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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Marek Połomski

Uchwalono rekordowy 
budżet dla Ząbek

rok. Biorąc pod uwagę fakt, że prawo 
wyznacza maksymalny próg zadłużenia 
w wysokości 60% dochodów, to wskaź-
nik 30% nie powinien niepokoić.

Z oceną zadłużenia nie zgadza się 
przewodniczący rady Sławomir Ziem-
ski. - Kluczowe jest pytanie czy nie 
zadłużanie miasta i nie realizowanie 
inwestycji jest zgodne z oczekiwania-
mi mieszkańców. Efekty takiej sytuacji 
mogą być różne. Przykładem pozy-
tywnych efektów inwestycji jest ul. 
Ks. Sylwestra Zycha, która w znaczny 
sposób skróciła dojazd do Warszawy z 
południowej części Ząbek.

Ważne inwestycje poczyniliśmy w 
obszarze bezpieczeństwa. Powołaliśmy 
straż miejską na co nie zdecydowały 
się inne miasta. W przyszłym budżecie 
zaplanowane są środki na zakup fotora-
daru w wysokości 120 tys. zł. Niestety 
wszystko kosztuje. Jeśli niewiele się 
robi, to niewielkie są też wydatki, ale 
czy o to ma chodzić? Pamiętam jaki 
był kilka lat temu problemem z uru-
chomieniem linii autobusowych ZTM i 
prywatnych czy porozumienie w spra-
wie wspólnego biletu. To wszystko te-
raz funkcjonuje, ale oczywiste jest, że 
to musi mieć swoje konsekwencje w 
budżecie. Transport miejski to koszt 3 
mln zł. Można zrezygnować z autobu-
sów, wspólnego biletu, wtedy się zaosz-
czędzi, ale czy mieszkańcy będą z tego 
zadowoleni?

Jeśli miasto nie korzystałoby z kre-
dytów to wszyscy chodzilibyśmy w 
błocie, jak to miało miejsce jeszcze 
kilka lat temu. Kilka lat temu nikt nie 
myślał o inwestycjach w południowej 
części miasta.

Uważam, że w tej sytuacji kryzyso-
wej, paradoksalnie trzeba inwestować 
jak najwięcej, bo prace inwestycyjne są 
o wiele tańsze. Uważam, że oszczędza-
nie na bezpieczeństwie ludzi i skazywa-
nie ich na brak inwestycji jest gorsze 
niż zadłużanie – podsumował przewod-
niczący Ziemski.

W podobnym duchu wypowiedział 
się zastępca przewodniczącego Marek 
Połomski.

- Inwestowanie musi być teraz prio-
rytetem, bo takie są aspiracje mieszkań-
ców, którzy chcą mieć dobra, które są 
standardem w krajach lepiej rozwinię-
tych. My musimy mocno inwestować, 
bo są spore zaległości. Nie może to być 
budżet, który realizuje inwestycje w 
oparciu tylko o środki własne. My mu-
simy to ryzyko podejmować aż do gra-

Plan dochodów na rok 2010 jest 
większy aż o 41% w stosunku do roku 
2009 (60,7 mln zł). Tak potężny wzrost 
wynika przede wszystkim z faktu pozy-
skania przez miasto środków zewnętrz-
nych, które zaplanowano w  wysokości 
32,5 mln zł.

Wydatki na 2010 r. wyniosą  107,4 
mln zł i są większe od wydatków w 
roku poprzednimi o 19% (87,7 mln zł). 
Inwestycje zaplanowano w wysokości 
45,5 mln zł, co stanowi 42,5% łącznych 
wydatków. Wydatki inwestycyjne będą 
finansowane w 71% ze środków unij-
nych, w 12% z kredytów i pożyczek 
oraz ze środków własnych (16,5%).

