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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Russak

na Skrajnej
Ju¿ w marcu z¹bkowska restauracja „Na
Skrajnej” bêdzie goœci³a niezwyk³ego
cz³owieka. Grzegorz Russak, znawca i
pasjonat tradycyjnej polskiej kuchni,
znany równie¿ z telewizji, bêdzie dzieli³
siê swoj¹ wiedz¹ kulinarn¹. Ca³y projekt edukacyjny, którego inicjatorami s¹
Urz¹d Miasta Z¹bki, Towarzystwo Przyjació³ Z¹bek oraz firma Polskie Smaki,
obejmuje cykl 6 wyk³adów pod wspóln¹
nazw¹ „Czwartki z kuchni¹ polsk¹”.

Pierwszy z wykładów odbę−
dzie się już 10 marca o godz.
19.00 i będzie dotyczył tema−
tyki miodu w polskiej kuchni.
Kolejne spotkania będą miały
miejsce co tydzień, w czwart−
kowe popołudnia. Na kolej−
nych spotkaniach – wykładach
genialny znawca polskiej tra−
dycji kulinarnej opowie o
kuchni myśliwskiej, a także o
niektórych wyrobach tradycyj−
nych (wędliny, pasztety, piero−
gi) czy sposobach przyrządza−
nia ryb. Prelekcjom będą towa−
rzyszyły pokazy i degustacje.
Uczestnictwo w tym fanta−
stycznym wydarzeniu jest bez−
płatne, trzeba się jednak wcze−

śniej zgłosić, aby zarezerwo−
wać miejsce (szczegóły str.
12).

Rozmowa z dr Grzegorzem Russakiem
Kiedy oglądam Pana progra−
my w telewizji, zawsze chce mi
się jeść. Potrafi Pan opowia−
dać o potrawach polskiej
kuchni w tak apetyczny spo−
sób, że bardzo się cieszę ze spo−
tkań z Panem w restauracji
„Na Skrajnej”. Stąd moje py−
tanie, czy jest zapotrzebowanie
na takie spotkania? Czy Pola−
cy rzeczywiście nie znają swo−
jej kuchni?
Polacy wciąż bezkrytycznie

przyjmują wszystko, co obce.
Dotyczy to także dziedziny
kulinarnej. Przysłowie „cudze
chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie”
– jest ciągle aktualne. Jest to
Dokończenie na str. 12
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Miejski Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Z¹bkach
oraz
Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach

Miejski Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Z¹bkach
oraz
Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach

zapraszaj¹ na

zapraszaj¹ na

VI turnieju tenisa sto³owego z cyklu Grand
Prix’2010/2011 – edycja wiosenna
pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki

VI Turniej Badmintona Amatorów z cyklu
Grand Prix’2010/2011 pod patronatem
Burmistrza Miasta Z¹bki

Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząb−
kach przy ul. Harcerskiej 9 w dniu 05.03.2011 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wieko−
wych:
Szkoły Podstawowe (7−12 lat) − godz. 9.00 Gimnazja
(13−15 lat) − godz. 10.00 Open (powyżej 16 lat) − godz.
11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie za−
praszamy!!!

Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w
Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9 w dniu 12.03.2011 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 4 kategoriach wiekowych:
Klasy I − III i IV – VI Szkół Podstawowych (7−9 i 10 − 12
lat) − godz. 9.30 Gimnazja (13−15 lat) i kategoria Open (po−
wyżej 16 lat) − godz. 11.00
Zapisy mailem na adres mmkrawczyk@wp.pl lub na 15
minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie za−
praszamy!!!

Kalendarium imprez (marzec)
05.03.2011

VI Turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix 2010/2011 − edycja M.O.S.i R.w Ząbkach/ Publiczne Gimnazjum Nr 1
wiosenna

6.03.2011

Mecz Dolcan − G.K.S. Katowice

11.03.2011

Konkurs „Kompozytorzy Polscy” – dla uczniów szkół ząbkowskich M.O.K. W Ząbkach

12.03.2011

Turniej Badmintona Amatorów z cyklu Grand Prix 2010/2011

12.03.2011

I Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt „Ząbkovia Cup” M.O.S.i R.w Ząbkach/Publiczne Gimnazjum Nr 2

12.03.2011

Powiatowy Konkurs języka angielskiego pod patronatem Starosty Gimnazjum Publiczne Nr 2

M.O.S.i R.w Ząbkach

M.O.S.i R w Ząbkach/Publiczne Gimnazjum Nr 1

Powiatu Wołomińskiego
16.03.2011

Konkurs Recytatorski „Nic Co Ludzkie Nie Jest mi Obce” – Dla M.O.K.w Ząbkach
uczniów Szkół Ząbkowskich

19.03.2011

Otwarcie wystawy malarstwa prof. Marka Kwiatkowskiego oraz koncert M.O.K.w Ząbkach
„Broadway Street”

21.03−01.04.
2011

Wystawa Poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce w Czwartą Rocznicę Gimnazjum Publiczne Nr 2
Nadania Imienia Szkole

20.03.2011

Mecz Dolcan – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

M.O.S.i R.w Ząbkach

26.03.2011

Powiatowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej

M.O.K. W Ząbkach
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WYDARZENIA, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ
W 180 rocznicę Powstania Listopadowego i
bitwy pod Olszynką Grochowską, która
rozegrała się 25 lutego 1831 roku
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Bohater−
skich Powstańców i mjr. Leona Drewnickiego w Parafii
Św. Trójcy w Ząbkach w dniu 25 lutego 2011 r. o godz.
18:00. Po nabożeństwie nastąpi odsłonięcie i poświęce−
nie tablicy upamiętniającej mjr. Leona Drewnickiego i
Bohaterów Powstania Listopadowego.

Zapraszają Organizatorzy:
Ks. Proboszcz Edward Kowara, inicjator Ryszard
Walczak – Radny Powiatowy, przewodniczący Komisji
Edukacji,
Burmistrz Ząbek − Robert Perkowski, dyr. Gimnazjum Nr.
1 Karol Małolepszy, Andrzej Melak − Prezes St. Kręgu
Pamięci Narodowej − Olszynka Grochowska.

Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką
Grochowską będzie miała miejsce
26 lutego 2011 r.
Rozpoczęcie wymarszem wojsk z Pl. Gen. Piotra
Szembeka o godz. 10:00, rozpoczęcie bitwy na Olszynce
Grochowskiej przy ul. Szerokiej od ul. Chełmżyńskiej o godz.
12:00

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH 1 MARCA
Święto to ustanowione w lutym br. przez Parlament RP
na podstawie ustawy zgłoszonej przez śp. Lecha
Kaczyńskiego Prezydenta RP przypada na dzień 1 marca.
Zapraszam w tym dniu wszystkich Państwa, którzy pragną
uczcić pamięć żołnierzy antykomunistycznego oporu do
Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie na Mszę
Świętą w intencji Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na
godz. 18:00 dnia 1 marca 2011 r.
Ryszard Walczak
Prezes St. Polskiego Komitetu
Budowy Pomnika Żołnierzy NSZ

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Ewa Czaplicka−Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt
telefoniczny

W intencji ofiar Katynia
W dniu 5 marca o godz. 18:00 w Bazylice Świętego Krzyża
w Warszawie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
ofiar ludobójczego mordu dokonanego przez NKWD na
polskich oficerach w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie,
Miednoje i innych miejscach kaźni odkrytych na rosyjskiej
ziemi.
Będziemy się modlić za duszę wszystkich pomordowa−
nych i ujawnienie wszystkich nazwisk ofiar oraz miejsc spo−
czynku Ich szczątek, a także o ukaranie winnych tych okrut−
nych, ludobójczych, masowych zbrodni na Narodzie Pol−
skim.
Ryszard Walczak

USTAWA
z dnia 3 lutego 2011 r.

o ustanowieniu Narodowego Dnia
Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” − bohaterom anty−
komunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodle−
głego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do sa−
mostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycz−
nych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w
inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i na−
rzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu − stanowi się,
co następuje:
Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę−
tych” jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
B. Komorowski

Masz problem z
alkoholem?
Chcesz porozmawiać z
osobą, której choroba ta
nie jest obca?
Przyjdź lub zadzwoń w
każdy wtorek w godz.
18.00 − 20.00
Punkt Konsultacyjny
Komisji d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Ząbki, ul. 3 Maja 14/16,
tel. 22/ 781 63 61.
Zapewniam pełną ano−
nimowość.
Andrzej.

