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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

UWAGA!
we wrześniu i październiku

PROMOCJA
na przegląd klimatyzacji – 130 zł

• diagnostyka komputerowa silnika

wulkanizacja – przechowalnia opon

mechanika pojazdowa

obsługa klimatyzacji

•
•
•

AUTOSERWIS
Mariusz Grabowski

Ząbki, ul. Mazowiecka 5
www.serwis-zabki.pl

tel. 504 003 350, 22 425 70 05

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to święto wszyst-

kich, którzy współtworzą naszą oświatę, to nie 
tylko dyrektorzy placówek, nauczyciele, ale 
także pozostali pracownicy placówek oświa-
towych. Tego dnia odbywały się również uro-

czystości i w naszych szkołach i przedszko-
lach. Zwykle w uroczystościach tych brali 
udział nie tylko nauczyciele danych palcówek, 
przedstawiciele władz miejskich, ale również 
dokończenie na str. 8

Dyrektor SP Nr 1 Agnieszka Piskorek
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ZAPOWIEDZI

PGK czynne dłużej
Od 1 października Biuro Obsługi Klienta PGK w Ząbkach 

czynne codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 - 18.00. 

Aby ułatwić mieszkańcom Ząbek kontakt z PGK uruchomiliśmy we wrze-
śniu Biuro Obsługi Klienta. Teraz biuro jest czynne w wydłużonym czasie pra-
cy, aby mieszkańcy mogli wybrać dogodną dla  siebie godzinę wizyty w PGK. 
Kontakt z BOK możliwy jest także telefonicznie pod nr tel. 22 7816818 wew. 
146, 257 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@pgk.zabki.pl . 

W BOK można załatwić praktycznie wszystkie sprawy, m. in. podpisać 
umowę na wywóz śmieci,  dopełnić formalności związanych z przyłączeniem 
do sieci wodociągowej lub wyjaśnić wątpliwości związane z fakturami, moż-
na także zgłosić swoje uwagi i wnioski.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta PGK. 
Piotr Uściński

Prezes PGK w Ząbkach

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi 
informujemy, 

iż wyborcy niepełnosprawni, którzy chcą dopisać się 
do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania 

na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
stałego zamieszkiwania 

powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
w terminie do dnia 16.11.2010 r.

Referat Spraw Obywatelskich
UM Ząbki

Nadchodzące imprezy sportowe:

23.10.2010 
VI kolejka rozgrywek III Z.L.S.P. – godz. 9.00 – 13.00 

(boisko Gimnazjum nr 2, ul. Batorego 37)

23.10.2010 
Mecz I ligi piłki nożnej

Dolcan – Ruch Radzionków – godz. 14.00 
(Stadion Miejski, ul. Słowackiego 21)

24.10.2010 
VII kolejka rozgrywek I i II Z.L.S.P. – godz. 9.00 – 19.00 

(boisko „Orlik”, ul. Batorego 11)

Giełda talentów

Jeśli jesteś pełnoletnim mieszkańcem powiatu wołomińskiego, 
AMATORSKO malujesz, rzeźbisz, tkasz, wykonujesz hafty, koronki, 

witraże, wycinanki, szydełkowe fi gurki, biżuterię z fi lcu czy ceramikę, itp., 
i chcesz pokazać swoje prace (a być może coś sprzedać), 
zgłoś swój udział w VI Powiatowej Giełdzie Talentów, 

w dniach 3-4-5 grudnia.
Zgłoszenia - do 5 listopada

Szczegóły pod nr tel. 22 787 41 13
bądź na stronie www.etnowolomin.pl 

Biała Sobota - zaproszenie

23 października odbędą się bezpłatne badania specjalistyczne 
dla mieszkańców powiatu wołomińskiego. 

Tego dnia będą dostepni/e: 
- okulista

- ginekolog
- kardiolog
- pediatra

- densytometria
- mammografia

- doppler naczyń szyjnych
Badania specjalistyczne wykonywane ze wskazań lekarskich:

- EKG
- badanie słuchu

- PSA: profilaktyka raka prostaty
- cytologia

Zapraszamy w godz. 9.00 - 13.00 do Przychodni Specjalistycznej 
Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Dodatkowe informacje i zapisy od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 14.00 pod numerem: (22) 76 33 137 
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Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA

SZKOLENIA

ZABKI, ul. Reymonta 28
Tel. 608 094 801

renata.krysiak@interia.pl

BIURO
RACHUNKOWE

nowo otwarte

PROMOCYJNE CENY!!!

Zapraszamy!

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
zaprasza na

BEZPŁATNE SZKOLENIA
1. Kursy języków obcych (angielski, niemiecki) w wymiarze 110h dla 1 grupy, zakończone eg-
zaminem TELC i uzyskaniem międzynarodowego certyfi katu . Różne poziomy zaawansowania.
Czas trwania: od stycznia do grudnia 2011 r.

2. Kursy komputerowe (120h dla 1 grupy), zakończone  egzaminem ECDL z 4 modułów i 
uzyskaniem certyfi katu ECDL start. Czas trwania : od stycznia do grudnia 2011 r.

3. Szkolenie z zakresu języka migowego, zakończonego certyfi katem KSS-1 w wymiarze 60h 
dla 1 grupy.

4. Szkolenie „Pozyskiwanie środków i prowadzenie projektów unijnych” w ilości 30h dla 1 grupy.

5. Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w ilości 24h dla grupy.

6. Szkolenie „Operator wózków widłowych” w ilości 64h dla grupy zakończone uzyskaniem 
certyfi katu dającego uprawnienia zawodowe.

Zajęcia będą  w dni powszednie, w godzinach popołudniowych, w okresie styczeń – grudzień 2011 r.
W przypadku krótszych kursów możliwe kilkugodzinne zajęcia sobotnio-niedzielne.
Szkolenia będą odbywać się w ramach projektu CNJA Edukacja pt: „Fachowi i nowocześni” 
fi nansowanego ze środków unijnych. Dla osób, które zgłoszą chęć uczestniczenia w zajęciach, 
zorganizujemy w drugiej połowie października spotkanie informacyjne na którym poinformu-
jemy o szczegółach.
Informacje i zapisy:
Bliższych informacji na temat szkoleń oraz zapisy na poszczególne typy szkoleń prowadzą 
pracownicy Urzędu Miasta Ząbki

osoby powyżej 18-go roku życia, pracujące, zamieszkałe na terenie miasta Ząbki
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której refl eksje (nt. „Listu otwartego p. 
E.Dzikowskiego do p. K.Słomki) prze-
czytałem w nr 19 „Co słychać?” z dnia 
8 października 2010.

