
Po niemal dwóch latach od
wmurowania kamienia wę-
gielnego pod budowę Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 oddano
do użytku nowoczesną salę
gimnastyczną. Wydarzenie to
nastąpiło 19 października br.

Uroczystość zgromadziła
licznych gości, przedstawicieli
władz powiatowych, wojewódz-
kich, placówek oświatowych,
rodziców, nauczycieli i uczniów.

Dzięki zaangażowaniu wielu
ludzi możemy być dumni z tak
pięknego i nowoczesnego
obiektu sportowego. Sala ma
imponujące wymiary: 15 na 30
metrów. Mieści się w niej peł-
nowymiarowe boisko do piłki
siatkowej i koszykówki. Sala
gimnastyczna posiada specjalną
sportową podłogę. Jest wspa-
niałe zaplecze, takie jakie po-
winna mieć taka sala, oraz po-
mieszczenie na siłownię.
Niewiele szkół może się cieszyć
taką bazą oświatową – nowo-
czesny budynek szkolny, pra-
cownia internetowa i oddana
do użytku sala gimnastyczna.
Dyrektor Publicznego Gimna-
zjum nr 1 Maria Uszyńska –
Baranowska podziękowała wła-

dzom samorządowym za trud
włożony w dokończenie budo-
wy tej placówki oświatowej.

Wysiłek naszych władz do-
ceniła też pani wizytator He-
lena Chełstowska. Również
sama pani dyrektor włożyła

wiele czasu w modernizację
projektu sali gimnastycznej. 

Uroczystości rozpoczęły się
mszą św. w parafii św. Trójcy
w podzięce za Boże błogosła-
wieństwo i pomoc przy budo-
wie tej szkoły. Następnie już
w budynku gimnazjum ks. bp.
Stanisław Kędziora poświęcił
salę gimnastyczną. 

Dalszą część uroczystości
kontynuowano od wprowa-
dzenia pocztów sztandaro-
wych i odśpiewania hymnu
narodowego. Z okazji tej uro-
czystej chwili zaprzysiężono
uczniów klas pierwszych.

Uczniowie i absolwenci szko-
ły dali popis swoich teatralnych
zdolności w przedstawieniu mu-
zyczno-teatralnym wyreżysero-
wanym przez Mirosławę Staru-
chowicz i Małgorzatę Kujawską.
Uczniowie odegrali przejmują-
cą i zarazem zabawną historię
o poszukiwaniach skarbu, który

okazało się wartościami, jakimi
należy się kierować w życiu, któ-
re są ważne dla nas wszystkich.
Przedstawienie to było świet-
nym zobrazowaniem słów, wy-
powiedzianych przez dyrektor
Marię Uszyńska – Baranowską,
a wskazujące, iż szkoła ma nie
tylko charakter edukacyjny, ale
i wychowawczy: "W tej szkole
uczą nie tylko tego co mieści się
w podręcznikach. Uczą także te-
go co w życiu jest ważne". Pod-
czas uroczystości można było
obejrzeć pejzaże Starej Pragi
i Ząbek artystki Wandy Skoniec-
kiej. Już wcześniej prezentowa-
ne były jej prace w galerii Miej-
skiego Ośrodka Kultury
w ramach Dni Ząbek.

Z okazji tej uroczystości
burmistrz naszego miasta Je-
rzy Boksznajder stwierdził, iż
został zrealizowany znaczny
krok w kierunku poprawy wa-
runków i wychowania ząb-
kowskiej młodzieży. Złożył na
ręce dyrektor szkoły symbo-
liczny bukiet kwiatów z okazji
Dnia Edukacji Narodowej,
ponadto przekazał herb na-
szego miasta – "aby lokalny
patriotyzm mógł się rozwijać
w naszej placówce".

Budowa naszej szkoły zo-
stała ostatecznie zakończona.
Było to możliwe za sprawą
wielu ludzi, którzy nie szczę-
dzili wysiłku i pracy aby za-
pewnić młodzieży naszego
miasta możliwości wszech-
stronnego rozwoju. Młodzież
może ćwiczyć w nowoczesnym
obiekcie sportowym. 

Należy również pamiętać
o staraniach radnego powia-
towego Ryszarda Walczaka za
pomoc w pozyskaniu 400 ty-
sięcy złotych na budowę sali
gimnastycznej.

red.

Dzisiaj wszyscy cieszymy
się z nowoczesnej i pięknej
sali gimnastycznej. Dajemy
temu wyraz w różnoraki
sposób. Pozwólcie Państwo,
że zwrócę waszą uwagę na
jeden z przejawów tej rado-
ści, zadowolenia, dumy na-
wet. Który nieco dosłownie,
a trochę w przenośni, znik-
nął nam w tłumie. To liczna,
naprawdę bardzo liczna re-
prezentacja radnych nasze-
go miasta na tej uroczysto-
ści, niezwykle liczna.
Środek tygodnia, godziny
pracy... żeby tu być część
moich kolegów i koleżanek
radnych musiała wziąć
urlop, inni przeorganizowa-
li swój kalendarz. Bo dla
nas wszystkich, dla całej Ra-
dy Miasta Ząbki wybudowa-
nie sali gimnastycznej, po-
dobnie jak wcześniej
wybudowanie gimnazjum,
i przekazanie ich w użytko-
wanie ząbkowskiej młodzie-
ży było od początku zada-

niem ważnym, zadaniem
pilnym, priorytetowym.
Dlaczego? Dlaczego Rada
Miasta co roku największy
strumień pieniędzy inwesty-
cyjnych i lwią część pienię-
dzy z budżetu kieruje wła-
śnie na oświatę ząbkowskiej
młodzieży, stawia przed so-
bą następne priorytety
z myślą o ząbkowskiej mło-
dzieży – w najbliższym roku
kapitalny remont Szkoły
Podstawowej nr 1, budowa
kolejnej sali gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 2. Od-
powiedź jest prosta i jedyna
– bo ważna jest ząbkowska
młodzież i jej przyszłość,
zwłaszcza w dzisiejszej nie-
łatwej rzeczywistości. Ko-
chani Młodzi Przyjaciele,
zechciejcie z tego skorzy-
stać i maksymalnie dobrze
to wykorzystać. W imieniu
Rady Miasta Ząbki życzę
Wam powodzenia. 

Małgorzata Stachera

Początek października to okres
bardzo ważnych spotkań i ne-
gocjacji w jakich uczestniczy-
łem. Korzystając z okazji
chciałem Państwu pokrótce
zrelacjonować ich przebieg.

Autobus 170 do Ząbek
5 października wspólnie z Kie-
rownikiem Działu Organizacji
Przewozów Zarządu Transpor-
tu Miejskiego p. Grzegorzem
Dziemieszczykiem przeprowa-

dziliśmy w terenie analizę moż-
liwych przebiegów trasy auto-
busu 170 przez Ząbki. Każdy
z wariantów trasy wymaga pew-
nych niewielkich modernizacji
skrzyżowań (bądź przestawie-
nia słupa, bądź korekty krawęż-
ników oraz zmiany oznakowa-
nia poziomego dróg) oraz
uzgodnienia z zarządcą drogi
lokalizacji przystanków. Kie-
rownik zadeklarował, że w cią-
gu dwóch tygodni przekaże

gminie oficjalne stanowisko
ZTMu w zakresie proponowa-
nych tras oraz koniecznych in-
westycji ze strony gminy, tak
aby już na najbliższej Sesji, Ra-
da Miasta mogła wyrazić zgodę
na zawarcie stosownego poro-
zumienia z ZTM.

Modernizacja drogi 634
7 października wspólnie z Wi-
ceburmistrzem Krzysztofem
Sikorskim             c.d. na str. 4
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Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząb-

kach ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą
na stanowisku Bibliotekarza. Wymagane: – wy-

kształcenie średnie bibliotekarskie lub księgarskie,
– znajomość obsługi komputera,

– co najmniej 3 lata pracy w bibliotece.
Praca będzie polegała na obsługiwaniu czytelników

(wypożyczanie książek i udzielanie informacji na
temat księgozbioru). Termin składania ofert: do
dnia 14 listopada 2005 r. – kancelaria Urzędu

Miasta, Ząbki ul. Wojska Polskiego 10. Dodatko-
we informacje pod nr telefonu 781-68-14 wew. 17

oraz 
na stronie internetowej – www.zabki.pl
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Wystąpienie Wiceprzewodniczącej Rady Miasta
Ząbki Małgorzaty Stachera z okazji otwarcia

i poświęcenia nowej sali gimnastycznej przy Pu-
blicznym Gimnazjum nr 1 oraz ślubowania

uczniów klas I.
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Dnia 28 września br. roku odby-
ła się 42. Sesja Rady Miasta.
Pod nieobecność Burmistrza Je-
rzego Boksznajdera, organ wy-
konawczy reprezentował Wice-
burmistrz Krzysztof Sikorski.

Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2005 r.

Rada Miasta nie wyraziła
zgody na zaproponowane
przez Burmistrza zmiany do
budżetu miasta. Największe
kontrowersje budziły kwestie
zmniejszenia nakładów na in-
westycje, w związku z niepozy-
skaniem przez Urząd Miasta
szeregu planowanych środków
z funduszy zewnętrznych. 

Uchwała w sprawie Wielolet-
niego Programu Inwestycyj-
nego dla Miasta Ząbki na lata
2005 – 2009.

Wiceburmistrz przedstawił
Radzie Miasta propozycje
zmian do Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego. Głów-
na zmiana polegała na przy-
spieszeniu realizacji inwestycji
budowy sali gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 2. 

Wskutek wielu wątpliwości
radnych postanowiono prze-

sunąć ten punkt do pilnego
opracowania w Komisji Go-
spodarczej. Ponieważ termin
składania wniosków do ME-
NiS o dotację na budowę sali
upływał 30 września br. posta-
nowiono zwołać następną Se-
sję w dniu 29 września.
Uchwały w sprawach geode-
zyjnych.

Rada Miasta wyraziła zgo-
dę na nabycie do gminnego
zasobu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej w obrę-
bie 3-26 działek numer 85/1
i 85/2 stanowiących część ul.
Obrońców. Natomiast nie wy-
rażono zgody na nabycie
działki nr 47/2 w obrębie 3-26
przy ul. Nowoziemowita.

Wyrażono zgodę na wy-
dzierżawienie na okres 10 lat
części działek ewidencyjnych
nr 1/2 i 2/1 z obrębu 3-31 poło-
żonych przy ul. Piłsudskiego.

Ponadto przyjęto szereg
uchwał, gdzie wyraża się zgodę
na zbycie działek. Działka nr
1 w obrębie 1-04 o powierzchni
1506 m2 położona przy skrzy-
żowaniu ulic Narutowicza
i Budkiewicza zostanie sprze-
dana za cenę nie mniejszą niż
400 zł netto za metr kwadrato-
wy. Przeznaczona jest pod za-

budowę mieszkaniową jedno-
rodzinną. Natomiast działka nr
95 w obrębie 3-11 przy ul.
Szkolnej będzie służyła po-
większeniu sąsiedniej nieru-
chomości. Wycofano projekt
uchwały sprzedaży działki nr 56
w obrębie 1-22 położonej przy
skrzyżowaniu ulic Torfowej
i Nowej, gdyż zaproponowano
nowy podział granicy działki,
który należało przeanalizować.

Informacja o koncepcji infor-
matyzacji miasta.