CO SŁYCHAĆ

WYWIAD

To będzie pracowity rok
Rozmowa z wiceburmistrzem Z¹bek Arturem Murawskim
Jest Pan odpowiedzialny m.in. za reali−
zację miejskich inwestycji. Tegoroczny
budżet przewiduje olbrzymie środki na
inwestycje. Znakomita ich część będzie
przeznaczona na drogownictwo gminne,
przede wszystkim na kontynuację budo−
wy tzw. dróg unijnych i tunelu pod tora−
mi kolejowymi. Proszę powiedzieć co do−
kładnie nas czeka w tym zakresie w tym
roku?
Realizujemy bardzo duże projekty unij−
ne, pt. Kompleksowy remont i budowa
głównych dróg w Ząbkach, etap I i II. W

trwają prace związane z modernizacją
chodników w ul. Warszawskiej, a wspól−
nie ze Starostą Wołomińskim p. Piotrem
Uścińskim zamierzamy dokończyć budo−
wę ulicy Batorego.
Ponadto posiadamy dokumentację pro−
jektowo – kosztorysową, a w niektórych
przypadkach już z uzyskanym pozwole−
niem na budowę na ponad 10 ulic nie wy−
mienionych powyżej. Z uwagi na ograni−
czenia budżetowe ich realizacje uzależnia−
my od bieżącej kondycji finansowej na−
szego miasta.

ramach tych projektów zostaną wybudo−
wane drogi gminne, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, czyli chodnikami i ścieżka−
mi rowerowymi. Prace swoim zakresem
obejmują również przebudowę kolizji li−
nii elektrycznych, sieci gazowych, wodo−
ciągów, kanalizacji oraz telekomunikacji.
Obecnie realizujemy inwestycje drogo−
we, których koniec prac przewidziany jest
na I połowę obecnego roku, a są to, budo−
wane ul. Piotra Skargi, Wolności, Rychliń−
skiego, Sobieskiego, Langiewicza, Gajo−
wa, Sosnowa, Mazowiecka i Brzozowa.
W bieżącym roku zamierzamy rozpo−
cząć budowę ulic: Jana Pawła II, 11− go
Listopada, 3— go Maja, Powstańców /na
odcinku od ul. Reymonta do ul. Dzikiej/
oraz tunelu pod torami kolejowymi wraz
z kompleksową przebudową układu dro−
gowego z nim powiązanego.
Aktywnie uczestniczmy w inwestycjach
wojewódzkich i powiatowych. Obecnie

Dobre drogi to nie tylko komfort dla
mieszkańców, nie tylko poprawa estety−
ki miasta, ale to przede wszystkim popra−
wa bezpieczeństwa. Nowe drogi będą
spełniać warunki techniczne, które umoż−
liwią nam uruchomienie nowych linii au−
tobusowych warszawskiego ZTM. Przed
nami bardzo trudny i pracowity okres.
Niestety z uwagi na skalę i zakres inwe−
stycji czasami będzie to się wiązało z
pewnymi utrudnieniami komunikacyjny−
mi, za co przepraszamy. Koordynując
prace budowlane będziemy się starali, aby
były on jak najmniej uciążliwe dla na−
szych mieszkańców. O szczegółowych
harmonogramach prac i ew. zmianie or−
ganizacji ruchu będziemy informowali za
pośrednictwem strony internetowej Urzę−
du oraz gazety „Co Słychać?”
Zima się jeszcze nie skończyła, a już wi−
dać, że dokonała dużych zniszczeń w na−
wierzchni asfaltowej wielu dróg. Kiedy te
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uszkodzone drogi zostaną naprawione?
W zeszłym tygodniu rozstrzygnęli−
śmy przetarg na roboty budowlane
związane z bieżącym remontem dróg
miejskich i oznakowania drogowego na
terenie miasta.
Z chwilą poprawy warunków atmosfe−
rycznych przystąpimy do naprawy na−
wierzchni drogowych.
W przypadku ulic tzw. „unijnych” (3−
go Maja czy też 11−go Listopada), zlikwi−
dowane zostaną tylko te największe dziu−
ry z powodu planowanych w najbliższym
okresie inwestycji na tych drogach.
A co się dzieje z ulicą Kwiatową?
Ulica Kwiatowa w tej chwili została
wyłączona w z ruchu. Trwają tam prace
związane z budową wodociągu, po ich za−
kończeniu przystąpimy do remontu uli−
cy wraz z chodnikami. Przy tej okazji
chciałbym podziękować ustępującemu
Prezesowi Panu Jackowi Sasinowi za de−
cyzję przyjazną mieszkańcom Ząbek,
dzięki której prace PGK przy budowie
wodociągu w ul. Kwiatowej zostaną skró−
cone o ponad miesiąc.
Nie jest wielką tajemnicą, że prywatnie
jest Pan wielkim miłośnikiem sportu. Co
prawda w ostatnich latach infrastruktu−
ra sportowa w mieście dość znacząco się
poprawiła, chociażby poprzez budowę hal
gimnastycznych i wielu boisk ze sztucz−
nej nawierzchni. Jednak oczekiwania
mieszkańców są dużo większe. Co Urząd
może zaproponować?
My jako mieszkańcy Ząbek mamy to
szczęście, że osoby odpowiedzialne za
rozwój naszego miasta zarówno Bur−
mistrz, jak i Radni identyfikują się ze spor−
tem i intensywnie dążą do poprawy in−
frastruktury sportowej.
Miasto działając na rzecz wsparcia pro−
gramów społecznych i rekreacji, wsparcia
sportu amatorskiego i jego promocji może
uzyskać szereg korzyści. Sport stanowi
ważny czynnik zbliżenia między ludźmi
oraz przyczynia się do integracji społecz−
nej, promuje zdrowy styl życia oraz kreu−
je pozytywny wizerunek miasta.
Wspieramy finansowo i organizacyjnie
organizacje pozarządowe (w tym stowa−
rzyszenia sportowe) działające na terenie
naszego miasta. Jeszcze cztery lata temu
w Ząbkach nie mieliśmy żadnego bo−
iska ze sztuczną nawierzchnią, dziś jest
już ich 7, a kolejne powstaje przy Pu−
blicznym Gimnazjum nr 1. Centralnym
miejscem promocji sportu i rekreacji
oraz integracji mieszkańców będą zlo−
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kalizowane na terenie MOSiR−u nasze
największe inwestycje: trybuna sporto−
wa wraz zapleczem użytkowym, siłow−
nią, kawiarnią, salą widowiskową dla
MOK, pomieszczeniami dla stowarzy−
szeń sportowych oraz kryta pływalnia.
Przybliżony termin realizacji tych in−
westycji jest nie tak odległy: trybuna
− wiosna 2012 r., pływalnia − 2013 r.
Można powiedzieć, że w społeczeństwie
obywatelskim najważniejszy jest obywa−
tel, mieszkaniec. W ciągu ostatnich lat
wprowadzono wiele udogodnień organi−
zacyjnych dla naszych mieszkańców w
kontaktach z Urzędem (np. możliwość
zapłaty kartą, wydłużone godziny pracy,
itp.) Co Pana zdaniem warto byłoby zro−
bić, aby Urząd był jeszcze bardziej przy−
jazny mieszkańcom?
Systematycznie wprowadzamy rozwią−
zania z zakresu e−administracji. W tym
tygodniu, zmieniamy centralę telefoniczną
Urzędu, z analogowej na cyfrową. Inwe−
stycja ta ułatwi mieszkańcom kontakt te−
lefoniczny z pracownikami Urzędu.
Wspólnie z Burmistrzem Robertem Per−
kowskim podjęliśmy działania mające na
celu usprawnienia procesu komunikacji z
naszymi mieszkańcami. Trwają juz prace
nad nową stroną internetową Urzędu Mia−
sta Ząbki. Funkcjonalność nowej witryny
pozwoli nam na systematyczne, czytelne i
precyzyjne przekazywanie informacji do−
tyczących kierunków i motywów działań
Urzędu. Jeszcze w tym roku na terenie
magisteriatu udostępnimy darmowy do−
stęp do Internetu, tzw. Wi−Fi.
W każdej społeczności dość ważną gru−
pę stanowią przedsiębiorcy, nie tylko z
powodu tworzenia przez nich nowych
miejsc pracy, czy przyczyniania się do
wzrostu wpływów do kasy miejskiej. Rów−
nie ważne jest ich zaangażowanie w dzia−
łania prospołeczne. Czy ma Pan jakąś
ofertę dla ząbkowskich przedsiębiorców?
W tym miejscu chciałem podziękować
ząbkowskim przedsiębiorcom za dotych−
czasową współpracę. W ramach naszego
sztandarowego projektu „Zniżka za do−
wód” współpracujemy – już z ponad 50
przedsiębiorcami z naszego miasta. Efek−
tem tej współpracy jest specjalna oferta
handlowa zakładająca do 20% zniżki dla
zameldowanych mieszkańców bądź tych,
którzy zdecydowali się na wypełnienie
deklaracji NIP − 3. W najbliższym czasie
planujemy podjąć działania, dzięki którym
zakres naszej współpracy będzie jeszcze
większy, co przyniesie korzyści wszyst−
kim mieszkańcom Ząbek. Zamierzamy

