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Przed nami wiele wyzwań

O

becna kadencja samorządu
nieuchronnie
zmierza ku końcowi. To
doskonały moment, aby
dokonać wstępnego podsumowania, swego rodzaju rachunku sumienia, ale
także zapytać o przyszłość
Ząbek. O dotychczasowej
pracy i planach rozmawiamy z burmistrzem Robertem Perkowskim.
dokończenie na str. 4–5

Przedszkole
artystyczno-sportowe

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT
 Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
 Przestronne sale, każda przystosowana
do poszczególnych zajęć
 Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
 Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe,
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
 Własna kuchnia

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63
22 762 42 41
696 055 822

ZAPOWIEDZI

CO SŁYCHAĆ? Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

2

www.zabki.pl

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00
piątki godz. 8.00–10.00

SAMORZĄD

www.zabki.pl

Wybory samorządowe
w „Co Słychać?”
Zgodnie z dotychczasową tradycją w okresie kampanii wyborczej udostępniamy łamy gazety zarejestrowanym komitetom wyborczym działającym na
terenie Ząbek w celu prezentacji ich programów wyborczych. Kampanię informacyjną będzie można prowadzić w kolejnych numerach: 14 X, 31 X oraz
14 XI. Dodatkowo wraz z numerem wydanym 31 X zostanie opublikowana
wkładka prezentująca wszystkich ząbkowskich kandydatów. Zainteresowane
komitety prosimy o kontakt pod nr tel.: 694-759-987

Pomimo wielu inwestycji
Ząbki nie utonęły
w długach

Pozycja w rankingu

Miasto

Poziom zadłużenia
na koniec 2013 r.

35

Kobyłka

58,12%

51

Marki

55,26%

12**

Warszawa

48,48%

116

Zielonka

47,74%

111*

Wołomin

38,25%

300

Radzymin

32,53%

428

Ząbki

22,50%

* – pozycja w rankingu miast powiatowych wśród 266 sklasyfikowanych
miast powiatowych
** – pozycja w rankingu miast wojewódzkich na 18 klasyfikowanych miast
UM Ząbki

Zgodnie z zestawieniem przygotowanych przez pismo samorządowe
Wspólnota dotyczącym zadłużenia samorządów na koniec 2013 roku miasto Ząbki z długiem na poziomie 22,50% procent dochodów budżetowych
zajmuje dopiero 428 pozycję wśród 569 sklasyfikowanych miast (im niższa
pozycja w rankingu tym niższe zadłużenie gminy). W rankingu zeszłorocznym zajęliśmy 302 miejsce więc obecna niższa pozycja oznacza, że zadłużenie Ząbek jest niższe niż większości miast w Polsce. Okazuje się również,
że zadłużenie Ząbek jest bardzo niskie w porównaniu z zadłużeniem miast
sąsiednich jest to bardzo dobry wynik mając na względzie skalę inwestycji
zrealizowanych w ostatnich latach w szczególności tunel, basen, kilometry nowych dróg.
Poziom zadłużenia miast powiatu wołomińskiego i Warszawy jako % przychodów budżetowych na koniec 2013 r. na podstawie rankingu pisma „Wspólnota”.

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*
 MAKIJAŻ PERMANENTNY
 BOTOX
 KWAS HIALURONOWY
 MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Your Place
bądź dojazd do klienta
*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

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

NAUKA ANGIELSKIEGO
Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI
WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
GIMNAZJALNYCH, LICEALNYCH,
FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MAŁYCH
GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI
ZAPRASZAM!
ul. Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104
ajames@wp.pl