Przedstawiono Radzie
Miasta koncepcję informaty-
zacji naszego miasta. Projekt
ten miałby się skoncentrować
na włączeniu Ząbek do syste-
mu monitoringu, co samo
w sobie jest ciekawą koncep-
cją. Wątpliwości radnych bu-
dziło natomiast zaproponowa-
ne rozwiązanie sieci
komputerowej pomiędzy
urzędem miasta a gminnymi
jednostkami samorządowymi.
Decyzja o ewentualnym
udziale w tym przedsięwzięciu
Rada Miasta postanowiła
podjąć po przedłożeniu przez
autorów koncepcji bardziej
szczegółowych materiałów.

red.

Dnia 29 września br. o godzinie
20.00 odbyła się 43. sesja Rady
Miasta. Sesja została zwołana
w celu dokonania zmian w bu-
dżecie miasta i Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym, któ-
re pozwolą na przyspieszenie
realizacji budowy sali gimna-
stycznej przy Gimnazjum nr 2.

Według projektu przedłożo-
nego przez Burmistrza, budowa
sali powinna rozpocząć się jesz-
cze w bieżącym roku, a zakoń-
czyć we wrześniu 2006 r. Więk-
szość radnych uznała jednak za
niewłaściwe rozpoczęcie budo-
wy sali gimnastycznej w okresie
późnej jesieni i zimy. Budowa
powinna rozpocząć się wczesną
wiosną (po okresie mrozów)
i zakończyć na początku 2007
roku. Wtedy w okresie zimo-

wym będą realizowane tylko
prace wykończeniowe wewnątrz
budynku. Poza tym radni pod-
kreślali, że proponowane przez
Burmistrza zmiany spowodowa-
łyby konieczność opóźnienia
w czasie realizacji innych, zapi-
sanych w WPI, inwestycji. 

Ostatecznie Rada Miasta
przyjęła propozycję Komisji Re-
wizyjnej, według której na budo-
wę sali w 2006 r. będzie przezna-
czona kwota 1.900.000 zł,
a w 2007 r. – 2.600.000 zł. We-
dług komisji, Burmistrz może
tak przygotować przetarg na bu-
dowę sali, że terminem zakoń-
czenia robót będzie listopad
2006 r. a pozostałe płatności na-
stąpią w 2007 r.
Inną istotna zmianą przyjętą
przez Radę Miasta w budżecie

bieżącego roku było zwiększenie
kwoty w administracji publicz-
nej o 160 000 zł. Jest to zabez-
pieczenie odpowiedniej kwoty
na przygotowanie opracowań
i wniosków na pozyskanie środ-
ków z ramach ZPORR, ze środ-
ków mechanizmu finansowego
EOG oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego. Środki
z tych funduszy zostaną wyko-
rzystane na modernizację ulic 11
Listopada, Hallera i Starzyń-
skiego, remont i modernizację
MOK, termomodernizację
Szkoły Podstawowej nr 1, budo-
wę obiektów sportowo-rekr-
eacyjnych przy szkołach publicz-
nych wraz z realizacją programu
zdrowotnego oraz na budowę
infrastruktury informatycznej.

red.

Zgodnie z zapowiedzią tym
razem obszerniejsza informa-
cja na temat wznowionej
w październiku akcji Uwaga!
Pies. Dla przypomnienia pu-
blikujemy również podjętą
w ramach poprzedniej akcji
uchwałę określającą, jakie
obowiązki mają właściciele
psów na terenie naszego mia-
sta. Uchwała ta stanowi prawo
miejscowe i jako takie musi
być przestrzegana przez
mieszkańców.

O tym, czemu służyć ma ak-
cja, pisałam w poprzednim
numerze gazety "Co sły-
chać?". W międzyczasie zain-
teresowały się akcją inne ga-
zety, m.in. "Życie Warszawy"
i "Echo Podwarszawskie"
i tam można było również
znaleźć informacje na jej te-
mat. To zainteresowanie wy-
nika nie tylko z tego, że pro-
blem jest ostatnio głośny. Jest
raczej próbą poszukiwania
skutecznych rozwiązań, które
można byłoby rozpowszechnić
w innych miejscach, przynaj-
mniej do czasu stosownych
zmian w polskim prawie. 
Dzisiaj chcę przypomnieć, ja-
kie działania były i są prowa-
dzone w Ząbkach w ramach
akcji Uwaga! Pies oraz zapo-
znać Państwa z nowymi pro-
pozycjami.

Komisja Społeczna Rady
Miasta, która jest pomysło-
dawcą akcji, jest również jej
koordynatorem. Odpowiada
za informowanie Państwa
o akcji we wszelki możliwy
sposób np. na łamach gazet,
poprzez komunikaty na mie-
ście i w czasie spotkań z miesz-
kańcami. Jest organizatorem
poszczególnych przedsięwzięć
w ramach akcji. Jest też swego
rodzaju adresem, pod który
możecie Państwo zgłaszać
uwagi i sugestie.

Komisariat Policji w Ząbkach
(tel. 781 62 57; 781 68 40)
wykonuje najważniejszą pracę
w terenie. Interweniuje po
otrzymaniu zgłoszenia od Pań-
stwa. I oczywiście zawsze tam,
gdzie policyjny patrol – pieszy
lub samochodowy – stwierdzi,
że pies trzymany jest na posesji
lub wyprowadzany na spacer
w sposób niewłaściwy, czyli
mogący stwarzać zagrożenie
dla innych. Wszelkie nieprawi-
dłowości karane są mandatem.

Miejski Zakład Komunalny
(tel. 781 68 18) i Urząd Mia-
sta odpowiadają za usunięcie
z ulicy wszystkich psów bez-
pańskich każdorazowo zgło-
szonych przez Państwa i do-
starczenie ich do schroniska
oraz przeprowadzenie raz
w roku przed zimą na terenie
całego miasta zorganizowa-
nej akcji wyłapywania takich
psów i również odwiezienie
ich do schroniska. W tym ce-
lu MZK ma podpisaną umo-

wę z lecznicą i schroniskiem
dla zwierząt w Wołominie.
Jeśli okaże się, że w ten spo-
sób trafi do schroniska pies,
który ma właściciela, to wła-
śnie właściciel zostanie ob-
ciążony kosztami interwencji. 

Każdy posiadacz psa w na-
szym mieście zobowiązany
jest co roku zapłacić podatek
od psa w wysokości 20 zł. Przy
tej okazji Urząd wydaje wła-
ścicielom identyfikatory dla
psów – każdy pies przebywają-
cy poza swoją posesją musi
mieć taki identyfikator.

W tym roku pojawią się no-
we działania w ramach akcji
Uwaga! Pies. Przedstawię Pań-
stwu dwa z nich.
Pierwsze to tzw. mapa miejsc
niebezpiecznych, w których naj-
częściej spotyka się psy biegają-
ce luzem – wypuszczone przez
bezmyślnych właścicieli z po-
dwórka, żeby mogły się wybie-
gać lub psy niewłaściwie wypro-
wadzane na spacery – bez
smyczy i kagańca. Ma ona obej-
mować wszystkie miejsca,
w których nagminne jest ryzyko
pogryzienia przez psa. Miejsca
te będą częściej kontrolowane
przez policję. Liczymy na po-
moc mieszkańców w opracowa-
niu takiej mapy – informacje na
temat miejsc niebezpiecznych
prosimy zgłaszać do Biura Rady
Miasta – tel. 781 68 14 wew. 18
(w godzinach pracy Urzędu).
Kolejne duże przedsięwzięcie
polegać będzie na zorganizo-
waniu we wszystkich ząbkow-
skich szkołach szkoleń dla
dzieci i młodzieży na temat te-
go, jak zachować się w sytuacji
zagrożenia lub ataku ze strony
psa. Obecnie Komisja Spo-
łeczna jest na etapie zbierania
potrzebnych informacji od
szkół. Następnie przekażemy
je Komendzie Powiatowej Po-
licji w Wołominie, która prze-
prowadza takie szkolenia. Li-
czymy na to, że odbędą się one
w listopadzie oraz, że uda nam
się zorganizować takie szkole-
nia również dla osób doro-
słych, także dla chętnych
mieszkańców naszego miasta.
Jeśli taka możliwość się poja-
wi, poinformujemy Państwa.
W tym przypadku wszystko za-
leży od... policyjnego psa, któ-
ry bierze udział w szkoleniu.
Od jego dyspozycyjności i –
nazwijmy to – mocy przerobo-
wych. Właśnie ze względu na
niego, na przykład, grupa
uczestników jednorazowo nie
może przekraczać 40 osób.
Ale jest o co zabiegać, stawką
może być przecież ludzkie ży-
cie. Tak jak w przypadku 9-le-
tniej dziewczynki, o której pi-
sały ostatnio gazety: atak psa
przeżyła tylko dlatego, że była
nauczona, jak się w takiej sy-
tuacji zachować.
Apelując o maksimum rozwagi
i odpowiedzialności w tym te-
macie, pozostaję z szacunkiem

przewodnicząca
Komisji Społecznej

Małgorzata Stachera

Na podstawie art. 40 ust.
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 4 pkt 4 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622 z późn. zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Sposób utrzymywania zwie-

rzęcia domowego musi gwa-
rantować pełne zabezpiecze-
nie przed zagrożeniem z jego
strony dla innych osób, zwie-
rząt i mienia.

§ 2.
Zwierzę domowe, mogące po-
wodować zagrożenie dla lu-
dzi, powinno być na terenie
swojej nieruchomości trzyma-
ne na uwięzi, a jeżeli puszczo-
ne jest wolno – ogrodzenie

nieruchomości musi uniemoż-
liwiać wydostanie się zwierzę-
cia na zewnątrz. W przypadku
utrzymywania psów, ogrodze-
nie nieruchomości powinno
być dodatkowo zaopatrzone
w umieszczoną w widocznym
miejscu tabliczkę z napisem
"Uwaga! Pies" lub podobnym. 

§ 3.
W miejscach publicznych
zwierzę musi być prowadzone
na smyczy. Jeżeli jest to nie-
możliwe ze względu na rodzaj
zwierzęcia, musi być ono za-
bezpieczone w taki sposób,
aby nie zagrażało ludziom i in-
nym zwierzętom.

c.d. na str. 3
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Cieszę się Panie burmistrzu,
że wreszcie w znacznym stop-
niu poprawił się ton Pana pu-
blikacji prasowych, jednak co
do meritum, to wszystko pozo-
stało po staremu – jak najbar-
dziej zakręcić, zaciemnić, aby
czytelnikowi zdawało się, że
ten Laskowski czepia się bied-
nego burmistrza, który jest bez
winy, po prostu kryształowa
postać. Jest to tym bardziej
przykre, że w swoim komenta-
rzu do mojego artykułu znacz-
nie przekroczył Pan zasady wy-
dawania naszej gazety
samorządowej, a także prawa
prasowego i nie miałem możli-
wości sprostowania niepraw-
dziwych informacji. Jak widać,
taktyka "łapać złodzieja" ma
odwrócić uwagę od stwierdzo-
nych nieprawidłowości w urzę-
dzie miasta.

Chcę przypomnieć Czytelni-
kom, że w poprzednim wyda-
niu gazety poinformowałem, że
"na terenie należącym po poło-
wie do Ząbek i Zielonki, na
którym nie można nic budować
poza drogą, ząbkowski Urząd
bez porozumienia z władzami
Zielonki wydał decyzję o wa-
runkach zabudowy, w której
napisał, że teren przy skrzyżo-
waniu może zostać zagospoda-
rowany jako stacja paliw
z obiektami towarzyszącymi
(parking, mini bar) i że jest to
zgodne z obowiązującymi prze-
pisami i wymaganiami komuni-
kacyjnymi oraz uwarunkowa-
niami zagospodarowania
przestrzennego i prawa budow-
lanego. W ten sposób ewident-
nie poświadczył nieprawdę."