Wśród najważniejszych inwestycji w 
2010 roku zdecydowanie najistotniejsze 
znaczenie ma kompleksowa budowa 
głównych dróg w Ząbkach (11-go Li-
stopada, Wolności, Piotra Skargi, Ry-
chlińskiego, Jana Pawła II, 3-go Maja, 
Wyzwolenia, Langiewicza, Sosnowa, 
Gajowa (fragment), Kosynierów, Macz-
ka, Ks. Zycha). W grę wchodzi wykona-
nie pełnej podbudowy wraz z kilkoma 
warstwami asfaltu, a ponadto chodniki, 
wjazdy, ścieżki rowerowe, oświetlenie, 

28 grudnia Rada Miasta Ząbki zatwierdziła budżet na 2010 
rok, który po raz pierwszy w historii Ząbek przekroczył ma-
giczna barierę 100 mln zł. Planuje się, że dochody wyniosą 
niemal 102 mln zł, a wydatki ponad 107 mln zł, z czego aż 45,5 
mln zł na inwestycje.

kanalizacja deszczowa, linia teleinfor-
matyczna,  na co przeznaczono łącznie 
ponad 28,5 mln zł. Dodatkowo rozpocz-
ną się prace związane z budową tunelu 
pod torami kolejowymi (1,7 mln zł). 
Wszystkie te inwestycje realizowane są 
z uwzględnieniem dofinansowania unij-
nego. Do tego dochodzi jeszcze budowa 
części ul. Powstańców (800 tys. zł).

Kolejną bardzo ważną pozycję w 
wydatkach inwestycyjnych stanowią 
obiekty infrastruktury sportowej. Na 
rok 2010 zabezpieczono 7 mln zł na 
budowę pływalni krytej (znakomita 
część pochodzi ze środków unijnych) 
oraz rozpoczęcie prac związanych z 
budową trybuny głównej na stadionie 
miejskim. Tu zarezerwowano aż 2,5 
mln zł. Prawie milion zł zaplanowano 
na zakończenie prac (wyposażenie) nad 
najnowocześniejszym na Mazowszu 
przedszkolu, kolejny milion przezna-
czono na wykup gruntów, a 1 160 000 
zł na dofinansowanie budowy dróg po-
wiatowych. Z mniejszych inwestycji, 
ale kosztujących równie dużo, bo setki 
tysięcy złotych, na szczególną uwagę 
zasługują: modernizacja targowiska,  
budowa kolejnego „Orlika”, informa-
tyzacja Urzędu (współfinansowanie ze 
środków unijnych), przystąpienie do 
opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego, remont przychodni 
zdrowia, czy zakup fotoradaru.

Szczegółowe inwestycyjne zamiesz-
czamy w załączniku inwestycyjnym.

Dość interesująca była dyskusja 
nad budżetem podczas procedury jego 
uchwalania. Wydawać by się mogło, że 
budżet tak mocno nasycony inwestycja-
mi (zresztą kolejny rok z rzędu) będzie 
miał jedynie zwolenników. Radny Wal-
demar Stachera nie podzielał optymizmu 
większości rady, stwierdzając, że po-
przez wiele tych inwestycji zbyt mocno 
zadłuża się miasto. Obecny wskaźnik 
zadłużenia nieznacznie przekracza 30%, 
podobne szacuje się na przyszły, 2011 

nicy maksymalnego zadłużenia. Nieste-
ty rada poprzedniej kadencji nie była 
tak aktywna w inwestowaniu, przez co 
wiele straciliśmy – komentował wice-
przewodniczący Połomski.

Z kolei radny Adam Szarubko nie 
ocenia aż tak źle poprzedniej kadencji. 
– To prawda, że w poprzedniej kadencji 
nie pozyskano środków unijnych. Ale 
trzeba pamiętać, że na początku tam-
tej kadencji budżet był maksymalnie 
zadłużony. Tamta kadencja wykonała 
dużo pracy, żeby zredukować to zadłu-
żenie. Jeśli wtedy byśmy nie robili cięć, 
to w tej kadencji nie moglibyśmy inwe-
stować z tak dużym rozmachem. Przez 
całą kadencję udało się zredukować 
zadłużenie z ponad 60% do 17%, aby 
można było ruszyć z miejsca, bo to, co 
wcześniej było robione było niechlubną 
kartą historii naszego miasta – podsu-
mował przewodniczący komisji rewi-
zyjnej Adam Szarubko.

