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Apel do mieszkañców
W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym 2011 Budynków i Mieszkań, Gminne Biuro

Spisowe w Ząbkach przypomina o obowiązku dokonania spisu osób zamieszkujących na terenie miasta.
Fakt ten wynika z ustawy o NSP z dnia 29.06.1995r. Każdy z mieszkańców może dokonać samospisu przez

internet, bądź za pośrednictwem rachmistrza, którego wiarygodność można potwierdzić w Urzędzie Miasta Ząbki.
Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności.
Państwa dane powierzone rachmistrzowi objęte są tajemnicą statystyczną i ochronie danych osobowych, do

zachowania których obowiązany jest rachmistrz.
Dane te są wykorzystywane tylko do celów statystycznych.
Proszę zatem o przychylność i pomoc w ciężkiej pracy rachmistrzów.
Spełnijmy wszyscy swój obowiązek.

Uchwalono studium zagospodarowania przestrzennego

Nowe studium reguluje te kwe−
stie, a ponadto wyznacza m.in.
tereny użyteczności publicznej
(pod budynki użyteczności pu−
blicznej, SUW, drogi, itp.).

Procedowanie nad studium

Studium przedstawia ogólne
założenia w zakresie zagospoda−
rowania przestrzennego. Jego
uszczegółowienie będą stanowi−
ły plany zagospodarowania
przestrzennego. Potrzeba aktu−
alizacji tego dokumentu wynika
przede wszystkim z gwałtowne−
go rozwoju miasta. Boom bu−
dowlany sprzed kilku lat zmie−
nił charakter zabudowy szcze−
gólnie południowej części Zą−
bek w sposób niemalże niekon−
trolowany. Powstało mnóstwo
bloków bezpośrednio sąsiadują−
cych z zabudową jednorodzinną.

odbywało się w dość gorącej
atmosferze. Szerzej na temat
studium i samej debaty będzie
traktował przyszły numer. W
tym zaś zamieszczamy komen−
tarze radnych (str. 6−7).

Po gorącej i długiej debacie, która miała miejsce podczas dwóch
posiedzeń IX sesji Rady Miasta Ząbki (19 i 26 IV) uchwalono
długo oczekiwany dokument, jakim jest studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Gminne Biuro Spisowe
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Program Festiwalu:
godz.10.30 − Uroczysta inauguracja
godz.11−16.30 − Przesłuchania konkursowe
godz.18 − Uroczysta Msza św.
godz.19 − Uroczystość wręczenia nagród
godz.19.30 − Koncert Laureatów
Patronat honorowy:
Ordynariusz Diecezji Warszawsko−Praskiej − Jego Ekscelencja ks. Arcybi−
skup Henryk Hoser
Marszałek Województwa Mazowieckiego − p. Adam Struzik
Starosta Powiatu Wołomińskiego − p. Piotr Uściński
Burmistrz Miasta Ząbki − p. Robert Perkowski
Patronat medialny:
"Gość Niedzielny"
Tygodnik "Idziemy"
Radio Warszawa
"Moja Gazeta Regionalna"
"Życie Powiatu Wołomińskiego"
Organizatorzy:
Towarzystwo Kultywowania Muzyki Chóralnej ARS ANTIQUA
Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
Festiwal jest dofinansowany przez Miasto Ząbki oraz Starostwo Powiatu
Wołomińskiego

Wstęp wolny
Agata Kajak

Dyrektor Festiwalu

VI Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae
Informujemy, ¿e w dniu 28 maja 2011 r., w koœciele pw. Mi³osierdzia Bo¿e-
go przy ul. 11 Listopada 4, odbêdzie siê VI FESTIWAL MUZYKI CHÓRAL-
NEJ MATER MISERICORDIAE. Gor¹co zapraszamy wszystkich na przes³u-
chania konkursowe oraz na Uroczystoœæ wrêczania nagród.

Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza

na otwarcie wystawy malarstwa
Stowarzyszenia Marynistów

Polskich
"Morskie opowieœci"

oraz wieczór autorski
El¿biety Pasteckiej

artystki teatru pantomimy, wyk³adowcy i kry-
tyka tej sztuki

14 maja 2011 r., godz. 17:00
MOK, ul. Orla 8

Słowo „marynistyka” wywodzi się od łacińskiego słowa
„mare”  morze, stąd twórczość poświęcona morzu. O morzu
pisano książki, śpiewano, morze fotografowano, filmowano,
malowano. Obrazy o tematyce morskiej tzw. mariny były wy−

stawiane i nagradzane na Salonach Sztuk Pięknych. W 1933 r.
w Gdyni powstał Związek Plastyków Morskich, otwarto też
Galerię Morską. 4 sierpni 1968 roku powołano do życia Sto−
warzyszenie Marynistów Polskich z siedzibą w Warszawie.
Obecnie Stowarzyszenie skupia 11 kół i oddziałów m.in. w
Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Toruniu. Do Stowarzyszenia
należą pisarze, publicyści, muzycy, filmowcy i oczywiście
malarze. W ciągu ostatnich 6 lat Stowarzyszenie zorganizowa−
ło 34 wystawy marynistyczne, m.in. wystawę z okazji Świato−
wego Dnia Morza w gmachu głównym Sejmu Rzeczypospoli−
tej. Stowarzyszenie szczególną uwagę przywiązuje do przybli−
żenia problemów morskich dzieciom i młodzieży, stąd wysta−
wy z nagrodami i konkursy dla nich m.in. „Moja przygoda z
morzem” czy „Gdynia  miasto z morza”.

Prace malarskie wystawiają: Lidia Starzyńska, Teresa Wa−
silewska, Ewa Buczyńska, Krystyna Bochenek, Eugenia
Wierzbicka, Janina Szcześniak, Nadzieja Pełka, Agnieszka
Kopczyńska, Ewa Dworzańska, Elżbieta Rączka.
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Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU

profesjonalny dobór

aparatów słuchowych

REFUNDACJA NFZ

I i III piątek miesiąca

w godz. 09.00−11.00

Ząbki Narutowicza 4

tel: 602−171−462

AGENCJA  METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI

Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami

——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem

—––––———————————
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.

/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715, 605 059 106

www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net

e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu maju  zamiatanie ulic
i chodników oraz koszenie trawników na terenie Miasta Ząbki
będzie odbywało się wg powyższego harmonogramu.

Urząd Miasta Ząbki

Zaproszenie dla Mieszkañców
Urząd Miasta Ząbki wraz z Firmą "Krol" z Wołomina,

mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Miasta Ząbki
na uroczyste otwarcie  nowo wybudowanej

ul. Rychlińskiego w Ząbkach,

które odbędzie się w dniu 19 maja (czwartek) o godz. 17.00
u zbiegu ulic Rychlińskiego i Prusa.

Harmonogram bie¿¹cego utrzymania dróg, chodników
oraz terenów zielonych - miesi¹c: maj

MiesiącMiesiącMiesiącMiesiącMiesiąc

maj/czerwiecmaj/czerwiecmaj/czerwiecmaj/czerwiecmaj/czerwiec

1 Rejon1 Rejon1 Rejon1 Rejon1 Rejon

06.05.2011r.−06.05.2011r.−06.05.2011r.−06.05.2011r.−06.05.2011r.−
12.05.2011r.12.05.2011r.12.05.2011r.12.05.2011r.12.05.2011r.

2 Rejon2 Rejon2 Rejon2 Rejon2 Rejon

13.05.2011r.−13.05.2011r.−13.05.2011r.−13.05.2011r.−13.05.2011r.−
19.05.2011 r.19.05.2011 r.19.05.2011 r.19.05.2011 r.19.05.2011 r.

3 Rejon3 Rejon3 Rejon3 Rejon3 Rejon

20−05−2011r.20−05−2011r.20−05−2011r.20−05−2011r.20−05−2011r.
26−05−2011r.26−05−2011r.26−05−2011r.26−05−2011r.26−05−2011r.

4 Rejon4 Rejon4 Rejon4 Rejon4 Rejon

27−05−2011r.27−05−2011r.27−05−2011r.27−05−2011r.27−05−2011r.
02−06.201102−06.201102−06.201102−06.201102−06.2011

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2

poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+

Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00

tel. 22  762  56 − 34

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
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Inwestycje zakoñczone
Na połowę maja przypada zakończenie wielu dróg, głównie

realizowanych ze środków unijnych. Gotowe są już: Langiewi−
cza, Sosnowa, Gajowa, Rychlińskiego, Sobieskiego (fragment)
oraz Skargi. Dodatkowo wybudowano jeszcze ul. Brzozową.

Wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich zo−
stały przebudowane chodniki przy wojewódzkim odcinku ul.
Warszawskiej.

Inwestycje w trakcie realizacji
Stosunkowo niedawno rozpoczęto prace w ul. Powstańców (na

odc. Reymonta  – Dzika). Obecnie budowana jest kanalizacja
deszczowa, niebawem powstaną pierwsze chodniki. Rozpoczęto
także prace drogowe w ul. Kwiatowej. Wcześniej został położo−
ny wodociąg.

Od kilku tygodni prowadzone są prace w ul. Jana Pawła II. W
pierwszej kolejności powstaje kanalizacja deszczowa, ale widocz−
ne są także fragmenty chodników.

ul. Langiewicza

Rondo Sikorskiego – Sosnowa – Gajowa

Inwestycje drogowe
W ostatnich latach praktycznie nie ma momentu (poza okresem zimowym), aby nie by³y prowa-
dzone jakieœ prace drogowe. Jedne drogi s¹ koñczone a jednoczeœnie rozpoczynane kolejne.

ul. Sosnowa

ul. Warszawska

ul. Kwiatowa

ul. Powstańców
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Z tzw.unijnych dróg najbardziej zaawansowana jest ul. Wolności.
Wybudowana jest już infrastruktura podziemna oraz  oświetleniowa.
Od strony ul. Batorego wykonane są już chodniki ze ścieżką rowe−
rową, dwustronny przystanek autobusowy oraz podbudowa jezdni.

W ramach projektu unijnego do wybudowania zostały jeszcze
dwie drogi. Ul. 11−go Listopada jest w trakcie procedury prze−
targowej. Jako ostatnia zostanie ul. 3−go Maja, która docelowo
będzie wykonana po budowie  tunelu klejowego.

W trakcie realizacji jest jeszcze ul. Mazowiecka.
red.

ul. Wolności

Pracownia Rozwoju
Osobowoœci PRO

zaprasza do:
pedagoga specjalnego  jeśli niepokoi Cię coś w zachowa−

niu Twojego dziecka:

Małgorzata Remiarz, tel.: 606 656 947.

psychologa, psychoterapeuty  jeśli szukasz porady i wspar−
cia lub chcesz poznać głębsze przyczyny swoich problemów:

Magdalena Jankowska−Makowska, tel.: 660 907 563.

Zaginê³a legitymacja studencka o nr 17291
tel. 507  829 - 177

Komunikat drogowy
Szanowni Państwo.
Przepraszam za bardzo zły stan techniczny ulic ul. 11−go Li−

stopada oraz 3−go Maja. Jednocześnie zapewniam naszych miesz−
kańców, iż dokładamy wszelkich starań, aby w jak najszybszym
czasie drogi te zostały wyremontowane.

Ul. 11− go Listopada
Ogłosiliśmy drugie postępowanie przetargowe na budowę ca−

łej ulicy na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Batorego. Termin
otwarcia ofert przewidziany jest na 17/05/2011 r. Prace powinny
się rozpocząć w czerwcu.

Ul. 3−go Maja
Pozyskaliśmy środki unijne na wybudowanie ulicy jednakże

prace rozpoczniemy dopiero w przyszłym roku. Nie chcemy, aby
nowo wybudowana ulica została zniszczona podczas prac zwią−
zanych z budową tunelu. W bieżącym roku ul. 3−go Maja  będzie
tylko doraźnie łatana. Przepraszamy za utrudnienia.

Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Ząbek

ul. Wolności

ul. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II
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Kandydując do Rady Mia−
sta Ząbki zobowiązałam się
do tego, że postaram się in−
formować mieszkańców Zą−
bek o ważniejszych decy−
zjach podejmowanych przez
Władze naszego miasta. Na
samym wstępie chciałabym
się podzielić dygresją na te−

mat funkcjonowania Rady Miasta. Stając się jej
członkiem nie miałam pojęcia, że „polityka” jest
tak ważna już nawet na poziomie tak niewielkiej
gminy. Byłam pewna, że radni będą głosowali
zgodnie ze swoim rozsądkiem, sumieniem i prze−
konaniami. Nie zainteresowało mnie szczególnie,
że jedną z pierwszych spraw o które zabiegano po
wyborach to stworzenie klubu radnych PIS. Fak−
tem jest, że kandydowałam z 8 miejsca z listy par−
tyjnej PIS. Jestem jednak bezpartyjna i nie czuję
się zobowiązana do przystępowania do tego klu−
bu. Jakie ogromne było moje zdziwienie kiedy
okazało się, że dla         części radnych nie najważ−
niejsze jest dobro mieszkańców, rozwój miasta a
tworzenie i utrzymywanie powiązań. Wszystkie
pomysły, które nie pochodzą „od nas” od naszej
koalicji, należy torpedować.

Ten wstęp związany jest z bulwersującą mnie
decyzją jaką podjęła Rada Miasta na posiedzeniach
19 i 26 kwietnia b.r. dotyczącą studium uwarun−
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen−
nego miasta Ząbki, a w szczególności zmianie
przeznaczenia części terenów szpitala Drewnica na
cele budowlane.

„RUSZYŁ PROCES SPRZEDAŻY
ZIELONYCH PŁUC NASZEGO MIASTA”

Jako mieszkańcy Ząbek wiemy, że teren szpitala
jest darem pierwotnego właściciela dla Towarzy−
stwa, które stworzyło tu szpital leczący ludzi cho−
rych umysłowo. W drodze transformacji gospodar−
czej dobra te stały się własnością Marszałka Woje−
wództwa Mazowieckiego. Organ ten od kilku lat za−
biega by z obszaru wokół szpitala wydzielić 26 ha i
przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z obecnie obowiązującym planem za−
gospodarowania (z 2003r) jest to obszar oznaczo−
ny jako zieleń parkowa. Teren ten przedstawia
ogromną wartość. Przeliczając 26 ha po niezbyt wy−
górowanej cenie 500 zł za metr kwadratowy otrzy−
mujemy kwotę 130 mln zł. Pieniądze te rzekomo
mają zostać przeznaczone na wybudowanie nowe−
go szpitala. Z tym, że po pierwsze nie ma na to pi−
semnej gwarancji, a po drugie przed kilkoma laty
dokonano podobnej transakcji tzn., sprzedano na−
leżące do szpitala 2 ha w rejonie ulicy Kochanow−
skiego i jak potwierdziła vice dyrektor szpitala Mał−
gorzata Krzyczkowska szpital nie otrzymał ani zło−
tówki. Pieniądze będące w gestii Marszałka są roz−
dysponowywane według potrzeb województwa. Za−
miast dla szpitala mogą pokryć potrzeby odległej
od nas gminy.

Wobec powyższej sytuacji Komisja Rewizyjna
(której jestem członkiem) w pełnym składzie 3
osobowym  11 kwietnia 2011 r.  jednomyślnie
opowiedziała się przeciwko zmianie omawianego
obszaru na cele budowlane. Ponadto przed roz−
poczęciem sesji radny Andrzej Chibowski złożył
wniosek o głosowanie imienne za lub przeciw po−
działowi szpitala. Głosowanie imienne pokazało−

by kto uważa tą transakcję za uczciwą i potrzebną
i nie obawia się tego przed swoimi wyborcami po−
twierdzić. Niestety decyzją 10 przeciw 9 i 1 wstrzy−
mującym się radnym wniosek upadł. .

Pragę podzielić się z państwem listą 11 osób,
którzy głosowali za przeznaczeniem terenów zie−
leni parkowej naszego szpitala pod budowę: Bław−
dziewicz Krzysztof, Dąbrowska  Zofia, Guzowska
Maria, Ignaczk Agnieszka, ,Kurowicki Jan, Kubic−
ki Marcin, Kalata Tomasz,  Poboży Paweł, Świąt−
kiewicz Robert, Siwek Grzegorz, Uściński Paweł.
Przeciwni dzieleniu szpitala, a co za tym idzie prze−
ciwni wycince drzew, sprzedaży pięknych terenów,
które powinny  być pozostawione jako obszar pod
usługi zdrowotne np. przychodnię rehabilitacyjną
lub inne było 8  radnych; Chibowski Andrzej,
Gmitrzuk Agnieszka, Dąbrowska Joanna, Kurow−
ska  Zyta, Kamińska Monika, Mastalerska Agniesz−
ka, Polkowski Wojciech, Stachera Waldemar .
Dodatkowe sugestie nasuwają się same, radni
bezimienni nie są przekonani do swoich decyzji.

