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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Podpisanie umowy w sprawie informatyzacji
Urzędu Miasta
1 lipca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta doszło do
podpisania umowy na dofinansowanie projektu ze środków
unijnych „Informatyzacja Urzędu Miasta w Ząbkach”.
W tym celu przybył, reprezentując władze samorządu wojewódzkiego członek
zarządu Waldemar Roszkiewicz. Umowę podpisał
również burmistrz Robert
Perkowski. Koszt realizacji
całego zadania opiewa na
kwotę 451,5 tys. zł z czego
bezzwrotna dotacja wyniosła
ponad 384 tys. zł.
To jedna z nielicznych dotacji w ramach działań informatyzacyjnych na terenie powiatu wołomińskiego.
Dofinansowanie obejmuje
modernizację sieci komputerowej urzędu, budowę systemów zabezpieczeń i podtrzymania energii, instalację
darmowych punktów dostępowych do internetu w pobli-

żu urzędu i na jego terenie,
instalacje tzw. info-kiosków
dzięki którym na terenie
urzędu będzie można wypełnić wnioski i inne dokumenty
w formie elektronicznej.
Z zapewnień burmistrza
Roberta Perkowskiego wynika, że informatyzacja urzędu
zostanie wykonana jeszcze
w tym roku. Żeby nie tracić
czasu ząbkowskie władze już
ogłosiły przetarg na wykonanie tego zadania.
Marszałek
Roszkiewicz
pogratulował ząbkowskim
urzędnikom skuteczności i
rzetelności w ubieganiu się
o środki unijne, gdzie panuje
ogromna konkurencja. Marszałek podkreślił jednocze-

śnie, że środki przyznawane
są jednoznaczne procedury,
w których nie ma uznaniowości. Z kolei burmistrz
Ząbek, zdradzając tajemnicę
skuteczności swych działań na polu pozyskiwania
dotacji z Unii Europejskiej,
stwierdził, że dobre efekty
zawdzięcza profesjonalnemu
zespołowi pracowników oraz

dokładnemu
wczytywaniu
się w zasady konkursów. –
My nie toczymy polemik, jak
niektórzy to robią, w sprawie
zasadności zapisów w procedurach konkursowych, a najzwyczajniej dostosowujemy
nasze działania do wymogów
aplikacyjnych – powiedział
burmistrz Ząbek.
red.

1

ZAPOWIEDZI

CO SŁYCHAĆ

www.zabki.pl

��������� ��� �����
��������� �������������������������������������������������������
����� ��!�"#��$$�#���%�&�� ��!�"#��$$�#'
$��$(��)�$�$(��$�$���
�8����
-���� ���*�$

������
9����$

�,����
:�� �

�;����
<������$

�=����
-����$

9���� ����<�*��������6��$�
/�������$��>6����3������?��/�"$��
��� �����������@���
�������� ��������� �$����$��
�������������

9������$�����������
����������������A��$���������

9���� ����$������*���������
$����������B"��$"����

9������$�����������
-����$�������!"�

9���� � ��-��$"�5���� *��
C����������������������A
��$���������

�D����
-���� ���*�$

0�����
9����$

00����
:�� �

08����
<������$

0�����
-����$

9���� ����<�*��������6��$�
/�������$��>6����3������?��/�"$��
��� �����������@���
�������� ��������� �$����$��
�������������

E"�������� !�������
-����$�������!"�

9���� ����$������*���������
$����������B"��$"���

E"����������������*�����
-����$�������!"�

9���� � ��-��$"�5���� *��
C����������������������A
��$���������

0=����
-���� ���*�$

0F����
9����$

0�����
:�� �

0D����
<������$

8�����
-����$

E"��������*$����)���������*%���A
��������@� �����������
�@*���%��

�9������$�����6�����5��������
������ "�����������������
9���������

9������$�� ��-�������
���� ���������� "�
�������������
+�������������������������������

E"��������*$��$����$�����
-����$�������!"�

9���� � ��-��$"�5���� *��
C����������������������A
��$���������

��������� ��������������� ������������������� �������������� ����� ���������� ���������������
������� ����������������������� �!��"��!����!�!����#���$���������%&������� ���'������� ����������������
(���$�) ���� ����$�������� ���������������*�$��
+����������"��� ����� ����$���������,����-./����0� ���'1��
12��������� "�������������" �������"�����!�����������!����!�)����34����������������*������"���� ��!��*�)���"�����!�������3��� ��5�2�6��7��

��������� ��� ����������������
������������������������ ���!�"#��$%�&�'
�$!�#!����

�"!�#!����

�#!�#!����

�(!�#!����

��!�#!����

�������� ���
��������� �����

��������# ���
�������� ��� ������ ����
�������� �
������$���
���������������
�� !������"

�������� ��
���������� �����
���� �%����&����
'�(��&�����)��

��������# ���
�������� ��� ������ ����
����� �� �
�����������
���������������
�� !������"

�������� ���
��������� �����
���� �*�����������(��! �
����������

���� �����������������
�����������������
��� �����

���������������
�� !������"
�&!�#!����
�������� ����+�
%���� � "� �,�� �
����������(�
������

���� !� " !# ���

�%!�#!����
�������� ����+
%���� � "� �,�� �
����������(�
������

���� $ " !� ���

��� �����

���������������
�� !������"
�)!�#!����
�������� ����+�
%���� � "� �,�� �
����������(�
������

���� !� " !# ���

�$!�#!����
�������� ����+
%���� � "� �,�� �
����������(�
������

���� $ " !� ���

��� �����

���������������
�� !������"
�"!�#!����
�������� ����+�
%���� � "� �,�� �
����������(�
������

���� !� " !# ���

���������������
�� !������"

(������+ �����
%��&����� ���&������
���������������
�� !������"

���������������
�� !������"

(������+ �����
%��&����� ���&������
���������������
�� !������"

���������������
�� !������"

�������� ���
��������� �����
���� �������$�����-����� �
�����.'!����������

��������# ���
�������� ��� ������ ����
����� ��� �
�)���. ���
���������������
�� !������"

�������� ���
��������� �����
���� �-�����/����/�

��������# ���
�������� ��� ������ ����
�0�&�/������&�&��

�������� ���
��������� �����
���� �1���� ���2��"���% �
��������3�(����

�!�� �����

���������������
�� !������"

�!�# �����

���������������
�� !������"

CO SŁYCHAĆ? - wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 781 68 14 do 17
druk: „REGIS’’ Sp. z o.o. Kobyłka, ul. Napoleona 4, tel. 22 786 94 70
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.

2

���������������
�� !������"

�!'� �����

���������������
�� !������"

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 9
poniedziałki: godz. 1600-1800
piątki: godz.: 800-1000

KULTURA

www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ

„Świat Matki Teresy” w Ząbkach
27 czerwca, po wieczornej
mszy, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odbył się pokaz
znanego filmu „Świat Matki Teresy” w reżyserii Barbary Lorynowicz, będący jednym z dzieł
z cyklu „Wielkie Osobowości
Świata”. Film został nakręcony w 1996 r. w Indiach. Jest
to ostatni wywiad misjonarki
przed śmiercią i zawiera sugestywne obrazy ilustrujące filo-

zofię miłości Wielkiej Laureatki Pokojowej Nagrody Nobla.
Dla zainteresowanych pokazem
czekała nie lada niespodzianka,
bowiem na projekcję przybyła
sama reżyserka. Spotkanie z
autorką obrazu miało charakter
kameralny, toteż każdy z uczestników miał możliwość porozmawiać z nią niemal w sposób
prywatny. Wśród widzów znaleźli się m.in. ks. Andrzej Kop-

czyński oraz przewodniczący
Rady Miasta Krzysztof Bławdziewicz.
To drugi już pokaz dorobku
Barbary Lorynowicz w ciągu
ostatnich miesięcy w Ząbkach.
Okazuje się, że ambitne kino
cieszy się w Ząbkach stosunkowo dużym zainteresowaniem.
red.
fot. Bogdan Śladowski

Barbara Lorynowicz

APTEKA „Pod Klonem”
Ząbki, ul. Piłsudskiego 20
tel./fax: (22) 781 – 64 –70
Szanowny Pacjencie

Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA

serdecznie zapraszamy
na rozmowę, konsultacje
doradztwo farmaceutyczne
Pon. – Pt. w godz. 13.30 – 14.30
Apteka czynna także w niedziele
wgodz. 10.00 – 14.00
www.aptekapodklonem.pl
e-mail: apteka.klon@wp.pl
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Co przyniosą zmiany w PGK?
Rozmowa z nowym prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej (PGK) w Ząbkach Piotrem Uścińskim.

