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Sprzedawcy

Kupcy są zgodni, że dotychczasowa loka-
lizacja targowiska całkowicie im odpowiada, 
chociaż dopuszczają także i inną lokalizację 
w miejscu dobrze skomunikowanym (blisko 
stacja PKP, węzły komunikacyjne). Kupcy po-
stulowali o stworzenie miejsc parkingowych 
dla klientów, tak by kupujący nie zajmowali 
powierzchni handlowej. W ogóle zgłaszano 
postulat poprawy organizacji funkcjonowa-
nia bazaru poprzez powołanie zarządcy ba-
zaru. Ząbkowscy kupcy sugerowali, aby plac 
handlowy utwardzić i odwodnić, a przestrzeń 
dla kupujących zadaszyć. Ważna dla kupców 
okazała się także sprawa podłączenia targo-
wiska do energii elektrycznej. Chociaż miasto 
jest właścicielem targowiska, to handlowcy 
wyrażają chęć współfinansowania wszelkich 
modernizacji. Stawiają jednak jeden waru-
nek. Muszą mieć gwarancję, że będą mogli 
prowadzić swą działalność na placu przez 
co najmniej 15 lat. 

Klienci

W sprawie funkcjonowania targowiska 
bardzo dużo do powiedzenia mieli okoliczni 
mieszkańcy, którzy ze względu na utrudnie-
nia i uciążliwości najchętniej przenieśliby 
targowisko w inne miejsce. W ocenie miesz-
kańców zbyt mało jest miejsc parkingowych. 
Kupujący, nie mając innego wyjścia, parku-
ją na chodnikach, na wjazdach do posesji, 
na trawnikach, słowem, gdzie się tylko da. 
Według niektórych intensywna rozbudowa 

budynków wielorodzinnych na sąsiednich 
działkach nie sprzyja obecnej lokalizacji. 
Przewiduje się, że w przyszłości na tym tle 
mogą powstać jeszcze większe konflikty. 
Mieszkańcy postulowali o to, aby policja 
ząbkowska bardziej restrykcyjnie podcho-
dziła do sprawy przestrzegania znaków za-
kazu w obrębie targowiska. Mieszkańcy za-
sugerowali, aby umożliwić handel z tzw. ręki 
lub prosto z samochodu. 

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy 
burmistrza Roberta Perkowskiego. – Ba-
zar jest dla mnie niezbędnym elementem 
każdego miasteczka. Jego lokalizacja jak 
również funkcjonalność powinna służyć za-

CO Z TYM TARGOWISKIEM?
Targowisko miejskie w Ząbkach wzbudziło w ostatnim czasie wiele emocji, dużo 

się o nim mówiło. Z jednej strony trochę anachroniczne targowisko w centrum 
miasta wymaga dostosowania go do współczesnych standardów, z drugiej zaś wiele 
osób zastanawia się czy lokalizacja bazaru jest najlepsza. Swego rodzaju wstę-
pem do dyskusji w sprawie targowiska było spotkanie, zorganizowane na początku 
lipca przez burmistrza Roberta Perkowskiego.

Spotkanie było okazją do prezentacji stanowisk w sprawie targowiska przez 
wszystkie strony, korzystające z placu handlowego.

równo wszystkim mieszkańcom, jak również 
handlującym kupcom. Jednakże z uwagi 
na bardzo intensywny rozwój Ząbek, przy-
szły kształt bazaru powinien być bardzo 
dokładnie przemyślany i uwzględniać takie 
elementy jak: dobra komunikacja (bliskość 
do przestanków), dostęp do miejsc parkin-
gowych w wystarczającej ilości, warunki sa-
nitarne, estetykę i zminimalizowaną uciążli-
wość dla sąsiadów. Dlatego też zapowiadane 
wcześniej drugie spotkanie z mieszkańcami 
w tej sprawie odbędzie się na przełomie paź-
dziernika i listopada, a o dokładnej dacie 
zostaną Państwo odrębnie poinformowani. 
Do tego czasu proponowana koncepcja ba-
zaru zostanie zsynchronizowana z innymi 
planowanymi w najbliższym dziesięcioleciu 
inwestycjami w tym rejonie jak: Miejski 
Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, tu-
nel pod torami, bezkolizyjne przejście dla 
pieszych, Urząd Miasta i inne – powiedział 
burmistrz Robert Perkowski.

Więcej na temat targowiska znajdą Pań-
stwo w wywiadzie z kierownikiem MZK 
Krzysztofem Gutowskim (patrz. str. 4)

red. 
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W niedzielę 14 października obchodzono w Ząbkach uroczystości 
upamiętniające pontyfikat Jana Pawła II, popularnie zwane Dniem 
Papieskim. Ząbkowianie uczcili pamięć o Ojcu Świętym w Parku 
Miejskim, gdzie z tej okazji odprawiono mszę polową oraz zorgani-
zowano koncert, podczas którego artyści z Ząbek wykonali utwory 
z repertuaru Piotra Rubika. Wśród solistów znaleźli się: Beata Bo-
rowska,  Jagoda Żaboklicka, Irena Jaszczyk, Małgorzata Kujawska, 
Jolanta Stosio, Renata Wielądek, Marta Kamińska, Ania Mazurek, 
Aneta Silarska-Sobota, Bożena Suwała, Marcin Staniszewski i Jacek 
Kępka. Śpiewakom towarzyszyły chóry szkolne i parafialne, który-
mi dyrygował Sylwester Mulik. Opracowanie artystyczne koncertu 

EURO 2012
Miasto Ząbki w porozumieniu ze SSA 

„Dolcan – Sport” zgłosiło do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki kandydaturę Kompleksu 
Sportowo – Rekreacyjnego, zlokalizowane-
go w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 na 
Ośrodek Treningowy, który będzie gościł 
jedną z drużyn Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej – EURO 2012.