Na koniec chciałabym zachęcić  wszystkich PAŃ−
STWA DO INTERESOWANIA SIĘ sprawami miasta,
bywania i uczestniczenia w posiedzeniach sesji
rady. Uważam, że wspólnym naszym interesem jest,
aby każdy z mieszkańców miał wiedzę na temat
ważniejszych  decyzji podejmowanych przez rad−
nych, zanim zostaną zatwierdzone. Tylko kontrola
władzy może powstrzymywać takie pomysły jak
omawiana decyzja o tym, żeby w miejsce parku, lasu
wybudować kolejne ogromne osiedle.

Agnieszka GmitrzukAgnieszka GmitrzukAgnieszka GmitrzukAgnieszka GmitrzukAgnieszka Gmitrzuk
Radna Miasta ZąbkiRadna Miasta ZąbkiRadna Miasta ZąbkiRadna Miasta ZąbkiRadna Miasta Ząbki

19 i 26 kwietnia br. na dwóch posiedzeniach
IX sesji Rady Miasta przedłożony został projekt
uchwały w sprawie zmiany studium uwarunko−
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen−
nego Ząbek. Radni mieli do przeanalizowania i
przegłosowania ponad dwadzieścia uwag do
wspomnianego dokumentu, i w końcu: cały pro−
jekt studium. Większość uwag odrzucono, ale
główną uchwałę przyjęto. Wprawdzie takie stu−
dium nie jest aktem miejscowego prawa, nie
można więc, na jego podstawie wydawać żadnej
decyzji administracyjnej, to należy pamiętać, że
jest to podstawa do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nasze−
go Miasta, który, jak najbardziej, jest aktem pra−
wa miejscowego. To na jego podstawie m.in. w
Starostwie wydawane są pozwolenia na budowę.
Studium jest więc bardzo ważnym dokumentem,
pierwszym krokiem do zmiany, niezbyt fortun−
nego, ząbkowskiego planu zagospodarowania
przestrzennego z 2003 roku.

Dlaczego głosowałem za przyjęciem studium?

Dlaczego g³osowa³em za przyjêciem uchwa³y w sprawie Studium Uwarunkowañ
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Z¹bki?

To bardzo proste: chcę, by jak najszybciej do−
szło do zmiany starego planu, który m.in. w po−
łudniowych Ząbkach dopuszcza zabudowę mie−
szaną. Wskutek tego bloki budowane są na każ−
dym wolnym terenie pomiędzy i w bardzo bli−
skim sąsiedztwie domków jednorodzinnych.
Działa to również w odwrotnym kierunku: osie−
dla bloków mieszkalnych przedzielane są mały−
mi domkami. Tworzy to ogromny nieład archi−
tektoniczny szpecący szczególnie południową i
centralną część Miasta. W nowym planie, który
powstanie na podstawie uchwalonego studium
sprawa zabudowy została w dużym stopniu upo−
rządkowana. Nie ma już zabudowy mieszanej tyl−
ko jednorodzinna bądź wielorodzinna. Projektanci
zadbali, by tam, gdzie jest dużo domków nie bu−
dowano bloków, a także tam, gdzie przeważają
bloki nie stawiać domków jednorodzinnych. Dzię−
ki nowemu studium teren należący do Mazowiec−
kiego Urzędu Marszałkowskiego, zwany terenem
Szpitala w Drewnicy zostanie uporządkowany.
Tamtejszy las nie będzie służył niektórym do wy−

wożenia śmieci. Dodatko−
wo może tam powstać sta−
cja uzdatniania wody
(SUW). Studium również
pozwala na zorganizowanie
prawdziwego parku leśne−
go pomiędzy ulicami: Gajową i Skorupki oraz za−
planowano i wyznaczono teren pod obiekty ad−
ministracyjno−kulturalne w centrum Ząbek (nie−
opodal stacji PKP). Dodatkowo, co bardzo waż−
ne, w południowej części Miasta, przy ul. Po−
wstańców róg Żołnierskiej, Andersena róg Żoł−
nierskiej i Andersena róg Dzikiej będą mogły być
wybudowane nowe obiekty oświatowe: przed−
szkole, szkoły, żłobek itp.

Jeszcze w tym miesiącu Rada Miasta przystą−
pi do prac nad nowym planem zagospodarowa−
nia przestrzennego. Mam nadzieję, że prace te
będą przebiegały w jak najlepszym porządku.

Tomasz KalataTomasz KalataTomasz KalataTomasz KalataTomasz Kalata
WiceprzewodniczącyWiceprzewodniczącyWiceprzewodniczącyWiceprzewodniczącyWiceprzewodniczący
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FAKTY  i  MITY
"Panie Burmistrzu. Ja nie wiem, ja nie rozu−

miem, niech mi Pan wyjaśni". Takie słowa pa−
dają z ust Pani radnej Agnieszki Gmitrzuk pra−
wie na każdej sesji. Rozumiem, że podobnie
jak ja Pani radna dopiero od kilku miesięcy
piastuje swój mandat, ale braku wiedzy w za−
kresie zasad funkcjonownia samorządu gmin−
nego nie może przykrywać krzykami i wrzaska−
mi, od których aż puchną uszy. Tak jest i w
przypadku zamieszczonej w tym numerze ga−
zety samorządowej wypowiedzi Pani radnej.
Postaram się po krótce rzeczowo i bez emocji
objaśnić kwestie poruszone przez Panią Gmi−
trzuk.

Kluby radnych są powszechną formą dobro−
wolnego zrzeszania się radnych. Możliwość ich
tworzenia została określona w art. 23 ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym. Nie są zatem
jakąś przymusową strukturą, lecz forum wy−
miany poglądów, wypracowywania stanowisk
i inicjowania   działań publicznych. W odróż−
nieniu od pojedynczego radnego walczącego
samotnie jak Don Kichot z wiatrakami, kluby
radnych posiadają inicjatywę uchwałodawczą,
mogą zatem aktywnie uczestniczyć w pracach
rady i realnie wpływać na prawo miejscowe.
W poprzedniej kadencji Rady Miasta Ząbki
funkcjonował klub radnych CNZ Waldemara
Stachery, w tej kadencji został utworzony klub
Radnych PiS i nie ma w tym nic dziwnego. W
wielu innych jednostkach samorządu teryto−
rialnego funkcjonują tego typu struktury sta−
nowiące przejaw wspólnego planowania i dzia−
łania.

Nie sposób zaprzeczyć, iż Pani Agnieszka
Gmitrzuk zasiadając w Radzie Miasta dziwi się
wielu rozpatrywanym tematom, a jeszcze wie−
cej kwestii ją bulwersuje, ale z reguły jest to
wynik braku elementarnej wiedzy co do zakre−
su uprawnień organu uchwałodawczego gmi−
ny, bądź podziału obowiązków pomiędzy tym
organem a Burmistrzem Miasta. Do tego do−
chodzi jeszcze toczona pod auspicjami Rady
Miasta prywatna wojna Pani Gmitrzuk z klu−
bem piłkarskim Dolcan Ząbki, zakusy dotyczą−
ce zlikwidowania w studium uwarunkowań
Ząbek obostrzeń w zagospodarowania nieru−
chomości na obszarze tzw. Miasta Ogrodu oraz
kierowanie się anonimowymi informacjami o
nieprawidłowościach w jednostkach miejskich,
które po przeprowadzeniu w nich kontroli nie
znajdują choć odrobiny potwierdzenia. Tego
typu działania poddają w wątpliwość twierdze−
nie o kierowaniu się przez Panią Gmitrzuk do−
brem miasta.

Przechodząc do tematu Szpitala Drewnica.
Rzeczywiście w dniu 26 kwietnia 2011 r. Rada

Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie przy−
jęcia studium uwarunkowań i kierunków za−
gospodarowania przestrzennego Miasta Ząb−
ki. Jednakże dokument ten ma jedynie ogólny
charakter planistyczny. Nie jest aktem prawa
miejscowego i ustanawia wyłącznie wytyczne
dla urbanistów przy sporządzaniu planu miej−
scowego. Innymi słowy mówiąc, na podsta−
wie przyjętego studium na terenie szpitala nie
można nic wybudować, ani nic wyciąć. Aby tak
się stało, miejscy rajcy muszą uchwalić jesz−
cze jeden dokument, czyli miejscowy plan za−
gospodowania przestrzennego posiadający
status aktu prawa miejscowego.