Z refl eksji anonimowej Mieszkanki 
Ząbek wynika, że ma niewielką wie-
dzę o tym z jaką armią walczyło w 
roku 1920 Wojsko Polskie dowodzo-
ne przez Marszałka J.Piłsudskiego. 
Chciałbym się odwołać w tym miej-
scu do felietonu Macieja Rosalaka,  
zamieszczonego w dodatku historycz-
nym nr 37 do gazety „Rzeczpospoli-
ta” z dnia 14 października 2010, który 
między innymi napisał:

„Trzeba jednak pamiętać – o czym 
w ciągu całego półwiecza kazano za-
pomnieć – jak złowieszczym katakli-
zmem stało się dla żywiołu polskiego 
najście bolszewików. Armia Czerwo-
na złożona była w znacznej mierze 
z dzikich band, które w ciągu 1-ej 
wojny światowej, a następnie jeszcze 
bardziej okrutnej rzezi rewolucyjnej w 
1917 roku nauczyły się mordować bez 
mrugnięcia okiem również niewin-
nych cywilów. Wtargnięcie brudnej, 
śmierdzącej, krwiożerczej hordy do 

wsi, miasteczka, klasztoru, a zwłasz-
cza dworu, oznaczało często śmierć, 
męczarnie, gwałty na kobietach, po-
niżenie, ograbienie z całego dobytku i 
łunę pożaru. Wezwanie komandarma 
Tuchaczewskiego, aby  po trupie bia-
łej Polski  nieść ogień rewolucji na za-
chód, krasnoarmiejcy rozumieli nader 
dosłownie. Wystarczyło, by  polski 
pan miał biełyje ruki, a ginął od kuli, 
noża lub pałasza. Na prześladowania 
narażeni byli przede wszystkim pol-
scy ziemianie, duchowni, nauczycie-
le, prawnicy i urzędnicy, członkowie 
Polskiej Organizacji Wojskowej”. 
(koniec cytatu)

Ponadto trzeba wiedzieć, że kra-
snoarmiejcy często z bezprzykładnym 
okrucieństwem mordowali wziętych 
do niewoli polskich żołnierzy. Ze zna-
nych miejsc są to: Chorzele, Kolno, 
Leman, Berdyczów i Zadwórze, gdzie 
bezbronni żołnierze polscy zostali 
zamordowani głównie przy użyciu 
białej broni.

Po zajęciu Płocka w lipcu 1920 
roku bolszewicy weszli do szpita-
la, gdzie leżeli ranni w walkach nasi 
żołnierze. Wszyscy (było ok. 200 ran-

nych) zostali zamordowani przy uży-
ciu bagnetów a 38 kobiet pracujących 
w tym szpitalu zostało zgwałconych 
na śmierć – były wśród nich lekarki, 
pielęgniarki i siostry zakonne.

Tym właśnie bolszewikom – śmier-
telnym wrogom odrodzonej po 123-
ch latach niewoli suwerennej Polski 
– został wybudowany w Ossowie 
w roku 2010 kosztowny pomnik, w 
którym dominującym elementem jest 
krzyż prawosławny. W ten sposób zo-
stało dokonane zafałszowanie historii, 
albowiem w roku 1920 Armia Czer-
wona nie przyszła zniewolić Polski 
pod znakiem prawosławnego krzyża 
tylko pod znakiem czerwonej gwiaz-
dy na czapkach oraz sierpa i młota na 
sztandarach. Bolszewicy po rewolucji 
w 1917 roku wymordowali z niezwy-
kłym okrucieństwem prawie wszyst-
kich popów (pop –jest to prawosław-
ny ksiądz)    a kościoły (cerkwie) 
ograbili i zniszczyli lub zamienili na 
magazyny, stajnie oraz innego rodzaju 
budynki. Jak można uzasadnić obec-
ność krzyża prawosławnego w tym 
pomniku?

W odróżnieniu od anonimowej 

Listy Mieszkańców
LIST I

Ad vocem anonimowej Mieszkanki Ząbek

Mieszkanki Ząbek chciałbym pogra-
tulować panu Edwardowi Dzikow-
skiemu za napisanie listu otwartego 
do pana Krzysztofa Słomki opubliko-
wanego w „Co słychać?” - nr18 z 24 
września 2010. Jestem przekonany, 
że pan E.Dzikowski wyraził opinię 
większości mieszkańców Ząbek i 
zasługuje na to, aby zostać radnym w 
Radzie Miasta Ząbki.

Natomiast wstyd mi za naszych 
rządzących zarówno szczebla cen-
tralnego jak i samorządowego, któ-
rzy przyczynili się do wybudowania 
tego pomnika. Pomysł upamiętnienia 
w roku 2010 śmiertelnych wrogów 
Polski z roku 1920, w miejscu gdzie 
stał się Cud nad Wisłą, służy pomniej-
szeniu znaczenia zwycięstwa Wojska 
Polskiego oraz jest przejawem służal-
czej postawy rządzących w Polsce 
wobec obecnych władców Kremla. 
Utrzymywany w wielkiej tajemnicy 
przed opinią publiczną projekt budo-
wy pomnika w Ossowie świadczy o 
tym dobitnie.

Kończąc chciałbym powiedzieć, 
że jestem przeciwny takiemu kan-
dydatowi na burmistrza naszego 
miasta, który w jakikolwiek sposób 
aprobował budowę tego pomnika. Za 
takiego burmistrza w Ząbkach wsty-
dziłbym się przez całą kadencję.

Ryszard  Kwitowski
Radny Rady Miasta Ząbki 

w latach 1998 - 2002 

Funkcjonariuszem publicznym we-
dług defi nicji legalnej, zakresowej z art. 
115. § 13. polskiego Kodeksu karnego 
jest: …osoba będąca pracownikiem 
administracji rządowej, innego organu 
państwowego lub samorządu terytorial-
nego, chyba że pełni wyłącznie czynności 
usługowe, a także inna osoba w zakresie, 
w którym uprawniona jest do wydawa-
nia decyzji administracyjnych…

Kto składa zawiadomienie o prze-
stępstwie …Każdy (bez względu na 
wiek, płeć, rasę, narodowość, etc.) może 
złożyć zawiadomienie o przestępstwie. 
Zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k. każdy, kto 
dowiedział się o popełnieniu przestęp-
stwa ściganego z urzędu, ma społeczny 
obowiązek zawiadomić o tym fakcie 
prokuratora lub Policję. Ze względu na 
społeczny charakter tego obowiązku, 

LIST II

W związku z listem od mieszkańca, Pana Edwarda Dzikowskiego, 
do mojej skromnej osoby, propagującym w periodyku samorządowym (wydawanym m.in. za moje pieniądze bez mojego przy-
zwolenia) niewiedzę prawną, proszę o zamieszczenie poniższego wyjaśnienia bez komentarza i objaśnienia. 

oceniany on może być jedynie w sferze 
moralnej - brak jest możliwości zasto-
sowania jakiejkolwiek sankcji karnej w 
wypadku jego niewykonania. Niedopeł-
nienie tego obowiązku może prowadzić 
do zastosowania art. 19 k.p.k lub art. 
231 § 1 k.k. – jeśli niedopełnienie obo-
wiązku zawiadomienia o przestępstwie 
dotyczy funkcjonariusza publicznego. 
Kara przewidziana za niedopełnienie 
tego obowiązku może wynosić nawet 3 
lata pozbawienia wolności.

