście.
Orderem Przyjaciela Szkoły uhonorowano: uczestniczkę Powstania Warszawskiego p. Jolantę Kolczyńską, pseudonim „Klara”, uczestnika Powstania
Warszawskiego p. Eugeniusz Tyrajskiego, pseudonim „Genek”, za współpracę
przy realizacji projektu „Mały Powstaniec Patron Szkoły” i debaty „Powstanie
Warszawskie za czy przeciw”, dyrektor edukacji w Microsoft p. Cecylię Szymańską - Ban za współpracę przy projekcie pilotażowym „Szkoła w Chmurze”.
Zasadniczą intencją komitetu organizacyjnego była pamięć o osobach, które
obecnie lub w przeszłości kształtowały pozytywny wizerunek szkoły. Medal
jest wręczany w szczególnie uroczystych momentach dla życia szkoły. Nazwiska
uhonorowanych osób, wraz z ich własnoręcznymi podpisami są odnotowane
w księdze pamiątkowej Kapituły Orderu Przyjaciela Szkoły „Małego Powstańca”.
Po części oficjalnej wyprowadzono sztandar szkoły. Uczniowie z koła teatralnego i szkolnego chóru przybliżyli obecnym atmosferę dni Powstania
Warszawskiego. Piękne, wzruszające przedstawienie oraz dźwięki pieśni patriotycznych sprawiły, że staliśmy się niemal naocznymi świadkami wydarzeń roku
1944. Po spektaklu dyrektor Tomasz Łukawski oraz burmistrz Robert Perkowski
zgodnie przyznali młodym aktorom najwyższą ocenę za ich występ. Wicedyrek-

torom: p. Margaricie Biedrzyckiej, p. Ewie Kacprzak, nauczycielom: p. Agnieszce
Janickiej, p. Iwonie Pańcie, p. Marzennie Nowosielskiej gratulowano tak wspaniale przygotowanych uczniów oraz interesującego przedstawienia.
Na zakończenie wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych w wykonaniu Ząbkowskiej Orkiestry Dętej. W tym samym dniu miały miejsce jeszcze dwa apele,
w których uczestniczyły klasy młodsze. W czasie tych akademii klasy pierwsze
otrzymały swoje pierwsze legitymacje szkolne.
Był to dzień wyjątkowy dla nas wszystkich, który wieńczył pracę uczniów
i nauczycieli w ramach projektu „Mały Powstaniec Patron Szkoły”. Następnego dnia odbył się rajd „Małego Powstańca” w pobliskim lesie, w którym udział
wzięli uczniowie klas 0-6. Była to druga część obchodów Święta Szkoły. Wszystkie klasy kolejno meldowały się na sali gimnastycznej skąd pod opieką wychowawców i rodziców rozpoczynały bieg. Na początku wicedyrektor p. Ewa
Kacprzak wręczała przewodniczącemu klas kopertę z tajemniczym zadaniem.
Uczniowie musieli zachować czujność, spostrzegawczość, pokonać wiele
przeciwności losu. Do zadań, z jakimi przyszło się zmierzyć młodym adeptom
należało: odtworzyć podobiznę Małego Powstańca, rozwiązać test historyczny,
przejść tor przeszkód, zapamiętać i wymienić wybrane przedmioty, przenieść
poszkodowanego na noszach, rozwiązać rebus, rozszyfrować hasło, odpowiedzieć na pytania Straży Miejskiej. Po powrocie klasy młodsze wykonywały
plakat ilustrujący Małego Powstańca i budowały z papieru improwizowany samochód pancerny, natomiast klasy starsze rozwiązywały krzyżówki historyczne.
Na zakończenie należało udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie:
„W którym roku nadano imię naszej szkole?”. Niestety nawet najlepsza pamięć bywa zawodna. Na ratunek uczniom pospieszył dyrektor Tomasz Łukawski, który przypominał, że przy drzwiach wejściowych do szatni znajduje
się oprawiona Uchwała Rady Miasta Ząbki. Na szczęście niektórzy uczniowie
bez zerkania we wspomnianych dokument mogli oznajmić, iż nadanie imienia
szkole miało miejsce w 2011 roku.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Przy ognisku z zaciekawieniem uczniowie, rodzice i nauczyciele słuchali opowieści p. Eugeniusza Tyrajskiego na temat trudów Powstania. Tego dnia po wykonaniu zadań
w przygotowanych namiotach harcerskich można było napić się gorącej herbaty lub kawy, zjeść kiełbaski z grilla i grochówkę, którą ufundowała firma Elbar.
Tegoroczne obchody Święta Szkoły już za nami. Celem zorganizowanych
uroczystości było budowanie i rozwijanie świadomości młodego pokolenia na
temat Patrona naszej Szkoły Małego Powstańca oraz czasów sięgających drugiej
wojny światowej. Niewątpliwie cała społeczność szkolna spisała się na medal.
Zadowoleni i uśmiechnięci uczniowie uświadomili nam, że była to atrakcyjna
forma nauki oraz spędzania czasu.
Anna Piechucka
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Miasto Ząbki w ciągu ostatnich kilku lat otrzymało szereg nagród i wyróżnień. Pozyskaliśmy
ponad 60 mln zł środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007–2013.
Zarząd Województwa Mazowieckiego docenił nasze osiągnięcia i odznaczył Miasto Ząbki statuetkami LIDERA RPO WM dla rozwoju Mazowsza we
wszystkich trzech możliwych kategoriach: za aktywność, liczbę projektów zatwierdzonych do dofinansowania oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków
finansowych.
Łącznie przez 8 lat zmodernizowaliśmy ponad
70 dróg w naszym mieście tj. ok 26,5 km za kwotę
103.852.660 zł. Wybudowaliśmy tunel drogowy,
system odwodnienia głównych dróg w Ząbkach,
14 ścieżek rowerowych.