Przy tej okazji warto obalić mit jakoby pół−
nocna część Szpitala Drewnica była przeznaczo−
na w planie miejscowym pod zieleń parkową.
Nic bardziej mylnego, od dziesiątek lat, był i
nadal jest to teren budowlany. Pani Gmitrzuk
kolejny raz coś nie doczytała. Dzisiaj przedsta−
wiciel właściciela tego terenu, czyli Marszałek
Województwa Mazowieckiego może w majesta−
cie prawa wystąpić o wycięcie wszystkich drzew
a pusty teren zabudować obiektami przeznaczo−
nymi pod usługi zdrowia. Bez żadnych ograni−
czeń może także wznosić budynki administra−
cyjne, techniczne a nawet mieszkalne dla pra−
cowników szpitala.

Studium uwarunkowań zakłada, iż północną
część szpitala będzie można po uchwaleniu no−
wego planu miejscowgo zabudować domami jed−
norodzinnymi przy zachowaniu co najmniej 50%
powierzchni biologicznie czynnej. W planie miej−
scowym radni będą mogli również wprowadzić
obowiązek zachowania określonej ilości drzewo−
stanu, jak również ograniczyć wysokość i po−
wierzchnię budynków. Jak Pani Gmitrzuk zrobiła
z tego ogromne blokowisko, chyba tylko ona
sama to wie.

Gdyby jednak przyjąć propozycję Pani Gmi−
trzuk i na etapie planu miejscowego zmienić prze−
znaczenie tych dwudziestu kilku hektarów z usług
zdrowia na zieleń parkową, to nie można nie
uwzględnić prawnego obowiązku zapłaty na rzecz
Województwa Mazowieckiego olbrzymiego od−
szkodowania liczonego w dziesiątkach milionów
złotych. Pani Gmitrzuk polecam lekturę art. 36
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze−
strzennym. Po takiej uchwale radni i Burmistrz
mogliby spokojnie ogłosić niewypłacalność, spa−
kować się i przekazać klucze do miasta zarządcy
komisarycznemu.

Dzisiaj osoby zmuszone korzystać z opieki szpi−
talnej w Drewnicy, leczone są w kilkunastu sta−
rych obiektach, z czego kilka pamięta pewnie czasy
fundatorki, jeżeli nie czasy Powstania Stycznio−
wego. Wątpię czy zamiarem i celem Stowarzy−

szenia zakładającego ponad 100 lat temu szpital
było leczenie ludzi z chorób psychicznych w
rozsypujacych się barakach ze zgniłymi ściana−
mi i spróchniałymi oknami.

Na koniec podsumowując, nie wiem nad
czym głosowała Pani Gmitrzuk, ale z całą pew−
nością nie mogła głosować przeciw likwidacji
terenów parkowych i sprzedaży gruntów.  Te−
reny szpitalne graniczące bezpośrednio z la−
sami Nadleśnictwa Drewnica to formalnie w
całości tereny budowlane a nie zielone. Z fak−
tu, iż na przestrzeni kilkudziesięciu lat na tere−
nach nie użytkowanych przez szpital wyrósł las,
nie można wnioskować, że w świetle prawa są
to typowe obszary zielone a już na pewno, że
można (pozostając w zgodności z zapisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisami prawa budow−
lanego) na nich urządzić od tak sobie park miej−
ski. Jasno i precyzyjnie mówili o tym zapro−
szeni na sesję Rady Miasta urbaniści oraz przy−
gotowani merytorycznie pracownicy Urzędu
Miasta.

Cały obszar szpitala stanowi od lat własność
Samorządu Województwa Mazowieckiego  i poza
gruntami przeznaczonymi pod budowę dla Zą−
bek nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody oraz
budowę nowych obiektów publicznych, nie ist−
nieje choć minimalna szansa na przejęcie przez
Miasto Ząbki prawa własności tych gruntów.
Sugerowanie, że możliwe jest odebranie tych te−
renów Marszałkowi jest zwykłym mirażem.

Dzisiaj mamy uchwalone studium uwarun−
kowań Ząbek, zaś za kilka tygodni klub radnych
PiS złoży do Przewodniczącego Rady Miasta
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spo−
rządzenia miejscowego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego, obejmującego swoim za−
kresem ok. połowy z tych dwudziestu kilku hek−
tarów gruntu na terenie szpitala. Zdecydowanie
większa część tego gruntu nie jest zalesiona. Na
pozostałej części ok. 17−18 ha nie są inicjowa−
ne przez klub radnych PiS żadne prace plani−
styczne. Projekt ten złoży ta grupa radnych. Być
może  poprą go radni ze Wspólnoty Samorzą−
dowej oraz kilku radnych Platformy Obywatel−
skiej.

Oprócz tego terenu w projekcie uchwały
znajdą się również wyznaczone w tym samym
studium nowe obszary, które będzie można za−
rezerwować pod usługi oświaty i inne cele pu−
bliczne. Rozpoczną się m. in. prace urbanistycz−
ne przy terenach pod nową szkołę publiczną i
zbiegu Dzikiej i Andersena czy też dotyczące
Parku Leśnego u zbiegu ulic Gajowej i Sosno−
wej.

Robert ŚwiątkiewiczRobert ŚwiątkiewiczRobert ŚwiątkiewiczRobert ŚwiątkiewiczRobert Świątkiewicz
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Naszym przewodnikiem po „królestwie muzyki” była sympatyczna p.
Kalina. Wytłumaczyła dzieciom, że filharmonię odwiedzają melomani, czyli
ludzie, którzy kochają muzykę.

Naszą podróż zaczęliśmy od spotkania się z fortepianem koncertowym,
który stał na korytarzu, gdzie znajdowały się garderoby muzyków, dowidzieli−

śmy się, że instrument
ten ma już 300 lat i po−
chodzi z Włoch. Na−
stępnie obejrzeliśmy
Salę Kameralną, w któ−
rej odbywają się kon−
certy z udziałem mniej−
szej liczby muzyków. W
przerwie koncertu pu−
bliczność może rozpro−
stować nogi w pięknej
Sali Malinowej. Brali−

śmy udział w próbie chóru, dzieci siedziały, słuchały i obserwowały jak 100
chórzystów wykonuje swoją pracę. Ich uwagę zwrócił dyrygent, który kilka
razy przerywał utwór, aby udzielić chórzystom wskazówek, co do wykonania
poszczególnych fragmentów utworu. Uwagę dzieci zwróciły „widełki”, które
miał prawie każdy muzyk. Kiedy wyszliśmy z sali prób, był czas na dzielenie
się spostrzeżeniami i zadawanie pytań. Pani Kalina wytłumaczyła, że widełki,
to kamerton, który pomaga muzykom. Wszystkim bardzo podobała się próba,
chociaż utwór, który ćwiczył chór był trudny ale piękny.

Potem przeszliśmy do Sali Koncertowej, w której odbywała się próba
orkiestry symfonicznej. Bardzo cichutko, żeby nie przeszkadzać weszli−
śmy i słuchaliśmy pięknego utworu Mozarta. Tutaj także dyrygent przery−

„Zerówka” z SP2 w Filharmonii Narodowej
Dnia 11.03.2011r. oddzia³ 0d ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach wybra³  siê
do Filharmonii Narodowej, aby poznaæ to miejsce „od kuchni”.

wał muzykom i dawał wskazówki, dzieci słuchały jak zaczarowane. Kiedy
wyszliśmy, nadszedł czas na rozmowę i pytania. Dzieci wymieniały in−
strumenty, które widziały i słyszały, a były tam między innymi: skrzypce,
wiolonczele, kontrabasy, altówki, klarnety, waltornie i trąbki. Rozmawia−
liśmy na temat Fryderyka Chopina, wielkiego polskiego kompozytora i
pianisty, którego imię nosi Filharmonia Narodowa.