Zapraszamy mieszkańców na badania 
profilaktyczne, które odbędą się w Miej-
skiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach przy 
ul. Orlej 1 w dniu 27.10.2007 r. w godzinach 
9.00 -16.00.

Zakres badań obejmuje:
•  Profilaktykę raka piersi (mammogra-

fia), dla pań w wieku 50-69 lat. Zapisy 
osób zainteresowanych odbywać się 
będą w Miejskiej Przychodni Zdrowia 
w Ząbkach przy ul. Orlej 1. 

• Profilaktykę cukrzycy, 
• Profilaktykę chorób układu krążenia, 
•  Profilaktykę nowotworów stercza (rak 

prostaty). 

Badania przeprowadzane będą przez 
specjalistów z Klinik Wojewódzkiego Szpi-
tala Bródnowskiego w Warszawie.

Organizatorami programu zdrowotnego 
są:

–  Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego

–  Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala 
Bródnowskiego

–  W porozumieniu z Burmistrzem Mia-
sta Ząbki

–  Przy współpracy z Mazowieckim Od-
działem NFZ

BADANIA PROFILAKTYCZNE przygotowała Anna Kozioł, zaś podkłady 
instrumentalne do pieśni wybrał dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Sławomir Skot-
nicki. Koncert rozpoczął się po południu ok. 
godz. 16.00. Obchody kończyła msza święta, 
koncelebrowana przez ząbkowskich księży. 
Dzień Papieski ma niezwykłą moc integracyj-
ną. Tego dnia spotykają się grupy na co dzień 
zwykle ze sobą rywalizujące, aby oddać hołd 
Papieżowi.   

red. 

DZIEŃ PAPIESKI 
W ZĄBKACH
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10 października świętowano w Ząbkach 
Dzień Seniora. Z tej okazji w sali spotkań 
przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego zebra-
ła się ponad 250 – osobowa grupa zrzeszona 
w ząbkowskim Klubie Seniora. Spotkanie 
otworzyła szefowa Klubu Zofia Załęska.

W Klubie Seniora wytworzyła się trady-
cja, zgodnie z którą corocznie wyróżniani 
są seniorzy, którzy ukończyli 80 lat. W tym 
roku odznaczono 10 członków Klubu. Z tej 
okazji Burmistrz Robert Perkowski wręczył 
pamiątkowe dyplomy i kwiaty Paniom: Da-
nucie Borowskiej (długoletniej prezes Klu-
bu Seniora), Feliksie Gaworek, Helenie 

Krajewskiej, Janinie 
Marczak, Stanisławie 
Smorczewskiej, Hen-
ryce Deniziak oraz 
Wacławie Zalewska, 
a także Panom: Józe-
fowi Gnorowskiemu 
oraz Hipolitowi Kie-
lakowi. Odznaczono 
również pana Broni-
sława Drutowskiego, 
który ukończył 90 lat.  

O r g a n i z a t o r z y 
przygotowali dla swo-
ich seniorów nie lada 
atrakcję. Specjalnie 
dla nich wystąpiła bo-
wiem Halina Kunicka, 

przypominając publiczności największe 
swoje przeboje.

red.

DZIEŃ SENIORA

10 października, punktualnie o godz. 
10.00, dokonano uroczystego otwarcia ko-
lejnej placówki pocztowej na terenie Ząbek. 
Nowy punkt pocztowy mieści się w połu-
dniowej części Ząbek, przy ul. Powstańców 
26. W spotkaniu udział wzięli m.in.: przed-
stawiciele Poczty (pracownicy placówki z 
dyrektorem Oddziału Rejonowego War-
szawa Wschód Rafałem Szymańskim na 
czele), przedstawiciele władz samorządo-
wych: gminnych i powiatowych oraz przed-

stawiciele lokalnego biznesu. W spotkaniu 
obecny był również proboszcz parafii pw. 
Zesłania Ducha Świętego, na co dzień sąsia-
dujący z pocztą, który dokonał poświęcenia 
lokalu oraz odmówił krótką modlitwę.

Burmistrz Robert Perkowski wyraził 
zadowolenie, że w tej, bardzo szybko roz-
wijającej się części miasta powstała kolejna 
placówka, która może służyć mieszkańcom. 
Faktycznie zapotrzebowanie na usługi pocz-
towe było tak duże, że ledwo zakończono 

uroczystości, a już ustawiła się całkiem spo-
ra kolejka. Poczta została otworzona w spo-
sób oficjalny poprzez uroczyste przecięcie 
wstęgi przez honorowych gości. Następnie 
burmistrz Perkowski oraz wicestarosta Uś-
ciński dokonali wpisów w pamiątkowej księ-
dze. Na zakończenie uczestnicy mieli nieco-
dzienną okazję zwiedzenia całej poczty wraz 
z jej zapleczem. Obecnie na terenie miasta 
funkcjonują trzy urzędy pocztowe.

red.   

POCZTA PRZY UL. POWSTAŃCÓW 26 OTWARTA
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Sprawa ząbkowskiego targowiska wzbu-
dza ostatnio wiele emocji. Jak wygląda 
ta kwestia z Pana punktu widzenia, jako kie-
rownika Miejskiego Zakładu Komunalnego 
w Ząbkach? 

