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Wybory samorządowe już 16 listopada

Warto iść i zagłosować

W

nadchodzących wyborach samorządowych każdy
wyborca będzie mógł oddać aż 4 głosy. Oprócz
burmistrza będziemy także wybierali radnych wszystkich
szczebli (gminnych, powiatowych i wojewódzkich czyli
do sejmiku).

Materiał finansowany przez
KW Prawo i Sprawiedliwość

Stosunkowo najłatwiejsze są wybory na
burmistrza, bo głosuje się na kandydatów na terenie całej
gminy. W tegorocznych wyborach sytuacja jest wyjątkowo prosta, bo startuje jedynie
dwóch kandydatów. Radnych miejskich wybieramy z mniejszych 21 okręgów (na str 13 prezentujemy
mapę Ząbek z podziałem na
okręgi). Z każdego okręgu
radnym zostanie osoba z największą liczbą głosów.
W przypadku wyborów
do rady powiatu tak jak
w wyborach na burmistrza
okręg stanowi całe miasto.
W tym roku wybierzemy
o jednego radnego więcej.
W sumie więc Ząbki będzie
reprezentować 4 radnych.
W wyborach do sejmiku
okręg głosowania jest już olbrzymi, obejmuje wszystkie
powiaty wokół Warszawy,
m.in. nasz powiat wołomiń-

ski. Karta do głosowania też jest olbrzymia, to
kilkunastostronicowa książeczka, z nazwiskami
z całego okręgu. Z terenu powiatu wołomińskiego
startuje kilkanaście osób, z samych Ząbek zarejestrowanych jest dwóch kandydatów.
W sumie oddamy zatem aż 4 głosy. To ważny
dzień, bo my wszyscy decydujemy, i każdy głos
bez względu na grubość portfela głosującego ma
taką samą siłę.

ZAPOWIEDZI

www.zabki.pl

Od poniedziałku (17.11) linia „Ząbki-2”
wraca na ul. 11 Listopada
Informujemy, że w związku z zakończeniem prac budowlanych
przy rondzie w rejonie ul. Szpitalnej i 11 Listopada od dnia 17 listopada (poniedziałek) linia „Ząbki-2” wraca na swoją stałą trasę ulicami
Wojska Polskiego, Rychlińskiego i 11 Listopada (w obu kierunkach).
W związku z tym od dnia 17 listopada od początku kursowania
linia Ząbki-2 już nie będzie zatrzymywała się na następujących przystankach: Wyspiańskiego 01 i 02 oraz Hallera 02 na ul. Batorego oraz
„Leszyckiego” na ul. Leszyckiego. Ponownie zostają uruchomione
przystanki Kuleszy, Wilcza, Tetmajera i Lisa Kuli na ul. 11 Listopada
w dotychczasowych lokalizacjach.
W związku ze zmianą stałej organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego dotychczasowy przystanek Wojska Polskiego w kierunku CH M1
zostaje zlikwidowany w zamian uruchamia się przystanek Szpital
Drewnica na ul. Rychlińskiego (w nowo wybudowanej zatoce).
Uwaga, tabliczki na przystankach z rozkładem „linii Ząbki-2” oznaczone datą 01-09-2014 r. (na fioletowym tle) za wyjątkiem likwidowanych i ponownie uruchamianych przystanków po 17 listopada
zachowują swoją aktualność w zakresie godzin odjazdów linii Ząbki-2.
W szczególności dotyczy to rozkładów na terenie Warszawy. Tabliczki
te będą sukcesywnie wymieniane w okresie późniejszym.
Trwają procedury zmierzające do uruchomienia dodatkowego
przystanku w na ul. Piłsudskiego przy 3 Maja (w miejscu zlikwido-

wanego przejazdu). Przystanek zostanie oznakowany i autobus linii
Ząbki-2 zacznie się na nim zatrzymywać po zakończeniu prac remontowych na ul. Piłsudskiego i po zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.
Do tego czasu najbliższym przystankiem w tym rejonie, na którym
będzie się zatrzymywała linia Ząbki-2 pozostaje przystanek Matejki.
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SAMORZĄD
skiego i poprawy infrastruktury naszego
miasta, a także przyszłych inwestycji.
Takie spotkania są wspaniałą okazją do
zwiększenia świadomości młodych ludzi
na temat działania władz samorządowych,
jak również zachęcają nas do zaangażowania w przyszłości, w kształtowanie „małej ojczyzny”. Tematyka ta doskonale wpisuje się
w cykl lekcji przeprowadzanych na zajęciach
z wiedzy o społeczeństwie.

Lekcja samorządowa w Gimnazjum Nr 2

Piotr Tyszkiewiczy
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 2

30 października z inicjatywy dyrektor
p. Małgorzaty Zyśk oraz opiekunki Samorządu Szkolnego p. Agnieszki Iwanowskiej,
odbyło się w naszej szkole coroczne spotkanie uczniów klas trzecich z przedstawicielami Urzędu Miasta. Zaproszeni goście,
prelegenci spotkania, burmistrz p. Robert
Perkowski wraz ze swoim zastępcą – p. Arturem Murawskim, przybliżyli młodzieży zasady funkcjonowania naszego samorządu.
W swoim wystąpieniu panowie przedstawili
nie tylko rolę samorządów lokalnych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), ale
także sposoby zarządzania gminą, powiatem i województwem. Następnie z wielkim
zaangażowaniem udzielali odpowiedzi na
szereg naszych pytań, dotyczących dotychczasowych dokonań samorządu ząbkow-

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Marki, ul. Piłsudskiego 2
wejście od ul. Drewnickiej
naprzeciwko wyjazdu z Makro

514 151 312
Godziny otwarcia:
pon.–czw.: 10:00–23:00
piąt.–sob.: 11:00–01:00
niedz.:
10.00–20:00

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo
(pełen zakres)
– serwis klimatyzacji
– wulkanizacja
– mechanika pojazdowa
– korzystne umowy
serwisowe dla firm
tel. (22) 781-54-64;
605-580-590
www.romika.com.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
– badania profilaktyczne
pracowników (wstępne, okresowe,
kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323
www.lekarz-zabki.pl

PASMANTERIA
I PREZENTY
www.pasmanteriaiprezenty.pl

W ofercie mamy wiele
pomysłów na prezenty
na każdą okazję oraz
artykuły pasmanteryjne,
niepowtarzalne dodatki
i ozdoby.

Zapraszamy również do
SKLEPIKU !!!!
Ząbki ul. Powstańców 6
www.pasmanteriaiprezenty.pl

tel. 722-064-624

SPRZEDAM
dom 110 m2
z garażem
wolnostojącym 50 m2

Działka 900 m2
Ząbki,
ul. Narutowicza 13

Tel. 22 781 60 76;
502 733 415
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Woda będzie tańsza
Rozmowa z Romualdą Lizak, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach

W

łasne ujęcie wody to nie tylko zamiary czy plany ale już konkretne działania. Na jakim etapie
jest realizacja ząbkowskiego SUW-u?