W odpowiedzi na to stwier-
dził Pan: "Sztandarowy zarzut
nie konsultowania decyzji ad-
ministracyjnych, które podją-
łem – z władzami Zielonki –
jest kłamstwem…. W załącze-
niu przekazuję redakcji "Co
słychać?'' kserokopie tych wy-
stąpień, nie oczekując wszak-
że, aby je publikowano. Opu-
blikowania kserokopii
zwrotnego poświadczenia od-
bioru przedmiotowych decyzji
administracyjnych będę jed-
nak oczekiwał." 

Jak widać na pierwszy rzut

oka ani na jotę nie pomyliłem
się w tym, co napisałem, bo-
wiem cytując za słownikiem:
porozumienie to jednomyśl-
ność poglądów, wspólna zgoda
na coś, wzajemne zrozumienie.
A wystąpienie władz Zielonki
o unieważnienie wydanej przez
kierowany przez Pana Urząd
Miasta decyzji nie wskazuje na
to, aby zaiskrzyła choćby nić po-
rozumienia. Natomiast Pan
wkłada w moje usta słowa, któ-
rych nigdy nie wypowiedziałem.

Przypomnę także, że stwier-
dziłem: "Nie można przy tym
nie wspomnieć, że także mapy
geodezyjne dotyczące tego te-
renu zostały sfabrykowane."
I tego dotyczy właśnie problem
naszego miasta, że na podsta-
wie fałszywych dokumentów
w naszym mieście wydaje się
decyzje administracyjne.
I o tym właśnie mówił w wypo-
wiedzi do prasy starosta woło-
miński: "... przy wydawaniu po-
zwolenia na budowę posłużono
się fałszywymi dokumentami.
A to już istna granda". 

Jak widać w swoim komen-
tarzu nie próbował Pan nawet
sprostować tych informacji,
które stanowią istotę sprawy,
nie mógł Pan, bo są one jak
najbardziej prawdziwe!!!

Cytując dalej za Starostą;
"decyzje te są prawomocne i in-
westor może domagać się od-
szkodowania." Odszkodowanie
to niestety zostanie wypłacone
z naszych, mieszkańców Ząbek
kieszeni.

Szczytem tupetu jest Pana
stwierdzenie: "Zachęcam rów-
nież, jeśli Pan nie pamięta, do
przypomnienia sobie, jaką de-
cyzję podjęła Rada Miasta
w sprawie terenów, które bu-
dzą tyle emocji, uchwalając
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Ząbki."

Jak sądzę w ten sposób pra-
gnie Pan zrzucić odpowiedzial-
ność na Radę Miasta za decy-
zje podjęte przez rządzony
przez pana Urząd Miasta. Pra-
gnę zwrócić uwagę, że uchwała
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Ząbki
została podjęta w dniu 19
grudnia 2003 r., a zatem daw-
no po wydaniu decyzji admini-
stracyjnej, o której mowa. Dla-
tego publikowanie kopii
potwierdzenia nadania z 2001
i 2002 roku mające potwierdzić
prawomocność działań urzęd-
ników, całkowicie mija się z ce-
lem. Co więcej podkreśla tezy
zawarte w moim artykule, że
urząd miasta nie mógł wydać
decyzji pozwalającej na budo-
wę stacji benzynowej na skrzy-
żowaniu dróg i stacja benzyno-
wa nie powinna tam powstać,
jeśli nie chcemy nadal wąchać
spalin z przejeżdżających tran-
zytem samochodów i stać go-
dzinami w korku na ul. Sko-
rupki i Warszawskiej.

Na sam koniec Pan bur-
mistrz Boksznajder raczył wy-
razić opinię na mój temat:
"Zachęcam do pozytywnego
myślenia i działania. Czy to
jednak możliwe? Coraz bar-
dziej wątpię."

Chcę Panu przypomnieć, że
działając w Komisji Rewizyj-
nej wielokrotnie dawaliśmy
dowody na to, że naszym mia-
stem można zarządzać w lep-
szy sposób i co więcej, poda-
waliśmy na tacy gotowe
rozwiązania, jak tego doko-
nać. Zwracam uwagę na to, że
to między innymi przy moim
współdziałaniu:

•dług miasta spadł z ponad
20 milionów do 5 milionów
złotych,

•zostało wybudowane gim-
nazjum nr 1,

•został pozyskany grunt pod
budowę kościoła,

•zostały odzyskane nadpła-
cone podatki VAT,

•powstały 2 prywatne linie
autobusowe na terenie
miasta i w najbliższym cza-
sie wreszcie dojedzie do
Ząbek autobus linii 170,

•powstał plan zagospodaro-
wania przestrzennego mia-
sta Ząbki, z wyłączeniem
przeprowadzenia przez mia-
sto, kolejnej drogi tranzyto-
wej z Warszawy do Wołomi-
na (trasa Nowoziemowita),

•MZK wreszcie przystąpiło
do konserwacji wpustów
ulicznych

•zmniejszono wynagrodzenia
w Urzędzie Miasta i prze-
znaczono wygospodarowane
środki na nieuwzględnione
przez Burmistrza wnioski
Komisji Społecznej,

•zmniejszono dotację dla MZK
i przeznaczono wygospodaro-
wane środki na rozpoczęcie
budowy kolektorów w ul. Szpi-
talnej, Kossaka, Wiosennej,

•powstał plan organizacji ruchu
drogowego na terenie gminy,

•Rada Miejska przyjęła stano-
wisko w kwestii konieczności
ustanowienia zabezpieczenia
wierzytelności na hipotece
Szpitala Drewnica w związku
z jego znacznym zadłuże-
niem wobec gminy i MZK,

•powstał projekt uchwały
normujący kwestie stawek
opłaty targowej,

•przygotowano i podjęto
uchwałę dotyczącą udzielenia
bonifikaty od opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo wła-
sności dla mieszkańców
bloków spółdzielczych przy ul.
Batorego i Wojska Polskiego,

•przystąpiono do realizacji pro-
jektu wodociągowej sieci ma-
gistralnej dla całego miasta,

•przygotowano projekt budowy
sieci wodociągowej w osiedlu
"Za Agromą" (niestety budo-
wa nie jest jeszcze rozpoczęta,
pomimo że burmistrz został do
tego zobligowany uchwałą bu-
dżetową na 2005 r.),

•przygotowano i przyjęto Wie-
loletni Plan Inwestycyjny,

•Rada Miejska przyjęła sta-
nowisko w kwestii budowy
ul. Powstańców (niestety bu-
dowa nie jest realizowana,
nie rozpoczęto jeszcze wy-
kupu gruntów i opracowania
projektu budowlanego, po-
mimo że burmistrz został do
tego zobligowany uchwałą
budżetową na 2004 i 2005 r.)

•została wypowiedziana dzier-
żawa bazy transportowej
w sąsiedztwie skrzyżowania
ulic Gajowej i Sosnowej (nie-
stety urząd miasta nie potrafi
skutecznie wyegzekwować
doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego),

•przygotowano projekt i wybu-
dowano drogę w ul. Dzikiej.

Mógłbym jeszcze zacyto-
wać, kilka innych przykładów
mojej działalności, ale według
Pana burmistrza Boksznajde-
ra są one nie warte funta kła-
ków. 

PS. 
Na zakończenie uprzejmie

proszę Pana o mniej hipokry-
zji i więcej rzetelnego działa-
nia dla dobra miasta, a La-
skowski już nie będzie musiał
pokazywać błędów popełnia-
nych przez władze w Ząbkach.

radny Krzysztof Laskowski

Panie sekretarzu w po-
przednim wydaniu gazety
w swoim artykule "Urząd Mia-
sta robi co chce" poinformowa-
łem mieszkańców Ząbek
o tym, że: "Oto sekretarz na-
szego miasta poświadczył za
zgodność z oryginałem doku-
ment, którego nie było i prze-
słał jako oficjalny protokół
z sesji rady miejskiej do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej." 

Nie zamierzam się wycofy-
wać z tego, co napisałem.
Moje słowa nie są epatowa-
niem wyimaginowanym złem
i sensacją z drugiej ręki, co
mi Pan imputuje. Wszystko
co napisałem odzwierciedla
prawdę, o którą woła Pan
słowami Z. Herberta
"...prawda obowiązuje za-
wsze...". Co więcej wbrew te-
mu co Pan próbuje wmówić
czytelnikom, informacja, to
nie jest niedwuznaczną suge-
stią o Pan działalności, która
rzekomo "wstrząsnęła" rad-
nymi Rady Miasta, lecz jed-
noznacznym stwierdzeniem
faktu, mającego potwierdze-
nie w wielu dokumentach
urzędowych. 

PS. Dziękuję za życzenia
szczęścia w życiu osobistym,
choć wydaje mi się, że są one
mocno nieszczere.

radny Krzysztof Laskowski

Domel.
Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki
automatyczne, chłodziarki, chłodziarko-zamrażalki,

zmywarki, kuchnie mikrofalowe i temu podobne. 
Inż. Ryszard Szczęśniak, Ząbki, ul. Lisa Kuli 19a, 

tel. 7817368 lub 0604688037, www.domel-agd.waw.pl. 
Firma istnieje od 1982 roku

Zwierzę musi być prowadzone
w sposób zapewniający spra-
wowanie nad nim kontroli.

§ 4.
Wyłącznie przez osoby pełno-
letnie, na smyczy i w kagańcu
mogą być wyprowadzane psy
rasowe i mieszańce ras:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de

Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński,
5) pies kanaryjski (Perro de

Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;

8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

§ 5.
Osoby utrzymujące zwierzęta
domowe są obowiązane do
niezwłocznego usuwania za-
nieczyszczeń spowodowanych
odchodami zwierząt z miejsc
publicznych.

§ 6.
Pies przebywający na terenie
publicznym musi posiadać
identyfikator z numerem i ro-
kiem wydania.

§ 7.
Niestosowanie się do powyż-
szych przepisów jest zagrożo-
ne karę grzywny wymierzaną
w trybie i na zasadach okre-
ślonych w prawie o wykrocze-
niach.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym
Województwa, z wyjątkiem § 6,
który wchodzi w życie z dniem
1 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr 94/XVIII/03 Rady Miejskiej
w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe - c.d. ze str. 2

Łapać złodzieja!

Do Sylwestra Marzocha 
-sekretarza miasta

Rada Miasta Zabki zaprasza
na turniej brydzowy

Turniej rozpocznie sie 5 listopada br.
w Publicznym Gimnazjum nr 2

o godzinie 9.30.
Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE I ZAPISY
u p. Klemensa Lewandowskiego,

tel. 781-70-28
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Na podstawie art. 28.ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/Dz.U.Nr 207, poz. 2108/ oraz w wykonaniu 03 uchwały nr XXVII/141/2004 Rady Miasta Ząbki z dnia
14 października 2004r., Nr XXXIX/220/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących
własność GMINY:

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 LISTOPADA 2005 r. O GODZ. 1600 W ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH PRZY ULICY BATOREGO 11. WARUNKIEM
UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM W GOTÓWCE NAJPÓŹNIEJ
W DNIU 3 LISTOPADA 2005r. W KASIE URZĘDU MIASTA LUB do dnia 31 PAŹDZIERNIKA
2005r. NA KONTO URZĘDU: PKO S.A. III O/Warszawa 62124010401111000001385414. WADIUM
WPŁACONE PRZEZ UC.ZESTNIKA, KTÓRY WYGRAŁ PRZETARG ZALICZA SIĘ NA PO-
CZET CENY DZIAŁKI. W PRZYPADKU UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA AKTU NOTARIAL-
NEGO WADIUM ULEGA PRZEPADKOWI.