Burmistrz, który odpowiada za przy-
gotowanie uchwały budżetowej ocenia, 
że jest to bardzo trudny budżet. -Bu-
dżet 2010 jest bardzo prionwestycyjny. 
Szalenie trudno było go przygotować 
z uwagi na różnego rodzaju zewnętrz-
ne uwarunkowania. W okresie kryzy-
su udziały w podatku dochodowym 
gmin spadają, a wydatki bieżące rosną 
(wzrost cen np. energii elektrycznej). 
Mimo to udało się ten budżet spiąć. To, 
co charakteryzuje ten budżet, to fakt, że 
w tym roku będą realizowane przede 
wszystkim inwestycje przeznaczone do 
dofinansowania unijnego – ocenia bur-
mistrz Robert Perkowski.

Uchwała budżetowa została przyjęta 
większością głosów: 14 „za”, 1 „prze-
ciw” oraz 3 „wstrzymujące się”. 
dokończenie str. 4

Mirosław Oleksiak
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Diecezja Warszawsko – Praska
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Urząd Miasta w Ząbkach
Praska Giełda Spożywcza

zapraszają na

Koncert kolęd
w wykonaniu góralskiego zespołu

TREBUNIE TUTKI

Sobota, 30 stycznia 2010 r., godz. 1600

Katedra Św. Floriana
Warszawa, ul. Floriańska 3

Koncert pod honorowym patronatem
J. E. Abp. Henryka Hosera

biskupa warszawsko – praskiego 
Pana Adama Struzika

marszałka województwa mazowieckiego

Koncert będzie poprzedzony występem laureatów
II Festiwalu Kolęd i Pastorałek

„Młodzież Mazowsza u wrót stajenki”

Wykonawcy:
zespół ALEGORIA
zespół FAUSTYNKI

oraz wokaliści
Edyta Gajcy

Paulina Przychodzeń
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19 stycznia, ok. godz. 17.00 podczas 
sesji Rady Miasta odbędzie się spotkanie 
z osobami odpowiedzialnymi za przy-
gotowania związane z projektowaniem 
i budową tzw. Wschodniej Obwodnicy 
Warszawy (czyli trasy S17). Prezenta-
cję Wschodniej Obwodnicy Warszawy 
poprowadzą przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
współpracujące z nimi biuro projektowe.

Choć trasa znajduje się na uboczu Zą-
bek (przebiega przez tereny leśne), to z 
punktu widzenia Miasta jest ona bardzo 
istotna, m.in. dlatego,  gdyż odciąży ona 
w znacznym stopniu ul. Skorupki. Ważne  
też są propozycje rozwiązań odnośnie wę-
złów, skrzyżowań, wiaduktów, organizacji 
ruchu.  Dla zainteresowanych tematyką 
komunikacyjną będzie to bardzo ciekawe 
spotkanie. Serdecznie zapraszamy.  

Zaproszenie 
na spotkanie w sprawie 
Wschodniej 
Obwodnicy Warszawy
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PIELĘGNIARKA 
ZAOPIEKUJE SIĘ 

osobą starszą, 
dzieckiem 

zdrowym lub chorym 

tel. 510 – 678 - 053 
Przedstawiciel firmy 

AKUNA 
poszukuje aktywnych, 

zdecydowanych na sukces. 
Nieograniczone możliwości 

zarobkowe.
Tel. 504 – 072 – 503
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Uchwalono rekordowy budżet dla Ząbek
Załącznik inwestycyjny (główne pozycje)

do budżetu na 2010 rok
Dz. Rozdz. Par. Nazwa zadania Kwota

500 HANDEL 500 000,00

50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 500 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 500 000,00

Modernizacja targowiska miejskiego I etap 500 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31 055 924,21

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 31 055 924,21

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 700 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 26 945 850,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 3 410 074,21

6050 Budowa drogi w ulicy Powstańców 700 000,00

6058 Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic 
Wojska Polskiego – Orla 

1 700 000,00

Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – 
Etap I:

12 895 425,00

6058 Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I 10 965 000,00

6059 Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I 1 930 425,00

Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – 
Etap II:

15 760 499,21

6058 Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap II 14 280 850,00

6059 Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap II 1 479 649,21

630 TURYSTYKA 9 500 000,02

63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 500 000,02

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 500 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 5 285 000,01

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1 715 000,01

Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – 
budowa krytej pływalni:

7 000 000,02

6058 Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – 
budowa krytej pływalni

5 285 000,01

6059 Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – 
budowa krytej pływalni

1 715 000,01

6050 Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na 
terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn 

w ramach EURO 2012 

2 500 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000 000,00

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  1 000 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 1 000 000,00

Wykupy gruntów 1 000 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 210 000,00

71004 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 210 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 210 000,00

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

210 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 442 343,00

75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 4 500,00

Zakup sprzętu biurowego 4 500,00

75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 5 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 5 000,00

Zakup sprzętu biurowego 5 000,00

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 414 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 307 700,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 54 300,00

Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki: 362 000,00

6058 Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki 307 700,00

6059 Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki 54 300,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 52 000,00

Zakup sprzętu biurowego 52 000,00

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18 843,00

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

18 843,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec-
kiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej  na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 

o Mazowszu

11 913,00

Rozwój elektronicznej administracji  w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności poten-

cjału województwa

6 930,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-
POŻAROWA 

 150 000,00

75416 STRAŻ MIEJSKA 150 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 30 000,00

Adaptacja i remont pomieszczeń  dla potrzeb  Straży Miejskiej 
„baza CEPiK”

30 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 120 000,00

Zakup fotoradaru 120 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 452 676,13

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 255 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 170 000,00

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Ząbkach

170 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 85 000,00

Zakup sprzętu biurowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach 30 000,00

Zakup sprzętu biurowego dla Szkoły  Podstawowej Nr 1 Filia ul. 
Kościelna w Ząbkach

55 000,00

80104 PRZEDSZKOLA 977 676,13

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 977 676,13

Budowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach – opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowa nowego przed-

szkola oraz  wykonanie studium wykonalności

827 676,13

Wykonanie dokumentacji budowlanej  Przedszkola Publicznego Nr 
1 w Ząbkach

150 000,00

80110 GIMNAZJA 220 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 170 000,00

Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w 
Ząbkach

170 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 50 000,00

Zakup sprzętu biurowego dla Gimnazjum Publicznego Nr 1 w 
Ząbkach

50 000,00

851 OCHRONA ZDROWIA 100 000,00

85121 LECZENIE AMBULATORYJNE 100 000,00

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych

100 000,00

Dofinansowanie remontu budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w 
Ząbkach przy ul. Orlej 1

100 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 53 680,00

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 53 680,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 53 680,00

Modernizacja rtęciowego oświetlenia ulicznego na nowoczesne diody 
LED w Mieście Ząbki – etap I (wraz ze studium wykonalności)

53 680,00

   RAZEM 44 464 623,36

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 160 000,00

60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1 160 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych

1 160 000,00

Dofinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Batorego w Ząbkach 
– II etap

1 000 000,00

Dofinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego 160 000,00

   RAZEM 45 624 623,36
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11 grudnia na zebraniu założy-
cielskim powołano do życia Klub 
Radnych „Prawo i Sprawiedli-
wość”, w skład którego weszli: 
Krzysztof Bławdziewicz (prze-
wodniczący), Zofia Dąbrowska 
(zastępca przewodniczącego), Ar-
tur Murawski (sekretarz), Barbara 
Niewiadomska (członek), Marcin 
Kubicki (członek), Jan Kurowicki 
(członek) oraz Sławomir Ziemski 
(członek).

Na zakończenie roku 2009 Oj-
ciec Święty Benedykt XVI pod-
pisał dekret wpisujący Sługę Bo-
żego Ks. Jerzego Popiełuszko w 
poczet męczenników za warto-
ści wiary. To krok do świętości. 
Oczekujemy w tym roku jedynie 
na formalne uroczyste ogłosze-
nie Ks. Jerzego Popiełuszko 
świętym, co może nastąpić na 
przełomie tego półrocza.