Można powiedzieć, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
zajmuje się sprawą budowy Stacji Uzdatniania Wody już od dłuższego
czasu. W trakcie gdy były prowadzone działania związane z zakupem
terenu przez władze miasta, które zostały już sfinalizowane, to my
przygotowywaliśmy się od strony technicznej i dokumentacyjnej. Do
dnia dzisiejszego udało się wykonać odwierty dla ujęć wodnych. Właściwie mamy już dwa ujęcia gotowe do funkcjonowania.
Stacja Uzdatniania Wody jest to kompleks urządzeń, technologii
oraz obiektów. Ujęcia to miejsca,w których jest ujmowana woda, która
potem jest przetłaczana do układu technologicznego, znajdującego
się w obiektach. Następnie woda jest magazynowana w zbiornikach
i kierowana do sieci. Sama Stacja Uzdatniania Wody jest to inwestycja
składająca się z wielu elementów. Oczywiście ujęcia są zasadniczą częścią całego przedsięwzięcia, ponieważ możliwość budowy SUW-u pojawia się wówczas, gdy ujęcia mają dostateczną wydajność i możliwe
jest uzdatnianie tej wody. Nasza woda jest w dobrej jakości i w ilości,
która zapewnia właściwe funkcjonowanie miasta.
Lokalizacja jest dobra, na uboczu miasta, nie wchodzi w rejon
urbanistyczny, w bardzo dobrym rejonie również z punktu widzenia
ochrony wód, bo w rejonie leśnym.
Jakie konkretnie formalności udało się już przeprowadzić?
Jak wspomniałam ujęcia wody zostały już wykonane. W przypadku
tej inwestycji mamy do czynienia z szeregiem zadań dokumentacyjnych. Jesteśmy po zatwierdzeniu zasobów, po procedurze związanej
z wydaniem raportu oddziaływania na środowisko. Lada moment powinniśmy uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Właściwie jesteśmy na
ukończeniu projektu technicznego SUW-u.
Jak długo potrwają jeszcze prace przygotowawcze?
Prace nad dokumentacją będą jeszcze trochę
trwały. Samo pozwolenie na budowę planujemy
uzyskać już w przyszłym roku. W przyszłym roku
zostanie też ogłoszony przetarg na wyłonienie
wykonawcy stacji.
Co Państwa skłoniło do budowy własnej
stacji?
SUW budujemy z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względów ekonomicznych, i po drugie, ze
względu na bezpieczeństwo i standardy zasilania.
W tej chwili mamy 3 kierunki dostaw wody z zewnątrz. Niestety obecnie nie są one całkowicie
pewne. Po wybudowaniu własnej stacji sytuacja
się zmieni. Będziemy też mogli poprawić warunki
zasilania, np. zapewnić stałe ciśnienie wody.
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Aspekt ekonomiczny jest równie ważny. Obecnie nie zależy tylko
od nas. Warszawa ma swój punkt widzenia i swoją politykę względem
ościennych gmin, w stosunku do których nie ma obowiązków ustawowych. Dlatego najbardziej optymalną decyzją będzie budowa własnej
Stacji Uzdatniania Wody.
Jak ceny mogą się kształtować w przyszłości
przy uruchomieniu własnego SUW-u?
Były prowadzone kalkulacje. Na pewno będzie
taniej, bo punktem wyjściowym będą kontrolowane w 100% koszty produkcyjne wody związane
z funkcjonowaniem SUW-u. W tym obszarze spodziewamy się największych zmian. Na cenę wody,
jak i ścieków składa się wiele elementów (do ceny
produkcji/zakupu dochodzą: koszty dystrybucji,
eksploatacji sieci i urządzeń, obsługi klientów, administracji).
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków Ząbki
są prawnie zobowiązane do działania w określonych
ramach cenowych. Cenę trzeba kształtować w oparciu o koszty, które przedsiębiorstwo faktycznie ponosi.
Można dodać do tych kosztów marżę, która pozwala
prowadzić działalność rozwojową (budowa wodociągów, kanalizacji czy SUW). Przypomnę, że od kilku lat
nasza marża taryfowa wynosi „0”.
Cena odbioru ścieków, w porównaniu do sąsiednich gmin, jest
w Ząbkach niższa (np. w porównaniu z Zielonką czy Markami).
Mamy wyższą cenę niż w Warszawie, bo nasz MPWIK w Warszawie
w swojej cenie usługi (obejmującej koszty oczyszczanie ścieków,
ich przesyłu, eksploatacji urządzeń, obsługi klientów, administracji),
ujmuje również marżę handlową, a przecież do ceny warszawskiej
musimy doliczyć własne koszty. Cena warszawska nie uwzględnia potrzeb remontowych i rozwojowych urządzeń w Ząbkach
służących świadczeniu usługi poszczególnym odbiorcom usług
w mieście.
Natomiast same koszty sprzedażowe czy administracyjne to śmiem
stwierdzić, że mamy jedne z najniższych. Za sukces uważam również
fakt, że przez te ostatnie lata udało się utrzymać łączne koszty usług
zewnętrznych pod kontrolą.
Rozumiem, że koszty wody można obniżyć jedynie poprzez
budowę własnego SUWu?
Jeśli chodzi o wodę to na pewno tak, bo będziemy mieli do czynienia z kosztem produkcji a nie zakupu. Stopień zwodociągowania
Ząbek jest nieporównywalnie większy niż w 2006 roku, kiedy to zwodociagowanie było na poziomie 40%. Dziś zwodociagownych jest już
80% ulic. To oznacza, że w poprzednich latach zwodociągowaliśmy
108 ulic (ponad 37 km).
Cena jest ważna ale też bezpieczeństwo ciągłości zasilania. Udało
się w mieście wybudować pierścieniowy układ obiegu wody, który to
znakomicie poprawia.
Dziękuję za rozmowę.
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Informacja w sprawie lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych
Szanowni Państwo,
 rodzice/prawni opiekunowie dzieci niepełnoletnich uczęszczających
w roku szkolnym 2013/2014 do różnego typu szkół ponadgimnazjalnych,
zameldowanych na terenie Miasta Ząbki,
 pełnoletni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do różnego typu szkół ponadgimnazjalnych, zameldowani na terenie Miasta
Ząbki.
Informujemy uprzejmie, że władze Miasta Ząbki przyjęły Uchwałę
Nr LXI/586/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do
szkół ponadgimnazjalnych. Ww. program ma na celu promowanie, wspieranie
i docenianie osiągnięć uzdolnionej młodzieży, która:
 jest zameldowana na terenie Miasta Ząbki,
 uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych różnego typu,
 osiągnęła sukcesy w nauce, w sporcie, w działalności artystycznej, poprzez
swój udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych
oraz zawodach sportowych, organizowanych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Zgodnie z § 2 cytowanej powyżej Uchwały Nr LXI/586/2014 Rady Miasta
Ząbki z dnia 23 października 2014 r. ustalono się następujące formy realizacji ww.
Programu:
1) udzielanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia
w nauce działalności artystycznej i sporcie,
2) udzielanie stypendiów dla uczniów będących finalistami konkursów,
olimpiad przedmiotowych, artystycznych oraz zawodów sportowych
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Szczegółowe warunki udzielania uczniom stypendiów, o których mowa w § 2,
ich zakres, treść oraz tryb postępowania w sprawach udzielania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stanowiący załącznik do uchwały.
Należy nadmienić, ze zgodnie z zapisami określonymi w ww. regulaminie, stypendium może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące
warunki:
1) posiada wybitne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej lub sporcie
i który uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie, olimpiadzie przedmiotowej, artystycznej lub w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
2) uzyskane osiągnięcia opisane we wniosku o przyznanie stypendium potwierdza stosowną dokumentacją, w szczególności dyplomami, zaświadczeniami lub certyfikatami;
3) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnął średnią
ocen z przedmiotów edukacyjnych na koniec roku szkolnego co najmniej
4,75 w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:
1) uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodzic lub opiekun prawny
ucznia;