PASMANTERIA
I PREZENTY
www.pasmanteriaiprezenty.pl

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

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

tel. 722-064-624
GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
– badania profilaktyczne
pracowników (wstępne, okresowe,
kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323
www.lekarz-zabki.pl
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SAMORZĄD
dokończenie ze str. 1
To zaskakujące, bowiem mimo młodego wieku, jest Pan jednym
z najbardziej doświadczonych samorządowców w Ząbkach.
Na 16 lat działalności publicznej składa się sprawowanie mandatu
radnego miejskiego, powiatowego oraz dwie kadencje sprawowania urzędu burmistrza. Tak ogromne doświadczenie na pewno
ułatwia pracę, ale też pozwala na obiektywną ocenę rozwoju miasta z pozycji osoby zaangażowanej.
Z pewnością zdobyte doświadczenie samorządowe, jako radny
miejski a potem radny powiatowy, na początku pomagało mi w pracy
burmistrza. Równie cennym doświadczeniem praca w administracji państwowej, gdzie byłem urzędnikiem m.in. odpowiedzialnym za politykę
kadrową funkcjonariuszy więziennictwa ale również zajmowałem się
sprawozdawczością finansową i budżetowaniem centralnym służby więziennej.
To wszystko pomogło mi wejść w dość łatwy i skuteczny sposób
w rolę burmistrza. Faktycznie zostając po raz pierwszy burmistrzem byłem wyjątkowo młody. Dziś słysząc, że jestem młodym burmistrzem,
uśmiecham się wracając myślami do tamtych czasów.
Wykonywana praca nie jest łatwa ale jest pełna wyzwań i niezwykle
wciągająca. Na co dzień trzeba stawić czoła oczekiwaniom wszystkich
mieszkańców w warunkach ograniczonych możliwości, głównie finansowych.
To prawda, przez te ponad 16 lat mogłem z bliska obserwować jak
nasze miasto się rozwija i aktywnie współuczestniczyć w tym procesie.
Spojrzenie w przeszłość pozwala zrozumieć wiele spraw, ale też jest źródłem inspiracji do dalszego działania.
Tak to już jest, że każda z kadencji, mimo realizacji wielu zadań, zwykle kojarzy się z kilkoma konkretnymi, sztandarowymi inwestycjami.
W jednej budowano kanalizację, w innej szkoły. Jak Pan podsumowałby swoje dwie kadencje?
W pierwszej kadencji, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszym okresem programowania unijnego, co wiązało się z możliwościami pozyskiwania środków unijnych, skupiliśmy się na realizacji wielu bieżących
zadań. W pierwszej kolejności na kontynuacji tego, co było rozpoczęte,
bo uważam, że każdy rozsądny gospodarz powinien dokończyć to, co
zaczął jego poprzednik. Bezsensowne byłoby przerywać rozpoczęte już
i trwające dobre procesy. Dodaliśmy do tego intensywne pozyskiwanie środków. To przynosiło nam efekty nie tylko w poprzedniej kadencji
ale także obecnej. Dzięki środkom unijnym wybudowaliśmy kilkanaście
głównych ulic, basen, tunel i wiele innych nieco mniejszych inwestycji.
Wybudowaliśmy m.in. wiele dróg, kontynuowaliśmy budowę
SP nr 3, rozbudowę Gimnazjum nr 2, remonty i modernizacje pozostałych szkół. W pierwszej kadencji rozpoczęliśmy też budowę trybuny
sportowej, w której mieści się MOK i MOSiR, a także Przedszkole nr 3,
które dziś jest naszą wspaniałą wizytówką.
A obecna kadencja?
W drugiej była to przede wszystkim kontynuacja zadań podjętych
jeszcze w pierwszej kadencji, czyli realizacja dużych projektów unijnych.
Druga kadencja została w pewnym sensie zdominowana przez budowę
tunelu i basenu. Dziś okazuje się, że to bardzo potrzebne inwestycje
w naszym mieście, chociaż dylematów i my, i mieszkańcy mieliśmy wiele.
W drugiej kadencji kontynuowaliśmy też realizację inwestycji drogowych.
Łącznie przez dwie kadencje wybudowaliśmy ponad 70 dróg. Niestety
podobna ilość jest jeszcze do wybudowania. Ale wszystko przed nami.
Cały czas są realizowane inwestycje z zakresu wod-kan. Głównie skupiliśmy się na budowie sieci wodociągowej, bo kanalizacja w Ząbkach została zrealizowana prawie w całości w latach poprzednich.
Jeśli chodzi o infrastrukturę podziemną to przed nami kolejne ważne
wyzwanie, jakim jest budowa kanalizacji deszczowej.
Natomiast druga część obecnej kadencji jest zdominowana przez
tematy oświatowe, które na pewno będą najważniejsze jeszcze przez
najbliższe lata. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, m.in. dużym
przyrostem naturalnym, dużą migracją wewnętrzną, ale również wprowadzoną reformą oświatową, która scedowała na samorządy dodatkowe zadania i zwiększyła znacząco ilość dzieci uczęszczających do szkół
i przedszkoli. Dla gmin jest to trudne zadanie do rozwiązania, szczególnie
dla takich jak nasza, dynamicznie rozwijających się.
Z pewnością inwestycje oświatowe będą dominujące w najbliższym
czasie, co nie przekreśla realizacji innych potrzeb naszych mieszkańców.
Czego zatem należy się spodziewać z zakresie rozwoju bazy oświatowej?
Rozpoczęliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2. Ta inwestycja jest stosunkowo najprostsza i nania. Przy Szkole Podstawowej nr 3
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i za chwilę przy SP nr 1, jako rozwiązanie tymczasowe zastosowaliśmy
modułowe rozwiązania. Tymczasowe moduły pozwolą nam zapewnić
warunki dla młodzieży przez okres dwóch lat t.j. do czasu rozbudowy
szkoły przy Kościelnej. Jeszcze w roku bieżącym rozpoczynamy rozbudowę SP nr 3. Powstanie duże, nowe skrzydło, które będzie większe
niż obecna szkoła. W tym roku podpisaliśmy także akt notarialny na
zakup 2- hektarowej nieruchomości na południu Ząbek z przeznaczeniem pod przyszłe potrzeby inwestycji oświatowych. W sumie w roku
bieżącym na południu Ząbek zaangażujemy ok. 20 mln zł . Nie wszystkie wydatki są widoczne, bo przecież zakupiona nieruchomość z dnia
na dzień się nie zmienia.
To nie wszystko. Po zakończeniu budowy nowego skrzydła w SP3,
będziemy musieli przygotować i rozpocząć budowę szkoły podstawowej nr 4, rozbudowę gimnazjum nr 1, budowę nowego gimnazjum
i poprawić infrastrukturę przy SP1. Sama jedynka jest najstarszą szkołą
w powiecie i ma ponad 150 lat. W tym czasie szkoła była wielokrotnie
przebudowywana co powoduje, iż kolejna przebudowa wcale nie poprawi jej wewnętrznej funkcjonalności. Jej pojemność się po prostu wyczerpała, ale chcemy młodzieży, która tam się uczy, poprawić warunki,
a docelowo szkołę odciążyć i część rejonu szkoły nr 1 skierować do SP
nr3 i przyszłej SP4.
A co z przedszkolami?
Równolegle musimy rozwiązywać problemy przedszkolne. Przypomnijmy, że reforma oświaty wprowadziła obowiązek uczęszczania do
przedszkoli 5-latków, niebawem 4-latków, a za dwa i pół roku obowiązkowo będą uczęszczały do naszych przedszkoli 3-latki. To oznacza, że
100% dzieci w wieku 3–5 lat nasza gmina będzie miała obowiązek przyjąć. Nie znam miasta, które miałoby tego typu możliwości. Nawet w Warszawie są wynajmowane komercyjne pomieszczenia na przedszkola,
by realizować zadania oświatowe .W Ząbkach nie ma pomieszczeń do
szybkiego wynajęcia, które spełniałyby warunki obiektów użyteczności
publicznej o wysoko postawionych parametrach technicznych (wymagania bhp, sanitarne, ppoż, odpowiednio naświetlone klasy, szerokość
korytarzy, klatek schodowych, długość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia sal, wysokość pomieszczeń itp.). Krótko mówiąc infrastrukturę przedszkolną musimy wybudować od początku.
Ważna sprawa punktu widzenia mieszkańców to dalszy rozwój drogownictwa. Obecnie Ząbki są w dość dobrej sytuacji, bo udało się
już wybudować większość głównych dróg w Ząbkach. Pozostałe
drogi wyższego szczebla (powiatowe, wojewódzkie ) są w dość dobrym stanie. Pozostanie więc wykonać pozostałe mniejsze drogi
lokalne.
Nie do końca się z panem redaktorem zgodzę. Uważam, że inwestycje drogowe wyższego szczebla (ponad gminne), nie są wystarczające w naszym rejonie. Może drogi nie są dziurawe, ale są zakorkowane
i ciężko z Ząbek wyjechać.
To dobrze, że jest budowana droga wojewódzka 631, tylko szkoda,
że nie z uwzględnieniem wszystkich naszych postulatów i niestety nie
rozwiąże wszystkich problemów komunikacyjnych, choćby zjazdu w ul.
Powstańców.
Bardzo czekamy na inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, jak Wschodnia Obwodnica Warszawy czy obwodnica Marek.
Jestem przekonany, że gdy te drogi powstaną, Ząbki będą bardzo dobrze skomunikowane – o wiele lepiej niż nie jedna dzielnica Warszawy.
Jeśli chodzi o drogi gminne to obiecuję, że będziemy cały czas
systematycznie kontynuować ich budowę. Powstanie kilka, do dziesięciu, dróg rocznie. Obecnie dysponujemy przygotowaną dokumentacja wielu inwestycji drogowych, które sukcesywnie będą realizowane
m.in.: Powstańców, Andersena, Nowoprojektowana, Krucza, Zakopiańska, Żwirki (cd.), Podleśna, Krasickiego, Olszewskiego, Bociania, Sokola,
Targowa i inne. Na przykład, tą ostatnią wykonamy przy pomocy Jeronimo Martins (Biedronka), która na podstawie umowy pokryje koszy
modernizacji Targowej.
W ostatniej kadencji w wielu przypadkach udało się zaangażować
developerów do partycypacji w budowie, m.in. cała kanalizacja deszczowa powstała w większości za środki prywatnych przedsiębiorstw.
Jedną z ciekawszych wspólnych realizacji jest miejski bazar, którego
budowa została sfinansowana przez lokalne stowarzyszenie kupców
„Bazar-Ząbki”.
Bardzo istotna kwestia to budowa własnego ujęcia wody. Czy jest
szansa na budowę SUW-u w najbliższej kadencji?
W tym roku wreszcie udało nam się zakupić działkę pod stację uzdatniania wody (tzw. SUW). O zakup tej nieruchomości zabiegaliśmy ok.
7 lat. Jest to działka zlokalizowana przy szpitalu drewnickim. Faktycznie, to jedyny dobry rejon na lokalizację suwu z uwagi na konieczność
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zapewnienia stref ochronnych (pośredniej i bezpośredniej). Taka stacja
umożliwi nam zapewnienie dla mieszkańców wody nie dość że po niższych cenach, to również odpowiedniego ciśnienia wody w godzinach
szczytu. Nowy suw byłby podstawowym źródłem dostarczania wody
– ale nie jedynym.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja budowlana, a w najbliższym czasie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prawdopodobnie wystąpi o pozwolenie na budowę. Przed tym musi dokonać
jeszcze kilku uzgodnień, m.in. trwają prace związane z odlesieniem
tej działki.
Czego należy się spodziewać w ciągu najbliższej przyszłości?
Bardzo zależy nam na rozwoju Ząbek w każdym pozostałym obszarze. Mamy w planach dalszy rozwój, tak by nasze miasto stawało się
coraz bardziej przyjazne.
Na wiele inwestycji będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne.
Rok 2015 prawdopodobnie będzie czasem kiedy ruszą nowe środki
unijne z perspektywy 2014–2020.
Chcąc w jak największym stopniu wykorzystać te możliwości, przygotowujemy obecnie nową strategię rozwoju miasta Ząbki, dokumentu
niezbędnego do pozyskiwania tych środków.
W ramach strategii przewidujemy całą masę inwestycji, oprócz wcześniej wspomnianych również te, które poprawiają jakość życia. Myślę
tutaj m.in. o rewitalizacji centrum miasta, rewitalizacji budynków komunalnych – czyli zlikwidowaniu mało estetycznych miejsc jak choćby
okolice Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcielibyśmy stworzyć nowe miejsca użyteczności publicznej np.: publiczne place z większą liczbą placów
zabaw i innych dodatkowych atrakcji. Chcemy poprawić infrastrukturę
komunalną, która służy mieszkańcom do wypoczynku, spędzania wolnego czasu czy do spacerów po mieście. Inwestycje te mają poprawić
wizerunek naszego miasta.
Mażę o tym, aby w Ząbkach chodniki były bardziej równe, zieleń
była bardziej powszechna, by było więcej ławek, koszy. Potrzebujemy
również pobudzić rozwój działalności gospodarczej w naszym mieście.
Po prostu zmieniać nasze Ząbki na lepsze, na takie, w których będzie
przyjemnie się mieszkało. Ważne jest aby Ząbki stały się miejscem, którym będziemy mogli pochwalić się innym, znajomym, rodzinie, która