Zostaliśmy również wyróżnieni w 10 jubileuszowym rankingu „Rzeczpospolitej” Najlepszych
Samorządów w Polsce. W tegorocznej edycji Ząbki zostały wyróżnione spośród prawie 2,5 tys. gmin
również 3-krotnie za: stan finansów i zarządzanie,
innowacyjność oraz realizację dużych inwestycji.
Zgodnie z zestawieniem przygotowanych
przez pismo samorządowe Wspólnota dotyczącym zadłużenia samorządów na koniec 2013 roku miasto Ząbki z długiem na poziomie 22,50%
procent dochodów budżetowych zajmuje dopiero
428 pozycję wśród 569 sklasyfikowanych miast (im
niższa pozycja w rankingu tym niższe zadłużenie
gminy). W rankingu zeszłorocznym zajęliśmy 302
miejsce więc obecna niższa pozycja oznacza, że
zadłużenie Ząbek jest niższe niż większości miast
w Polsce. Okazuje się również, że zadłużenie Ząbek
jest bardzo niskie w porównaniu z zadłużeniem
miast sąsiednich jest to bardzo dobry wynik mając na względzie skalę inwestycji zrealizowanych
w ostatnich latach w szczególności tunel, basen,
kilometry nowych dróg.
Poziom zadłużenia miast powiatu wołomińskiego i Warszawy jako % przychodów budżetowych na koniec 2013 r. na podstawie rankingu
pisma „Wspólnota”
Miasto

Poziom zadłużenia
na koniec 2013 r.

Kobyłka

58,12%

Marki

55,26%

Warszawa

48,48%

Zielonka

47,74%

Wołomin

38,25%

Radzymin

32,53%

Ząbki

22,50%

Pozyskaliśmy dla Miasta Ząbki przez okres
8 lat dochody zewnętrzne na inwestycje gminne
w kwocie 71 706 532 zł, w tym ok 60 mln z Unii
Europejskiej.
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Zrealizowaliśmy inwestycje sportowe o wartości 48.032.605 zł. Wybudowaliśmy Centrum Rekreacyjno Sportowe z Krytą Pływalnią, Trybunę
sportową wraz z zapleczem administracyjnym, boiska sportowe ze sztucznej nawierzchni przy każdej
szkole, lodowisko, tor rolkowy i inne. Od trzech lat
Miasto Ząbki zostaje nagradzane tytułem Sportowa
Gmina za inwestycje w nowoczesną bazę sportową
i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie.

