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Dnia 2 lipca br. Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik spotkał się 
z Zarządem naszego miasta. 

W spotkaniu uczestniczy-
li burmistrz Ząbek Robert 

Perkowski, sekretarz miasta 
Robert Świątkiewicz oraz 
prezes Praskiej Giełdy Spo-
żywczej Zenon Dani łowski. 
Marszałek przyjął zaproszenie 
na spotkanie celem omówie-
nia problemów komunikacyj-
nych trapiących nasze miasto.

Dawno oczekiwane spot-
kania rozpoczął zwiedze-
niem terenu Praskiej Giełdy 
Spożywczej, która pełni ważną 
funkcję hurtowego rynku 
spożywczego dla Warszawy 
i województwa mazowieckie-

go. Działa ona od 1991 roku 
i zrzesza hurtowników w bran-
żach nabiałowo-mięsnej, owo-
cowo-warzywnej, napojów, 
itp. Marszałek spotkał się 
z kilkoma przedsiębiorcami 

– hurtownikami żyw-
ności ekologicznej, 
z którymi rozmawiał 
o ich działalności, 
planach na przy-
szłość. Z uznaniem 
wyraził się o dzia-
łalności Praskiej 
Giełdy Spożywczej, 
podkreślił także 
jej rolę na lokalnym 
rynku pracy.

Po zwiedzeniu 
giełdy uczestnicy 
spotkania zaczęli 
omawiać problemy 
miasta.

Burmistrz Robert 
Per kowski przed-
stawił inwesty-
cje, na które – jak 
zapewnił – będzie 

starać się pozyskać środ-
ki z Województwa Ma -
zo wieckiego. Największy pro-
jekt to modernizacja dróg 
gminnych w Ząbkach na kwotę 
22,5 mln zł. Podkreślił, że ma 
ona znaczenie ponadlokalne 
i przyczyni się do rozłado-
wania istniejących korków. 
Do tej inwestycji wytypowano 
kilka dróg. Są to drogi istnie-
jące i nowoprojektowane. 
Jedna z nich będzie łączy-
ła okolice południowych 
Ząbek z ulicą Janowiecką 

w Warszawie. Będzie to skrót 
omijający korki na światłach 
przy kościele Św. Trójcy. 
Jest to jeden z najważniej-
szych projektów jaki będzie 
składany jesienią tego roku.

Burmistrz nie kryjąc
zamierzeń dodał, że liczy na
wsparcie ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego. Podczas 
prezentacji zadeklarował: 
„Będziemy aplikować o środki 
zewnętrzne dzielone na pozio-
mie Sejmiku Mazowieckiego 
(...) Ponad 22,5 mln złotych 
to kwota, jaką chcielibyśmy 
wydać na drogi gminne. Drogi, 
które wybraliśmy do realiza-
cji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
mają charakter i znaczenie 
ponadgminne. (...)”

Marszałek Adam Struzik 
przypomniał, że nowe progra-
my funduszy strukturalnych 
UE stwarzają niepowtarzalna 
szansę rozwiązania większo-
ści problemów infrastruktu-
ralnych, Burmistrz Robert 
Perkowski wspomniał rów-
nież, że Ząbki przymierza-
ją się do innych projektów. 
Plany są ambitne: remont 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Miejskiej Przychodni Zdrowia, 
budowa ul. Powstańców, 
informatyzacja usług pub-
licznych, rewitalizacja Parku 
Miejskiego, remont kapital-
ny Szkoły Podstawowej nr 1, 
budowa Szkoły Podstawowej 
nr 3, kompleksowa budowa 
sieci wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej, deszczowej 
i kilku innych. 

Są to duże plany. Własnymi 
środkami projekty te realizo-
walibyśmy 12 lat, a jest to zbyt 
długo. Burmistrz podsumo-
wywując spotkanie powiedział 
„w takich spokojnych, nie-
malże kameralnych warun-
kach mogłem porozmawiać 
z Marszałkiem Struzikiem, 
przedstawić najbardziej bolą-
ce nas problemy inwestycyjne, 
zaprezentować kilkanaście 
projektów, które będziemy 
składali jesienią tego roku 
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Rozpoczęcie uroczysto-
ści poprzedziła Msza Św. 
w intencji miasta, konce-
lebrowana przez probosz-
czów ząbkowskich parafii – 
Władysława Trojanowskiego, 

Edwarda Kowarę i Sylwestra 
Ciesielskiego.

Następnie w Publicznym 
Gimnazjum nr 2 odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miasta. 
Przewodniczący Rady Miasta 
Sławomir Ziemski serdecz-
nie przywitał zgromadzonych 
gości: najstarszych mieszkań-
ców naszego miasta, woje-
wodę mazowieckiego Jacka 
Sasina, wicestarostę Piotra 
Uścińskiego, burmistrza 
poprzedniej kadencji Jerzego 

Boksznajdera, księży probosz-
czów ząbkowskich parafii oraz 
dyrektorki ząbkowskich placó-
wek oświatowych.

Ząbkowski samorząd usłyszał 
od zaproszonych gości szereg 
gratulacji i życzenia sukcesów 
w dalszej pracy. Z okazji nada-
nia Ząbkom praw miejskich 

burmistrz Robert Perkowski 
wręczył okolicznościowy medal 
przyznany przez Kapitułę naj-
starszym mieszkańcom oraz 
osobom zasłużonym dla nasze-
go miasta.

Na zakończenie części ofi-
cjalnej architekt Maria Sołtys 
wygłosiła prelekcję na temat: 
„Miasto – ogród Ząbki między 
ideowością twórców a dniem 
dzisiejszym”.

ROMIKA

Jan Frelek
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CZTERDZIESTOLECIE 
MIASTA ZĄBKI

do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego z prośbą o dofi-
nansowanie. Bardzo ważne było 
zrozumienie ze strony Marszałka 
powagi tych potrzeb, proble-
mów. Pokazuje to, że w dobrym 
kierunku idziemy”.

Dla uczczenia wizyty 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik 
otrzymał od władz miejskich 
medal pamiątkowy z okazji 
40-lecia Miasta Ząbki.

red.

Cd. na str. 7

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Ząbki, ul. Piłsudskiego 95 c

Zapewnia:  - indywidualne podejście do ucznia
 - wysoki poziom nauczania
 - cztery posiłki dziennie,
 - opiekę od 6.00 – 18.00

Przyjmujemy także do kl. „0”
www.pldobraszkola.republika.pl

Tel. 508 580 365
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W czerwcu br. odbyły się obchody nadania praw miejskich 
Ząbek. Minęło już czterdzieści lat od chwili gdy Prezes 
Rady Ministrów w grudniu 1966 r. nadał prawa miejskie 
Ząbkom. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się w piątek 
15 czerwca, a w weekend przewidziano z tej okazji szereg atrak-
cji dla mieszkańców naszego miasta. Organizatorami festynów 
byli Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Kultury.
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red. – Na ostatniej sesji 
w sprawozdaniu z Pańskiej 
działalności pojawiła się kon-
cepcja wprowadzenia tram-
waju do Ząbek. Poczyniono 
już jakieś ustalenia w tej 
sprawie?

Burmistrz Robert Perkowski 
– Na przełomie czerwca i lipca 
odbyła się u nas wizyta preze-
sa Tramwajów Warszawskich 
Krzysztofa Karosa wraz 
z kilkoma jego specjalistami 
i dyrektorami. Oprócz ofi-
cjalnego spotkania przedsta-
wiciele spółki przeprowadzili 
wizję lokalną w rejonie ewen-
tualnej linii. Przedstawiciele 
tejże spółki widzą potrzebę 
i możliwość przedłużenia linii 
tramwajowej, która obec-
nie kończy się w Warszawie 
przy Dworcu Wschodnim 
na ulicy Kijowskiej. Uważają, 
iż ze względu na trwające obec-
nie prace koncepcyjne oraz 
projektowe związane z budo-
wą II linii metra (stacja Dw. 
Wschodni, budowa Obwodnicy 
Śródmiejskiej Warszawa 
na odcinku od Ronda 
Wiatraczna do Ronda „Żaba” 
oraz budowa ul. Tysiąclecia 
od Ronda Żaba do ul. 
Grochowskiej) rozpoczęcie 
prac koncepcyjnych związa-
nych z budową trasy tramwa-
jowej od Dw. Wschodniego 
do Ząbek jest sprawą pilną. 
Według prezesa należy teraz 
wykonać analizę celowości 
i analizę ruchową planowanej 
inwestycji. Tylko z tym doku-
mentem możemy zweryfiko-
wać nasze zamiary i starać się 
przekonać Warszawę. 

red. – Kiedy najprawdo-
podobniej możemy się spo-
dziewać pierwszego tramwaju 
w Ząbkach i jak będzie biegła 
jego linia?

Burmistrz R. P. – Linia 
tramwajowa w Ząbkach bie-
głaby po pasie zabezpieczo-
nym pod budowę tzw. ulicy 
Nowoziemowita. Ulicy tej jesz-
cze nie ma, ale na jej potrze-
by został zarezerwowany pas 
drogowy. 

Jeśli koncepcja wprowa-
dzenia tramwaju nie zosta-
nie zrealizowana do 2013 r. 
to prawdopodobnie nie sta-
nie się to nigdy. Istnieją wia-
rygodne prognozy mówiące, 

że województwo mazowieckie 
(w tym Ząbki) będzie mogło 
wnioskować o środki unijne 
do 2013 r. Prawdopodobnie 
po roku 2013 nasze wojewódz-
two już nie będzie mogło się 
o nie ubiegać, gdyż stanie się 
zbyt zamożne. Ząbek nie stać 
by realizować tak dużą inwe-
stycję bez środków unijnych.

red. – Jakie są losy przejaz-
du tunelem pod torami kole-
jowymi?

Burmistrz R. P. – Mówiłem 
w poprzednim numerze o spot-
kaniu z zarządem i jednym 
z prezesów PKP Polskich Linii 
Kolejowych. W odpowiedzi 
otrzymałem pismo z zapew-
nieniami, że są zainteresowa-
ni wspólnym wybudowaniem 
tunelu pod torami kolejowy-
mi i mogą na to przeznaczyć 
pewne środki. By oszacować 
koszt budowy i możliwość 
zastosowania konkretnych roz-
wiązań technicznych, musimy 
wykonać badania geologiczne 
gruntu. Na ich podstawie stwo-
rzymy koncepcję, dzięki której 
wybierzemy ostateczny kształt 
tunelu jak również oszacuje-
my jego koszty i termin reali-
zacji. Prawdopodobnie będzie 
on kosztował pomiędzy 6 
a 10 milionów złotych. Tunel 
łączyłby ulicę Orlą z ulicą 
Wojska Polskiego w Ząbkach. 
Niestety budowa tunelu wiąże 
się z koniecznością zamknię-
cia przejazdu kolejowego 
w centrum.

red. – Czy Urząd 
jest już w posiadaniu jakiś 
szacunkowych badań geo-
logicznych tego terenu? 
Co się stanie, jak np. okaże 
się że w przypadku bardzo 
trudnego terenu 1/3 kosztów 
będzie sumą poza możliwoś-
ciami gminy? 