2) szkoła, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody ucznia
pełnoletniego albo rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.
W celu otrzymania stypendium należy wypełnić stosowny wniosek. Wzór
wniosku o przyznanie stypendium należy pobrać ze strony internetowej Urzędu
Miasta Ząbki (informacja o stypendiach patrz Załącznik nr 3, wypełnić go oraz dołączyć do wniosku stosowną dokumentację:
1. dokumentację potwierdzającą uzyskanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym
2. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej podpisane przez jej dyrektora
o uzyskanej przez ucznia ocenie z zachowania i średniej ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załączoną do wniosku stosowną dokumentacją w przedmiotowej sprawie składa się w Urzędzie Miasta
Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki w terminie do dnia 30 listopada
2014 r.
Informujemy, że do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium powołuje się Komisję Stypendialną, która działa zgodnie z Regulaminem Komisji
Stypendialnej
Wysokość stypendium wynosi dla ucznia będącego laureatem, finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych lub artystycznych albo zawodów sportowych:
1) na szczeblu powiatowym – 800,00 zł;
2) na szczeblu wojewódzkim – 1000,00 zł;
3) na szczeblu ogólnopolskim – 1200,00 zł;
4) na szczeblu międzynarodowym – 1500,00 zł.
Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku, w terminie do dnia
31 grudnia, w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Ząbki.
W przypadku, gdy nie wystarcza środków finansowych, aby przyznać stypendium wszystkim uczniom spełniającym warunki do jego otrzymania, Komisja ustala listę kolejności uczniów, poczynając od ucznia, który zdobył największą
liczbę punktów, z zachowaniem następujących zasad:
1) w przypadku równej liczby punktów o kolejności uczniów rozstrzyga
liczba punktów uzyskanych za udział w olimpiadzie przedmiotowej
lub artystycznej albo w zawodach sportowych, przy czym uczeń z wyższą liczbą punktów zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą
liczbą punktów;
2) gdy liczba punktów uzyskana za udział w olimpiadzie przedmiotowej lub
artystycznej albo w zawodach sportowych jest równa, o kolejności ucznia
na liście rozstrzyga średnia ocen z przedmiotów edukacyjnych, przy czym
uczeń z wyższą średnią zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą
średnią;
3) jeżeli kolejności na liście nie można ustalić według zasad, o których mowa
w pkt 1 i 2, o kolejności ucznia na liście rozstrzyga ocena z zachowania,
przy czym uczeń z oceną wyższą zajmuje na liście miejsce przed uczniem
z oceną niższą.

WARSZTAT
DEKARSKI
• ciecie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760
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Ul. Powstańców z wiaduktem?

T

rwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji ul. Powstańców na odcinku od skrzyżowania z ul. Dziką do skrzyżowania z modernizowaną
drogą wojewódzką nr 631.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi o istniejącej nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Dzikiej do drogi wojewódzkiej
DW 631, przebudowę chodników, skrzyżowań i zjazdów oraz budowę
ścieżki rowerowej i miejsc parkingowych oraz wykonanie elementów
bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego i poziomego na drodze gminnej.
Długość odcinka przebudowy wynosi 1 090 m. Przekrój ul. Powstańców został zaprojektowany jako jednojezdniowy trzypasowy

Mazowieckie Centrum Psychiatrii
„Drewnica” Sp. z o.o.
w Ząbkach, ul. Rychlińskiego 1,
zaprasza
do pracowni radiologicznej
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–19.30.
Od dnia 03.11.2014 r. poza usługami
w ramach NFZ oferujemy również
odpłatne wykonywanie zdjęć RTG
(obowiązuje skierowanie).
Pracownia RTG tel. 22 390-08-10,
cennik usług – www.drewnica.pl
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3x3,0 m z pasem środkowym przeznaczonym do skrętów w lewo
na skrzyżowaniach i zjazdach. Chodnik południowy o szer. 3,0 m. Po
stronie północnej planowana jest ścieżka rowerowa szer. 2,5 m oraz
chodnik o szer.2,0 m. Budowana nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 1090 m będzie posiadała nawierzchnię przystosowaną do ruchu
o kategorii KR3. Woda z nawierzchni drogowej spadkami poprzecznymi poprzez wpusty będzie spływać do kanalizacji deszczowej. Ze
względu na komunikację autobusową projektowane są zatoki autobusowe w okolicy skrzyżowania z ul. Maczka oraz ul. Projektowaną.
Skrzyżowania z ul. Maczka oraz ul. Projektowaną projektuje się jako
rondo małe o promieniu wewnętrznym 17 m. Przewiduje się połączenie ul. Powstańców z ul. Żołnierską (droga wojewódzka 631) jako węzła
typu WB z poprowadzeniem łącznicy nad DW631 (wiadukt) i pasami
włączenia i wyłączenia po stronie wschodniej.
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Otrzęsiny i Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 2

14

października 2014 roku, w Dniu Edukacji Narodowej, w Gimnazjum nr 2 odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Z okazji „Dnia Nauczyciela” przewodnicząca Rady Rodziców Alicja Ośkiewicz złożyła Gronu Pedagogicznemu i pracownikom szkoły moc gorących życzeń oraz na ręce Małgorzaty Zyśk – dyrektora szkoły przekazała skromne upominki w postaci
pendrive’ów i słodyczy. Do życzeń przyłączył się burmistrz Robert Perkowski, który razem z dyrektorem gimnazjum wręczył nauczycielom i pracownikom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Po części oficjalnej uczniowie klas pierwszych przenieśli się na wyspę piratów,
by zmierzyć się ze sobą w konkurencjach sportowych, artystycznych i wiedzy ze
znajomości szkoły. Zwyciężyła drużyna z klasy Ie, której uczniowie otrzymali słodki
poczęstunek. Podczas uroczystości wręczono też nagrody za konkurs ze znajomości statutu. Pierwsze miejsce równolegle zajęły klasy I f oraz I g. Najlepszy wynik
uzyskał uczeń klasy I a Maksymilian Podgórski. Nagrodą był album „Miejsca
Święte” wydany z okazji 30 rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks.
J. Popiełuszki, która przypada 19 października 2014 roku. W albumie tym umiesz-

czone zostały obszerne informacje oraz galeria zdjęć z życia mieszkańców Ząbek,
parafii pw. „Trójcy Świętej” oraz naszego gimnazjum, którego patronem jest ks.
Jerzy. Uroczystość ślubowania klas pierwszych swoją obecnością zaszczycili: burmistrz Robert Perkowski, wiceburmistrz Artur Murawski, poprzedni dyrektor szkoły
Halina Wielądek, kierownik świetlicy „Schowek” Justyna Fijałkowska, radni Zofia
Dąbrowska i Paweł Poboży oraz przedstawiciele Rady Rodziców na czele z przewodniczącą Alicją Ośkiewicz i skarbnikiem Moniką Koszewską.
Gim 2

Gimnazjum Nr 2 w programie „Szkoły Warszawskie”

Z

aczynamy wdrażać w naszym gimnazjum Program Szkoły Uczącej się, przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko
– Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Teachers College (Columbia). Przystąpiliśmy do Programu Szkoły Warszawskie, który
w swoim założeniu realizuje ocenianie wspierające rozwój ucznia poprzez stosowanie oceniania kształtującego OK.