PRZETARG

l.p. 

Ksi ga

wieczysta obr b  Numer   

 dzia ki

Pow. 

dz.

m
2

Po o enie    

dzialki 

Termin   

zagospoda 

  rowania 

dzia ki

Przeznaczenie 

dzia ki i sposób jej 

zagospodarowania

Opis        

dzia ki

Cena

dzia ki

z

Wadium

Z

1

KW VIII 

68242 3-08 47 2458

ul. Lipowa Wg 

mo liwo ci

nabywcy 

Budownictwo 

mieszkaniowe

jednorodzinne 

Pr d,

kanalizacja
369.000    37.000 

2

KW VIII 

68243 3-08 48 1899

ul. Lipowa  

j.w. j.w. j.w. 285.000  28.000 

3 KW 6167 3-10 81/1 589

ul.

Brukowa j.w. j.w. j.w. 63.000    6.000 

uczestniczyliśmy w Radzie
Technicznej Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie modernizacji drogi
634 na terenie Ząbek (ulice
Łodygowa, Warszawska, Pił-
sudskiego, Skorupki – trasa
Warszawa – Wołomin). Celem
narady było ostateczne roz-
strzygnięcie kwestii spornych
z protestów, jakie zostały zgło-
szone przez Radę Miasta
w trakcie opinio
wania koncepcji tej moderniza-
cji. Po burzliwej dyskusji zdecy-
dowano ostatecznie, że więk-
szość protestów zostanie przez
MZDW uwzględniona, dzięki
czemu utrudnienia dla miesz-
kańców Ząbek nie będą tak do-
tkliwe jak pierwotnie planowa-
no. Uzgodniono również, że
modernizacja pewnych odcin-
ków nastąpi dopiero po wybu-
dowaniu brakującego odcinka

ul. Strażackiej w Warszawie. 

Sala gimnastyczna dla Gim-
nazjum nr 2

11 października miałem przy-
jemność spotkać się z przed-
stawicielami Dyrekcji i Rady
Rodziców Gimnazjum nr 2.
Głównym tematem spotkania
była kwestia budowy sali gim-
nastycznej przy tej szkole. Śro-
dowisko gimnazjum niecierpli-
wie czeka na salę
gimnastyczną. Problem braku
sali jest tym bardziej dotkliwy,
że zwiększa się ilość godzin
WF dla każdej klasy do 4 tygo-
dniowo. W związku z tym Ra-
da Miasta na Sesji w dniu 29
września br. znacznie przyspie-
szyła realizację tej inwestycji
w stosunku do obecnie obo-
wiązującego Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego tj.
rozpoczęcie budowy – począ-

tek 2006 r. – zakończenie – po-
czątek 2007 r. (w 2005 r. prze-
projektowano salę, zwiększa-
jąc jej powierzchnię). Część
radnych uznaje za możliwe za-
kończenie budowy jeszcze
w 2006 r., ale ostateczna decy-
zja należy do Burmistrza i Re-
feratu Inwestycji, który organi-
zuje przetarg na budowę.
Według mnie można tak przy-
gotować specyfikację przetar-
gową, że zakończenie budowy
nastąpi w listopadzie lub grud-
niu 2006 roku, a zapłata poło-
wy kwoty – zgodnie z WPI –
dopiero w 2007 r. Negatywnie
natomiast oceniam propozycję
Burmistrza, aby rozpocząć
prace budowlane w okresie
późnej jesieni i zimy, gdyż
okres ten nie sprzyja dobrej ja-
kości prac, a zastosowanie
technologii odpowiednich dla
zimowych warunków atmosfe-

rycznych, może podrożyć koszt
całej inwestycji. Poza tym, pro-
ponowana przez Burmistrza,
zmiana WPI spowodowałaby
konieczność wykreślenia lub
przesunięcia na kolejne lata
innych, bardzo istotnych dla
miasta inwestycji. Radni, aby
w okresie do oddania sali gim-
nastycznej do użytku, pomóc
szkole we właściwej organiza-
cji zajęć WF, gotowi są z bu-
dżetu miasta pokrywać koszty
cotygodniowych wyjazdów
każdej klasy na basen w ra-
mach dwóch godzin WF. 

Miejski Zakład Komunalny
12 października Komisja Re-
wizyjna spotkała się z kierow-
nictwem Miejskiego Zakładu
Komunalnego. Celem spotka-
nia była bieżąca ocena funk-
cjonowania MZK i plany na
rok następny. Komisja Rewi-
zyjna pozytywnie oceniła sze-
reg działań nowego kierow-
nictwa służących poprawie
jakości i efektywności prac.

I chociaż do stanu zadawala-
jącego jeszcze daleka droga,
fakt zwolnienia w krótkim
czasie trzech osób, będących
w pracy pod wpływem alkoho-
lu (rekordzista miał ponad
3 promile) świadczy o rzeczy-
wistej chęci naprawy tego za-
kładu przez nowe kierownic-
two. Jak Państwo pamiętacie
z lektury "Co Słychać?" spra-
wa odwołania poprzedniego
kierownika była podstawo-
wym warunkiem stawianym
Burmistrzowi przez Radę
Miasta. Komisja Rewizyjna
wielokrotnie zwracała uwagę,
również na Sesjach Rady, na
fakt picia alkoholu przez pra-
cowników MZK. Niestety bez
echa. Na nic zdawały się licz-
ne kontrole, pokazujące za-
niedbania i niegospodarność.
Dopiero zdecydowana posta-
wa Rady, która bliska była
rozwiązania MZK, wymusiła
zmianę kierownictwa. 

radny Waldemar Stachera
Komisja Rewizyjna

Szanowni Państwo, rad-
nym powiatu wołomińskiego
jestem już drugą kadencję
przez prawie trzy lata pełni-
łem funkcję Wiceprzewod-
niczący Rady, odwołany zo-
stałem z tej funkcji za
przeciwstawianie się budo-
wie zagranicznych super-
marketów w centrach miast
powiatu wołomińskiego, nie
płacących podatków i sprze-
daż radzymińskiej ziemi cu-
dzoziemcom.

Nadal jestem Przewodni-
czącym Zespołu Koordynują-
cego Modernizację Dróg
Wojewódzkich w powiecie
wołomińskim, powołanego
przez Urząd Marszałkowski
i samorządy z powiatu woło-
mińskiego.

Dzięki temu uczestniczy-
łem w pozyskiwaniu środków
z Urzędu Marszałkowskiego
na realizację potrzeb samo-
rządów z Powiatu Wołomiń-
skiego i naszego Miasta ta-
kich jak: sala gimnastyczna
w gimnazjum Nr 1, której bu-
dowa została ukończona
i światła drogowe przy Ko-
ściele i ulicy Orlej w Ząbkach,
skrzyżowania wraz z droga
634 w Zielonce oraz sala gim-
nastyczna w Zielonce i Kobył-
ce, rondo Fieldorfa i windy
w szpitalu w Wołominie. Na-
leży również wspomnieć
o środkach na remont szpita-
la w Radzyminie i szeregu in-
westycji drogowych w obsza-
rze Tłuszcza, Radzymina,
Klembowa, Dąbrówki. Ostat-
nio nawet pośredniczyłem
w pozyskaniu dwustu tysięcy
złotych na remont szkoły po-
wiatowej dla dzieci niepełno-
sprawnych w Wołominie, oraz
w staraniach o dofinansowa-
nie dla szpitala wołomińskie-
go i radzymińskiego w kwocie
dwóch milionów złotych w ra-

mach kontraktu samorządo-
wego, który obecnie jest
w trakcie uchwał. Całkowite
dotychczasowe dofinansowa-
nie wspomnianych inwestycji
w Powiecie wołomińskim
w ostatnich trzech latach wy-
nosi około 40 milionów zło-
tych i było jedynie możliwe
dzięki współpracy z życzliwy-
mi nam wicemarszałkami Wo-
jewództwa Mazowieckiego
z LPR, Bogusławem Kowal-
skim i Wojciechem Wierzej-
skim, którzy obecnie zostali
posłami RP. 

W imieniu własnym i pań-
stwa dziękuję im życząc równie
owocnej służby w parlamencie.
W tych wyborach parlamentar-
nych zostałem zgłoszony przez
zarząd LPR jednak na kandy-
data do Senatu RP i poddany
ocenie wyborców z ośmiu po-
wiatów, którzy ocenili mnie ra-
czej wysoko w liczbie 37 tysięcy
osób, w samym powiecie woło-
mińskim uzyskałem 10200 gło-
sów zaś w rodzimym Mieście
Ząbki ponad 2000 głosów to
jest dwukrotnie więcej niż trzy
lata temu uzyskałem w wybo-
rach samorządowych. Ten wy-
nik okazał się jednak nie wy-
starczającym do objęcia
funkcji senatorskiej, zaś z listy
sejmowej dałby gwarantowane
miejsce w parlamencie, nie ta
lista jak twierdzą zaprzyjaźnie-
ni politycy i samorządowcy. 

Ja ze swej strony dziękuję
wszystkim wyborcom za uzna-
nie dla mojego zaangażowania
w sferze patriotyczno gospo-
darczej, służącej wszystkim
mieszkańcom bez względu na
poglądy polityczne. Dziękuję
z całego serca duchownym
i świeckim za oddanie na mnie
głosów postaram się nie za-
wieść pokładanego we mnie
zaufania.

Samorządność, 
znaczy służba społeczeństwu

4 spotkania radnego Waldemara Stachery
– 4 bardzo ważne sprawy -c.d. ze str. 1

KONKURS RECYTATORSKI 
„Czlowiekiem jestem i nic, co ludzkie nic jest mi obce"

W corocznie organizowanym konkursie przez Miejski Osro-
dek Kultury w Zabkach moga brac udzial licealisci i gimna-
zjalisci Powiatu Wolominskiego. Konkurs sklada sie z dwóch
etapów. I etap Konkursu odbedzie sie w Osrodkach i Do-
mach Kultury Powiatu Wolominskiego. Zgloszenia do II eta-
pu nalezy dokonac do 9. 11. 2005 w MOK przy ul. Slowackie-
go 10 (tel./fax 781 64 30), gdzie jest regulamin do wgladu. II
etap (final) odbedzie sie 23 listopada 2005 r. o godz. 1000
w MOK przy ul. Orlej 8. 

Miejski Osrodek Kultury zaprasza na wystawe "DEKALOG
I INNE PRACE" Wieslawa Rosochy. Otwarcie 19 listopada
godz. 17:00 w Galerii przy ul. Orlej 8. Wstep wolny. 

Z Miejskiego Ośrodka KulturyW imieniu Księdza Edwar-
da Kowary proboszcza Parafii
Świętej Trójcy w Ząbkach
i Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Księdza Jerzego
Popiełuszki mam zaszczyt za-
prosić wszystkich mieszkańców
na uroczyste nabożeństwo
w intencji beatyfikacji Sługi
Bożego Księdza Jerzego Po-
piełuszki. Liturgii przewodni-
czyć będzie Ksiądz Arcybi-
skup Leszek Sławoj Głódź
Ordynariusz Diecezji War-
szawsko- Praskiej. Zaprasza-
my do Parafii Świętej Trójcy
w Ząbkach w dniu 5 Listopa-
da 2005 roku godzina 18:00. 

Z wyrazami szacunku

Ryszard Walczak
– człowiek czynu

Radny
Powiatu Wołomińskiego

Miejski Osrodek Kultury zapraszamy
na kursy prawa jazdy kat A i B organi-
zowane w Galerii MOK przy ul. Orlej 8.