Burmistrz R. P. – Ponieważ 
temat jest dość nowy, nie mamy 
jeszcze żadnych analiz geolo-
gicznych tego terenu. Wiemy, 
że teren jest dość trudny. 
Ta inwestycja jest bardzo 
istotna dla Ząbek i była roz-
ważana od przeszło 30 lat. 
Trzeba wreszcie ją bardziej 
urzeczywistnić. To, czy teren 
będzie łatwiejszy czy trud-
niejszy to jest kwestia róż-
nicy kosztów i ewentualnego 
terminu wykonania. Analiza 
geologiczna określi jak trudne 
będą do zrealizowania wyko-
py, jak bardzo tunel będzie 
musiał być zabezpieczony 
przed ewentualną niestabil-
nością gruntu i napływającą 
wodą. 

red. – Jakie są planowane 
inwestycje w najbliższym cza-
sie?

Burmistrz R. P. – Ząbki 
to same priorytety. Obecnie 
jedną z najważniejszych 

inwestycji to drogi gminne. 
Jesienią będziemy apliko-
wali do marszałka o środki 
z funduszy Unii Europejskiej. 
Najbardziej prawdopodobną 
i pierwszą inwestycją, która 
będzie realizowana w ramach 
projektu przebudowy i moder-
nizacji dróg w Ząbkach 
to budowa ulicy Skrajnej. 
Na jej końcu powstaje dużo 
osiedli, droga ta będzie jed-
nocześnie fragmentem 
obwodnicy skrzyżowania przy 
kościele Św. Trójcy. Osoby 
jadące z Warszawy ulicami 
Chełmżyńską i Piłsudskiego 
nie będą musiały dojeżdżać 
do kościoła, aby dojechać 
na Targówek Fabryczny. Będą 
mogli skręcić w lewo zaraz 
za Praską Giełdą Spożywczą 
i nowo projektowanymi uli-
cami wjechać w Warszawską. 
Ominęliby zatłoczone skrzyżo-
wanie. To rozwiązanie również 
bardzo odciąży wszystkie drob-
ne uliczki odchodzące od ul. 
Warszawskiej jak Chłodna, 
Kamienna, Bociania, Sokola 
i inne. Inna ważna droga 
do zrealizowania to ul. 
Wolności. Po wybudowaniu 
tej drogi autobus 199 będzie 
mógł jeździć przez centrum 
handlowe M1. 

red. Czy ulica Popiełuszki 
została zakończona?

Burmistrz R. P. – Tak, zosta-
ła wykonana i już funkcjonuje. 
Pozostał mały problem, miej-
scami z bocznym dróg napły-
wa woda deszczowa na ulicę 
Popiełuszki i ją podtapia. 
Z uwagi, iż nie mamy kanali-
zacji deszczowej, musimy sto-
sować tzw. studnie chłonne. 
Dlatego też studnie chłonne 
nie są w stanie odebrać całej 
wody z ulicy Popiełuszki oraz 
ulic przyległych. Będziemy 
ten problem rozwiązywali 
poprzez instalowanie dodat-
kowych odwodnień. Przepisy 
zabraniają odprowadzania 
deszczówki do kanalizacji 
ogólnospławnej. 

red. – Jakie zostały pozyska-
ne dofinansowania ze środków 
zewnętrznych przez miasto?

Burmistrz R. P. – W ostat-
nim okresie udało się nam 
uzyskać kilka dofinansowań, 
m. in. na zajęcia pozalek-
cyjne prowadzone szkołach 
podstawowych i gimnazjach. 
Całkowita wartość projek-
tu wynosi 110.320,00 zł. 
Również uzyskaliśmy znaczne 
dofinansowanie na remonty 
naszych szkół. Są to kwoty się-
gające kilkuset tysięcy złotych. 
Ponieważ dopiero pod koniec 
tego roku Marszałek urucho-
mi środki unijne, do tej pory 
aplikowaliśmy o ministerial-
ne środki do dofinansowania, 
które są znacznie mniejsze. 
Jak tylko pod koniec roku 
zostaną otwarte rundy aplika-
cyjne o środki unijne, złoży-
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my kilkanaście dużych wnio-
sków. Do tej pory ze środków 
zewnętrznych ale pozaunij-
nych udało się nam pozyskać 
około 300.000 zł.

red. – Ząbki zostały wyty-
powane jako jedyna miej-
scowość na Mazowszu, gdzie 
będzie wprowadzany projekt 
poprawy bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży szkolnej. Jak 
to się stało?

Burmistrz R. P. – Mieliśmy 
dużo szczęścia. Ten projekt 
to duża szansa i nie oznacza, 
że w Ząbkach jest niebez-
piecznie lub bezpieczeństwo 
jest na niskim czy wysokim 
poziomie. Oznacza to, 
że będziemy bezpieczeństwo 
nadal monitorować w szkołach 
i poza nimi. Program wiąże 
się głównie z tym, że będziemy 
aplikowali częściej i będziemy 
mieli większą szansę ubiegać 
się o niektóre środki unijne 
i z Ministerstwa Edukacji w celu 
poprawy bezpieczeństwa.

Projekt będzie obejmował 
profilaktykę antynarkoty-
kową. Chyba nie ma szko-
ły czy miejscowości, których 
ten problem by nie dotyczył. 
My na szczęście nie jesteśmy 
w żadnej niechlubnej czołów-
ce i chcemy być jak najda-
lej od niej. W ramach tego 
projektu prawdopodobnie 
będziemy wyposażali szkoły 
w testy obecności narkoty-
ków. Nauczyciele będą szko-
leni z wykrywania narkoty-
ków. Czyli profilaktyka, która 
odstraszy nie tylko same dzie-
ci, ale przed wszystkim dile-
rów od szkół. Ten program 
dotyczy również alkoholizmu 
i innych niewłaściwych zacho-
wać wśród dzieci i młodzieży. 

red. – Jak przebiegły kon-
sultacje w sprawie targowi-
ska?

Burmistrz R. P. – 
Konsultacje przebiegały bar-
dzo spokojnie. Miały one 
zadanie zebranie oczekiwań 
mieszkańców. Padały bardzo 
rozsądne argumenty i cieka-
we spostrzeżenia od różnych 
osób. Sam się z nimi zgadzam 
i mam podobne spostrzeże-
nia. To tylko świadczy o tym, 
iż potrafimy rozmawiać mery-
torycznie na takim poziomie 
jaki być powinien. Oczywiście 
konsultacje nie oznacza-
ją, że za miesiąc czy za dwa 
bazarek będzie kompletnie 
inny. Te pierwsze spotka-

nie zostało stworzone po to, 
by zobaczyć jakie są oczeki-
wania osób tam handlujących 
i mieszkających w najbliższej 
okolicy. Na następnym spot-
kaniu, które jest zaplanowane 
we wrześniu, będziemy mogli 
przedstawić już jedną lub 
kilka propozycji. Być może 
zrobimy ankietę, by sprawdzić 
który wariant jest najlepszy. 
Kolejne konsultacje powinny 
być bardziej precyzyjne i bar-
dziej szczegółowe. 

red. – Podobno ma powstać 
Straż Miejska w Ząbkach? 

Burmistrz R. P. – Tak 
naprawdę wiele spraw takich 
jak: estetyka, porządek, czy-
stość w Ząbkach jest do popra-
wy, lecz nie obędzie się bez 
dodatkowej służby mun-
durowej. Zadbam, by Straż 
Miejska nie służyła do woże-
nia paczek i mebli, nie będzie 
robiła za pocztę. Wiem, że tak 
właśnie bywało w przeszłości 
i w różnych gminach. Straż ma 
egzekwować czystość, porzą-
dek w mieście jak również 
na samym bazarku. Strażnicy 
sprawdzaliby, czy mieszkań-
cy mają umowy na wywoże-
nie śmieci, oczywiście gdyby-
śmy nie zdążyli wprowadzić 
podatku śmieciowego. Straż 
Miejską planujemy wpro-
wadzić od 1 stycznia 2008 r. 
Opracowywany jest regula-
min, zmiany w statucie mia-
sta, musi powstać statut stra-
ży miejskiej. Praktycznie 
już w sierpniu wszystkie doku-
menty będą gotowe. 

red. – Czy Ząbki wprowadzą 
podatek śmieciowy?

Burmistrz R. P. – Jesteśmy 
zdeterminowani do wprowa-
dzenia tego podatku. Czekamy 
na zapowiadane zmiany legis-
lacyjne w ustawodawstwie. 
Gdybyśmy dzisiaj chcieli 
wprowadzić podatek śmiecio-
wy musieli byśmy przeprowa-
dzić referendum. A jak wiemy 
z doświadczeń ogólnopolskich 
frekwencja w referendach 
jest za niska by była uzna-
na za ważną. Rząd zapowia-
da, że na jesieni tego roku 
będą wprowadzone zmiany 
po których nie będzie potrzeb-
ne referendum w celu wpro-
wadzenia podatku śmieciowe-
go. Czekamy na te zmiany.

red. – Dziękuję za rozmowę.
Burmistrz R. P. – dziękuję.

red.

W dniu 29 czerwca br. 
w Urzędzie Miasta Ząbki 
odbyło się szkolenie z zakre-
su wolontariatu prowadzone 
przez instruktorów z Centrum 
Wolontariatu na Nowolipiu 
w Warszawie. Organizatorem 
szkolenia był Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ząbkach, głów-
ny koordynator nowo rozpo-
czętej inicjatywy dotyczącej 
wolontariatu na terenie mia-
sta Ząbki. W szkoleniu udział 
wzięli przedstawiciele parafii, 

szkół, świetlic środowisko-
wych, rady miasta, Urzędu 
miasta i instytucji pozarządo-
wych działających na terenie 
miasta Ząbki.

WOLONTARIAT W ZĄBKACH

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej serdecznie dziękuje właś-
cicielowi Zakładu Poligra-
ficznego na ul. Lisa Kuli 
panu Ireneuszowi Bene-
dy siukowi za darmowe 
wy drukowanie zaproszeń na
szkolenie.                              OPS
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Uchwała w sprawie wpro-
wadzenia zmian do budżetu 
Miasta Ząbki na 2007 rok.

Dokonano szeregu mniej 
lub bardziej ważnych zmian 
w budżecie Miasta Ząbki. 
W związku z tymi zmianami 
ujednolicono poszczególne 
załączniki do budżetu.

W dochodach budżetowych 
wprowadzono korekty wyni-
kające z zaleceń Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Zgodnie 
z zaleceniami odsetki zgroma-
dzone na rachunku bankowym 
w kwocie 80.000 PLN przesu-
nięto do innego działu.

Zwiększono środki 
na opracowanie koncepcji 
budowy tunelu kolejowego 
ulica Orla – ulica Wojska 
Polskiego na kwotę 27736 
zł. Zmniejszono kwotę 
na poszczególne zadania inwe-
stycyjne. Zdjęto kwotę 50.000 
zł z kompleksowej moderniza-
cji dróg. Z ulicy Powstańców 
ujęto 150.000 PLN w związ-
ku z rozliczeniem inwestycji, 
natomiast o 670.000 PLN 
zwiększono środki na budowę 
ulicy Skrajnej.