Kodeks karny. Dz.U.1997.88.553. 
Art.262.§1. Kto znieważa zwłoki, prochy 
ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(PODKREŚLENIA WŁASNE)

Szanowny Panie Dzikowski,

Po pierwsze − nikt nie składał do-
nosu, tylko zawiadomienie do pro-
kuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa.

Po drugie − gdy zostałem powia-
domiony przez mieszkańców o tym 
akcie wandalizmu (używam delikat-
nych, pokojowych słów), musiałem 
złożyć takie zawiadomienie, oni 

(mieszkańcy) nie musieli (patrz cyta-
ty powyżej).

Po trzecie − zawiadomienia nie 
składał Krzysztof Słomka, tylko 
funkcjonariusz publiczny w imieniu 
burmistrza miasta. 

Po czwarte − mój dziadek ze strony 
matki pochodził ze Lwowa i świetnie 
pamięta, jak były traktowane mogiły 
na Cmentarzu Orląt, jako „mogiły 
polskich najeźdźców”. Nie chcę na to 
samo patrzeć w moim kraju.

P. S. (do Czytelników, fragment 
tekstu ks. Wojciecha Lemańskiego 
„Zadymieni”, „Wieści podwarszaw-
skie” 39/2010) …Tym razem nie 
pospolite ruszenie, ale dekownicy 
ruszyli w pole. Ileż potrzeba boha-
terstwa by wyruszyć na front przeciw 
trupom… …Wtedy naszych praojców 
stać było nie tylko na mężne stawanie 
przeciwko czerwonej nawałnicy, ale 
i na pochowanie w żołnierskich mo-
giłach tych, przeciwko którym wal-
czyli. Dziś wyruszają w pole tacy, co 
prochu nie wąchali, a i historię liznęli 
zaledwie przez szybę…

Z poważaniem 
Krzysztof Słomka
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W ten sposób ruszył największy program zajęć pozalekcyjnych dla ma-
zowieckich gimnazjów. Tego dnia podpisano aż 32 umowy o dofi nanso-
wanie. Urząd Marszałkowski był reprezentowany przez członka zarządu 
województwa Waldemara Roszkowskiego. Natomiast wśród benefi cjen-
tów znalazły się gminy z trzech powiatów: wołomińskiego, wyszkow-
skiego oraz pułtuskiego. Spośród przedstawicieli ziemi wołomińskiej na 
podpisanie przybyli: burmistrz Ząbek Robert Perkowski, wójt Poświęt-

„Zagrajmy o sukces”
18 października w gmachu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząb-

kach zostały podpisane umowy w ramach programu „Zagrajmy o 
sukces”, dzięki którym ze środków unijnych zostaną dofi nansowane 
dodatkowe pozalekcyjne zajęcia dla gimnazjalistów. 

nego Jan Cymerman, dyrektor Zespołu Ekonomiczno -Administracyjne-
go Szkół i Przedszkoli w Wołominie Halina Bonecka, wójt Klembowa 
Kazimierz Rakowski oraz burmistrz Tłuszcza Krzysztof Białek. Szefo-
wie samorządów przybyli na to spotkanie w asyście skarbników.    

Zanim doszło do ofi cjalnego podpisania umów, wicemarszałek Rosz-
kowski, burmistrz Perkowski oraz dyrektor ząbkowskiego gimnazjum 
Karol Małolepszy mieli okazję uczestniczyć w lekcji inaugurującej to 
przedsięwzięcie edukacyjne. 

„Zagrajmy o sukces” to program Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego, który realizowany jest w ponad 300 mazowieckich gimnazjach. W 
ramach przedsięwzięcia, dla młodzieży potrzebującej lekcji wyrównaw-
czych przewidziano ciekawe w formie i treści zajęcia językowe, informa-
tyczne oraz matematyczno-przyrodnicze. Zachętą do udziału w pozalek-
cyjnych warsztatach mają być dodatkowe treningi sportowe, w których 
mogą uczestniczyć dzieci aktywnie biorące udział w programie.

Ząbki podpisały łącznie 4 umowy (po dwie na każde gimnazjum), co 
daje możliwość przeprowadzenia 60 godzin pozalekcyjnych miesięcznie. 

Projekt otrzymał dofi nansowanie unijne w wysokości 15 mln zł na lata 
2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddzia-
łanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych). 

red.
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Na zaproszenie proboszcza Parafi i Św. Trójcy Ks. Kanonika Edwarda 
Kowary i Ryszarda Walczaka - prezesa Ogólnopolskiego Komitetu Pa-
mięci Ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 9.10.2010 r., o godz. 18:00 przybył 
do Ząbek profesor Jerzy Robert Nowak - wykładowca historii Polski. 
Wybitny pisarz i publicysta spotkał się w sali Ks. Jerzego Popiełuszki 
z mieszkańcami Ząbek. Podczas tego wykładu Pan profesor podkreślił, 
że pamięć o wydarzeniach odległej i współczesnej historii jest najważ-
niejsza, tak jak dochodzenie do prawdy historycznej jest obowiązkiem 
każdego naukowca i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan profesor przekonywał zgromadzonych do udziału w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych i uświadamianiu przede wszystkim 
młodzieży - spadkobierców naszej polskiej historii.

Profesor Jerzy Robert Nowak 
w Parafii Św. Trójcy w Ząbkach

Dnia 10.10.2010 obchodzili-
śmy – jak co roku – Światowy 
Dzień Zdrowia Psychicznego. 
Temat (ustalany przez WHO- 
Światową Organizację Zdrowia) 
tegorocznych obchodów brzmiał: 
”Zdrowie Psychiczne to globalny 
priorytet”.

Z tej okazji na terenie Szpitala 
„DREWNICA” w Ząbkach przez 
4 kolejne dni poczynając od 
7.10.10. trwały jego obchody. W 
pierwszym z nich  miała miejsce 
uroczysta msza święta w intencji 
personelu Szpitala. Nazajutrz, w 
kaplicy przy Szpitalu  podobna 
msza odprawiona została dla jego 
pacjentów. Następnie, również 
dla nich i z ich udziałem, odby-
wały się konkursy m.in. „Jeden z 
dziesięciu” i karaoke.  W sobotę 

natomiast mieli oni okazję wziąć 
udział w „Ścieżce Zdrowia”, pod-
czas której w dwóch drużynach, 
pokonując 2 równoległe szlaki, 
walczyli dzielnie o zdobycie zwy-
cięstwa i nagród w konkurencjach 
zaplanowanych na szlakach.