Ze środków zewnętrznych (unijnych, organizacji pozarządowych), są finansowane cykliczne szkolenia z OK dla kadry zarządzającej – dyrektora szkoły
Małgorzaty Zyśk i wicedyrektora Barbary Kuta. W rocznym kursie z oceniania
kształtującego OK uczestniczy sześciu nauczycieli – liderów: Agnieszka Iwanowska, Monika Mierzejewska, Bożena Sęktas, Anna Woch, Alicja Węsierska-Jonasz i Beata Więcek. W listopadzie, w szkole odbędzie się szkolenie
Rady Pedagogicznej z oceniania wspierającego OK, przeprowadzone przez
trenerów z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Nauczyciele – liderzy będą stopniowo wprowadzić ocenianie kształtujące OK, gdyż wymaga to od nich przestawienia się na inny tok myślenia,
wdrożenia działań wspierających uczniów poprzez dostarczanie im informacji zwrotnej o postępach w nauce (z czym uczeń radzi sobie świetnie i nad
czym musi jeszcze popracować). Grono Pedagogiczne musi dobrze poznać
metodę, przekonać się o korzyściach płynących z jej stosowania dla młodzieży, dla siebie i dla szkoły (rozwój gimnazjalistów, lepsze wyniki nauczania
i egzaminów gimnazjalnych).

Wchodząc do Programu Szkoły Warszawskie nasze gimnazjum dostało
również propozycję współpracy, dotyczącą praktyk metodycznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Dzięki inicjatywie Centrum
Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności i Teachers College (Columbia) ma powstać w Warszawie College
Nauczycielski oparty na wzorcach i doświadczeniach Teachers College. Profesor A. Lin Goodwin, będąca wykładowcą tej prestiżowej uczelni, była głównym
prelegentem na konferencji Szkół Warszawskich, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół biorących udział w tym projekcie. Wystąpiła z wykładem „Praktyka
kliniczna i nauczanie w USA”. Na spotkaniu poinformowano dyrektorów, że
College Nauczycielski ma powstać w Warszawie, w przeciągu dwóch lat. Jest
to okres potrzebny również naszej szkole do wdrożenia oceniania kształtującego OK i podjęcia decyzji, czy jesteśmy gotowi do współpracy z uczelnią,
której celem jest profesjonalne przygotowanie przyszłej kadry nauczycielskiej,
zarówno pod względem merytorycznym, jak i dydaktycznym.
PG2

Piękny gest kibiców
31.10 grupa kibiców Dolcanu Ząbki zrzeszona w Stowarzyszeniu Duma Warszawskiego Przedmieścia z okazji Święta Wszystkich Świętych, zapaliła blisko
130 zniczy w barwach klubowych na ząbkowskim cmentarzu, przy pomnikach oraz pamiątkowych tablicach znajdujących się na terenie naszego miasta. Za znicze dziękujemy Panu Markowi Jabłońskiemu.
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arki odpadami komunalnymi

działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ząbkach,
ci przez gminę za odpady oraz pobieranie ustalonych stawek opłat od mieszezentujemy wyjaśnienia na najczęściej zadawane pytania oraz wątpliwości.
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Spotkanie z inspektorami Transportu Drogowego

28.

5 pojemników.
wielkość
altany uniemożliwia
ustawienie
5 pojemników
10.Jeżeli
2014
r. w Szkole
Podstawowej
Nr 3 w
sali gimdopuszcza się stosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów frakcji
nastycznej odbyło się spotkanie uczniów klasy
suchych pojemników wielokomorowych, przeznaczonych do selektywnego
drugiej
z inspektorami
Transportu
gromadzenia
kilku rodzajów odpadów
frakcji Drogowego.
suchych. Jedynie szkło zawsze
powinno być zbierane osobno.
Czy pojemniki i worki będą dostarczane przez Miasto?
W zabudowie jednorodzinnej Miasto dostarczy mieszkańcom kolorowe
worki na surowce wtórne oraz w okresie letnim dodatkowe, brązowe na odpady
z ogrodów. Pojemniki, na odpady, których nie udało się wysegregować oraz na
bioodpady zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki,
z których korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy
odpadów, który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.
W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w pojemnikach, które
zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, z których
korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy odpadów,
który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.
Jak często będą wywożone odpady?
W zabudowie jednorodzinnej pojemniki z odpadami, których nie udało się
wysegregować oraz z bioodpadami będą opróżniane raz na dwa tygodnie bez
względu na stopień ich zapełnienia. Worki będą odbierane raz na miesiąc. W
okresie letnim, worki z odpadami z ogrodów także będą odbierane raz na dwa
tygodnie.
W zabudowie wielorodzinnej wykonawca będzie miał obowiązek odbierać
odpady z częstotliwością dopasowaną do potrzeb osiedla jednak nie rzadziej
niż raz w tygodniu.
Pierwsza
część
spotkania
dotyczyła omówienia
Czy zmiany
dotyczą
także przedsiębiorstw
na terenieogólnych
Miasta? zasad
bezpieczeństwa
na drodze.
Inspektorzy
Inspekcji Transportu
Nie. Rada Miasta
Ząbki postanowiła
nie przejmować
obowiązkówDrogogospowego
przeprowadzili
ciekawą nieruchomości
lekcję dotyczą
bezpiecznegoazachodarowania
odpadami od właścicieli
niezamieszkanych,
na których powstają odpady komunalne.

MEBLE „OSKAR”

cji. Jest
ręgową

05-091 Ząbki
ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73
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Firma sprzątająca

wania się na drodze i przepisów ruchu drogowego. Zajęcia miały
charakter interaktywny. Dzieci uczestniczyły w grach edukacyjnych
i zabawach oraz otrzymali drobne upominki. Umundurowani inspektorzy chętnie i wyczerpująco opowiadali o swojej pracy i odpowiadali
na pytania uczniów.
W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzenia
radiowozu, którymi poruszają się Inspektorzy Inspekcji Transportu
Drogowego. Spotkanie było bardzo owocne.
Dorota Kalbarczyk

www.zabki.pl
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Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie

18

października br. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się niecodzienna uroczystość
wręczenia medali Prezydenta RP parom za długoletnie pożycie małżeńskie. Tym razem burmistrz
Robert Perkowski wręczył odznaczenia jubilatom Annie i Eugeniuszowi Stępniak, którzy obchodzili
60 rocznicę ślubu, tzw. diamentową oraz Jadwidze i Czesławowi Ostrowskim z okazji 50 -cio lecia pożycia,
tzw. złota rocznica.
Uroczystość poprowadziła kierownik USC Joanna Konieczna.
W uroczystości wraz z burmistrzem uczestniczyli przedstawiciele rady
miasta a także najbliżsi jubilatów – rodzina i znajomi. Tego dnia były
dla Jubilatów serdeczne życzenia, kwiaty, szampan i pamiątkowe
zdjęcia z okazji tak pięknych, godnych naśladowania diamentowych
i złotych godów.
Wszystkim Jubilatom życzymy samych radosnych wspólnych chwil,
zadowolenia z życia rodzinnego oraz wiele zdrowia, oby kolejne lata
upływały im w równie miłej, jak rocznica, atmosferze
I.P.
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„MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE”
Szanowni Mieszkańcy,
Zbliżają się nowe wybory, czteroletnia kadencja wybranych w 2010 r. radnych dobiega końca.
Siłą rzeczy jest to czas podsumowań i refleksji. Na
początek kilka z nich.
Wszystko, w czym bierzemy udział, zależnie
od intencji, jest tkaniną bezinteresownych dobrodziejstw, bądź małych czy
większych niegodziwości.
Przekleństwem człowieka jest brak autentycznego zaangażowania i egoistyczne nastawienie na pilnowanie biegu spraw własnych.
Wyrachowanie, sobkostwo i liczykrupstwo stają się cnotą i synonimem
zaradności, a bezinteresowne działanie na rzecz innych- naiwniactwem, które
należy skrytykować i wyśmiać.
Przysłowiowa strzała w serce albo rzut siekierą w plecy temu, kto oczekuje od innych bezinteresownego wsparcia, pracy, działania. Prędzej czy później
zyskuje opinię naiwniaka bądź cwaniaczka, którego należy unikać jak średniowiecznej dżumy. Praca za darmo jest w obecnej dobie skandalem, a wolontariat teorią nijak nie przystającą do idei wygodnego, konsumpcyjnego życia.
Bierny konsument życia zamienia się w człeczka, miałkiego strachliwego
człowieczka, który dowartościowuje się nieszczęściami i problemami innych,
a w szlachetnym bezinteresownym działaniu znajduje przysłowiową „dziurę
w całym”.
Skarlenie ducha jest utożsamiane z życiowym praktycyzmem, a brak życzliwości i egoistyczne nastawienie na siebie-z duchowym rozwojem osobistym.
Jest to współczesna odmiana narcyzmu, której należy przeciwstawić przekonanie, że człowiek nie jest samotną wyspą.
Pokaż , co dobrego zrobiłeś bezinteresownie na rzecz innych , a powiem
ci, kim jesteś”. Tę na nowo ukutą parafrazę starego jak świat powiedzenia należałoby zacytować każdemu do ucha. Weźmy je sobie do serca, zaczynając
od oceny własnych działań, aby rozglądnąwszy się dookoła móc uczciwie powiedzieć: „i w moim otoczeniu działa cichy bohater, osoba, której bezinteresowność i wspaniałą postawę należy właściwie ocenić”.
Tak więc dziękując za współpracę Panu Burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu i Wiceburmistrzowi Arturowi Murawskiemu, Radnym Miasta Ząbki
m.in. Waldemarowi Stacherze, Monice Kamińskiej, Zofii Dąbrowskiej, Agnieszce Mastalerskiej, Zycie Kurowskiej, Wojciechowi Polkowskiemu,Robertowi
Świątkiewiczowi oraz Przewodniczącemu Rady MiastaWojciechowi Gutowi,
wspierającym w różnych latach akcje charytatywne organizowane przez Fundację AND I AM UP, szczególne wyrazy uznania kieruję w stronę Pani Agnieszki
Gmitrzuk, wyróżniającej się w działalności na rzecz mieszkańców Radnej Miasta

Ząbki mijającej właśnie kadencji, wspaniałej osoby o wielkim sercu, która ufundowała z części swojej diety stypendium rehabilitacyjne dla Artura Szymona
Dąbrowskiego, niepełnosprawnego chłopca z zespołem Downa i autyzmem.
Systematycznie, przez okres czterech lat współfinansowała rehabilitację dziecka, w znacznym stopniu przyczyniając się do poprawy jego funkcjonowania.
Jest to zaledwie jedna z wielu inicjatyw na rzecz niepełnosprawnych
dzieci podejmowanych przez Panią Agnieszkę, która razem z Panem Waldemarem Stacherą, wieloletnim Radnym Ząbek, aktywnie wspiera od lat działania Fundacji AND I AM UP- pierwszej w Polsce na rzecz dzieci z zespołem
Downa, zupełnie bezinteresownie, z potrzeby serca, zgodnie z wyznawanymi
przez siebie wartościami, śpiesząc z pomocą rzeczową, finansową i duchową
wszystkim potrzebującym.
Ta wspaniała żona, troskliwa matka i aktywna bizneswoman jest osobą
szczególnie przyjazną mieszkańcom Ząbek.
Głębokie zrozumienie spraw ludzkich, wielka energia i błyskotliwa inteligencja pozwalają Pani Agnieszce przekuwać beznadziejną codzienność pozornie nierozwiązywalnych spraw na skuteczne działania zakończone sukcesem.
To właśnie kryje się za przyjaznym uśmiechem i przenikliwym spojrzeniem
prosto w oczy Pani Agnieszki, cichej bohaterki spraw ludzkich.
Tacy ludzie naprawdę są wśród nas, są a nie „bywają”. Nie ma urlopu od
człowieczeństwa, bo prawdziwymi ludźmi musimy być zawsze i wszędzie.
Doceniając niewymierną wartość i szlachetność podejmowanych działań, całym sercem dziękuję Pani Agnieszce za prawdziwe serce: dla niepełnosprawnych dzieci, borykających się z problemami mieszkańców i naszego
dynamicznie rozwijającego się miasta, którego cichą bohaterką Pani Agnieszka
pozostanie na zawsze, we wdzięcznej, ludzkiej pamięci.
Wyrazy uznania przekazuję również Radnemu Grzegorzowi Siwkowi, który zorganizował pomoc dla ciężko chorego dziecka z Ząbek oraz Sekretarz
Miasta Ząbki, Pani Patrycji Żołnierzak, za wspieranie kolejnych akcji sprzątania „Leśnego Zakątka” i sukcesywną poprawę wyglądu, jak i funkcjonalności miejskiego placu zabaw dla dzieci, usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic
Szwoleżerów i Dzikiej.
„Obojętność, wyrachowany krytycyzm i zły dystans do świata są nieuleczalną chorobą serca współczesnego człowieka”. Dlatego patrzmy głęboko
w serca kandydatów na radnych, wyławiając te najlepsze.
Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezes Fundacji AND I AM UP – pierwszej w Polsce
na rzecz dzieci z zespołem Downa
Radna Miasta Ząbki
Joanna Dąbrowska