Jeśli chodzi o targowisko to sytuacja 
jest bardzo złożona. Od początku sprawa 
ta nie została załatwiona właściwie. Chodzi 
o to, że Miejski Zakład Komunalny zajmuje 
się targowiskiem, administruje nim, mimo 
że tak naprawdę nie ma ku temu instrumen-
tów finansowych. Bowiem wszelkie opłaty, 
które pochodzą od handlowców zasilają bu-
dżet miejski. Krótko mówiąc wszelkie opłaty 
pobiera Urząd, natomiast wszystkie koszty 
związane z obsługą targowiska, czyli wywóz 
śmieci, kontrole Sanepidu, rozliczanie energii 
elektrycznej z handlującymi, leżą po stronie 
Miejskiego Zakładu Komunalnego. Zastałem 
taki stan i chciałem to w jakiś sposób uporząd-
kować. Zależy mi na tym, aby gmina zdecydo-
wała się na zlecenie administrowania targowi-
skiem Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu, 
tak jak to ma miejsce w przypadku lokali ko-
munalnych. Jest to własność gminy, ale MZK 
zarządza tym mieniem, ma zlecony zarząd tymi 
nieruchomościami. W takiej formule prawnej 
administrator ponosi wszelkie koszty związane 
z obsługą targowiska, ale pobiera też pożytki. 
W tej sytuacji mamy tylko koszty i żadnych 
wpływów. A nie są to małe koszty. 

O jakiego rzędu kwotach możemy mówić 
w skali roku?

W 2006 roku koszty związane z utrzyma-
niem targowiska wyniosły 155 tysięcy złotych, 
zaś wpływy z opłaty targowej wyniosły za-
ledwie 66 tys. zł. Należy dodać, że na zakup 
kontenera sanitarnego, doprowadzenie wody 
i budowę kanalizacji wydano 45 tysięcy zł. Po-
zostałe koszty to sprzątanie targowiska – pra-
wie 10 tys. zł., wywóz nieczystości stałych pra-

CO Z TYM TARGOWISKIEM?
Z kierownikiem Miejskiego Zakładu 

Komunalnego Krzysztofem Gutowskim
rozmawia Mirosław Oleksiak

obwoźnym. Oni zostawiają po targu duży ba-
łagan. Dla tych sprzedawców problem kończy 
się na wniesieniu opłaty targowej.

Handlujący wyrzucają śmieci do dwóch 
stojących na targowisku kontenerów bez żad-
nej opłaty, uważam to za bezzasadne. 

Jak zatem powinna być ta kwestia uregu-
lowana?

Każdy handlujący powinien ponosić kosz-
ty za odbiór śmieci na własny rachunek, 
bądź ponosić koszty wywozu śmieci zorga-
nizowanego przez MZK. W innym wypadku 
koszty ponosi Miejski Zakład Komunalny. 
Na przykład w zeszłym roku było ostateczne 
wezwanie Sanepidu do doprowadzenia wody 
i budowy kanalizacji na targowisko i umiesz-
czenie kontenera sanitarnego. Wykonanie 
decyzji spadło na MZK, co kosztowało nas 45 
tys. zł. Można powiedzieć, że znowu zainwe-
stowaliśmy ze środków, które tak naprawdę 
powinny być przeznaczone na inny cel. 

Nie do końca uregulowana sytuacja po-
woduje, że gospodarka finansowa związana 
z targowiskiem jest anachroniczna. Większość 
handlujących nie ma podpisanych umów z do-
stawcą energii elektrycznej, a samemu Zakła-
dowi Energetycznemu wygodniej jest dostar-
czyć prąd na targowisko jednemu odbiorcy 
(MZK). Handlujący są podłączeni podliczni-
kami do głównego licznika. MZK musi pła-
cić terminowo, natomiast samo rozpisanie, 
rozliczenie, windykowanie opłat za energię 
elektryczną, konserwację i naprawy wykonuje 
zakład komunalny.

Co trzeba zrobić, aby poprawić warunki 
panujące na targowisku?

Moim zdaniem sprawa targowiska 
jest również problemem dla miasta. Sposób 
zarządzania targowiskiem musi być zmienio-
ny. Administrowaniem targowiska musi się 
ktoś zająć w pełnym wymiarze – od ponosze-
nia kosztów i pobierania pożytków do prowa-
dzenia codziennej obsługi targowiska z inwe-
stowaniem włącznie.

Wszędzie jest tak, że administrowanie tar-
gowiskiem zlecane jest firmie komunalnej, 
bądź innemu podmiotowi gospodarczemu, 
firmy te pobierają opłaty, kalkulują koszty, 
wnioskują o wysokość pobieranej opłaty tar-
gowej. Jest to działalność, która powinna być 
rentowna.

Poprawę istniejących warunków można 
osiągnąć przez fachowe opracowanie projek-
tu organizacji i urządzenia targowiska. Naj-
lepszym rozwiązaniem byłaby nowa, dobra 
lokalizacja targowiska miejskiego, uwzględ-
niająca dynamiczny rozwój miasta, oczekiwa-
nia mieszkańców i samych handlujących.

Dziękuję za rozmowę.

wie 100 tys. zł. W tym roku koszty związane 
z utrzymaniem targowiska do końca września 
wyniosły ponad 65 tys. zł. 

