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GAZETA

SAMORZĄDOWA

Przemówienie wygłoszone przez Burmistrza Miasta Ząbki na uroczystości otwarcia i poświęcenia
nowej sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 oraz ślubowania uczniów klas I
Ekscelencjo, Księże Biskupie, Pani Dyrektor, Drodzy
Rodzice, Uczniowie – nasi
młodsi Koleżanki i Koledzy,
czcigodni Księża i Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Moi
Przyjaciele Samorządowi –
Sąsiedzi, Szanowni Goście!
Szanowni Państwo! Niech
mi będzie wolno, witając
wszystkich Państwa bardzo
serdecznie, wyrazić naszą radość, że w tak ważnym dla
nas dniu, dniu przekazania
tej szkoły ząbkowskiej Młodzieży – jesteście z nami, by
wspólnie cieszyć się. Marzenia nasze o dalszą poprawę
warunków wychowania i nauczania ząbkowskiej dziatwy
o znaczny krok zostały zrealizowane; dzieło budowy no-

wego Gimnazjum Nr 1 zostało zakończone. Przed chwilą,
w Parafialnym kościele podziękowaliśmy Panu Bogu za
błogosławieństwo i pomoc
przy budowie tejże szkoły.
Niech mi będzie wolno teraz
serdecznie
podziękować
wszystkim, którzy w najmniejszy nawet sposób włączyli się w tworzenie tego
dzieła, dzieła jakże Ząbkom
potrzebnego!
Ogarniam
wdzięcznością naszych serc
wszystkich, którzy życzliwie
nam towarzyszyli w budowie
tej Szkoły, na każdym jej etapie! Z serca dziękuję!
Szczególne podziękowania i moją wdzięczność kieruję Waszej Ekscelencji! To
przecież przed niemalże

piętnastoma laty, w maju
1991 roku, w dwusetną
Rocznicę Konstytucji 3-go
Maja, czyniąc Pasterską posługę, poświęcił Ksiądz Biskup, świeżo rozbudowaną,
niemałym wysiłkiem wielu
ludzi, Szkołę Podstawową nr
2 im. Jana Kochanowskiego.
To wówczas w homilii, wskazał Ekscelencja naszemu odrodzonemu samorządowi
Ząbkowskiemu, że najważniejszą naszą troską winno
być wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.
Staraliśmy się to przesłanie
realizować w Ząbkach. Najprzód przez zainwestowanie
w Człowieka – Ucznia i Nauczyciela, a kiedy powstały
możliwości, również przez

Samorządność, znaczy służba społeczeństwu
Szanowni Państwo, w dniu
5 listopada br. o godzinie 18
w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach zostało odprawione nabożeństwo w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Księdza
Jerzego Popiełuszko.
Liturgii
przewodniczył
Ekscelencja
Czcigodny
Ksiądz Arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź Ordynariusz
diecezji
warszawsko-praskiej, rozpoczynając wizytację w historycznej parafii
ząbkowskiej. Podczas tego
nabożeństwa przedstawiciele
Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki wręczyli uroczyście
Księdzu Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi
złocony medal z wizerunkiem kapłana męczennika
i dyplom.
Następnego dnia przedstawiciele komitetu wręczyli
Ekscelencji Księdzu Ordynariuszowi sprawozdanie ze
swojej 11 letniej działalności.
Przedstawiane państwu sprawozdanie otrzymał również
Przewodniczący Episkopatu
Polski Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik.

Autobus 170 do Ząbek
Podczas Sesji w dniu 3 listopada br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie
współdziałania z Miastem
Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego. Innymi
słowy radni zaakceptowali zaproponowane przez Zarząd
Transportu
Miejskiego
w Warszawie warunki przedłużenia linii autobusowej
170 do Ząbek.
Jak już informowaliśmy,
z inicjatywy Komisji Rewizyjnej oraz radnych i działaczy
PiS we wrześniu br. doszło do
spotkania z Dyrektorem
ZTM p. Robertem Czapla.
Efektem spotkania była zgoda Dyrektora na przedłużenie linii 170 do Ząbek.

W październiku służby techniczne i finansowe ZTM dokładnie przeanalizowały stan
ząbkowskich ulic (szerokości,
promienie skrętów, utrudnienia) oraz oceniły i wyceniły
cztery warianty tras przejazdu
tego autobusu przez nasze
miasto. Szczegóły tych analiz
trafiły do Rady Miasta
w ostatnich dniach października (treść pisma zamieszczona jest na stronie 5).
Komisja Rewizyjna uznała,
że optymalnym wariantem
jest wariant III przy czym:
• nie ma potrzeby wprowadzania jednego kierunku
ruchu na ul. Orlej (odc.
od ul. Skorupki do transformatora);
• wystarczy na ww. odcinku
poszerzyć jezdnię ul. Or-

EKSCELENCJO,
CZCIGODNY
KSIĘŻE
ARCYBISKUPIE
Społeczny
Ogólnopolski
Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki powstał 30
października 1994 roku przy
organizacji uroczystości 10
rocznicy męczeńskiej śmierci
księdza Jerzego Popiełuszki
w parafii Świętej Trójcy
w Ząbkach, wówczas po uroczystym nabożeństwie i drodze
krzyżowej w intencji Ojczyzny
oraz o beatyfikację Ks. Jerzego Popieluszki, swego błogolej i odsunąć od skrzyżowania przejście dla pieszych w ul. Orlej (łącznie
z przesunięciem sygnalizatorów świetlnych przy
tym przejściu), co umożliwi bezpieczny skręt autobusu w tę ulicę;
• ostateczną decyzje o wyborze wariantu i lokalizacji przystanków pozostawiono Burmistrzowi.
Na tym rola Rady Miasta
się kończy. Wypełnienie
wszelkich wymogów technicznych, jak i podpisanie porozumienia międzygminnego, jest
obowiązkiem i jednocześnie
przywilejem Burmistrza. Od
jego zaangażowania i operatywności zależy kiedy 170 faktycznie zawita do Ząbek.
w imieniu Komisji Rewizyjnej
Waldemar Stachera

zainwestowanie w mury nowych szkół. Dziękuję za tę
Pasterską pomoc i Opiekę!
Szanowni Państwo! Radujmy się z naszej nowej szkoły!
Miejmy wszakże również zatroskanie, że dzieło budowy
bazy oświaty Ząbkowskiej wymaga od nas dalszych wysiłków; dokończenia budowy
Gimnazjum Nr 2, remontu
Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr
2, a także budowy szkoły podstawowej w Ząbkach Południowych przy ulicy Powstańców. Proszę zatem. Ogarnijmy
te dzieła życzliwością i wspierajmy je w każdy możliwy sposób! Bardzo o to proszę!
Szanowni Państwo! Droga
Młodzieży! Raz jeszcze dziękuję wszystkim za obecność

i wspólne z nami świętowanie!
Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły życzę sił, dobrej pracy, wdzięczności od
wychowanków za trud i poświęcenie wkładane w ich wychowanie i wykształcenie.
Uczniom życzę, aby zawsze
w murach tej szkoły spotkali
życzliwych, oddanych im ludzi, ludzi na których można
liczyć, którym można zaufać!
Rodzicom i Opiekunom życzę radości i satysfakcji ze
swoich pociech. Wszystkim
Państwu
życzę
zdrowia
i wszelkiej pomyślności!

sławieństwa na nową działalność udzielił nam śp. Ksiądz
Biskup Władysław Miziołek.
Początek przemian ustrojowych w Polsce był również począt-

inicjatyw o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Największym przedsięwzięciem była budowa pomnika
Księdza Jerzego Popiełuszki

kiem przemian w Ząbkach. Właśnie dlatego powstał Komitet,
a powołały go osoby o wielkim
poczuciu patriotyzmu i woli bezinteresownego służenia innym.
Komitet na chwilę obecną liczy 57 członków z różnych
miejsc Polski i zagranicy.
Ściśle współpracuje z Kręgiem Pamięci Narodowej Olszynka Grochowska, a także
z wieloma stowarzyszeniami,
środowiskami samorządowymi
i politycznymi.
Komitet Pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki w swej 11-letniej
działalności podejmował szereg

autorstwa prof. Czesława Dźwigaja, pomnik ten w dniu 27.X.
1997 r. w parafii Świętej Trójcy
w Ząbkach poświęcił Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp,
Prymas Polski, odsłonięcia zaś
dokonała mama księdza Jerzego – Marianna Popiełuszko.
Prezes Komitetu Ryszard
Walczak
był
inicjatorem
i współorganizatorem m.in. budowy pomnika ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Parafii
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, pomnika ks. Ignacego
Skorupki w Ossowie,
c.d. na str. 5

Dziękuję za uwagę.
Jerzy Boksznajder
burmistrz Ząbek

PRG
Fundacja "Dzieci Ulicy"
w Ząbkach z/s przy
ul. Kolejowej 31D poszukuje operatywnego
woluntariusza do pracy
w biurze.
Telefon 4979590.
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• TYCZENIA
• PODZIAŁY
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000 ;
781458,1781-70-51
prg1@wp.pl ; www.prg1.waw.pl
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44 sesja Rady Miasta
Dnia 3 listopada br. odbyła
się 44 sesja Rady Miasta.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na rok 2005.
Rada dyskutowała nad zaproponowanymi przez burmistrza zmianami do tegorocznego budżetu. Ponieważ nie
wszystkie propozycje zmian
radni akceptowali, uchwała
nie została przyjęta. Najwięcej
kontrowersji budziła kwestia
zwiększenia o 600 tys. zł nakładów na wydatki bieżące
szkół podstawowych i gimnazjów. Rada zdecydowała, że tę
kwestię rozstrzygnie po przeprowadzeniu przez Komisję
Rewizyjną kontroli finansów.
Zmiana uchwały w sprawie
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Ząbki na lata 2005 – 2009.
Burmistrz przedłożył Radzie
propozycje zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zmiany były trojakiego rodzaju. Po pierwsze wprowadzenie projektu Programu
Rozwoju Zdrowotnego z rozbudową obiektów sportowych
na terenie szkół. Urząd zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizację tego projektu
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finanso-

wego. Termin składania wniosków upływa 30 listopada br.
Po drugie wprowadzenie 3 projektów z zakresu rewitalizacji
tj. remont i modernizacja budynku MOKu przy ul. Słowackiego, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr
1 oraz wykonanie nawierzchni
ulic 11-go Listopada, Starzyńskiego i Hallera. Projekty te
maja szanse na refundacje
z funduszy unijnych. Rada
uznała te inicjatywy za cenne
i poparła je.
Rozbieżności wzbudziła natomiast kwestia budowy sali
gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. Burmistrz wnioskował o zmiany w WPI, tak aby
móc zakończyć budowę tej sali
gimnastycznej do października
2006 r. Większość radnych
uznała jednak, że rozpoczęcie
robót w okresie późnej jesieni
i zimy jest niewłaściwe i podtrzymała swoją decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji wczesną
wiosną 2006 r. i jej zakończeniu do lutego 2007. Uzgodniono, że ostateczne decyzje
w kwestii WPI podjęte zostaną
na sesji w dniu 15 listopada br.
Zmiana uchwał – Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Ząbki na lata 2005 – 2013 oraz
Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ząbki na lata 2005-2013.