nas odwiedza. Ząbki mają być miejscem, w którym odwiedzających nas
gości możemy zaprosić na okoliczny spacer bez konieczności odwiedzania Warszawy, a po spacerze wstąpić na basen, zagrać w squosha,
skorzystać z kawiarni czy restauracji.
A jakie ma Pan plany względem komunikacji miejskiej?
Wydaje się, że w ostatnich latach pod tym względem wiele się działo.
Ząbki jako pierwsze miasto w Polsce uruchomiło bezpłatną komunikację miejską, teraz tak chętnie powielany pomysł w innych gminach.
Przy współpracy z warszawskim ZTM zostały uruchomione nowe linie
autobusowe jak 199, 345 czy linia nocna. Pamiętajmy, że Ząbki jako jedyna podwarszawska gmina jest objęta pierwszą strefą biletową, czyli
dokładnie tak samo jak Warszawa.
Naszym niepełnym sukcesem okazał się projekt wspólnego biletu
na kolej, który zaczął funkcjonować właśnie w Ząbkach. Następnie objął
inne gminy, by na końcu z przyczyn finansowych upadł. Warunki stawiane przez Warszawę ciągle się zmieniały, aż doszło do sytuacji gdy
Ząbki nie mogły sfinansować systemu, który premiował jedynie mieszkańców spoza Ząbek.
Na pewno też planujemy rozwijać komunikację miejską. Tu jesteśmy akurat bardzo uzależnieni od Warszawy i współpracy z nią, bo przecież w głównej mierze komunikacja zapewnia dojazd do pracy właśnie
w stolicy. Ograniczeniem jest także układ drogowy w Ząbkach, gdyż
nie wszystkimi ulicami autobusy ZTM są w stanie przejechać. Jeśli będzie możliwość uruchomieni nowej linii, lub zwiększenia częstotliwości
kursowania istniejących, to na pewno z takich możliwości skorzystamy.
Obecnie rozmawiamy na temat uruchomienia linii autobusowej dowożącej mieszkańców z Ząbek bezpośrednio do najbliższej stacji metra.
Dodam, iż miasto Ząbki współfinansuje wszystkie warszawskie linie autobusowe przejeżdżające przez Ząbki.
Na pewno będzie się rozwijała ząbkowska komunikacja (Ząbki-1,
Ząbki-2), która od nowego roku będzie nieco częściej kursowała i będzie obsługiwana przez większe autobusy. Dzięki zamianom będziemy
w stanie sprawniej się przemieszczać i więcej osób przewieźć w określonym czasie.
Dziękuję za rozmowę.

Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3
Ceny za kontener od 180 zł

Potrzebne przejście
dla pieszych
12 września, na starym przejeździe kolejowym w ciągu ul. Batorego
– Piłsudskiego spotkała się specjalna komisja złożona z przedstawicieli PKP PLK i Urzędu Miasta w celu omówienia zasad współpracy przy
budowie przejścia dla pieszych. Docelowo planowana jest wspólna
budowa przejścia podziemnego z możliwością wejścia na peron. Inwestycja ta będzie mogła powstać w przyszłości dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Do tego momentu zostanie wybudowane
tymczasowe przejście naziemne w formie wydzielonego labiryntu po
dwóch stronach drogi. Przejście zostanie odpowiednio oznakowane
oraz zostaną wykonane dodatkowe prace związane z poprawą bezpieczeństwa (np. przycięcie krzewów w celu poprawy widoczności).
Ponadto zostaną wygrodzone ciągi piesze oraz utwardzona pochylnia wejścia na peron.
Roboty powinny zostać wykonane do końca października.
red.

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

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760

Sprzedam dom
Wolnostojący w stanie
surowym zamkniętym, dach
pokryty blachodachówkową.
Działka ogrodzona, 1500 m 2 .
Szambo, prąd i woda.
Spokojna okolica. Bardzo
dobra lokalizacja i dojazd
do Warszawy. Lubomin,
500 m od trasy nr 50,
około 5 km od obwodnicy
Mińska Mazowieckiego.
W pobliżu szkoła i sklepy.

Kontakt
666-888-978
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Co dalej
ze Szkołą Podstawową Nr 1
w Ząbkach?

W

celu poprawienia warunków lokalowych Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w czerwcu br. został
ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowlanego oraz budowę jednokondygnacyjnego samodzielnego
oddziału Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w technologii kontenerów modułowych. W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta. Miasto Ząbki zaplanowało na ten
cel kwotę brutto w wysokości – 1 021 587,50 zł, zaś cena
przedstawionej oferty wynosiła brutto 2 532 447,00 zł.
Cena przekraczała koszty wybudowania nowego obiektu
w systemie tradycyjnym. Przyjęcie tak wysokiej oferowanej kwoty nie byłoby uzasadnione ekonomicznie.
Szkoła Podstawowa Nr 1 jest najstarszą szkołą w Mieście Ząbki
i w Powiecie Wołomińskim. Liczy 151 lat i była wielokrotnie rozbudowywana. Wielokrotna rozbudowa spowodowała, że budynek nie
jest funkcjonalny i zdaniem Władz Miasta dalsza rozbudowa tej szkoły
o kolejne klasy w minimalnym stopniu rozwiązałby problemy lokalowe
szkoły z uwagi na brak całego niezbędnego zaplecza tj. szatni, stołówki,
świetlicy oraz sanitariatów czy też sali gimnastycznej.
Obecnie finalizujemy zamówienie publiczne na dzierżawę kontenerów dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, które będą
zlokalizowane na terenie ww. szkoły. Ogłoszenie przetargu planowane jest do końca września 2014 r. Najpóźniej do końca roku
kalendarzowego, zostaną uruchomione nowe pomieszczenia w ramach zabudowy modułowej. Rozwiązanie to przewiduje dodatkowych 5 sal dydaktycznych, świetlicę szkolną, pomieszczenie
do pracy indywidualnej z dziećmi, salę zabaw, szatnię, stołówkę
szkolną i punkt wydawania obiadów, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze.
Ponadto w wakacje 2015 r. planowana jest, na wzór Szkoły Podstawowej Nr 3, nadbudowa budynku modułowego o jedno piętro,
w wyniku której pozyskanych zostanie 8 sal dydaktycznych, jedna
pracownia komputerowa, 2 pomieszczenia do pracy indywidualnej z dziećmi, sanitariaty i zaplecze gospodarcze.
Rozwiązanie modułowe niezbędne jest do czasu rozbudowy
Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kościelnej 2. Należy zaznaczyć,
że po rozbudowie Szkoła Podstawowa Nr 3 powiększy się dwukrotnie. Wtedy też zostaną podjęte działania dotyczące zmiany rejonu
w sieci szkół podstawowych, aby dzieci z obecnego rejonu Szkoły
Podstawowej Nr 1 uczęszczały do Szkoły Podstawowej Nr 3, co niewątpliwie dodatkowo zmniejszy problem lokalowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach.
Urząd Miasta Ząbki