Ostatniego dnia świętowania – 
w niedzielę – 10.10.10. o godzinie 
10.00 rozpoczęła się uroczysta 
msza święta w kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego w Ząbkach.  Zo-
stała ona odprawiona w intencji 
samych chorych, ich  rodzin oraz 
personelu Szpitala „Drewnica”. 
Podczas mszy mieliśmy zaszczyt 
gościć w kościele Burmistrza 
Ząbek – Pana Roberta Perkow-
skiego, Arcybiskupa  Henryka 
Hosera, przedstawiciela Urzędu 

Marszałkowskiego – Pana Wal-
demara Roszkiewicza. Po mszy 
w tzw. „dolnym kościele” odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród i 
wyróżnień dla personelu Szpitala 
„Drewnica”, które wręczyli: Dy-
rektor Szpitala „Drewnica” –Wal-
demar Giza oraz przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego – 
Waldemar Roszkowski. Kierując 
się mottem tego spotkania „Każ-
dy człowiek ma prawo do miłości 
i godnego życia” wygłosili swoje 
prelekcje: Dyrektor  Waldemar 
Giza, Arcybiskup H.Hoser, Bur-
mistrz Ząbek – Robert Perkow-
ski oraz Waldemar Roszkiewicz 
– Członek Zarządu Urzędu Mar-
szałkowskiego. 

Przez cały dzień na terenie ko-
ścioła odbywał się również kier-

masz prac pacjentów Szpitala, 
podczas którego można było za-
kupić rękodzieła, obrazy, witra-
że a także inne dzieła wykonane 
przez pacjentów. Obok stoiska 
kiermaszowego można było sko-
rzystać z porady psychologa oraz 
lekarza psychiatry, dostać ulotki 
informacyjne o chorobach psy-
chicznych, a także zmierzyć ci-
śnienie i poziom cukru oraz uzy-
skać konsultację z dietetykiem 
Szpitala.   

Mamy nadzieję, że ten dzień 
pozostanie w pamięci naszych 
podopiecznych oraz mieszkań-
ców Ząbek na długo i przyczyni 
się do zmian w środowisku lokal-
nym na rzecz osób chorujących 
psychicznie. 

Katarzyna Żmijewska

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W niedzielę 17 października o godz. 13:00 w parafi i Świętej 
Trójcy w Ząbkach odbyła się Konsekracja Kościoła, której do-
konał na prośbę Ks. Proboszcza Edwarda Kowary nasz Ordy-
nariusz Ks. Arcybiskup Henryk Hoser w asyście Ks. Dziekana 
Mieczysława Stefaniuka, Ks. Dziekana Jana Andrzejewskiego z 
Kobyłki, Ks. Dziekana Stanisława Kucia z Radzymina wraz z 
Ks. Teofi lem Hudzikiem z Załubic, Ks. Prałata Adama Szkópa 
byłego proboszcza tej parafi i, Ks. Prałata Andrzeja Kopczyń-
skiego proboszcza Parafi i Miłosierdzia Bożego z udziałem pocz-
tów sztandarowych, władz naszego miasta i dyrekcji ząbkow-
skich placówek oświatowych.

Ryszard Walczak 
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Inne wydarzenia 
W ostatnim czasie uzyskaliśmy rejestrację Stowarzyszenia „Pol-

skiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych”, którego zarząd stanowią: Prezes – Ryszard Walczak, Wi-
ceprezes i Skarbnik - Artur Zawisza, Wiceprezes Dariusz Grabowski, 
Wiceprezes – Krystyn Bernatowicz, Sekretarz – Zbigniew Lipiński i 
profesor Jerzy Robert Nowak.

Dokonano już zgłoszenia do rejestracji Stowarzyszenia „Spo-
łecznego Komitetu Budowy Pomnika upamiętniającego ofi ary tra-
gedii narodowej  Smoleńsk 2010”

Zarząd Komitetu stanowią: profesor Włodzimierz Bernacki i Zuzanna Kur-
tyka z Krakowa, Andrzej Melak i Ryszard Walczak odpowiedzialny za przy-
gotowania sądu konkursowego. Zostały powołane ostatnio zespoły: medialno 
– informacyjny, zespół konkursowy i wystawowo- upamiętniający.
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JESIENNE SPRZĄTANIE LIŚCI
Urząd Miasta Ząbki zawiadamia, że odbędzie się odbiór worków z liśćmi. Worki będą zbierane 

w godz. 8-18 i należy wystawić je przed posesję do godziny 8.00 według podanych poniżej rejonów. 

Worki w ilości 4 szt. na posesje można odebrać od  20 października w Urzędzie Miasta Ząbki w godzinach pracy urzędu w:
Referacie Organizacyjno-Administracyjnym pok. nr 5 na parterze wejście od podwórka

Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 16 na piętrze
Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 6 parter wejście główne

Legenda:
REJON 1 (nr-y parzyste 11 Listopada do północnej granicy Ząbek – granica z Markami) 
REJON 2 (nr-y nieparzyste 11 Listopada do torów kolejowych) 
REJON 3 (od torów kolejowych poprzez część ulicy Piłsudskiego (nr-y od 1 do 55) do nieparzystej części ulicy Szwoleżerów oraz ulica Zaciszna) 
REJON 4 (część ulicy Piłsudskiego (nr-y od 56) poprzez parzystą część ulicy Szwoleżerów do południowych granic Ząbek) 

ODBIÓR NASTĄPI W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

DO WORKÓW NALEŻY WRZUCIĆ LIŚCIE I TRAWĘ ZEBRANE Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH 
DO UŻYTKU PUBLICZNEGO BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCYCH DO POSESJI.

WORKI MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE I NIEPORWANE!

WORKI WYSTAWIONE NIEZGODNIE Z HARMONOGRAMEM LUB ZAWIERAJĄCE ŚMIECI, GRUZ, KAMIENIE 
NIE ZOSTANĄ ZABRANE!

26 PAŹDZIERNIKA REJON 2
09 LISTOPADA REJON 3
16 LISTOPADA REJON 4
23 LISTOPADA REJON 1
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dokończenie ze str. 1
emerytowani nauczyciele, czy przedstawiciele rodziców, a 

także sami uczniowie. Tego dnia jednak w innej roli niż co-
dziennie. Jako swego rodzaju podziękowanie za pracę nauczy-
cielską młodzież przygotowała specjalne programy artystyczne, 
w których ukazała trud pracy pedagogicznej, a także interesują-
ce scenki z życia szkoły.

Tego dnia wręczono również wyróżnienia dla pracowników, 
którzy w sposób szczególny współuczestniczą w rozwoju ząb-
kowskiej oświaty.

dokończenie ze str. 1
emerytowani nauczyciele, czy przedstawiciele rodziców, a 

także sami uczniowie. Tego dnia jednak w innej roli niż co-
dziennie. Jako swego rodzaju podziękowanie za pracę nauczy-
cielską młodzież przygotowała specjalne programy artystyczne, 
w których ukazała trud pracy pedagogicznej, a także interesują-
ce scenki z życia szkoły.