Kiedy muzycy zrobili przerwę, mogliśmy wejść na balkon Wielkiej Sali
Koncertowej i z góry obejrzeć piękne, wielkie żyrandole, organy, puzony,
których wcześniej nie było, a także wielkie kotły o pięknym, głębokim
brzmieniu. Pani Kalina zaprowadziła nas do sali, w której podczas Kon−
kursu Chopinowskie−
go obraduje komisja.
Przeszliśmy przez po−
mieszczenie, w którym
muzycy odpoczywają
w czasie przerw, gdzie
stoją statuetki Fryde−
ryków, wiszą złote pły−
ty oraz karykatury mu−
zyków. Na koniec
obejrzeliśmy po−
mieszczenie, w któ−
rych muzycy orkiestry symfonicznej mają swoje garderoby.

Pani Kalina zaprosiła nas na koncerty dla dzieci, które odbywają się w
każdą  niedzielę o godz. 11.00. Życzyła nam również, aby jak najwięcej
dzieci i rodziców chciało słuchać muzyki poważnej i ją pokochało. Mam
nadzieję, że tak też się stanie.

Wychowawca klasy 0dWychowawca klasy 0dWychowawca klasy 0dWychowawca klasy 0dWychowawca klasy 0d –  –  –  –  – Jolanta StosioJolanta StosioJolanta StosioJolanta StosioJolanta Stosio



Polskie Smaki po raz siódmyPolskie Smaki po raz siódmy
Maj¹c na uwadze potrzebê rozwoju sektora dystrybucji produktów spo¿ywczych ze
sk³adników naturalnych  w dniach 18-19 maja 2011 r. w Z¹bkach. organizowane s¹
VII Dni Produktów Tradycyjnych Polskie Smaki. Dni te bêd¹ nie tylko imprez¹ prezen-
tacyjn¹ i kiermaszem produktów, lecz przede wszystkim zaowocuj¹ wymian¹ towa-
row¹ miêdzy producentami i handlowcami a w rezultacie przyczyni¹ siê do zwiêkszenia
udzia³u produktów tradycyjnych w krajowym rynku artyku³ów spo¿ywczych.
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Swoje wyroby, kulinarne smakowitości, podczas tegorocznych
Polskich Smaków będzie oferować blisko osiemdziesięciu wy−
stawców z województw: kujawsko−pomorskiego, mazowieckie−

go, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Reprezento−
wane będą różne grupy wytwórców: małe firmy i wytwórnie ro−
dzinne, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, spółdzielnie
produkcyjne i przedsiębiorstwa średniej wielkości.

Wytwórcy produktów tradycyjnych z województwa kujawsko−
pomorskiego, charakteryzującego się wysoką jakością przetwór−
stwa rolno−spożywczego, będą prezentowali wiele produktów z
tego regionu. Pieczoną szynkę bernardyńską zaoferują „Specja−
ły znad Brdy” Jacka Spychalskiego. Soki i przetwory z owoców
i warzyw ekologicznych, a także nektary i syropy będą prezento−
wali: „Bio Food” z Ciechocina k. Golubia−Dobrzynia oraz „Bio−
hurt” Tomasza Czubachowskiego z Pokrzydowa k. Brodnicy.
Smaku prawdziwych lodów będzie można doświadczyć  zapo−
znając się z produktami z gospodarstwa Jolanty i Stanisława
Maciejewskich („Lody z Rolniczej Zagrody”). Szeroki asorty−

ment produktów z rejonu Kociewia przedstawi gospodarstwo
agroturystyczne „Zagroda pod Lipami” rodziny Koneckich z Je−
żewa. Produkty tradycyjne z kujawsko−pomorskiego gościć będą
na Polskich Smakach po raz drugi.

Jak co roku, swoje wyroby przedstawią producenci z Mazow−
sza, gdzie charakter tradycyjny zachowała znaczna część prze−
twórstwa spożywczego. Większość wystawców to laureaci or−
ganizowanego od czterech lat konkursu o Laur Marszałka Woje−
wództwa Mazowieckiego  dla mazowieckich producentów żyw−
ności za najlepszy produkt roku.  Smakowite wędliny tradycyjne
zaoferują znani mazowieccy wytwórcy tych produktów: „Bekon”
z Szydłowca, „Dworskie Smaki” z Mścibrodów k. Siedlec, Ma−
sarnia Wędlin Tradycyjnych „Jasińscy” z Klembowa, Zakład
Mięsny Stanisława Lenarcika z Gotard k. Pułtuska oraz „Stra−
wa” z Sadów k. Czosnowa. Rejbak  placek pieczony z surowych
ziemniaków oraz fafernuchy  kurpiowskie ciasteczka drożdżo−
we z marchewką  zaprezentuje gospodarstwo agroturystyczne
Teresy Szymczyk „Kurpanika” z Lelisu k. Ostrołęki. W wytwa−
rzaniu niepowtarzalnego makaronu radziwiłłowskiego specjali−
zuje się gospodarstwo rolne Wioletty i Dariusza Marcinkowskich
z Radziwiłłowa, które będzie oferować także likiery jajeczne i
ryby. Przetwory rybne oraz ryby wędzone będzie można nabyć
również u Hanny Cymerman−Kärkkäinen (C.K. Fish) z Józefo−
wa. Z kolei miody i produkty pszczele będą oferować: A. W.
Piotrowski i Roman Stachyra  obaj z Żuromina oraz Jerzy Rosiń−
ski z Tłuszcza. Pieczywo tradycyjne zaprezentują: Piekarnia Ra−
tuszowa Radzikowskich z Siedlec, Łukasz Stelmański z Sierpca
oraz Piekarnia Kurpiowska w Serafinia k. Łysych.

Po raz pierwszy na Dniach Produktu Tradycyjnego obecne będą
produkty z województwa śląskiego. Na Górnym Śląsku spoży−
wane są potrawy typowo śląskie a także potrawy popularne w
regionach sąsiadujących, często znane pod śląską nazwą: np. kre−
pel (pączek) czy buchta (kluski na parze).  Sery góralskie (oscy−
pek, redykołka, bryndza) oraz miody i nalewki będzie oferować
gospodarstwo pasieczno−rolne Stanisława Zawady z Bielowicka

Dokończenie na str.  10



WYDARZENIA www.zabki.plCO SŁYCHAĆ

k. Skoczowa. Ofertę pieczywa zaprezentuje Miejska Spółdziel−
nia Zaopatrzenia i Zbytu z Kłobucka oraz Jadwiga Plesińska z
Żarek k. Chrzanowa, która zaoferuje chleb gryczany i obwarzanki
żareckie. Szeroki wybór makaronów tradycyjnych z tego regio−
nu zapewni kilku wytwórców: Międzybrodzkie Makarony z Mię−
dzybrodzia Bialskiego, Wytwórnia Makaronu Goldmak Lux
Bożeny Nowak z Rudnik oraz Eko−Mak Ryszarda Kaczorow−
skiego.

Po raz drugi na Polskich Smakach będą gościć producenci z
województwa świętokrzyskiego. Swój dzisiejszy kształt kuch−
nia świętokrzyska zawdzięcza melanżowi kuchni chłopskiej,
żydowskiej i szlacheckiej. Świętokrzyskie, to region, gdzie dużą
popularnością cieszyły się zawsze potrawy z kapusty, ziemnia−
ków, kaszy i mleka. Producenci ze świętokrzyskiego przedsta−
wią szeroką ofertę wyrobów mleczarskich. Okręgowa Spółdziel−
nia Mleczarska we Włoszczowie zaprezentuje ser włoszczow−
ski, OSM w Opatowie wystąpi z wyrobem cukierniczym krówka
opatowska, OSM w Chmielniku zaoferuje masło chmielnickie
oraz twaróg chmielnicki półtłusty. Gospodarstwo mleczne ro−
dziny Łukasików ze Strzałkowa k. Stopnicy wśród wyrobów
nabiałowych będzie prezentować ser buncik strzałkowski w róż−
nych smakach. Z kolei Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy zaofe−
ruje twarożek z Pierzchnicy ziołowy. Produkty wędliniarskie
będzie oferować: Masarnia Bonarek ze Smerdynie k. Staszowa
oraz Zakład Wyrobów Wędliniarskich Pawła Nowaka z Wąchoc−
ka, u którego będzie można nabyć szynkę sznurowaną wąchocką
i kiełbasę swojską wąchocką hysowaną. Z kolei gospodarstwo
agroturystyczne „U Bogusia” Anny i Bogusława Piotrowskich z
Łosienia k. Piekoszowa zaprezentuje kiełbasę łosieńską i salce−
son chaniak.