Koniec zlewni w Ząbkach?
Od wielu lat część mieszkańców Ząbek jest zmuszonych do życia w smrodzie
emitowanym przez zlewnię
ścieków komunalnych. Czy
nadszedł czas na jej koniec?
Taka propozycja pojawiła się
przed wakacjami w Ząbkowskim samorządzie.
Opłacalny biznes.
Prowadzenie punktu zlewnego to bardzo dochodowy dla
miasta interes. Corocznie przynosi miastu kilka milionów złoty przychodu przy stosunkowo
niewielkich kosztach. Niewątpliwie prowadzenie zlewni pomogło finansowo chociażby
zbudować sieć kanalizacyjną.
Zaczęło się od pomysłu, żeby
mieszkańcy Ząbek mieli tańszy
wywóz szamba. W chwili obecnej punkt zlewny nie jest już potrzebny mieszkańcom miasta,
gdyż prawie wszyscy mają kanalizację i przyjeżdżające na zlewnię beczkowozy przywożą szambo z innych miejscowości. Mimo
to dochody związane ze zlewnią
są najistotniejszym źródłem
spłaty ogromnego zadłużenia
miasta, powstałego właśnie
w obszarze gospodarki wodnościekowej. Bez tych dochodów
trudno sobie wyobrazić uporządkowanie finansów gminy.

Czy zlewnia musi śmierdzieć?
Powstała na początku lat 90tych zlewnia od początku zatruwała życie mieszkańcom.
Przez lata niemodernizowany
punkt zlewny przysparza przykrości dużej części mieszkańców tego rejonu miasta. Przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (poziom wilgotności połączony z odpowiednim kierunkiem wiatru) smród
roznosi się na setki metrów.
Rada Miasta od lat apeluje
do burmistrza o modernizację
zlewni. Możliwe jest bowiem
szczelne połączenie rur z beczkowozów z odpowiednimi zaworami na kolektorze, co ogranicza prawie do zera emisję
gazów. Koszt uszczelnienia
jest, w porównaniu do dochodów ze zlewni, niewielki. Burmistrz mimo pewnych obietnic
nic do tej pory nie zrobił.
Mam nadzieję, że Pan
Krzysztof Gutowski, nowy kierownik Miejskiego Zakładu
Komunalnego okaże się w tej
materii niezależny od burmistrza i doprowadzi do modernizacji. Widzi on zlewnię jako
cenne źródło dochodu, a jej
modernizację ocenia jako inwestycję mogącą nie tylko po-
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Z powodu wprowadzenia remontu i modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego trzeba było uzupełnić
Lokalny Program Rewitalizacji
oraz Plan Rozwoju Lokalnego
o tę inwestycję. Całkowity projektowany koszt tej inwestycji
powinien wynieść 1 mln PLN.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie
współdziałania z Miastem
Stołecznym Warszawa w zakresie wykonywania usług komunikacji miejskiej.
Radni wyrazili zgodę na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem
Stołecznym Warszawa a Miastem Ząbki w zakresie współdziałania w wykonywaniu usług
komunikacji miejskiej w zakresie przedłużenia trasy linii 170
do Ząbek. Pozostało jedynie
zaakceptowanie przez burmistrza wyboru trasy z wariantów
zaproponowanych przez ZTM
Warszawa oraz wypełnienie
warunków technicznych stawianych przez ZTM.
Chodnik w ulicy Szwoleżerów.
Rada Miasta na wniosek
radnej Marii Miłosz zaakceptowała przedstawione przez
mieszkańców warunki przesunięcia ogrodzeń i wykupu
gruntów oraz upoważniła burmistrza do ich wykonania.
Efektem tych działań ma być

poszerzenie i uporządkowanie chodnika w ulicy Szwoleżerów, co na pewno poprawi
bezpieczeństwo mieszkańców
tego rejonu.
Uchwała w sprawie zmiany
Statutu Miasta Ząbki.
Rada Miasta zmieniła statut
w zakresie sporządzania protokołu z przebiegu sesji. Postanowiono, iż integralną częścią
protokołu będzie załączany
dysk CD z nagraniem przebiegu sesji. Protokół będzie tworzony w wersji uproszczonej.
Zmiany spowodowane były
faktem, iż pisanie protokołów
z sesji było czasochłonne,
a rozwój techniki komputerowej umożliwia zapis głosu.
Uchwała w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.
Z powodu licznych poprawek
i zmian wprowadzanych w poprzednich latach przedstawiono
Radzie ujednolicony tekst
uchwały. Zmiana uchwały była
również podyktowana koniecznością uszczegółowienia danych
dotyczących uczniów w przekazywanych do Urzędu rozliczeniach. W związku z faktem, iż
z powodu zbyt późnego czasu jej
dostarczenia radni nie zdążyli zapoznać się z uchwałą, cofnięto ją
do analizy w Komisji Społecznej.
Uchwały: w sprawie opłaty
targowej oraz w sprawie wyso-

prawić warunki sanitarne, ale
również podnieść przychody
ze zlewni. Pan kierownik informował Komisję Gospodarczą, że praktyka innych miast
wskazuje na wzrost wydajności
zlewni po jej modernizacji od
30% do 100%. A więc przez
lata unikana modernizacja
może okazać się dochodowa.
Burmistrz proponuje zamknąć.
Burmistrz Jerzy Boksznajder
zaproponował na sesji Rady
Miasta w czerwcu przyjęcie
uchwały w sprawie zamknięcia
zlewni. Radni nie podjęli tego
stanowiska, gdyż burmistrz nie
przedstawił żadnej analizy wpływu takiej decyzji na finanse miasta oraz zwrócili uwagę na wciąż
możliwą do wykonania modernizację. Rada sprawę skierowała
do Komisji Gospodarczej, która
ma przeanalizować temat. Już
kilka dni po sesji komisja zwróciła się do burmistrza o przygotowanie podsumowania finansów związanych ze zlewnią
w ostatnich latach oraz o prognozy finansowe dla wariantu
zamknięcia i pozostawienia
zlewni wraz z jej modernizacją.
Jednak nasz burmistrz notorycznie nie odpowiada na pisma
i również na to pismo Komisji
nie odpisał przez 4 miesiące.
Czy dojdzie do zamknięcia
zlewni?
Raczej nie. Burmistrz zrobił
już to co chciał. Zaproponował
zamknięcie zlewni, mimo iż nie
robi nic dalej w tym kierunku.
Nie ma ochoty na analizowanie
skutków takiej decyzji, bo nie

zależy mu na pozytywnej opinii
Rady w tej sprawie. Jego celem
było zapewne pozorne wyjście
naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców. Teraz każdemu
może powiedzieć, że on chciał
pomóc ale Rada nie zgodziła
się. A gdyby Rada się zgodziła?
To przed wyborami miałby wielki sukces. Decyzja o zamknięciu
zlewni przysporzyłoby mu za-

kości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Radni przyjęli nowe stawki
opłaty targowej i za zajęcie pasa
drogowego. Stawki opłaty targowej dla małej powierzchni
handlowej zmalały, wzrosły natomiast dla dużych powierzchni.
red.
Dnia 15 listopada br. odbyła się 45. sesja Rady Miasta.
Dokonano istotnych zmian
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Więcej szczegółów
w następnym numerze.
red.

Dzienne stawki opłaty
targowej
Określono dzienne stawki
opłaty targowej za zajęcie powierzchni na targowiskach
i giełdach: do 1 m2 włącznie –
2 PLN, powyżej 1m2 do 5 m2
włącznie – 7,5 PLN, powyżej
5 m2 do 10 m2 włącznie – 10
PLN, za każdy dodatkowy
1 m2 powyżej 10 m2 – 4,5 PLN.
Natomiast stawki opłaty
targowej na pozostałych terenach kształtują się następująco: do 1 m2 włącznie – 2,5
PLN, powyżej 1 m2 do 5 m2
włącznie – 9 PLN, powyżej
5 m2 do 10 m2 włącznie – 12
PLN, za każdy dodatkowy
1 m2 powyżej 10 m2 – 4,5 zł.
red.
pewne głosów w przyszłorocznych wyborach. Nie czas teraz
martwić się o przyszłą kondycję
finansową miasta. Może będzie
to już problem innych? Taki jest
nasz burmistrz.
Piotr Uściński
Przewodniczący
Komisji Gospodarczej
Rady Miasta Ząbki

Szanowny Panie Radny P. Uściński!
Prowizoryczny punkt zlewni
ścieków w Ząbkach miał spełnić
i spełnił dwa zadania. Po pierwsze: wpłynął na początku lat
dziewięćdziesiątych na prawie
podwójną obniżkę opłat za
opróżnianie szamb przez Mieszkańców Ząbek (pozwolę sobie
przypomnieć Panu, że Ząbki
wówczas dopiero zaczynały budować kanalizację, a gros ludzi
korzystało z szamb.) Gdy wywożono beczki do zlewni w Wołominie lub w Warszawie, cena żądana przez usługodawców –
właścicieli szambiarek wynosiła
~250.000 ówczesnych złotych
(przed denominacją), a po uruchomieniu prowizorycznego
punktu zlewnego i kupieniu
beczki przez Zarząd Miasta, została zmniejszona do ~120.000
ówczesnych złotych! Po drugie:
dochody ze zlewni miały pomóc
i znacznie pomogły w budowie
sieci kanalizacyjnej i uregulowaniu opłat dla MPWiK w Warszawie po zawarciu w wyniku trudnych negocjacji stosownych
porozumień.

Skoro niemalże piętnaście
lat temu poczyniono pewne
założenia, które się wypełniły,
a uciążliwość nie tylko zapachowa, ale i komunikacyjna
w centrum Ząbek jest kłopotliwa, należy dotrzymać słowa
i zlewnię zamknąć!
Wszelkie
modernizacje
utwierdzą jej funkcjonowanie
na długie lata, a Mieszkańcom
Ząbek jest już ona niepotrzebna! Dlatego zgłosiłem projekt
uchwały o jej zamknięciu
1 stycznia 2007 r. Jest odpowiednio długi czas, aby Mieszkańcy innych gmin i przewoźnicy mogli rozwiązać ten
problem. Wszelkie próby uzasadniania, że są dochody i nie
należy zamykać zlewni są zwykłą hipokryzją. Dorośli ludzie,
Panie Radny, dotrzymują słowa! "Taki jest nasz burmistrz",
że użyję Pana słów. I proszę nie
mieszać w ten temat spraw wyborów, bo jest to niesmaczne.
Łączę pozdrowienia
Jerzy Boksznajder
Burmistrz Miasta Ząbki

Dlaczego jestem za usprawnieniem komunikacji autobusowej
Ząbki w naturalny sposób leżą w strefie ciążenia Warszawy,
to tam większość mieszkańców
pracuje, uczy się i spędza wolny
czas. Niestety, choć w linii prostej do centrum mamy tylko kilka kilometrów, to jednak dojazd stanowi horror prawie
przez cały dzień. Zarówno rano, kiedy trzeba długo czekać
na przesiadkę, jak i w godzinach szczytu, kiedy Radzymińska oraz Łodygowa jest zakorkowana.
Dlatego
też
alternatywny, bezpośredni dojazd jednym autobusem do
centrum Warszawy w czasie ok.
30 minut stanowiłby dla nas wybawienie.
Jak zapewne wszyscy mieszkańcy Ząbek wiedzą, przy
udziale członków Komisji Rewizyjnej odbyło się spotkanie
z dyrektorem ZTM w Warszawie w sprawie przedłużenia linii
autobusowej 170 do Ząbek, na
którym otrzymaliśmy obietnicę,
że temat ten zostanie ostatecznie sfinalizowany w tym roku.
Dlatego też, aby nie było żadnych wątpliwości co do intencji
Rady Miasta na ten temat, został opracowany przez Komisję
Rewizyjną projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie przez burmistrza
umowy o przedłużeniu do Ząbek tej linii autobusowej. Dys-

kusja oraz głosowanie nad projektem uchwały odbyło się na
sesji Rady Miasta w dniu 3 listopada. W trakcie dyskusji przedstawiłem kilka powodów przemawiających za przyjęciem
uchwały, dla których od początku tej kadencji byłem gorącym
orędownikiem tej idei.
Co przemawia za tym, aby
takie połączenie powstało:
1. Miasto rocznie musiałoby
przeznaczyć ok. 300 tys. zł
w postaci dofinansowania dla
ZTM. Z jednej strony wydawałoby się, że jest to dużo, jednak
jeśli weźmiemy pod uwagę, że
obecnie, aby szybko dojechać
do Warszawy, trzeba zapłacić
za jednorazowy przejazd pociągiem 3,00 zł lub 3,50 zł prywatnym przewoźnikom autobusowym,
co
przy
obecnie
panującym bezrobociu i niskich
płacach stanowi ogromne obciążenie dla przeciętnej 4-osobowej rodziny. Np. 2 bilety miesięczne na PKP dla dorosłych
kosztują 126,00 zł oraz 2 bilety
miesięczne dla dzieci 63,00 zł.
Jak zatem widać, taka rodzina
musi wydać miesięcznie na bilety 189,00 zł, przy czym takich
rodzin jest w naszym mieście
kilka tysięcy. Dla uproszczenia
podam, że jeśli bilety miesięczne na PKP kupi tylko 400 osób
to i tak roczna dotacja, jaką