Zapisy i informacje
pod nr tel. 506553733.
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Mimo iż do święta patrona
strażaków Św. Floriana jesz-
cze jest daleko, to Ząbkowia-
nie mieli okazję obserwować
członków naszej OSP paradu-
jących w galowych mundu-
rach. Zaproszoną orkiestrę
z OSP Pilawa było słychać
w najdalszych częściach Zą-
bek. W przeddzień uroczysto-
ści, na cmentarzu przy ul. Pił-
sudskiego ząbkowscy strażacy
złożyli kwiaty i zapalili znicze
na grobach zmarłych druhów. 

Uroczystości rozpoczęły się
w niedzielę 18 września br.
przemarszem szyku paradne-
go ulicami Ząbek do kościoła
parafii Św. Trójcy. Wraz z na-
szą strażą w uroczystościach
uczestniczyły poczty sztanda-
rowe ochotniczych straży po-
żarnych z pobliskich gmin.
Przygrywała orkiestra dęta
z OSP Pilawa, jedna z najlep-
szych orkiestr strażackich
w kraju. W trakcie okoliczno-

ściowej Mszy Św. Ksiądz Pro-
boszcz Edward Kowara po-
dziękował strażakom za ofiar-
ną służbę oraz ich rodzinom
za zrozumienie i cierpliwość.
Mazowiecki Kapelan Straża-
ków Ks. Prałat Krzysztof Jac-
kowski wygłosił Słowo Boże –
"strażak jest strażakiem dwa-
dzieścia cztery godziny na do-
bę,(...) 80 lat temu jako jed-
nostka zostaliście powołani do
winnicy pańskiej. Tą winnicą
jest OSP, (..) miasto, ziemia,
ludzie (..)". 

Po odprawieniu Mszy Św.
poświęcono nowy samochód
strażacki. Jego zakup był
współfinansowany przez Radę
Miasta Ząbki. Ten wspaniały
dar jest ukoronowaniem sta-
rań naszej jednostki OSP
o doposażenie w nowoczesny
pojazd w pełni przystosowany
do aktualnych wymogów w za-
kresie działań operacyjno –
bojowych.

Dalsza część uroczystości
odbyła się w miejskim parku.

Honorowy członek OSP
Ząbki, Pułkownik Czesław
Trzciński przywitał zgroma-
dzonych gości, a następnie
uroczyście podniesiono flagę
narodową. Kronikarz naszej
straży druh Krzysztof Kra-
jewski odczytał kronikę przy-
pominając rys historyczny
powstania i działalności OSP.
Przypomniał zasługi i doko-
nania straży. Należy pamię-
tać, iż nasza jednostka od
1992 r. działa w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśn-
iczym. Naszych strażaków
nie brakuje w wielu wydarze-
niach na terenie miasta (nie
tylko w tych, które niosą ze
sobą zagrożenia). Aktywnie
biorą udział w uroczysto-
ściach kościelnych, uczestni-
czą w miejskich i szkolnych
festynach organizując poka-
zy sprzętu strażackiego
i sprawności członków naszej
jednostki. Organizują zaba-
wy mikołajkowe dla dzieci
strażaków. Ponadto biorą
udział w uroczystościach
rocznicowych innych jedno-
stek Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W tym roku w jubi-
leuszowych obchodach
naszej straży uczestniczyły
poczty sztandarowe OSP
z Kobyłki, Wołomina, Osso-
wa, Radzymina, Majdanu,
Rudej, Mokrej, Załubic Sta-
rych, Ręczaj Polskich, Tłusz-
cza, Zagościńca, Dąbrówki,
Klembowa, Dobczyna, Kru-
sze, Turze, Roszczepu.

Warto dodać, że przez kil-
ka lat organizowano w Ka-
mieńczyku n/Liwcem obóz

szkoleniowo – wypoczynkowy
dla członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, gwa-
rantujący dzieciom dwutygo-
dniowy letni wypoczynek pod
namiotami.

Jednym z ważniej-
szych osiągnięć OSP Ząbki
jest stała akcja dożywiania.

Od lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku nasza straż
jest jednym ze współorganiza-
torów tej akcji. Z pomocy or-
ganizowanej rokrocznie jadło-
dajni korzysta codziennie
około stu osób.

Odznaczenia i gratulacje
zdominowały oficjalną część
uroczystości jubileuszu jed-
nostki.

Ważnym momentem uro-
czystości było nadanie złote-
go medalu. W uznaniu za
szczególne zasługi dla rozwo-
ju pożarnictwa i umacnianiu
związku w naszym mieście
prezesa OSP Zbigniewa
Książka uhonorowano meda-
lem im. Bolesława Chomicza.
Jest to najbardziej wartościo-
wy medal przyznawany przez
Prezydium Zarządu Główne-
go Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. 

Ponadto na ręce
Zbigniewa Książka złożono
wiele wyróżnień. Paweł Żu-
rek z Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego
w imieniu wojewody Leszka
Mizielińskiego wręczył pięk-
ną okolicznościową tablicę
pamiątkową. Przedstawiciel

Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożar-
nej st. bryg. Adam Dąbrow-
ski podarował reprodukcję
Katedry Świętego Floriana,
katedry mazowieckich stra-
żaków. Wiesław Gręda pre-
zes Zarządu Oddziału Po-

wiatowego Związku OSP
RP przekazał figurkę św.
Floriana, aby patron straża-
ków opiekował się druhami
naszej OSP.

Z okazji jubileuszu od-
czytano wiele listów gratu-
lacyjnych oraz wygłoszono
okolicznościowe mowy,
w trakcie których dzięko-
wano strażakom za ofiarną
służbę i życzono im dal-
szych sukcesów oraz rozwi-
jania jednostki przez wiele
lat. Straż odgrywa wielką
rolę w życiu naszego miasta
– powiedział Ignacy Jarzy-
ło, przewodniczący Rady
Miasta Ząbki. Podkreślił, iż
wartości jakie niosą z sobą
strażacy są bezcenne dla
naszego miasta. 

Nieopodal Parku Miej-
skiego, odbył się pokaz
musztry paradnej. Można
było posłuchać bogatego mu-
zycznego repertuaru orkie-
stry dętej z OSP Pilawa. Po-
dziwiano mażoretki zręcznie
żonglujące pałeczkami. Po
uroczystości rozpoczął się fe-
styn z okazji Dni Ząbek.

red.

Sześciu strażaków z ząbkow-
skiej jednostki odebrało od-
znaczenia Wzorowy Strażak:
Piotr Godłowski, Marek Ka-
lisz, Kamil Myśliński, Adam
Myśliński, Krzyszof Prusinow-
ski i Piotr Trzonek.

Wręczono medale "Za Za-
sługi dla Pożarnictwa". Ze zło-
tym medalem do domu wrócili
Adam Posłajko i Krzysztof Si-
korski. Srebrny medal otrzyma-

li: ks. Edward Kowara, ks. Sy-
wester Ciesielski, ks. Władysław
Trojanowski, Florian Czajkow-
ski, Ignacy Jarzyło, Krzysztof
Krajewski i Jan Sandomierski.
Brązowy medal dostali: Marek
Bielawski, Franciszek Celiński,
Piotr Marcinkowski, Mariusz
Nowak, Małgorzata Stachera,
Robert Wnuk, Piotr Wojda i Ja-
cek Zacharczuk.

red.

Dzień Papieski obchodzony
jest w całej Polsce od pięciu
lat. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, przed ząbkowski-
mi kościołami przeprowadzo-
no kwestę na rzecz
stypendiów dla młodych
uzdolnionych uczniów. Jed-
nak tego roku 16 października
zyskał szczególną wymowę –
po raz pierwszy odbył się po
śmierci Jana Pawła II. Rów-
nież w Ząbkach przeżywano
go wyjątkowo. 

Wszyscy pamiętamy dzień
2 kwietnia tego roku, kiedy
tuż przed godziną 22 wszyst-
kie środki masowego przeka-
zu ogłosiły, że papież Jan Pa-
weł II odszedł do domu Ojca.
Pamiętamy ten czas, kiedy
wszyscy połączyliśmy się w bó-
lu, jak po stracie kogoś nie-
zwykle bliskiego, te kilka dni,
które ponownie odmieniły
"oblicze tej ziemi". Nie chce-
my o tym zapomnieć, chcemy,
by postać Ojca Świętego, bo-
gactwo jego pontyfikatu,
wzrastało w nas, żebyśmy doj-
rzewali do wzorców człowieka
i obywatela, które nam pozo-
stawił. To może dziać się tylko
w nas, w ciszy, skupieniu, mo-

dlitwie. Jednocześnie jednak
chcieliśmy przeżywać rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową wspólnie, tak
jak razem przeżywaliśmy Jego
odejście.
Dlatego z inicjatywy młodzie-
ży odbyła się ogólnoząbkow-
ska msza święta na ulicach
miasta. Była ona przypomnie-
niem tej sprzed kilku miesię-
cy, spontanicznie zorganizo-
wanej w tym samym miejscu
po śmierci Papieża-Polaka
i jednocześnie – znakiem jed-
ności mieszkańców, niezależ-
nie od tego jak długo za-
mieszkują Ząbki, wobec
wspólnie wyznawanych war-
tości. Eucharystię koncele-
browało trzech proboszczów
z ząbkowskich parafii, a także
ksiądz Jerzy Firczyk, nowy
rektor Pallotyńskiego Sekre-
tariatu Misyjnego w naszym
mieście. Homilię wygłosił pal-
lotyn ksiądz Andrzej Dębski,
który przypomniał w niej dro-
gę Karola Wojtyły do święto-
ści. Bezpośrednio po mszy
wspólnie odmówiliśmy czwar-
tą, wprowadzoną przez Jana
Pawła II, część różańca – ta-
jemnice światła. Na koniec,
przy dźwiękach ulubionej pie-

śni Jana Pawła II – "Barce",
przedstawiciele władz miasta
oraz proboszczowie zasadzili
dąb, którego młodzież nazwa-
ła "Lolkiem", a który ma przy-
pominać o tym szczególnym
dla wszystkich roku. Wokół
drzewka, które, mamy na-
dzieję, na stałe stanie się
częścią krajobrazu Ząbek,
a także wokół popiersia Pa-
pieża-Polaka i wzdłuż ulicy
jego imienia pojawiło się set-
ki świec i zniczy. Mimo, że
pogoda była typowo jesien-
na, a deszcz tuż przed rozpo-
częciem uroczystości mógł
skutecznie zniechęcić do wy-
chodzenia z domów we mszy
wzięło udział około dwu ty-
sięcy ludzi.
Całą uroczystość uświetnił
też uliczny wernisaż prac
Wiesława Rosochy pod tytu-
łem "Dekalog". Prace te sta-
nowią bardzo ciekawą próbę
interpretacji znanych wszyst-
kim z katechizmu przykazań
i pokazują, że treści sprzed
wielu tysięcy lat nadal nie
przestają inspirować arty-
stów. Grafiki, które zostały
zeskanowane i wydrukowane
w wielkim formacie, bezpłat-
nie udostępniła "Green Gal-
lery" z Warszawy. 

c.d. na str. 6

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

Medale otrzymali

Dzień Papieski w Ząbkach

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej świętowali jubileusz 
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Dni Ząbek trwały trzy dni. Rozpoczęły się
w piątek wieczorem, by zakończyć się festynem
w niedzielę w miejskim parku.

Piątek, 16 września.
Dni Ząbek zostały zaingurowane o godzinie

18:00 warsztatami "Piękno jako artystyczny wy-
raz twórcy i etyka jako drogowskaz w życiu
każdego człowieka" w Miejskim Ośrodku Kul-
tury przy ul. Orlej. 