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na wydzierżawienie stanowisk,
pod sprzedaż kwiatów doniczkowych i zniczy,
na terenie sąsiadującym z cmentarzem położonym
w Ząbkach przy ul. Ch. Andersena.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie
bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10,
tel. 22 51-09-746/748.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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Dotacja
na usuwanie azbestu
Informujemy, że Urząd Miasta uzyskał dotację w kwocie
13.500,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki w 2014 roku. Ze środków tych
będzie można pokryć wydatki
związane z demontażem, transportem i utylizacją. Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po raz drugi ruszyła akcja
„Bezpieczna Podróż”

W

ystartowała kolejna edycja akcji „Bezpieczna Podróż”. To ogromne przedsięwzięcie zrzeszające
wszystkich, dla których ważne jest bezpieczeństwo na
polskich drogach. Każdy z nas zasługuje na dotarcie do
wcześniej obranego celu. Nieważne czy jest to powrót
z pracy do domu, czy znacznie dłuższa podróż. Nad drugą edycją akcji honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Codziennie na drogach giną ludzie, w większości jest to wynikiem
bezmyślności bądź braku wiedzy. Akcja rozpoczęła się 1 września
i potrwa do 9 listopada, w tym czasie organizatorzy, partnerzy oraz
sponsorzy akcji stawiają sobie za cel edukację użytkowników dróg,
pokazanie ogromu tragedii, jaki niesie za sobą wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, narkotyków, a także jak kończy się próba
sprawdzenia możliwości samochodu. „Bezpieczna Podróż” wspierana jest przez Inspekcję Transportu Drogowego.
Akcja „Bezpieczna Podróż” to także apel do kierowców i wszystkich użytkowników dróg, aby pamiętali, że nie są na nich sami.
W pierwszej edycji z tym przekazem trafiliśmy do tysięcy mieszkańców Mazowsza, tym razem chcemy, co najmniej podwoić tę liczbę.
Ogromny sukces pierwszej odsłony „Bezpiecznej Podróży” wymusił na organizatorach kolejną, a pozytywne głosy odbiorców umocniły w przekonaniu, że faktycznie akcja ta jest potrzebna. Każdy z nas
może się przyczynić do tego, aby ponad dwa miesiące działań Grupy
Mediowej HOBBY i partnerów, były czasem na stworzenie impulsu
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Podczas akcji będą promowane i inicjowane wszelkie działania
edukacyjne i informacyjne, a także prowadzone interesujące rozmowy, wywiady oraz publikowane artykuły, porady. Organizatorzy
akcji przewidzieli wiele konkursów (codziennie będą pojawiały się na
antenie i portalu regionalnym hobby.pl), w których do wygrania są
cenne nagrody rzeczowe i inne.
Akcję Bezpieczna Podróż objęły patronatem powiaty: legionowski, piaseczyński, warszawski zachodni, pruszkowski oraz gminy
na ich terenie.

SAMORZĄD
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ZMIENIAMY ZĄBKI NA LEPSZE

H

asło kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Ząbkach pozostaje takie
samo jak 4 lata temu. Wciąż bowiem ZMIENIAMY ZĄBKI NA LEPSZE. Burmistrz
Robert Perkowski wraz z radnymi klubu PiS biorą odpowiedzialność za Ząbki i trzeba przyznać, że robią to po prostu odpowiedzialnie. Mijająca kadencja to dalszy
ciąg pozytywnego rozwoju naszego miasta. Największe w rejonie gminne inwestycje drogowe, oświatowe i sportowe realizowane są właśnie w Ząbkach.

Dynamiczny rozwój Ząbek zawdzięczamy w dużej mierze sprawności urzędników, którzy przygotowują proces inwestycyjny od
koncepcji i projektu, poprzez pozyskanie funduszy, aż po sprawną
realizację i odbiór gotowych obiektów. Warto zauważyć, że burmistrz
Perkowski, jako szef Urzędu Miasta bardzo oszczędnie wydaje publiczne pieniądze na administrację, a liczba urzędników per capita
jest dużo niższa niż w sąsiednich gminach.
Na osiągnięcia ząbkowskiego samorządu z zazdrością patrzą od lat
mieszkańcy sąsiednich Marek, Zielonki czy Kobyłki. A włodarze tych
miejscowości niechętnie porównują się do Ząbek, gdyż trudno znaleźć dziedzinę, w której Ząbki nie byłyby najlepsze. W przeliczeniu

na jednego mieszkańca mamy w Ząbkach najmniej urzędników
i najmniejsze zadłużenie, za to najwięcej inwestycji, najwięcej
kilometrów nowych dróg, najwięcej pozyskanych środków unijnych itd., itp. Jest się czym pochwalić!
Jako starosta muszę dodać, że burmistrz Robert Perkowski i Rada
Miasta aktywnie wspierają inwestycje powiatowe na terenie miasta.
Współpraca ta zaowocowała gruntownymi remontami większości
dróg powiatowych w Ząbkach.
Warto głosować na sprawdzonych ludzi, burmistrz Perkowski
i radni PiS gwarantują, że Ząbki nadal będą zmieniać się na lepsze.
Piotr Uściński

Skutecznie zarządzany samorząd

D

obre zarządzanie w samorządach daje zauważalne i mierzalne efekty. Dla
mieszkańców najbardziej zauważalne są inwestycje, a wśród nich najpotrzebniejsze są drogi – to słowa starosty wołomińskiego, Piotra Uścińskiego.

Drogi w Ząbkach, a także w całym
powiecie wołomińskim są systematycznie budowane. Nowa nawierzchnia (w tym kompleksowe remonty
oraz modernizacje) pojawiła się na ponad 50 km dróg powiatowych.
Starosta wołomiński Piotr Uściński, dąży do zacieśniania współpracy ze wszystkimi gminami, które mu podlegają. Dzięki jego inicjatywie powstała Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl, która wiąże
się m. in. z ulgami i wsparciem dla rodzin wielodzietnych. Ta współpraca pomiędzy starostwem a podlegającymi mu gminami wzbudziła
ogólnopolskie zainteresowanie. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej opracowanie karty oraz wdrożenie jej w życie, postawiło za wzór
doskonałego działania samorządowego.
To nie jedyne dobre pomysły starostwa. Także przystąpienie do
programu „Dobry klimat dla powiatu” zostało zainicjowane przez
Piotra Uścińskiego, który przyznaje, że ekologia powinna stać się jednym z priorytetów. Dzięki temu na terenie powiatu prowadzane były
m.in. akcje informacyjne oraz uczące segregacji odpadów.
Jednak najbardziej priorytetową sprawą dla powiatu wołomińskiego jest sprawa inwestycji komunikacyjnych.
O tym jak ważne jest załatwienie sprawy dróg nie trzeba nikogo
przekonywać. Nie chodzi tylko o naprawienie starej nawierzchni czy
poszerzenie albo wybudowanie nowych pasów ruchu. Chodzi także
o stworzenie nowych linii komunikacyjnych, które ułatwią podróż
mieszkańcom Ząbek i innych okolicznych miejscowości do pracy.
Zwłaszcza do Warszawy. Wielogodzinne stanie w korkach jest bardzo uciążliwe. Starosta Piotr Uściński wraz z burmistrzem Ząbek Robertem Perkowskim i burmistrzem Wołomina Ryszardem
Madziarem, dążą do rozwiązania tego problemu. To dzięki nim na
terenie powiatu wybudowano ponad 100 kilometrów dróg, co pochłonęło aż 250 mln złotych. I tu znów należy wspomnieć ideę samorządową, która umożliwia władzom lokalnym, powoływanie takich
inwestycji, które ułatwia życie lokalnym mieszkańcom. Zresztą sami
mieszkańcy, mają także ogromny wpływ na co zostają wydawane pieniądze lokalnego budżetu. Jednak niezwykle ważne jest działanie na
poziomie władz. Tu chęć współpracy ze sobą, zaangażowanie, także
umiejętności w zakresie zarządzania są na wagę złota. A w przypadku
powiatu wołomińskiego jest się czym pochwalić.
Warto również wspomnieć o zaangażowaniu burmistrza Wołomina
Ryszarda Madziara oraz starosty wołomińskiego w opracowanie planów