Zmniejszono środ-
ki na: ciąg pieszy Orla 
– Legionów o 10.000 PLN, 
opracowanie projektu Orla 
– Poniatowskiego o 70.000 
PLN, projekt rozbiórki zbo-
żowca o 15.000 PLN, rozbu-
dowę budynków komunalnych 
o 60.000 PLN. Zmniejszono 
wydatki w kwocie 170.000 
PLN z powodu ubiegania się 
o dotację na remont SP nr 1.

Zadanie inwestycyj-
ne „wodociąg w ulicy 
Powstańców do budynków 
Dozbut” zasilono kwotą 
50.000 PLN. Zabezpieczono 
środki na remont Świetlicy 
Środowiskowej nr 1. Przyjęto 
dotację dla Publicznego 
Przedszkola nr 3. Zwiększono 
środki na fundusz ochrony śro-
dowiska w związku z wpłatami 
za wycinkę drzew na kwotę 
15.000 PLN.

Gmina otrzymała dotację 
na koszty dofinansowania 
zawodowego dla młodocia-
nych pracowników na kwotę 
11.897 PLN. Zwiększono 
pulę pieniędzy na zasiłki 
wypłacane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w wys. 
14.000 PLN.

Uchwały w sprawie zaciąg-
nięcia pożyczki długotermino-
wej w roku budżetowym 2007 
z przeznaczeniem na realiza-
cję zadań inwestycyjnych. 

Rada Miasta wyraziła zgodę 
na zaciągnięcie w roku budże-
towym 2007 pożyczek długo-
terminowych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

Pożyczka na remont kapi-
talny sali gimnastycznej 
i II etap termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz 
z projektem i audytem będzie 
wynosić 1.140.000 PLN, nato-
miast pożyczka na remont 
kapitalny i termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej nr 2 
wraz opracowaniem projektu, 
audytu i wykonaniem Studium 
wykonalności będzie wynosić 
1.094.000 PLN.

Uchwała w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków.

Zatwierdzono taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Stawka dla wszyst-
kich odbiorców usług korzy-
stających z miejskiego wodo-
ciągu będzie wynosiła 3,28 
zł brutto za metr sześcien-
ny wody, natomiast za zrzut 
ścieków do miejskiej kanali-
zacji będzie wynosić 4,21 zł. 
Podwyżki są nieuniknio ne, 
gdyż ceny za wodę i ścieki nie
były podnoszone od 2002 r.
Od tamtego czasu wzrosły 
koszty eksploatacji kanali-
zacji i wodociągu. Po nadto 
było to dostosowanie stawek 
do nowych, jakie ustaliło war-
szawskie MPWiK, od którego 
jesteśmy uzależnieni w kwestii 
utylizacji ścieków. 

Uchwały w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdań finanso-
wych jednostek budżetowych 
Urzędu Miasta.

Zatwierdzono sprawozda-
nie finansowe Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Ząbkach 
za rok 2006 oraz sprawozda-
nie finansowe Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ząb-
kach za rok 2006.

Uchwała w sprawie 
udzielenia Powiatowi Wo -
łomińskiemu pomocy finan-
sowej w formie dotacji 
celowej z budżetu miasta, 
na dofinansowanie zada-
nia i zakupu inwestycyjne-
go Powiatu Wołomińskiego 
polegającego na opracowaniu 
projektu modernizacji ul. 
Batorego oraz modernizacji 
części ulic: Kolejowa i Wojska 
Polskiego w Ząbkach.

Wyrażono zgodę 
na udzielenie Powiatowi 
Wołomińskiemu pomocy 
finansowej w formie dota-
cji celowej z budżetu mia-
sta na dofinansowanie 
zadania i zakupu inwestycyj-
nego Powiatu Wołomińskiego 
polegającego poprawie bez-
pieczeństwa na drogach 
powiatowych w Ząbkach. 
Zostanie opracowany pro-
jekt kompleksowej moderni-
zacji ul. Batorego polegają-
cej na ułożeniu co najmniej 

dwóch warstw nawierzchni 
asfaltowej o łącznej grubości 
minimum 8 cm, wybudowa-
niu odwodnienia, oświetlenia, 
chodników, zatok przystanko-
wych oraz sygnalizacji świet-
lnej na wysokości budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2.

Ponadto zostaną wykonane 
modernizacje ulicy Kolejowej 
na odcinku od ul. Moniuszki 
do budynku Nadleśnictwa 
Drewnica i ulicy Wojska 
Polskiego na odcinku 
od Urzędu Miasta Ząbki 
do końca. W obu przypadkach 
prace będą polegać na wyrów-
naniu istniejącej nawierzchni, 
ułożeniu co najmniej dwóch 
warstw asfaltowych o łącznej 
grubości 8 cm oraz chodni-
ków po obu stronach ulic.

Według projektu roboczego 
Ząbki zobowiązały się prze-
kazać na rzecz Powiatu kwotę 
250.000 PLN na dofinanso-
wanie projektu budowlanego 
modernizacji ulicy Batorego 
oraz 50.000 PLN na dofinan-
sowanie modernizacji czę-
ści ulicy Kolejowej i Wojska 
Polskiego. Powiat zobowiązał 
się wykonać modernizację czę-
ści ulicy Kolejowej i Wojska 
Polskiego do 15 listopada br., 
do 30 listopada br. wykonać 
projekt modernizacji ulicy 
Batorego, a wykonanie samej 
modernizacji do 15 listopada 
2009 r. 

Uchwała uchylająca uchwa-
łę nr 26/III/03 Rady Miejskiej 
w Ząbkach z dnia 17 stycznia 
2003 roku w sprawie ustale-
nia zasad wydawania Gazety 
„Co słychać?”. 

Uchylono uchwałę 
nr 26/III/03 Rady Miejskiej 
w Ząbkach z dnia 17 stycznia 
2003 r. w sprawie ustalenia 
zasad wydawania Gazety „Co 
słychać?". Wnioskodawca 
uchwały – burmistrz chce 
uporządkować kwestie zwią-
zane z wydawaniem gazety. 
W sądzie rejestrowym wydaw-
cą jest Urząd Miasta, a w zmie-
nianej uchwale z 2003 r. Rada 
Miasta.

Uchwałę z 2005 r. w spra-
wie zasad wydawania gazety 
zakwestionował wojewoda, 
z powodu zapisu według które-
go Rada chce przejąć kolpor-
taż gazety należący do kom-
petencji burmistrza. Zdaniem 
sekretarza miasta Roberta 
Świątkiewicza uchwała z 2003 
r. jest tożsama przedmiotowo 
z uchwałą z 2005 r. i tylko 
przez przypadek nie została 
uchylona, i należy domniemy-
wać, iż też jest obarczona tym 
samym błędem formalnym. 
Rada może albo odpowiednią 
uchwałą uchylić tę uchwałę, 
albo oddać sprawę do Sądu 
Administracyjnego.

Na zarzuty, że jest to próba 
przejęcia gazety przez organ 
reprezentujący jedną opcję, 
podczas gdy dotychczaso-
we zasady się sprawdzały 
i wszyscy z nich korzysta-

li burmistrz odpowiedział, 
że zasady wydawania gazety 
ulegną zmianie, ale nie będą 
ograniczały dostępu osobom, 
które chciałyby pisać do gaze-
ty. Burmistrz stwierdził, iż 
dla wielu osób zasady druku 
artykułów są niejasne. Chce 
ustalić rubryki, ustalić pre-
cyzyjnie na jakich zasadach 
miałyby się ukazywać artykuły 
polemiczne (mają być ogra-
niczone pojemnościowo). 
Zapewnił, iż bazą do tych 
nowych zasad będą obec-
ne zasady, które nie są tak 
szczegółowe jak powinny być. 
Obecne zasady będą zastąpio-
ne Zarządzeniem Burmistrza. 
Zamiast Komisji Gazetkowej 
będzie Rada Programowa. 

Uchwała w sprawie powoła-
nia zespołu do przedstawienia 
Radzie opinii o kandydatach 
na ławników.

Rada Miasta powołała 
zespół do przedstawienia opi-
nii Radzie o zgłoszonych kan-
dydatach na ławników, w skła-
dzie Tomasz Kalata, Artur 
Murawski, Zofia Dąbrowska, 
Jan Kurowicki i Regina 
Walczak. 

Uchwała w sprawie usta-
lenia najniższego wynagro-
dzenia w I kategorii zasze-
regowania oraz wartości 
jednego punktu w złotych dla 
pracowników zatrudnionych 
w jednostkach budżetowych 
i zakładach budżetowych 
Miasta Ząbki.

Ustalono najniższe wyna-
grodzenie w I kategorii zasze-
regowania w kwocie 860 zł 
określone w tabeli miesięcz-
nych kwot wynagrodzenia 
zasadniczego, dla pracowni-
ków samorządowych zatrud-
nionych w następujących 
jednostkach organizacyjnych: 
Publicznym Gimnazjum 
Nr 1, Publicznym Gimnazjum 
Nr 2, Miejskim Ośrodku 
Sportu, Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Publicznym 
Przedszkolu Nr 1, Publicznym 
Przedszkolu Nr 2, Publicznym 
Przedszkolu Nr 3, Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Gen. 
Franciszka Kleeberga, Szkole 
Podstawowej Nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego, Świetlicy 
Środowiskowej Nr 1, Świetli-
cy Środowiskowej Nr 2,
Miejskim Zakładzie Komu-
nalnym.

Uchwały w sprawie rozpa-
trzenia skarg na działalność 
Burmistrza Miasta Ząbki.

Uznano za zasadne skargi 
trzech mieszkanek na burmi-
strza Ząbek w kwestii niezwró-
cenia opłat partycypacyjnych 
na budowę sieci wodociągo-
wej wzdłuż ulic Legionów, 
Broniewskiego i Okrzei. 
Ustalono, iż umowy pomię-
dzy mieszkańcami Ząbek 
a Zarządem Miasta Ząbki 
zostały zawarte z narusze-
niem prawa, ponieważ umowy 
uzależniały możliwość podłą-
czenia do sieci wodociągowej 
od zapłaty całości kwoty obję-
tej umową, co jest niezgodne 
z ustawą z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, 
która weszła w życie dnia 
14 stycznia 2002 r. 

 Artykuł 15 ustęp 1 tejże 
uchwały nakłada na przedsię-
biorstwo wodociągowo-kana-
lizacyjne obowiązek budowy 
urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, 
ustalonych przez gminę 
w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
oraz miejscowych planach 
zagospodarowania prze-
strzennego. Miejscowy plan 
ogólny zagospodarowania 
przestrzennego m. Ząbki, 
obowiązujący w dniu zawarcia 
przez skarżących umowy obej-
mował m.in. budowę wodo-
ciągu wzdłuż tych ulic, więc 
skarżący nie powinni ponosić 
kosztów z tym związanych. 

Sekretarz Miasta Robert 
Świątkiewicz stwierdził, 
iż burmistrz nie miał moż-
liwości zwrotu opłat mimo 
zawarcia umów niezgodnych 
z prawem przez poprzednie-
go burmistrza, gdyż w budże-
cie nie ma pieniędzy zare-
zerwowanych na ten cel. Są 
to pokaźne kwoty mających 
wpływ na kształt budżetu. 
Mimo takiej argumentacji 
Rada Miasta wnioskowała 
do Burmistrza Miasta o doko-
nanie na rzecz mieszkanek 
zwrotu tychże wpłat. 