Szanowny Panie Radny K. Laskowski!
Starania wielu Mieszkańców
Ząbek o poprawę komunikacji
autobusowej z Warszawą (w
tym przedłużenie linii miejskiej
170 do Ząbek) mają znacznie
dłuższą historię niż Pan podaje
i przypisywanie sobie (wszakże
jest Pan Członkiem Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta) zasług w dążeniu do finalizacji tego przedsięwzięcia jest nie fair
względem innych Radnych,
którzy z prawdziwego zatroskania, a nie wyborczego, wy-

razili pogląd, że należy za określone pieniądze przeznaczone
na poprawę komunikacji po
prostu lepiej rozwiązać problem! Stąd Pana krytyka tych
osób jest niesmaczna. Myślę,
że Redakcję stać będzie na stosowne sprostowania po przyjęciu przez Radnych protokołu
z sesji Rady Miasta, na której
ten problem był omawiany.
Łączę pozdrowienia
Jerzy Boksznajder
Burmistrz Miasta Ząbki

Szerokie plecy Powiatowego
Rzecznika Konsumentów
Podczas ostatniej sesji Rady
Powiatu Wołomińskiego został
powołany Powiatowy Rzecznik
Konsumentów. Niestety po raz
kolejny po sposobie głosowania pozostał niesmak oraz rozgoryczenie. Spośród trzech
ubiegających się o to stanowisko osób, grupa rządząca wybrała, moim zdaniem, najmniej
kompetentną i najsłabiej przygotowaną osobę. Skandalem
był fakt, że zamiast rzetelnej
oceny kandydatów i dokonania
uczciwego wyboru, grupa rządząca podczas ogłoszonej przerwy spotkała się i ustaliła scenariusz głosowania.
Stanowisko Rzecznika Konsumentów jest bardzo ważne.
To Rzecznik Konsumentów
powinien pomagać zwykłym
mieszkańcom naszego powiatu, reprezentując ich interesy
przed nieuczciwymi producentami czy sprzedawcami. Każdy,

kto nie wie w jaki sposób skutecznie dochodzić swoich praw
konsumenckich, może prosić
o pomoc. W związku z tym,
osoba na tym stanowisku powinna biegle poruszać się
w przepisach prawa, posiadać
odpowiednie doświadczenie
oraz predyspozycje. Niestety
wybrana kobieta takich cech,
w mojej ocenie, nie posiadała.
Podczas przesłuchania kandydatów, na trudne pytania reagowała "chichotem". Z kolei
zapytana o plan działania odparła, że będzie między innymi
organizowała spotkania dla
młodzieży i producentów z terenu naszego powiatu.
No cóż, niekompetencja wygrała z doświadczeniem i fachowością. Szale zwycięstwa
w tym nieuczciwym boju po raz
kolejny przechyliła grupa rządząca naszym powiatem. Nie
potwierdzone informacje mó-

musi wypłacić miasto, jest niższa od kosztów, jakie ponoszą
z tego tytułu mieszkańcy.
2. Nie ma raczej szans na to,
aby posiadacze biletów sieciowych mogli bezpłatnie korzystać
z pociągów PKP na trasie Ząbki-Warszawa Wileńska. Jak donosi prasa, Warszawa podpisała
ponownie porozumienie w tej
sprawie, jednak przejazdy będą
bezpłatne tylko w granicach administracyjnych
Warszawy
i obecnie nie ma raczej szans na
renegocjację tego porozumienia.
3. W okresie szukania
oszczędności przez wszystkich,
także PKP ograniczyło liczbę i
częstotliwość połączeń, a zatem
nawet wykupienie biletu miesięcznego na kolej nie gwarantuje, że szybko dojedziemy do
Ząbek. Nie chcę przy tym wspominać o bezpieczeństwie przy
korzystaniu z kolei, bo ciągle
słyszymy o kradzieżach i rozbojach w pociągach.
4. Miesięcznie na jednego
mieszkańca w Ząbkach budżet
miasta musiałby z tytułu przedłużenia linii autobusowej 170
do Ząbek zapłacić tylko 1,25 zł,
co nie jest rozrzutnym gospodarowaniem środkami publicznymi, zważywszy ile podatków płacimy rocznie. Trzeba przy tym
pamiętać, że w Ząbkach o wiele

Protest
Wyrażamy stanowczy protest
przeciwko wnioskom: o odwołanie pana Ignacego Jarzyło
z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta w Ząbkach oraz o powołanie innej osoby na to stanowisko – które złożyli radni:
Krzysztof Laskowski, Krzysztof
Słomka, Waldemar Stachera
i Adam Szarubko.
Od 1990 r., czyli od początku
istnienia demokratycznego samorządu, nie było w Ząbkach
przypadku, aby Przewodniczący Rady Miasta został odwołany z funkcji przez Radę wbrew
swojej woli. Wybór Przewodniczącego następuje na początku
wiły o poparciu tej kandydatury przez starostę Grzegorza
Dudzika, którego miała być
znajomą. Sami zainteresowani
tego nie potwierdzili, wiec jeszcze nie wiem na pewno jaką ta
osoba miała protekcję. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak to, że kandydatka miała ciche, a zarazem bardzo silne
poparcie ze strony koalicji.
Grupa rządząca przed samym
głosowaniem zniknęła udając
się na spotkanie, co może
świadczyć o próbie "ustawienia" głosowania.
To, że obowiązki rzecznika
pełniła Elżbieta Domańska, sekretarz powiatu, zauważone
zostało kilka miesięcy temu.
Ponieważ było to wyraźnym naruszeniem uprawnień przystąpiono do procedury wyboru
rzecznika. Pracownika na to
stanowisko może powołać jedynie Rada Powiatu a nie jak to

więcej osób mieszka, niż jest zameldowanych, zatem wysokość
dotacji na jedną osobę realnie
byłaby jeszcze niższa.
5. Uzyskalibyśmy bezpośrednie, szybkie połączenie z centrum Warszawy, w tym ze
stacją metra. Chyba nikogo
dojeżdżającego autobusem do
Warszawy nie muszę przekonywać, że najbardziej przykrą sprawą jest oczekiwanie na przesiadkę
przy
skrzyżowaniu
Radzymińskiej i Łodygowej,
zwłaszcza kiedy autobus przed
sekundą odjechał a następny będzie za 20 minut. Dlatego nawet
powstanie kolejnej linii podmiejskiej (jak planuje burmistrz), która miałaby pętle na
Targówku nie rozwiązuje sprawy, bo dla mnie jest obojętne,
gdzie mam stać na mrozie. Nie
ma bowiem takiej możliwości
zgrania rozkładów jazdy, aby
uniknąć co najmniej kilkuminutowego oczekiwania. Trzeba
jeszcze przy tym pamiętać, że
korzystając z linii 170 za 30-dniowy bilet miejski osoby dorosłe
musiałyby zapłacić 66,00 zł, natomiast za bilet sieciowy obejmujący także linię podmiejską
opłaty wynoszą już 90,00 zł.
Po dość burzliwej dyskusji
uchwała została ostatecznie
przyjęta i teraz już nic nie stoi
na przeszkodzie, aby burmistrz

podpisał stosowne porozumienie, bo radni zrobili wszystko,
co było możliwe w tej sprawie.
Niestety argumenty za powstaniem takiej linii nie przekonały
wszystkich radnych.
• za podjęciem uchwały opowiedzieli się:
Dzikowski Edward,
Laskowski Krzysztof,
Słomka Krzysztof,
Stachera Małgorzata,
Stachera Waldemar,
Szarubko Adam,
Uściński Piotr,
Ziemski Sławomir;
• przeciw byli:
Jarzyło Ignacy,
Kołodziejczyk Zenon,
Okulus Zbigniew;
• wstrzymali się od głosu: Dąbrowska Zofia,
Połomski Marek,
Czajkowski Florian;
• radna Maria Miłosz była
nieobecna na sali podczas
głosowania.
Dlatego publicznie chcę zapytać każdego z radnych z osobna,
zarówno przeciwników uchwały
jak i wstrzymujących się od głosu, jakimi to motywami kierowali się podczas głosowania. Choć
obawiam się, że mogą mieć
z tym problem, bo niektórzy
przez 3 lata nie potrafili ani razu
publicznie wyrazić swojego zdania na jakikolwiek temat, nawet
w sytuacji, kiedy byli wzywani do
tablicy.
Radny Krzysztof Laskowski

kadencji i do tej pory był w naszym mieście elementem stabilności organu uchwałodawczego – bez względu na
zmiany, które dokonywały się
w składzie Rady w trakcie jej
kadencji oraz bez względu na
skutki polityczne, jakie te
zmiany za sobą pociągały.
Kompetencje Przewodniczącego Rady są bowiem skromne
i ograniczają się do organizowania prac Rady i prowadzenia jej
obrad. W świetle statutu miasta
osoba Przewodniczącego Rady,
poza czynnościami porządkowymi i organizacyjnymi, nie ma
praktycznie większego wpływu
na przebieg obrad, wnoszenie
projektów i treść podejmowanych uchwał. Duży jest nato-

miast prestiż społeczny osoby
sprawującej tę funkcję, w związku z tym dążenie do usunięcia
pana Ignacego Jarzyło z funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta
w Ząbkach na kilka miesięcy
przed końcem kadencji po to,
aby zastąpić go innym radnym
bądź radną, odbieramy jako dążenie do wykreowania pozycji
społecznej określonej osobie,
z myślą o przyszłorocznych wyborach samorządowych.

miało miejsce Zarząd Powiatu.
W początkowym etapie po
ogłoszeniu konkursu na w/w
wakat, zgłosiła się jedynie jedna osoba. Zdaniem części radnych ogłoszenie o konkursie
nie było dostatecznie rozpowszechnione. Rada zdecydowała umieścić informacje
o konkursie ponownie m.in.
w lokalnych gazetach. Po kolejnym ogłoszeniu, zgłosiło się już
trzech kandydatów, w tym ponownie wymieniona wcześniej
Pani. Możliwe, iż to był zbieg

okoliczności, że ta sama osoba,
która jako jedyna zgłosiła się
na wcześniejszą rozmowę miała również tak wielkie poparcie
ze strony grupy rządzącej. Jestem jednak ciekawy jakie predyspozycje zadecydowały o jej
przyjęciu?
Rzecz działa się na sesji Rady Powiatu Wołomińskiego
w dniu 25 października 2005r.