Bezcenne spotkanie ku dojrzałości szkolnej

N

asi absolwenci wielokrotnie odwiedzają Przedszkole „Leśny Zakątek”, będąc już uczniami klas starszych. Chętnie czytają dzieciom utwory literackie, bawią się z młodszymi kolegami, opowiadają o swoich sukcesach w szkole. Jest to dla nas najlepszy dowód na to, że wychowankowie miło wspominają czas spędzony w naszym przedszkolu.
My natomiast raz,
do roku przed zakończeniem edukacji przedszkolnej uczestniczymy w lekcji,
mamy możliwość poznania
pomieszczeń szkolnych takich jak: sale lekcyjne, świetlica czy sala gimnastyczna.
Ale to za mało, dlatego…
W tym roku postanowiliśmy urozmaicić naszą współpracę ze Szkołą
i wprowadziliśmy cykl comiesięcznych spotkań. Już
w październiku zaprosiliśmy do siebie uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2.
Przybyłych gości na progu
przedszkola powitała pani dyrektor Beata Krajewska. Krótkie spotkanie z panią dyrektor szybko przełamało pierwsze „lody”.
Hasłem przewodnim spotkania było „Żyjmy bezpiecznie”. Niespodzianką,
jaką przygotowały przedszkolaki dla przybyłych gości było przedstawienie
wystawione przez dzieci z grup: Rumianki i Iskierki na temat bezpieczeństwa. Na tym niespodzianki się nie skończyły, bowiem na scenie pojawili się
przedstawiciele Straży Pożarnej. Opowiedzieli o odpowiednim zachowaniu
się podczas różnego rodzaju zagrożeń, zaprezentowali strój strażaka, urządzenia służące do gaszenia, zapoznali ze swoją niebezpieczną i jakże odpo-
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wiedzialną pracą. Na koniec
dzieci uczestniczyły w scenkach zaaranżowanych przez
strażaków, podczas których
musiały wykazać się znajomością numerów alarmowych i umiejętnością
powiadamiania służb ratowniczych o napotkanym
niebezpieczeństwie.
Spotkanie zakończyło
się w ogrodzie przedszkolnym, gdzie przedszkolaki
zmierzyły się z uczniami
w konkrecji przeciągania
liny. Sędzią oczywiście był
jeden z naszych prelegentów. Wynik nie był zaskoczeniem: 1:1.
Obserwując radość i zaangażowanie obu grup, jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez
nas zajęcia integrujące dzieci szkolne z przedszkolnymi mają sens i dają
wymierne efekty, a naszym podopiecznym niewątpliwie ułatwią start
w szkole.
Magda Ratyńska
Koordynator zespołu do spraw współpracy ze szkołą
Publiczne Przedszkole nr 2 „Leśny Zakątek”
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Nieustannie zakochani w Ząbkach

T

akie właśnie hasło powinno przyświecać wszystkim, którzy do tej pory aktywnie uczestniczyli w rozwoju naszego
Miasta i chcą czynić to dalej.

Przez ostatnich kilka lat Ząbki bardzo się zmieniły,
powstały tak ambitne inwestycje jak: miejska pływalnia, tunel drogowy, najnowocześniejsze i największe
w Polsce przedszkole, trybuna do rozgrywek pierwszoligowych, nowe pomieszczenia MOK i MOSiR, ponad
70 ulic, kilometry wodociągów, niemal dziesięć boisk
ze sztuczną nawierzchnią, wyremontowano wszystkie
starsze szkoły, zakupiono kilka hektarów gruntów (pod
szkołę, SUW, drogi) itp. Łącznie udało się zrealizować
inwestycje na przeszło 250 milionów złotych, tylko duże miasta miały podobny poziom.
To właśnie Ząbki uruchomiły pierwszy w Polsce darmowy transport publiczny, dzięki czemu stały się centrum zainteresowania w kraju i za granicą,
znajdując naśladowców. Równolegle ze współpracą
z warszawskim ZTM zostały uruchomione dodatkowe pierwszostrefowe linie 199, 345 oraz linia nocna.
Dzięki naszym mieszkańcom oraz dzięki powyższym przedsięwzięciom w ostatnich miesiącach znaleźliśmy się w ścisłej czołówce kilku ogólnopolskich
rankingów np.: Rzeczpospolita – 18 miejsce, Miesięcznik
Samorządowy Wspólnota – 8 miejsce, Firma Consultingowa CURULIS – 2 i 9 miejsce. W Polsce jest około 2500
samorządów, więc wyniki wyglądają imponująco. Również sam Marszałek Adam Struzik przyznał nam aż trzy
statuetki LIDERa w pozyskiwaniu środków unijnych…
Oczywiście, pomimo iż Miasto Ząbki inwestuje
i rozwija się najszybciej ze znanych gmin, to jest jeszcze wiele zaległości i potrzeb inwestycyjnych. Niektórzy mamią nas przyłączeniem do Warszawy, robiąc
pozory że nagle wszystko się zmieni, inni wytykają, że
w Ząbkach mało się robi sami nic nie oferując. Nadmienię, że sama Warszawa ma też swoje problemy i nie
jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich mieszkańców np. Targówek na przyszły rok ma zaplanowane
ok. 5 mln zł na inwestycje przy 200 mln budżecie. Dla
porównania Ząbki na 100 mln budżet co roku wydają
średnio ponad 30 mln na inwestycje. Czy na pewno
takiej oczekujemy zmiany?
Dlatego potrzebujemy sprawdzonych i godnych
zaufania społecznego osób, które z zaangażowaniem
i obiektywnym podejściem będą dbały o dynamiczny
rozwój miasta. Nie potrzebujemy pustych obietnic ani
destrukcyjnych działań.
Gorąco wierzę w Nasze Miasto, jego potencjał
i przyszłość. Marzę, by w przyszłości Ząbki stały się
atrakcyjnym miejscem nie tylko do zamieszkania, ale
również do spędzania tu wolnego czasu. Gdzie razem
z rodziną możemy wybrać się na basen, przespacerować, po drodze zjeść lody i wpaść na odświętny obiadek czy wypić kawę. Miło mi będzie, gdy odwiedzający
nas goście powiedzą: „ale fajne te Ząbki, nie wiedziałem, że mieszkasz w tak atrakcyjnym miejscu”.
Serdecznie proszę, abyście Państwo rozważyli oddanie głosu na osoby startujące z list PiS w Ząbkach.
Wszystkim tym kandydatom daję pełną rekomendację, będąc przekonanym, że razem możemy więcej.
Skrót programu wyborczego
na najbliższe cztery lata:
Oświata. Czy wiecie, że ząbkowskie obiekty
oświatowe mają najlepsze wyniki w powiecie i jedne
z najlepszych w Polsce? Ponadto ząbkowskie szkoły
wyglądają jak nowe, są wyposażone w nowoczesne
tablice interaktywne, elektroniczne dzienniki ucznia
i inne nowinki. Nasza baza oświatowa jest nowa, ale
przepełniona, dlatego w najbliższym czasie będziemy kontynuowali rozpoczęte już procesy i inwestycje tj.: dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej
nr 2, montaż tymczasowych modułów kontenerowych
(w trakcie przetargu) oraz docelowa rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 1 (w projektowaniu), rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 (w trakcie przetargu), rozpoczęcie
budowy nowego zespołu szkół (podstawowa + gimnazjum) przy ul. Andersena, rozbudowa Gimnazjum nr 1,
budowa dwóch nowych przedszkoli w formule PPP.
Drogi. W ostatnich latach przeznaczaliśmy na budowę dróg rekordową ilość środków. W zbliżającej się
kadencji planujemy budowę około 40 nowych ulic i uliczek w tym: Powstańców z bezkolizyjnym skrzyżowaniem
z DW631, Żwirki, Zakopiańska, Nowa, Nowoprojektowana 1 i 2, Olszewskiego, Gajowa, Krucza, Podleśna, Bociania, Andersena, Wyzwolenia, Targowa, Krasickiego i inne.
Zamierzamy również przeprowadzić remonty
istotnych komunikacyjne i zniszczonych ulic np.: Bud-