Dla Członków Ogólnopolskie-
go Komitetu Pamięci ks. Jerzego 
Popiełuszki i współpracujących 
z nami środowisk jest to uwień-
czenia naszej długoletniej dzia-
łalności w szerzeniu pamięci o 
Ks. Jerzym Popiełuszko. Mamy 
nadzieję w niedalekiej przyszło-
ści szerzyć kult Świętego Jerze-
go męczennika naszych czasów.

W imieniu naszego Komitetu 
osobiście podjąłem starania o 
zorganizowanie diecezjalnych 
uroczystości w naszym mieście 
w Parafii Św. Trójcy. To tu Ks. 
Jerzy Popiełuszko rozpoczął 
posługę duszpasterską i z tego 
powodu i naszej wieloletniej 
działalności Jego Ekscelen-
cja Arcybiskup Henryk Hoser 
zaaprobował naszą parafię do 
organizacji diecezjalnych  uro-
czystości dziękowania Bogu za 
„męczennika naszych czasów” 
i zanoszenia modlitw o jego ry-
chłą beatyfikację.

 Takie nabożeństwo zostało 
ustalone na 24 kwietnia 2010 
roku, mamy nadzieję, że w 
przyszłości to nasza parafia Św. 
Trójcy w Ząbkach stanie się w 
diecezji warszawsko- praskiej 
świątynią kultu Ks. Jerzego Po-
piełuszki, którego pamięć osobi-
ście szerzę od 25 lat.

Nowy rok 2010 rozpoczynamy 
upamiętnieniem Ks. Jerzego Po-
piełuszki w fotografii.

Wystawa fotograficzna autor-
stwa Ryszarda Walczaka Preze-
sa Komitetu przygotowywana 
jest przez Ogólnopolski Komitet 
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki 
przy udziale Burmistrza Miasta 
Ząbki Roberta Perkowskiego.

Patronat nad wystawą „Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko w naszej pa-
mięci” dotychczas objęli: 

- Ordynariusz Diecezji War-
szawsko- Praskiej Arcybiskup 
Henryk Hoser,

- Prezydent RP na uchodźctwie 
Ryszard Kaczorowski,

- Ks. Prof. Generał Witold Kie-
drowski z Paryża,

Oczekujemy jeszcze na pisemne 
potwierdzenie patronatu Pana Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Do Komitetu Honorowego zo-
stali zaproszeni m. in.:

- Ks. Dziekan Mieczysław Ste-
faniuk,

- Ks. Dziekan Stanisław Kuć,
- Ks. Dziekan Jan Andrzejewski
- Ks. Dziekan Władysław Troja-

nowski
- Ks. Prałat Józef Maj
- Ks. Stanisław Małkowski
- Ks. Kanonik Edward Kowara 

Proboszcz Parafii Św. Trójcy w 
Ząbkach

- Wiceszef Kancelarii Prezyden-
ta RP Jacek Sasin

- b. Wiceminister Romuald Sze-
remietiew, prof. Jerzy Nowak

- Stefan Melak Prezes Kręgu Pa-
mięci Narodowej

 - Jan Marczak Prezes Służby 
czuwającej przy grobie Ks. Jerze-
go Popiełuszki na warszawskim 
Żoliborzu.

W dniach 14 i 28 grudnia odby-
ły się 47 i 48 sesje Rady Miasta, 
podczas których podjęto następu-
jące uchwały:

- w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Filii Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Ząbkach   w   Szkołę Pod-
stawową Nr 3 w Ząbkach 

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych 
Miasta Ząbki na lata 2007-2013 

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie wydatków niewygasających 
z upływem 2009 roku. 

- w sprawie wprowadzenia 
zmian do budżetu Miasta Ząbki 
na rok 2009, 

- w sprawie uchwalenia budże-
tu Miasta Ząbki na 2010 rok, 

- w sprawie udzielania ulg w 
spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilno-
prawny 

- w sprawie wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2009 

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie emisji obligacji 

- w sprawie wprowadzenia 
zmian do budżetu Miasta Ząbki 
na rok 2009

Pełna treść uchwał dostępna 
jest na stronie Urzędu Miasta 
(www.zabki.pl), link BIP, zakład-
ka prawo miejscowe.