Podpisali radni Rady Miasta:
Florian Czajkowski
Zofia Dąbrowska
Zenon Kołodziejczyk
Zbigniew Okulus
Maria Miłosz
Marek Połomski

Robert Perkowski
Radny Powiatowy
www.robertperkowski.pl

Domel.
Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki
automatyczne, chłodziarki, chłodziarko-zamrażalki,
zmywarki, kuchnie mikrofalowe i temu podobne.
Inż. Ryszard Szczęśniak, Ząbki, ul. Lisa Kuli 19a,
tel. 7817368 lub 0604688037, www.domel-agd.waw.pl.
Firma istnieje od 1982 roku
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Wnioski Komisji Rady Miasta Ząbki do projektu budżetu na 2006 rok
Trwają prace nad budżetem miasta na 2006 rok.
Przygotowanie projektu budżetu jest obowiązkiem
burmistrza. Do 15 października, komisje Rady i poszczególni radni mogli składać swoje wnioski i propozycje. Które z nich znajdą się w projekcie budżetu, zadecyduje jednak burmistrz. Poniżej prezentuję
wnioski jakie złożyły poszczególne komisje.
red.

Komisja Gospodarcza.
Komisja Gospodarcza zgłasza niniejszym propozycje do budżetu miasta na rok 2006:
1. Realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych
w roku 2005, których nie udało się ukończyć
w tym roku (m.in. utwardzenie nawierzchni ulic
Chłopickiego i Cisowej).
2. Realizacja zadań inwestycyjnych przewidzianych
do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
3. Realizacja pozostałych inwestycji w zakresie
utwardzania ulic, budowy wodociągów i kanalizacji z uwzględnieniem potrzeb miasta i mieszkańców, określonych przez radę zasad i zawartych
z mieszkańcami umów.
4. Zmiana formy ogranizacyjnej MZK (w nawiązaniu do propozycji przedstawionych przez kierownika zakładu).
5. Wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw
(ogródek jordanowski) przy przedszkolu nr 2 (za
wzór placów zabaw powstałych przy przedszkolach nr 1 i nr 3)
6. Wybudowanie wszystkich potrzebnych inwestycji
podziemnych (wodociągi, kanalizacja) w ciągu
ulic Łodygowa, Warszawska, Piłsudskiego, Skorupki (w związku z planowanym remontem nawierzchni drogi 634).
Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Piotr Uściński

Komisja Społeczna.
1. Remont kapitalny SP nr l.
2. Budowa sali gimnastycznej przy GP nr 2.
3. Uruchomienie inwestycji SP – Ząbki Południowe.
4. Park rekreacyjno-dydaktyczny na terenie lasu
gminnego przy ul. Gajowej (zgodnie z WPI).
5. Pomoc w uruchomieniu Warsztatów Terapii Zajęciowej.
6. Przyznanie środków na MOK zgodnie z wnioskiem budżetowym Kierownika MOK.
7. Wyodrębnienie środków na zorganizowanie festynu z okazji Dni Ząbek (min. 25 tys. zł).
8. Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz lo-

Spacerkiem po Drewnicy i nie tylko
5 listopada wspólnie z Kierownikiem Miejskiego
Zakładu Komunalnego i policjantem z naszego Komisariatu przez ponad trzy godziny przemierzaliśmy
północną i zachodnią część naszego miasta, lokalizując miejsca, które wymagają interwencji tych służb.
Objechaliśmy cały rejon Drewnica i osiedla w trójkącie ulic Żeromskiego, 11-go Listopada i Batorego,
czyli tzw. Rejon I, podlegający na co dzień dzielnicowemu asp. Tomaszowi Sitkowi.
Pomysł wspólnego (tzn. MZK i Policja) sprawdzania
w terenie, co trzeba poprawić, pochodzi od zastępcy komendanta ząbkowskiej Policji Pana Jarosława Gorczycy.
Przy czym kluczowe jest tu słowo "wspólnego". Chodzi
o to, żeby na miejscu zobaczyć, co jest nie tak i od razu
ustalić, kto i jak to naprawi. Bez pisania podań i ewentualnych sporów o zakresy kompetencji. Ja dołączyłam do
tego patrolu z własnej inicjatywy i z przekonania, że radny z danego terenu może się tu okazać wielce pomocny.
Rejon Drewnica z powodu tego, że większość dróg
jest tu nieutwardzona, ma o wiele trudniejsze zadanie,
by prezentować się ładnie i schludnie. Ale chodzi też
o bezpieczeństwo – nadal liczne wolne przestrzenie
i niezabudowane działki, zazwyczaj zarośnięte i chętnie zaśmiecane, odbierają nam poczucie bezpieczeństwa. Lista takich miejsc jest długa: droga na cmentarz – uporządkowania wymaga ogrodzenie,
a właściwie to co dzisiaj z niego zostało, oddzielające
teren szpitala od drogi prowadzącej na nowy cmentarz, bo w takim stanie jak obecnie, sprzyja ono jedy-
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kalu np. na piętrze budynku apteki przy ul. 3 Maja.
9. Ogrodzenie, oświetlenie i adaptacja terenu pod
boiska w kwadracie ulic: 11-Listopada, Wigury,
Wyszyńskiego, Zakopiańska.
10.Budowa placów zabaw dla dzieci – w pierwszej
kolejności przy ul. Prusa.
11.Zarezerwowanie funduszy na funkcjonowanie
oddziałów prewencji (rozważenie możliwości
zwiększenia liczebności do 24 osób).
12.Wycofanie się z umowy na opłacanie trzech etatów w Policji.
13. Zamontowanie znaków informacyjnych na terenie miasta.
14. Zimowa akcja dożywiania.
15. Partycypowanie w remoncie byłej filii SP nr l
(szkoła katechetyczna).
16. Uwzględnienie w budżecie MZK środków na
zorganizowaną, kompleksową akcję wyłapywania bezpańskich psów przed zimą.
17. Zabezpieczenie funduszy na zwiększenie zasobów mienia komunalnego.
18. Poprawa estetyki Ząbek (np. urządzanie terenów
zielonych, zwiększenie ilości koszy na śmieci).
19. Wspieranie zdrowotnych akcji profilaktycznych
(np. kursy udzielania pierwszej pomocy).
20. Zabezpieczenie w projekcie budżetu na 2006 r.
środków na wydanie historii Ząbek autorstwa
Ryszarda Żbikowskiego w kwocie 10.000 zł.
Przewodnicząca Komisji Społecznej
Małgorzata Stachera

Komisja Rewizyjna
Za podstawowe zadanie w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną miasta uważamy wypełnienie
wszystkich pozostałych do realizacji umów partycypacyjnych z mieszkańcami. Ponieważ zgłaszali się do
nas mieszkańcy z umowami z ulic, których nie ma na
wykazie przekazanym przez Urząd Miasta na początku tej kadencji Rady, wnosimy o dokładną weryfikację przez Pana Burmistrza wszystkich umów partycypacyjnych zawartych przez Pana w poprzednich
kadencjach Rady. Przykładem pominiętej inwestycji
jest budowa kanalizacji w ul. Słowackiego (numery
40-48) z umowami zawartymi jeszcze w 1996 roku.
W przypadku umów partycypacyjnych na budowę
dróg, realizacja musi obejmować wykonanie co najmniej krawężników i podbudowy betonowej. Realizacja nawierzchni asfaltowej lub z kostki powinna być
uzależniona od zaangażowania mieszkańców we wpłaty partycypacyjne. W przypadku, gdy łącznej kwoty
wpłat dokona mniej niż 80% posesji danej ulicy, może
Pan czasowo odstąpić od kontynuacji prac na tej ulicy.
nie wyrzucaniu śmieci, szpeci i straszy. Dodatkowo
Policja szczególną uwagę zwracać tu będzie na wyrzucających śmieci i wyprowadzających psy – nagminnie
bez kagańca i bez smyczy. Odrębną kwestię stanowi
niezwykle niebezpieczny wyjazd z tej drogi na ulicę
Szpitalną. Policja sugeruje ustawienie lustra, które
pozwoli jadącym z cmentarza zorientować się, czy od
strony Marek nie nadjeżdża samochód; tereny poszpitalne wzdłuż ulicy Kochanowskiego – niedawno MZK
oczyścił ten teren z zalegających śmieci, wyrównał go
i wyciął chaszcze. Niebawem ustawione zostaną tablice informujące o zakazie wyrzucania śmieci. Na prośbę Policji całkowicie usunięte też zostaną dziko rosnące krzaki akacji od strony ulicy Drewnickiej; róg
Popiełuszki i Granicznej – MZK zlikwiduje zalegające tam gruzowisko płyt żelbetonowych; wjazd do Ząbek od strony ulicy Wolności i Narutowicza podobnie
jak wjazd do Ząbek od ulicy Bystrej - zgodnie z obietnicą Kierownika MZK Pana Krzysztofa Gutowskiego
– mają się stać wizytówkami miasta, w dobrym tego
słowa znaczeniu. Śmieci i dzikie chaszcze (zwłaszcza
na rogu Wolności i Narutowicza) znikną, zieleń będzie zadbana, powinny się też pojawić kosze na śmieci i znaki drogowe (ostrzegające przed niebezpiecznym zakrętem przy wjeździe w ulicę Bystrą oraz na
skrzyżowaniu Wolności i Narutowicza). Zgłosiłam
także zapotrzebowanie na piesze patrole prewencji
w tych miejscach; ulica Wolności – śmieci, zarośla,
brak oświetlenia od strony ulicy Narutowicza to problemy, z którymi będzie tutaj musiał sobie poradzić
Kierownik MZK; ulica Narutowicza – kto by kiedyś
przypuszczał, że stanowić będzie tak intensywnie