Tego dnia wręczono również wyróżnienia dla pracowników, 
którzy w sposób szczególny współuczestniczą w rozwoju ząb-
kowskiej oświaty.
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Niewiele osób ma to szczęście doczekać tak wspaniałego złotego jubile-
uszu. Tym bardziej jest to wyjątkowa sprawa. Dostojni jubilaci zostali za-
proszeni na specjalną uroczystość, którą poprowadziła kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Joanna Konieczna. Wśród honorowych gości znaleźli się 
przedstawiciele władz miejskich: przewodniczący Rady Miasta Krzysztof 
Bławdziewicz, burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz przewodniczący 
komisji społecznej RM Marcin Kubicki. 

Wszyscy jubilaci zostali odznaczeni przez burmistrz Roberta Perkow-
skiego medalem państwowym przyznanym przez prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego. Przewodniczący RM przekazał zaś pamiątkowe gra-
wertony, a przewodniczący komisji społecznej wręczył kwiaty i upominki 
w postaci albumu o Ojcu Świętym Janie Pawle II.  

Wszystko to odbywało się w gronie najbliższych członków rodzin ju-
bilatów.

Po części ofi cjalnej wszyscy zaśpiewali nieodłączne „Sto lat..” Następ-
nie został wzniesiony toast za zdrowie złotych par. Na uroczystościach 

Złote gody w Ząbkach
W dniach 9 i 16 października w Sali Ślubów Urzędu Miasta odbyła 

się uroczystość połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych dla 
5 par małżeńskich, które przeżyły wspólnie ponad pół wieku. 

jubileuszowych nie mogłoby się obyć bez wspaniałego tortu i wspólnych 
pamiątkowych zdjęć, no i oczywiście bez serdecznych życzeń. Korzysta-
jąc z okazji również życzymy naszym jubilatom, jak najlepszego zdrowia, 
wiele radości i rodzinnego ciepła oraz aby jak najdłużej mogli być dla nas 
wszystkim najlepszym przykładem.                                                       red.
Podczas październikowych uroczystości zostali wyróżnieni:

Państwo Stanisława i Henryk Stelmach (50 lat razem)
Państwo Zofi a i Józef Stachera (51 lat)
Państwo Krystyna i Jan Waś (51 lat)
Państwo Krystyna i Stanisław Gołębiewscy (50 lat)
Państwo Stanisława i Aleksander Roguscy (51 l.) 

Dnia 7 X 2010 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z 
autorką książek dla dzieci Wiolettą Piasecką. 

 Bajkopisarka w stroju wróżki opowiadała uczniom klas II i III  Szkoły 
Podstawowej nr 1 o swoich książkach, m.in. biografi i Hansa Christiana An-
dersena i Faustyny Morzyckiej oraz okolicznościach towarzyszących  ich 
pisaniu. 

Odpowiadała również na pytania dzieci dotyczące pisania książek, za-
pewniała małych słuchaczy, że każdy może zostać pisarzem.

Swój występ wzbogaciła iście baśniowymi rekwizytami: koszyczkiem 
z dobrymi wróżbami, z którego dzieci mogły wylosować pomyślne prze-
powiednie na przyszłość, pierścieniem, którego dotknięcie wiązało się ze 
spełnieniem najskrytszych marzeń.

Wioletta Piasecka oprócz fabularyzowanych opowieści dla dzieci, ma na 
swoim artystycznym koncie kilka sztuk teatralnych i scenariuszy insceni-
zacji. Podczas spotkania w MBP  z pomocą dzieci zaprezentowała krótki 
teatrzyk kukiełkowy dotyczący życia na dworze królewskim. Przedstawie-
nie to spotkało się z dużym aplauzem dziecięcej publiczności.

Spotkanie zakończyło się kiermaszem książek pisarki. Każdy, kto kupił 
egzemplarz książki autorki otrzymywał indywidualną dedykację z jej au-
tografem.

Dzieci nagrodziły W. Piasecką dyplomem i obrazem z motywem kwia-
towym. 

Wizyta upłynęła w miłej, czarodziejskiej atmosferze, a  obecność W. 
Piaseckiej w MBP Ząbki została uwieczniona jej wpisem do bibliotecznej 
kroniki.

M. Sosnowska

Wizyta bajkopisarki W. Piaseckiej w MBP Ząbki
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 Zgodnie z zapowiedzią z 
poprzedniego numeru prezen-
tujemy Państwu materiały wy-
borcze komitetów wyborczych, 
które wystawiły ząbkowskich 
kandydatów na szereg funkcji 
publicznych: burmistrza mia-
sta oraz radnych gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. 
Nie jest to pomysł nowy. W 
poprzednich wyborach samo-
rządowych taka praktyka była 
stosowana. Ma to swoje zale-
ty. Gazeta udostępniając swoje 
łamy (objętość materiału uza-
leżniona jest od liczby zgło-
szonych kandydatów), dała 
komitetom możliwość pre-
zentacji swoich programów, 
przedstawienia ciekawych 
pomysłów na rozwój miasta, 
jak i wskazania sposobów ich 
realizacji. Publikacje wybor-
cze miały też służyć m. in. 
przedstawieniu kandydatów, 
którzy będą się ubiegać o man-
dat społecznego zaufania. Z 

takich informacji mogliby sko-
rzystać mieszkańcy, którzy na 
spokojnie mieliby możliwość 
przeanalizowania wszystkich 
„ofert wyborczych”. Mieliby 
również szansę zapoznać się 
z kandydatami, którzy chcieli-
by służyć miastu swoją osobą. 
Taki był zamiar. Miałem cichą 
nadzieję, że wszystkie komite-
ty poważnie podejdą do tema-
tu, że coś konkretnego zapro-
ponują mieszkańcom. Jednak 
się trochę zawiodłem.

Jakże wielkie było moje 
zdziwienie, gdy zobaczyłem 
materiał nadesłany przez sto-
warzyszenie SIS. Autorzy tego 
materiału wyborczego zamiast 
skupić się na maritum spra-
wy postanowili przysługującą 
im powierzchnię (1,5 strony) 
wykorzystać do brudnej walki 
wyborczej, insynuując jakoby 
informacje podawane w „Co 
Słychać?” były nierzetelne. Po-

mijam fakt, że takie zachowa-
nie było mało eleganckie. Na-
wet w najśmielszych snach nie 
przypuszczałbym, że udostęp-
niając łamy gazety w słusznej 
i szczytnej przecież sprawie 
spotkam się z taką reakcją. Za-
miast informacji o zamiarach 
SIS otrzymałem informację, 
która jest swego rodzaju ata-
kiem na gazetę samorządową, 
która w żaden sposób nie daje 
mieszkańcowi choćby odrobi-
nę  konstruktywnych informa-
cji. Jak się okazuje niektórzy 
potrafi ą wszystko postawić na 
głowie.  Zamiast rzeczowych 
informacji mamy manipulację. 
To prawda, trzeba być czło-
wiekiem dość inteligentnym, 
żeby tak swobodnie, z taką 
zwinnością i niebywałą lek-
kością  „przekręcać” fakty, ale 
czy w służbie społecznej o to 
właśnie chodzi? Wydaje się, że 
elementarna uczciwość wobec 
siebie i innych ludzi pozwo-

Uczciwość jest najważniejsza lił, aby owy dar inteligencji 
wykorzystać w nieco lepszy 
sposób, służąc wymiernie 
mieszkańcom, a nie tylko w 
celu zaspokojenia osobistych 
ambicji. Rozległa wiedza, 
ogromne doświadczenie, czy 
bezkresne bogactwo jeśli nie 
idą w parze z wartościami, 
tak podstawowymi jak choćby 
uczciwość są niewiele warte i 
wcześniej czy później prowa-
dzą na manowce. 