Uchwała w sprawie przyję-
cia wystąpienia pokontrolne-
go z kontroli dokumentacji 
Urzędu Miasta Ząbki doty-
czącej funkcjonowania wysy-
piska odpadów zlokalizowa-
nego przy ul. Chełmżyńskiej 
180 w Warszawie. 

Rada Miasta przyjęła pro-
jekt wystąpienia pokontrolne-
go z kontroli dokumentacji 
Urzędu Miasta Ząbki doty-
czącej funkcjonowania wysy-
piska odpadów zlokalizowa-
nego przy ul. Chełmżyńskiej 
180 w Warszawie. Komisja 
Rewizyjna ustaliła następują-
ce wnioski pokontrolne:

–  Brak stosowania instruk-
cji kancelaryjnej w celu 
zapewnienia jednolitego 
sposobu tworzenia, ewi-
dencjonowania, przecho-
wywania i przekazywania 
dokumentów służbowych. 
Dotyczy otrzymanej doku-
mentacji w/w sprawie 
za okres od 07.07.2006 
do 15.11.2006 r.,

–  Brak całościowego spisu 
spraw/pism dotyczącego 
w/w sprawy,

–  Brak kopii pisma 
Burmistrza Miasta Ząbki 
nr BM-172/2006 z dnia 
12.10.2006 adresowa-
nego do Nadleśnictwa 
Drewnica,

–  Przy przekazaniu Komisji 
Rewizyjnej stwierdzo-
no brak dokumentów 
potwierdzeń nadania pism 
wychodzących z Urzędu 
Miasta Ząbki.  

red.

XI SESJA RADY MIASTA

Dnia 22 czerwca br. odbyła się XI sesja Rady Miasta. 
Przebieg posiedzenia sesji w wersji audio jest dostępny na stro-
nie internetowej Urzędu w zakładce audio z protokołów sesji 
Rady Miasta kadencja 2006 – 2010. 
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Art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami, w spo-
sób precyzyjny i nie budzący 
wątpliwości określa, iż właści-
ciele nieruchomości uczestni-
czą  w kosztach budowy infra-
struktury technicznej poprzez 
wnoszenie na rzecz gminy 
opłat adiacenckich. Do tej 
pory określony w powyższej 
ustawie sposób partycy-
pacji mieszkańców w kosz-
tach budowy wodociągów, 
kanalizacji czy ulic nie był 
w Ząbkach stosowany.

Poprzedni Burmistrz Miasta 
– Pan Jerzy Boksznajder 
wybrał łatwiejszy, lecz jak 
się okazało wysoce niesku-
teczny sposób pozyskiwania 
od mieszkańców środków 
finansowych, poprzez zawie-
ranie tzw. umów partycypa-
cyjnych. Niestety w praktyce 
rozwiązanie to nie sprawdzi-
ło się. Z części tych umów 
nie wywiązał się Urząd Miasta, 
z części zaś mieszkańcy okre-
ślonych ulic. W efekcie wśród 
lokalnej społeczności powsta-
ło poczucie rozgoryczenia, „że 
przecież Ja zapłaciłem, a mój 
sąsiad nie, lecz mimo to wodo-
ciąg został zbudowany i oboje 

z niego korzystamy. To przecież 
niesprawiedliwe”. Ten stan 
jeszcze bardziej skompliko-
wało wejście w dniu 14 stycz-
nia 2002 r. ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. Od tego dnia budo-
wa wodociągów i kanalizacji 
stała się zadaniem własnym 
gminy. 

Dlatego też osobiście uwa-
żam, że Rada Miasta Ząbki 
powinna podjąć uchwałę 
w sprawie wprowadzenia opła-
ty adiacenckiej. Opłaty, którą 
po wybudowaniu przez Urząd 
Miasta wodociągu, kanalizacji 
czy drogi obciążałaby każdego 
bez wyjątku właściciela pose-
sji, który fizycznie i finansowo 
skorzystał na określonej miej-
skiej inwestycji. Nie powstaną 
wtedy grupy osób uprzywile-
jowanych i pokrzywdzonych.

Czym jest zatem opłata 
adiacencka? Jest to opłata 
ustalana w związku ze wzro-
stem wartości nieruchomo-
ści spowodowanym budową 
urządzeń infrastruktury tech-
nicznej z udziałem środków 
Skarbu Państwa lub jedno-
stek samorządu terytorialne-
go. Przez budowę urządzeń 

infrastruktury technicznej 
rozumie się budowę drogi 
oraz wybudowanie pod zie-
mią, na ziemi albo nad zie-
mią przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyj-
nych, ciepłowniczych, elek-
trycznych, gazowych i teleko-
munikacyjnych. Każdy z nas 
chce mieć wodociąg, kana-
lizację i utwardzoną drogę. 
Natomiast bardzo niechętnie 
partycypujemy w kosztach 
ich budowy. Jednocześnie 
należy podkreślić, iż wysokość 
płaconych przez nas na rzecz 
miasta podatków jest wysoce 
niewystarczająca do pokrycia 
wysokich kosztów budowy 
infrastruktury komunalnej. 
Bez dodatkowych środków 
finansowych proces urbaniza-
cji Ząbek będzie trwał jeszcze 
wiele lat, nawet jeżeli zało-
żymy wykorzystanie funduszy 
Unii Europejskiej. Wysokość 
opłaty adiacenckiej nie może 
przekroczyć 50% różnicy mię-
dzy wartością, jaką nierucho-
mość miała przed wybudowa-
niem urządzeń infrastruktury 
technicznej, a wartością, jaką 
nieruchomość ma po ich wybu-
dowaniu. Wysokość stawki 
procentowej opłaty adiacen-

ckiej ustala rada gminy w dro-
dze uchwały. Wartość nieru-
chomości według stanu przed 
wybudowaniem urządzeń 
infrastruktury technicznej 
i po ich wybudowaniu okre-
śla się według cen na dzień 
wydania decyzji o ustaleniu 
opłaty adiacenckiej. Z uwagi 
na wysoką wartość gruntów 
w Ząbkach, stawka procento-
wa byłaby z pewnością znacz-
nie niższa i kształtowała się 
na poziomie ok. 10% różnicy. 
Decyzja w tej materii należa-
łaby do radnych.

Ustalenie wysokości opła-
ty adiacenckiej następu-
je zawsze w formie decyzji 
administracyjnej, każdorazo-
wo po stworzeniu warunków 
do podłączenia nieruchomości 
do poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej 
albo po stworzeniu warunków 
do korzystania z wybudowa-
nej drogi. Wydanie tej decy-
zji może nastąpić w terminie 
do 3 lat od dnia stworzenia 
warunków do podłączenia 
nieruchomości do poszcze-
gólnych urządzeń infra-
struktury technicznej albo 
od dnia stworzenia warunków 
do korzystania z wybudowa-
nej drogi. W praktyce od dnia 
wydania pozwolenia na użyt-
kowanie danej sieci lub zgło-

szenia drogi do eksploatacji. 
Na wniosek właściciela nieru-
chomości, który nie jest w sta-
nie uiścić opłaty w całości ist-
nieje możliwość jej rozłożenia 
na raty roczne, płatne w okre-
sie do 10 lat. Warunki roz-
łożenia na raty określa się 
w decyzji  o ustaleniu opła-
ty. Należność gminy z tytułu 
odroczenia płatności pod-
lega zabezpieczeniu, w tym 
przez ustanowienie hipoteki. 
Decyzja o ustaleniu opłaty 
adiacenckiej stanowi podsta-
wę wpisu do księgi wieczystej. 
Raty podlegają oprocentowa-
niu przy zastosowaniu stopy 
procentowej równej stopie 
redyskonta weksli stosowanej 
przez Narodowy Bank Polski. 
Warto zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden przepis zawarty 
w ustawie o gospodarce nieru-
chomościami, określający, iż 
na poczet opłaty adiacenckiej 
zalicza się wartość świadczeń 
wniesionych przez właściciela 
lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości, w gotówce 
(np. w ramach umowy par-
tycypacyjnej) lub w naturze, 
na rzecz budowy poszczegól-
nych urządzeń infrastruktury 
technicznej.

Robert Świątkiewicz
Sekretarz Miasta Ząbki

NIEPOPULARNE TEMATY – OPŁATA ADIACENCKA

Spotkanie zostało zorganizo-
wane na wniosek Burmistrza 
Miasta Ząbki Roberta 
Perkowskiego. Udział w spot-
kaniu wzięło ponad 60 osób 
w tym ponad 35 handlują-
cych na miejskim bazaru oraz 
Z-ca Burmistrza – Grzegorz 
Mickiewicz, Sekretarza Miasta 
– Robert Świątkiewicz i inży-
nier Kazimierz Olszaniecki.

Wnioski i uwagi osób, które 
wzięły udział w spotkaniu w spra-
wie targowiska są następujące:

1. Dotychczasowa lokaliza-
cja targowiska odpowiada han-
dlującym ale dopuszczają oni 
inną lokalizację pod warunkiem, 
że będzie umiejscowiona: blisko 
stacji PKP, blisko węzłów komu-
nikacyjnych, blisko centrum 
miasta i blisko aktualnej lokali-
zacji (wymieniono np.: ul. 3-go 
Maja przy ul. Poniatowskiego, 
pas kolejowy przy przejeździe 
kolejowym, przy ul. Orlej).

2. Okoliczni mieszkańcy 
z uwagi na dużą uciążliwość 
sprzedających i kupujących 
preferują inną lokalizację niż 
obecna. Obecna lokalizacja 
nie zapewnia dostatecznej ilości 
miejsc parkingowych (kupujący 
parkują na wjazdach do posesji, 
na chodnikach, na trawnikach, 
blokują drogę, parkują na placu 
targowym). Intensywna rozbu-
dowa budynków wielorodzin-
nych na sąsiednich działkach 
nie sprzyja obecnej lokalizacji, 
w przyszłości w obecnym miejscu 
powstaną jeszcze większe kon-
flikty pomiędzy handlującymi 

a okolicznymi mieszkańcami.
3. Mieszkańcy postulowali 

o bardziej restrykcyjne egzekwo-
wanie przez Policję przestrzega-
nia zakazów parkowania w oko-
licach bazaru. 

4. Zarówno mieszkańcy 
jak i kupcy postulowali o unie-
możliwienie prowadzenia han-
dlu przez drobnych sprzedaw-
ców poza placem handlowym. 
Ustalono, że w tym celu poza 
Policją najlepszym narzędziem 
byłaby powołana od 1 stycznia 
2008 roku Straż Miejska.

5. Postulowano o wyznacze-
nie tzw. Zarządcy Bazaru – który 
miałby uprawnienia do zapro-
wadzenia porządku na bazarze 
(ewentualnie rolę taką mogłaby 
spełniać Straż Miejska lub inka-
sent).