Panie Prezesie, pełni Pan funkcję prezesa od połowy czerwca tego
roku, czy wprowadził Pan lub planuje wprowadzić jakieś znaczące
zmiany w funkcjonowaniu spółki?
Faktycznie jestem prezesem od kilku tygodni. Planowane przeze mnie
zmiany organizacyjne jeszcze nie weszły w życie. Cały czas pracujemy nad
nowym regulaminem organizacyjnym, w którym w sposób logiczny podzielone zostaną zadania w poszczególnych działach firmy. Będzie formalnie
rozdzielona działalność firmy związana z zaopatrzeniem w wodę i odbiór
ścieków od pozostałej działalności firmy, czyli innych usług komunalnych
świadczonych na rzecz miasta i mieszkańców, takich jak łatanie naprawy
nawierzchni, odśnieżanie, sprzątanie, wywóz śmieci itp. Powstanie Zakład
Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Usług Komunalnych, lecz ten rozdział formalny będzie polegał jedynie na odpowiednim podziale zadań pomiędzy zespoły osobowe i nie będzie wiązał się z utworzeniem odrębnych
jednostek organizacyjnych, a więc jest to jedynie usprawnienie pracy bez
wzrostu kosztów.
Planowane jest także utworzenie w ramach obecnych zasobów lokalowych Biura Obsługi Klienta, aby mieszkańcy dokładnie wiedzieli, gdzie
będą mogli załatwić swoje sprawy. Będziemy także zachęcać mieszkańców
do kontaktu z PGK przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak inter
internet, telefon czy SMS. Takie formy komunikacji są bardzo szybkie i oszczędzają czasu zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom PGK.
Wcześniej, jako wiceprezes zajmował się Pan w PGK głównie budową wodociągów. W 2009 roku wybudowanych zostało blisko 5 km nowej
sieci. Czy w tym roku będzie podobnie?
Tak, tempo rozbudowy sieci będzie bardzo duże. Już wykonaliśmy kilka
kilometrów, a mamy dopiero połowę roku, myślę, że zakończymy ten rok
wynikiem jeszcze lepszym niż zeszłoroczne 5 km.
Wybudowaliśmy lub jesteśmy na ukończeniu wodociągów w następujących ulicach: Sienkiewicza, Moniuszki, Norwida, Paderewskiego, Orzeszkowej, Asnyka, Batorego, Kosynierów, Herberta, Chełmońskiego. Kolejne
inwestycje już ruszają lub w najbliższym czasie, m.in. wodociąg w ulicach:
Parkowej, Niepodległości, Wesołej, Kaszubskiej, Jagiellońskiej, część wodociągów w tym roku podjęliśmy się wykonywać własnymi siłami (własnym sprzętem i pracownikami, bez zlecania firmom zewnętrznym). Są to
wodociągi w rejonie ulic Sokolej i Bocianiej. Ale to nie wszystko, przygotowujemy kolejne przetargi na budowę sieci.
Jesteśmy także w trakcie budowy przepompowni wody w ulicy Piłsudskiego. Przepompownia ta podniesie ciśnienie w sieci w południowej części
miasta, gdzie zdarzają się uciążliwe szczególnie dla mieszkańców wyższych
pięter spadki ciśnienia.
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A co z siecią kanalizacyjną? Ostatnio mieszkańcy skarżyli się na stan
nawierzchni ulicy Budkiewicza spowodowany złym stanem kanalizac
kanalizacji.
Właśnie przystąpiliśmy do przebudowy tego kolektora. Jest to trudna i
droga inwestycja. Dotychczasowy kolektor oraz droga nad nim uległy degradacji przez bardzo dużą ilość wody gruntowej, która wypłukiwała ziemię
do nieszczelnego kanału powodując zapadliska. Teraz ta woda gruntowa
znacznie utrudnia prowadzenie prac przy przebudowie kanału. Wykonawca
powinien zakończyć inwestycję we wrześniu.
Niestety nieszczelnych kanałów w Ząbkach jest więcej. Te najgorsze
trzeba będzie przebudowywać, te w nieco lepszym stanie być może uda się
uszczelnić metodami bezwykopowymi.
Na czerwcowej sesji Rady Miasta pojawił się temat budowy Stacji
Uzdatniania Wody (SUW). Kiedy możemy się spodziewać realizacji tej
inwestycji?
Rada Miasta wyraziła zgodę na pozyskanie przez Burmistrza działki,
którą Urząd Marszałkowski wydzielił wcześniej z terenu obecnego szpitala
właśnie pod SUW. Mam nadzieję, że uda się pozyskać nieruchomość jeszcze
w tym roku. Umożliwi nam to prowadzenie odwiertów a także zaprojektowanie i wybudowanie SUW w przeciągu około 2 lat. Bardzo chcę przy
okazji podziękować Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miasta za przychylność
i zaangażowanie w pozyskanie tego terenu. Budowa własnego ujęcia i stacji
uzdatniania wody zapewni doskonałą wodę mieszkańcom Ząbek, pozwoli także obniżyć jej cenę dla mieszkańców, gdyż wydobycie i uzdatnienie
wody jest znacznie tańsze niż cena, jaką aktualnie płacimy za wodę warszawskiemu MPWiK.
PGK podpisało nową umowę z MPWIK, czy jej postanowienia będą
miały wpływ na cenę wody i ścieków w Ząbkach?
Faktycznie w maju podpisana została, jeszcze przez Zarząd PGK w starym składzie, nowa umowa z MPWiK. Po wielomiesięcznym sporze udało
się zarządom obu przedsiębiorstw znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które jednak skutkuje wzrostem opłat płaconych przez Ząbki o około 25% za
dostarczaną z Warszawy wodę i około 35% za odprowadzane do Warszawy
ścieki. Ta znaczna podwyżka w rozliczeniu z Warszawą przełoży się zapewne na wzrost ceny za te media w Ząbkach, obecnie szukamy z Panem Burmistrzem rozwiązań, które mogłyby ograniczyć uciążliwość nowej umowy
dla mieszkańców.
Przez Ząbki płyną także ścieki z części Rembertowa i Zielonki, czy te
podwyżki dotyczyć będą również mieszkańców tych gmin?
Rembertów płaci za ścieki według taryfy uchwalanej przez Radę Miasta
Ząbki, a więc ewentualna podwyżka w Ząbkach przełoży się także na tę gminę. Nieco inna sytuacja jest z gminą Zielonka. PGK wystawia faktury zielonkowskiej spółce PWIK w wysokości należnej za bezumowny zrzut ścieków,
gdyż spółka ta od momentu powstania uchyla się od zawarcia umowy z PGK.
Dziwi ten fakt, gdyż podpisanie umowy powodowałoby mniejsze koszty dla
mieszkańców Zielonki, gdyż opłaty za bezumowny zrzut ścieków są o wiele
wyższe niż mogłyby być zawarte w umowie. Zielonkowski PWiK nie płaci
jednak tych faktur w całości. Stąd skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. Z
szacunku dla osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy w Zielonce nie chcę
teraz wchodzić w szczegóły, mam nadzieję, że uda się nam w końcu osiągnąć
porozumienie. W każdym razie zwiększone koszty PGK związane z nową
umową z MPWiK przełożą się niewątpliwie na wyższe opłaty w umowie z
Zielonką, jeśli tylko Zielonka zdecyduje się podpisać umowę.
Kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia sporu sądowego z zielonkowską spółką?
Wstępnie sąd uznał nasze argumenty za zasadne i PWiK dostał już sądowy nakaz zapłaty faktury o który wystąpiliśmy do sądu, jednak od decyzji
sądu złożone zostało odwołanie, więc czekamy teraz na kolejne rozstrzygnięcia, to może potrwać. Mam nadzieję, że dla dobra, w tym przypadku
akurat mieszkańców Zielonki, sprawę uda się załatwić na drodze negocjacji,
bowiem nikomu nie służą takie spory sądowe.
Dziękuję za rozmowę.
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Sesje Rady Miasta
W czerwcu odbyły się dwie sesje (LIV i LV) Rady Miasta Ząbki
(17 i 28 czerwca), podczas których
podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku
budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z
wyprzedzającym finansowaniem
działań finansowych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu Miasta Ząbki na
rok 2010
- w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie udziału w nieruchomości
gruntowej zabudowanej
- w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej
z przeznaczeniem na działalność
oświatową
- w sprawie wieloletniego planu

CO SŁYCHAĆ

rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta Ząbki na lata
2010-2013
- w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej z
przeznaczeniem pod stację uzdatniania wody
- w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej
- w sprawie wyrażenia zgody na
zmianę udziałów Gminy Ząbki w
nieruchomościach położonych przy

ul. Legionów 16 i ul. Legionów 18
- w sprawie utworzenia Filii
Szkoły Podstawowej Nr 3
- zmieniająca uchwałę w sprawie
sprzedaży wyodrębnionych lokali
mieszkalnych
- w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2010 rok
Pełna treść uchwał dostępna
jest na stronie www.zabki.pl link
BIP, zakładka: prawo miejscowe/
uchwały Rady Miasta.