komunikacyjnych zapewniających realizację węzła Wołomin na tzw.
Obwodnicy Marek. Razem panowie prowadzili negocjacje z władzami
Mazowsza, aby stworzyć najlepsze rozwiązanie dla swojego regionu.
Starostwo przejęło projektowanie drogi wojewódzkiej, która łączy Wołomin z trasą S8. To niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób w planach
uwzględniono potrzeby lokalnych mieszkańców. Trasę S8 można nazwać obwodnicą dla miast: Wołomin, Zielonka, Kobyłka oraz Marek. Na
nią zostanie skierowany ruch z tych miejscowości, a to powinno dość
znacznie zmniejszyć korki i tym samym skrócić czas podróży np. do
Warszawy. Projekt jest na ukończeniu, choć zgodnie z umową do jego
zakończenia jest jeszcze ponad rok. To pokazuje jak ważne jest danie
samorządom wolnej ręki w załatwianiu spraw lokalnych.
Dla burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego, sprawa inwestycji drogowych jest jedną z najważniejszych a miasto w czasie jego
kadencji zaczęło zmieniać swoje oblicze. Spektakularny sukces przyniosła budowa Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach, w którym są
pływalnie oraz trybuna dla publiczności i liczne atrakcje, takie jak
kręgielnia, odnowa biologiczna czy sale, w których można prowadzić
zajęcia sportowe. Punkt dla władz, za zorganizowanie darmowego
dojazdu komunikacją miejską mieszkańcom chcącym poruszać się
bez samochodu. Inną ważną inicjatywą, zrealizowaną przez burmistrza Roberta Perkowskiego jest wybudowanie największego
i najnowocześniejszego w Polsce przedszkola. W „Skrzacie” jest miejsce dla 400 maluchów, które mają do swojej dyspozycji kilkanaście
sal, specjalnie przygotowanych do zabawy oraz fantastyczną ofertę
edukacyjną, której mogą pozazdrościć przedszkola prywatne. Jak
podkreśla burmistrz „Rozbudziliśmy ambicje ząbkowian i pobudziliśmy aspiracje. Dziś już mało kto myśli, że Ząbki to miejscowość, której trzeba się wstydzić, wręcz przeciwnie, mieszkańcy są po prostu
dumni, że tu mieszkają”.
I znów trzeba wspomnieć, że te wszystkie inwestycje nie powstałyby, gdyby nie układała się współpraca na poziomie samorządowym.
Oczywiście, najpierw jest pomysł, potem należy stworzyć projekt i znaleźć jego wykonawców, tak samo ważne jest znalezienie odpowiednich środków finansowych. Ale lokalna społeczność ma tę siłę, że sama
może decydować o tym, co oraz jak zmieniać na swoim terenie. Jednak grupa bez dobrych przywódców ma znacznie mniejszy potencjał
niż się wszystkim wydaje. Dlatego warto popierać tych, którzy chcą
działać dla wspólnego dobra.
Adam Jaczewski
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Ząbki pożegnały lato z „Budką Suflera”

W

rytm sztandarowych przebojów „Budki Suflera”, takich jak: „ Takie tango”, „Jolka, Jolka”, „Bal wszystkich świętych”,
„Nie wierz nigdy kobiecie”, „Ratujmy, co się da”, czy „Piąty bieg”, bawili się mieszkańcy naszego Miasta oraz goście,
w sobotę 13 września br. na terenie Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach.

Tego dnia to właśnie Ząbki znalazły się na trasie z cyklu koncertów,
kończących działalność „Budki Suflera”, po 40-tu latach kariery. Sprzyjająca atmosfera, piękna pogoda i rozgrzana przez supportujący zespół
rockowo-bluesowy „Trace” kilkutysięczna publiczność, spowodowały,
że ten dzień Ząbki mogą zaliczyć do bardzo udanych.
Była to też okazja do wręczenia gratulacji 30. tysięcznemu mieszkańcowi Ząbek – Jakubowi Cieśli. Jakub urodził się 18 czerwca br.,
także jest dość młodym ząbkowianinem. Gratulacje i prezent dla
30. tysięcznego mieszkańca miasta, zameldowanego w Ząbkach
wręczyli przewodniczący rady miasta Wojciech Gut, burmistrz Robert
Perkowski i zastępca burmistrza Artur Murawski. Burmistrz gratulując
Jakubowi, zauważył m.in. jak istotną kwestią jest identyfikacja mieszkańców z Ząbkami. Wspomniał, że na terenie miasta zamieszkuje już
ok. 65 tys. mieszkańców.
Imprezę poprowadził znany dziennikarz radiowy i telewizyjny Ziemowit Pędziwiatr. Już od godziny 10.00 rano można było zobaczyć, na
małej scenie, przy basenie, nie lada atrakcje, takie jak występy klauna iluzjonisty, pokaz puszczania ogromnych baniek mydlanych. Były także występy dzieci ze szkoły muzycznej w Wołominie oraz z sekcji Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach,
a także pokaz sztuki cyrkowej oraz sztuk walki.
Bardzo widowiskowym punktem programu były zawody pływackie
żołnierzy elitarnej jednostki wojskowej „Grom”, które odbyły się na basenie. Na powietrzu można było zobaczyć militarny trening funkcyjny,
a wcześniej bieg żołnierzy „Gromu”. Wszystko to w ramach Memoriału
GROM Combat. Równie widowiskowy był także pokaz tańca synchronicznego na basenie.
Wokół budynku basenu stały stoiska ze słodkościami, a także stoiska
promocyjne m.in. Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz Steny Recykling z Warszawy i Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie. Na tzw. „dmuchańcach” bawiły się ząbkowskie maluchy, pod czujnym okiem rodziców.
Tuż przed godziną 18.00, Miejska Orkiestra Dęta pod kierunkiem
Barbary Hijewskiej przeprowadziła publiczność pod dużą scenę, na której,
po występach wokalnych i tanecznych sekcji ząbkowskich, oraz występie
supportu, który rozgrzał publiczność, odbył się koncert, na który wszyscy
czekali. Na scenie Krzysztof Cugowski na zmianę z Felicjanem Andrzejczakiem rozbujali publiczność w każdym wieku, która zarówno „pogowała”
jak i tańczyła w parach. Wszyscy bawili się doskonale.
Koniec festynu obwieściły różnobarwne sztuczne ognie, które ze świstem i w różnych kolorach i konfiguracjach rozświetliły niebo.
Wszystkie ząbkowskie atrakcje promowały projekt „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach – Budowa
Krytej Pływalni”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013. Także z tego źródła pochodziły środki na
organizację koncertu.
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Organizatorami przedsięwzięcia byli: Miasto Ząbki, Miejskie Centrum Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach.
Festyn odbył się pod patronatem Starosty Wołomińskiego
p. Piotra Uścińskiego.
Przedsięwzięcie wsparli sponsorzy: Miejski Zakład Oczyszczania
w Wołominie oraz Stena Recycling z Warszawy.
Patronami medialnymi imprezy byli: „Radio Wawa”, „Radio Fama”,
„Moja Gazeta Regionalna”, „Radio Ząbki”, gazeta samorządowa
„Co słychać?”.
Iwona Potęga
Fot. Bogdan Śladowski

www.zabki.pl
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„Optymistyczne
przedszkolaki
w Skrzacie”