XLVII i XLVIII sesje Rady Miasta Ząbki Powstał Klub Radnych 
„Prawo 

i Sprawiedliwość”

Upamiętnienie Ks. Jerzego Popiełuszki
Msza Święta i otwarcie wy-

stawy „Ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko w naszej pamięci” odbędzie 
się w dniu 24.01.2010r. o godz. 
18:00 w Parafii Św. Trójcy w 
Ząbkach.

Wystawa ta pod moim nadzo-
rem, za zgodą J. E. Arcybiskupa 
Henryka Hosera będzie nawiedzać 
parafie Diecezji Warszawsko- Pra-
skiej i innych miejscowości.

W imieniu organizatorów: Ogól-
nopolskiego Komitetu Pamięci Ks. 
Jerzego Popiełuszki i władz Miasta 
Ząbki oraz Ks. Kanonika Edwar-
da Kowary Proboszcza Parafii 
Św. Trójcy  serdecznie zapraszam 
Mieszkańców Ząbek i okolic.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak

Prezes Ogólnopolskiego Komitetu 
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Na zakończenie 2009 roku  medale „ Zło Dobrem Zwyciężaj” z wi-
zerunkiem Ks. Jerzego Popiełuszki Ryszard Walczak Prezes Ogólno-
polskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki w asyście Stefana 
Melaka Prezesa Kręgu Pamięci Narodowej wręczyli Ojcu Eustachemu 
Rakoczemu z Zakonu Ojców Paulinów Jasnej Góry i Panu Władysła-
wowi Stasiakowi Ministrowi Kancelarii Prezydenta RP. 

Medal ten otrzymał również Pan Jan Kasprzyk przewodniczą-
cy Związku Piłsudczyków, odbyło się to w Zamku Królewskim w 
Warszawie podczas uroczystości opłatkowej w dniu 18 grudnia  
2009 r. Natomiast 30 grudnia 2009 r. na wieczorze opłatkowym 
Służby TOTUS TUUS czuwającej od 25 lat przy grobie Ks. Je-
rzego Popiełuszki w Parafii Św. Stanisława Kostki na Warszaw-
skim Żoliborzu po Mszy Świętej prezes Służby Jan Marczak wraz z 
prezesem Ogólnopolskiego Komitetu pamięci Ks. Jerzego Popie-
łuszki wręczyli Ks. Prałatowi Tadeuszowi Karolakowi zaległe wy-
różnienie miniaturowy znaczek „ Zło Dobrem Zwyciężaj” wraz 
z legitymacją oraz medal Służby Parafii Św. Stanisława Kostki. 
  W ten sposób podziękowano Ks. Tadeuszowi Karolakowi za inicjaty-
wę powołania Służby TOTUS TUUS przy grobie męczennika Naszych 
czasów i w Parafiach całego Kraju.
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21 grudnia na wigilijnym 
spotkaniu uczestniczyli rów-
nież samorządowcy: radni z 
przewodniczącym rady na cze-
le, burmistrzowie, skarbnik, 
kierownicy referatów urzędu 
miejskiego, dyrektorzy jedno-
stek organizacyjnych miasta 
(dyrektorzy szkół, przedszkoli, 
MOK, MOSiR, świetlic środo-
wiskowych itd.), księża pro-
boszczowie oraz inni zaproszeni 
goście. Wszystkich zaszczycili 
swoją obecnością poprzedni 
burmistrz Jerzy Boksznajder 

oraz  zastępca szefa Kancelarii 
Prezydenta  Jacek Sasin. Spo-
tkanie rozpoczęto krótką mo-
dlitwą i odśpiewaniem kolęd 
oraz krótkimi przemówieniami 
przewodniczącego, burmistrza 
i honorowych gości. Następnie 
wszyscy zebrani mieli okazję 
złożyć sobie nawzajem osobi-
ste życzenia. Na zakończenie 
krótki program artystyczny za-
prezentowała pod kierunkiem 
p. Anny Kozioł młodzież z ząb-
kowskiego koła teatralnego.

 red.