Wyniki wyborów prezydenckich w Ząbkach
Podczas II tury wyborów prezydenckich nieznacznie wygrał Bronisław Komorowski zdobywając 6 175 głosów (50,83%). Jarosław Kaczyński
�������
zdobył 5 974 głosy (49,17%). Ząbkowianie głosowali w 12 obwodowych
komisjach wyborczych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki.
red.
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Wspólnota Samorządowa
u progu wyborów
W związku z wyborami do władz miasta i powiatu, które odbędą się
jesienią bieżącego roku – 23 czerwca br. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa w Ząbkach z prezesem Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego Konradem Rytlem. Omawiano sprawy kandydowania do Rady Miasta i Powiatu oraz harmonogram
przygotowań do wyborów.
W 21-osobowym gremium Rady Miasta obecnej kadencji, ze Wspólnoty Samorządowej zasiada pięcioro radnych: Agnieszka Ignaczak, Zbigniew Okulus, Marek Połomski, Ryszard T. Stworzyjan i Regina Walczak.
Z kolei Ignacy Jarzyło jest członkiem Rady Powiatu Wołomińskiego.
Wspólnota jest stowarzyszeniem obywatelskim, otwartym na aktywnych
mieszkańców, którzy pragną brać udział w podejmowaniu spraw dotyczących dobra mieszkańców miasta czy powiatu. Radni Wspólnoty, a także
przyszli jej kandydaci, nie działają pod szyldem partii politycznej bądź
w jej imieniu, jak również nie reprezentują interesów określonych grup.
Działają jedynie na własną, osobistą odpowiedzialność i są zobowiązani
do podejmowania decyzji według obywatelskiego sumienia – kierującego
się dobrem ogółu.
Marek Połomski
tel. 22 781 41 27
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Radar wyjeżdża w teren
O zakupie radaru przez Straż Miejską informowaliśmy w poprzednim
numerze. Obecnie trwają jeszcze prace testowe, ale niebawem radar stanie na ząbkowskich ulicach. Jest to urządzenie mobilne, które z łatwością
można zastosować w każdym miejscu miasta. Jednak radaru najczęściej
można spodziewać się w okolicach o wzmożonym ruchu pieszych (szkoły,
inne budynki użyteczności publicznej, miejsca szczególnie niebezpieczne). Zakup i przygotowanie radaru to ostatni z elementów całego procesu.
Wcześniej straż została wyposażona w bazę CEPiK, co umożliwi szybką
identyfikację i ukaranie piratów drogowych, których nie brakuje. Swego
czasu rekordzista osiągnął na ul. Powstańców prędkość 180 km/h.
Komendant straży Zbigniew Forysiak zapewnia, że radar na pewno pored.
prawi bezpieczeństwo w mieście.

Zgubiono świadectwo
ukończenia 23 LO Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
na nazwisko Drela

Tel: 502212871

KTOKOLWIEK WIDZIAŁ...

Urząd Miasta Ząbki zwraca się
z uprzejmą prośbą do Mieszkańców, którzy w nocy z dn. 18 na 19

czerwca br. byli świadkami zdarzenia drogowego w Ząbkach u
zbiegu ulic Wojska Polskiego i Kolejowej. W wyniku kolizji uszkodzeniu uległ słup oświetleniowy
będący własnością Miasta. Koszty
naprawy szacuje się na kwotę 2500
zł. W powyższej sprawie prosimy o
kontakt tel. pod nr 022 781-68-14
w. 141. Za okazaną pomoc z góry
serdecznie dziękujemy.
Urząd Miasta Ząbki
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www.zabki.pl

1000 – na
umowa na otwarcie firmy
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EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

0HPT[FOJFXTQÐGJOBOTPXBOFQS[F[6OJÇ&VSPQFKTLXSBNBDI&VSPQFKTLJFHP'VOEVT[V4QPFD[OFHP

FirmaFirmie.pl
W Ząbkach "wykiełkowała"
wspaniała inicjatywa. Lokalni
przedsiębiorcy postanowili wesprzeć bezrobotnych zakładających
własną działalność gospodarczą
poprzez udzielenie im specjalnych
zniżek.
Założycielami konsorcjum są trzy
firmy z naszego powiatu, tj.:
- Agencja Ubezpieczeniowa JGrzybowski (Wołomin, Kobyłka, Ząbki)
- Biuro Rachunkowe BRAT S.C.
Agnieszka Tańska, Danuta Leszczyńska (Zielonka)
- MDG DATA Mirosław Sobiecki - kompleksowa obsługa firm
(Ząbki - pomysłodawca i Lider
Konsorcjum).
Formalnie działają od dnia 8
czerwca, a uroczyście konsorcjum
zostało zawiązane 14 czerwca b.r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Wołominie podczas uroczystości
podpisania 1000 umowy dofinansowania działalności założonej
przez bezrobotnego.
O szczegółach tego przedsięwzięcia poinformował podczas
prezentacji multimedialnej lider
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konsorcjum Mirosław Sobiecki
Jak informują założyciele celem
konsorcjum, realizowanym poprzez Program FirmaFirmie.pl, jest
wspieranie bezrobotnych z powiatu
wołomińskiego, którzy rezygnują
ze statusu bezrobotnego i zakładają
własne firmy. Metodą wsparcia natomiast jest świadczenie usług lub
sprzedaż towarów dla tych firm na
warunkach preferencyjnych.
- Metodą dotarcia do odbiorców oferty jest informowanie o
działalności konsorcjum przez pracowników PUP - doradców zawodowych, oraz spotkania przedstawicieli konsorcjum z bezrobotnymi
podczas szkoleń organizowanych
przez PUP.
Docelowo chcemy także rozwiesić plakaty w Urzędach Miast
i Gmin w naszym powiecie, najlepiej przy referatach, w których następuje rejestracja działalności.
Założenie naszej działalności jest
w sumie bardzo proste: bezrobotny
zakładający firmę, bez żadnych zobowiązań otrzymuje rabaty na początku swojej działalności, i tyle.
Skorzystanie z oferty konsorcjum nie jest związane z żadnymi
zobowiązaniami:

Umowę podpisują starosta Maciej Urmanowski oraz Ryszard Sęk
14 czerwca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie miało
miejsce uroczyste podpisanie 1000 –nej umowy o przekazaniu środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W spotkaniu wzięły udział osoby,
którym wcześniej udało się pozyskać środki na otworzenie własnej firmy, a
przede wszystkim nowi beneficjenci podpisujący odpowiednio 999, 1000 oraz
1001 umowę. Wśród gości honorowych znaleźli się: dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy Krzysztof Strzałkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Jolanta Tlaga, starosta wołomiński Maciej Urmanowski, burmistrz Robert Per
Perkowski oraz pozostali burmistrzowie i wójtowie powiatu wołomińskiego.
Spotkanie miało mocny akcent ząbkowski, bowiem tysięczna umowa podpisywana była właśnie z mieszkańcem naszego Miasta, p. Ryszardem Sękiem,
którego firma będzie świadczyła usługi w zakresie szeroko pojętych prac remontowo – wykończeniowych.
Naszemu mieszkańcowi gorąco gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów
w realizacji planów zawodowych.
red.
- można skorzystać z oferty wybranej firmy, nie trzeba korzystać z
oferty wszystkich firm
- z oferty można skorzystać tyle
razy ile się chce oczywiście w czasie trwania oferty
- korzystanie z oferty można
przerwać w dowolnym momencie
- odbiorca oferty nie podpisuje żadnej "lojalki" z członkami konsorcjum.
Oczywiście po zakończeniu
promocji można korzystać dalej z
oferty firm konsorcjum już na normalnych warunkach.
Czas działania oferty promocyjnej
jest zależny od przedmiotu oferty

każdego z oferentów, przykładowo:
- na pierwsze ubezpieczenie majątkowe można uzyskać do 30%
rabatu lub komunikacyjne do 20%
rabatu
- na usługi biura rachunkowe
można uzyskać 15% przez pół
roku
- na usługi informatyczne można uzyskać 33% rabatu przez pół
roku a na pierwsze zakupy sprzętu
lub oprogramowania od 5 do 10%
rabatu – piszą założyciele Konsorcjum.
Szczegóły na stronie www.firmafirmie.pl

Mirosław Sobiecki podczas prezentacji

www.zabki.pl

INWESTYCJE MIEJSKIE

Chodnik przy ciągu ul.

Łodygowa – Warszawska - Piłsudskiego
Już niebawem zostanie rozpoczęta budowa chodnika wzdłuż
fragmentu drogi wojewódzkiej nr 634. Chodzi tu o odcinek od
przejazdu kolejowego (ul. Łodygowa), dalej część Warszawskiej oraz Piłsudskiego (na wysokości plebani parafii pw. Świętej Trójcy).
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął już
przetarg na dostawę materiałów brukarskich na budowę tego
chodnika. - Miasto Ząbki podpisało z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich porozumienie, na podstawie którego
wspólnie zostanie wykonany remont chodnika w drodze wojewódzkiej DW634. W chwili obecnej jest przygotowywany
przetarg na wybór wykonawcy remontu. Czekamy również na
przekazanie dokumentacji budowlanej oraz materiałów. Remont rozpocznie się prawdopodobnie w sierpniu – informuje
burmistrz Robert Perkowski.

CO SŁYCHAĆ

Remont w SP2
Rozstrzygnięty został przetarg na remont korytarzy i klatek
schodowych w SP2. Oferty złożyło 8 firm, z których 5 spełniały
wszystkie wymogi. Najkorzystniejsza okazała się propozycja
firmy „Sławek” z Łochowa. Prace mają być wykonane do końca wakacji.

Wodociąg w ul. Batorego
Dobiegają końca prace związane z budową brakujących fragmentów sieci wodociągowej w ulicy Batorego. Wykonane prace
pozwolą na podłączenie w zasilenie w wodę miejską praktycznie wszystkich chętnych Batorego, co również poprawi rozkład
ciśnień w ulicach przyległych. Po wykonaniu ostatecznych prac
na ul. Batorego wyjadą koparki, aby przebudować ten fragment
drogi.

Kanalizacja w ul. Budkiewicza

Budowa ul. Kosynierów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach informuje, iż w dniach od 12 lipca 2010 r. do 10 września 2010 r.
prowadzone będą prace budowlane związane z wymiana kolektora sanitarnego w ul. Budkiewicza na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Piotra Skargi. W związku z powyższym w tym
okresie przejazd ulicą ul. Budkiewicza będzie ograniczony lub
niemożliwy, z uwagi na prowadzone prac ziemne.

Na początku lipca zakończono prace związane z budową ul.
Kosynierów. Jest to droga wybudowana w sposób kompleksowy (całościowy łącznie z odwodnieniem, chodnikami, wjazdami itp.) Droga powstała w ramach projektu budowy głównych
dróg w Ząbkach. Władze Miasta jeszcze w tym roku planują
rozpoczęcie budowy m.in. ul.: Sosnowej, Gajowej, Wolności, P.
Skargi, Rychlińskiego, 11-go Listopada, Langiewicza.

Budowa ul. Batorego

Budowa stadionu

Budowa II etapu ul. Batorego, która jest drogą powiatową
jest już coraz bliżej.
Starosta Powiatu Wołomińskieg wybrał już wykonawcę modernizacji tej drogi w przetargu nieograniczonym. Wybranym
wykonawcą został Zakład Robót Drogowych i InżynieryjnoInstalacyjnych KROL. Modernizacja będzie prowadzona na
odcinku od ul. Wolności do ul. Lisa Kuli. - Oferta cenowa jest
bardzo korzystna. Nie wykluczone zatem, że Starosta może
zdecyduje się również na wykonanie ostatniego fragmentu tej
drogi –komentuje burmistrz Perkowski.
Ostatni fragment stanowi odcinek od ul. Lisa Kuli do przejazdu kolejowego.

Przetarg na budowę targowiska

Władze miasta ogłosiły przetarg na budowę targowiska miejskiego. W ramach tego postępowania planuje się wybudowanie: nowych alejek targowych, nowych pawilonów handlowych
wyposażonych w węzły sanitarne, dodatkowych miejsc parkingowych, odwodnienie terenu, toalety publicznej. – Chcemy
to przeprowadzić bardzo sprawnie, tak aby modernizacja jak
najkrócej zakłócała funkcjonowanie bazaru. Wykonawca będzie miał 3 miesiące (termin pożądany) na przeprowadzenie
modernizacji. Właśnie z tego powodu w pierwszym etapie zrezygnowano z dekoracyjnej ściany zewnętrznej (cegła klinkierowa) oraz zadaszenia wszystkich alejek. Przetarg obejmuje dwa
kryteria oceny: cena 80% wagi, termin wykonania 20% wagi.
Ściana oraz zadaszenie zostałoby wybudowane w przyszłym
roku – informuje burmistrz Ząbek.

W czerwcu rozpoczęły się prace rozbiórkowe starego obiektu
sportowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na miejscu rozebranego budynku stanie nowoczesna trybuna
główna, czyli wielofunkcyjny obiekt sportowy. Zgodnie z planem, obiekt jeszcze w roku bieżącym nabierze ostatecznego
kształtu (zakończenie prac konstrukcyjnych).

Kolejna alejka w Parku Miejskim
Powstaje kolejna nowa alejka w parku miejskim. Pierwsza z
nich łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Batorego została wybudowana na jesieni zeszłego roku. Obecnie powstaje kolejna.
Co ciekawe na sfinansowanie jej budowy zdecydował się jeden
z deweloperów inwestujących w Ząbkach. - W roku bieżącym
udało się znaleźć sponsora na budowę kolejnej ważnej alejki,
której remont właśnie trwa. Inwestycję, której wartość szacunkowa może wynosić nawet 50 tys. złotych, wykonuje dla
Miasta deweloper, firma GetHouse Development - wykonawca
osiedla Vital Park. Przy tej okazji chciałbym bardzo podziękować Panu prezesowi Cezaremu Jarząbek i całej firmie. Jest to
bowiem istotny wkład w lokalną społeczność – komentuje burmistrz Miasta Ząbki, Robert Perkowski.
Angażowanie się dużych inwestorów w sprawy Miasta jest
cennym wsparciem, dzięki któremu można realizować dodatkowe przedsięwzięcia, na które trudno byłoby znaleźć środki
w budżecie.
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Piknik rodzinny z grillowaniem
Na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach przy ul. Skrajnej 1A odbył się 3 lipca 2010 r. drugi konkurs gastronomiczny o Puchar
Mazowsza w Grillowaniu pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Zawody zostały zorganizowane przez
Praską Giełdę Spożywczą, spółkę Polskie Smaki i firmę Stalgast.