kiewicza, Szkolna, Sikorskiego, Kołłątaja, Harcerska, Westerplatte, Skrajna, Lisa Kuli, Żeromskiego, Legionów.
W najbliższych miesiącach uruchomimy miejski parking podziemny przy ul. Orlej oraz postaramy się, przy
okazji budowy nowych ulic, zabezpieczyć nowe miejsca
parkingowe w centrum i w południowej części miasta.
Często podejmujemy też inicjatywę w sprawie
dróg zarządzanych przez inne podmioty, np. dowiedziawszy się, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zaprojektował przebudowę DW631 (Żołnierska,
Piłsudskiego w Zielonce) bez wiaduktu, sami przygotowaliśmy dokumentację budowlaną, nie tylko na
przebudowę całej ul. Powstańców ale również z wersją
z wiaduktem umożliwiającym sprawne włączenie się
naszych mieszkańców do ruchu. Podobnie wygląda
sprawa z wiaduktem nad przejazdem kolejowym w ul.
Łodygowej, gdzie Miasto Ząbki przygotowało koncepcję itp. W tych obszarach dalej będziemy aktywni i jestem przekonany, że doprowadzimy do powstania tak
ważnych inwestycji dla mieszkańców.
Rekreacja, sport, estetyka. W ostatnim czasie powstał tor rolkowy, plac, sezonowe sztuczne lodowisko,
plac zabaw Nivea oraz kilka innych. Również wzdłuż
niektórych ulic pojawiła się piękna zieleń, nowe kosze
na śmieci czy ławki. Dlatego planujemy intensyfikację
prac, budowę nowych placów zabaw (nie tylko remonty zabawek), stworzenie parku leśnego z miejscami do
spacerów i zabaw w parku linowym (las przy Sosnowej), nową zieleń miejską, instalowanie nowych koszy,
poprawę czystości miasta i jego wygody dla spacerujących. Zamierzamy również dalej rozbudowywać infrastrukturę na terenie stadionu miejskiego (oświetlenie,
boisko treningowe ze sztucznej nawierzchni). Ponadto
planujemy także stare wysłużone budynki komunalne
(np. Pekin, Fabryczniak) zastąpić nową infrastrukturą,
tworząc nowoczesne i estetyczne centrum z kafejkami
i miejscami na spacer.
Komunikacja zbiorowa. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach by od nowego roku uruchomić nową
linię autobusową dowożącą mieszkańców bezpośrednio do najbliższej stacji metra, oraz linię nocną obsługującą południową część miasta. Również od stycznia
powiększymy autobusy linii Ząbki-1 i Ząbki-2, oraz
zwiększymy ich częstotliwość kursowania. Będziemy
zabiegali też o powrót wspólnego biletu na pociąg
na całej linii wołomińskiej. Niestety tu bez zaangażowania się i zrozumienia sąsiednich gmin może to być
bardzo trudne.
Woda i kanalizacja. Na zakupionej działce już
w przyszłym roku zaczniemy budować Stację Uzdatniania Wody dla Ząbek. Dzięki temu będziemy w stanie
w sposób bardzo istotny obniżyć cenę opłat wod-kan.
Nasza stacja poprawi również rozkład ciśnień w mieście, więc nawet na najwyższym piętrze bloku wody
nie powinno zabraknąć.
Przedsiębiorczość. Zamierzamy uruchomić Lokalny Fundusz Pożyczkowy, który umożliwi naszym
przedsiębiorcom dostęp do tanich i łatwych kredytów
(projekt z EBI). Zamierzamy stworzyć lokalny punkt doradztwa biznesowego i inkubator przedsiębiorczości.
Wiadomo, że Nasze Miasto jest silne siłą naszych mieszkańców i przedsiębiorców, więc trzeba im pomóc.
Środki unijne. Mijającą perspektywę unijną skutecznie wykorzystaliśmy, pozyskując do tej pory ponad
60 milionów złotych z UE. W roku bieżącym zaczyna się
tzw. nowa perspektywa 2014–2020. Na pewno będziemy aplikowali w każdym możliwym obszarze. Pomimo,
iż teraz będzie trudniej, to mamy nadzieję, że dzięki
środkom unijnym w naszym mieście powstaną kolejne
ambitne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.
Jeśli się uda, dzięki dodatkowym środkom będziemy
w stanie zrealizować również inne ambitne inwestycje
jak miejska hala widowiskowo sportowa, nowy MOK.
Mamy nadzieję, że również dzięki środkom unijnym powstanie nowoczesna sieć monitoringu miejskiego, która
pozwoli nam wszystkim czuć się jeszcze bezpieczniej.
Nawet w ostatnim tygodniu Miasto Ząbki uzyskało zewnętrzną dotację do dwóch kolejnych projektów
tj. dofinansowanie ze środków unijnych do remontu
zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Słowackiego oraz dotację z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na budowę całej ulicy
Wyzwolenia. Tak więc nic się nie zmienia, nie obiecujemy tylko pracujemy dalej.
Jeśli Państwo pozytywnie oceniacie dotychczasowe działania lub podoba się Wam kierunek, w którym
zmierzamy, bardzo proszę o poparcie całej naszej listy.

Drużyna, która
zmienia Ząbki
na lepsze

Dziękuję.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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WSZYSCY ZASŁUGUJEMY NA NOWOCZESNE
I PRZYJAZNE MIASTO


Dosłownie za kilka chwil wszyscy spotkamy się przy urnach wyborczych, aby wybrać
władze naszego miasta, oraz radnych powiatowych i wojewódzkich. To ważny dzień dla
naszej społeczności, tym bardziej, że wszyscy
zdajemy sobie sprawę jak wiele jest w Ząbkach
do zrobienia, abyśmy nie musieli się wstydzić
gdy odwiedzają nas goście.
Kandydaci wystawieni przez ząbkowską
Platformę Obywatelską to w większości ludzie
starannie dobrani, otwarci na dialog, słuchający
mieszkańców. Nie jesteśmy partyjnym betonem
z przysłowiowymi „klapkami na oczach”. Chcemy, aby Ząbki przestały się zadłużać, a zaczęły się faktycznie rozwijać. Doprowadzimy do rozległej współpracy
z władzami m.st. Warszawy, które z nami na pewno będą chciały rozmawiać.
Jako kandydat na burmistrza, oraz lider listy nr 4 do powiatu już teraz
mogę zagwarantować:
 przywrócenie wspólnego biletu i wprowadzenie do Ząbek kilku nowych warszawskich linii autobusowych. Od pewnego czasu prowadzimy w tej sprawie zaawansowane rozmowy z szefostwem MZA
i Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie;
 rozbudowę szkół, oraz wybudowanie nowego przedszkola;
 obniżenie opłat za wodę i ścieki – w porozumieniu z warszawskim
MPWiK-iem;

likwidację Straży Miejskiej w Ząbkach, która, w ocenie wielu, jest
niewydolna i droga;
 wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta – obwodnica
Ząbek;
 budżet obywatelski: mieszkasz – decydujesz;
 zaprzestanie degradacji południowych Ząbek – STOP zaniedbywaniu okolic ulic: Powstańców, Szwoleżerów, Piłsudskiego, Skrajnej
i Warszawskiej;
 program dla Seniorów oraz poradnię rehabilitacyjną w Ząbkach;
 parking dla rowerów i dwie wypożyczalnie warszawskiej sieci „Veturillo”;
 rewitalizację przestrzeni publicznej – place zabaw, skwery, boiska.
Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Sportu wybudujemy
wreszcie pełnowymiarowe boisko za sztuczną trawą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 rozpoczęcie poważnej i uczciwej debaty nad zasadnością przekształcenia miasta Ząbki w 19-stą dzielnicę Miasta Stołecznego Warszawy.
Nie zmarnujmy swoich cennych głosów. Zagłosujmy na postęp, dialog,
współpracę i nowoczesność. Wszyscy zasługujemy na szacunek – nieważne
skąd tu przyjechaliśmy. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Ząbek. Proszę o Państwa głos.