WYWIAD
aktywnie promować ząbkowskie firmy
m.in. w specjalnie do tego przeznaczonych
obszarach nowo projektowanej strony
Urzędu Miasta. Serdecznie zapraszamy do
współpracy.
Mimo potężnych inwestycji estetyka mia−
sta wciąż budzi wiele zastrzeżeń. W tym
zakresie jest zatem wiele do zrobienia. Na
co Pan zwróciłby szczególną uwagę?
Faktycznie obszar ten wymaga z naszej
strony jeszcze bardzo dużo działań. Popra−
wa estetyki miasta, zagospodarowanie te−
renów zielonych, modernizacja parku
miejskiego, czy też w przyszłości budowa
parkingu w centrum miasta, ma bardzo
duże znaczenie. Zgadzam się, iż są to bar−
dzo ważne aspekty funkcjonowania mia−
sta, jednocześnie zapewniam, iż będziemy
dążyli do poprawy bieżącej sytuacji. W
chwili obecnej bardzo mocno koncentru−
jemy się na jak najsprawniejszym zreali−
zowaniu inwestycji drogowych. Następnie
będziemy mogli przystąpić do upiększa−
nia naszych ulic. Brak znaczących inwe−
stycji bezpośrednio poprawiających este−
tykę miasta w obecnej chwili wcale nie
wynika z naszej złej woli. Wydatki inwe−
stycyjne są ograniczone, obecnie nie stać
nas na realizację tych przedsięwzięć na
poziomie, o jakim byśmy wszyscy marzyli.
Niemniej jednak jeszcze w tym roku szy−
kujemy miłą niespodziankę dla mieszkań−
ców naszego miasta, poprzez komplekso−
we zagospodarowanie terenów zielonych
przy nowo wybudowanej, głównej ząb−
kowskiej drodze.
W kontekście utrzymania ładu i porząd−
ku w mieście duże znaczenie ma Straż
Miejska. Jak Pan ocenia jej funkcjono−
wanie? Po kilku latach jej działalności
można pokusić się o jakieś wnioski. Co

Artur Murawski
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jest jej silną stroną, a nad czym trzeba
jeszcze popracować?
Ząbkowska Straż Miejska jest jeszcze
młodą formacją. Dotychczasowy okres jej
funkcjonowania to w głównej mierze czas
wzajemnej nauki i poznawania się z miesz−
kańcami oraz problemami naszego miasta.
Pomimo niedużej liczebności ząbkow−
skich strażników, ich praca jest zauważal−
na i doceniana. Systematyczne kontrole
umów na wywóz nieczystości znacząco
ograniczyły liczbę nielegalnych wysypisk,
z czym mieliśmy duży problem jeszcze
kilka lat temu. W tak dynamicznie rozwi−
jającym się mieście, jak nasze Ząbki funk−
cjonowanie straży miejskiej jest niezbęd−
ne. Należy mieć na uwadze, że nie jest to
formacja represyjna, powołana tylko po to,
żeby karać mandatami. Jej nadrzędnym
zadaniem jest dbanie o czystość i estetykę
naszego miasta. Do takiego funkcjonowa−
nia i postrzegania Straży Miejskiej w Ząb−
kach będę dążył.
Formalnie, według oficjalnych statystyk
Ząbki to 26 –tysięczne podwarszawskie
miasto. W rzeczywistości zamieszkujących
tu jest prawie drugie tyle. Wszyscy chcą,
aby było realizowanych mnóstwo inwesty−
cji, żeby było estetycznie, ale tylko poło−
wa płaci podatki, które trafiają do kasy
miejskiej...
To dość poważny problem, dlatego
chciałbym zaapelować do nowych miesz−
kańców Ząbek, aby się zameldowali w
naszym mieście bądź wypełnili stosowną
deklaracje NIP −3. Szacuje się, że dzięki
temu budżet inwestycyjny naszego mia−
sta byłby o ponad 35% większy. Zmieniaj−
my razem Ząbki na lepsze.
Dziękuję za rozmowę.

ma 30 lat i od urodzenia jest mieszkañcem Z¹bek. Jest absolwentem Kolegium Gospodarki Œwiatowej
SGH oraz Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania. By³ radnym kadencji 20062010, v-ce przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej. Jest wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Przyjació³ Z¹bek. Zawodowo zwi¹zany by³ z
marketingiem sportowym. Wczeœniej pracowa³ w administracji samorz¹dowej.
Nowy zastêpca bêdzie bezpoœrednio nadzorowa³ dzia³ania Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami, Referatu Inwestycji i
Rozwoju (który powsta³ z Referatu Programowania Funduszy Unijnych i Referatu Rozwoju Gospodarczego), Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej (nowo powsta³ego referatu), Stanowiska ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Stanowiska ds. Zamówieñ Publicznych.

AKCJA ZNIŻKA ZA DOWÓD

CO SŁYCHAĆ

www.zabki.pl

Lista firm bior¹cych udzia³ w akcji „Zni¿ka za dowód”
FIRMA

STRONA WWW

TELEFON

www.sukces−szkola.pl

tel. (22) 498 49 50

7%

Restauracja „77” – potrawy z grilla ul. Sikorskiego 33d (wejście od
i kuchnia międzynarodowa
ulicy Stefczyka – osiedle Bajkowe)

www.siodemki77.pl

tel. (22) 252 77 77

7%

DRIMS – profesjonalne drzwi

www.drims.com.pl

tel. (22) 781 41 72

15%

WWMEDIA – produkcja filmów i ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7
nagrań wideo

www.wwmedia.pl

tel. (22) 762 80 68

10%

Naprawa sprzętu AGD
– Michał Równy

ul. Powstańców 70H

–

tel. 602 638 077

10%

Fotograf Zbigniew Marcjanik

ul. Sikorskiego 35

www.zbigardo.pl

tel. (22) 781 55 14

20%

MDG DATA
– Mirosław Sobiecki

ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29

www.mdgdata.pl

tel. 503 104 170

Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
− 10% na zakup Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch OPTIMA,
− 20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:
− 20% rabatu na usługi informatyczne.