W

pięknym miejscu, jakim jest Publiczne Przedszkole nr 3
„Skrzat”, małe i duże przedszkolaki, ich rodzice oraz cały
personel rozpoczyna magiczną podróż. Wszyscy będziemy stawiać pierwsze kroki w nowym programie, jaki zaczęliśmy wdrażać w naszym przedszkolu pt. „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE”.
W ramach różnorodnych zajęć, będziemy się starać, aby rzeczywistość codzienna przedszkolaka była dla niego przyjazna, przepełniona miłością i optymizmem. Chcemy wspomagać ich rozwój poprzez rozwijanie w nich samodzielności,
odpowiedzialności, odwagi, kreatywności, współdziałania i dzielenia się z innymi.
Dla takiego rozwoju dziecka niezbędne są kąciki zainteresowań, jakie tworzymy
w naszych salach np.: „Bajkowa polana” – miejsce oglądania książek, opowiadania i słuchania bajek; „Instytut pomysłowego naukowca” – kącik matematyczny;
„Pracownię architekta” – kącik rozwijający talenty plastyczne; „Kącik debat” –
rozmów, społecznego rozwoju dzieci; „Filharmonię” – kącik grania i śpiewania;
„Fermę hodowlaną” – kącik przyrodniczy.
Optymistyczne przedszkole dostrzega i wzmacnia sukces każdego wychowanka poprzez założenie indywidualnych „Paszportów do kariery dziecka”.

www.zabki.pl
Jednak wszystkie nasze te działania nie przyniosą tak dużych efektów bez wsparcia rodziny. Realizując program nasi rodzice stają się członkami KLUBU OPTYMISTYCZNYCH RODZICÓW. Uczestniczący rodzice w optymistycznej edukacji
mogą uatrakcyjnić proces nauczania i wychowania dzieci poprzez przygotowanie różnych zajęć, np.:
– wystawiania „optymistycznych teatrzyków dla dzieci”, czyli przedstawień niosących pozytywne treści, z wykorzystaniem pacynek, kukiełek, sylwet,
– tworzenia razem z dziećmi „optymistycznych prac plastycznych” z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, ukazujących wartości takie jak dobro,
przyjaźń,
– śpiewania „optymistycznych piosenek” własnych, bądź już znanych,
wspólnego muzykowania z dziećmi, działań rozwijających inteligencję muzyczną,
– czytania lub wspólnego tworzenia „optymistycznych bajek i opowiadań” posiadających pozytywne przesłanie, kształtujące postawę i zachowanie
dzieci i wiele innych.
Wdrażając program „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” mamy nadzieję,
że wszyscy nauczymy się, jak można w życiu być prawdziwym optymistą.

Nauczyciel
Małgorzata Brzezińska-Pluta

Fundacja
Szkoła III Tysiąclecia
zaprasza

– Prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.
– Działalność charytatywna polegająca na niesieniu pomocy duchowej
i materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

ramach realizacji swych celów fundacja prowadzi w Warszawie Prywatną Szkołę Podstawową Nr 108 im. Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy. Szkoła powstała w 1997 roku. Jest
prowadzona przez fundację, którą wówczas założyła pani Katarzyna Mech, żona wiceministra Cezarego Mecha. Następnie
fundację przejęły siostry zakonne Zgromadzenia Miłosierdzia
Bożego. Na czele fundacji stoi rada fundacji.

Rusza Klub
Świadomych Rodziców!

Fundacja Szkoła III Tysiąclecia
Warszawa, ul. Krynoliny 9/11
tel. (22) 679-01-08

W

Szkoła jest stosunkowo niewielka, z reguły liczba uczniów nie przekracza 80, łącznie z klasą zerową, w której do dyspozycji jest 12 miejsc.
W pozostałych klasach jest przewidzianych po kilkanaście miejsc. W trosce
o efektywny proces nauczania i wychowywania władze szkoły nie przewidują większych klas.
Szkoła formalnie nie ma statusu szkoły kościelnej, ale krzewione są w niej
wartości katolickie, jest nadzorowana przez kurię biskupią. Bez wątpienia szkołę
wyróżniają bardzo dobre wyniki edukacyjne. Znajduje się ona bowiem w czołówce warszawskich szkół prywatnych.
– Szkoła nie ma charakteru elitarnego na tej zasadzie, że nie prowadzimy
jakiejkolwiek selekcji przy przyjmowaniu dzieci. Jest wymóg, aby dzieci pochodziły z rodzin katolickich, albo chociaż godzących się na to, że dzieci będą
wychowywane w duchu wartości katolickich – informuje członek rady fundacji
Henryk Goryszewski, mieszkaniec Ząbek, wykładowca akademicki, a w przeszłości znany z działalności w służbie państwowej.
Szkoła prowadzi nabór do klas 0–5. Jest to placówka prywatna, więc uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
Szkoła korzysta z tradycyjnego cateringu. Dużym atutem jest dostosowanie
wyżywienia do potrzeb zdrowotnych każdego dziecka. W placówce funkcjonuje świetlica, w której dziecko pozostaje pod opieką do godz. 17.
Dzieci uczestniczą we wszelkiego rodzaju organizowanych przez władze
oświatowe olimpiadach, konkursach, czy dodatkowych zajęciach. Dużą wagę
przywiązuje się do zajęć z zakresu kultury fizycznej.
– Uważam, że największą zaletą naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania, ale co jeszcze ważniejsze, pewność że oddajemy nasze dzieci w dobre ręce. Myślę, że z punktu widzenia rodziców, którzy są odpowiedzialni nie tylko
za edukację dzieci ale też za wychowanie to jest największa zaleta tej szkoły
– uważa dr Henryk Goryszewski.
Celami Fundacji są:
– Podtrzymywanie tradycji narodowej z uwzględnieniem jej chrześcijańskich korzeni i humanistycznych wartości, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
– Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej i wychowawczej.
– Organizowanie i wspieranie edukacji na różnych szczeblach kształcenia.
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uż 2 października w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach przy ulicy Kościelnej odbędą się pierwsze zajęcia z serii darmowych warsztatów dla kobiet od 28 tygodnia ciąży.
Szkolenia te odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Obejmują tematy pielęgnacji dziecka i laktacji. Warsztaty poparte będą praktycznymi
ćwiczeniami pod okiem Agnieszki Najdy – doświadczonej położnej ze szpitala
św. Zofii na co dzień prowadzącej zajęcia w szkole rodzenia. Sesja dwóch zajęć
trwających ok. 1,5 godziny przewidziana jest dla 10 par.
Warsztaty organizowane są przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki.
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy pod adresem tpz@tpz.org.pl