Komisja Rewizyjna oczekuje wprowadzenia do
budżetu wszystkich przewidzianych w WPI inwestycji zapisanych na 2006 rok i niezrealizowanych
z 2005 r. W przypadku budowy sali gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 2, Komisja Rewizyjna proponuje taką organizację przetargu, aby rozpoczęcie inwestycji nastąpiło wczesną wiosną (po okresie mrozów), a zakończenie w lutym 2007 r., a jeżeli to
będzie możliwe w listopadzie 2006 r., przy czym płatności powinny być zgodne z kwotami wpisanymi do
WPI. Do momentu oddania do użytku tej sali, budżet miasta powinien finansować wyjazdy każdej
klasy na basen w ramach dwóch godzin WF.
W związku z przygotowywanym porozumieniem
z ZTM w sprawie przedłużenia linii 170 do Ząbek,
wnioskujemy o zarezerwowanie na ten cel kwoty
około 230 tys. zł.
W przypadku budżetu MZK wnioskujemy o:
1. odstąpienie od dotacji z budżetu miasta, które obciążone są podatkiem VAT, na rzecz kredytu lub
linii kredytowej w rachunku bieżącym MZK;
2. modernizację punktu zlewnego;
3. dokonanie kompleksowej analizy stanu technicznego kanalizacji z kamerowaniem i czyszczeniem
najgorszych odcinków kanalizacji;
4. zakup płyt "monowskich" do wykonania tymczasowych chodników na drogach ziemnych;
5. dosprzętowieniem MZK, w przypadku przedstawienia przez zakład ekonomicznego uzasadnienia
dla proponowanych zakupów.
Wnioskujemy o kompleksowe rozpatrzenie wszelkich zobowiązań, jakie ma miasto z tytułu zajęcia terenu pod drogi i inne cele użyteczności publicznej
oraz przeznaczenie funduszy na realizację najpilniejszych z tych potrzeb. W opinii Komisji Rewizyjnej pilnego uporządkowania wymaga kwestia ul. Maczka.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców w korzystaniu z ogródków jordanowskich proponujemy realizację w 2006 roku dwóch
ogródków – po jednym w północnej i południowej
części Ząbek – proponowane lokalizacje: przy
Przedszkolu nr 2 i przy Osiedlu Powstańców 15.
Ponadto Komisja Rewizyjna ponownie wnioskuje
o przygotowanie koncepcji i wniosku o dofinansowanie z funduszy UE projektu przekształcenia lasu
komunalnego (teren pomiędzy ulicami Skorupki,
Sosnowa, Gajowa, Żołnierska) w park leśny z instalacjami dydaktycznymi, ścieżkami rowerowymi i spacerowymi oraz boiskami do gier zespołowych.
W zakresie podatkowym wnioskujemy o uwzględnienie naszej propozycji dotyczącej podatku od nieruchomości przedstawionej na Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Waldemar Stachera
uczęszczany szlak komunikacyjny. A jednak. Na razie
nie ma tu chodników, ale powinny pojawić się kosze
na śmieci. Muszą też zostać uprzątnięte pasy wzdłuż
jezdni, a na jezdni pojawić pasy dla pieszych; róg Wilczej i Piotra Skargi – MZK usunie stąd betonowe płyty; ulica Wilcza – ma taką wnękę, w której jeden
z mieszkańców urządził sobie złomowisko. Sprawą
zajmuje się Policja; teren między ulicami Zakopiańską i Budkiewicza, bliżej ulicy Narutowicza – zostaną
tu wykarczowane krzaki i zlikwidowany nieład –
zwłaszcza od strony Zakopiańskiej; rejon wokół ulicy
Na Bagnie – mieszkańcy często skarżą się na wypuszczane luzem duże psy, dlatego Policja ma tu szczególnie zwracać uwagę na przestrzeganie przez właścicieli
psów ich obowiązków; kilka posesji, na których
i przed którymi panował nieporządek, m.in. na ulicy
Popiełuszki, Piotra Skargi, Prymasa Wyszyńskiego,
Narutowicza – numerów nie podam, bo liczę, że po tej
publikacji i rozmowie z MZK ich właściciele sami dostrzegą problem i zrobią porządek; skrzyżowanie Batorego i 11-go Listopada – zostanie oznakowane, podobnie jak skrzyżowania ulicy Górnośląskiej
z ulicami podporządkowanymi. Na ulicy Górnośląskiej powinny się też pojawić pasy dla pieszych.
Tym razem tyle. Jeśli coś istotnego przeoczyliśmy,
liczę, że Państwo to uzupełnicie, zgłaszając się do
mnie (781 76 56), Miejskiego Zakładu Komunalnego
(781 68 18) lub na Policję (781 62 57 lub 781 68 40).
Z poważaniem
radna Małgorzata Stachera

EKSCELENCJO, CZCIGODNY
KSIĘŻE ARCYBISKUPIE -c.d. ze str. 1
obelisku ku czci Ojca Świętego
Jana Pawła II, popiersia Romana Dmowskiego i wielu tablic
pamiątkowych.
Podejmując inicjatywę uhonorowania osób i środowisk broniących wartości wiary i tożsamości
narodowej oraz szerzących pamięć o bohaterach, mężach stanu i męczennikach, Komitet wybił medale z wizerunkiem Ks.
Jerzego Popiełuszki.
Dotychczas medale te z rąk
Prezesa i przedstawicieli komitetu przyjęli m.in.: Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp,
Prymas Polski, Marianna Popiełuszko – mama księdza Jerzego, śp. ks. Biskup Władysław
Miziołek, ks. Biskup Zbigniew
Kraszewski, ks. Biskup Kazimierz Romaniuk, kanclerz Kurii ks. Prałat Grzegorz Kalwarczyk, ks. Infułat Zdzisław Król,
ks. Prałat Zdzisław Peszkowski.
A także ks. Prałat Jan Sikora,
poeta ks. Jan Twardowski, Ojcowie Paulini z Jasnej Góry, Prezes Kościelnej Służby Porządkowej "TOTUS TUUS", Jan
Marczak, siostra Jana Płaska,
NSZZ Solidarność w 20 roczni-

cę powstania, Stefan Melak prezes Kręgu Pamięci Narodowej.
Ponadto wyróżniliśmy wiele
wybitnych osobistości wraz
z Ekscelencją Księdzem Arcybiskupem Sławojem Leszkiem
Głódziem, Ordynariuszem Diecezji Warszawsko – Praskiej.
Miniaturowe zaś medale
otrzymało 800 osób czuwających
przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki od dnia Jego pogrzebu do
dziś. Do grupy wyróżnionych dołączyły środowiska aktorskie,
medyczne i kombatanckie. Poza
tym dzięki inicjatywie Komitetu
Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki
powstał medal z wizerunkiem
ks. Ignacego Skorupki, którym
w Ossowie każdego roku wyróżniane są osoby pielęgnujące
miejsca chwały narodowej w Radzyminie, Ossowie i okolicach.
Obecnie Ryszard Walczak
przewodniczy Komitetowi Budowy
Pomnika
Romana
Dmowskiego. Pomnik ten
w przyszłym roku stanie na Placu na Rozdrożu w Warszawie.
Rozpoczęliśmy kilka nowych
inicjatyw i zaangażowani jesteśmy w działalność samorządo-

Z Miejskiego Ośrodka Kultury
Święta Bożego Narodzenia
zbliżają się wielkimi krokami.
To czas obdarowywania się
prezentami. Miejski Ośrodek
Kultury przygotował propozycję dla wszystkich, którzy lubią prezenty nietuzinkowe,
unikatowe, których twórcami
są artyści. W dniach 10 i 11
grudnia zapraszamy wszystkich do odwiedzin Galerii
ORLA, gdzie będzie można
obejrzeć a także kupić obrazy,
figurki, witraże, koronki,

a wszystko w świątecznej scenerii przy akompaniamencie
wspaniałej muzyki.
Zapraszamy w sobotę 10
grudnia w godz. 15:00 – 18:00
i w niedzielę 11 grudnia
w godz. 12:00 – 16:00.
Galeria "W Oknie" to nowa
propozycja MOK skierowana
do artystów amatorów, którzy
chcieliby pokazać swoje prace
szerszej publiczności.
Jako pierwsi swoje prace

Poranne korki a lokalny dobrobyt
Ząbki ze względu na swoją lokalizację, dla większości mieszkańców powiatu Wołomińskiego stanowią miasto tranzytowe.
Jak do tej pory władze powiatowe tego nie zauważały, że chcąc
dostać się do Warszawy trzeba
przejechać przez Ząbki. Wszelkie inwestycje drogowe stanowiły jedynie remonty już istniejących dróg oraz niewielkie
modernizacje.
Największe natężenie ruchu
na drogach naszego powiatu
notuje się właśnie w Ząbkach
na ulicy Piłsudskiego, gdzie
osiąga ono średnią wartość
14.987 pojazdów na dobę. Niewiele mniejsze natężenie ruchu jest na pozostałych drogach powiatowych. Dlaczego
więc nieustannie inwestuje się
w udrażnianie ulic, gdzie przejeżdża kilkadziesiąt razy mniej
samochodów?
Każdy wie, że skuteczna infrastruktura komunikacyjna stanowi podstawę dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Inwestorzy chętniej zakładają
działalność w miejscu, gdzie łatwo można dojechać, również

samochodem ciężarowym. Rosnące korki i kłopot z dostaniem
się do Warszawy w godzinach
szczytu zniechęca wiele osób do
wiązania się z naszą okolicą.
Najważniejszą arterią Wołomina jest wojewódzka trasa
634 biegnąca z Tłuszcza aż do
centrum Warszawy. Ze względu na istniejącą zabudowę na
wielu odcinkach nie da się tej
trasy poszerzyć. Można by
stwierdzić, że udrożnienie powiatu wykracza poza kompetencje samorządu – ale tak nie
jest. Istnieją bowiem możliwości udostępnienia kierowcom
alternatywnych tras. Propozycją jest, by władze samorządowe (zwłaszcza Starosta) zauważyły ten problem i zgoła
zmieniły swój front działania.
Jednym z rozwiązań mogłoby być przedłużenie trasy Toruńskiej o nieco ponad 3 kilometry (po granicy Marek
i Ząbek) w kierunku ronda łączącego drogi 631 i 634. Tym
sposobem część osób jadących
z Wołomina lub Rembertowa
może sprawnie dotrzeć na drugą stronę Warszawy omijając

wą i polityczną.
Podejmowaliśmy szereg działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie potrzeb samorządów
powiatu wołomińskiego, zwanym obszarem "Cudu Nad Wisłą". W parafii Świętej Trójcy
w Ząbkach wraz z ks. Proboszczem Edwardem Kowarą zabiegaliśmy o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach
przy wojewódzkiej drodze 634
w Ząbkach i parkingu przykościelnym. Razem również zabiegaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej
w Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Ząbkach, w tej pierwszej placówce
dofinansowanie w wysokości
400 tys. zł zostało już zrealizowane, zaś w dwójce jest możliwe w przyszłym roku.
W ten sposób służąc społeczeństwu i czyniąc dobro, realizujemy motto Sługi Bożego
Księdza Jerzego Popiełuszki
"Zło Dobrem Zwyciężaj".
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Księdza
Radny Powiatu Wołomińskiego

przedstawili artyści z Warmii:
Małgosia i Jarek Kuśmider.
Małgosia jest polonistką, Jarek
leśnikiem. Od kilku lat tworzą
obrazy na drewnie, na szkle,
w skórze. Prace ich autorstwa
można spotkać we Francji,
w Niemczech i Szwajcarii. Są
one wspaniałą ozdobą domów
o charakterze rustykalnym.
Zainteresowanych pokazaniem swoich prac w Galerii "W
Oknie" prosimy o kontakt
z Sekretariatem MOK lub bezpośrednio z Panią Hanną Krynicką – instruktorem MOK.
MOK
Ząbki oraz wiele świateł.
Kolejną propozycją może
być wybudowanie odcinka drogi o długości około 1800 metrów pomiędzy ulicą Ziemowita w Warszawie a ulicą
Piłsudskiego w Ząbkach. Osoby jadące z okolic Praskiej
Giełdy Spożywczej mogłyby
znacząco skrócić dystans do
Warszawy, omijając przy tym
korki na ulicy Łodygowej. Już
w kilka minut można byłoby się
dostać na Targówek Fabryczny,
a stamtąd dalej do innych
dzielnic Warszawy. Ponadto
znacząco zmniejszyłby się ruch
na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Piłsudskiego.
Nie mam na myśli, by samorząd wszystko finansował.
Ważne, by władze naciskały na
zarządców dróg i by były inicjatorami takich projektów. Pomysłów oraz możliwości ich realizacji jest wiele, czas pokaże,
którą drogą podążymy. Należy
pamiętać, że bez sprawnej komunikacji nie ma rozwoju,
więc i podatków wpływających
do budżetu będzie mniej.
Radny Powiatowy
Robert Perkowski
robert@perkowski.pl