Mówi Pan, że zarządca targowiska nie ma 
łatwego zadania. Czemu?

To prawda, wynika to z przyjętej i trochę 
przestarzałej formy prawno – organizacyjnej 
i sposobu finansowania. Podam przykład: 
przyjeżdża Sanepid na kontrolę targowi-
ska i kieruje się do zarządcy, jednak MZK 
nie jest zarządcą w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Prawdziwy zarządca, pobiera pożytki 
z prowadzonej działalności i jest zobowiązany, 
żeby w to targowisko inwestować, naprawiać, 
ulepszać. My takich pożytków nie mamy.

Wpływy z targowiska są takie, jakie są. 
Wysokość opłaty targowej jest regulowana 
uchwałą rady miejskiej. Uważam, że są one 
zbyt małe. Drugą naszą poważną bolącz-
ką jest to, że w zasadzie nie mamy żadnego 
narzędzia, żeby eliminować z targowiska 
przypadki handlowania wędlinami, mięsem, 
czy drobiem bez spełnienia odpowiednich 
warunków sanitarnych. Sanepid przyjeżdża, 
nakłada kary, nadaje nam terminy do usunię-
cia nieprawidłowości.

Dużym utrudnieniem jest ruch w okoli-
cach targowiska. Czy można to zmienić? 

Praktycznie nic z tym nie możemy zro-
bić. Liczba samochodów jest taka, jaka jest. 
Nie ma możliwości postawienia zakazu par-
kowania, czy zakazu wjazdu. Moim zdaniem 
w tym miejscu nie powinno być zlokalizowa-
ne targowisko. Ono spełniało swoją funkcję 
może 10 – 15 lat temu, ale nie teraz. Przy ta-
kiej liczbie mieszkańców i takim zagęszczeniu 
budynków mieszkalnych wokół targowiska, 
nie spełnia ono swojej roli właściwie. Gene-
ralnie jest tam za ciasno. Targowisko wyma-
ga albo przebudowy, albo zmiany lokalizacji. 
Na dobrą sprawę nigdy nie był opracowany 
plan zagospodarowania tego targowiska. 
Jest tylko inwentaryzacja, mówiąca o stanie 
aktualnym. W przeszłości nie było planu jak 
je zagospodarować. Odbywało się to bezre-
fleksyjnie. Pawilony handlowe budowane były 
w sposób mało uporządkowany, bez określe-
nia jakichkolwiek warunków przez zarządza-
jącego targowiskiem. 

Każde targowisko boryka się z problemem 
sterty śmieci po zamknięciu dnia handlo-
wego. Sprawa zagospodarowania odpadów 
na ząbkowskim targowisku też nie wygląda 
najlepiej. Dlaczego?  

To rzeczywiście duży problem, aby wyeg-
zekwować dodatkowe opłaty za wywóz śmieci 
od przedsiębiorców trudniących się handlem 
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OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach zatrudni pracownika obsługi
na  stanowisku „stopka” (przeprowadzający uczniów przez przejście 
dla pieszych). Więcej informacji w sekretariacie szkoły – p. J. Wilczewska  
tel. 022 781-60-66 w 20.

12 października odbyła się XV sesja Rady 
Miasta Ząbki, na której podjęto następujące 
uchwały, w sprawie: 

1. wprowadzenia zmian 
do budżetu Miasta Ząbki 
na 2007 rok;

2. zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku 
budżetowym 2007 z przezna-
czeniem na budowę drogi ul. 
Popiełuszki;

3. zaciągnięcia pożyczki długotermino-
wej w roku budżetowym 2007 z przeznacze-
niem na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont kapitalny 
sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji 
(w tym wykonanie projektu, audytu oraz stu-
dium wykonalności)”;

4. zaciągnięcia pożyczki długotermino-
wej w roku budżetowym 2007 z przeznacze-
niem na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie 
projektu i audytu, remont kapitalny i termo-
modernizacja oraz wykonanie Studium wyko-
nalności”;

5. uchylająca uchwałę Nr VIII/44/2007 
Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r.w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem 
na budowę magistralnej sieci wodociągowej;

6. uchylająca uchwałę Nr VIII/48/2007 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego w roku budże-
towym 2007 z przeznaczeniem na przebudowę 
kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego;

7. ogłoszenia przetargu na obsługę banko-
wą budżetu Miasta Ząbki;

8. zmieniająca uchwałę w sprawie określe-
nia wysokości stawek w podatku od środków 
transportowych;

9. określenia wysokości podatku od nieru-
chomości;

10. zmieniająca uchwałę w sprawie utwo-
rzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miej-
ski Ośrodek Sportu”.

11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwa-
lenia Statutu Miasta Ząbki;

12.  nadania statutu Miejskiemu Ośrodko-
wi Sportu i Rekreacji w Ząbkach;

13. wyboru ławników do sądów powszech-
nych;

14. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości gruntowych.

Pełna treść wszystkich uchwał dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Ząbki na stronie www.zabki.bip.org.
pl lub oficjalnej stronie Urzędu: www.zabki.pl 
(link BIP).