Warsztaty zostały zorganizowane we współpra-
cy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
oraz Mazowieckim Centrum Kultury w ramach
działalności Mazowieckiej Akademii Kultury –
z Franciszkiem Starowieyskim (artystą -mala-
rzem) oraz Anną Bohdanowicz i Grażyną Sićko.

Jak określają to twórcy programu, spotkania
w ramach działalności Mazowieckiej Akademii
Kultury mają za zadanie łączyć zgodnie z pla-
tońską triadą wartości fundamentalnych trzy
aspekty sztuki: dobro, prawdę i piękno. Dążenie
do tych wartości jest naturalną postawą ludzi.
Zachowania przeciwne mogą być wyrazem pa-
tologii o różnym stopniu nasilenia.

Wieczorem o godz. 20:30 na Stadionie MKS
Dolcan odbyła się plenerowa projekcja kome-
dia romantyczna, pt.: "Kate i Leopold" z udzia-
łem Meg Ryan. Mimo niesprzyjającej pogody
projekcja filmowa przyciągnęła widzów. 

Sobota, 17 września.
Następnego dnia pogoda dopisała. O godzi-

nie 11:00 rozpoczęły się Biegi Przełajowe
w Parku Miejskim. Udział wzięli uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przyszło
wiele osób, rodzin, znajomych, którzy kibico-

wali młodym sportowcom. 
Wieczorem o godzinie 19:00 w galerii MOK

przy ul. Orlej odbył się wieczorek artystyczny.
W ramach wernisażu wystawiono prace kon-
kursowe "Ząbki – najpiękniejsze zakątki moje-
go miasta". Najlepsze prace plastyczne nagro-
dzono następnego dnia podczas festynu.

Nie był to jedyny wernisaż tego dnia. Można
było podziwiać prace Wandy Skonieckiej "Ząb-
ki i ulica Ząbkowska". Artystka, wychowanka
ASP (1971r.), obecnie nauczycielka rysunków,
od lat maluje pejzaże starej Pragi. Wiele z nich
jest zamieszczanych w warszawskich gazetach. 

W ramach konkursu poetyckiego "Ząbki –
mój zakątek świata" nagrodzono wiersz Izabeli
Wojnarskiej, który drukujemy obok.

Oprawę muzyczną tego wieczorku artystycz-
nego zapewnił recital niezwykle utalentowanej
mieszkanki Ząbek – Patrycji Olton,
której na pianinie przygrywał Woj-
ciech Majewski. W corocznym ran-
kingu czytelników Jazz Forum Pa-
trycja Olton znalazła się wśród sław
największego formatu. Zebrała bar-
dzo pochlebne recenzje podczas II-
ej edycji Smart Jazzpol Festiwal
(2003). Pani Patrycja Olton dla
mieszkańców Ząbek dała próbkę

swoich możliwości wokalnych śpiewając pio-
senki jazzowe w języku angielskim. Publicz-
ność została zauroczono jej dojrzałym, pięk-
nym i do głębi przejmującym głosem.
Poproszono ją o ponowne zaśpiewanie jedne-
go z utworów. 

Niedziela 18 września. 
Nadał utrzymywała się piękna pogoda. Nie-

dzielny poranek zdominowały uroczystości ob-
chodów 80-lecia ząbkowskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Po uroczystościach odbył się festyn
w miejskim parku. Nie zabrakło chętnych do
wspólnej zabawy. Impreza była udana, gdyż zgod-
nie z zamierzeniami pomysłodawców przyciągnę-
ła tłumy ludzi. Repertuar rozrywek przewidzia-
nych na ten dzień był bardzo bogaty. Osoby
o różnym guście i w różnym wieku mogły znaleźć
coś dla siebie

Można było wysłuchać naszego ząbkowskiego
chóru "Złota Jesień" z klubu Seniora. Młodsze
osoby mogły wysłuchać zespołu "Comset". Zespół
powstał zimą 1988 roku. Wówczas było to trio:
Ariel Mazur (gitara basowa), Wojtek Trzpiel (per-
kusja) i Michał Wojciechowski (gitara), potem do-
łączył do nich Michał Rokiciński (gitara). Zaczy-
nali od grania corverów, aby wypracować własny
styl. Były to przeróbki polskich i zagranicznych wy-
konawców. Natomiast na zakończenie Dni Ząbek
zagrał zespół "The Black".

Tego dnia można było obejrzeć występy Klu-
bu Tańca Nowoczesnego "FART", czy prezenta-
cję wspaniałych układów choreograficzne w ra-
mach prezentacji szkół i gimnazjów z Ząbek.

Konkursów było co niemiara i można było
w nich wygrać atrakcyjne nagrody. Nasi naj-
młodsi mogli wziąć udział w konkursie o ruchu
drogowym zorganizowanym przez ząbkowską

komendę policji. Można było
spróbować swoich sił w konkur-
sie dla prymusów, w którym
wcale nie chodziło o wiedzę.
Odbył się konkurs ze znajomo-
ści topografii i historii miasta
"Znasz li te Ząbki?".

Ponadto ogłoszono wyniki
w konkursie plastycznym "Naj-
piękniejsze zakątki mojego mia-
sta" oraz w konkursie "Mój
ogród świadczy o mnie" ogło-
szonym przez Komisję Społecz-
ną Rady Miasta Ząbki. O tym
ostatnim konkursie można
przeczytać na następnej stronie.

W czasie trwania licznych
imprez i prezentacji, jakie od-
bywały się na scenie można by-
ło zapoznać się z wieloma sto-
iskami i imprezami

towarzyszącymi. Podczas tej ładnej pogody
zachęcającej do spacerów było wiele rodzin
z dziećmi. Można było się przejechać na ko-
niu czy kucyku pod okiem instruktora. Dzieci
miały wiele radości z dmuchanej zjeżdżalni,
która co impreza zapewnia dzieciom wiele
emocji. Imprezę zabezpieczała nasza ząbkow-
ska Policja. 

Nie zabrakło propozycji wspólnej zabawy. Miej-
ski Ośrodek Kultury – współorganizator Dnia Zą-
bek – proponował konkursy plastyczne. Ząbkow-
skie TPD miało wiele swoich stoisk. Nie zabrakło
loterii fantowej, kawiarenki. TPD zaprezentowało
prace wykonywane przez podopiecznych w glinie,
wyszywane czy malowane na różnych materiałach,
pocztówki, itp. Można było posilić się w kawiaren-
kach czy stołówce harcerskiej.

red.

Na progu Warszawy, wielkiej
Metropolii 
Siedzą przykurczone domki
przedwiekowe 
Przy ciasnych i brudnych
uliczkach. 
Jak cię widzą, tak cię piszą, 
ale wizytówką Metropolii
Ząbki nie są.

Za PRL-u kilka bloków
zbudowano
Dla robotników, bo o nich
wtedy dbano.
Nawet mały skwerek powstał
Ku uciesze tych najmłodszych.
O kulturę również dbano i
dwie szkoły zbudowano.

Niech ten smutny wizerunek
nikogo nie zmyli, 
bo Ząbki to nie tylko skanseny. 
Chcesz poznać zakątek tej
ziemi? 
Wejdź głębiej. Zapraszam!

Dzisiaj 3-cią Rzeczypospolitą
mamy
Ząbki nowoczesności sprostały.
Prywatna inicjatywa się rozwija
I pomysłowością Warszawiaków
na głowę pobija.

Ludzie pracą się bogacą 
i podatki wielkie płacą. 
Szkoda, że tak mało 
Władze miasta z siebie dają.

Trzeba jednak prawdę oddać,
Ludzi zdolnych tutaj nie brak

l po domach się nie kryją.
Ząbki piosenką promują 
i konkursy wygrywają,
Sztukę w galerii wystawiają.

Nawet teatr mógłby powstać,
Gdyby więcej forsy dodać
Na rozwój kultury i
infrastruktury.

Każdy tutaj miejsce ma i dla
pracy i twórczości pole. 
Młodzież wyżywa się w szkole. 
Emeryci też swoje przyjemności
mają, 
Na pielgrzymki wyjeżdżają 
I w klubie seniora się
spotykają.

Biedni tylko chuligani, ciągle
miejsca nie ma dla nich
I ze złości rozbijają co się da.
Nawet słupy wywalają.
Oni tez zmądrzeją, bo głupotą
żyć się nie da
Bez pieniędzy nie ma chleba.

Zakątek tej ziemi przed laty
poznałam,
Tu przyjaźnie nawiązałam.
Ludzie są tu wyjątkowi,
spontaniczni,
Gotowi do tańca i do różańca.
Nikogo nie odrzucają lecz
życzliwie przygarniają.
Ponieważ dobrze w tej
społeczności się czuję
Im to głównie dedykuję.

Izabela Wojnarska

Fakt, że cała uroczystość do-
szła do skutku jest zasługą
wielu osób. Jako przedstawi-
ciel młodzieży, która podjęła
inicjatywę koordynacji tych
obchodów, szczególnie chcę
podziękować Panu Sylwe-
strowi Marzochowi. Bez je-

go bezinteresownego wspar-
cia i doświadczenia, niewiele
udałoby się nam zdziałać.
Panu Burmistrzowi Jerzemu
Boksznajderowi dziękujemy
za wszelką pomoc, zwłaszcza
zaś za otwartość i szczerą
sympatię, jakie nam okazał.
Wdzięczność jesteśmy winni
również Proboszczom z ząb-
kowskich parafii, za cenne
rady i za to, że czynie popar-
li naszą inicjatywę. Pan Sła-
womir Skotnicki, kierownik
Miejskiego Ośrodka Kultu-

ry, użyczył bezpłatnie sprzęt
nagłaśniający, a służba po-
rządkowa "Totus Tuus" za-
dbała o sztandary i sprawny
przebieg uroczystości.
Wreszcie – dziękuję tej
grupce młodych ludzi, któ-
rzy poświęcili swój czas dla

realizacji wspólnego celu.
Dziękujemy wszystkim i ma-
my nadzieję, że wspólnej
pracy Dzień Papieski wej-
dzie na stałe do kalendarza
ząbkowskich imprez religij-
no-kulturalnych.

Jacek Wiśnicki

Dni Ząbek Dzień Papieski w Ząbkach 
- c.d. ze str. 5

„Jest zakątek na tej ziemi”

Gabinet Odnowy Biologicznej "Swing"
oferuje

Wyszczuplanie i modelowanie sylwetki Masaż rehabilitacyjny,
relaksacyjny, wyszczuplający zwalczanie cellulitisu, rozstępów

Bezoperacyjny lifting twarzy i ciała - mikroprądy
Solarium, Sauna

Siłownia dla Pań & Aerobik mix - nowoczesne formy ćwiczeń
Czynne: pn. - pt. 10-21, sob.10-15

Ząbki, ul. Legionów 32
Tel. 7815291, 0506157189

Następny numer gazety „Co
Słychać?” ukaże się 
w ostatnią niedzielę

listopada.
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Ogród Pani
Sowińskie j
wita pięk-
nym zapa-
chem bielu-
ni, który
roznosi się
na całą oko-
licę. Aleją
datur wcho-
dzi się w głąb
z a d b a n e g o
do ostatnie-
go szczegółu
ogrodu z ma-
l o w n i c z y m
o c z k i e m
wodnym, ki-
piącym od
k o l o r ó w
o g r ó d k i e m
kwiatowym,
efektownymi
kwietnikami
z korzeni. Piękna kompozycja całości, dbałość o detale, osza-
łamiające zapachy – to atuty tej oazy zieleni.