DO RADY MIASTA ZĄBKI:
1. JABŁOŃSKA Monika Ewa
2. WOLF Dariusz Tomasz
3. ROLSKI Robert Kazimierz
4. KOWALSKI Waldemar
5. GODLEWSKI Rafał
6. KIELAR Paweł Piotr
7. KUKIEŁKA Łukasz Piotr
8. GĄSKA Aneta Justyna
9. MIAZGA Anna Iwona
10. WOJCIECHOWSKA Aleksandra Magdalena
11. KRAWCZYK Marek Tomasz
12. SAWICKI Tomasz Adam
13. MASTALERSKA Agnieszka
14. KIRYLUK Andrzej
15. KRALCZYŃSKI Stanisław

16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Z wyrazami szacunku
Tomasz Kalata
SKWIERCZYŃSKA-MIZERSKA Beata Marzanna
TRADECKI Piotr Karol
KALATA Edyta Teresa
KOPCZYŃSKA Julia Anna
GAŁECKA Jolanta Janina
REMIARZ Adam Paweł

DO RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO:
1. KALATA Tomasz
2. SADOWSKA Emilia Marta
3. KUKIEŁKA Eugeniusz
4. KALINOWSKA Kajsa Emanuela
5. KOCHAŃSKI Maciej
6. SKOWRON Bożena Anna
7. RYPCZYŃSKA Monika
8. ŚLUSARCZYK Sebastian Wojciech
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DRODZY WYBORCY!

Już za chwilę wybierzecie Państwo swoich przedstawicieli do Rady Miasta i Rady Powiatu. Zabiegamy o Państwa głosy, gdyż uważamy, że znamy na
tyle dobrze potrzeby naszych mieszkańców, aby wspomagać burmistrza naszymi działaniami.
Uważamy, że przed podjęciem ważnych decyzji konieczna jest konstruktywna dyskusja.
Najgorszą władzą jest władza absolutna. Dlatego też zachęcamy do głosowania na kandydatów niezależnych, gdyż wzajemna „adoracja” nie prowadzi
do sukcesu, wręcz odwrotnie. Doświadczenia poprzednich kadencji dowiodły,
że ważne decyzje podejmowane były w kuluarach klubów partyjnych, a nie w
toku merytorycznej dyskusji. Mówimy NIE dyscyplinie partyjnej, stawiamy na
działania ukierunkowane na dobro mieszkańca, a nie sukcesy partii politycznej. Uważamy również, że radny nie powinien być w
żaden sposób zależny od burmistrza (np. pracownicy jednostek podległych), tak niestety się działo.
Nowo wybranym władzom Miasta życzymy mniej słów i propagandy, a więcej efektywnej pracy i wspólnie wypracowanych
sukcesów. Realizacja takich działań jest możliwa jedynie dzięki bliskiej współpracy radnych i mieszkańców, dlatego chcemy być
blisko ludzkich spraw.

Zachęcamy do głosowania!

Będziemy blisko ludzkich spraw
Nasi kandydaci do Rady Miasta Ząbki lista nr 25
Okręg nr 4

Joanna Gryciuk(z d. Guzek)

Okręg nr 5

Marcin Stanisław Walczak

Okręg nr 7

Agnieszka Antonina Gmitrzuk

Okręg nr 8

Ireneusz Foryś

Okręg nr 15

Nasi kandydaci
do Rady Powiatu Wołomińskiego lista nr 22
Pozycja 1

Zenon Tadeusz Kołodziejczyk

Pozycja 2

Agnieszka Gertruda
Wudarczyk-Nizioł

Patryk Paweł Stolarski

Pozycja 3

Wioletta ElżbietaFilipiuk

Okręg nr 17

Grzegorz Dąbrowski

Pozycja 4

Teresa Kaczmarczyk

Okręg nr 18

Monika Kamińska

Pozycja 5

Ryszard Pisarski

Jak głosujemy?
W nadchodzących wyborach każdy
z nas będzie mógł oddać aż 4 głosy,
wybierając burmistrza oraz radnych
wszystkich 3 szczebli (miejskich, powiatowych, wojewódzkich).
Na kandydatów na burmistrza oraz
do rady powiatu i do sejmiku (województwa) głosujemy na terenie całego
miasta. Natomiast radni miejscy wybierani są w 21 jednomandatowych
okręgach.

Podział na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ząbki
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Ząbki
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki „rejon ulic Kruczej i Wroniej”
przygotowanego na podstawie Uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r.,
Uchwałą Nr XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r.,
Uchwałą Nr XXXIII/271/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r.,
Uchwałą Nr LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. i Uchwałą Nr LV/514/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach
od 3 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16,
w godzinach: od 1000 do 1800 – poniedziałki; od 800 do 1600 – wtorki, środy, czwartki; od 700 do 1500 – piątki.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona
w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, na sali konferencyjnej (parter budynku),
w dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi można składać:
w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki 05-091 Ząbki ul. Wojska
Polskiego 10, ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej projekty miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Ząbki podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i uwagi
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art.
18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do dnia 31 grudnia 2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki
informuje, iż
dnia 29.10.2014 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.94.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 października 2014 r. Pełna treść
Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej:
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
inspektor/podinspektor (ds. wymiaru podatku)
w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl
– „oferty pracy”.
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WYDARZENIA

www.zabki.pl

Sukces ząbkowskich piłkarzy
W dniach 17–19 października br. odbyła się IV edycja jesiennego
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Giżycko. Zawodnicy z Ząbek zakwaterowani byli w hotelu Tajty, gdzie gospodarzem i współorganizatorem turnieju jest wieloletni przyjaciel naszego miasta Marek Szmit.
Drużyna oldbojów MOSiR Ząbki (wiek pow. 35 lat) i tym razem nie zawiodła ząbkowskich kibiców. Pomimo wysokiego poziomu sportowego im-

Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3
Ceny za kontener od 180 zł
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prezy naszej reprezentacji udało się wygrać wszystkie mecze i tym samym
zająć I miejsce. Królem strzelców został Dariusz Roguski, a najlepszym
zawodnikiem wybrano Roberta Szydłowskiego. Ząbkowska drużyna
wystąpiła w następującym składzie (od lewej w górnym rzędzie): Leszek
Bryc, Grzegorz Kąca, Kamil Dąbrowski, Tomasz Postek, Robert Szydłowski (br.), Dariusz Celiński (kap.), Dariusz Roguski, Marcin Kubicki.