Zainteresowani mają możliwość odsłucha-
nia przebiegu obrad Rady Miejskiej, korzysta-
jąc ze strony www.zabki.bip.org.pl

XV SESJA 
RADY MIASTA

Jeden z tematów programu ostatniej sesji 
Rady Miasta Ząbki, obejmował projekt 

uchwały w spra-
wie wysokości 
stawek podatku 
od nieruchomo-
ści. Przedłożony 
przez Burmi-
strza Miasta do-
kument zakła-
dał podniesienie 
uchwalonych 
w 2002 r. stawek   
i uzyskanie 

z tego tytułu dodatkowych wpływów budże-
towych na poziomie ok. 800 tys. zł rocznie. 
Projekt uchwały spotkał się jednak z gwał-
towną krytyką kilku radnych   w szczególno-
ści Pana Krzysztofa Laskowskiego argu-
mentującego, iż mieszkańców naszego 
miasta nie stać, na jego zdaniem, znaczącą 
podwyżkę podatków. W ostateczności Rada 
Miasta, po niewielkich poprawkach uchwa-
liła nowe stawki  podatku od nieruchomo-
ści, skutkujące łącznie wzrostem płaconego 
przez wszystkich właścicieli posesji podatku 
w wysokości ok. 520 tys. zł. 

Czy aby na pewno pierwsza od pięciu lat 
podwyżka będzie tak dokuczliwa? Po oblicze-
niu okazuje się, że w skali roku dla 60 – metro-
wego lokalu mieszkalnego wzrost obciążenia 
będzie się kształtował na poziomie ok. 6–8 zł 
(w zależności od wielkości udziału w nierucho-
mości wspólnej), zaś dla domu jednorodzin-
nego o powierzchni 120 m2 zlokalizowanego 
na 800 metrowej działce, na poziomie 50 zł. 

Dla mnie osobiście od wysokości samych 
podatków lokalnych, których górna granica 
jest przecież limitowana ustawowo, waż-
niejsze jest to, na co tak naprawdę idą na-
sze pieniądze. Nie ma właściwie tygodnia, 
żeby do Urzędu Miasta nie wpłynął wnio-
sek mieszkańca, grupy osób lub Wspólno-
ty Mieszkaniowej albo radnego w sprawie 
budowy nowego wodociągu, kanalizacji, 
oświetlenia drogi, utwardzenia ulicy lub uło-
żenia chodnika. 

Podsumowując te oczekiwania oraz do-
kładając do tego jeszcze potrzeby mieszkań-
ców w zakresie utrzymania lub przeprowa-
dzenia remontów istniejącej infrastruktury 
komunalnej oraz podniesienia jakości usług 
w zakresie komunikacji miejskiej, bez-
pieczeństwa publicznego i oświaty, w bu-
dżecie miasta powinna pojawić się gigan-
tyczna kwota liczona  już nie w milionach 
ale już w dziesiątkach milionów złotych. 

Czy zatem w nieodległej perspektywie 
dostępności funduszy unijnych powinni-
śmy płacić, tak jak chciałby tego Pan radny 
Laskowski, niski podatek, czy też kumulo-
wać te pieniądze w budżecie miasta i prze-
znaczyć je na inwestycje własne lub wkład 
własny   w projektach dofinansowywanych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego. 

500 tys. zł to ok. 4600 m2 chodnika z kost-
ki brukowej, 1600 m wodociągu albo 470 m 
asfaltowej ulicy siedmiometrowej szeroko-
ści. Angażując te środki razem ze środka-
mi Unii Europejskiej można np. w ciągu 
dwóch lat wybudować nowe przedszkole 
publiczne, zmodernizować całą ulicę Ba-
torego lub poddać rewitalizacji Park Miej-
ski im. Szuberta.   W dniu 12 października 
radni Ząbek w moim przekonaniu doko-
nali właściwego wyboru, stawiając jednak 
na rozwój miasta. 

Pozostaje jeszcze kwestia osób z nie-
wielkimi rentami lub emeryturami, które 
w latach 70-tych lub 80-tych pobudowały 
czasem całkiem pokaźnej wielkości domy. 
Dzisiaj, pomimo iż w nieruchomościach 
mają „zamrożone” 1 czy 2 miliony złotych, 
nie są w stanie utrzymać swojej nierucho-
mości z uwagi na zbyt niskie bieżące do-
chody. Trudno wymagać, żeby takie oso-
by wyzbywały się dorobku swojego życia. 
Dlatego też dla tych osób, pozostających   
w trudnej sytuacji materialnej, istnieje 
możliwość umorzenia tego podatku w ca-
łości lub   w części. 

Robert Świątkiewicz
Sekretarz Miasta Ząbki

ROZWÓJ MIASTA 
A PODATKI MIEJSKIE
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W ramach programu wychowawczego 
w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach 
prowadzony jest cykl spot-
kań z ciekawymi ludźmi. 
W dniu 19 września br. goś-
ciem był p. Piotr Morawski, 
jeden z najlepszych pol-
skich himalaistów młodego 
pokolenia, zdobywca oś-
miotysięczników z „Dachu 
Świata”, czyli najwyższych 
na świecie szczytów górskich 
o wysokości ponad 8 tysięcy 
metrów. Gość przybył na za-
proszenie p. Agnieszki Bar-
bachowskiej – nauczyciela 
języka polskiego w Gimna-
zjum.