Do rywalizacji przy gazowych grillach stanęło dziesięć ekip
reprezentujących: Wyższą Szkołę Hotelarstwa Gastronomii i
Turystyki w Warszawie (dwie drużyny), Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie (dwie drużyny), Zespół
Szkół Gastronomicznych nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku, urzędy miast w
Legionowie i w Ząbkach, oraz działające na Praskiej Giełdzie
Spożywczej hurtownie Reg-Drób i Alosa.
Zmagania mistrzów kuchni obserwowało blisko tysiąc mieszkańców Ząbek i okolicznych miejscowości, którzy jednocześnie wzięli udział w organizowanym u progu wakacji pikniku
rodzinnym.
Poszczególne ekipy przygotowały na grillu po jednym daniu
mięsnym, rybnym lub wegetariańskim. Jury, którego przewodniczącymi byli: Carlos González-Tejera (jury degustacyjne)
oraz Adam Michalski (jury techniczne), oceniało wygląd i aranżację, dobór składników i smak dania konkursowego, jak również profesjonalizm drużyn przy przygotowaniu potraw. Carlos
González-Tejera, pochodzący z Dominikany znany dziennikarz
i zarazem ekspert kulinarny, czuwał nad całym przebiegiem tegorocznych zawodów.
Uczestnicy rywalizacji przyrządzili potrawy będące prawdziwymi dziełami sztuki kulinarnej. Ich aromaty i smaki potęgował sposób ich podania, przywołujący na myśl martwe natury
najlepszych mistrzów pędzla. Potrawy mogło spróbować nie
tylko jury degustacyjne, ale także wielu zwykłych uczestników
pikniku, ponieważ porcji dań konkursowych przygotowano w
tym roku bardzo wiele.
Spośród startujących ekip, największe uznanie i pierwszą nagrodę zdobył zespół reprezentujący miasto Ząbki, w składzie:
Wojciech Wódka (kapitan), Magdalena Kopeć i Kinga Jakisz.
Danie przygotowane przez zwycięską ekipę to pstrąg w boczkowym mundurku, faszerowany aromatycznym masłem ziołowoczosnkowym, pod sosem ze świeżych kurek w towarzystwie
kolorowych szaszłyków warzywnych. Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył drużynie wicemarszałek województwa Waldemar Roszkiewicz. Od spółki Polskie Smaki
ekipa otrzymała bony pieniężne w wysokości 1500 zł.

Zwyciezcy z Jury i Marszalkiem
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Drugą nagrodę uzyskała ekipa Reg-Drobiu z Przemysławem
Sinkiewiczem (kapitanem) oraz Marcinem Kilińskim, która
przyrządziła grillowane słodko-ostre polędwiczki wieprzowe
i miodową karkówkę z grilla. Drużyna w nagrodę otrzymała
puchar Burmistrza Miasta Ząbki – z rąk samego burmistrza
Roberta Perkowskiego. Spółka Polskie Smaki nagrodziła ekipę
bonami na 1000 zł.
Trzecie miejsce przyznano zespołowi reprezentującemu Wyższą Szkołę Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
(studia magisterskie), w składzie: Marcin Kiełek (kapitan) i Rafał
Rybak. Przygotowany przez nich grillowany tuńczyk w asyście
szparagów oraz krewetek tygrysich podawany na warzywach
grillowanych w sosie cytrynowym oraz redukcji balsamicznej,
został nagrodzony pucharem Prezesa Praskiej Giełdy Spożywczej Zenona Daniłowskiego – który wręczył go osobiście. Ekipa
otrzymała ponadto bony na 600 zł od Polskich Smaków.

III miejsce-WSHGiT

Jury przyznało także specjalne wyróżnienia dla trzech ekip.
Otrzymały je: drużyna hurtowni Alosa – w składzie Robert Zarzycki (kapitan) i Edward Pawlak – za grillowany pstrąg nadziewany czosnkiem; ekipa Koła Gospodyń Wiejskich w Brańszczyku – w składzie: Renata Kulesza (kapitan) oraz Lidia Kaflik i
Grażyna Kosek – za kieszeń schabową nadziewaną boczniakami
oraz drużyna Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 6 w Szczecinie – w składzie: Mateusz Piątek (kapitan) oraz Sławomir Stempień i Wojciech Tubacki – za filet z kurczaka z nadzieniem ze
szpinaku i fety z sałatką z grillowanych ziemniaków.
Warto przypomnieć, że pierwsze konkursowe grillowanie
o Puchar Mazowsza odbyło się na Praskiej Giełdzie podczas
ubiegłorocznych Dni Produktu Tradycyjnego „Polskie Smaki”.
II Puchar Mazowsza w Grillowaniu był główną atrakcją pikniku rodzinnego. W upalny letni dzień, na piknik, jego uczestnicy przybyli całymi rodzinami – mimo okresu urlopowego.
Jednak nikt z przybyłych na imprezę nie żałował swego wyboru
– każdy bowiem miał możliwość znalezienia czegoś dla siebie.
Z myślą o najmłodszych, przyjechał autobus zabaw – „Playbus”, w którym dzieci doświadczyły takich atrakcji, jak: malowanie twarzy, basen z piłeczkami i karaoke oraz baloniki
zwierzaki. Dzieci korzystały również z możliwości hasania w
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Z ŻYCIA MIASTA

ustawionych na powietrzu wielkich dmuchanych zabawkach w
postaci zjeżdżalni oraz zamku „Żabki”.
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ki konkursów wokalnych, organizowanych przez miasto Ząbki
oraz Praską Giełdę Spożywczą. Przed mikrofonem wystąpiły:
Marlena i Martyna Chacińskie, Marta Romańczuk, Olga i Magdalena Sikora, Joanna Połomska, Ewa Jarząbek i Agnieszka
Partyka.
W ich wykonaniu można było usłyszeć znane przeboje kilku
pokoleń słuchaczy, reprezentujące różne style muzyczne. Były
piosenki Ireny Santor, Ireny Jarockiej, Edyty Gepert, Maryli
Rodowicz, Budki Suflera, Michała Bajora, Lady Pank i Edyty
Górniak, a spośród wykonawców zagranicznych: Helen Shapiro, Abby, Christiny Aguilery, Madonny oraz Norah Jones.

Plac zabaw tętnił życiem

E.Jarząbek

Zjeżdżalnia cieszyła się dużym zainteresowaniem

Do dyspozycji każdego było ponadto kilka stoisk z zabawkami, obwarzankami i watą cukrową. Poza akcesoriami „odpustowymi”, można było nabyć cenione produkty żywnościowe, jak
oscypek miód, smalec, kiełbasy i inne – wytwarzane metodami
tradycyjnymi i z wyłącznie naturalnych składników.
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się konkurs
robienia kolorowych kanapek z użyciem wielu produktów: wędlin, serów, owoców, warzyw i przypraw. Wzięło w nim udział
31 dzieci w dwóch grupach wiekowych: do lat 7 oraz od lat 7
do 11. Dzieciom żywo i przejęciem kibicowali sami rodzice.
Jury konkursu pod przewodnictwem burmistrza Roberta Perkowskiego orzekło, że najładniejsze kanapki przygotowały:
Sylwia i Patrycja.

Twins Company

Z kolei najnowsze style tańca nowoczesnego zaprezentowali
uczniowie i absolwenci ząbkowskich gimnazjów. W stylu electrobuggie wystąpili: Paweł Zaremba (wicemistrz świata) i Damian Bujak (trzecie miejsce w Polsce). W stylu dancehall zaprezentowały się: Paulina Szczepaniak i Agnieszka Porzezińska.
Młodych artystów zapowiadał i prezentował redaktor Norbert
Kuliński, który był spikerem wszystkich piknikowych atrakcji.
Każdy z uczestników pikniku mógł, skosztować potrawy z
grilla. Do dyspozycji wszystkich były obszerne namioty oraz
liczne stoły i ławy, rozstawione między drzewami, w chroniącym przed upałem ożywczym cieniu leśnego zagajnika. Wśród
uczestników był m.in. wicestarosta wołomiński Ryszard Węsierski z rodziną.
W trakcie pikniku można było obejrzeć budynek stylowej
restauracji „Na Skrajnej”, która przygotowuje się do otwarcia
wkrótce swoich podwoi dla gości. Jej wizytówką będą potrawy
polskiej kuchni regionalnej, przyrządzane tradycyjnie i przygotowywane z naturalnych składników.