Ponieważ w poprzednim nu-
merze obiecałem, że zaintere-
sowane komitety przedstawią 
swoje informacje wyborcze, 
tak też się stanie, mimo że, w 
mojej ocenie, część materiału 
SIS-u na to nie zasługuje. Po 
pobieżnej lekturze mam jed-
nak świadomość, że materiał 
SIS-u wprowadzając błędne 
tezy, a niekiedy wręcz mani-
pulując niektórymi wskaźni-
kami będzie musiał spotkać 
się z właściwą reakcją. 

Mirosław Oleksiak
Redaktor „Co Słychać?”
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STAN FINANSÓW MIASTA Z BKI – cz  II 
W poprzednim numerze „Co S ycha ?” zosta  opublikowany materia  polemizuj cy 
z opracowanym przez SiS dokumentem STAN FINANSÓW MIASTA Z BKI.  

Poniewa  „Co S ycha ?”, chocia  wydawane jest z podatków nas wszystkich, zamiast s u y  rzeczowej informacji, wprowadza 
w b d, zmuszeni jeste my przedstawi  dodatkowe fakty i liczby, obrazuj ce stan finansów miasta Z bki. 

BRAK DYSCYPLINY FINANSOWEJ MIASTA  
To, e mo na pilnowa  dyscypliny finansowej miasta wida  z analizy danych 
poprzedniej kadencji Rady Miasta (lata 2003-2006). Wydatki bie ce ros y 
wolniej ni  dochody. Coraz wi cej pieni dzy zostawa o na inwestycje. Teraz 
jest odwrotnie: dochody rosn , a mimo to na inwestycje zostaje 
coraz mniej. Trzeba bra  coraz wi cej kredytów. To fatalna tendencja.  

Burmistrz na amach „Co S ycha ?” tak napisa : „Wzrostu wydatków 
bie cych nie jeste my w stanie powstrzyma , chyba, e kto  ma lepszy 
pomys .”  SiS ma lepszy pomys  i gotowy jest uporz dkowa  finanse 
miasta

 

WYDATKI NA ADMINISTRACJ  
W „Co S ycha ” czytamy: „Wydatki na administracj  to m.in. utrzymanie szkó  i przedszkoli, utrzymanie 
biblioteki, MOK, od nie anie ulic, atanie dziur, koszenie trawy…”.  

Wydatki na administracj  to wy cznie dzia  750 bud etu, czyli tylko Urz d Miasta (z zadaniami 
zleconymi z Województwa), Rada Miasta, promocja miasta i drobne kwoty na ekspertyzy, 
analizy i opinie. Nie ma w tym dziale szkó , przedszkoli, MOKu, od nie ania, o wietlenia i wielu innych 
wy ej wymienionych. 

Fatalnie wygl daj  wykresy z wzrastaj cymi w tej kadencji wydatkami na administracj . W 2006 r. 
administracja kosztowa a nas wszystkich 3,5 mln z , w 2009 r. ju  6,3 mln z , a plan na 2010 r. to 8,6 mln z  
(przy czym te kwoty nie obejmuj  wydatków inwestycyjnych w Urz dzie, np. rozbudowy Urz du Miasta).  

DOWÓD: Skan sprawozdania z realizacji bud etu miasta za 2009 rok – strony dotycz ce wydatków na 
administracj : http://www.sis.waw.pl/images/administracja_sprawozdanie_2009.pdf 

FUNDUSZE UNIJNE 
W „Co S ycha ?” czytamy: „Jak zapewne ju  Pan s ysza  Z bkom przyznano ponad 60 mln z  ze rodków unijnych, na co 
w wi kszo ci mamy ju  podpisane umowy z „uni ”.   

Wyst pili my do burmistrza z zapytaniem, ile umów podpisa  w tej kadencji na rodki z unii. Z odpowiedzi burmistrza wynika, e 5 
(w tym jedn  na podstawie dokumentów z o onych jeszcze przez burmistrza Boksznajdera) na kwot  26,7 mln z , czyli mniej ni  
po ow  podanej w „Co S ycha ?” kwoty. Równocze nie przez ca  obecn  kadencj  do dnia 28 wrze nia 2010 r. na konto 
miasta z unii wp yn o 540 tys. z , w tym 295 tys. z  jeszcze na podstawie wniosku J. Boksznajdera. 

Pieni dze zapewne zaczn  powoli sp ywa , ale póki co musimy p aci  odsetki równie  od kredytów na realizacj  tych umów 
unijnych. Kiedy b d  podpisane pozosta e umowy? Czy w ogóle b d  podpisane kolejne umowy? Od momentu, gdy burmistrz 
og osi , e dostali my z unii pieni dze na budow  tunelu min o ju  oko o 1,5 roku, a umowy nadal nie ma. 
DOWÓD: Skan oficjalnej odpowiedzi burmistrza:  http://www.sis.waw.pl/images/srodki_unijne.pdf 
 

 

ZAD U ENIE MIASTA 
Wed ug informacji z „Co S ycha ?” wzrost zad u enia w 2010 r. wynika z limitów, jakie musia y by  
okre lone, by umo liwi  Z bkom wykorzystanie rodków unijnych. Zad u enie to wynika równie  z 
kolejnego planowanego kredytu na kwot  5,5 mln z , który nie ma zwi zku z zawartymi umowami 
unijnymi. 
DOWÓD: Skan uchwa y nr 456: http://www.sis.waw.pl/images/uchwala_456_rm.pdf

SUBWENCJE I DOTACJE DLA MIASTA 
Z wykresu przedstawionego przez „Co S ycha ?” wynika, e w 2008 roku miasto otrzyma o z bud etu 
pa stwa tylko 5 mln z  subwencji i dotacji. W rzeczywisto ci by a to kwota 15,9 mln z .  