FOTOGRAFIKUS – firma
fotograficzna

ul. Żabia 13

www.fotografikus.pl

tel. 509 136 745

10%

Agencja „Metropolis”
Nieruchomości

ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą)

www.metropolis.waw.pl tel. (22) 781 44 56

10%

English Way School – szkoła
języków obcych

ul. Piłsudskiego 154

www.englishway−szkola.pl tel. 606 626 747

5%

Machowicz Budownictwo

ul. Gdyńska 39a

www.machowicz.pl

tel. 504 723 593

7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu oraz pozostałych
urządzeń budowlanych oraz na usługi budowlane − roboty wykończeniowe

CERT – EKO – projektowanie i ul. Powstańców 60 lok. 121
świadectwa charakterystyki energetycznej

www.cert−eko.pl

tel. 504 589 852

15%

W48 Expert – kosztorysy napraw ul. Sikorskiego 39
powypadkowych

–

tel. (22) 781 71 36

10%

GLASIMPRESSION Krzysztof
Kujawski – sprzedaż luster

–

tel. 603 324 614

10%

EDU−ZABAWKI.PL – zabawki –
edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

www.edu−zabawki.pl

–

7%

DRIMS/ 2 – sprzedaż okien

ul. Księdza Skorupki 91

–

tel. (22) 781 41 72

25%

Property Management Lech
Kowalewski – nieruchomości

ul. Powstańców 15B

–

tel. 792 277 710

20%

P.U.H. Henryk Lubaszka –
ul. Wigury 3A
blacharstwo i mechanika pojazdowa,
przeglądy i sprzedaż części

–

tel. (22) 781 77 82

5%

Dialogos – biuro tłumaczeń

ul. Legionów 10a/4

www.dialogos.pl

tel. 605 104 284

10% na wszystkie tłumaczenia pisemne (nieprzysięgłe) i ustne
(konsekutywne i symultaniczne)

”DOSA” – biuro ochrony osób i
mienia

ul. Witkiewicza 14

www.dosa.pl

tel. (22) 814 56 41

5%

Apteka przy Orlej

ul. Orla 6/67

–

tel. (22) 358 12 20

5%

Biuro Beaty – biuro rachunkowe ul. Łodygowa 94

www.biurobeaty.com.pl tel. (22) 243 79 68

5%

PERFECT COMP KAMIL WENDA ul. I Brygady 27
– kompleksowe usługi
informatyczne,sprzedaż komputerów

www.perfectcomp.pl

tel. 502 372 348

20% na usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych

AUTOGLOB − firma
motoryzacyjna

ul. Powstańców 14

www.autoglob.pl

tel: (22) 762 90 65

5% na nasze usługi oraz 5% na części użyte do
naprawy.

Meble i Styl – produkcja i
sprzedaż mebli

ul. Piłsudskiego 27B

www.mebleistyl.pl

tel. 605 225 337

10%

Vatax – kancelaria Doradcy
Podatkowego Wojciecha Gut,

ul. Sikorskiego 33d/ 63,64

www.vatax.com.pl

tel. (22) 353 97 56

10%

Salon Auto Praga

ul. Radzymińska 334

www.autozoliborz.pl

tel. (22) 355 20 00

aktualne rabaty promocyjne + 1000zł

Błękit Jerzy Przychodzeń − ul. T. Borowskiego 2 pok. 220,
oprogramowanie komputerowe dla firm, Warszawa
sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis

www.blekit.com

tel. (22) 49 23 320,
kom. 501 255 842

20%

Architekt wnętrz Marlena Guzik ul. Andersena 18D lok. 11
– projektowanie wnętrz

–

tel. (22) 762 30 73,
kom. 608 896 136

10%

Gabinet kosmetyczny Mariage
– pełen zakres usług

www.mariage.waw.pl

tel. (22) 781 40 00

5%

„Sukces” szkolenia językowe

ADRES
ul. Malczewskiego 6

ul. Ks. Skorupki 91

ul. Kopernika 3

ul. Batorego 1 (1 piętro)

ZNIŻKA
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School of English – wszystkie
ul. Chopina 9
języki obce, przedmioty szkolne i
akademickie, logopedia

www.soe.com.pl

Fotografia ślubna
Zbigniew Świderski

–

www.zbigniewswiderski.pl tel. 501 138 685

10%

Dobra Wróżka Krystyna

ul. B. Prusa 8

www.wrozka.waw.pl

tel. (22) 781 62 34,
kom. 512 075 238

10%

”Ekspert S.C.” Salon Vacu –
nowoczesne odchudzanie
i kształtowanie sylwetki

ul. Sikorskiego 33a/40

–

tel. (22) 676 83 53,
kom. 784 914 905

10%

mobile ENGLISH – angielski z
dojazdem

ul. Gajowa 32a

www.angielskizdojazdem.pl

kom. 502 917 131

5%

Geo – Inwent Jarosław Szczepocki ul. Szwoleżerów 130/28
– usługi geodezyjne
i kartograficzne

www.geo−inwent.pl

kom. 607 332 645

5%

Babybooom – szkoła rodzenia

ul. Piłsudskiego 46

www.babybooomzabki.pl

kom. 696 136 298

10%

SĘK BUD – usługi remontowo
budowlane

ul. Warszawska 46a lok. 16

www.sek−bud.pl

kom. 502 228 925

15%

Studio Rollmasażu Ewelina
Górsk
Górska – zabiegi na ciało

ul.Batorego 32 C lok. 2

www.rolmasazewelinagorska.za.pl kom. 668 394 462,
604 632 903

15%

P.H.U. „MG” Mariusz
Grabowski – firma
motoryzacyjna

ul. Mazowiecka 5

www.serwis−zabki.pl

kom. 504 003 350

10%

Orchidea – organizacja wesel,
catering

ul. Batorego 18

www.weselaorchidea.pl

tel. (22) 781 40 06,
609 113 033

5%

Septoma – preparaty do
dezynfekcji dla zakładów
kosmetycznych i fryzjerskich

ul. Reymonta 28

www.septoma.pl

kom. 668 923 842

6%

Usługi księgowe S.C. – usługi
rachunkowo−księgowe,
doradztwo podatkowe

ul. Reymonta 28

www.uslugiksiegowe−zabki.pl kom. 608 094 801

5%

Szkoła Tańca i Fitness MILABAI ul. Sikorskiego 33D lok. 59

www.milabai.pl

kom. 602 780 721,
608 325 989

5%

Zooekspert – artykuły
akwarystyczno – zoologiczne

ul. Sikorskiego 33D lok. 57

–

kom. 602 780 721,
608 325 989

5%

Kubuś – sklep meblowy

ul. Batorego 4 (wszystkie meble),
ul. Poniatowskiego 2a/ obok poczty
(meble kuchenne)

www.meble−kubus

tel. (22) 781 67 90,
kom. 504 192 294

5%

MSK – INSTALACJE
– instalacje alarmowe,
domofonowe, elektryczne, t
elewizyjne

ul. Krucza 21 lok. 29

–

kom. 602 869 873

15%

Restauracja „Na Skrajnej”

ul. Skrajna 1a

www.naskrajnej.pl

el. (22) 781 70 29,
kom. 519 064 128

20% od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00 – 22.00

CIIRO−CAR Sp. j. Anna
ul. Piłsudskiego 154
Pachulska, Dariusz Smutkiewicz”

www.citrocar com.pl

tel. (22) 762 83 82,
fax. (22) 781 59 29,

7% na naprawy samochodów i części użyte do napraw.

Bumblownia Katarzyna Panek
– restauracja

ul. Piłsudskiego 13

–

kom. 510 977 979

10%

Studio mebli kuchennych „teraz
kuchnia!” MiM Marek Rapacki,
Mariusz Stolarek Spółka Cywilna”

ul. Piłsudskiego 103 lok. 2

www.terazkuchnia.pl

kom. 519 059 121

2%

”Hollywood WWW Studio−
Andrzej Potęga” tworzenie i
obsługa stron www i serwisów
internetowych, programowanie,
grafika komputerowa, animacja i
wykonanie banerów
reklamowych, DTP, druk
cyfrowy, produkcja muzyczna.

ul. Torfowa 42

pl hollywoodwwwstudio.com tel. 501 049 999

10%

”Happy Pets” – Danuta
Andrzejewska – sklep
internetowy z artykułami dla
zwierząt domowych, pokarm i
akcesoria dla psa, kota, gryzoni,
ptaków, ryb i gadów.
Wyposażenie oczek wodnych.