Ogród Państwa Myszkowskich ma charakter naturalny. Ukryty
jest wśród drzew niczym "Tajemniczy ogród" z powieści Francisa
Burnetta. Urzeka tu strumyk z zawieszonym nad nim mostkiem,
kącik wypoczynkowy z własnoręcznie wykonanymi meblami, pięk-
na weranda opleciona pnączami, ogródek skalny pod konarami
rozłożystego dębu. To bardzo urokliwy, romantyczny zakątek. 

Balkon Pani Haliny Wójcik to morze kwiatów, a wśród nich
bielunie, oleandry, surfinie tworzą kolorystyczną ucztę dla
oczu. Ten balkon to prawdziwe królestwo kwiatów.

W tym roku po raz pierwszy w naszym mieście przeprowadzony został konkurs na najładniejszy
balkon i ogródek. Jego inicjatorem i organizatorem była Komisja Społeczna Rady Miasta. Konkurs, któ-
ry odbywał się pod hasłem "Mój ogród świadczy o mnie", ma za zadanie motywować do troski o własne
otoczenie i zachęcać do pozytywnej rywalizacji "na ogrody", aby wszystkim nam żyło się piękniej. 
Do udziału w konkursie zgłoszono łącznie kilkanaście ogrodów i balkonów. W większości były one
efektem wielu lat pracy ich właścicieli – prawdziwych pasjonatów ogrodnictwa. Nie waham się użyć
tego określenia, gdyż przy okazji zwiedzania ogrodów przez Komisję Społeczną, miałam przyjemność
poznać ich autorów. Miło jest spotykać w pracy samorządowej mieszkańców tak serdecznych i sym-
patycznych, jak oni.

Komisja Społeczna osobiście obejrzała wszystkie ogrody i balkony. Przy tej okazji, jak rów-
nież podczas całego trwania konkursu, przekazywano nam uwagi i sugestie co do jeszcze lepszej jego
organizacji (na przykład: ocenie winien podlegać nie tylko ogródek, ale cała posesja i porządek przed
posesją; zdaniem niektórych mieszkańców uwzględnić należy również aspekt ekologiczny, czyli np. to,
co właściciel robi z odpadami, czy je segreguje; należałoby także bardziej zróżnicować kategorie i wy-
bierać najładniejszy balkon, najładniejszy ogródek wokół domu wolnostojącego i najładniejszy ogró-
dek przy szeregowcu). Za podzielenie się z nami tymi i innymi pomysłami bardzo dziękujemy. Weź-
miemy je pod uwagę.

Po obejrzeniu wszystkich ogrodów i balkonów Komisja Społeczna musiała dokonać nieła-
twego wyboru zwycięzców. I chociaż tak się złożyło, że laureatami są: dwie Panie i jedno małżeń-
stwo, na odnotowanie zasługuje fakt, że sporą liczbę uczestników konkursu stanowili Panowie oraz
że są rodziny, gdzie troska o piękny ogród przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Nie tylko
z ojca na syna – jak w przypadku Państwa Wawrzyńczaków, ale też z dziadków na wnuki – tak jest
u Państwa Stolarskich. 

Ostatecznie jury w składzie: Małgorzata Stachera, Maria Miłosz, Zenon Kołodziejczyk,
Krzysztof Słomka, Ignacy Jarzyło, Florian Czajkowski i Waldemar Brzeszkiewicz przyznało:

I miejsce w konkursie na najładniejszy balkon 
Pani Halinie Wójcik z ul. Moniuszki

I miejsce w konkursie na najładniejszy ogródek 
ex aequo 

Pani Mariannie Sowińskiej z ul. Zacisznej
oraz

Państwu Janinie i Mirosławowi Myszkowskim z ul. Powstańców

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas festynu z okazji Dni Ząbek. Po-
nieważ zrozumiałe jest, że nagrody w konkursie są sprawą ważną, poniżej publikujemy zdjęcia głów-
nych trofeów, chociaż w tym roku obdarowani zostali wszyscy, którzy wystartowali w konkursie.
Tak więc Drodzy Ogrodnicy, już od dziś zacznijcie czule przemawiać do swoich roślin, aby pięk-
nie rosły i zapewniły Wam zwycięstwo w przyszłorocznej edycji konkursu. Bo – jak mi zdradzo-
no – w tym także tkwi tajemnica sukcesu. Kolejny konkurs ogródkowy już za rok!

Z serdecznym pozdrowieniem 
w imieniu Komisji Społecznej 

przewodnicząca Małgorzata Stachera

Raz jeszcze serdecznie Wam
dziękuję za wzięcie udziału
w konkursie Komisji Spo-
łecznej Rady Miasta Ząbki
na najładniejszy balkon
i ogródek w naszym mieście.
Wasze ogrody i balkony
świadczą o Was niezwykle
pięknie – spotkania z Wami
były tego dowodem, a dla
mnie i moich kolegów z Ko-
misji Społecznej – prawdzi-
wą przyjemnością. Mam na-
dzieję, że spotkamy się
w następnym konkursie.

Dziękuję także radnym z Ko-
misji Społecznej, a w sposób
szczególny Pani Marii Mi-
łosz, oraz Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury z Panem
kierownikiem Sławomirem
Skotnickim na czele, za pra-
cę i pomoc w zorganizowa-
niu konkursu.

Przewodnicząca 
Komisji Społecznej

Małgorzata Stachera

Nie tylko zwycięzcy otrzymali nagrody. Piękne dyplomy, upo-
minki i ciepłe słowa na swój temat przypadły w udziale każdemu,
kto wziął udział w konkursie. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 18
września, w ramach Dni Ząbek.

Wystawa zdjęć ogrodów i balkonów zgłoszonych do konkursu.
Mogliśmy ją obejrzeć podczas festynu z okazji Dni Ząbek w par-
ku miejskim. Wystawę przygotowali: Małgorzata Stachera i Ma-
ria Miłosz z Komisji Społecznej oraz Sławomir Skotnicki, Iwona
Krawczak i Hanna Krynicka z Miejskiego Ośrodka Kultury.

MMÓÓJJ OOGGRRÓÓDD ŚŚWWIIAADDCCZZYY OO MMNNIIEE

KKOONNKKUURRSS KKOOMMIISSJJII SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ NNAA NNAAJJŁŁAADDNNIIEEJJSSZZYY BBAALLKKOONN II OOGGRRÓÓDDEEKK WW ZZĄĄBBKKAACCHH

RROOZZSSTTRRZZYYGGNNIIĘĘTTYY!!

Szanowni Państwo, 
Drodzy Ogródkowicze i... Balkonowicze

W kategorii Szkół Podstawo-
wych: I miejsce – Magdalena
Karamuz (SP2), II miejsce
Marysia Paczóska (SP2), III
miejsce – Marta Marzec (SP1).
Wyróżnienia otrzymali – We-
ronika Stefaniak (SP1), Michał
Niemyjski (SP2), Joanna Złot-
nik (SP1). Za pracę prze-
strzenną została wyróżniona

Patrycja Komońska (SP2).
W kategorii Szkół Gimnazjal-
nych: I miejsce – Monika Li-
piec (PG1), II miejsce – Anna
Lipiec (PG1), III miejsce –
Monika Złotnik (PG2). Wy-
różnienie otrzymała Monika
Odachowska z PG nr 1.

red.

Wyniki konkursu plastycznego 
"Najpiękniejsze zakątki mojego miasta"

•            •            •

•            •            •
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Ostatnia sesja Rady Powiatu
Wołomińskiego dostarczyła wiele
wrażeń i pozwoliła dostrzec praw-
dziwe oblicze niektórych radnych.
Najbardziej emocjonującym
punktem był wybór drugiego wice-
przewodniczącego Rady Powiatu. 

Już od jakiegoś czasu było
wiadomo, że to stanowisko sta-
nowi łakomy kąsek dla wielu
osób. Ze względu na otrzymy-
wanie zryczałtowanej diety za-
siadanie w prezydium, w przeci-
wieństwie do pozostałych
stanowisk w radzie, jest wielkim
przywilejem. Krótko mówiąc wi-
ceprzewodniczący otrzymuje
stałą comiesięczną dietę, której
wysokość nie zależy od ilości
pracy, frekwencji czy nawet nie-
usprawiedliwionych nieobecno-
ści. Pozostali radni jeżeli nie
przychodzą diety za dane posie-
dzenie nie otrzymują. 

Fakt powołania kolejnego wi-
ceprzewodniczącego Rady jest
zwykłą rozrzutnością państwo-
wych pieniędzy, gdyż to stanowi-
sko w ogóle nie jest potrzebne!
Obecny wiceprzewodniczący nie
jest obciążony obowiązkami
i jak twierdzi – doskonale sobie
ze wszystkim radzi. Sytuację tą
potwierdza również Pan Ry-
szard Walczak były wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu twier-

dząc, że jest to stanowisko zbęd-
ne. Nie oszukujmy się, przy pro-
wadzeniu sesji nie ma pracy aż
dla trzech osób. Sytuacja staje
się tym bardziej kontrowersyjna,
gdyż dotyczy powołania osoby,
której sprawa toczy się w sądzie
pracy i która sama wypłacała so-
bie nagrody z funduszów zakła-
du pracy. 

Ponieważ wybór wiceprze-
wodniczącego nie był konieczny,
jako Komisja Finansowa propo-
nowaliśmy zmianę statutu.
Zmiana w statucie polegała by
jedynie na zmniejszeniu ilości
osób zasiadających w prezydium
tak by prezydium Rady stanowi-
li jedynie przewodniczący i je-
den zastępca. Niestety pomimo
pozytywnej opinii Zespołu
Prawnego, nasz projekt został
odrzucony przez rządzącą koali-
cję i w ten sposób nie uzyskał
większości. Nie rozumiem osób,
które w tak bezwzględny sposób
niszczą dobre pomysły dbając
jedynie o swoje własne stołki.

Prawdziwym powodem po-
wołania drugiego wiceprzewod-
niczącego było utrzymanie
przez "grupę rządzącą" władzy.
Obdarowanie tym stanowi-
skiem gwarantuje poparcie
trzech osób stanowiących klub
radnych "Dom Ojczysty". Dla

tych przy władzy każdy głos się
liczy, nie ważne za jaką cenę.
Sytuacja budzi moje obrzydze-
nie i z całego serca liczę na to,
że wyborcy w najbliższych wy-
borach oczyszczą samorząd do-
konując właściwych wyborów.

Jednym z kolejnych punktów
(na wniosek Komisji Finansowej,
której jestem przewodniczącym)
było rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie przeprowa-
dzenia kontroli pod kątem naru-
szenia dyscypliny finansów pu-
blicznych. Powód złożenia
takiego wniosku i przeprowadze-
nia kontroli był oczywisty. Jak co
roku Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Warszawie (RIO)
jako organ nadrzędny oceniała
sprawozdanie z wykonania po-
wiatowego budżetu za rok ubie-
gły. Jednak w roku bieżącym
RIO zwróciło uwagę na pewne
wydatki poczynione przez staro-
stwo, które ich zdaniem wskazy-
wały na możliwość naruszenia
dyscypliny finansów publicznych
– czyli bardzo poważne narusze-
nie prawa. Otóż Starostwo doko-
nało wydatków oraz zaciągnęło
zobowiązania, których łączna
kwota przekroczyła dopuszczal-
ny plan wydatków. 