www.zabki.pl

SPOŁECZEŃSTWO

Dzień Patrona Duchowego SP3

S

zkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach realizuje projekt „Poznajemy sylwetkę
św. Stanisława Kostki”. W środę, 17 września 2014 r. obchodzono dzień św. Stanisława Kostki, opiekuna
duchowego naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego.
Wzięli w niej udział zaproszeni goście, uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Ksiądz proboszcz Sylwester Ciesielski przywitał wszystkich przybyłych gości m.in.: p. Pawła
Pobożego, p. Tomasza Kalatę, rzecznika prasowego starosty wołomińskiego,p. Adama Jaczewskiego radę
pedagogiczną, uczniów i wygłosił kazanie na temat pobożnego życia św. Stanisława Kostki. Tegoroczne rozważania skupiły się wokół miłości św. Stanisława do Eucharystii i Matki Bożej.
Po Mszy Świętej zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego
dla klas 0–3 pod tytułem „Święty Stanisław w drodze do Rzymu”. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną wykonaną przez uczniów szkoły
o św. Stanisławie, jego marzeniach i powołaniu. Kolejną częścią uroczystości był spektakl, dotyczący dzieciństwa świętego przygotowany przez młodzież ze szkolnego koła Caritas pod opieką ks. Rafała
Golińskiego.

Po uroczystości w kościele pod pamiątkową tablicą Opiekuna Duchowego Szkoły zostały złożone kwiaty przez Burmistrza Miasta Ząbki
p. Roberta Perkowskiego i w imieniu Pana Piotra Uścińskiego przez
rzecznika prasowego Starostwa Powiatu Wołomińskiego p. Adama
Jaczewskiego. Ten dzień zapisze się w naszej pamięci, jako świadectwo wartości chrześcijańskich i patriotycznych.
SP3
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Idziemy z maluszkiem na basen!

M

alec umieszczony w głębokiej wodzie nie tonie. Zachowuje pozycję umożliwiającą swobodne oddychanie. Trzyma usta nad powierzchnią wody, nie
krztusi się, nie okazuje lęku, za to wykonuje skoordynowane ruchy umożliwiające
przemieszczanie. To wynik wyposażenia noworodka przez naturę w szereg nieświadomych dla niego odruchów, które niestety w miarę rozwoju małego dziecka
zanikają. Oczywiście można temu przeciwdziałać.
O korzystnym wpływie wody na rozwój dziecka rozmawiamy z Anną Osiak, kierownik
pływalni w Ząbkach.

Dlaczego warto chodzić na basen z niemowlakiem?
Woda wspomaga rozwój ruchowy czyli stanowi gimnastykę dla
mięśni i stawów, wspomaga proces rehabilitacji dzieci, u których
stwierdzono problemy z układem kostno-stawowym, wpływa na rozwój emocjonalny, wzmacnia więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.
Pediatrzy zauważyli również, że pływające niemowlęta są odważniejsze i bardziej aktywne niż dzieci, które nie miały kontaktu z wodą.
Nieuzasadnione wydają się też obawy, że dziecko może się przeziębić na basenie. Pływanie wspomaga bowiem odporność organizmu
i dziecko mniej choruje.
Zabawa w wodzie jest doskonałą forma spędzania wolnego czasu
ze swoim maluszkiem, dzięki której można m.in. zrelaksować się i zrzucić kilka zbędnych kilogramów.
Kiedy wziąć niemowlę na basen?
Im szybciej maluch trafi na basen, tym większa szansa, że wykorzysta naturalną umiejętność i będzie pływać bez specjalnej nauki.
Większość lekarzy zaleca jednak, by o pływalni pomyśleć wtedy, gdy
maluszek skończy trzy miesiące. Wcześniej jego układ odpornościowy,
a także skóra, mogą źle zareagować na wodę w basenie.
Czy kąpiel niemowlaka w basenie wymaga zgody od pediatry?
Zawsze decyzję o rozpoczęciu takich kąpieli warto skonsultować
z pediatrą. Lekarz wykluczy przeciwwskazania do korzystania z basenu, wśród których najczęściej są: choroby skóry, uczulenia, refluks
żołądkowo-przełykowy, jak również katar, nawracające infekcje ucha
czy zapalenie górnych dróg oddechowych.
Czy rodzic sam może ćwiczyć z dzieckiem czy lepiej zapisać się
na specjalne zajęcia?
Rodzice oczywiście sami mogą oswajać dziecko z wodą, ale
tylko wykwalifikowany instruktor posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Za
zajęciami nauki pływania przemawia szczególnie argument psychologiczny – instruktor nie jest emocjonalnie związany z dzieckiem.
Troszczy się o nie, ale jednocześnie nie ma obaw towarzyszących rodzicom o to, że dziecko np. zachłyśnie się wodą. Dodatkowym atutem jest znajomość fizjoterapii, konieczna, gdy pracujemy z dziećmi
z dysfunkcjami czy zaburzeniami rozwoju.
O czym warto pamiętać zapisując się na zajęcia nauki pływania
dla niemowląt?
Po pierwsze systematyczność, po drugie cierpliwość. Każda forma
aktywności fizycznej wymaga systematyczności. Tak jak jedna wizyta
w klubie fitness nie poprawi na stałe naszej kondycji, tak kilka wizyt
na basenie nie przyniesie spektakularnych efektów. Rezultaty zależą

także od częstotliwości zajęć. Spotkania trwają zwykle 30 minut i odbywają najczęściej raz w tygodniu, co jest wystarczające, o ile będziemy
systematyczni. Im dłużej dziecko będzie uczęszczało na zajęcia, tym
lepiej. Nie należy się zrażać, nawet jeśli maluch początkowo płacze.
Basen to dla takiego szkraba nowe środowisko, nieznane, gwarne
i budzące niepokój.
Co zrobić, jeśli dziecko będzie płakało przez cały czas trwania zajęć?
Próbujemy znaleźć przyczynę problemu, nie poddajemy się. Maluch musi mieć czas na aklimatyzację. Nie należy się poddawać również wtedy, gdy u dziecka pojawi się tzw. lęk ósmego miesiąca i nagle
przestanie współpracować lub zacznie odczuwać strach – to sygnał, że
maluch wkracza w nowy etap. Należy pamiętać, że do 5 roku życia zajęcia na basenie mają być zabawą. Oczywiście dzieci ćwiczą i uczą się,
ale nie dajemy im tego odczuć. To ma być rekreacja, nie obowiązek.
Jak rodzic powinien przygotować się do zajęć?
Poza dobrym nastrojem i otwartym nastawieniem, rodzice powinni
zaopatrzyć się w strój kąpielowy, ręcznik, klapki, środki do pielęgnacji dziecka oraz specjalne pieluchomajtki. Na około godzinę przed
zajęciami dzieci nie powinny być karmione, to zapewni im należyty
komfort. Przy wchodzeniu do basenu najlepiej przytulać dziecko, pozwalając mu jednocześnie poznawać otoczenie, pomocne będą kolorowe zabawki umieszczone w wodzie, za którymi maluch będzie
mógł wodzić wzrokiem. Jednocześnie, odwrócą one uwagę dziecka
od potencjalnych sytuacji stresowych.
Jaką temperaturę powinna mieć woda w basenie dla maluszków?
Teoretycznie mówimy o 34–36 stopniach w skali Celsjusza. W praktyce, w tak wysokiej temperaturze szybko namnaża się flora bakteryjna.
W ciepłej wodzie dzieci się nie hartują, a przecież nie o to nam chodzi. Przyjemnie ciepła woda ma 32 stopnie, optymalna temperatura
to 31 kresek, zaś absolutnie niezbędne minimum wynosi 30 stopni.
Temperaturę wody dostosowuje się do wieku dziecka. Podobnie jest
z głębokością, która powinna wynosić od 0,6 m–1,5 m.
Czy basen w Ząbkach spełnia te wymogi?
Pływalnia w Ząbkach to jeden z najnowocześniejszych obiektów
sportowo-rekreacyjnych. Temperatura wody jak i głębokość poszczególnych niecek basenowych jest odpowiednio dobrana zarówno pod
względem nauki pływania najmłodszych, jak i doskonalenia technik
pływackich osób dorosłych. Obiekt powstał z myślą o rodzinach.
Do dyspozycji naszych klientów jest basen pływacki (6-torowy) o wymiarach (25 m x 12,5 m, głębokość 1,35–2 m) – temperatura wody
28 stopni, basen do nauki pływania o wymiarach (6,5 m x 10,0 m
głębokość 0,9 m–1,2 m) – temperatura wody 32 stopnie, brodzik
dla dzieci – temperatura wody 34 stopnie, basen rekreacyjny wyposażony
w atrakcje tj. gejzery powietrzne, masaże karku, masaże podwodne itp.
wanny jacuzzi z hydromasażem oraz
zjeżdżalnię wodną typu rurowego
(dł. ok. 75 m).
Czy na zakończenie naszej rozmowy
chciałaby Pani jeszcze coś dodać?
Przede wszystkim chciałabym zaprosić rodziców z maluszkami na zajęcia
organizowane na Pływalni Miejskiego
Centrum Sportu w Ząbkach. Można skorzystać z wejść jednorazowych i osobiście przekonać się, jak wyglądają takie
zajęcia. Naprawdę warto – dziecko jak
dorośnie z pewnością za to podziękuje.
Fot. Bogdan Śladowski
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Złote Pary odznaczone