Na co dzień p. Morawski jest pracowni-
kiem naukowym Politechniki Warszawskiej, 
doktorem nauk chemicznych na Wydzia-
le Chemicznym. Z zamiłowania natomiast 

jest himalaistą. W styczniu 2005 r. jako pierw-
szy himalaista na świecie zdobył w porze zi-
mowej ośmiotysięcznik Shisa Pangma. Rok 

później w ramach wyprawy o nazwie Tryptyk 
Himalajski zdobył kolejne dwa ośmiotysięcz-

niki. Jego ostatnia wyprawa na Nanga Parbat 
(8.125 m n.p.m.) oraz słynny K2, drugi szczyt 
świata (8.611 m n.p.m.), miała miejsce w tym 

roku – trwała od połowy 
czerwca do końca sierpnia. 
Mimo że Nanga Parbat 
została zdobyta, to uczest-
nicy ekspedycji zostali 
skłonieni do podjęcia de-
cyzji o odwrocie z K2 z po-
wodu złych warunków po-
godowych, silnego wiatru, 
śniegu i zmęczenia.

Uczniowie pod kie-
runkiem p. Barbachow-
skiej już kilka dni wcześ-
niej przygotowywali się 
na to ciekawe spotkanie. 
Zbierali informacje, ukła-

dali pytania dla gościa oraz cieszyli się, że będą 
mogli spotkać się z tak niezwykłą osobą.

W spotkaniu z p. Morawskim uczestniczy-
li uczniowie z kl. IIIe, IIIb, IIIa i nauczycie-

le. Uczestnicy spotkania, oglądając pokaz 
multimedialny przygotowany przez gościa 

i słuchając jego opowia-
dań, mogli sami przekonać 
się jak trudne i ryzykowne 
są wyprawy himalaistów. 
Pasja i wytrwałość p. Mo-
rawskiego są godne podzi-
wu, gdyż wyprawy odby-
wają się w ekstremalnych 
warunkach pogodowych, 
przy temperaturze często 
poniżej minus 40˚C i wśród 
dokuczliwych wiatrów. Jak 
twierdzi himalaista – w ca-
łej wyprawie najważniejszy 
jest sam moment zdobycia 

szczytu. Ta chwila jest niepowtarzalną na-
grodą za cały wysiłek włożony w wielotygo-
dniowe przygotowania wyprawy oraz za trud 
wyczerpującej i niebezpiecznej wspinaczki. 
Zaś odczucia wówczas doznawane sprawia-
ją, że człowiek zapomina o zmęczeniu i na-
pełnia się niezwykłą wewnętrzną siłą.

P. Morawski nawiązał świetny kontakt 
z młodzieżą, z pasją i humorem opowia-
dał o swoich wyprawach. Widać było jego 
ogromne zaangażowanie w dyskusji, czego 
dowodem było to, że nie unikał odpowiedzi 
na trudne pytania.

Po ponad dwugodzinnym spotkaniu przy-
szedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Dziękując 
za spotkanie, uczniowie wręczyli gościowi 
bukiet kwiatów. Zaś p. Morawski obiecał, 
że chętnie przyjmie zaproszenie na kolejne 
spotkanie, po swojej najbliższej wyprawie 
na kolejny ośmiotysięcznik. Życzymy powo-
dzenia!

(pełna galeria zdjęć do obejrzenia na stro-
nie www.piotrmorawski.com)

Agnieszka Barbachowska

SPOTKANIE ZE ZDOBYWCĄ OŚMIOTYSIĘCZNIKÓW

„Witaj, szkoło, witaj nasza dobra szkoło,
Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło...”

Słowa tej piosenki oddają nastrój, w ja-
kim przekroczyli próg Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Ząbkach tegoroczni pierwszoklasi-
ści. Pełni nadziei i chęci do nauki spotkali 
się 27 września 2007 r. na jednej z najważ-
niejszych uroczystości – ślubowaniu klas I.

W tym ważnym dla uczniów dniu nie za-
brakło wspaniałych gości. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: wicestarosta powiatu woło-

mińskiego pan Piotr Uściński, burmistrz 
naszego miasta – pan Robert Perkowski, 
zastępca burmistrza pan Grzegorz Mickie-
wicz, dyrektorzy placówek oświatowych, 
radni, przewodnicząca Rady Rodziców 
– pani Barbara Budzyńska, a także licznie 
zgromadzeni rodzice oraz delegacje klas 
II-VI.

Uroczystość ślubowania i pasowania 
pierwszoklasistów na uczniów ma podkre-
ślić, jak ważne dla naszej szkoły jest to, 
że stali się jej częścią. Dlatego zbiegła się 

ona ze szczególną datą – rocznicą nadania 
szkole imienia Jana Kochanowskiego.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów 
klas I c i I e nawiązywała do tej ważnej dla 
nas postaci. Ich starszy kolega wcielił się 
w postać Jana Kochanowskiego, a mali ar-
tyści pięknie recytowali wiersze tego poety. 
W ten sposób wszyscy obecni mogli odświe-
żyć pamięć o patronie naszej szkoły, a naj-
młodsi uczniowie – poznać tę wybitną po-
stać. Dzieci wykazały się też wiedzą na temat 
swojej Ojczyzny, Ząbek i szkoły. Wspaniale 

Młodzież z entuzjazmem przyjęła himalaistę

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W SP 2  

Piotr Morawski podczas swojej wyprawy



7

CO SŁYCHAĆ

Od 7 do 20 lipca, dzieci i młodzież z ząb-
kowskiego Koła Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej TPD wypoczywały 
na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyj-
nym w Okunince nad J. Białym w woj. Lu-
belskim. Miejscowość ta jest typowo wypo-
czynkowa, położona wokół jeziora, w pobliżu 
Lasów Włodawskich. Przeby-
waliśmy w Ośrodku Rehabi-
litacyjno-Wypoczynkowym 
,,Astur”. 