DOWÓD: Skan fragmentu sprawozdania za 2008 rok 
http://www.sis.waw.pl/images/dotacje_subwencje_2008.pdf 
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Szanowni Miesz-
kańcy Ząbek
W 2006 roku ob-
darzyliście nas 
Państwo swoim 
zaufaniem. Po-
pierany przez 
PiS kandydat na 
burmistrza Ro-
bert Perkowski 
wygrał wybory, 

dzięki Waszym głosom tworzymy w 
Radzie Miasta największy klub rad-
nych, uzyskaliśmy także mandat do 
Powiatu z obszaru gminy Ząbki. Przez 
ostatnie 4 lata razem z Wami zmie-
niamy Ząbki na lepsze. Dziękujemy 
za wsparcie jakiego doświadczamy 
codziennie z Państwa strony, dzieki 
któremu realizujemy nasz program 
wyborczy z 2006 r. 

Pozyskujemy środki UE

W 2006 roku obiecaliśmy aktywnie 
pozyskiwać fundusze UE. Dziś Ząbki 
są liderem w Powiecie Wołomińskim 
w pozyskiwaniu pieniędzy UE na bu-
dowę dróg, jesteśmy w trakcie ich bu-
dowy, w przyszłym roku wybudujemy 
basen za pieniądze jakie pozyskali-
śmy także z UE, to nie koniec, skła-
damy kolejne unijne wnioski. Oczy-
wiście nie wszystkie wnioski dostają 
dofi nansowanie, ale z pewnością nie 
przespaliśmy okresu programowania 
2007-2013 i pozyskujemy jak naj-
więcej się da. Sukces Ząbek jest też 
osobistym sukcesem wiceburmistrza, 
który koordynował przygotowywanie 
wniosków unijnych, dziś Grzegorz 
Mickiewicz jest najpoważniejszym 
kandydatem na urząd Starosty Powia-
tu Wołomińskiego.

Inwestycje Perkowskiego

W mijającej kadencji Burmistrz Ro-
bert Perkowski wraz z Radą Miasta 

wybudował blisko 30 nowych ulic 
asfaltowych lub z kostki, wybudo-
waliśmy także blisko 20 km nowych 
wodociągów. Z wielkiej listy wyko-
nanych inwestycji warto także wy-
mienić Szkołę Podstawową przy ul. 
Kościelnej, Przedszkole przy Harcer-
skiej, 7 przyszkolnych boisk sporto-
wych ze sztuczną nawierzchnią, salę 
gimnastyczną przy Gimnazjum.

Inwestycje 
wojewódzkie i powiatowe

Uczestniczymy aktywnie także w 
inwestycjach powiatowych i woje-
wódzkich. Jedna z pierwszych takich 
inwestycji w tej kadencji to remont 
ulicy i nowe chodniki w wojewódzkiej 
ul. Ks. Skorupki, wykonaliśmy nową 
nakłądkę asfaltową i chodniki w Ko-
lejowej, rozpoczęła się także wymiana 
chodników w wojewódzkiej ul. War-
szawskiej.
Trwająca modernizacja powiatowej 
ul. Batorego, wpisanej przeze mnie 
osobiście do Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego powiatu, który two-
rzyłem w Starostwie, także odbywa się 
z dużym udziałem Burmistrza i klubu 
radnych PiS tej kadencji. Podobnie 
jest z przygotowywanymi obecnie 
kompleksowymi modernizacjami ulic 
Wojska Polskiego i Szpitalnej.  

Ząbki są coraz czystsze

Wprowadziliśmy bezpłatny odbiór 
posegregowanych śmieci, ustawili-
śmy w mieście kosze na śmieci, za-
częliśmy karać „śmieciarzy”. Dzia-
łania te spowodowały, że w Ząbkach 
jest coraz czyściej. Zaczęliśmy też 
systematycznie zamiatać miejskie 
drogi i chodniki, zakupilismy odpo-
wiedni do tego sprzęt. Poprawiła się 
znacznie estetyka miasta. Zauważa-
my jednak, że mimo znacznej popra-
wy jest jeszcze wiele do zrobienia. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
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ZMIENIAMY

Zapewniam Państwa, że zrobimy to i 
Ząbki będą jeszcze czystsze. 

Bardzo dobra kondycja 
fi nansów miasta

Finansujemy w tej kadencji ogrom-
ną ilość inwestycji. Zwiększają się 
także wydatki bieżące związane z 
utrzymaniem nowych dróg, obiektów 
oświatowych i sportowych, dróg, 
utrzymaniem czystości i porządku, 
wprowadzeniem wspólnego biletu 
czy też uruchomieniem linii autobu-
sowej 199. Burmistrz i Rada Miasta 
jednocześnie ścisle przestrzegają 
wszystkich rygorów budżetowych, 
utrzymując poziom zobowiązań mia-
sta na stabilnym poziomie porów-
nywalnym z sąsiednimi gminami. 
W latach 2006-2010 wykonaliśmy 
inwestycje na kwotę blisko 100mln 
zł, zobowiązania miasta (kredyty, 
obligacje itp.) wynoszą zaś obecnie 
poniżej 27mln, biorąc pod uwagę 

fakt, że część wydatkowanych już 
kwot zwróci nam UE to naprawdę 
trzeba mieć złą wolę, aby oskarżać 
Burmistrza o nadmierne zadłużanie 
miasta. Nie ma też groźby nadmier-
nego zadłużania w kolejnych latach, 
ponieważ pozyskane 60mln z UE 
zapewni stabilne fi nansowanie głów-
nych miejskich inwestycji.

Wybierzmy dobrych gospodarzy

Zbliżają się wybory samorządowe. 
Drodzy Mieszkańcy Ząbek, wybierz-
cie dobrych gospodarzy, ludzi, którzy 
znają się na zarządzaniu miastem i 
dobrze to robią. Wybierzcie burmi-
strza Perkowskiego i kandydatów z 
list Prawa i Sprawiedliwości. 

Z wyrazami szacunku,

Piotr Michał Uściński
Przewodniczący PiS w Ząbkach

WWW.USCINSKI.PL
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Kandydujemy na radnych Rady Miasta w Ząbkach i radnych powiatu wołomińskiego 
z komitetu wyborczego Wspólnoty Samorządowej

Wspólnota Samorządowa, będąc organizacją społeczną a nie partią, stwarza możliwość aktywnego udziału 
w życiu publicznym ludziom nie związanym z ugrupowaniami politycznymi. 
Dzięki temu, nie będąc uwikłanymi w polityczne spory, mają oni sposobność 

uczestniczenia w podejmowaniu decyzji oraz skupieniu się na przedsięwzięciach, 
które służą społeczności lokalnej – i tylko jej. 

Własne doświadczenie oraz znajomość zagadnień z różnych dziedzin, 
mogą swobodnie spożytkować w działaniach dla poprawy warunków życia mieszkańców.

Jako kandydujący ze Wspólnoty Samorządowej pragniemy brać udział 
w pozytywnej pracy dla miasta.

 Nie chcemy też udowadniać, że tylko my mamy rację – a inni się mylą. 
Nie uczestniczymy w sporach i nikogo nie atakujemy. 