Wielkopolska przez stulecia była uważana za spichlerz Polski.
Wysokowydajne rolnictwo regionu stało się podstawą rozwoju
przemysłu spożywczego, którego podstawą są liczne młyny, bro−
wary, zakłady przetworów ziemniaczanych, warzywnych i owo−
cowych, gorzelnie oraz zakłady mięsne. Wyroby piekarnicze na
Polskich Smakach oraz żur „pyszny” zaprezentuje piekarnia
„Bułeczka” Marii Wielgosz z Zagorzyna k. Kalisza. Gospodar−
stwo agroturystyczne „Chlebowa Chata” Aleksandry Brylew−
skiej−Bloch z Komorowa k. Ostrowa Wielkopolskiego będzie
oferować chleb żytni na zakwasie, chleb pszenny oraz obwarzanki
i bułki. Zakład Cukierniczy Ryszarda Marczaka z Kalisza zapre−
zentuje z kolei andruty kaliskie oraz inne wyroby waflowe. Wy−
roby wędliniarskie ze świń z własnej hodowli sławnej polskiej
rasy „złotnicka” zaprezentuje Zakład Masarski Biegunowo z
Wrześni.

Podczas pierwszego dnia Polskich Smaków, 18 maja, odbę−
dzie się konkurs na najciekawszą prezentację produktu tradycyj−
nego. Oceny stoisk wszystkich producentów dokona specjalne
jury, a najlepiej prezentujący się wystawcy otrzymają puchary i
nagrody ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W drugim dniu Polskich Smaków, 19 maja, producenci biorą−
cy udział w Dniach Produktów Tradycyjnych wezmą udział w
prelekcji o targach żywności Grune Woche w Berlinie, przygo−
towanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

*
Gościem specjalnym VII Dni Produktów Tradycyjnych będzie

specjalizująca się w produkcji wędlin firma Wolarek z Mało−

Polskie Smaki po raz siódmyPolskie Smaki po raz siódmy
polski. Wędliny od Wolarka to tradycja wyrobów galicyjskich
słynących w całym Królestwie Polskim. Przekazywane z po−
kolenia na pokolenie receptury były jednym z wyznaczników
kultywowania polskości na tych ziemiach. W małopolski pej−
zaż wpisały się szczególnie wyroby wędliniarskie z niewielkiej
gminy Liszki opodal Krakowa, słynącej w całym regionie z kla−
nów mistrzów sztuki masarskiej. Najsłynniejszym z nich jest
klan rodziny Wolarków. Ich wędliny charakteryzują się naj−
wyższą jakością tradycyjnego wykonania oraz niepowtarzal−
nym aromatem i smakiem, charakterystycznym dla wyrobów
dla tego regionu. Najbardziej znany produkt  to kiełbasa lisiec−
ka oryginalna. W jej składzie jest 100 proc. selekcjonowanej,
grubo rozdrobnionej wieprzowiny. Wędzona tradycyjnie drew−
nem olchowym i bukowym jest doprawiana naturalnymi przy−
prawami. Kolejnym produktem Wolarka jest kiełbasa wiejska
tradycyjna (średniorozdrobniona), wieprzowo−cielęca z selek−
cjonowanego mięsa wieprzowego i delikatnej cielęciny. Pro−
dukt doprawiany jest naturalnymi przyprawami z delikatną nutą
pieprzu i czosnku. Nowością wśród lisieckich wyrobów produ−
centa jest kiełbasa lisiecka drobiowa z mięsa kurcząt. Charak−
terystyczną sygnaturą wyrobów lisieckich, pochodzących od
Wolarka, są liście laurowe.

*
Uczestnicy VII Dni Produktów Tradycyjnych
Polskie Smaki
− wystawcy z kujawsko−pomorskiego − 8
− wystawcy z mazowieckiego − 22
− wystawcy ze śląskiego − 10
− wystawcy ze świętokrzyskiego − 10
− wystawcy z wielkopolskiego − 6
− gość specjalny − Wolarek
− tegoroczni zdobywcy Lauru Marszałka Województwa Ma−

zowieckiego − 14
− operatorzy Praskiej Giełdy Spożywczej − 6

Na Polskich Smakach znajdą się stoiska Agencji Rynku Rol−
nego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
które zajmują się m.in. przyznawaniem unijnych środków pro−
ducentom na promocję produkcji żywości tradycyjnej, regional−
nej lub ekologicznej. Agencje wystąpią z propozycjami konkret−
nych ofert dla producentów biorących udział w Polskich Sma−
kach.

Swoje stoiska będą miały także lokalne instytucje finansowe
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz
SKOK w Wołominie, które wystąpią z propozycjami kredyto−
wania prowadzonej przez producentów działalności.

*
Wspólnie z Praską Giełdą Spożywczą, Dni Produktu Trady−

cyjnego organizują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i
Urząd Miasta Ząbki  przy współpracy urzędów marszałkowskich
województw: mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Honorowy patronat nad imprezą sprawują: Pan Marek Sawic−
ki  minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Adam Struzik
marszałek Województwa Mazowieckiego.

Imprezą towarzyszącą Polskim Smakom będzie wręczenie na−
gród laureatom IV edycji konkursu o Laur Marszałka Wojewódz−
twa Mazowieckiego.

Dokończenie ze str. 9
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W marcu tego roku Samorząd Szkolny Gimnazjum nr 2
im. ks. Jerzego Popiełuszko w Ząbkach udał się do Gimna−

zjum im. kardynała S. Wyszyńskiego w Zielonce na
spotkanie z kadetami Unites States Air Force Acade−
my (Akademia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczo−
nych).

Studenci przygotowali dla nas ciekawą prezentację.
Dowiedzieliśmy się, jak wygląda ich życie. W  Sta−
nach Zjednoczonych szkoły wyższe funkcjonują w
postaci kampusów. Oznacza to, że na jednym terenie
mieszka, uczy się i bawi kilka tysięcy studentów.
Kadeci oprócz zajęć w terenie, zdobywają wiedzę z
zakresu przedmiotów technicznych oraz  ścisłych.  Ich
dzień rozpoczyna się o godzinie 6.00 poranną in−
spekcją, kończy zaś o 22.00 ciszą nocną. W kampusie
obowiązują surowe zasady, każdy student musi ich
bezwzględnie przestrzegać. Nie wolno ściągać, oszu−
kiwać, pić alkoholu ani wspomagać się jakimikolwiek

SPOTKANIE Z KADETAMI UNITES STATES AIR FORCE ACADEMY
używkami.  Za złamanie regulaminu grożą surowe konse−
kwencje, łącznie z wydaleniem z kampusu. Jak sami kade−

ci wspomnieli, uczy ich to dyscypliny i kontroli nad
własnym życiem.

Naukę na Uniwersytecie można podjąć po ukoń−
czeniu siedemnastego roku życia, nie później jed−
nak niż  po osiągnięciu dwudziestu trzech lat. Wśród
kadetów obecnych na prelekcji były cztery dziew−
czyny, co okazało się dla nas niemałym zaskocze−
niem. W bieżącym roku w kampusie podejmuje
edukację cztery tysiące kadetów, wśród nich są nie
tylko Amerykanie, ale i Belgowie, Holendrzy, Ja−
pończycy, a nawet trzech Polaków. Jest to bardzo
prestiżowa uczelnia, do której nie tak łatwo się do−
stać, dlatego trzymamy kciuki za naszych rodaków.

Życie kadetów wypełnia nie tylko nauka. Dwa
weekendy w miesiącu studenci mogą przeznaczyć
na rozwijanie pasji. Z wielkim zaangażowaniem

opowiadali nam o spływach kajakowych czy zdobywaniu
szczytów górskich. Stan Colorado, w któ−
rym znajduje się kampus, jest doskonałym
miejscem dla miłośników sportów ekstre−
malnych. Mimo natłoku zajęć kadeci wydają
się być bardzo pogodnymi i zadowolonymi
ze swojego życia młodymi ludźmi. Szcze−
rze podziwiamy ich za ambicję, patriotyzm,
wiarę i uczciwość. To spotkanie było dobrą
lekcją o kształtowaniu charakterów. Na ko−
niec spotkania wręczyliśmy kadetom pamiąt−
kowe materiały związane z Ząbkami w ra−
mach promocji naszego miasta.

Kadeci z  Unites States Air Force Acade−
my gościli w naszym gimnazjum w zeszłym
roku.