19

września, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się niezwykła uroczystość, podczas której burmistrz Robert Perkowski wręczył, przyznane przez
Prezydenta RP, medale za długoletnie pożycie małżeńskie trzem parom. Odznaczeni
zostali: Państwo Waleria i Ignacy Zyskowscy (55-lecie), Państwo Lucyna i Mieczysław
Tokarscy (51-lecie), Państwo Danuta Teresa oraz Wincenty Jerzy Kulesza (50 lecie).
Tradycyjnie uroczystość poprowadziła kierownik USC Joanna Konieczna. Swą obecnością
uroczystość uświetnili Burmistrz oraz przedstawiciele Rady Miasta.

Po okolicznościowych wystąpieniach honorowych gości nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, pamiątkowych albumów,
a dla pań także kwiatów.

Trudno sobie wyobrazić urodziny,a tym bardziej tak dostojny jubileusz bez tortu oraz lampki szampana.
W dzisiejszych czasach, gdy wartość rodziny
nie jest doceniana tak bardzo i tak powszechnie
jak niegdyś nasze Złote Pary stanowią piękny
wzór, godny naśladowania.
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia,wielu radosnych chwil, przeżytych w zdrowiu i rodzinnej atmosferze.

red.

Kolejne firmy w akcji
„Zniżka za dowód”
Poniżej prezentujemy kolejne firmy, które ostatnio przystąpiły do popularnej
akcji „Zniżka za dowód”. Przypomnijmy, są to firmy, które dla zameldowanych
mieszkańców Ząbek oferują specjalne rabaty. Pełna lista firm biorących udział
w akcji, jak i wszelkie formularze dla firm, które chciałyby do niej przystąpić
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl)

Firma SEBRAM

–1

0%

Katarzyny Majewskiej zajmuje się sprzątaniem mieszkań, domów, biur, hal magazynowych, osiedli mieszkaniowych, obsługą terenów zielonych, sprzątaniem
po remoncie, praniem wykładzin, dywanów oraz tapicerki meblowej i samochodowej,
a także sprzedażą profesjonalnej chemii renomowanych firm do sprzątania.
Firma SEBRAM zobowiązuje się do udzielenia 10% rabatu na oferowane usługi wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek.
Kontakt: Ząbki; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13;
e-mail:biuro@sebrem.pl;
tel. 600-573-455; 696-531-540

PHU LEADER SPORT

–5

%

Jakuba Lewandowskiego to kolejna firma, która
zgłosiła swój udział w akcji „Zniżka za dowód”. Oferująca
sprzedaż detaliczną sprzętu sportowego w specjalistycznych
sklepach udzielając 5% rabatu na oferowane usługi wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek.
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 79A lok. 2/3,
e-mail: leader.sport.zabki@gmail.com,
tel. 509-598-487

Sklep Zielarsko-Medyczny
HERBI

–3

%

zgłosił swój udział w akcji „Zniżka za dowód” i zobowiązuje się do
udzielenia 3% rabatu na oferowane usługi wszystkim zameldowanym
mieszkańcom Ząbek. Sklep oferuje sprzedaż ziół, produktów ziołowych,
suplementów diety, zdrowej żywności, olejów, soków, miodów, kosmetyków ziołowych.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 32,
www.herbiziola.pl,
tel. 507-928-419
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Treningi siatkówki
dla uczniów –
graj jak nasi
Mistrzostwie Świata

Z

ałożony w marcu 2013 roku Klub Sportowy Siatkarz Ząbki
rozszerza swoją działalność o sekcje młodzieżowe. Jednym
z celów działalności klubu jest popularyzacja piłki siatkowej na
terenie miasta Ząbki, a najlepiej pasję do sportu zaszczepić już
u najmłodszych.
Projekt swoim zakresem obejmuje uczniów klas 4–6 ząbkowskich podstawówek. Zajęcia będą prowadzone przez uprawnionych trenerów. Spotkania mają na celu dobrą i bezpieczną zabawę, poprawę sprawności ruchowej,
szlifowanie indywidualnej techniki oraz naukę gry i pracy w zespole. Dodatkowo treningi urozmaicane będą sparingami z uczniami innych szkół podstawowych oraz turniejami.
Wiek od 9 do 12 lat jest najlepszym momentem do rozpoczęcia swojej
przygody z siatkówką. Liczymy, że młodzież szkolna zarazi się pasją i miłością
do tego pięknego sportu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania organizacyjne, które odbędą się na pierwszych treningach:
SP1 ul. Piłsudskiego 35 – 2.10.2014 r o godz. 18.00
SP2 ul. Batorego 11 – 1.10.2014 r. o godz. 18.45.
SP3 ul. Kościelna 2 – 3.10.2014 r. o godz. 17.00
Pierwsze pokazowe dwa tygodnie treningów są darmowe. Koszt następnych to 25 złotych miesięcznie.
Terminy treningów:
SP1:
Wtorek
19.00-20.30
Czwartek
18.00–19.00
SP2:
Środa
18.45–20.15
Piątek
18.00–19.30
SP3:
Poniedziałek 17.00–18.00
Piątek
17.00–18.00
W razie pytań prosimy o kontakt siatkarzzabki@gmail.com. Serdecznie
zapraszamy na pierwsze spotkanie uczniów wraz z opiekunami!

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191
z późniejszymi zmianami/ informuję się, że w dniach od
11.09.2014 r. do 10.10.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego
nieruchomość położoną w Ząbkach, zajętą pod ulicę Małą
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka
ewid. nr 10/5 o pow. 0,0417 ha, z obrębu 0048, 03-24, objętą księgą wieczystą nr WA1W/00011572/2.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia
2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 11.09.2014 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Zarząd KS Siatkarz Ząbki

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 52 z obrębu 0051, 03-27
o powierzchni 1 156 m2, położonej w Ząbkach
przy ul. Kaszubskiej
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00117955/4.
Przetarg odbędzie się dnia 06.10.2014 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł
Wadium: 50 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
02.10.2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum
Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa
(ZTM Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi)
oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 5109 744 i 745 w godzinach pracy urzędu.
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