Pomimo ciągłego rozwoju Miasta, dużo większej ilości zadań do realizacji, potrafimy ograniczać
rozrost administracji a co za tym idzie kosztów. Porównując się do naszych sąsiadów okazuje się, że
mamy niski koszt utrzymania administracji w przeliczeniu na 1 zameldowanego mieszkańca. Gdybyśmy wzięli pod uwagę mieszkańców faktycznie
zamieszkałych w Ząbkach, wskaźnik ten byłby
o wiele mniejszy.

www.zabki.pl

Komunikacja Publiczna w Ząbkach
Jesteśmy jedynym miastem podwarszawskim
z autobusami kursującymi w pierwszej strefie ZTM.
W 2007 roku wspólnie z ZTM uruchomiliśmy linię 199 na trasie Rembertów – Ząbki – Targówek.
W październiku 2012 zwiększyliśmy ilość jej kursów o 20%. W lutym 2013 wprowadziliśmy linię
szczytową, obsługującą południowe Ząbki – 345.
Komunikacja autobusowa ZTM: 9 linii dziennych (112, 145, 190, 199, 345, 718, 738, 740, 805)
i 2 linie nocne (N61 i N62). Trwają rozmowy z ZTM
o uruchomieniu nowej linii lub przedłużeniu jednej z istniejących linii z centrum Ząbek do II linii
metra oraz o objęciu południowej części Ząbek
komunikacją nocną.
Od 2011 roku jako jedne z pierwszych miast
w Polsce uruchomiliśmy darmową komunikację dla zameldowanych mieszkańców naszego
miasta.
– linia „Ząbki-1” 36 kursów w dzień roboczy
i 20 w dzień świąteczny
– linia „Ząbki-2” 28 kursów w dzień roboczy.
W 2015 roku nastąpi zwiększenie pojemności
taboru obsługującego linie Ząbki-1 i Ząbki-2.
Cena wody i ścieków
W Ząbkach nie jest najdrożej, ale przyznać trzeba, że nie jest tanio. Porównując do dwóch najbliższych, podobnych wielkością sąsiadów można rzec,
że w Ząbkach jest nieznacznie taniej niż w Markach
czy Zielonce. Porównując nasze ceny do cen w kraju, które wahają się od kilku do 70 złotych za m3,
plasuje nas to w połowie stawek za zużycie wody
i kanalizacji.
MIASTO

Cena brutto zł/m3
Woda

Ścieki

Suma

Marki

4,53

10,68

15,21

Zielonka

3,57

11,61

15,18

Ząbki

6,49

8,63

15,12

Cena wody i ścieków jest ustanowiona taryfą,
którą corocznie podejmuje Rada Miasta. Wniosek
uwzględnia wszystkie, nawet najdrobniejsze koszty utrzymania całej sieci (rozbudowa, konserwacja,
usuwanie awarii, podatki), koszty administracyjne
(np. odczytywanie licznika, fakturowanie) i sam
koszt zakupu wody oraz koszt odbioru ścieków
przez Warszawę. Bardzo istotnym elementem
wpływającym na cenę taryfy jest fakt, że Warszawie płacimy za zdecydowanie większą ilość
ścieków niż w rzeczywistości fakturujemy mieszkańcom (infiltracja, nielegalne podłączenia wody
i ścieków itp.).
Czy będzie taniej?
W lutym bieżącego roku Miasto Ząbki zakupiło
działkę o powierzchni ok. 1,3 ha z przeznaczeniem
na Stację Uzdatniania Wody (SUW). Budowa stacji
powinna rozpocząć się w przyszłym roku i razem
z rozbudowę sieci potrwa do około 18 miesięcy.
Jeżeli przewidywania się sprawdzą, cena ząbkowskiej wody powinna być niższa aż o połowę.
Poprawi się również stabilność dostaw wody, co
do tej pory było dużym problemem w południowej części Ząbek, zwłaszcza na wyższych kondygnacjach. Po prostu Warszawa w godzinach
szczytu nie była w stanie dostarczyć nam większej ilości wody.
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Platforma Obywatelska w Ząbkach

NOWOCZESNE ZĄBKI I DOBRO MIESZKAŃCÓW
– WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
 Budowa infrastruktury oświatowej –
szkoły, przedszkole, żłobek
 Obwodnica miasta – wyprowadzenie
ruchu kołowego z centrum Ząbek
 Likwidacja Straży Miejskiej – zaoszczędzone środki (1,2 mln zł) przeznaczymy
na realne formy bezpieczeństwa
 Budżet obywatelski
 Program „Senior”
 Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna
 Rewitalizacja ząbkowskiej przestrzeni
publicznej – place zabaw, skwery, boiska
 Obniżenie opłat za wodę, ścieki i odpady
 Nowe linie autobusowe do Warszawy
 Parking i wypożyczalnia rowerów „Veturillo”
 Zaprzestanie degradacji południowych Ząbek – okolice ulic Szwoleżerów, Powstańców, Skrajnej i Warszawskiej