6. Postulowano o przedłu-
żenie łańcuchów na rogu ulicy 
Targowej i Poniatowskiego.

7. Ustalono, iż istnieje potrze-
ba stworzenia miejsca przezna-
czonego na miejsca parkingowe 
oddzielone od części handlowej, 
tak by kupujący nie mogli wjeż-
dżać na teren bazaru. 

Obecna lokalizacja raczej nie 
jest w stanie spełnić tego wymo-
gu z uwagi na prywatną własność 
sąsiednich działek.

8. Ustalono, by przyszły bazar 
(obecna lub nowa lokalizacja) 
był utwardzony i odwodniony 
a przestrzeń dla kupujących była 
zadaszona.

9. Kupcy i inni mieszkańcy 
opowiadają się za tradycyjnym 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH

w sprawie targowiska miejskiego w Ząbkach z dnia 5.07.2007 r.

Cd. na str. 5
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Ząbki, to miasto, w którym 
rozwój budownictwa miesz-
kaniowego i zwiększająca się 
liczba mieszkańców powoduje 
ciągle narastające zapotrzebo-
wanie na infrastrukturę drogo-
wą, komunikację, ale również 
na zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom. Dotych-
czasowe działania były jedy-
nie próbami łatania przy-
słowiowych dziur. Podej mowane 
doraźne akcje w wyniku zgło-
szeń i wniosków były przeważnie 
mało skuteczne. 

Wymagania, jakie stają przed 

naszym miastem, w związku 
ze zwiększającym się ruchem 
pojazdów, pieszych oraz działal-
nością grup przestępczych i inny-
mi zagrożeniami, są bardzo duże. 
Problemy jakie nadal pozostają 
nierozwiązane wynikają ze zbyt 
małej obsady komisariatu policji, 
braku służb dbających o porzą-
dek np. straży miejskiej, a także 
braku rozwiązań systemowych. 
Intensywny rozwój mieszkal-
nictwa w płd. a od niedawna 
również w zach. części Ząbek, 
będzie, w niedługim czasie, 
wymagał uruchomienia komisa-
riatu dla tej części miasta. 

Zintegrowanie działań w za-
kresie: poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i w miej-
scach publicznych, bezpiecznej 
drogi do szkoły, przeciwdziała-
nia przestępczości, oraz zapobie-
ganiu zjawiskom o charakterze 
chuligańskim i wandalizmowi 
wymaga również zaangażowa-
nia nas samych – mieszkańców 

W niedzielę 17 czerw-
ca odbył się turniej siatków-
ki pod nazwą „I Mistrzostwa 

Samorządowców Powiatu 
Wołomińskiego w Piłce 
Siatkowej” o puchar Starosty 

Powiatu Wołomińskiego. 
Turniej zorganizowany był dla 
reprezentacji Samorządów 

i jednostek samorządo-
wych gmin.

W turnieju udział 
wzięły drużyny 
z Tłuszcza, Wołomina, 
Ząbek oraz reprezen-
tacja Powiatu. Pierwsze 
miejsce zajęła reprezen-
tacja z Tłuszcza, drugie 
reprezentacja Ząbek, 
a trzecie Wołomin. 
Reprezentacja powiatu 
zajęła czwarte miejsce, 

za które również był przewi-
dziany mały puchar.

Ząbki miały szansę na pierw-

sze miejsce. Wygrały i przegra-
ły tyle samo meczy co Tłuszcz, 
jednak liczył się wynik bezpo-
średni, w którym Ząbki prze-
grały z Tłuszczem.

Mimo nielicznej widowni 
doping był największy właś-
nie dla drużyny z Ząbek. 
Zastępca Starosty Pan Piotr 
Uściński choć kibicował repre-
zentacji powiatu to sercem był 
z Ząbkami.

Ksiądz Przemek okazał się 
bezwzględnym – aczkolwiek 
uprzejmym – egzekutorem. 
Zastępca Burmistrza Grzegorz 
Mickiewicz nie dał szans prze-
ciwnikom w pojedynkach jeden 
na jeden.         Marcin Kubicki

TURNIEJ SIATKÓWKI SAMORZĄDOWCÓW

Dwa lata temu podarowa-
łam synowi działkę w Ząbkach, 
na której wybudował małą drew-
nianą szopkę – barak. Od 8 mie-
sięcy syn jest prawie non – stop 
pijany. Pod wpływem alkoholu 
wszczyna awantury, grozi mi, 
podnosi nawet rękę. Nie raz 
interweniowała u nas policja. 
Powiedziałam synowi, że odbie-
ram mu działkę, ale on się tylko 
roześmiał mi w twarz i nadal 
sprasza tam towarzystwo i robi 
libacje alkoholowe. Chciałabym 
rozebrać tę szopkę i ponownie 
stać się właścicielem tej działki. 
Jak to zrobić?

Czytelniczka
Dokonując umowy darowi-

zny złożyła Pani, w formie aktu 
notarialnego, oświadczenie woli 
o przeniesieniu prawa własności 
nieruchomości na rzecz syna, 
zaś syn, że darowiznę tę przyj-
muje. Niestety w krótkim cza-
sie od dokonania tej czynności 
syn dopuścił się względem Pani 
rażącej niewdzięczności. W opi-

sanym przez Panią zachowaniu 
syna widać jego złą wolę i roz-
myślność. Wszystko to właśnie 
cechuje rażącą niewdzięczność 
obdarowanego, od zaistnienia 
której zależy prawna możliwość 
odwołania darowizny. Istotne 
jest to, aby odwołanie darowi-
zny nastąpiło w terminie 1 roku 
od dnia, w którym darczyńca 
dowiedział się o niewdzięczności 
obdarowanego. Drugim warun-
kiem skutecznego odwołania 
darowizny jest złożenie tego 
oświadczenia w formie pisem-
nej. Spełniając dwa powyższe 
warunki dokona Pani skutecznie 
odwołania darowizny. Następnie 
obdarowany powinien zwrócić 
Pani przedmiot darowizny oraz 
umownie przenieść prawo włas-
ności tej nieruchomości. Jeżeli 
nie przeniesie dobrowolnie 
prawa własności przedmiotowej 
nieruchomości na Panią (a więc 
nie złoży stosownego oświad-
czenia w formie aktu notarial-
nego), to służy Pani powództwo 
o zobowiązanie obdarowanego 
do przeniesienia prawa włas-
ności nieruchomości, którego 
dochodzić można przed właści-
wym sądem. W postępowaniu 
tym należy wykazać dokonanie 
darowizny, rażącą niewdzięcz-
ność obdarowanego, odwołanie 
darowizny w formie pisemnej 
oraz datę jej odwołania. 

Ewelina Dudek
Radca Prawny

DRODZY CZYTELNICY! 
Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, 

będziemy prowadzić w gazecie „Co słychać?” stałą rubrykę 
porad prawnych, których udzielać będzie radca prawny Ewelina 
Dudek – specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarcze-
go, prawa spółek oraz prawa pracy. Wszelkie pytania prawne 
można przesyłać na adres e-mail: edudek@o2.pl z dopiskiem 
„porada prawna” lub bezpośrednio do mec. E. Dudek na adres 
kancelarii (ul. Wilcza 9, Ząbki). Na najciekawsze i najczęś-
ciej występujące w praktyce zagadnienia prawne nasz ekspert 
odpowie na łamach prasy.

MEC. EWELINA DUDEK RADZI

Od 15 czerwca br. obowiązuje 
uchwała Rady Miasta w spra-
wie „becikowego”. Jednorazowa 
zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka wynosi 1000 zł. Mogą 
ją otrzymać osoby posiadające 
w Ząbkach miejsce zamieszka-
nia oraz składające zeznanie 
podatkowe od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym właś-
ciwym dla miejsca zamieszka-
nia. Warunek złożenia zeznania 
podatkowego od osób fizycznych 
nie dotyczy osób, które nie są 
podatnikami podatku dochodo-
wego od osób fizycznych.

Wniosek o zapomogę składa 
się w Urzędzie Miasta w ter-
minie 6 miesięcy od dnia uro-
dzenia się dziecka. W przy-
padku przekroczenia terminu 
prawo do zapomogi przepada.

Wypłata świadczenia nastę-
puje po okazaniu aktu urodze-
nia dziecka, dowodu osobistego 
oraz zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego potwierdzającego 
złożenie zeznania podatkowe-
go od osób fizycznych. Osoby 
będące opiekunem prawnym 
muszą również przedstawić pra-
womocne postanowienie sądu o 

ustanowieniu opieki dla dziecka.
Z ostatniej chwili.
Na sesji 19 lipca br. na wnio-

sek przewodniczącego Komisji 
Społecznej  Marcina Kubickiego 
Rada Miasta dokonała zmian 
w uchwale dotyczącej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka 
mają na względzie ułatwienie dla 
mieszkańców. Zamiast zaświad-
czenia z Urzędu Skarbowego w 
Wołominie o odprowadzaniu 
podatku będzie przedstawić do-
kument potwierdzający wpła-
canie podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Zmiana 
będzie obowiązywać za około 
3 mie siące.                               red. 

BECIKOWE W ZĄBKACH

modelem bazaru: estetyczne 
budki z zadaszeniem ustawione 
w rzędzie, parking.  

10. Mieszkańcy uważają, że
powinny być przeznaczone 
miejsca dla handlujących z tzw. 
„ręki” bądź dla handlujących 
bezpośrednio z samochodu 
(np. rolnicy).

11. Handlujący zgłosili prob-
lem dotyczący podłączenia tar-
gowiska do energii elektrycz-
nej (ZEWT S.A.). Wnioskują 
o zwiększenie przydziału mocy.

12. Handlujący wyrażają wolę 

współfinansowania tej inwesty-
cji pod warunkiem zapewnie-
nia im umów długookresowych 
np. na 15 lat. Mogli by wtedy 
wybudować pawilony z cegły lub 
inne bardziej estetyczne i prak-
tyczne.

13. Kupcy wyrażają chęć 
zawiązania stowarzyszenie kup-
ców ząbkowskich, które repre-
zentowałoby środowisko kupców 
w ważnych sprawach dotyczą-
cych targowiska. 

Stowarzyszenie mogło-
by samodzielnie administro-

wać targowiskiem miejskim.
14. Mieszkańcy zwrócili uwa-

gę na problem brudu i opako-
wań, które zostają po handlu-
jących (szczególnie we wtorki 
i piątki).

Termin następnych konsulta-
cji społecznych zaproponowany 
przez Burmistrza to początek 
września. Termin został zaak-
ceptowany przez uczestników 
spotkania.

Protokół sporządził:
Grzegorz Mickiewicz

Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (Cd. ze str.4)

Ząbek. Jednym z planowanych 
przedsięwzięć, które może 
wspomóc służby dbające o bez-
pieczeństwo, będzie wdrożenie 
systemu monitoringu na terenie 
miasta. Wspomniany projekt 
objęcia dozorem kamer newral-
gicznych miejsc na terenie 
Ząbek, nie zostanie wykonany 
tak szybko. 

Tymczasem tym monitorin-
giem muszą być nasze oczy oraz 
świadomość odpowiedzialno-
ści zarówno za bezpieczeństwo 
nasze jak i innych. 