–

www.HappyPets.com.pl

5%

tel. (22) 781 46 11

tel. 505 283 903

20%
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Zapraszamy do Studia Rollmasa¿u
− Jestem młodą mamą na urlopie wychowawczym, moja córeczka ma rok i 9
miesięcy. Kiedy Maja miała rok postanowiłam coś zrobić dla siebie i dla in−
nych mam, które chcą po porodzie wrócić do formy. Otworzyłam Studio Rol−
lmasażu w sierpniu 2010 r. – mówi pani Ewelina Górska, tłumacząc powód
otworzenia studia urody.
Studio wyposażone jest w dwie maszyny: jedna to rollmasaż, a druga plat−
forma wibrująca. Dzięki tym urządzeniom kobieta poprawia jędrność skóry,
redukuje cellulit, jak również oczyszcza organizm z toksyn, poprawia się rów−
nież przemiana materii. Dzięki wbudowanej podczerwieni maszyna ma rów−
nież działanie lecznicze, gdyż lampa poprzez wydzielane promienie rozgrzewa
miejsce kontuzjowane. Zabiegi na rollmasażu mogą być zarówno relaksujące,
jak i odchudzające.
− Kiedy do mojej firmy przyjdzie mama z dzieckiem maleństwo może spę−
dzić miło czas w przygotowanym kąciku dla dzieci. Od połowy lutego, w każdą
środę, mam również w swojej ofercie porady stylistki, która pomoże dobrać
nam odpowiednie stroje do naszej figury, jak również uszyć wymarzone kre−
acje. Swoją ofertę poszerzyłam również o kosmetyki firmy Mery Key. Są to
profesjonalne kosmetyki, które poprawią kondycję naszej skóry w domowym
zaciszu – informuje właścicielka studia urody.
Na miejscu można zakupić karnety na zabiegi. Trzeba pamiętać, że regular−
ne korzystanie z zabiegów w połączeniu z dietą pomoże osiągnąć wymarzony
efekt. Obecnie na karnety jest 20 % rabatu. Studio posiada również w swojej
ofercie bony podarunkowe. Jest to ciekawa oferta np. wtedy, gdy nie mamy
pomysłu na prezent dla bliskiej osoby bądź przyjaciela lub w ramach podzię−
kowania. Dużym plusem jest także fakt, że to klient decyduje, kiedy chce ćwiczyć. Studio otwarte jest bowiem przez 7 dni w
tygodniu. Kiedy chcemy przyjść na zabiegi wystarczy tylko wcze−
śniej się zapisać pod numerem telefonu 668−394−462.

Honorowane są również zniż−
kowe karty Benefitu (−15 %),
jak również dla mieszkańców
Ząbek, od połowy lutego zosta−
ła zwiększona zniżka do 15 % .
Serdecznie zapraszamy
Studio Rollmasażu
Ząbki, ul. Batorego 32 C
lokal 2
(wejście przez bramę)
tel. 668−394−462
www.rollline.pl
www.rollmasazewelinagor−
ska.za.pl

www.zabki.pl

FERIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
w drugim tygodniu ferii zimowych przeprowadził
dla ząbkowskich dzieci i młodzieży w wieku szkol−
nym akcję „Zima w mieście’2011 na sportowo”.
Codziennie 20 uczestników akcji miało możliwość
korzystania z lodowiska, hali sportowej, pływalni
oraz dodatkowo dwa razy zajęcia odbyły się na
kręgielni. Na wszystkie zajęcia uczestnicy akcji
dowożeni byli na obiekty O.S.iR. Warszawa –
Włochy. W czasie zajęć przeważały gry i zaba−
wy, które prowadzone były zarówno na lodowi−
sku jak i na hali sportowej. Dzięki temu dzieci
mogły doskonalić umiejętność jazdy na łyżwach
oraz gier zespołowych. Wielką frajdą dla uczest−
ników była możliwość pogrania w kręgle oraz do−
skonalenie pływania na nowo oddanym do użyt−
ku basenie przy ulicy Gładkiej w Warszawie. Miej−
my nadzieję, że kolejna akcja „Zima w mieście”
odbędzie się już na nowej pływalni w Ząbkach.
Po całym dniu zajęć sportowych przygotowany
był zawsze ciepły posiłek dla biorących czynny
udział w akcji dzieci. Uśmiechy na ich twarzach
świadczyły o tym, iż spędzony czas był wykorzy−
stany ciekawie i w sposób urozmaicony.
Jacek Romańczuk
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Z ¯YCIA K.P.R.M.
PRZY PARAFII ŒW. TRÓJCY
Szanowni Pañstwo,
Kolejne spotkanie opłatkowe w dniu 13.I.br. ząbkowska Rodzina Radia Maryja zorganizowała i licznie uczestniczyła w kościele parafialnym pw. Św.
Trójcy. Zebrani członkowie, jak co miesiąc o godz. 18:00 uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Karolak, animator
duchowy rodziny Radia Maryja. W swoim słowie skierowanym do zebranych ks. prałat podkreślił, że wszystkie dzieła powołane przez o. Tadeusza i innych
Redemptorystów, cudownie trwają i rozwijają się dzięki nieustającej pomocy Pana Boga i opieki Matki Najświętszej. Zachęcał jednocześnie ks. Karolak do
czynnego uczestniczenia w tworzeniu tych wyjątkowych dzieł poprzez modlitwę, wsparcie finansowe, a także poprzez czytanie i propagowanie prasy
katolickiej. Drodzy Państwo, przecież te dzieła nie mają żadnych dotacji ze strony elit rządzących. Dlatego każdy, komu leży na sercu pogłębianie wiary,
szerzenie pokoju i miłości w swoim otoczeniu i na świecie, jest zatroskany o dobro Polski i przyszłych pokoleń, to powinien troszczyć się o te dzieła,
powinien czuć się za nie odpowiedzialny w każdy możliwy sposób.
Potem członkowie Koła oraz przybyli goście uczestniczyli w spotkaniu formacyjno − opłatkowym.
Następna uroczystość opłatkowa, inaugurująca jednocześnie pracę Parafialnych Zespołów Charytatywnych CARITAS, miała miejsce w dniu 29.I.br. o
godz. 11:00 w Katedrze Warszawsko−Praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Również i na to spotkanie zostali zaproszeni
członkowie ząbkowskiego Koła Przyjaciół Radia Maryja, którzy są jednocześnie wolontariuszami w Grupie Charytatywnej CARITAS działającej przy parafii
Św.Trójcy. Świąteczne zebranie poprzedziła uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył i słowo do zebranych wygłosił J.E. Ks. Abp
Henryk Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko−Praskiej.
Bądźcie dla innych dobrzy jak chleb
„Bądźcie
chleb” – zachęcał wolontariuszy CARITAS Abp Hoser.
Hierarcha zaznaczył, że tym, co wyróżnia CARITAS spośród innych organizacji charytatywnych, jest postawa osób w nią zaangażowanych, ponieważ ich
wiara przekłada się na konkretne czyny. „Dzięki temu realizuje się Wcielona Miłość Miłosierna”. Ekscelencja zauważył również, że „nie wychowamy młodzieży,
jeżeli będziemy im dawać jedynie doktryny wiary, prawdy katechizmowe, jeżeli nie nauczymy ich czynnego włączenia się w realizację dobra dla drugiego
człowieka. Nie wychowamy młodzieży bez postawienia jej konkretnych zadań, gdzie nie tylko umysł i wola są zaangażowane, ale również ciało człowieka”.
Dalej ordynariusz diecezji warszawsko−praskiej zaznaczył, „mamy bardzo ambitny program, aby w każdej parafii i w każdej szkole istniał i działał Zespół
CARITAS. Nie jest to jednak program, który można zrealizować w jednym miesiącu. On będzie trwał latami”. Ponadto przypominając o trudnej sytuacji
chrześcijan na świecie, gdzie wyznawcy Chrystusa są najbardziej prześladowaną grupą, Jego Ekscelencja zaznaczył, że „jedyną legitymacją CARITAS są
dzieła miłosierdzia podejmowane na arenie publicznej, z której tak wielu chce nas usunąć. To właśnie CARITAS i wszelkie Grupy czy Zespoły Charytatyw−
ne to dowód najlepszych intencji i społecznego pożytku wolontariuszy i ich wiary w te miłosierne czyny wobec bliźnich”.
Na zakończenie homilii arcybiskup podziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do powstawania nowych Parafialnych Zespołów CARITAS, a także tym, którzy
są zawsze gotowi nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Po zakończeniu uroczystej Mszy Św. wszyscy zebrani udali się na wspólne spotkanie do podziemia
Katedry. Spotkaniu opłatkowemu towarzyszyło trio utworzone z muzykującej młodzieży zgromadzonej w CARITAS przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie.