Regionalna Izba Obrachun-
kowa, w celu pełnego wyjaśnie-
nia sytuacji poleciła przeprowa-
dzenie analizy dokumentów
źródłowych znajdujących się

w Starostwie Powiatu Wołomiń-
skiego. Niestety nikt takiej kon-
troli wewnętrznej nie przepro-
wadził – bo i po co?! Jako
Komisja Finansowa, próbowali-
śmy dociec prawdy – niestety
bezskutecznie. Możliwości kon-
trolne komisji były ograniczone.
Zwróciliśmy się do starosty z za-
pytaniem o przedmiotowe wyja-
śnienia, które pomogłoby roz-
strzygnąć wątpliwości nasze
oraz wątpliwości RIO. Niestety
uzyskana odpowiedź była lako-
niczna i nic nie wyjaśniała, po-
wtarzała jedynie informacje,
które każdy z nas już posiadał.
Cała sprawa kilkukrotnie była
omawiana na posiedzeniu Ko-
misji Finansowej Rady Powiatu
Wołomińskiego a skutkiem tych
dyskusji został stworzony odpo-
wiedni projekt uchwały. 

Projekt przewidywał, że komi-
sja rewizyjna mająca odpowied-
nie uprawnienia zajmie się kon-
trolą oraz przedstawi stosowne
sprawozdanie Radzie Powiatu.
Uchwała była więc kolejną próbą
na rozwiązanie tego problemu.
Niestety, po raz kolejny okazało
się, że "grupa rządząca" pokazała
swoją siłę i projekt obalono.

Na szczęście praca w Radzie
Powiatu to nie tylko sprawy
beznadziejne. W tegorocznym
budżecie Powiatu Wołomiń-
skiego zostały przeznaczone
środki na inwestycje drogowe

w Ząbkach w wysokości 350 ty-
sięcy zł., wszystko dzięki naci-
skom na starostę, rozmowami
z nim oraz uporczywym przypo-
minaniem się. Za te pieniądze
jesienią planuje się: przebudo-
wę skrzyżowania ulic Powstań-
ców i Piłsudskiego, moderniza-
cję chodnika przy ulicy
Piłsudskiego. Ponadto w pla-
nach jest również położenie no-
wej nakładki asfaltowej między
innymi na ulicy Drewnickiej. To
już stało się chyba tradycją, że
wszelkie inwestycje drogowe
w Ząbkach powiat realizuje pod
koniec roku. Pora może nie jest
najważniejsza gdyż liczy się
przede wszystkim efekt. Osobi-
ście i uporczywie będę pilnował
by Starosta zrealizował obieca-
ne nam inwestycje ale również
liczę na szersze wsparcie. 

Jak większość z nas zauważyła,
w roku bieżącym zostały już do-
konane inne inwestycje powiato-
we np.: częściowy remont chod-
ników przy ulicach Batorego,
Wojska Polskiego i Kolejowej,
położono nakładkę asfaltową na
ulicy Kolejowej jak również wy-
konano kapitalny remont prze-
jazdu kolejowego w Ząbkach.

Pozostaje nam mieć nadzieję,
że tempo prac jedynie wzrośnie.

Robert Perkowski 
Radny Powiatowy 

www.robertperkowski.pl

W sobotnie przedpołudnie 17
września już po raz 14 spotkali-
śmy się w parku miejskim, aby
aktywnie spędzić wolny czas
w gronie najbliższych. Jesienne
Biegi Przełajowe, bo to o nich
mowa, na stałe bowiem wpisały
się w historię naszego miasta.
Wprawdzie pogoda nas nie roz-
pieszczała, bo było dość zimno,
ale wszyscy bawili się wyśmieni-
cie tylko od czasu do czasu wspo-
minając ciepło sprzed kilku dni. 

Wychowankowie szkół ząb-
kowskich pokazali, że nie tak
łatwo poddają się aurze i licz-
nie przybyli ze swoimi rodzina-
mi do miejskiego parku. 

Nie zawiedli także goście,
na których możemy liczyć nie-
przerwanie od pierwszej edycji
biegów. Swoją obecnością za-
szczycili nas burmistrz Krzysz-
tof Sikorski, przedstawiciel
Rady Miejskiej p. Jerzy Po-
łomski, dyrektor MOK p. Sła-
womir Skotnicki, kierownik
Świetlicy Środowiskowej p. Ju-
styna Fijałkowska, dyrektorzy
i wicedyrektorzy wszystkich
ząbkowskich szkół oraz na-
uczyciele tychże placówek,
którzy bardzo gorąco dopingo-
wali swoich podopiecznych. 

Na pewno duchem był z na-
mi też współinicjator imprezy
Burmistrz Miasta Ząbki p. Je-
rzy Boksznajder, który bardzo
żałował, że nie mógł być z nami
tego dnia.

Tradycyjnie biegi odbywały
się zgodnie z wcześniej ustalo-
nym harmonogramem. Jako
pierwsze trasę przecierały dziew-
częta klas IV, następnie chłopcy
z tego rocznika i kolejno następ-
ni zawodnicy z poszczególnych
kategorii wiekowych aż do ab-
solwentów naszych szkół.

Pierwsza szóstka uczestni-
ków każdego biegu została ob-
darowana nagrodami rzeczo-
wymi, a wszyscy zawodnicy
mogli spróbować szczęścia
w loterii fantowej, gdzie każdy
los był pełny. Dla pokrzepie-
nia sił po biegu każdy dostał
soczek i batonik.

Nowością w tym roku był
bieg maluchów z opiekunem,
który jednocześnie wzbudził
najwięcej emocji. Nawet
w najśmielszych oczekiwa-
niach nie przypuszczaliśmy, że
będzie cieszył się tak dużym
zainteresowaniem. Do tej pory
bardzo trudno było namówić
dorosłych do biegania, a tym
razem dzieci skutecznie zmo-
tywowały swoich rodziców do
wysiłku. Niektórzy z nich tak
przejęli się rolą, że przecenili
możliwości swoich pociech,
ale zabawa była przednia. 

Nie sposób w tym miejscu
nie podziękować sponsorom te-
gorocznej imprezy, gdyż bez ich
pomocy nie udałoby się zorga-
nizować takiej atrakcji na tere-
nie naszego miasta. Są nimi:

Urząd Miasta w Ząbkach,
który jest jednocześnie inicja-
torem i współorganizatorem
naszych biegów i bardzo moc-
no wspiera nas co roku od
pierwszej edycji, Związek Na-
uczycielstwa Polskiego oddział
w Wołominie, którego 100.
rocznica powstania przypada
w tym roku, Spółdzielnia
Uczniowska i Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr.
2, Makro Cash and Cary i cu-
kiernia państwa Olbryś, dzięki
którym gorąca herbata nie by-
ła taka gorzka. 
Chciałabym bardzo serdecznie
podziękować wszystkim na-

uczycielom, pracownikom
oraz rodzicom i uczniom SP2
i Gm2, którzy pomogli w zor-
ganizowaniu tej wspaniałej im-
prezy. Cieszy fakt, że zawsze
możemy na nich liczyć. Do zo-
baczenia za rok! A oto zwy-
cięzcy w poszczególnych kate-
goriach wiekowych:

Szkoła podstawowa
Dziewczęta
Klasa III
I m. Aleksandra Zawadzka SP1
II m. Karolina Skup SP2
III m. – Kamila Szczepańska
SP1
IV m. – Katarzyna Baczyńska
SP2
V m. – Joanna Chojnicka SP2
VI m. – Iwona Maczkiewicz
SP2
Klas IV
I m. – Joanna Kubilus SP2
II m. – Olga Reczko SP2
III m. – Karolina Krajewska
SP2
IV m. – Karolina Klimkiewicz
SP2
V m. – Katarzyna Kiełek SP2
VI m. – Joanna Krzyczkowska
SP2
Klasa V
I m. – Ewelina Markowska SP2
II m. – Izabela Frelik SP2
III m. – Paulina Markowska
SP2
IV m. – Martyna Zatorska SP2
V m. – Katarzyna Dębiec SP2
VI m. – Justyna Wiśniewska
SP1
Klasa VI
I m. – Anna Grabowska SP2
II m. – Angela Sakowska SP2
III m. – Olga Wojnarowska SP2
IV m. – Paulina Mirkowicz SP2
V m. – Agata Piórczyńska SP2
VI m. – Ewelina Kuklińska SP2
Chłopcy
Klasa III
I m. – Łukasz Kosowski SP2

II m. – Patryk Roguski SP2
III m. – Mateusz Chudzik SP2
IV m. – Bartłomiej Woźniak SP2
V m. – Radosław Wierzgała SP1
VI m. – Marcin Podlaski SP2
Klasa IV
I m. – Dawid Maron SP1
II m. – Sebastian Kępka SP2
III m.- Łukasz Pająk SP1
IV m. – Karol Komorowski SP2
V m. – Patryk Kubat SP2
VI m. – Adrian Krajewski SP1
Klasa V
I m. – Adrian Zamęcki SP2
II m. – Łukasz Fronc SP2
III m. – Sebastian Mardyło SP2
IV m. – Mateusz Jaworski SP2
V m. – Cezary Wierzgała SP1
VI m. – Mateusz Moch SP2
Klasa VI 
I m. – Damian Cierpisz SP1
II m. – Paweł Paciorek SP1
III m. – Patryk Jarosiński SP2
IV m. – Maciej Jastrzębski SP1
V m. – Artur Faliszewski SP2
VI m. – Andrzej Grodzki SP2

Gimnazjum
Dziewczęta Klasa I i II
I m. – Patrycja Stępień 
Gm Katolickie
II m. – Emilia Sasin Gm2
III m. – Małgorzata Kadej
Gm2
IV m. – Monika Jarosińska
Gm2
V m. – Paulina Staniszewska
Gm2
VI m. – Klaudia Grzymała
Gm2

Klasa III i absolwenci
I m. – Ewelina Badowiec Gm2
II m. – Sylwia Szuchnik Gm2
III m. – Sylwia Kazimierczuk
Gm2 
IV m. – Beata Kazimierczuk
Gm2
V m. – Marta Jakubiak Gm2
VI m. – Agnieszka Wróblewska
Gm2

Chłopcy Klas I i II 
I m. – Kamil Filipek Gm1
II m. – Adam Abratański Gm1
III m. – Filip Kolasiński Gm1
IV m. – Krzysztof Bobrowicz
Gm2
V m. – Piotr Maciejewski Gm2 
VI m. – Michał Dąbrowski
Gm19 W-wa

Klasa III i absolwenci
Im – Łukasz Polański LO
Olimpijczyków Polskich
II m. – Krzysztof Kot XX LO
III m. – Bartłomiej Piekarz
Gm2
IV m. – Mateusz Dąbrowski 
absolw. Gm1 
V m. – Grzegorz Bliszewski 
absolw. Gm1
VI m. – Krzysztof Płochocki
Gm2

Bieg maluchów z opiekunem
I m. – Wiktoria Ciesielska i ta-
ta Krzysztof
II m. – Aleksandra Tymosiak
i tata Tomasz
III m. – Adam Krasnodębski
i brat Arkadiusz
IV m. – Rafał Mucha i tata
Waldemar
V m. – Mateusz Dziemdziela
i mama Urszula
VI m. – Paweł Zaremba i ma-
ma Barbara

Dagmara Dobosz

P.S. Dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Jana Kochanow-
skiego składa serdeczne podzię-
kowania organizatorce XIV
Jesiennych Biegów Przełajo-
wych w Ząbkach – p. Dagmarze
Dobosz, a także wszystkim tym,
którzy choćby w najmniejszym
stopniu, przyczynili się do tego,
by impreza ta wypadła jak zwy-
kle na wysokim poziomie.

Powiatowy poker

Pokonaliśmy nawet aurę!
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