Publiczność dopisała

Przez cały czas trwania pikniku odbywały się występy estradowe. Znane przeboje, polskie i zagraniczne, śpiewały laureat-

Przy stołach panowała rodzinna atmosfera

9

CO SŁYCHAĆ

AKCJA SPOŁECZNA

www.zabki.pl

Mieszkańcy Ząbek pomogli powodzianom spod Gąbina
Akcja pomocy powodzianom, prowadzona za pośrednictwem
sklepów i hurtowni, odbyła się w Ząbkach w dniach 23-30
czerwca br. Podczas akcji zebrano około czterech ton produktów spożywczych i przemysłowych, które przekazano poszkodowanym w nadwiślańskiej gminie Gąbin k. Płocka.
Przy okazji zakupów, dokonywanych w sklepach na terenie
miasta, klienci sklepów – które wzięły udział w akcji zbierania
darów – nabywali produkty także z myślą o poszkodowanych i
odkładali je do przeznaczonych w tym celu pojemników. Gromadzone w ten sposób artykuły były odbierane przez organizatorów zbiórki i składowane na terenie jednej ze szkół. Po
zakończeniu akcji zostały one posegregowane przez wolontariuszy według asortymentu i spakowane w kartony.

Sklepy, które wzięły udział w akcji charytatywnej:
- sklep spożywczo-przemysłowy przy ul. Gałczyńskiego 1 – Bogdan Roguszewski,
- sklep spożywczo-przemysłowy „BARTEK” przy ul. Wyszyńskiego 15 – Bartek Krajewski,
- sklep przemysłowy „MONO” przy ul. Kuleszy 1a – Kazimierz Nowicki,
- sklep spożywczo-przemysłowy „MORS” przy ul. 11-go Listopada 1 – Piotr Skiba,
- sklep spożywczo-przemysłowy „PABLO” przy ul. Żwirki 26 – Paweł Talarek,
- sklep spożywczo-przemysłowy „Delikatesy BAJKOWE” przy ul. Sikorskiego 33A lok.38/39,
- sklep spożywczy „NIEDŹWIADEK” przy ul. 3-go Maja 12 – Dominik Prokop,
- delikatesy „VERDES” przy ul. Powstańców18b – Dariusz Jaczewski,
- supersam „TOP Market” przy ul. Andersena 18c,
- sklep spożywczy „Mini Max” przy ul. Reymonta 28 – Anna Książek,
- sklep spożywczo-przemysłowy przy ul. Powstańców 16 – Anna Suwała,
- sklep spożywczo-przemysłowy „U Hani” przy ul. Batorego 2 – Przemysław Pióro,
- sklep spożywczo-przemysłowy „Krystyna” przy ul. Sikorskiego 7 – Krzysztof Grzelczyk,
- sklep ogólnospożywczy Delikatesy „ANNA” przy ul. Hallera 35 – Anna Janiec,
- sklep spożywczo-przemysłowy „L-MAX” przy ul. 11 Listopada 71 – Jacek Gago,
- sklep ogólnospożywczy przy ul. Wojska Polskiego 20 – Zygmunt Pałygiewicz,
- sklep spożywczo-przemysłowy „OLGA” przy ul. Batorego 25 – Bogumiła Mazurek,
- sklep spożywczo-przemysłowy „HE-MAN” przy ul. Skorupki 13a – Maciej Szczepaniak.
Hurtownie z Praskiej Giełdy Spożywczej, które wzięły udział w akcji:
- hurtownia rybna ALOSA – Sylwia Adamkiewicz-Zarzycka,
- hurtownia napojów PACOP – Artur Rostek,
- hurtownia napojów TANO – dystrybucja sp. z o.o.

10

www.zabki.pl

AKCJA SPOŁECZNA

W trakcie akcji pomocy – skierowanej głównie do klientów ząbkowskich sklepów – 27 czerwca r., w niedzielę, przeprowadzona została również druga zbiórka darów przed kościołem parafii pw.Miłosierdzia Bożego w Ząbkach (pierwsza odbyła się 13 czerwca).
W ramach akcji dla powodzian pozyskano w sumie: ponad dwa
tysiące litrów wody mineralnej, kilkadziesiąt litrów napojów, ponad sto kilogramów konserw mięsnych i rybnych, po kilkadziesiąt kilogramów makaronu, mąki, cukru, ryżu i kaszy. Ponadto
wiele opakowań herbaty, soków, oleju, soli, mleka w kartonie,
karmy dla psów. Z artykułów higieny osobistej pozyskano po kilkadziesiąt opakowań płynów do naczyń i do czyszczenia, mydła,
proszków do prania, pasty do zębów, szamponu oraz pampersy.
Inne produkty zebrane w ramach akcji to: odzież dla dzieci i dorosłych, obuwie, pościel, koce, ręczniki, ścierki i mopy do sprzątania, wiadra, rękawice oraz kilkadziesiąt litrów farby.

Radni miejscy, którzy przygotowali akcję charytatywną,
uczestniczyli w niej i odpowiadają za jej przebieg – składają serdeczne podziękowania zaangażowanym w akcję pracownikom
Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Straży Miejskiej a także harcerzom
i pozostałym wolontariuszom. Dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się z potrzeby serca bądź nie odmówili nam pomocy przy logistyce akcji, przy odbieraniu darów ze sklepów i
ich składowaniu, następnie segregacji, załadowaniu i rozładowaniu oraz przewiezieniu do miejsca przeznaczenia.

Dziękujemy w szczególności właścicielom sklepów spożywczych i przemysłowych w Ząbkach – bez których akcja charytatywna w przyjętej formie nie byłaby możliwa – a także pracownikom tychże sklepów, którzy zachęcali klientów do wzięcia
w niej udziału. Praskiej Giełdzie Spożywczej dziękujemy za
poparcie akcji charytatywnej przez skuteczne zachęcenie do
udziału w niej działających na jej terenie hurtowni.
Dziękujemy na koniec kilkuset, a może i kilku tysiącom mieszkańców naszego miasta, którzy mają swój udział w pomocy powodzianom za pośrednictwem naszej akcji. Cieszymy się, że ak-
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cja miała tak duży zasięg i spotkała się z tak szerokim odzewem
u progu wakacji czy właściwie już w czasie ich trwania. Organizując akcję wiedzieliśmy, że możemy na Państwa liczyć!
Dary zebrane dla powodzian w trakcje akcji, zostały 8 lipca
br. dostarczone trzema samochodami do punktu rozdzielania
darów w Dobrzykowie w gminie Gąbin. Miejsce zostało wybrane w porozumieniu z koordynatorem pomocy powodzianom w
województwie mazowieckim oraz pełnomocnikiem ds. pomocy
we wskazanej gminie. Gąbin sąsiaduje z gminą Słubice, do której przekazaliśmy dary zebrane w Ząbkach poprzednim razem
– tj. 13 czerwca („Co Słychać?” – z 25 czerwca, s. 6). W gminie
Gąbin powódź zalała blisko czterysta gospodarstw domowych.
Należy przypomnieć, że w znanej z relacji telewizyjnych wsi
Dobrzyków podjęto w trakcie powodzi dramatyczną decyzję o
wysadzeniu znajdującego się tam wału przeciwpowodziowego,
aby przed żywiołem uratować miasto Płock.
Przeprowadzona w ostatnim tygodniu czerwca akcja pomocy powodzianom ma charakter – jeśli chodzi o organizatorów
– w miarę możliwości anonimowy: z taką intencją, aby działanie skierowane na potrzeby powodzian nie było okazją do
czerpania korzyści wizerunkowych przez określone osoby czy
grupy osób ukierunkowanych na zdobycie poparcia. Jesteśmy
przekonani, że tylko taki sposób jej prowadzenia jest uczciwy
wobec darczyńców i nie zniechęca mieszkańców do ofiarności
oraz otwiera możliwość kontynuacji tego rodzaju akcji w przyszłości. W związku z akcją charytatywną ważni są przecież ci,
którym chcemy pomóc!