Okres wakacji powoduje, 
że miejsca najbardziej niebez-
pieczne, okolice szkół, przystan-
ków autobusowych, czasowo 
przestały nimi być. Nie zapomi-
najmy, że od września problem 
powróci i nasze dzieci ponownie 

będą narażone na niebezpieczeń-
stwa, często wynikające z bez-
myślności uczestników ruchu 
drogowego, nierzadko jednak 
z braku właściwych zabezpie-
czeń i rozwiązań w organizacji 
ruchu w okolicy szkół i na całej 
długości dróg prowadzących 
do szkoły. Jest wiele miejsc, 
które wymagają szybkich działań 
poprawiających bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego. 

Zarządy Wspólnot „Ko-
pernik” złożyły wniosek 
o reorganizację układu komu-
nikacyjnego oraz przystąpił 
do podjęcia działań, wyzna-
czając miejsce na zatoczkę dla 
autobusów w rejonie szkoły przy 
ul. Powstańców. Taka zatocz-
ka powinna być wykonana 
po przeciwległej stronie w celu 
uniknięcia ograniczania widocz-
ności w rejonie przejścia dla pie-
szych. W tym rejonie niezbędne 

jest zamontowanie kamery reje-
strującej kierowców – wariatów 
drogowych, przez których nara-
żane jest życie i zdrowie nas 
wszystkich.

Zwracam się do Państwa 
o przesyłanie informacji o miej-
scach szczególnie niebezpiecz-
nych, z uwzględnieniem charak-
teru występujących tam zjawisk 
a nawet sugerowanych rozwią-
zań poprawiających bezpieczeń-
stwo.

Takie działania oraz Państwa 
informacje o miejscach szcze-
gólnie niebezpiecznych przeka-
zywanie do Urzędu lub biura 
Rady Miasta przyczynią się 
z pewnością do podjęcia bar-
dziej zdecydowanych kroków 
oraz przysłużą się do realizacji 
potrzebnego Ząbkom programu 
„BEZPIECZNE MIASTO”.

Grzegorz Majtyka
 radny Czas na Ząbki.

PROJEKT  „BEZPIECZNE MIASTO”
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Pan Grzegorz Mickiewicz
Zastępca Burmistrza 

Miasta Ząbki

W imieniu mieszkańców 
ul. Westerplatte zwracam się 
z prośbą o wykonanie wodocią-
gu w naszej ulicy. Inwestycja ta 
wymaga pociągnięcia zaledwie 
80 metrów sieci wodociągowej 
od skrzyżowania ulic Bartosza 
i Staszica. 

Ul. Westerplatte jest małą 
ulicą, ale wymagającą zdecydo-
wanych działań inwestycyjnych. 
Przedszkole, które znajduje się 
przy naszej ulicy powoduje, że 
codziennie rano i po południu 
droga jest zastawiona przez 
parkujące samochody. Obok 
przedszkola jest plac zabaw 
licznie odwiedzany przez 
rodziców z dziećmi. Parking 
przed przedszkolem nie jest w 
stanie pomieścić takiej ilości 
aut. Ulica jest dziurawa, nie-
równa, nie remontowana od 
lat, załatana niewielką nakład-

Nie wszyscy mieszkańcy 
Naszego Miasta zdają sobie 
sprawę z pewnych reguł, obli-
gatoryjnych postępowań, prze-
pisów prawa, które regulują 
kwestię planowania i przepro-
wadzania inwestycji miejskich. 
Szczególnie stykamy się z tym 
w sytuacjach petycji mieszkań-
ców dla których inwestycja z 
ich rejonu zamieszkania jest 
cytując: „najbardziej pilna, 
potrzebna CAŁYM Ząbkom i 
do zrealizowania jeszcze w tym 
roku”. 

Chciałbym podkreślić, że 
proces inwestycyjny nie pole-
ga jedynie na wpisaniu ręcz-
nie danej inwestycji przez 
Burmistrza do Budżetu, gdyż 
wcześniej trzeba: 

1.  wśród ogromu inwestycji 
miejskich dokonać grada-
cji tych zadań pod kątem 
ich możliwości i szans do 
realizacji,  

2.  znaleźć źródła finanso-
wania,

3.  przedłożyć projekt do 
zmian do budżetu (który 
będzie uwzględniał daną 
inwestycję),

4.  projekt tych zmian musi 
być poddany pod głosowa-
nie i pozytywnie rozpatrzo-
ny przez Radę Miasta, 

To Radni Miasta są organem, 
który ostatecznie decyduje o 
uchwalaniu zadań do realizacji 
przez Burmistrza i dodatkowo 
kontroluje go z wykonania tych 
zadań. Zatem inwestycje wpi-
sywane muszą być jednocześnie 
realne do wykonania w danym 
roku budżetowym.

5.  Ponadto podjęta uchwa-
ła może być zaskarżona 
przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową i stracić 
swoją ważność. 

Dopiero można stwierdzić, 
że mamy zarezerwowane 

środki na daną inwestycję.
Kolejnym etapem porządku 

procesu inwestycyjnego - po 
spełnieniu wyżej przedstawio-
nych punktów –będzie dopie-
ro zlecenie wykonania doku-
mentacji technicznej zgodnie z 
procedurami Prawa Zamówień 
Publicznych. 

Następnie należy przepro-
wadzić szereg procedur zwią-
zanych choćby z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach, pozwoleniem 
wodno – prawnym, decyzją 
lokalizacyjną. Dopiero mając 
te dokumenty można ubiegać 
się o pozwolenie na budowę. 
Nadmienię, że Starosta, ma 
zgodnie z prawem 65 dni na 
jej wydanie, jednakże niektórzy 
inwestorzy skarżą się, że trwa to 
nawet 6 miesięcy (w przypadku 
skomplikowanych inwestycji).

Owszem można tego nie 
robić, ale nikt mądry, sensow-

PROCES INWESTYCYJNY JAKO SUMA REGUŁ, NORM PRAWNYCH KTÓRE NALEŻY 
ODNIEŚĆ DO KOLEJNOŚCI PLANOWANIA I REALIZOWANIA MIEJSKICH INWESTYCJI

ką asfaltową po położeniu sieci 
kanalizacyjnej. 

Ze względów bezpieczeństwa 
parking jak i cała ulica wyma-
ga pilnej modernizacji. Łatwiej 
jest modernizować ulicę, w 
której znajdują się już wszyst-
kie media. Planowana budowa 
nowego gmachu przedszkola z 
pewnością wymusi moderniza-
cję i parkingu, i ulicy.

Jakość wody w naszych 
domach powoduje olbrzymie 
obciążenie budżetów domo-
wych: część mieszkańców pró-
buje montować filtry do wody 

(nawet te najnowsze nie zdają 
egzaminu), część przywozi 
wodę ze studni oligoceńskiej, 
inni decydują się na zamówie-
nie wody w firmie dostawczej. 
Wszystko to pociąga za sobą 
koszty. Nie wspominając o 
kosztach zwiazanych z naprawą 
urządzeń domowych (pralek, 
hydroforów, wymniany bate-
rii, kaloryferów), co jest oczy-
wiście związane z olbrzymim 
zażelaźnieniem naszej wody. 
Kolejne wiercenia studni nie 
przynoszą efektów, a jedynie 
generują koszty.

Ponieważ wodociąg w ul. 
Westerplatte nie jest przewi-
dziany w budżecie na 2007 rok 
prosimy o wykonanie w tym 
roku budżetowym projektu 
sieci wodociągowej w naszej 
ulicy. Mamy nadzieję, że to 
zagwarantuje ujęcie inwestycji 
w budżecie przyszłorocznym.

Agnieszka Nowińska

Petycję podpisało 15 
rodzin mieszkających przy ul. 
Westerplatte. 

Turniej został zorgani-
zowany przez nauczyciel-
ki wychowania fizyczne-
go panie Agnieszkę Kacałę 
oraz Edytę Kisiel. W skła-
dzie jury zasiadali: Burmistrz 
– Robert Perkowski, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 
– Irena Małyszczuk, dyrektor 
Gimnazjum nr 2 – Małgorzata 
Zyśk oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców – Marzena 
Wachowicz oraz Agnieszka 
Jarosińska.

Uczniowie gimnazjum 
utworzyli zespoły, których 
nazwy wskazywały szeroki 
przekrój możliwych tańców. 
Wystąpiły „Carpe diem”, 
„Vanila dream”, „Tiki-
Taki”, „Truskaweczki”, 
„Snoopy girls”, „Warsaw 
hotel”, „Martini”, „Ogórki 
Zdzisława”, „Candies”, 
„Boys”, „Kadamaka” i „Sun-
set”. Konkurencja była duża, 
a i wybór niełatwy, gdyż każdy 
z zespołów prezentował inny 

styl. Po burzliwych naradach 
jury postanowiło przydzie-
lić miejsca: trzecie miejsce 
zajął „Kadamaka” a drugie 
„Warsaw hotel”. Gdyby przy-
znawano nagrodę publiczno-
ści, patrząc na zachwyt mło-
dej widowni, bez wątpienia 
zdobyłby je „Warsaw hotel”. 
Męski duet dał popis swoich 
możliwości rozbawiając nie 
tylko młodzież. 

Pierwsze miejsce zajęły
„Ogórki Zdzisława” zdoby-
wając puchar Burmistrza 
Miasta Ząbki – Roberta Per-
kowskiego. Burmistrz po-
dziękował zespołom wspa-
niałej rywalizacji oraz 

pogratulował umiejętności 
tanecznych. Ponadto zade-
klarował, iż tegoroczni absol-
wenci, którzy nie skorzystali 
w mijającym roku szkolnym 
z sali gimnastycznej z powodu 

przeciągającej się jej budowy 
będą mogli przez najbliższy rok 
korzystać z sali po uzgodnieniu 
z dyrekcją.

red.

13 czerwca br. w nowej sali gimnastycznej Publicznego 
Gimnazjum nr 2 dobył się  Turniej Tańca Nowoczesnego 
o puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Oceniano 12 zespołów 
tanecznych.

TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO 

PETYCJA

Szczególne znaczenie tych 
wód jest ważne w przypad-
ku zagrożenia ekologicznego 
w sytuacjach katastrofalnych 
takich jak: powódź, awarie 
chemiczne, skażenie wód 
powierzchniowych, a to powo-

duje znaczną degradację 
płytkich wód podziemnych, 
wybuchy w elektrowniach 
jądrowych itp.

Przydatność wód poziomu 
oligoceńskiego została oce-
niona na podstawie licznych 
analiz chemicznych z około 
170 ujęć przez Latour (1996 
r.) z Państwowego Zakładu 

Higieny w Poznaniu. Autorka 
stwierdza: „(.) że woda z pozio-
mu oligoceńskiego w Warszawie 
i na Mazowszu nie zawiera 
szkodliwych dla zdrowia sub-
stancji, ma prawidłowe sub-
stancje organoleptyczne (smak, 
zapach), naturalną czystość 
chemiczną i mikrobiologiczną 
oraz naturalny wielomineralny 

WODA OLIGOCEŃSKA – SKARBEM MAZOWSZA

skład chemiczny. Nawet żelazo 
zawarte w wodach w warstwach 
oligoceńskich mieści się w inter-
wale 0, 2 mg/dcm3 i nie może 
wywierać żadnego działania 
szkodliwego. Wody te mogą 
być zatem źródłem zaopatrze-
nia w wodę przydatną do picia 

i przygotowywania pokarmów 
bez wstępnego uzdatniania.” 
(str. 49, „Oligoceński zbior-
nik wód podziemnych regionu 
mazowieckiego”). 