Następny numer gazety „Co Słychać?” ukaże się
w ostatnią niedzielę grudnia.
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Przemówienie wygłoszone przez dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 Marii Uszyńskiej - Baranowskiej
na uroczystości otwarcia i poświęcenia nowej sali gimnastycznej oraz ślubowania uczniów klas I
Drodzy Pierwszoklasiści!
Za chwilę staniecie się pełnoprawnymi członkami naszej
gimnazjalnej społeczności. Ten
etap edukacji otwiera przed Wami możliwość dalszego kształcenia, doskonalenia się, zdobywania nowych umiejętności.
Dzisiejsza uroczystość pasowania Was na uczniów naszej szkoły
jest także swoista nobilitacją –
oznacza przyjęcie do wyższego
stanu uczniowskiego. Wiąże się
to z nowymi, poważnymi obowiązkami – oznacza przyjęcie ciężaru sprostania wymaganiom stawianym przez kodeks uczniowski.
Musicie przyjąć nowe, poważniejsze niż dotąd zobowiązanie.
Musicie wypełniać sumiennie postanowienia dotyczące zdobywa-

nia wiedzy, doskonalenia charakteru, stawania się mądrzejszymi
i lepszymi. Oznacza to doskonalenie w sobie koleżeństwa, uczynności, grzeczności, współczucia,
szacunku dla innych, sumienności, rozumienia harmonii i ładu
świata, dostrzeganie w życiu innych wartości niż materialne.
Hasło towarzyszące nam w tegorocznej uroczystości wyraża
przekonanie, że "są skarby, których nie zabiorą nam". Jakież to
skarby? I gdzie ich szukać? W biblijnej przypowieści pewien człowiek, który znalazł skarb ukryty
w ziemi, poszedł, sprzedał
wszystko, co miał i kupił tę rolę.
Czym więc są owe ukryte
skarby? Są to nieprzemijające
wartości, nadające sens ludzkie-

Kto ty jesteś, Polak mały....
Dnia 7 listopada br. dzieci
z Publicznego Przedszkola Nr 1
„Zielony Dinek” w Ząbkach zaprosiły swoich rodziców, rodzeństwo, babcie i dziadków na
uroczystość z okazji obchodów
Święta Niepodległości.
11 Listopada 1918 roku był
szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie wtedy,
po 123 latach niewoli, Polska
odzyskała niepodległość. Dlatego ten dzień obchodzimy jako
nasze
Święto
Narodowe.
W tym roku obchodzimy
87
rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to
ważna data dla
nas
Polaków.
Przedszkolaki
chcąc uczcić i zapamiętać
ten
dzień przygotowały program
artystyczny
o charakterze
patriotycznym.
O godzinie

15.30 z chorągiewkami biało-czerwonymi w dłoniach oraz
z uśmiechem na twarzy dzieci
i zaproszeni goście zgromadzili się w Dolnym Kościele
Parafii Miłosierdzia Bożego
przy
ulicy
11-Listopada
w Ząbkach.
Na początku z programem
patriotycznym wystąpili zaproszeni artyści. Zaśpiewali oni
Pieśni Narodowe i przekazali
wszystkim wiadomości na te-

Święto Edukacji Narodowej w "Dwójce"
14 października 1773 roku
została powołana Komisja
Edukacji Narodowej - pierwsza na ziemiach polskich
i w środkowej Europie świecka władza oświatowa, która
po rozwiązaniu zakonu jezuitów miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły
oraz opracować zasady programowe i organizacyjne nowego systemu szkolnego.
Współpracownikami KEN
było wielu wybitnych przedstawicieli polskiego oświecenia.
Stworzyła ona nowoczesny - na
owe czasy - system szkolny:
wprowadziła unowocześnione
programy nauczania, jasno wytyczone cele wychowania, metody kształcenia oparte na doświadczeniu i racjonalnym
ujmowaniu zjawisk. KEN działała do 1794 roku, jednak wie-
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le wskazań zawartych w Ustawach opracowanych przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych zachowało aktualność
po dzień dzisiejszy, zaś pamiętna data 14 października
stała się Świętem Edukacji
Narodowej.
W Szkole Podstawowej Nr 2
im. Jana Kochanowskiego
w Ząbkach uroczystość z okazji, jak się potocznie przyjęło
mówić, Dnia Nauczyciela, odbyła się 12 października.
Przed godziną 16 w pięknie
udekorowanej sali gimnastycznej zgromadzili się: dyrekcja szkoły, nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście.
Część artystyczna została
poświęcona niezwykłemu nauczycielowi, w związku ze
zbliżającym się Dniem Papie-

mu życiu, dla których człowiek
nie powinien się cofnąć przed
żadnym wyrzeczeniem.
Wy też musicie odszukać swój
skarb. W dzisiejszych czasach
kosztów i zysków, wydajności
i opłacalności; w czasach, kiedy
człowiek nie ma czasu, ale ciągle
liczy; kiedy ludzie żyją dłużej,
ale niekoniecznie szczęśliwiej;
w czasach, kiedy "mądry i dobry,
to jeszcze ciągle dwoje różnych
ludzi" – pilnie potrzeba życzliwości, dobroci, serdeczności…
Spróbujcie więc powoli zmierzać w kierunku skarbów, którym
Wam nikt nie zabierze. Nie szukajcie ich w mamiącym blasku pozorów i złud, które w życiu okażą
się bezwartościowym szkiełkiem.
Nie szukajcie ich daleko…

To najdalsze bywa blisko
Jak przydrożny kwiat
To najwyższe lata nisko
Jak przed burzą ptak
To najprostsze bywa trudne
Kiedy serce śpi.
Idźcie więc przez życie oddzielając dobro od zła, szlachetność
od nikczemności, życzliwość od
zawiści, prawdę od złudy. Nie bójcie się wyzwań. W każdym dniu
odkrywajcie piękno, zachwycajcie
się światem, bądźcie dobrymi
ludźmi, otwartymi na potrzeby innych, bo to właśnie drugi człowiek
nadaje sens naszemu życiu. Ten,
który stoi obok, pozwala nam stawać się człowiekiem.
Jestem przekonana, że to, co
dzieje się w szkole jest ważniejsze niż wszystko, co się robi w fa-

brykach, zakładach i biurach.
Bowiem właśnie tu jest wychowywany – dobrze lub źle, kształcony – dobrze lub źle – człowiek.
Będziemy dbać o rozwój waszych umysłów, mając świadomość, że wychowywać to kształtować harmonijnie całego
człowieka, a więc nie tylko
umysł, ale serce, charakter
i wszystkie wartości, które napełniają życie treścią.
My, nauczyciele, będziemy
Wam w tym pomagać. Z naszych
słów i czynów stwórzcie mapę,
która może ułatwi Wam dotarcie
do skarbu, ale drogę do niego
każdy z Was musi odnaleźć sam.
Maria Uszyńska-Baranowska
Dyrektor Publicznego
Gimnazjum nr 1

mat symbolicznej i upamiętniającej ważne wydarzenia dacie
1l-Listopada. Dzieci dowiedziały się, że tego dnia podpisano z Niemcami porozumienie
o zawieszeniu broni. Skończyła
się I wojna światowa. Poznały
sylwetkę Józefa Piłsudskiego,
który dowodził siłami zbrojnymi w tamtym okresie. Po wysłuchaniu koncertu patriotycznego, przedszkolaki wystąpiły ze
swoim programem artystycznym. Recytowały wiersze o Ojczyźnie i zaśpiewały Pieśni Patriotyczne. Na zakończenie

uroczystości wszyscy odśpiewali
Hymn Narodowy. Pani dyrektor Grażyna Świeżak podziękowała dzieciom za występ, nauczycielkom za przygotowanie
uroczystości oraz zebranym gościom za przybycie. Obchodząc

rocznicę 11-listopada nawet
najmłodsze pokolenie Polaków
wie, że jest to Święto Odzyskania Niepodległości.

skim, Papieżowi Janowi Pawłowi II, który w swych homiliach niejednokrotnie poruszał problemy wychowania
młodego pokolenia. Głównym bohaterem montażu
słowno-muzycznego był Lolek- mały Karol Wojtyła, który
już we wczesnym dzieciństwie
wyróżniał się wśród swych rówieśników ciekawością świata,
ambicją i zapałem do nauki,
a także pobożnością. Później,
gdy dorósł i został księdzem,
zawsze otaczały go tłumy młodzieży. Tak też pozostało do
końca. W nocy z 1 na 2 kwietnia Plac Świętego Piotra zapełnił się młodymi ludźmi,
którzy żegnali odchodzącego
do domu Ojca: wychowawcę,
przyjaciela oraz rówieśnika,
który miał o 60 lat więcej.
Gdy oglądaliśmy przedstawienie przed naszymi oczami
stanęła jak żywa postać tego
wielkiego Polaka- człowieka,

który dla większości z nas
jest autorytetem, niedoścignionym wzorem do naśladowania. Nawet nie próbowaliśmy
ukryć
naszego
wzruszenia, gdy usłyszeliśmy
głos Jana Pawła II, który
w jednym ze swych kazań
zwraca się bezpośrednio do
nas-nauczycieli. Na zakończenie części artystycznej
chór szkolny zaśpiewał kilka
pieśni religijnych, między innymi tę ulubioną naszego Papieża - "Barkę". Widownia
nagrodziła uczniowski występ gromkimi brawami, zaś
pani dyrektor Irena Małyszczuk podziękowała młodym
wykonawcom oraz organizatorom montażu słowno-muzycznego: pani Jadwidze
Żaboklickiej - nauczycielce
muzyki, pani Annie Koziołopiekunce szkolnego koła teatralnego, a także nauczycielom, którzy zajęli się wystro-

Grażyna Wasilewska
Nauczycielka P.P. nr 1

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
ARTEK
wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach
ORGANIZUJE NON STOP KURS PRAWA JAZDY KAT. B
Zapisy: poniedziałki i środy w godz. 19.00 - 21.00
MOK UL. ORLA 8
-Szkolenie podstawowe
-Szkolenie dodatkowe
- ZAPISY I INFORMACJE CODZIENNIE
POD NR TEL. 668-17-00-18
- 100% BEZSTRESOWO
- PROMOCJA Z KUPONEM 3 GODZ. DODATKOWE GRATIS RATY
- LITERATURA, PŁYTA Z TESTAMI I BADANIA LEKARSKIE
W CENIE KURSU
- INSTRUKTORZY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
- JAZDY SAMOCHODEM TAKIM JAK NA EGZAMINIE
PAŃSTWOWYM
- ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W PEŁNYM
WYMIARZE
- JAZDY PRAKTYCZNE DOJAZD DO KLIENTA
- JAZDY TRASAMI EGZAMINACYJNYMI

jem sali: pani Annie Słowik,
pani
Dorocie
Laszuk
-Redman i panu Dariuszowi
Redmanowi.
Następnie głos zabrał burmistrz Ząbek - pan Jerzy
Boksznajder, który złożył życzenia nauczycielom oraz
przekazał na ręce pani dyrektor symboliczny bukiet kwiatów. Za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia
dziękowała także przewodnicząca Rady Rodziców. Dopełnieniem części oficjalnej stało
się wręczenie przez panią dyrektor Irenę Małyszczuk nauczycielom oraz pracownikom szkoły nagród
pieniężnych i książkowych.
Na koniec wszyscy udaliśmy
się do świetlicy szkolnej, gdzie
przy kawie i ciastkach, miło
spędziliśmy wieczór na towarzyskich rozmowach.
Małgorzata Sobotka