Dla ogólnego, choćby pobieżnego zobrazowania płynącej z
naszego miasta skali pomocy powodzianom, należy raz jeszcze zwrócić uwagę zarówno na okazjonalną, jak i niekiedy na
regularną pomoc, jakiej udzielają powodzianom działające na
terenie miasta firmy, instytucje a nawet poszczególne osoby
- mające kontakt bądź z bezpośrednimi adresatami udzielanej
przez nich pomocy, bądź organizacjami czy instytucjami, które
zajmują się koordynowaniem zbiórki nadchodzących z różnych
stron Polski darów i ich przekazywaniem. Jest to godne odnotowania – po to, by wiedzieć, że skala pomocy udzielanej powodzianom przez mieszkańców naszego miasta jest znacznie
większa niż pojedyncza akcja – nawet akcja o takim zasięgu,
jak ta, o której czytelników informujemy! Należy również podkreślić, że wielu darczyńców, którzy ofiarowali coś od siebie w
ramach naszej akcji, przekazało dary na rzecz powodzian już
wcześniej – i to niekiedy wielokrotnie.
Serdecznie Państwu dziękując raz jeszcze – pozostajemy
z szacunkiem!
Organizatorzy
PS. Zdjęcia przedstawiają segregację darów w Ząbkach, skutki powodzi w Troszynie Polskim oraz przerwany wał w Dobrzykowie.
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Warsztaty CrossRoads w ząbkowskim gimnazjum
W ramach programu CrossRoads na początku czerwca odbyło się w Warszawie szkolenie „Młodzież na rozdrożu”, w którym
wzięli udział nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski.

Program ten został przygotowany dla uczniów w wieku 12-15 lat, a jego
podstawą są zagadnienia związane z relacjami międzyludzkimi, kształtowaniem charakteru oraz podejmowaniem w życiu przez młodych ludzi
trudnych decyzji. Program CrossRoads został już przetłumaczony na 20
języków, ponad milion uczniów ze Środkowej i Południowej Ameryki, Zachodniej i Wschodniej Europy, Afryki i Azji brało udział w lekcjach prowadzonych według niego. Chętni do korzystania z programu „Młodzież na
rozdrożu” nauczyciele odbyli 30 - godzinne szkolenie uwieńczone zajęciami praktycznymi, które dzięki uprzejmości pani dyrektor Małgorzaty Zyśk
odbyły się w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w
Ząbkach. Uczestnicy szkolenia pod kierunkiem zagranicznych i polskich

koordynatorów wykorzystali w praktyce zdobyte umiejętności i poprowadzili lekcje wg scenariusza CrossRoads na temat kształtowania charakteru
u młodego człowieka.
Program Młodzież na rozdrożu jest już realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, a
także na godzinach wychowawczych, gdyż uczący tam nauczyciele wierzą, że „wpływając na decyzje młodzieży dziś, zapobiegamy tragicznym
konsekwencjom w przyszłości”. Program promuje wśród młodych ludzi
chrześcijańskie wartości, kładzie nacisk na zdrowy styl życia, przestrzega
przed ryzykownymi zachowaniami oraz podkreśla konieczność odpowiedzialnego postępowania.
Agnieszka Iwanowska

Wolontariuszy w SP2
nie brakuje
Od 2005 roku, a więc już 5 lat
działa w naszej szkole „Szkolny Klub
Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu”. Opiekę nad Klubem sprawują
nadal: p. Iwona Pawlak oraz p. Katarzyna Węgrzynek.
W roku szkolnym 2009/2010
należało do klubu 20 osób – w tym
dwóch chłopców.
Wolontariusze angażują się we
wszystkie możliwe akcje charytatywne. Zaczęliśmy od zbiórki naklejek i
papierów kolorowych dla dzieci w
Afryce. W listopadzie wolontariat
wraz z Samorządem Uczniowskim
uczestniczył w akcji „Góra Grosza”(zebraliśmy 834 zł.). Zbieraliśmy
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też pieniądze dla Rodzinnego Domu
Dziecka w Wołominie, z którym utrzymujemy kontakt od kilku lat. Podczas
zebrań z rodzicami sprzedawaliśmy
ciasto, kartki i ozdoby świąteczne.
Uzyskaną kwotę (ok. 1200 zł.) przeznaczono na paczki świąteczne dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.
W grudniu 2009 r. odwiedziliśmy
naszych przyjaciół w Rodzinnym
Domu Dziecka w Wołominie oraz zaprzyjaźnionych pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Zielonce obdarowując ich świątecznymi prezentami. Również w grudniu sprzedawaliśmy świece wigilijne przeznaczając
pieniądze na Fundację „Serce na po-

moc chorym dzieciom”. W styczniu
2010 roku odbyła się kolejna zbiórka
pieniędzy z przeznaczeniem na rehabilitację chorego ucznia z naszej szkoły. W pierwszy dzień wiosny w tzw.
„Dzień na Tak” urządziliśmy akcję
sprzątania naszego miasta. W ciągu
jednej godziny zebraliśmy kilkanaście
worków śmieci w centrum Ząbek. W
maju kolejny raz odwiedziliśmy Rodzinny Dom Dziecka w Wołominie, a
podczas Szkolnego Festynu Rodzinnego zbieraliśmy pieniądze dla osób
poszkodowanych w czasie powodzi.
Nagrodą dla tegorocznych wolontariuszy był udział w XVII Gali Wolontariatu organizowanej corocznie w
Sali Kongresowej PKiN przez Fundację „Świat na Tak”. Mieliśmy okazję
obejrzeć musical „Okruchy życia”,
oraz uczestniczyć w koncercie Artura

Gadowskiego z zespołem IRA. Niezwykłe wrażenia zostały w naszej pamięci. Jeszcze w czerwcu mamy zamiar odwiedzić pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Zielonce, znowu posprzątać Ząbki oraz uczestniczyć w warsztatach integracyjnych w
Halinowie. A potem zasłużone wakacje i nabieranie sił do pracy w nowym
roku szkolnym. Od września zapraszamy wszystkie nowe osoby chętne
do pracy w szkolnym wolontariacie.
Należy pamiętać, że wolontariuszem
jest się zawsze – również w czasie
wakacji. Podziękowania dla uczniów
z klas: V D, VI A, VI B, oraz VI E, a
w szczególności dla Weroniki Koczkodaj i Magdy Jabłońskiej.
Do zobaczenia po wakacjach!

Katarzyna Węgrzynek
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Koło Misyjne przy SP 2

Kończy się drugi rok pracy Koła Misyjnego działającego przy SP2.
Wielu uczniów odnalazło się w pracy i modlitwie na rzecz misji. W
dzisiejszych pełnych materializmu i konsumpcjonizmu czasach to nie
takie łatwe nieść posługę misyjną. Jesteśmy wdzięczni rodzicom na-
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szych uczniów za dopingowanie dzieci do bezinteresownej pracy. W
czasie rekolekcji wielkopostnych przygotowaliśmy przedstawienie o
synu marnotrawnym oparte na historii biblijnej. Scenariusz dopracowała p. Maria Chudzik.
Wykorzystaliśmy w nim oryginalne tańce żydowskie, które bez trudu zatańczyły dzieci z Koła Misyjnego przygotowane przez p. Katarzynę Węgrzynek.
Na uznanie zasługuje też Karolina Gut śpiewająca solo (podziękowania dla s. Doroty za akompaniament gitarowy), oraz Piotr Kotowski
i Jakub Mokosa grający główne role: syna i ojca. Narratorem zaś była
Maja Chodysz i Klaudia Pietraszek. Przedstawienie powtórzono w ramach Dnia Otwartego Szkoły – 9 kwietnia 2010 r.
30 maja 2010 r. następnego dnia po Szkolnym Festynie Rodzinnym
wyjechaliśmy na wycieczkę do Częstochowy. To był niezwykle udany
dzień. Dopisała pogoda. O godzinie 11.00. modliliśmy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Następnie zwiedziliśmy
ciekawe i zabytkowe miejsca: Skarbiec, Arsenał, Okopy Św. Rocha,
Salę Rycerską i wały. Podziwialiśmy też wspaniałą panoramę z jasnogórskiej wieży. Do domu wróciliśmy w strugach deszczu, ale w fantastycznej atmosferze. To był naprawdę udany dzień.
Motorem napędowym większości inicjatyw w Kole Misyjnym jest
niezawodna p. Maria Chudzik.
Katarzyna Węgrzynek

Zmarł Ksiądz Prałat Henryk Jankowski
– Legenda w czasach zniewolenia i wolnej Polski
Podczas odsłonięcia pomnika
Romana Dmowskiego w dniu 10
listopada 2006 r. poznałem ks.
prałata Henryka Jankowskiego.