Ciąg dalszy 
z poprzedniego numeru.

nie i perspektywicznie patrzący 
nie zdecyduje się nigdy na taki 
krok. W takiej sytuacji mieliby-
śmy do czynienia z kompletną 
samowolą budowlaną. 

Ani ja, ani Burmistrz Miasta, 
w przypadku rozpoczynanych 
przez nas inwestycji, nie pozwo-
limy sobie na przeprowadze-
nie procesu budowlanego, bez 
uzyskania niezbędnych zgód 
i pozwoleń.

Proszę zauważyć, że do 
momentu aby Miasto mogło 
zlecić wykonanie projektu, musi 
być spełnione całe mnóstwo 
obligatoryjnych warunków.

Inną kwestią są te inwestycje, 
które od początku uchwalenia 
Budżetu się w nim znajdują. To 
one przecież powinny być reali-
zowane w pierwszej kolejności.

Prześledźmy proces ten bio-
rąc pod uwagę inwestycje doty-
czące wodociągów. Aktualnie 
opracowywana „Koncepcja 
Wodociągowania Miasta” 
(zostanie ukończona w połowie 
września br.) ma za zadanie 
nakreślić kierunki, kolejność, 
warunki techniczne, harmo-

nogram wraz z przybliżonym 
kosztem nitek wodociągowych 
w poszczególnych rejonach 
miasta, w tym zasadność wyko-
nania wodociągu w takiej, a nie 
innej ulicy. Koncepcja pomoże 
Miastu na rozsądne zaplano-
wanie budowy infrastruktu-
ry wodociągowej w tym roku 
i kolejnych latach. Budowa tego 
typu infrastruktury nie może 
być chaotyczna i prowadzona 
wyrywkowo. Musi być upo-
rządkowana i przemyślana, by 
zapewnić odpowiednią jakość 
świadczonych usług  (ciśnienie, 
jakość wody).

Zdając sobie sprawę z ogrom-
nych potrzeb inwestycyjnych, 
które są do zrealizowania w 
Naszym Mieście nadmieniam, 
że wraz z Burmistrzem Miasta 
dokładamy wszelkich starań, by 
pomimo długotrwałego proce-
su inwestycyjnego, inwestycje 
w Naszym Mieście mogły być 
rozsądnie planowane i spraw-
nie przeprowadzane.

Z-ca Burmistrza Miasta 
Ząbki - Grzegorz Mickiewicz

Cd. na str. 7
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Odczyt nawiązywał do ana-
logii idei utworzenia z Ząbek 
miasta – ogrodu przez 
prof. Tadeusza Tołwińskiego 
z 1912 r. z podobnymi kon-
cepcjami, które wcześniej 
narodziły się w Wielkiej 
Brytanii.

SOBOTA, 16 CZERWCA.

Z okazji uroczystości i Dni 
Ząbek odbył się festyn rekrea-
cyjny. Od rana do godziny 15.00 
w Parku Miejskim im. Szuberta 
odbywały się imprezy rekrea-
cyjno – sportowe. Zostały one 
przygotowane przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego 
z ząbkowskich szkół. Odbyły się 
takie konkurencje jak: między-

szkolny turniej piłki siatkowej, 
w której prym wiodły reprezen-
tacje Szkoły Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum nr 1. Impreza 
miała za zadanie wszechstron-
ne zaktywizowanie fizyczne 
młodzieży przez różnorodne 
konkurencje.

Można było wziąć udział 
w rodzinnych konkurencjach 
sportowych takich jak waga 
płaczu, rzuty do celu, prze-
ciąganie liny, slalom z piłką, 
strzał do bramki, wspinaczka 
po skrzyniach, skoki w wor-
kach, itp. Dzieci otrzymywały 
dodatkowe punkty za udział 
rodziców we wspólnej zabawie.

Punktem kulminacyjnym 
zmagań sportowych był cross 
rowerowy w trzech kategoriach 
wiekowych. Uznanie widzów 
zdobył pokaz akrobatyki rowe-
rowej.

7

Cd. ze str. 1

Sobotnie imprezy 
w Miejskim Ośrodku Kultury

Z okazji obchodów 40-lecia 
miasta Ząbek otwarto wystawę 
zatytułowaną „Moje dziecko 
w moim mieście”. Wystawiono 
prace mieszkańców Ząbek, 
którzy odpowiedzieli na
apel i przesłali zdjęcia swo-
ich pociech. Otwarciu wystawy 
towarzyszył koncert Patrycji 
Olton, ząbkowianki wyróż-
niającej się przepięknym, 
aksamitnym głosem, absol-

wentki Wydziału Wokalnego 
Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. F. Chopina 
w Warszawie oraz Policealnego 
Studium Jazzowego przy ul. 
Bednarskiej w Warszawie. 
Jej piękny, dojrzały i do głę-
bi przejmujący głos został 
doceniony przez redakcję
„Zwierciadła” (kwiecień 2004)
i Jazz Forum (12/2003). Patry-
cja Olton z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury jest zwią-
zana od dawna. Laureatka 
i zdobywczyni pierwszego 
Grand Prix festiwalu piosenki 
w Ząbkach. Zdobyła pierw-
sze miejsca w takich kon-
kursach jak; „Złoty Krokus” 
w Jeleniej Górze (2002), czy 
wokalistów jazzowych podczas 
Międzynarodowych Spotkań 

Jazzowych w Zamościu (2003). 
W corocznym rankingu czytel-
ników Jazz Forum (Jazz Forum 
1–2/2004) znalazła się wśród 
sław największego formatu.

NIEDZIELA, 17 CZERWCA.

Był to ostatni dzień obcho-
dów czterdziestolecia nada-
nia praw miejskich Ząbek. 
Na scenie można było podzi-
wiać nie tylko rodzimych akto-
rów i piosenkarzy. Odbyła 
się widowiskowa prezentacja 
dorobku artystycznego dzie-
ci i młodzieży z ząbkowskich 

przedszkoli, szkół i gimna-
zjum. Dzieci miały świetną 
zabawę z teatrzykiem zespo-
łu „O'karyna”. Obok znako-
mitych gości wystąpili Klub 
Tańca Nowoczesnego „FART” 
i Chór Seniora „Złota Jesień”. 
Znana piosenkarka Krystyna 
Giżowska swymi zdolnościami 
wokalnymi zdobyła uznanie 
publiczności.

Wiele różnorodnych atrak-
cji czekało również poza 
sceną. Można było w zależ-
ności od wieku cieszyć się 
z różnorodnych propozycji jak 
zamki pneumatyczne, prze-
jażdżki konne, koło garncar-
skie, kawiarenka, grill i lote-
ria fantowa zorganizowana 
przez Kolo Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej, 

wystawa i kiermasz 
prac pracowni pla-
stycznej MOK oraz 
konkurs plastyczny.

W trakcie festynu 
odbył się konkurs 
wiedzy o Anglii. 
Zwycięzcą okazał 
się Łukasz Pyśk, 
któremu Szkoła 
Języków Obcych 
English Academy 
działająca w Ząb-
kach ufundowała 
bezpłatny roczny 
kurs języka angiel-
skiego.

Na zakończe-
nie dnia odbył się 
koncert zespo-
łu Golden Life. 
Wieczór zakończo-
no dys koteką.

red.

Świadomość znaczenia jako-
ści wód utworzonych z oligo-
cenu jest już dość powszechna 
szczególnie wśród mieszkań-
ców Mazowsza. Woda wodo-
ciągowa zwana potocznie „kra-
nówką” w coraz mniejszym 
stopniu używana jest do picia. 
Przybywa coraz więcej ujęć 
wody oligoceńskiej, a osoby 
noszące kanistry ze słynną 
„oligoceńską” stanowią dość 
częsty obrazem w pejzażu 
miasta. 

W środowisku naukowym 
poziom wód oligoceńskich 
nazywany jest „skarbem 
podarowanym przez naturę 
Warszawie i Mazowszu”.

Krótka historia eksploatacji 
wód podziemnych zbiornika 

oligoceńskiego na terenie 
Warszawy i Mazowsza

Wody poziomu oligoceń-
skiego w Warszawie zostały 
odkryte w 1896 i eksploato-
wane od 100 lat, a pierwszy 
otwór studzienny o głębokości 
217 m wykonała firma A. B. 
Rychłowskiego na terenie skła-
du Monopolu Spirytusowego 
przy ul. Ząbkowskiej o wydaj-
ności 23 m3/h. Tak cenne 
źródło wody wzbudziło zrozu-
miałe zainteresowanie.

Wody te były wykorzystywane 
dla potrzeb ludności w okresie 
I wojny światowej, gdy Praga 
odcięta była od wodociągu 
centralnego. Już w 1920 r.
na terenie Warszawy było 
36 studzien, tj. 31 w Warszawie 
i 5 w jej okolicach, a do wy -
buchu wojny do 1939 r. wyko-
nano dalszych 47. 

Opracowała Barbara 
Pastewka

Mieszkanka Ząbek

C.d. w następnym numerze.

SPROSTOWANIE 

W poprzednim numerze gazety 
w artykule „Woda oligoceńska 
– skarbem Mazowsza” wystąpił 
błąd. Wody oligocenu są izolowa-
ne od powierzchni ziemi ponad 
100 metrową warstwą ilów, 
a nie  1000 metrową warstwą 
jak podano. Za błąd redakcja 
serdecznie przeprasza.

MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY 
– PODZIĘKOWANIA

W 40 rocznicę otrzymania przez Miasto Ząbki praw 
miejskich wybito medal okolicznościowy. Projekt meda-
lu przygotował Bartosz Łukaszonek, zaś odlewem 
(nieodpłatnie) zajęła się firma Bogdana Żelazowskiego 
z Ząbek. Za pomoc i współpracę serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Miasta Ząbki

MEDALE Z OKAZJI 40 LAT ZĄBEK 
OTRZYMALI:

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław 
Kaczyński, wojewoda mazowiecki Jacek Sasin, marszałek sej-
miku wojewódzkiego Adam Struzik, starosta powiatu woło-
mińskiego Maciej Urmanowski, arcybiskup Leszek Sławoj 
Głódź, księża proboszczowie ząbkowskich parafii – Edward 
Kowara, Władysław Trojanowski i Sylwester Ciesielski, dyrek-
tor Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Waldemar 
Giza. Wiktoria Bławdziewicz, Bolesław Gibuła, Genowefa 
Walewska, Władysława Kosińska, Wacław Walczak, Genowefa 
Kacprzak, Aleksandra Szydłowska, Aleksandra Stolarska, 
Zygmunt Szabucki, Stanisław Lewicki, Rozalia Prokopowicz, 
Zofia Krajewska, Stanisław Szpański, Jan Sobolewski, Felicja 
Bidłasik, Anna Stolarska, Władysława Sibilska, Józefa Lasecka, 
Piotr Obiński, Marianna Solich, Zofia Hoffman, Stanisław 
Wendołowski, Janina Olędzka oraz Aleksandra Boksznajder.