J.E. Ks. Abp Henryk Hoser

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele z¹bkowskiej grupy charytatywnej i cz³onkowie Radia Maryja wraz z dyrektorem Caritas Diecezji
Warszawsko - Praskiej ks. Dariuszem Marczakiem

Niech mi będzie wolno w tym miejscu serdecznie i gorąco zachęcić Państwa do współpracy z Grupą Charytatywną CARITAS działającą przy
parafii Św. Trójcy.
Każdy z Państwa, kto chciałby bezinteresownie zaangażować się w pracę ząbkowskiej Grupy, jako wolontariusz
wolontariusz,, proszony jest o kontakt pod
nr tel.: 604 713 395.
Jednocześnie przypominam, że Eucharystia Koła Przyjaciół Radia Maryja sprawowana jest w kościele Św. Trójcy 13 dnia każdego miesiąca o godz.
18:00. Po Mszy Św. odbywają się spotkania formacyjne, które prowadzi ks.prał.Tadeusz Karolak.
18:00
Danuta Filipiak−Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.

www.zabki.pl

SPOŁECZEŃSTWO

Co z „darmobusem”?
Pytanie Mieszkañca:
Szanowny Panie Burmistrzu!
W zwi¹zku z planami z jesieni 2010 r. aby w lutym 2011 r. uruchomiæ now¹ liniê autobusow¹ zwracam siê z proœb¹ o informacjê na
temat aktualnego terminu jej uruchomienia.
Pozdrawiam trzymaj¹c kciuki za Pañskie poczynania!
K. P.

OdpowiedŸ Burmistrza:
Bardzo dziękuję za trzymanie kciuków, bo faktycznie wiele na pozór
łatwych rzeczy trudno zrealizować. W pewnym sensie podobnie jest z
„darmobusem”.
Do uruchomienia tej linii potrzebowaliśmy zgody Rady Miasta w postaci
uchwały. Niestety na wniosek radnego Pana Andrzeja Chibowskiego w dniu 14
grudnia 2010 roku projekt uchwały został przesunięty do komisji. Niby nic
dziwnego, nowa rada miała potrzebę zajęcia się sprawą, być może zapropono−
wania innego przebiegu itp. Niestety już trzeci miesiąc, a opinii brak. Bez tej
uchwały nie jesteśmy w stanie pójść dalej.
Czas zadziałał na naszą niekorzyść. Uchwalona w zeszłym roku ustawa o
transporcie zbiorowym wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku. Ustawa od
marca nakazuje m.in. podpisanie porozumienia międzygminnego z Markami,
poinformowanie opinii publicznej o zamiarze uruchomienia nowej linii na 6
miesięcy wcześniej itp. Nawet jeżeli radni przegłosują uchwałę to nie zdążymy
uruchomić linii przed 1 marca, a to w znaczący sposób skomplikowało projekt
i spowodowało dalsze opóźnienia.
Z tego powodu przed nami kolejne uchwały, które pozwolą podpisać porozu−
mienie międzygminne w tej sprawie. Nie dość, że uchwałę musi podjąć Rada
Miasta Ząbki to również Rada Miasta Marki. W ślad za tym możemy podpisać
porozumienie.
Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, jeżeli nie korzystaliśmy z infrastruktury
przystankowej Marek i nie realizowaliśmy wspólnie projektu to nie potrzebowaliśmy
tych dodatkowych dokumentów. Szacuję, że spowodowane opóźnienia pozwolą uru−
chomić linię autobusową w okolicach wakacji, może trochę wcześniej.
Autobus z zasady ma komunikować wszystkie najbardziej istotne punkty uży−
teczności publicznej w Ząbkach, dowozić do innych środków komunikacji zbioro−
wej (PKP, autobusy ZTM). Dla mieszkańców zameldowanych autobus będzie dar−
mowy (po uzyskaniu biletu okresowego w UM Ząbki), pozostali płacą za przejazd.
W godzinach szczytu autobus będzie jeździł nie rzadziej niż raz na kwadrans.
Pozdrawiam serdecznie
Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Co dalej ze wspólnym biletem?
Co z drogami?
Pytanie Mieszkañca:
Szanowny Panie Burmistrzu!
Jestem mieszkañcem Z¹bek i zaskoczy³ mnie tekst, który ukaza³
siê na stronie http://www.tvnwarszawa.pl dotycz¹cy wspólnego
biletu. Jako, ¿e codziennie doje¿d¿am poci¹giem a czasami autobusem bardzo by mi zale¿a³o na utrzymaniu wspólnego biletu. Czy to,
co siê ukaza³o (link poni¿ej) polega na prawdzie?
http://www.tvnwarszawa.pl/informacje,news,wolomin-zatrzesiewspolnym-biletem,71024.html

CO SŁYCHAĆ

I jeszcze jedno pytanie: droga przy Poczcie nr 1 wzd³u¿ torów
kolejowych jest w stanie... no praktycznie nie ma ona ¿adnego
stanu. Czy bêdzie ona wyremontowana? ZTM straszy, ¿e wycofa
autobusy z takiej dziurawej drogi... Czy coœ jest planowane w tym
zakresie?
Z wyrazami szacunku,
W. S.

OdpowiedŸ Burmistrza:
Podobnie jak Pan, jak i wielu innych mieszkańców, jestem przekonany
co do przydatności i wygody przy korzystaniu ze wspólnego biletu. Przypo−
mnę, że to właśnie Ząbki w 2007 roku razem z warszawskim ZTM zapocząt−
kowały ten pomysł, który potem rozrósł się na wiele innych gmin.

WSPÓLNY BILET NA POCI¥G
Ostatni spór nie bezpośrednio dotyczył Ząbek, choć miał na nasze mia−
sto duży wpływ. Ponieważ Ząbki jako pierwsze weszły do wspólnego biletu,
a pozostałe gminy kilka miesięcy później, nasze umowy są po prostu inne
i nie były nigdy łączone. Tym bardziej, że tylko Ząbki są objęte I strefą. Jako
Ząbki wezwani byliśmy do negocjacji i zaproponowano nam podwyżkę na
2011 rok jeszcze w październiku 2010. Wtedy z proponowanej nam pod−
wyżki o 120% wynegocjowaliśmy podwyżkę ok. 40% (wzrost w 2011 roku
względem 2010r.). Jak widać podwyżka nie ominęła innych gmin, a jedy−
nie przyszła w innym czasie.
W tej całej sytuacji wykazywałem i dalej wykazuję solidarność z pozostałymi
gminami naszego powiatu. Nie ukrywam, że gdyby Zielonka, Kobyłka i Woło−
min wystąpiłyby z projektu, nie pozostało by to bez wpływu na naszą umowę.
Po pierwsze, jeszcze więcej mieszkańców np. Zielonki dojeżdżałoby sa−
mochodem do Ząbek i dalej stąd pociągiem na Karcie Miejskiej (jeszcze
więcej samochodów parkujących w centrum).
Ponadto powtórzyłaby się sytuacja z 2007 roku. Wtedy podróżni z innych
miejscowości kupowali bilety na pociąg jedynie do Ząbek a stąd kartą miejską.
Oznaczałoby to jeszcze większy ubytek wpływów ze sprzedaży biletów na od−
cinku ząbkowskim, a to wiązałoby się z dodatkowymi oczekiwaniami ZTM, by
pokryć różnicę. Finansowo ledwie to wytrzymujemy ale, póki co wspólny
bilet zostaje w całym powiecie. W roku bieżącym Ząbki dopłacą ponad 2,5
mln złotych na wspólny bilet, w 2007 roku była to kwota ok. 700 tys. zł.