Od tamtego czasu często razem
uczestniczyliśmy w uroczystościach katolicko – narodowych.
W naszym mieście 27 kwietnia

Ks. prałat Henryk Jankowski podczas wizyty w Ząbkach

2008 roku w parafii pw. Świętej
Trójcy w Ząbkach o godz. 18:00
zostało odprawione nabożeństwo
w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, na
które przybył i liturgii przewodniczył ks. prał. Henryk Jankowski,
homilię wygłosił ks. prał. Józef
Maj – proboszcz parafii pw. Św.
Katarzyny w Warszawie, a współkoncelebrowali : ks. prał. Mieczysław Stefaniuk – proboszcz parafii
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
oraz Dziekan Dekanatu Zielonka,
ks. prał. Stanisław Kuć – prepozyt Kapituły Radzymińskiej oraz
ks. Edward Kowara – proboszcz
parafii Św. Trójcy w Ząbkach.
Po Eucharystii ks. prałat Henryk
Jankowski dokonał poświęcenia
dębu zasadzonego za pomnikiem
ks. Jerzego na placu kościelnym.
Dalsza część uroczystości odbywała się w Gimnazjum nr 1
w Ząbkach. Jej pierwsza część
to projekcja filmu biograficznego autorstwa reżysera Rafała
Wiecheckiego. Następnie prezes
Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki Ryszard Walczak wraz z
wiceprezesem Janem Marczakiem
dokonali wręczenia medali z wizerunkiem męczennika ks. Jerzego Popieuszki „Zło dobrem zwyciężaj”. Medalami tymi zostali

wyróżnieni: ks. prał. Henryk Jankowski wraz z nadanym tytułem
Honorowego Przewodniczącego
Komitetu, ks. prał. Józef Maj, ks.
dziekan Mieczysław Stefaniuk,
ks. dziekan Stanisław Kuć, ks.
prał. Zdzisław Gniazdowski wieloletni proboszcz tutejszej Parafii
oraz Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej. Były wiceprezes i
współzałożyciel komitetu Wiktor
Bonifaciuk otrzymał medal wraz
z nadaniem tytułu Honorowego
Wiceprzewodniczącego Komitetu.
Na prośbę księdza prałata 30
maja 2008 roku objąłem obowiązki Prezesa Instytutu Prałata Henryka Jankowskiego w likwidacji
w celu uporządkowania spraw administracyjno- rozliczeniowych.
Miło wspominam nasze przyjacielskie relacje i częste konsultacje w sprawie wypełnianych
przeze mnie obowiązków z woli
księdza prałata do dziś.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
Prezes Instytutu Prałata
Henryka Jankowskiego
w likwidacji
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Jak to jest z usuwaniem azbestu i dzikich wysypisk?
W numerze 6/2010 „Gońca Ząbkowskiego” ukazał się artykuł pt.
„Nie skorzystali z kasy”, zarzucający pracownikom odpowiedzialnym
za czystość i porządek w Mieście brak działań w tym zakresie. Autor
twierdzi również, że Miasto nie pozyskało od Powiatu Wołomińskiego
kilku tysięcy złotych na ten cel, mimo że była taka możliwość. Urzędnicy twierdzą, że takiej możliwości nie było, gdyż Miasto korzystało

już z innych środków finansowych. Poniżej przedstawiamy tekst zamieszczony w „Gońcu” oraz sprostowanie Urzędu Miejskiego, a także
pismo ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego, w którym gminy powiatu wołomińskiego były poinformowane o możliwościach i warunkach
pozyskania pieniędzy.
Mirosław Oleksiak

Artykuł

Ad vocem do artykułu

z "Gońca Ząbkowskiego"

„Nie skorzystali z kasy” z nr 6/2010

Gońca Ząbkowskiego

Wśród gmin, którym Rada Powiatu Wołomińskiego przyznała środki między innymi na usuwanie wyrobów zawierających azbest i likwidację nielegalnych wysypisk śmieci faktycznie nie znalazło się Miasto
Ząbki, ale przede wszystkim dlatego, że zgodnie z przyjętymi przez
Powiat zasadami udzielania dotacji, znaleźć się nie mogło. W przekazanym do Urzędu Miasta Ząbki w dniu 30.03.2010 r. piśmie informującym o możliwości ubiegania się o środki wyraźnie określono, że
wnioski o dotację powinny być złożone przed rozpoczęciem zadania.
Natomiast Miasto Ząbki miało już w tym czasie podpisaną umowę na
usuwanie odpadów zwierających, jak również umowę na likwidację
nielegalnych wysypisk odpadów. Wynika z tego, że gminy, które uzyskały pomoc Powiatu Wołomińskiego nie realizowały zadań,których
realizacja w Ząbkach już trwała. Warto przy tym wspomnieć, że w
zeszłym roku na usuwanie wyrobów zawierających azbest uzyskali
uzyskaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Warszawie w wysokości kilkukrotnie przekraczającej dotację, jaką w tym roku niektórym gminom
przekazał Powiat Wołomiński. Wszyscy mieszkańcy, którzy byli chętni do skorzystania z pomocy gminy w usuwaniu azbestu mogli z niej
skorzystać.
Pomoc ta jest również udzielana w roku bieżącym.
Ponadto warto zwrócić uwagę, że jeżeli anonimowemu autorowi,
posługującemu się inicjałami PG, naprawdę zależałoby na czystości w
naszym mieście, to zamiast zamieszczać zdjęcia przedstawiające śmieci znajdujące się w bliżej nie określonym miejscu, powinien zachęcić
mieszkańców do zgłaszania służbom miejskim każdego przypadku
zaśmiecania celem ustalenia sprawców i następnie uprzątnięcia pozostawionych odpadów.
Urząd Miasta Ząbki

OGŁOSZENIE
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
dotyczący nieruchomości położonej w Ząbkach
przy ul. Gen. Stanisława Maczka - Zarządzenie Nr
0151/70/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lipca 2010 r.
Zarządzenie jest również dostępne na stronie internetowej
urzędu www.zabki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo Miejscowe - Zarządzenia Burmistrza.
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Akademia „Orlika”
W dniu 13 czerwca 2010 r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Ząbkach odbyły się testy sprawnościowe będące podstawą do naboru do II edycji programu „Akademia Orlika”.
W ich wyniku grupa 31 dziewczynek i chłopców urodzonych w latach
2002-2004 została zakwalifikowana do II etapu - Wakacji z Orlikiem, które
będą realizowane w dniach 1-31 sierpnia 2010 r. Zajęcia odbywać się będą
we wtorki i czwartki w godz. 17.30 – 19.00 na boisku „Orlik”.

fot. Bogdan Śladowski

OGŁOSZENIE
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 10 lat dotyczący nieruchomości położonej w Ząbkach
przy ul. St. Batorego - Zarządzenie Nr 0151/65/2010
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zarządzenie jest również dostępne na stronie internetowej
urzędu www.zabki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo Miejscowe - Zarządzenia Burmistrza.
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Puchar Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich zdobyty
29 czerwca 2010 r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach odbył się finał oraz mecz o 3 miejsce
rozgrywek o Puchar Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. W
meczu o 3 miejsce zmierzyły się zespół Canon z Asami. Po zaciętym pojedynku, w którym przez długi czas utrzymywał się
wynik remisowy, wygrały Asy 3:2. Trzy gole dla zwycięzców
zdobył w tym meczu Marcin Charliński. W meczu finałowym
wicemistrz Z.L.S.P. zespół Loży Szyderców podejmował rewelację tych rozgrywek zespół Bruno-Tassi. „Szydercy” dowodzeni przez braci Piórkowskich tym razem musieli uznać wyższość Bruno-Tassi, ulegając w finale 5:8. Ponownie najlepszym
strzelcem zdobywców Pucharu był kapitan zespołu Robert Zielonka, strzelec 3 bramek. Tak więc Puchar Z.L.S.P. powędrował
w ręce zespołu Bruno-Tassi i trzeba powiedzieć, że z przebiegu
rozgrywek zdecydowanie temu zespołowi ten puchar się należał. Przypomnijmy, że w drodze do finału pokonał mistrza ligi
– Albatros Ząbki, a w finale wicemistrza – Lożę Szyderców.
Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkich zainteresowanych grą
w II edycji Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich zapraszamy
do udziału w rozgrywkach. Przewidywany termin rozpoczęcia
rozgrywek 12 września 2010 r. Wszystkie dokładne informacje
pod koniec sierpnia na stronie www.mosir-zabki.pl

fot. Bogdan Śladowski
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