Anna Foryś 3d
Barbara łukaszewicz 3c
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KYOKUSHIN  CUP  2011
Otwarty Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza

Miasta Ząbki
7 maja 2011 roku odbyła się kolejna edycja KYOKUSHIN

CUP, Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin o Puchar
Burmistrza Mia−
sta Ząbki. Patro−
nat honorowy nad
turniejem objęli:
Burmistrz Miasta
Ząbki, Starosta
Powiatu Woło−
mińskiego, Mar−
szałek Woje−
wództwa Mazo−
wieckiego. Miej−
ski Ośrodek Spor−

tu i Rekreacji w Ząbkach zaprosił wszystkich uczestników do
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 35. Oficjalnego
otwarcia turnieju dokonała pani Agnieszka Piskorek  dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1.

W turnieju rywalizowało 120 zawodników z mazowieckich
klubów karate kyokushin. W zawodach uczestniczyły dzieci od
lat 5 w formule lekkiego kontaktu, natomiast młodzież i juniorzy
toczyli pojedynki w widowiskowej formule semi−contact (walka
w mocnym kontakcie). Emocjonujące walki turniejowe oglądała
bardzo licznie zgromadzona publiczność. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowe nagrody ufundowane przez rodziców. Pu−

chary dla najlepszych zawodników wręczał dyrektor MOSiR
Ząbki Jacek Romańczuk.

Triumfatorami KYOKUSHIN CUP zostali: Filip Nejfeld, Fi−
lip Żebrowski, Patryk Żurek, Tomek Lisicki, Piotr Lewandow−
ski, Wawer Siwiec, Filip Szymaniak, Hubert Szulim, Michał
Mroziński, Bartłomiej Cieślar, Patryk Cielesz, Zuzanna Szew−
czyk, Aleksandra Sienicka, Emil Bochiński, Rafał Sobolewski,
Staś Marczuk, Michał Goździewicz, Paweł Kowalczyk, Marta
Fruba, Damian Cholewicki, Łukasz Bieńkowski, Gevorgyan Sar−
gis. Tytuł  najlepszego kibica turnieju otrzymała Małgorzata
Szewczyk.

Organizatorem turnieju był Klub Sportów Walki KYOKU−
SHIN. Więcej informacji, zdjęcia i pełne wyniki turnieju na
www.kswkyokushin.pl.
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W dniu 8 maja 2011 roku, w niedzielę na Gli−
niankach, w Zielonce odbyły się zawody wędkar−
skie o tytuł Mistrza Koła.

W kategorii juniorów wygrał Damian Tyszka.
W kategorii seniorów:
I miejsce− Robert Fabisiak
II miejsce− Tomasz Książek
III miejsce− Adam Jabłoński
IV miejsce− Grzegorz Mazurkiewicz
V miejsce− Krzysztof Trzciński
Pogoda wyjątkowo sprzyjała Naszym Wędka−

rzom, co zaowocowało licznymi połowami.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie
znajdują się zdjęcia z tej imprezy www.kolowed−
karskie.pl

Mistrzostwa
Koła

Wędkarskiego

Sprostowanie
W ostatnim wydaniu Co słychać? omyłkowo

podano błędną informację co do Gali Filipińskich
Sztuk Walki.

Informujemy, że Gala Filipińskich Sztuk Walki
odbyła się w hali sportowej  Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Ząbkach.

Podczas gali uhonorowani zostali: w kategorii
najlepsza drużyna:1. „Kobra” Tłuszcz, 2 „Omega
Sports” Ząbki, 3.”Warrior” Łódź. W kategorii naj−
lepszy zawodnik− Oliwia Ołdak. W kategorii naj−
młodszy zawodnik  Bartosz Romański.W katego−
rii mistrz Mazowsza wszechwag  drugi rok z rzę−
du pierwsze miejsce zajął Bartosz Borowiecki.

Za pomyłkę przepraszamy.
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są

to: Zakład Szklarski Glasimpression, Agencja Nieruchomości „Metropolis” oraz Zakład
Fotograficzny Fotografikus. Wszystkie trzy firmy dla zameldowanych mieszkańców
Ząbek oferują rabaty w wysokości 10%. Więcej informacji na temat akcji „Zniżka
za dowód” znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Maista (www.zabki.pl),
w zakładce poświęconej tej akcji. red.

Firma Fotografikus działa na terenie Ząbek od marca
2010 r. Działalność właścicielki firmy Fotografikus wynika z jej pasji i
zamiłowania do fotografii, które są podbudowane wiedzą zdobytą w szko−
le fotograficznej i na wielu specjalistycznych kursach oraz doświadcze−
niem wynikającym z wcześniejszej wieloletniej współpracy z innymi re−
nomowanymi zakładami i laboratoriami fotograficznymi.

Dla zespołu firmy Fotografikus, fotografia to uczucia i emocje wielu
ludzi, zamknięte w małym okienku. To historie opowiadane za pomocą
albumów, wydruków i prezentacji multimedialnych.

Naszym celem jest zachować od zapomnienia, pokazać raz jeszcze w jaśniejszym świetle  wszelkie
towarzyszące każdemu człowiekowi wydarzenia, jego przeżycia, doznania, emocje,  a czasem skrywane
uczucia i marzenia.

Wykonujemy zdjęcia i reportaże z różnych uroczystości − z imprez rodzinnych, często  kameralnych oraz z imprez masowych, koncertów. Realizujemy
także zdjęcia pozowane w plenerze. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów, dlatego do każdego zadania przygotowujemy się indywidualnie.
Współpracujemy z plastykami i wizażystami, a gdy zachodzi taka potrzeba z grafikami komputerowymi.

Zgodnie z życzeniem naszych Klientów  … stare lub zniszczone, nieczytelne, a wartościowe zdjęcia poddajemy procesom cyfryzacji, reprodukcji,
korekcji i archiwizacji. Usuwamy zniekształcenia i uszkodzenia. Wszystkim drukom, zdjęciom, dokumentom, które mają dla naszych Klientów i dla ich
bliskich znaczenie, wszystkiemu, co jest lub co może okazać się ważne, nawet w dalekiej przyszłości przywracamy pierwotny wygląd, nie zmieniając treści
i sensu. Jeśli macie Państwo stare zdjęcia, na których trudno rozpoznać postacie, dokumenty, świadectwa, akty, listy, … w których bledną treści, zdania,
pieczęci, podpisy, … zapraszamy!

Przygotowujemy się także do otwarcia studia, w którym będziemy wykonywali zdjęcia do dokumentów.
Jako ludzie mieszkający od urodzenia w Ząbkach i widzący tu swoją przyszłość przystąpiliśmy do akcji „ Zniżka za dowód”, aby nie tylko promować

naszą firmę, lecz by pokazać, że w naszym mieście można się rozwijać i budować potencjał zarówno firmy, jak i naszego miasta. Uważamy, że akcja dobrze
promuje nas i nasze miasto.

Zapraszamy!
Fotografikus
Ząbki, ul. Żabia 13
Tel. 509 136 745
e−mali: info@fotografikus.pl
www.fotografikus.pl

Glasimpression − Zakład przy ulicy Kopernika 3 istnieje z
małymi przerwami od 2000 roku. Firma moja to ciągłość firmy rodzinnej
zapoczątkowanej w 1986 roku.

Specjalizujemy się w szkleniu szkłem pojedynczym, bezpiecznym, har−
towanym oraz szkłem zespolonym. Ponadto zapewniamy profesjonalne szli−
fowanie szkła i luster, gięcie i rozkrój szkła, wycinanie otworów. Wśród
naszych usług znajdziesz też fazowanie, piaskowanie i hartowanie szkła.

Wykonamy również kabinę ze szkła hartowanego, szlifowanego na wy−
miar z okuciami punktowymi, wypiaskujemy dla Ciebie Twój wzór, logo
lub grafikę.

Podłoga szklana też nie stanowi dla nas wyzwania. Myślisz o szkle mię−
dzy szafkami w kuchni? Przyjedziemy, wycenimy, doradzimy najlepsze roz−
wiązanie do Twojej kuchni.

Włączając się do akcji "Zniżka za dowód" chcę, żeby mieszkańcy zadbali
o meldunek w naszym mieście, przyczyniając się tym do rozwoju ząbkow−
skiej przedsiębiorczości.