DROGI
To prawda, po ostatniej zimie (która w zasadzie jeszcze trwa) stan dróg w
Ząbkach drastycznie się pogorszył, pomimo, iż jesienią wszystkie ubytki zo−
stały uzupełnione. Najgorsze są przejścia temperatur przez magiczne 0 stop−
ni. Topiący się śnieg wnika w szczeliny, a następnie zamarzając rozsadza
resztki asfaltu, co niestety kilkukrotnie miało miejsce w styczniu i lutym.
Budowane niejednokrotnie 20 lat temu drogi, nie były przystosowane do
takiego natężenia ruchu ani do tak ciężkich pojazdów.
Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra to taka, że już wiosną ruszamy z
kompleksową modernizacją najbardziej zniszczonych dróg: Jana Pawła II,
3−go Maja, 11−go Listopada, Powstańców (odcinek Dzika−Reymonta). Mamy
pozwolenia na budowę, środki, a procedury przetargowe są w trakcie po−
stępowania.
Złą wiadomością jest fakt, że niestety oszczędzamy nieco na łataniu ulic
przeznaczonych do remontu, zwłaszcza jeżeli warunki pogodowe są trudne
i wiemy, że łata nie wytrzymałaby długo.
Również najbardziej zniszczona droga, jaką chyba jest Kwiatowa (odci−
nek Szwoleżerów−Sikorskiego), będzie remontowana w okolicach kwietnia.
Jeszcze przed jej remontem w tej ulicy będzie budowany wodociąg (w mar−
cu). Stąd świadoma decyzja, by jej nie łatać w lutym, bo po prostu szkoda
tych kilkunastu czy dwudziestu paru tysięcy na łatanie, skoro ma być w niej
wykonany wodociąg.
Jeżeli warunki pozwolą to w najbliższym tygodniu będą łatane ubytki
zwłaszcza te najgłębsze.
Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

TRADYCJA KULINARNA
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Russak

na Skrajnej

Dokończenie ze str. 1
tym bardziej dziwne, że polska kuchnia to
niezwykłe dziedzictwo. Do tego jest to
temat nadzwyczaj ciekawy.
… a nasi rodacy lubią dobrze zjeść.
Polacy zawsze lubili dobrze zjeść.
Przykładali do tego dużą wagę. Nieste−
ty, w epoce socjalizmu nie dbano o na−
rodową tradycję. Tak, jak niszczały daw−
ne pałace i dworki, tak też nie zachowy−
wano tradycji polskiej kuchni – szcze−
gólnie kuchni wykwintnej. Dzisiaj po−
nosimy konsekwencje tego stanu.
Uczniowie szkół gastronomicznych
opuszczają szkolne mury praktycznie
pozbawieni wiedzy o tradycyjnej pol−
skiej kuchni. Obecnie promuje się kuch−
nie świata – szczególnie kuchnię śró−
dziemnomorską, francuską, a ostatnio
japońską, głównie pod postacią sushi.
Polska kuchnia nie budzi zainteresowa−
nia. Co więcej – na jej temat krąży wie−
le stereotypów, które wynikają po pro−
stu z niewiedzy.
Jakie to stereotypy?
Przede wszystkim mówi się, że polska
kuchnia jest ciężka i tłusta. To niepraw−
da! Polska kuchnia jest niezwykle różno−
rodna. Zawiera również wiele potraw, któ−
re obecnie określa się jako dietetyczne. U
nas każdy posiłek rozpoczyna się od zupy,
czego nie ma w innych krajach. Główną
cechą polskiej kuchni jest to, że jest ona
sezonowa. W różnych porach roku jada−
no różne potrawy – w zależności od tego,
co było w danym czasie dostępne. Pod−
stawową zasadą było to, żeby potrawy
przygotowywać z produktów świeżych.
Co innego więc jadano w czasie upałów,
a co innego podczas świąt i karnawału.
Przypomina mi się powiedzenie związane
z kuchnią wielkanocną: „Będę cię chwalił
Panie, jak sobie podjem szynki na śniada−
nie”. Trzeba pamiętać, że tę świąteczną
„wyżerkę” poprzedzało czterdzieści dni
bardzo ścisłego postu.
Można więc powiedzieć, że jeśli chodzi o
naszą kuchnię, nie musimy mieć kom−
pleksów?
Jak najbardziej! Nasza kuchnia to tysiąc
lat tradycji. Kto nam może dorównać?
Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Kiedy
nie było polskiego państwa, naród bronił
swojej tożsamości właśnie za pośrednic−
twem kuchni. To dlatego stół ze święco−
nym był czymś niebywałym. Przecież nie
z głodu pieczono na ten dzień 50 rodza−
jów ciasta drożdżowego. Nie dlatego przy−
gotowywano taką fantastyczną ilość wę−
dlin. Robiono tak, by pokazać innym, że
Polska ma za sobą znakomitą historię, bo
tylko państwo, które ma za sobą wielką

przeszłość – ma wielką kuchnię!
Którą także zapisano na papierze.
Nie bez kozery opisy uczt zajmują tyle
miejsca w relacjach kronikarzy – począw−
szy od przyjęcia, jakie Bolesław Chrobry
wydał na cześć cesarza Ottona III, przez
przyjęcie dla władców europejskich u
Wierzynka w Krakowie, aż po różnego
rodzaju przyjęcia w magnackich pałacach.
Z tych opisów wiemy, jak wspaniała była
ta kuchnia! A jakie cuda robiono! Cieka−
wej lektury dostarczają również listy z
okresu romantyzmu, w których młodzień−
cy, pochodzący z wielkich rodów, pisali
do swoich matek z wojaży zagranicznych,
że nie mają tam co jeść. Tęsknili za śnia−
daniami, które opisywał Adam Mickie−
wicz w „Panu Tadeuszu”. Zresztą Adam
Mickiewicz nie rozstawał się z książką
kucharską Wielądka. Bo skoro na emigra−
cji nie mógł dobrze zjeść – to sobie przy−
najmniej o jedzeniu poczytał.
Powracając do spotkań w restauracji

www.zabki.pl
„Na Skrajnej” – na pierwszy ogień pójdą
miody…
Tak – to temat niezwykle ciekawy. Nie−
gdyś Polacy robili z miodu dużo trunków.
I nie mówię tu tylko o miodach pitnych.
Wyrabiano także miodowe wina. Nieste−
ty, na ich temat wiemy dziś niewiele. Pod−
czas spotkania będę mówił nie tylko o
miodach, ale także o piwie miodowym,
którego używano w kuchni do wielu róż−
nych rzeczy. Jeśli ktoś chce o tym posłu−
chać – zapraszam! Tutaj chcę jedynie pod−
kreślić, że te trunki to także część naszego
dziedzictwa kulinarnego.
Na koniec chciałbym zapytać, jakie są
Pana oczekiwania po spotkaniach w re−
stauracji „Na Skrajnej”?
Chciałbym, aby Polacy zaczęli wreszcie
doceniać swoją kuchnię. Jest ona naszym
skarbem narodowym, wspólnym dziedzic−
twem, naszą tradycją. To docenienie nie
wiąże się z jakimś wielkim obowiązkiem.
Polskie potrawy są po prostu smaczne! Na
szczęście jestem optymistą. Prowadzę pro−
gramy w telewizji i w radiu polonijnym,
które spotykają się z dużym oddźwiękiem.
Kto raz spróbuje polskiej kuchni, ten nie

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

www.zabki.pl
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Zmiany u z¹bkowskich wêdkarzy
11 lutego, w siedzibie MOK−u odbyło się walne zebranie sprawozdawczo –wyborcze ząbkowskiego koła Polskiego
Związku Wędkarskiego. Władze koła przedstawiły sprawozdanie z działalności za zeszły rok oraz zapoznały członków
z planami na najbliższe miesiące. Ważnym punktem obrad były też wybory nowego skarbnika koła, którym jednogłośnie
został Sławomir Pisarczyk. Zastąpił on Eugeniusza
Swynara – jednego z założycieli koła i jego skarbni−
ka od początku funkcjonowania, czyli od 1989 r. Przy
tej okazji prezes Kola Robert Fabisiak wraz z burmi−
strzem Ząbek Robertem Perkowskim wręczyli zasłu−
żonemu skarbnikowi specjalny dyplom oraz puchar.
Podobne wyróżnienie otrzymał wieloletni prezes koła
Franciszek Dąbrowski.
Ząbkowskie koło jest dość liczne. Łącznie zapisanych
jest niemal 500 członków. Na uwagę zasługuje fakt, że
ząbkowskie i zielonkowskie koła bardzo ściśle ze sobą
współpracują, organizując wspólne zawody.
Ząbkowskie koło, obecnie o nr 61 prowadzi bardzo
skrupulatnie kronikę, odnotowując najważniejsze wy−
darzenia od 1989 r. Niedawno została stworzona stro−
na internetowa (www.kolowedkarskie.pl), na której
można znaleźć ciekawe informacje na temat działalno−
Burmistrz Robert Perkowski wrêcza odznaczenie Eugeniuszowi Swynarowi
ści koła i szeroko pojętego wędkarstwa.