NASI KANDYDACI DO SAMORZĄDU
TOMASZ KALATA Kandydat na burmistrza
DO RADY MIASTA ZĄBKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

JABŁOŃSKA Monika Ewa
WOLF Dariusz Tomasza
ROLSKI Robert Kazimierz
KOWALSKI Waldemar
GODLEWSKI Rafał
KIELAR Paweł Piotr
KUKIEŁKA Łukasz Piotr
GĄSKA Aneta Justyna
MIAZGA Anna Iwona
WOJCIECHOWSKA Aleksandra Magdalena
KRAWCZYK Marek Tomasz
SAWICKI Tomasz Adam
MASTALERSKA Agnieszka
KIRYLUK Andrzej
KRALCZYŃSKI Stanisław

16.
17.
18.
19.
20.
21.

SKWIERCZYŃSKA-MIZERSKA Beata Marzanna
TRADECKI Piotr Karol
KALATA Edyta Teresa
KOPCZYŃSKA Julia Anna
GAŁECKA Jolanta Janina
REMIARZ Adam Paweł

DO RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KALATA Tomasz
SADOWSKA Emilia Marta
KUKIEŁKA Eugeniusz
KALINOWSKA Kajsa Emanuela
KOCHAŃSKI Maciej
SKOWRON Bożena Anna
RYPCZYŃSKA Monika
ŚLUSARCZYK Sebastian Wojciech
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Drodzy Wyborcy,
w dniu 16 listopada br. po raz pierwszy wybierzecie bezpośrednio swojego kandydata do Rady Miasta Ząbki. Jest to
najbardziej demokratyczna forma wyboru, bo pozwoli na
wybranie kandydata, który będzie miał największe poparcie
wśród lokalnej społeczności. Komitet Wyborczy Jeden Powiat
Centrum Samorządowe tworzy grupa ludzi niezależnych.
Jesteśmy mieszkańcami Ząbek i Państwa sąsiadami. Na
co dzień spotykamy się z tymi samymi problemami. Chcemy
mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Stawiamy
na dialog i konstruktywne działania, na współpracę i porozumienie, bo dzięki takiej postawie możemy więcej zbudować i osiągnąć. Nie będziemy składać obietnic tylko rzetelnie pracować.

Będziemy blisko ludzkich spraw
Nasi kandydaci do Rady Miasta Ząbki lista nr 25

Joanna Gryciuk
Marcin Walczak
(z domu Guzek)

Agnieszka
Gmitrzuk

Ireneusz Foryś

Patryk Stolarski

Grzegorz
Dąbrowski

Monika
Kamińska

Nasi kandydaci do Rady powiatu wołomińskiego lista nr 22

Zenon Kołodziejczyk

Agnieszka
Wudarczyk-Nizioł

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia
21 października 2014 r. zostało wywieszone
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, Zarządzenie nr 0050.91.2014
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 października
2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży.
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na
stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce
Zarządzenia).

Wioletta Filipiuk

Teresa Kaczmarczyk

Ryszard Pisarski

Urząd Miasta Ząbki poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik gospodarczy oraz kierowca w Urzędzie Miasta Ząbki.
1. Wymagania związane ze stanowiskiem
pracy:
 wykształcenie min. zawodowe;
 prawo jazdy kat. B oraz C lub T;
 brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy (mile widziane orzeczenie psychotechniczne);
 dyspozycyjność.
2. Wymagane dokumenty:
 CV oraz list motywacyjny
 kserokopie dokumentów potwierdzających
wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

3. Wymagane dokumenty należy składać
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki lub przesłać pocztą w terminie do
dnia 04 listopada 2014 roku na adres:
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
4. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, wybrane osoby zostaną zaproszone na
rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną powiadomione telefonicznie.
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WYDARZENIA

Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3
Ceny za kontener od 180 zł

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*





MAKIJAŻ PERMANENTNY
BOTOX
KWAS HIALURONOWY
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Your Place
bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się
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