CZTERDZIESTOLECIE MIASTA ZĄBKI

Ciąg dalszy ze str. 6

WODA 
OLIGOCEŃSKA 

– SKARBEM 
MAZOWSZA

Miejska Przychodnia Zdrowia
w Ząbkach

Zaprasza do korzystania
z usług

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Stomatolog, ginekolog, chirurg

Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67
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„Pragnę wyrazić moją wdzięczność kwiatom, 
Że tak piękne
I że jeszcze w charakterze dodatku
Pachną.
I to bez względu na to kto je wącha.
A przecież nieraz miałyby prawo
Stulić pąki,
Ba, nawet zwiędnąć.
A przynajmniej dozować zapachy.”

/Antoni Słonimski/

Ten wiersz Antoniego Słonimskiego dedykujemy Paniom 
Nauczycielkom mgr Annie Kryńskiej i mgr Elżbiecie Rowickiej 
z przedszkola „Leśny Zakątek” przekazując wyrazy szacunku 
i podziękowania za Ich niezwykle profesjonalne nauczanie 
i wychowanie naszych dzieci.

Życzymy Paniom dalszych sukcesów w tak bardzo trudnej, 
odpowiedzialnej i wymagającej ogromnego zaangażowania 
pracy z dziećmi.

Rodzice dzieci z zerówki 
przy przedszkolu „Leśny Zakątek”

Dnia 8 lipca br. na terenie pracowniczych ogrodów dział-
kowych w Ząbkach przy ulicy Wolności odbyły się zawody 
wędkarskie. Startowało osiemnastu zawodników koła wędkar-
skiego POD KACZENIEC. Pierwsze miejsce zdobył Michał 
Kuczyński łowiąc 3 sztuki, drugie miejsce z dwoma trofeami 
zajął Mirosław Malinowski, natomiast na trzecim miejscu 
zakwalifikował się Zakrzewski Tadeusz, wyciągając z wody 
również 2 sztuki.

Po komisyjnym ważeniu i mierzeniu wspaniałe trofea wypusz-
czono. Zawody POD doglądał prezes koła Piotr Włodarski.

red.

ZAWODY WĘDKARSKIE

Przedszkole Niepubliczne zatrudni wykwalifikowaną kucharkę.
Tel. 022 423 44 88, kom. 0-604-57-58-59

Dnia 20 czerwca br. miesz-
kańcy Domu Adaptacyjnego 
Fundacji „Dzieci Ulicy” przy 
ul. Kolejowej 31D gościli
trzydziestoosobową grupę 
pacjentów, lekarzy i terapeu-
tów z dwóch współpracują-
cych ze sobą szpitali psychia-
trycznych w Viersen (Niemcy) 
i w Ząbkach.

Przybyłych gości ser-
decznie przywitali dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych „Drewnica” Pan 

Waldemar Giza oraz pre-
zes Zarządu Fundacji Lila 
Morawska.

Celem blisko czte-
rogodzinnego spot-
kania było nie tylko 
miłe spędzenie czasu 
przy muzyce i grillu, 
ale przede wszystkim 
wymiana doświad-
czeń w zakresie 
rehabilitacji i funk-
cjonowania pacjen-
tów wypisanych ze 
Szpitala. Fundacja 

zapewnia tym osobom cza-
sowe schronienie, udziela-
jąc wszechstronnej pomocy 
w powrocie do samodzielne-
go życia.                         red.

PROJEKT UNIJNY – „BIBLIOTECZNE CENTRUM 
MULTIMEDIALNE DLA SZKÓŁ”

W ramach projektu
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
(Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego) „Biblioteczne Cen-
trum Multimedialne dla szkół” 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 im ks. 
Jerzego Popiełuszki w Ząbkach 
p. Małgorzata Zyśk razem z 
organem prowadzącym szkołę 

– Burmistrzem Miasta Ząbki p. 
Robertem Perkowskim złożyli 
wniosek o przyznanie w/w biblio-
teki multimedialnej naszej szko-
le. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie i obecnie gimnazjum 
oczekuje na realizację projektu. 
Zgodnie z wytycznymi MEN i 
Unii Europejskiej w Gimnazjum 
jest przygotowywana czytelnia 
pod przyszłe centrum multi-

medialne oraz na obligatoryj-
ne szkolenie został skierowany 
nauczyciel bibliotekarz.

Wyposażenie centrum obej-
muje: 4 komputery z oprogra-
mowaniem i monitorami dla 
uczniów, drukarkę sieciową, 
skaner, wideoprojektor, kompu-
ter przenośny oraz urządzenia 
sieciowe i budowę sieci.  

PG 2

Edward Stachura (ur. 18 VIII 
1937 r. w Pont-de Cheruy), 
przez przyjaciół zwany Stedem. 
Człowiek wyjątkowy i jedy-
ny w swoim rodzaju. Poeta, 
pisarz, wędrowiec, a przede 
wszystkim osoba o wielkim 
sercu. Opisanie życia Stachury 
w kilku zdaniach jest niemoż-
liwe. Stało by się bardziej 
kalendarium niż opowieścią. 
Dlatego poruszę kwestię, gdzie 
na mapie podróży Steda poja-
wiło się miasto Ząbki. 

W odróżnieniu od innych 
miejscowości, Ząbki odegra-
ły szczególną rolę w życiu 
Stachury. To właśnie do Szpitala 
dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych w Drewnicy trafił 
po tragicznym wypadku kole-
jowym (mającym miejsce 3 
kwietnia 1979 r. w Bednarach), 
w którym stracił prawą dłoń 
bez kciuka. Bardzo prawdopo-
dobnym staje się zatem fakt, 
że to tu narodził się pomysł 
pisanego po wyjściu ze szpi-
tala od 28 maja do 20 lipca 
1979 r. dziennika Pogodzić się 
ze światem. Ze wspomnień 
lekarzy wynika, iż Stachura był 
wyjątkowym pacjentem: Czuł 

się wyjątkiem i jako wyjątek 
czuł się zagrożony. Nie akcep-
tował się też dlatego, iż uznał, 
że nie może dać więcej z siebie 
(…) To był człowiek pozbawio-
ny kłów i pazurów, jeden z naj-
milszych ludzi jakich w życiu 

spotkałam, był w ciągłym kon-
takcie z innymi pacjentami, 
pomagał im (…).    

W lipcu 1979 r. Poeta 
ponownie trafia do szpita-
la w Drewnicy w celu zmiany 
lekarstw, gdyż pierwsze dzia-
łały na niego zbyt depresyjnie. 
Niebawem Stachura opuszcza 
samowolnie szpital, jak wynika 

WYMIEŃ PAPIER NA PLASTIK

NIE WARTO CZEKAĆ Z WYMIANĄ 
DOWODU OSOBISTEGO. PAPIEROWE DOKUMENTY 
W FORMIE KSIĄŻECZKI Z KOŃCEM ROKU TRACĄ 

SWOJĄ WAŻNOŚĆ.

Do końca 2007 roku każdy mieszkaniec Ząbek, który posia-
da stary dowód osobisty w postaci książeczki jest zobowiązany 
wymienić go na nowy – plastikowy. Jak dotychczas w naszym 
mieście ten obowiązek dopełniło ponad 10 500 mieszkańców. 
Tymczasem według danych z Referatu Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta, papierowy dokument tożsamości posiada jesz-
cze ponad 4 300 osób.

Wnioski dotyczące wymiany dowodów przyjmowane 
są w poniedziałek od 10.00 do 18.00 oraz do wtorku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta Ząbki wejście 
B pok. nr 1. Do wniosku należy dołączyć 2 jednakowe foto-
grafie (lewy półprofil) oraz uiścić w kasie urzędu lub na konto 
opłatę w wysokości 30 złotych.

Z opłaty zwolnione są osoby, które korzystają ze stałych form 
pomocy społecznej lub posiadają rentę socjalną. Na razie wnio-
ski przyjmowane są na bieżąco, nie tworzą się kolejki a czas 
oczekiwania wynosi ok. 40 dni.

Nie warto czekać z wymianą dowodu do końca roku, bo z całą 
pewnością powstaną opóźnienia – apeluje Robert Świątkiewicz 
– Sekretarz Urzędu Miasta Ząbki. Trzeba będzie w „mel-
dunkach” ustawić się w ogonku a w dodatku dłużej poczekać 
na plastikowy dokument. Zachęcamy, by wszystkie formalności 
załatwiać już teraz, zaoszczędzimy czas, unikniemy kolejek oraz 
zbędnego zdenerwowania.

Urząd Miasta Ząbki

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

„KIEDY PRZYBYŁEM DO…” z zapisu w dokumentacji szpi-
talnej: Pacjent wyszedł odpro-
wadzić kolegę do bramy i wię-
cej nie powrócił. 24 VIII 1979 
r. Edward Stachura popełnił 
samobójstwo. Dlaczego to zro-
bił? Zapewne powodów było 
wiele, samotność, kalectwo, 
utrata poczucia sensu dalsze-
go bycia ze sobą, brak radości 
z pisania: (fragment z zapisek 
Pogodzić się ze światem) Pisanie 
tyle razy ratowało mnie z cięż-
kich smutków, a tym razem nic 
z tego, choć już zapisałem tyle 
stron.

Edward Stachura w swojej 
poezji i prozie zawierał dużo 
mądrości, z których czerpią 
wiedzę kolejne pokolenia 
(po dzień dzisiejszy organizo-
wane są w różnych częściach 
Polski tzw. Stachuriady mające 
na celu kultywowanie i zrzesza-
nie miłośników Poety). Pojawia 
się zatem pytanie, dlaczego 
Edward Stachura został zapo-
mniany przez Miasto Ząbki, 
przez miejscowość, w której 
spędził tak istotny moment 
w swoim życiorysie?

Adrian Gnaś

Źródło: Marian Buchowski 
Edward Stachura Biografia 
i Legenda

DYŻURY RADNYCH Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W ZĄBKACH

Radni z ząbkowskiego Koła Platformy Obywatelskiej zapraszają na swoje dyżury w Urzędzie 
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy drugi 
poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30.
Janusz Chibowski – radny powiatowy z Ząbek, kontakt: januszchibowski@wp.pl
Andrzej Chibowski – radny.chibowski@zabki.pl
Tomasz Kalata – radny.kalata@zabki.pl
Agnieszka Mastalerska – radna.mastalerska@zabki.pl
Krzysztof Murawski – radny.krzysztofmurawski@zabki.pl

Chętnie wysłuchamy Państwa opinii, zajmiemy się zgłaszanymi wnioskami i pomożemy 
w sprawach dotyczących naszej gminy.                                                       Agnieszka Mastalerska

Domel. Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki automatyczne, chłodziarki, chło-
dziarko-zamrażarki, zmywarki, kuchnie mikrofalowe itp. Inż. Ryszard Szczęśniak, Ząbki, ul. Lisa 
Kuli 19a, tel. 0227817368 lub 0604688037, www.domel-agd.waw.pl. Firma istnieje od 1982 roku.
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