Nowy skarbnik S³awomir Pisarczyk

Zarz¹d ko³a z w³adzami Miasta

Harmonogram zawodów wêdkarskich w 2011 r.
Lp.

Nazwa zawodów

Termin

Miejsce

Organizator

1

Podlodowe Mistrzostwa Kół 61 i 23

9.01.

Zielonka (Glinianki)

Koło nr 61 i 23

2

Podlodowe Mistrzostwa Kół

20.02.

Zielonka (Glinianki)

Koło nr 61 i 23

3

Puchar Wiosny−Spławikowe Mistrzostwa Kół

8.05.

Zielonka (Glinianki)

Koło nr 61 i 23

4

Puchar Burmistrza Ząbek

22.05.

Zielonka (Glinianki)

Koło nr 61

5

Dzień Dziecka

29.05.

Zielonka (Glinianki)

Koło nr 61 i 23

6

Spinningowe Mistrzostwa Kół (z łodzi)

4.06.

Zalew Zegrzyński Serock

Koło nr 61 i 23

7

Puchar Burmistrza Zielonki

26.06.

Zielonka (Glinianki)

Koło nr 23

8

Dni Zielonki

11.09.

Zielonka (Glinianki)

Koło nr 23

9

Wycieczka wędkarska

9−11.09.

????????????????

Koło nr 61

10

Zawody z brzegu

2.10.

Rzeka Bug

Koło nr 23

11

Zawody Spinningowe (z łodzi)

16.10.

Pogorzelec

Koło nr 61

12

Zawody Spinningowe

6.11.

Pogorzelec

Koło nr 23
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Nowa pracownia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Skrzat”

Nasze przedszkole od stycznia 2011 roku,
dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i nauczyciela
prowadzącego zajęcia, dysponuje wyposa−
żonym gabinetem do pracy z dziećmi Me−
todą Marii Montessori. Ważnym aspektem
tej metody jest odpowiednio przygotowane
i zorganizowane otoczenie. Na pracownię
zaadoptowano pomieszczenie gospodarcze.
Pracownia jest wyposażona w unikalne po−

moce edukacyjne i daje dziecku możliwość
wszechstronnego rozwoju: kulturowego,
społecznego, fizycznego. Pomaga w rozwi−
janiu indywidualnych cech osobowości,
w kształtowaniu charakteru, w zdobywaniu
wiedzy i umiejętności. Wspiera procesy
poznawcze i kształtuje koncentrację uwagi.
Gabinet dysponuje materiałem podzielonym
na pięć grup: Praktyczny Dzień, Sensoryka,

Matematyka, Mowa, Wychowanie Ko−
smiczne. Praca tą metodą umożliwia nam
dotarcie do dziecka, pozwalając mu być
szczęśliwym i odkrywczym. Każde dziecko
traktowane jest indywidualnie, pracuje wła−
snym tempem i z materiałem, który samo
wybierze. Pomoce zawsze prowadzą dziec−
ko od konkretu do abstrakcji, od zagadnień
łatwiejszych do trudniejszych, umożliwiają
dziecku samokontrolę. W myśl zasady
„Pomóż mi zrobić to samemu” nauczyciel
jest przewodnikiem i doradcą, a jego zaan−
gażowanie zależy od potrzeb i samodziel−
ności dziecka. Poprzez stworzenie warun−
ków do swobodnego działania, metoda po−
maga dzieciom w rozwijaniu indywidual−
nych cech osobowości, daje możliwość bu−
dowania poczucia niezależności i zaufania
we własne siły. W pracowni, co tydzień, od−
bywają się zajęcia „Wspomaganie koncen−
tracji i samodzielności metodą Marii Mon−
tessori”. Podczas zajęć dzieci są zachęcane
do pracy z pomocami edukacyjnymi, w taki
sposób, aby czas spędzony na zajęciach był
dla nich pożyteczny i przynosił każdemu
dziecku radość z samodzielnego działania −
spełnienie tych warunków jest celem głów−
nym zajęć w nowej pracowni.
Ewa Macuba – nauczyciel
prowadzący zajęcia tą metodą

Gimnazjum nr 2 z biologi¹ za pan brat
Znamy już wyniki przedmiotowych konkursów z biologii i z
wielką radością pragniemy pogratulować uczniom i rodzicom:
Julii Łagodowskiej i Pawła Kaczyńskiego – laureatom kon−
kursu biologicznego organizowanego przez Mazowieckie Kura−
torium Oświaty oraz Michała Wrzoska – laureata Ogólnopol−
skiego Konkursu Biologicznego „Multitest”.
Powyższe osiągnięcia zwalniają uczniów z egzaminu gimna−
zjalnego w części matematyczno – przyrodniczej i dają im pierw−
szeństwo przy przyjęciu do szkoły średniej.

Ponadto w konkursie biologicznym„Multitest” wyróżnienie
uzyskała Karolina Skup.
Gratulujemy i składamy podziękowania pani Monice Mierze−
jewskiej – nauczycielce biologii w naszej szkole, życząc dal−
szych sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej.
Wierzymy, że osiągane sukcesy i zamiłowanie naszych uczniów do
nauk przyrodniczych, w przyszłości poskutkuje studiami medycznymi
lub pokrewnymi, czego naszym gimnazjalistom gorąco życzymy.
Zapraszamy na naszą stronę: www.gim2zabki.waw.pl
Małgorzata Zyśk
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Zarz¹dzenie nr 0050/ 15 /2011
Burmistrza Miasta Z¹bki z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651, z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr LX/466/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010
r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zarządza się co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomość określoną w poniższym wykazie:

Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna zabudowana, w strukturze użytków przeważają tereny z zabudową gospodarczą o powierzchni
5,2736 ha stanowiące 72,9 % łącznej powierzchni nieruchomości. Pozostałe użytki o powierzchni 0,1400 ha, grunty orne
o powierzchni 0,0600 ha, nieużytki o powierzchni 0,0500 ha i rowy o powierzchni 0,0200 ha. Ponadto w granicach
nieruchomości znajduje się użytek leśny o powierzchni 1,8300 ha o zwartym zadrzewieniu gatunku klon, osika, wiąz,
grusza, lipa, brzoza, sosna, grab, dąb, pełniący funkcję krajobrazową.
Nieruchomość jest zabudowana budynkami i budowlami. Są to: budynek administracyjny, gorzelnia, obora, chlewnia
i stodoła, hydrofornia, budynek gospodarczy z garażem, portiernia, budynek zasilania, budynek wagowy.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Mia−
sta Ząbki.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Ząbki
OGŁOSZENIE
Robert Perkowski
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Prze−
pisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i usta−
wę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z póź−
niejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 16.02.2011 r.
Do 18.03.2011 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis in−
wentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmują−
cego nieruchomości położoną w Ząbkach, ul. Słoneczna, ozna−
czoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 55/3, z
obrębu 0031−03−07 o pow. 0,0029 ha objętą księgę nr WA1W/
00014032/6. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń za−
wartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienio−
nym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyj−
nej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z
dnia 07.08.2008 r. − pok. 22 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 16.02.2011 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Uwaga!
Osoby oczekujące na przydział
lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy: „w terminie do 31 marca każ−
dego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie
Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszki−
wania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wyklu−
czający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego
wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal
ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia po−
Komisja Mieszkaniowa
woduje skreślenie z listy.”
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