Niezwykłe spotkanie seniorów
W dniu 11.10. seniorzy – nauczyciele i pracownicy administracji Szkoły Podstawowej
nr 2 zostali zaproszeni na tradycyjne spotkanie. Ale tegoroczne było troszkę inne niż
dotychczasowe – miało, bowiem w sobie magię, czar
i niezwykłość. Właśnie te elementy sprawiły, że wszyscy
przeżyliśmy ogromne wzruszenie, a stworzony klimat
i tematyka montażu słownomuzycznego pozostaną na
długo w naszej pamięci.
Myślę, że i zaproszeni goście:
burmistrz miasta p. Jerzy
Boksznajder, zastępca burmistrza p. Krzysztof Sikorski,
ksiądz Władysław Trojanowski,
p. Grażyna Żabicka - prezeska
Klubu Seniora, byli zauroczeni
tak samo, jak my, emeryci.
Chór "Złota Jesień" wprowadził wszystkich w atmosferę
pięknej muzyki i śpiewu, pod
którego urokiem jesteśmy od
lat. Ale to, co najbardziej nas
wzruszyło, to była piękna, sub-

telna opowieść o życiu największego Polaka – Jana Pawła
II. Od urodzin, poprzez dzieciństwo, młodość, trudne lata
okupacji. Powołanie kapłańskie, praca z młodzieżą – do
wyboru na Stolicę Piotrową
i niezwykły, trudny i jakże piękny pontyfikat.
Wszystko to opowiedziane
było przez pryzmat radości,
smutków i dziecięcych doznań.
Zobaczyliśmy sylwetkę niezwykłą – od aktora, poety, miłośnika gór – poprzez księdza, biskupa, kardynała i wreszcie
Papieża, którego nazywano:
"Podarunkiem Niebios, Zaklinaczem tłumów lub Bożym
Sportowcem".
Dzieci mówiły: "Jan Paweł
II mój idol, żartował z nami
i płakał, polski Papież kochał
nas dzieci – a my Jego". Niezwykłe myśli i dialogi przeplatane były piękną muzyką.
W kolejnej części głos zabrała p. dyr. Irena Małyszczuk cytując słowa z ostatniej książki

"JEDYNKA" W PROGRAMIE SZKOŁA
Z KLASĄ - NA SPORTOWO
W związku z udziałem szkoły w programie "Szkoła z klasą
– na sportowo" w poprzednim
roku szkolnym zorganizowany
został "I Bieg Uliczny dla
uczniów szkół podstawowych", podczas którego część
uczniów stanęła na starcie
w roli sportowców, a druga
część – jako kibice.
Dla naszych nauczycieli jest
to bardzo ważne, abyśmy
uczyli się zasad zdrowej rywalizacji i potrafili kibicować
wszystkim sportowcom, walczącymi zgodnie z zasadami
"fair play".
W związku z bardzo dobrą
organizacją naszego biegu

ulicznego zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu
"Szkoły z klasą – na sportowo". Jesteśmy jedną z 45 szkół
(podstawowych i gimnazjów)
z całej Polski, która przystąpiła do nowego zadania.
17 września uczestniczyliśmy w biegu sztafetowym na
Podzamczu. Ośmioosobowa
drużyna najlepszych biegaczy
pojechała pod opieką p. Katarzyny Karcz do Warszawy, aby
reprezentować szkołę. Nasza
sztafeta przebiegła 4 km i 700
metrów w czasie 15 minut i 37
sekund, w pięknym stylu wyprzedzając ponad 20 szkół
z całej Polski. Ząbki wymie-

Z Miejskiej Przychodni Zdrowia
W porozumieniu z Radą
Społeczną złożono pismo do
Urzędu Miasta w sprawie
pomocy finansowej przy wykonaniu podjazdu lub windy
dla osób niepełnosprawnych.
Pieniądze miałyby być pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. Przychodnia ma nadzieję, że w przypadku gdy
uda się opracować i złożyć

wymagane wnioski, będzie
mogła przyłączyć się do miejskiej inicjatywy.
Ze środków własnych wykonano doraźne remonty
schodów. Wyremontowano
i zmodernizowano gabinet
stomatologiczny.
red.

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na uroczystą
zabawę ze Św. Mikołajem w dn. 03.12.2005 o godz. 11:00, sala
MOK przy ul. Orlej 8.
O tym, że warto inicjować wspólną zabawę dzieci nie trzeba
nikogo przekonywać. Mamy nadzieję na liczne przybycie
dzieci z rodzicami w dn. 17.12.2005 o godz. 11:00 na
Świąteczne spotkanie pt.: "Dzieci - dzieciom"
MOK zaprasza na spotkanie z cyklu "Wieczorki z KulturkĄ"
- "Z Mikołajem przy kawie" w dn. 11.12.2005 o godz. 16:00
sala MOK ul. Orla 8

Ojca Świętego "Pamięć i tożsamość". Wypowiedziała słowa
wdzięczności dla tych, którzy
pracowali w szkole, tworzyli jej
tradycje i historię.
… Ulegliśmy czarowi chwili
…. Ktoś powie – seniorzy szybko się wzruszają, łezka goni
łezkę – to też prawda. Ale czy
można słuchać bez wzruszenia
opowieści o Wielkim z Największych i to przedstawionej
w inny sposób niż do tego przywykliśmy? To wzruszenie jest
tak silne, bo dla nas, seniorów
zegar czasu bije trochę słabiej,
"tyka", jakby ciszej ……
Jesteśmy więc wdzięczni za te
chwile "niezwykłości", pomni na
wypowiedziane przez arcybiskupa. Fr. Macharskiego, po
śmierci Papieża słowa, "Życie
się zmienia, ale się nie kończy".
Dziękujemy Komisji Socjalnej za miłe spotkanie słodko –
herbaciane, a twórcom programu p. Jadwidze Żaboklickiej,
p. Annie Kozioł i miłym aktorom serdecznie gratulujemy
i bardzo, bardzo dziękujemy.
Wiesława Klepacz
niane były kilkakrotnie jako
lider naszego biegu. W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy
8 miejsce, ale wszyscy bardzo
cieszyliśmy się z udanego startu naszych zawodników.
W niedzielę 45 dziewcząt
z klas 4-6 pod opieką nauczycieli (p. Beaty Wierzbickiej, p.
Elżbiety Jabłońskiej i p. Katarzyny Karcz) udało się do
Warszawy na 27 Maraton
Warszawski. Naszym zadaniem było kibicowanie prawie 3 tysiącom
zawodników.
Każdy z nich miał do
pokonania trasę 42
kilometrów. Najlepszy zawodnik przebiegł ten dystans
w czasie 2 godzin i 15
minut!!! A byli i tacy,
którzy na metę wbiegali po 5 godzinach
wyczerpującego biegu. To zdumiewają-

Turniej brydżowy
Dnia 5 listopada 2005 roku odbył się czwarty z turniejów brydżowych z cyklu Grand Prix Ząbek ,,Cztery pory roku" pod patronatem Rady Miasta Ząbek. O zwycięstwie decydowała suma
punktów zdobytych w ciągu całego roku.
Najlepsze wyniki uzyskały pary:
W kategorii open:
A. Klik – A. Kozłowski,
J. Kraszewski – R. Odoliński,
J. Kotuniewicz – A. Rojewski,
K. Lewandowski – J. Waśniewski.
W kategorii mieszkaniec Ząbek:
A. Klik – A. Kozłowski,
K. Lewandowski – J. Waśniewski,
M. Germak – D. Błachnio.
W obecności Pani Małgorzaty Zyśk – Dyrektor Publicznego
Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach, w którym to odbywały się wszystkie rozgrywki brydżowe, puchary wręczył Przewodniczący Rady
Miasta Ząbki Pan Ignacy Jarzyło.
red.
ce, że tak dużo ludzi zdecydowało się biec w maratonie.
Biegli młodsi i starsi, kobiety
i mężczyźni. Niektórzy z nas
dostrzegli osoby niepełnosprawne jak również zawodników z różnych stron świata.
Byli biegacze z Ukrainy, Niemiec, Kenii...
To był prawdziwy festiwal
biegania. Wszyscy tworzyliśmy
wielką sportową rodzinę. My –
zagrzewaliśmy maratończyków
do wytrwałej walki ze zmęczeniem, a Oni – odwdzięczali się
nam miłymi słowami i uśmiechami. Podawaliśmy zawodnikom wodę i odżywki, wykrzykiwaliśmy różne hasła i okrzyki.
Nawet przechodnie z zainteresowaniem przyglądali się
wspólnej zabawie kibiców.
Tańczyliśmy układy z pomponami i wstążkami gimnastycz-

nymi, mieliśmy także szkolną
maskotkę – smoczycę, która
krążyła pośród tłumu. Dziennikarze robili nam zdjęcia
i przeprowadzali wywiady. To
było naprawdę wspaniałe widowisko. Po zakończeniu biegu w naszej okolicy wszyscy
przeszliśmy na Podzamcze.
Tam zjedliśmy spaghetti przygotowane przez organizatorów, a uczennice mogły bawić
się na festynie zorganizowanym przez TKKF. Po przybiegnięciu ostatniego maratończyka rozdano puchary dla
sportowców, a my odebraliśmy
wyróżnienie za przygotowany
przez nas punkt kibica.
To były dni, które na długo
pozostaną w naszej pamięci.
Uczestnicy

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW - Linia A2
Ząbki (Powstańców 15) - Ząbki - Warszawa (Targowa/Białostocka)
PowstaĔców 15
PowstaĔców 62
SzwoleĪerów 128
SzwoleĪerów 71
SzwoleĪerów 43
Piásudskiego
Warszawska 31
Warszawska 2
Warszawa-ul. Targowa
przystanek Ząbkowska (06)

5:38
5:41
5:45
5:47
5:48
5:49
5:50
5:51
6:08

6:38
6:42
6:47
6:50
6:51
6:52
6:53
6:54
7:12

7:41
7:45
7:50
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
8:15

8:46
8:50
8:55
8:58
8:59
9:00
9:01
9:02
9:20

9:51
9:55
10:00
10:03
10:04
10:05
10:06
10:07
9:30

16:08
16:10
16:15
16:18
16:19
16:20
16:21
16:22
16:40

17:12
17:14
17:19
17:22
17:23
17:24
17:25
17:26
17:44

18:16
18:18
18:23
18:26
18:27
18:28
18:29
18:30
18:48

19:20
19:22
19:27
19:30
19:31
19:32
19:33
19:34
19:52

20:25
20:27
20:32
20:35
20:36
20:37
20:38
20:39
20:55

Warszawa (Targowa/Białostocka) - Ząbki - Ząbki (Powstańców 15)
6:09
7:13
8:16
9:21
15:35 16:41 17:45 18:49 19:53
Warszawa-ul. Targowa
przystanek Ząbkowska(06)
6:25
7:29
8:33
9:38
15:52 16:58 18:02 19:06 20:10
Warszawska 2
6:26
7:30
8:34
9:39
15:53 16:59 18:03 19:07 20:11
Warszawska 31
6:27
7:31
8:35
9:40
15:54 17:00 18:04 19:08 20:12
Piásudskiego
6:28
7:32
8:36
9:41
15:55 17:01 18:05 19:09 20:13
SzwoleĪerów 43
6:29
7:33
8:37
9:42
15:56 17:02 18:06 19:10 20:14
SzwoleĪerów 71
6:30
7:34
8:39
9:44
15:58 17:04 18:08 19:12 20:16
SzwoleĪerów 128
6:35
7:38
8:43
9:48
16:02 17:08 18:12 19:16 20:20
PowstaĔców 62
6:37
7:40
8:45
9:50
16:04 17:10 18:14 19:18 20:22
PowstaĔców 15
Autobusy nie kursują w soboty, niedziele, ĞwiĊta koĞcielne i narodowe. Bilet normalny 2 zá, ulgowy 1 zá.

20:56
21:13
21:14
21:15
21:16
21:17
21:19
21:23
21:25
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w wykonaniu Michała Kajaka,
Beaty Borowskiej, Olgi i Magdy
Sikory, Oli Żaboklickiej. Poezja
była przeplatana koncertem na
skrzypce i wiolonczelę zaprezentowanym przez Monikę
i Annę Markiewicz. Nie zabrakło gitary klasycznej, z której
piękne brzmienia wydobywał
Wiktor Wilczak. Wszyscy byli
zauroczeni przepięknym spektaklem zorganizowanym przez
Miejski Ośrodek Kultury.
red.