 Z pogodą było różnie, jak 
zresztą wszędzie w te wakacje. 
Początkowo dni były chłodne 
i wietrzne, ale z dnia na dzień 
robiło się coraz cieplej, aż na-
deszły upały. Pierwsze, chłod-
niejsze dni wykorzystaliśmy 
na zwiedzanie okolicy i dalsze 
wycieczki.   W drugim tygodniu 
czas spędzaliśmy przeważnie 
nad wodą, gdyż była sprzyjająca 
ku temu aura.

Zwiedziliśmy pobliską Wło-
dawę, która zasłynęła jako 
miasto trzech kultur: unickiej, 
żydowskiej, katolickiej. Byli-
śmy w kompleksie muzealnym 
kultury żydowskiej. Większość z nas po raz 
pierwszy w życiu przestąpili próg żydowskiej 
synagogi. Zwiedziliśmy dwa różne, stojące 
obok siebie domy modlitwy, dawnych i przed-
wojennych Żydów włodawskich. Poznaliśmy 
ciekawe obrzędy, kulturę, zwyczaje narodu, 
który kiedyś licznie zamieszkiwał nasz kraj. 

Bardzo atrakcyjna była wycieczka do Lwo-
wa. To dawne polskie miasto jest bardzo 
ubogie, zaniedbane, zabytki nie restaurowa-
ne. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od słynnego 
Cmentarza Łyczakowskiego, gdzie znajduje 
się wiele grobów znanych Polaków (walecz-
nego Ordona, Konopnickiej, rodziny Her-

bertów). Potem przeszliśmy na odnowiony 
już Cmentarz Orląt Lwowskich, który robi 
ogromne wrażenie. Później odwiedziliśmy 
mnóstwo świątyń ormiańskich, unickich, 
a także katolickich. Miasto liczy 800 tysięcy 
ludności, a 70% mieszkańców jest chrześci-
janami unickimi, uznającymi zwierzchność 

papieża. Widzieliśmy także najpiękniejszy 
w Europie pomnik A. Mickiewicza. 

Podczas turnusu zwiedziliśmy przepiękną, 
bogatą cerkiew prawosławną ojców Oblatów      
w Jabłecznie i starą, drewnianą cerkiew uni-
cką ojców Marianów w Kostomłotach. Od-
wiedziliśmy także miejsce kultu Maryjnego, 
Kodeń – kościół z cudownym obrazem Matki 
Boskiej, słynący z łask.

Na naszym szlaku wycieczkowym znalazł 
się jeszcze Zamość. Jest to stare, piętna-
stowieczne miasto założone przez hrabiego 
Jana Zamoyskiego. O godzinie 12-tej posłu-
chaliśmy hejnału, który jest trąbiony tylko 

na trzy strony świata. Na zachód, w stro-
nę Krakowa trębacz nie oznajmiał czasu, 
na znak dawnego zagniewania się Zamościa 
na Kraków.  Podziwialiśmy piękno Ratusza 
i wytworność kamienic wokół rynku. Podcie-
nie i attyki tych zabytkowych budowli wyróż-
niają je od stylu starych kamienic w innych 

miastach. Zwiedziliśmy pięk-
ną katedrę, w której spoczy-
wają zwłoki założyciela miasta 
i fundatora wielu budowli, dzi-
siejszych zabytków.

W czasie, gdy sprzyjało nam 
słońce korzystaliśmy z kąpieli 
słonecznych i wodnych. Pływa-
liśmy na rowerach wodnych, 
kajakach, a także statkiem, 
żaglówką, motorówką. Odważ-
niejsi byli nawet ciągnięci przez 
łódkę motorową na matera-
cach i bananie, co groziło upad-
kiem do wody. Jednak nasza 
ekipa wyśmienitych pływaków 
nie dała się zrzucić do wody, 
pomimo usilnych starań pana 
kierującego motorówką.

Wrażeń było mnóstwo, 
ale niestety wszystko szybko się 

kończy. Nadszedł czas powrotu    do ukocha-
nych Ząbek. Zdążyliśmy szczęśliwie powrócić 
do domów, przed szalejącą następnego dnia 
w Okunince nawałnicą, w której ucierpieli 
ludzie.

P.S. Składamy serdeczne podziękowanie 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wołominie, Fundacji Bankowej im. Dr 
Kantona, Fundacji Wspólna Droga za do-
finansowanie turnusu rehabilitacyjnego na-
szych podopiecznych. 

Dzieci i Rodzice z Koła TPD w Ząbkach

LETNI WYPOCZYNEK KOŁA TPD W OKUNINCE NAD J. BIAŁYM

śpiewały i tańczyły. Udowodniły, że z chęcią 
i z zapałem podejmują obowiązki szkolne 
i są już gotowe na złożenie ślubowania.

Po występach, głos zabrała pani dyrektor 
Irena Małyszczuk. Powitała gości, przedsta-
wiła wychowawczynie pięciu klas pierwszych. 
Zwróciła się do dzieci, podkreślając rangę  
wydarzenia i życzyła  im wielu sukcesów 
w nauce oraz radości w życiu.

Wreszcie nastąpił wzruszający moment 
ślubowania na sztandar szkoły. 119 odświęt-
nie ubranych pierwszoklasistów z przejęciem 
obiecywało, że będą dobrymi Polakami, po-
starają się dbać o dobre imię swojej klasy, 

szkoły i uczyć się jak kochać swoją Ojczy-
znę.