GLASIMPRESSION
Krzysztof Kujawski
Kopernika 3 05−091 Ząbki
www.glasimpression.com.pl
603324614
227628720

Agencja ,,Metropolis” Nieruchomości
rozpoczęła swoją działalność w Ząbkach w 1999 roku. Świadczymy usługi
w zakresie pośrednictwa przy zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomo−
ści. Gwarantujemy sprawne i bezpiecz−
ne przeprowadzenie transakcji, pełną
obsługę prawno−organizacyjną, facho−
we doradztwo oraz atrakcyjne warunki
pośrednictwa. Biuro prowadzone jest
przez licencjonowanego pośrednika (li−
cencja nr. 2993), absolwenta Wyższej
Szkoły Gospodarowania Nieruchomo−
ściami w W−wie Arkadiusza Sitkiewicz.
Strategia, zakres i wizerunek firmy opar−
te są na 18−letnim doświadczeniu właściciela, którego na co dzień  w pracy
wspiera i zastępuje żona Katarzyna. Ponieważ „Metropolis” jest firmą ro−
dzinną,  akcja zniżka za dowód jest nam szczególnie bliska. Mieszkamy  w
Ząbkach, wiążemy przyszłość naszą i naszych dzieci z tym miastem dlatego
też bez zastanowienia przystąpiliśmy do tej inicjatywy. Zależy nam na tym,
aby żyło się tu po prostu  lepiej.

"Metropolis" Nieruchomości
05−091 Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10
tel. 22 781 44 56
tel. 601 898 715
e−mail: biuro@metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.pl
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki
o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nie−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nie−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nie−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nie−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nie−
ograniczonego na sprzedaż ograniczonego na sprzedaż ograniczonego na sprzedaż ograniczonego na sprzedaż ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowa−
nej o łącznej powierzchni 7,5419 ha, oznaczonej w ewidencji grun−
tów i budynków jako działki: nr 284/17 o powierzchni 0,3083 ha, nr
284/20 o powierzchni 0,0600 ha, nr 284/21 o powierzchni 6,9636
ha, nr 284/23 o powierzchni 0,1600 ha, nr 284/24 o powierzchni
0,0500 ha, obręb 0014 RYBNO, położonej w miejscowości Karcze−
wiec, gminie Sorkwity, województwie warmińsko − mazurskim dla
której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie księga
wieczysta nr OL1M/00018519/1 (d. Nr 18519).

Przetarg odbędzie się dnia 30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r. (poniedziałek)
o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul.
Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 460 000 zł460 000 zł460 000 zł460 000 zł460 000 zł.
Wadium: 40 000 zł40 000 zł40 000 zł40 000 zł40 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do

dnia 25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/War−
szawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu
środków na konto).

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodaro−
wania przestrzennego, natomiast w „Studium uwarunkowań i kie−
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity” przed−
miotowe działki położone są w strefie oznaczonej symbolem Re –symbolem Re –symbolem Re –symbolem Re –symbolem Re –
obszar rolny w strefie zbiornika wód podziemnychobszar rolny w strefie zbiornika wód podziemnychobszar rolny w strefie zbiornika wód podziemnychobszar rolny w strefie zbiornika wód podziemnychobszar rolny w strefie zbiornika wód podziemnych, a część zabu−
dowana znajduje się na obszarach oznaczonych jako tereny ośrod−ośrod−ośrod−ośrod−ośrod−
ków produkcji i gospodarki rolnejków produkcji i gospodarki rolnejków produkcji i gospodarki rolnejków produkcji i gospodarki rolnejków produkcji i gospodarki rolnej.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach prze−
targu dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce
Prawo Miejscowe / Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarkiw Referacie Geodezji i Gospodarkiw Referacie Geodezji i Gospodarkiw Referacie Geodezji i Gospodarkiw Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744,Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744,Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744,Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744,Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744,
745, 746, 748 w godzinach pracy urzędu745, 746, 748 w godzinach pracy urzędu745, 746, 748 w godzinach pracy urzędu745, 746, 748 w godzinach pracy urzędu745, 746, 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz Miasta
Robert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert Perkowski

Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwi¹zywa-
nia problemów Alkoholowych w Z¹bkach

Ząbki, ul. 3 −go Maja 14/16
tel. 22 781 63 61  czynny w godz. dyżurów
Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym
środa  w godz. 16 – 18
czwartek w godz. 16−18
Oferta – bezpłatna pomoc w zakresie

− przyjmowania wniosków o podjęcie czynności zmierzających
do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych

− motywowanie i udzielanie informacji o możliwości podjęcia
leczenia i o placówkach zajmujących się leczeniem i terapią
osób uzaleznionych i ich rodzin

− udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych, informa−
cji o współuzaleznieniu i przemocy domowej

− w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia kie−
rowanie wniosku do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwy−
kowego.
Zapraszamy serdecznie – gwarantujemy dyskrecję i anoni−

mowość.
Działalność Punktu:
środy i czwartki w godz. 16 −18, dyżury pełnią psycholog,

specjalista terapii uzależnień i inni członkowie Komisji
Konsultacje p. Andrzeja z AA:

2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 − grupa edukacyjna dla
rodzin osób uzależnionych
1 i 3 środa miesiąca 18 −20 − dyżur kuratora sadowego
piątki godz. 15 −17 − dyżur specjalisty uzależnień od narkotyków
piątki 17.15 – 20   − grupa wsparcia dla osób współuzależ−
nionych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach
Sp. z o.o. poszukuje do wynajęcia w Ząbkach powierzch−
ni użytkowej na cele biurowe. Szczegółowych informa−
cji udziela pani M. Hryniewiecka
pod nr 22 787 68 18 wew. 259

„Co Słychać?” w wersji elektronicznej
Oprócz wydania papierowego Czytelnicy mają możliwość

skorzystania także z elektronicznej wersji gazety. Link do
gazety znajduje się na stronie Urzędu Miasta (www.zabki.pl).
Wystarczy tylko kliknąć, aby mieć dostęp do pełnego archi−
wum ostatnich lat.

Osoby zainteresowane mogą otrzymywać również gazetę
wprost do swoich skrzynek elektronicznych. Wystarczy je−
dynie zgłosić taką chęć na adres mailowy: redaktor@zabki.pl

Dzięki temu w wygodny sposób, na czas, trafi do Pań−
stwa aktualny numer gazety.

OG£OSZENIE
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Pol−

skiego 10, 05−091 Ząbki został wywieszony wykaz nieru−
chomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczący nieru−
chomości położonej w Ząbkach przy ul. Reymonta − Za−
rządzenie Nr 0050/42/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
28 kwietnia 2011 r. Zarządzenie jest również dostępne na
stronie internetowej urzędu www.zabki.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Prawo Miejscowe − Za−
rządzenia Burmistrza.



ZAPROSZENIECO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

Wielkie sprzątanie lasów
 14. 05. (sobota), godz. 9.00

PRZYSZ£A WIOSNA, NADSZED£ CZAS

BY POSPRZ¥TAÆ WSPÓLNIE LAS
WSZYSTKICH CHÊTNYCH I SYMPATYKÓW, KTÓRYM NIE JEST OBOJÊTNY

STAN NASZEGO ŒRODOWISKA ZAPRASZAMY NA KOLEJN¥,
SIÓDM¥ JU¯ AKCJÊ SPRZ¥TANIA LASU I NASZEGO NAJBLI¯SZEGO OTOCZENIA.

„Plonem” ubiegłorocznego sprzątania było zebranie kilkudziesięciu worków śmieci, a efektem czy−
sty i zadbany las.

Liczymy, że tegoroczna edycja także spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, dzięki
czemu spacery i relaks wśród przyrody będą jeszcze przyjemniejsze. Jeśli pogoda spłata nam figla

spotykamy się w kolejną sobotę 21 maja. Prosi−
my o zabezpieczenie rękawic ochronnych we wła−
snym zakresie.

Worki oraz wywóz śmieci, podobnie jak w roku
ubiegłym, zapewni Urząd Miasta.

ORGANIZATORZY
Kontakt: pikaro op.pl  (tel. 602−63−73−48)

UWAGA:
Zbiórka oraz wydawanie worków przy rondzie

na oddanej do użytkowania ulicy Sosnowej od
godz. 8.30

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak

lodówki, pralki,

zmywarki,

kuchnie gazowe

i elektryczne,

płyty grzewcze, okapy

504 070 258
www.agd−naprawy.pl