WIECZÓR ZADUSZKOWY
W niedzielę 6 listopada br.
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Ząbkach odbył się wieczór
zaduszkowy "Śpieszmy się kochać ludzi..."
Licznie zgromadzeni goście siedząc przy stolikach,
dali się urzec ze smakiem zaaranżowanej scenerii. Jesienny klimat tworzyły różnokolorowe liście, jakże dobrze

znane ze złotej jesieni, wprowadzającej w stan zadumy
nad przemijaniem.
W chwile refleksji wprowadzała nas doborowa obsada artystyczna. Koło teatralne MOK
w osobach Martyna Barszcz,
Sylwia Kozioł i Michał Kajak
przybliżyło wszystkim poezję ks.
J. Twardowskiego. Nie zabrakło
przejmującej śpiewanej poezji

Z Praskiej Giełdy Spożywczej
Praska Giełda Spożywcza
w Ząbkach jest rynkiem hurtowym, stanowiącym bazę zaopatrzenia dla tysięcy sklepów detalicznych, gastronomii oraz
punktów zbiorowego żywienia
w Warszawie i na Mazowszu.
PGS należy do najdłużej funkcjonujących rynków hurtowych
w Polsce. Wspomaga ona działania samorządu gminnego i powiatowego poprzez fundowanie
nagród i wspieranie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży tudzież, angażując się w wiele
inicjatyw organizacji pozarządowych. PGS jest też sponsorem
dorocznej imprezy pod nazwą
Warszawskie Święto Chleba
oraz wspólnie z redakcją "Teleexpress" akcji "Dar serca".
Praska Giełda Spożywcza
jest miejscem spotkań i wymia-

ny towarowej lokalnych wytwórców tradycyjnych spożywczych z różnych regionów krajów oraz kupców. Wystarczy
wspomnieć Dni Produktów Lokalnych i Tradycyjnych "Polskie
Smaki", które odbyły się na początku lata tego roku.
Warto podkreślić, że Praska
Giełda Spożywcza wychodzi
naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na
regionalne produkty spożywcze, przygotowywane z tradycyjnych surowców i według tradycyjnych
regionalnych
przepisów. Na terenie PGS
działają najbardziej liczące się
w regionie hurtownie. Na
dniach, tj. 21 października dołączyła do nich hurtownia
"Maćkowy". Jest to najlepsza
promocja naszego miasta. Zna-

JUTRZENKA schola dziewczęca w parafii
Trójcy Świętej w Ząbkach
Od wielu lat w parafii Trójcy
Świętej ubogaca swym śpiewem
Msze Święte schola dziewczęca
– Jutrzenka. Jest to grupa młodych dziewcząt, które chcą
przez swój śpiew być bliżej Boga i wielbić Go całym swym sercem. Spotykają się 2 razy w tygodniu, aby przede wszystkim
ćwiczyć głosy, ale też przy okazji spędzić ten czas wspólnie
dzieląc się swymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Przygo-

towują Liturgię Mszy Świętej
z udziałem dzieci jak i różne
Uroczystości Roku Liturgicznego. Na Uroczystości Św. Cecylii
patronki chórów kościelnych.
Narodzenie Pańskie czy Wielkanoc zaproszeni są rodzice.
Wspólnie z nimi przeżywamy te
wielkie dni, które pozwalają
nam dostrzec wartości bycia razem i tworzenia jednej dużej
rodziny.
Organizujemy też różne za-

ny producent z dziedziny przetwórstwa mlecznego "Maćkowy" z Pomorza Gdańskiego
otworzył swoją hurtownię. Z tej
okazji zostali zaproszeni burmistrz Jerzy Boksznajder z wiceburmistrzem Krzyszofem Sikorskim. Proboszcz parafi pw.
Zesłania Ducha Św. poświęcił
hurtownię. Zostali zaproszeni
przedstawiciele lokalnych mediów, była nawet ekipa telewizyjnej "Trójki".
Firma Maćkowy oferuje wysokiej jakości przetwory mleczne, np. mleko z obniżoną ilością
laktozy. Polityka firmy koncentruje się na jakości, jest zdobywcą wielu prestiżowych krajowych nagród. Jej produkty
w limitowanych ilościach są
oferowane w krajach Europy
Zachodniej i Północnej, Ameryki czy nawet Afryki.
red.
bawy integracyjne takie jak bal
karnawałowy, tańce integracyjne, ogniska przy których świetnie się bawią rodzice z dziećmi.
W styczniu 2005 roku przygotowaliśmy koncert kolęd i pastorałek. A w wakacje wyjeżdżamy
zwiedzać Polskę. Scholę prowadzą ks. Przemek Macios i s. Dawida csfn. Wszystkich, którzy zechcieliby usłyszeć nasz śpiew
i wspólnie się nim modlić zapraszamy na Mszę Świętą, która odbywa się co niedzielę z udziałem
dzieci o godzinie 11.30.

Szczęść Boże
s. Dawida csfn

Koło TPD Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na IV Ogólnopolskim
Forum Inicjatyw Pozarządowych "Rzeczpospolita Obywatelska"
23 i 24 września 2005 r. odbyło się w Warszawie IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Nasze Koło po raz pierwszy
miało okazję w nim uczestniczyć. Organizacje z całej Polski
spotkały się by dyskutować nad
kształtem społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją trzeciego
sektora.
W tegorocznym spotkaniu
środowisk
pozarządowych
wzięło udział ponad tysiąc
osób, przedstawicieli organizacji z całej Polski.
Ogólnopolskie Fora Inicjatyw
Pozarządowych to forma dialogu, wymiany doświadczeń i dyskusji ideowej trzeciego sektora.
Fora zwoływane są co trzy lata.
Celem i efektem tych konferencji jest integracja sektora, a zarazem szeroka prezentacja jego
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dorobku, zarówno wśród samych organizacji, ich beneficjentów jak i partnerów – administracji publicznej, mediów
i biznesu. Przede wszystkim jednak OFIP jest świętem organizacji obywatelskich, okazją do
spotkania się i przedyskutowania kwestii ważnych dla trzeciego sektora, jest agorą – sejmem
organizacji pozarządowych.
Podczas pierwszego dnia Forum odbyła się dyskusja panelowa z udziałem kandydatów do
Sejmu. Zaproszenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przyjęli Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO), Artur
Zawisza (PiS), Bartosz Dominiak (SdPl), Roman Giertrych
(LPR), Janusz Piechociński
(PSL), Ryszard Kalisz (SLD)
oraz Tadeusz Mazowiecki (PD).
Debatę prowadzili Wawrzyniec Smoczyński z redakcji Prze-

kroju oraz Marcin Dadel z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych. Kandydaci do
Sejmu mówili o swoich wizjach
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także o konkretnych kwestiach dotyczących
działalności organizacji pozarządowych: zachętach do filantropii, odpisach 1%, nowelizacji
Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wywiady można znaleźć
na stronie www.ofop.engo.pl.
Pozostałe panele na IV OFIPie dotyczyły zagadnień takich jak:
partycypacja obywatelska, edukacja obywatelska, aktywność
wspólnot lokalnych – tworzenie
kapitału społecznego, silny sektor pozarządowy, państwo obywatelskie – podział pracy między
administracją a organizacjami,
inicjatywa społeczna, promocje
wolontariatu i wiele innych.

Ciekawostki
historyczne
Niepodległość naszego państwa
odzyskaliśmy w roku 1918 po wielu latach niewoli i nieustannych
walk. Ustalone zostały granice
z naszymi sąsiadami, które przedstawiały się następująco: pierwsze
miejsce co do długości granicy
miały Niemcy. Długość tych granic wraz z Prusami Wschodnimi
wynosiła 1982 km. Na wschodzie
długość granicy z Rosją Sowiecką
wynosiła 1412 km. Trzecim z kolei
sąsiadem Polski była Czechosłowacja, długość tej granicy wynosiła 984 km. Mniejsze odcinki granic mieliśmy z Litwą – 507 km,
Rumunią – 349 km, Łotwą – 109
km, Wolnym Miastem Gdańskiem – 121 km, oraz granica
morska wynosiła 5534 km. Do
ochrony granic Polski powołana
została straż graniczna. Nasi sąsiedzi nie byli zadowoleni z takich
granic. Było w tego tytułu wiele
konfliktów. Najbardziej niebezpieczne były granice wschodnie.
Ciągłe napady bandyckie kończące się rabunkiem, podpalaniem
zagród chłopskich, dworów, sklepów. Ludność terenów nadgranicznych a nawet i oddalonych żyła w ciągłym strachu i niepewności
swego jutra. W roku 1924 władze
powołały specjalistyczne służby
do ochrony granic – Korpus
Ochrony Pogranicza /KOP/.
Pierwszym dowódcą KOP mianowany został gen. bryg. Jan Kruszawski. Początkowo żołnierze
KOP ochraniali tylko granice
Imprezą towarzyszącą były
Targi Infrastruktury, podczas
których dwadzieścia trzy organizacje i instytucje zaprezentowały swoją ofertę szkoleń, przyznawania funduszy i innych
rodzajów wsparcia dla organizacji pozarządowych.
Targi Infrastruktury to wyjątkowa okazja, aby pozyskać
wszystkie pomocne dla organizacji informacje wprost "u źródeł".
Kolejną imprezą towarzyszącą
był Piknik organizacji pozarządowych, podczas którego w kilkudziesięciu (77) namiotach, organizacje mogły zaprezentować
swoje działania, udzielać porad,
rozdawać materiały promocyjne,
a także przedstawić ofertę dla
potencjalnych wolontariuszy.
W jednym z namiotów, jako jedyna organizacja z powiatu wołomińskiego, prezentowało się
nasze ząbkowskie Koło Dzieci
Niepełnosprawnych. Była to
wspaniała okazja do pochwalenia się naszymi osiągnięciami,
pokazania, że jesteśmy i że dzia-

wschodnie, natomiast granice zachodnie ochraniała dalej straż
graniczna. Służba w KOP była
bardzo niebezpieczna i wymagała
wiele odwagi i poświęcenia.
W ciągu tylko jednego roku 1924
na granicy zatrzymano ponad
5000 osób, odparto 89 zbrojnych
band, natomiast 51 band wytropiono i zlikwidowano. Nie obeszło się bez ofiar własnych. W jednym tylko roku 1924 zginęło 18
żołnierzy. Rząd i władze wojskowe doceniły służbę KOP i powiększona została ilość brygad co
umożliwiło przejęcie zabezpieczenia pozostałych granic KOP z ludnością zamieszkałą na terenach
nadgranicznych. Biorąc pod uwagę właściwą postawę żołnierzy
KOP oraz ludności granice Polski
stały się bardziej bezpieczne. Doprowadziło to do właściwego zabezpieczenia interesów gospodarczych i politycznych państwa oraz
spokojnego życia ludności nadgranicznej. Stan taki trwał do
1939 roku, najpierw Niemcy
1 września, potem Rosjanie 17
września zmienili nasze granice.
Ryszard Żbikowski
łamy, a także nawiązania wielu
cennych kontaktów.
Koło TPD Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Ząbkach
składa serdeczne podziękowania Pani Helenie Król za zaangażowanie i przygotowanie stoiska
Koła
podczas
IV
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Elwira Kurzajewska
Przewodnicząca Koła TPD
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej

Kupię działkę
budowlaną w Ząbkach
w okolicy ul. Powstańców,
o pow. od 500 do 800 m2.
Telefon kontaktowy:
0 606 650 328