Zdajemy sobie sprawę, że wzajemne napaści słowne wytwarzają atmosferę zamętu, zniechęcają ludzi do aktywności 
oraz pozbawiają ich przekonania, że mają wpływ na życie społeczne. 

W zbliżających się wyborach będziecie Państwo decydować, czy na radnych wybierzecie ludzi, którzy mają na uwadze 
sprawy miasta, czy tych, którzy mają na uwadze 

przede wszystkim własne ambicje. 

Kiedy niektórzy z nas zostali wybrani radnymi w kadencji, która dobiega końca, potrafi li wznieść się ponad własne aspiracje 
i podjąć pozytywną współpracę z radnymi, których komitet, wolą mieszkańców, wprowadził do Rady największą liczbę rad-

nych; a także z urzędującym Burmistrzem, który otrzymał od mieszkańców mandat 
do urzeczywistnienia swojego programu.

Dzięki zgodnej współpracy, w mijającej kadencji zostało podjętych – także z naszym współudziałem – wiele działań 
pozytywnych, które wpłynęły na podniesienie standardu życia niemałej części mieszkańców Ząbek.

Naszym zdaniem, w nadchodzącej kadencji należy podtrzymać wysokie tempo zaopatrywania miasta w podstawową 
infrastrukturę komunalną – jak drogi, wodociągi i kanalizacja; 

natomiast niezbędne jest dokonanie przeglądu i weryfi kacja tych inwestycji i zamierzeń, 
które na obecnym etapie rozwoju miasta nie są konieczne, a przy tym 

mogą przysporzyć wielu problemów z uwagi na ograniczone możliwości fi nansowe.

Z kolei pośród spraw pilnych, które w nadchodzącej kadencji wymagają decyzji odważnych – na początek 
wskazujemy na konieczność powiększenia dotychczasowej bazy oświatowej, która nie jest w stanie sprostać potrzebom

 wynikającym z gwałtownego wzrostu liczby ludności.

Jesteśmy komitetem społecznym, obywatelskim – w pełnym znaczeniu tych słów. 
Jako ludzie, których łączy wspólnota celu – jakim jest troska o to, aby sprawy miasta i jego rozwój szły w dobrym kierunku 
– siebie samych, jako kandydatów komitetu, traktujemy na równi. W związku z tym, w gronie naszych kandydatów nie ma 

hierarchii i podporządkowania; nie ma osób ważniejszych i mniej ważnych. 

Ten fakt znajdzie odzwierciedlenie na karcie do głosowania w dniu 21 listopada. 
Podczas gdy inne komitety, na czele swoich list w okręgach umieszczą nazwiska osób najważniejszych dla partii bądź dla 

komitetu – u nas kolejność nazwisk na liście będzie wynikać z następstwa liter w alfabecie! 
Uznaliśmy, że o tym, kto jest ważniejszy, powinni zdecydować wyborcy, którzy oddadzą swój głos; a nie liderzy partii czy 

stowarzyszeń, które ustalają kolejność kandydatów 
na listach według własnego widzi mi się!

Nasi kandydaci – jeśli zostaną radnymi, nie będą podlegać dyscyplinie głosowania. 
Każdy z nich będzie podejmował decyzje i głosował po wysłuchaniu argumentów 

i zgodnie z własnym sumieniem.
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okręg nr 1 
Patrycja Bugaj
Adam Fijołek
Eliza Girguś
Hanna Grzelak
Wojciech Gut
Ignacy Jarzyło
Jacek Kępka
Zenon Kołodziejczyk
Zbigniew Okulus
Marek Połomski
Dariusz Sobański

Elżbieta Sosnowska
Marian Ścigocki
Mieczysław Zabłudowski
Henryk Zawadzki
okręg nr 2
Łukasz Bryk
Zenon Dowalla
Jacek Gaworek
Agnieszka Ignaczak
Stanisław Kralczyński
Marek Krystowski
Hanna Rostkowska

Radosław Stworzyjan
Regina Walczak
okręg nr 3
Mariusz Kuczyński
Mieczysław Kwiek
Tomasz Miller
Małgorzata Olszewska
Kazimierz Przeszowski
Krzysztof Sikorski
Ryszard Stworzyjan
Krystyna Ścigocka
Maria Uszyńska-Baranowska

Kandydaci 
Ząbkowskiej Wspólnoty Samorządowej

Do Rady Miasta w Ząbkach

Do Rady Powiatu Wołomińskiego

Kandydat na Burmistrza Miasta

Jerzy Boksznajder, Roman Konera, Bożena Sikorska

Marek Połomski

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, 
że został ogłoszony drugi pisemny przetarg nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Batorego w Ząbkach 
1. Przedmiotem wydzierżawienia: grunt o pow. 50 m² położony w Ząbkach przy ul. St. Batorego (część dz. ewid. nr 6/2 z 
obrębu 0020-01-20). Na terenie będącym przedmiotem dzierżawy znajduje się skarpa przez co realizacja obiektu budowla-
nego może wymagać wyrównania terenu lub innych działań technicznych
2. Cel dzierżawy: prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej 
3. Minimalna stawka czynszu: 5580 zł netto + 22% VAT – rocznie
4. Warunki dopuszczenia do przetargu:
1) Wpłacenie wadium: 2 000 zł do dnia 26.11.2010 r. na konto urzędu: 
PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe) 
2) Złożenie oferty: w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 6, do dnia 
26.11.2010 r. do godziny 16.00. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „GiGN 72243/168 /2010-Przetarg”, powinny 
zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i siedzibę oferenta. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba praw-
na, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
2) Datę sporządzenia oferty,
3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu, 
4) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z zasadami obowiązującymi przy składaniu ofert oraz warunkami przetargu i przyj-
muje je bez zastrzeżeń,
5) Oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego rocznego podaną w złotych za 1m² gruntu,
6) Szczegółową informację na temat sposobu zagospodarowania gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia zawierającą:
a) widok elewacji obiektu wraz z wymiarami, kolorystyką - dopuszcza się wyciąg ze specyfi kacji typowego (powtarzalnego) 
obiektu,
b) informację opisową dotyczącą charakteru i rodzaju materiału do wykonania ścian zewnętrznych obiektu oraz sposobu 
zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.
7) Dowód wpłaty wadium.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 
o godz. 10. 00 (wejście B). Wyłonienie dzierżawcy nastąpi do dnia 06.12.2010 r.
6. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Warunki przetargu, informacje dotyczące złożenia oferty, kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, szczegóło-
we informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (0-22 781-68-14 do 17, wew. 120)
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16 października, dokładnie 
w 32 rocznicę wyboru papieża 
Jana Pawła II, mieszkańcy Zą-
bek uczcili pamięć Wielkiego 
Polaka. W Jego intencji, w Par-
ku Miejskim została odprawio-
na uroczysta msza święta, która 
została poprzedzona krótkim 
koncertem w wykonaniu mło-
dzieży ząbkowskiej.            red.  

Dzień Papieski w Ząbkach