W tych postanowieniach będą wspierać 
ich rodzice, których przedstawiciele także 
uroczyście złożyli przyrzeczenie. Zaraz po-
tem, wychowawczynie klas, pasowały wiel-
kim ołówkiem uczniów na pełnoprawnych 
członków społeczności szkolnej.

Pierwszoklasiści otrzymali cukierki ufun-
dowane przez Radę Rodziców, które wrę-
czyła pani Barbara Budzyńska. Głos zabrali 
również panowie: wicestarosta Piotr Uściń-
ski i burmistrz Robert Perkowski, którzy 
są absolwentami naszej szkoły i z sentymen-

tem ją wspominając, przekazali życzenia bo-
haterom dnia.

Następnie dzieci udały się do swoich sal, 
gdzie czekał na nich poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców. Na pamiątkę tej uro-
czystości uczniowie otrzymali teksty ślubo-
wania. Od tej pory poczuli się prawdziwymi 
uczniami ze wszystkimi przywilejami, ale też 
obowiązkami.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, aby 
nie stracili zapału do nauki, pamiętali o sło-
wach ślubowania, a szkoła niech zawsze koja-
rzy się im z radosnym i życzliwym miejscem.

Elżbieta Żochowska



8

CO SŁYCHAĆ

6 października w Wołominie, na stadionie 
„Huraganu” odbyły się Trzecie Mistrzostwa 
Samorządowców Powiatu Wołomińskiego. 
W Mistrzostwach udział wzięło siedem dru-
żyn.

Urząd Miasta Ząbki również wystawił 
swoją reprezentację, której zostałem kapi-

tanem. Niestety w skład drużyny nie wszedł 
żaden pracownik Urzędu Miasta. Miałem 
poważne problemy ze skompletowaniem 

drużyny. Na szczęście radni stanęli na wy-
sokości zadania i aż pięciu weszło w skład 
reprezentacji Miasta.

Nieodzowna była też pomoc dwóch 
moich braci z Hufca ZHP. To jeden z nich 
Adam Kubicki w fazie rozgrywek grupowych 
strzelił jedynego gola reprezentacji Staro-
stwa, osiągając tym samym remis w spotka-
niu 1:1.

Drugi mecz fazy grupowej rozegrany zo-
stał z reprezentacją Urzędu Miasta Woło-
min. Mecz skończył się remisem 0:0.

W obydwu meczach wszyscy zawodnicy 
reprezentacji Urzędu Miasta Ząbki spisa-
li się wyśmienicie i dali z siebie wszystko. 
Korzystne wyniki wzmocniły w drużynie 
wiarę w swoje możliwości. Brawurowe akcje 
bramkarza Pawła Proniewicza gwarantowa-
ły bezpieczeństwo naszej bramki. Niestety 

w ostatnim meczu podczas 
zamieszania przed bramką 
mocno zraniłem Pawła w ra-
mię, co poskutkuje prawdo-
podobnie długim leczeniem. 
Radny Artur Murawski kil-
kakrotnie był bliski zdobycia 
dodatkowych bramek. Artur 
wspierał drużynę nie tylko 
swoim przygotowaniem kon-
dycyjnym i techniką, ale rów-
nież opracowując strategię 
gry. 

Przewodniczący Rady 
Miasta, Sławomir Ziemski 

wspaniale radził sobie na obronie i nie raz 
przyjemnie było popatrzeć jak zaskoczony 
przeciwnik tracił piłkę. Radny Waldemar 

Stachera mimo, iż nie był w pełni sił z powo-
du przeziębienia, również potrafił pokrzyżo-
wać plany napastników obcych drużyn.

Radny Tomasz Kalata jest przykładem, 
że upór i zacięcie potrafi być groźne dla 
przeciwnika. Kilka niesamowicie potężnych 
strzałów Tomka na bramkę mocno dało się 
we znaki bramkarzom.

Reprezentacja Ząbek weszła do półfina-
łu, gdzie spotkała się z reprezentacją Stra-
ży Pożarnej, a następnie w walce o trzecie 
miejsce z Urzędem Miasta Wołomin. Pod-
czas tego ostatniego meczu przegranego 1:3 

udało mi się strzelić honorową bramkę. Było 
to możliwe dzięki idealnemu dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego Sławka Ziemskiego.

Mimo przegranych w meczach półfina-
łowych wszyscy jesteśmy zadowoleni z zaję-
tego czwartego miejsca. Drużyna ma duży 
potencjał, który zamierza wykorzystać w na-
stępnych zawodach.

Marcin Kubicki

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Sławomir Ziemski świetnie sobie radzi z graczami Starostwa.

Drużyna Ząbek prawie w komplecie.

Kapitan ząbkowskiej drużyny Marcin Kubicki 
prezentuje zdobyte trofeum. 

Wyniki turnieju

1 miejsce – Straż Pożarna
2 miejsce – Urząd Miasta Kobyłka
3 miejsce – Urząd Miasta Wołomin
4 miejsce – Urząd Miasta Ząbki
5 miejsce – Policja Powiatowa
6 miejsce –  Reprezentacja Powiatu 

(Starostwo)
7 miejsce –  Reprezentacja Urzędu 

Skarbowego w Wołominie

Skład Reprezentacji Ząbek

1. Paweł Proniewicz – Nauczyciel W-F
2. Marcin Kubicki – Radny
3. Waldemar Stachera – Radny
4. Artur Murawski – Radny
5. Adam Kubicki – ZHP
6. Paweł Kubicki – ZHP
7. Sławomir Ziemski – Radny
8. Tomasz Kalata – Radny