20 grudnia, w Parku Miejskim odbyła się tradycyjna uroczystość 
przekazania  Światełka Betlejemskiego przez ząbkowskich harce-
rzy, a zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury. Mimo siar-
czystego mrozu do parku przybyło mnóstwo osób, m.in.:  przed-
stawiciele władz miejskich, ząbkowscy księża, harcerze, dorośli 
i młodzież. Uczestnicy obejrzeli krótkie przedstawienie, a potem 
przy ognisku  wspólnie odśpiewali kolędy.  

red.

Wigilia samorządowa

Światełko Betlejemskie 
w Ząbkach
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26 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 odbył się I Festiwal Piosen-
ki Religijnej. Nie brakowało chętnych dzieci do zaprezentowania się w reper-
tuarze religijnym. Nauczyciele religii służyli pomocą w doborze piosenki oraz 
akompaniamentu. Pomysłodawczynią festiwalu była pani Katarzyna Węgrzy-
nek, a realizacją zajęli się wszyscy katecheci: p. M. Chudzik, s. Nazariusza, 
p. O. Radoń. Najpierw odbyły się eliminacje klasowe. W finale wzięło udział 
21 wykonawców. Wszyscy otrzymali nagrody. Pani dyrektor Irena Małysz-
czuk wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będzie kontynuacja 
festiwalu. Staramy się mobilizować jak największą liczbę uczniów do udziału  
w konkursach religijnych. Festiwal Piosenki Religijnej pokazał nam, że dzieci 
lubią śpiewać i chcą prezentować się przed innymi. 

Szczególne podziękowania należą się dla: p. A. Słowik (dekoracja), W. Kocz-
kodaj z kl. VI e (konferansjerka) oraz K. Żochowskiego i M. Jałbrzykowskiego 
z kl. Va (obsługa sprzętu nagłaśniającego).                                 K. Węgrzynek

Święta Bożego Narodzenia to wy-
jątkowy czas dawania i otrzymywa-
nia. Dajemy sobie prezenty, życzenia, 
radość, miłość, uśmiechy i otrzymu-
jemy przeważnie to samo w zamian.
Te święta zapowiadały się w Świetli-
cy wyjątkowo ubogo ze względu na 
kryzys gospodarczy, który nie ominął 
niestety naszych darczyńców i spon-
sorów. Jednak dzięki ogromnemu za-
angażowaniu i wsparciu wielu osób 
udało się zebrać słodycze i zabawki 
oraz środki czystości dla wszystkich 
naszych podopiecznych.

W Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. 
Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach już 
po raz czwarty pani Agnieszka Barba-
chowska i pani Katarzyna Andrzejew-
ska zorganizowały sztab ogólnopolskiej 
Akcji Charytatywnej ”POMÓŻ DZIE-
CIOM PRZETRWAC ZIMĘ 2009”.

Szkolny terenowy Sztab Akcji 
wspiera nas od początku swejdziałalno-
ści na terenie Ząbek. Zarówno ucznio-
wie, jak i rodzice gimnazjalistów, nie 
zawiedli i okazali dużą otwartość na 
hasło Akcji: „Dar naszego serca niech 
wywoła uśmiech na twarzy każdego 
dziecka.” Dziękujemy pani Dyrektor 

Małgorzacie Zyśk za wyrozumiałość i 
serdeczność, z jaką podchodzi do tej, 
tradycyjnej już Akcji.

W „Leśnym Zakątku” - Publicznym 
Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach pani Dy-
rektor Beata Krajewska zaangażowała 
rodziców w zbiórkę słodyczy. Przero-
sła ona nasze najśmielsze oczekiwania. 
"Dzieci są jak nasiona, które posialiśmy. 
Musimy je karmić tak, aby wyrosły na 
zdrowych, silnych i wypełnionych mi-
łością ludzi" ( Fran D. Rosen-Sawyer ). 
Te słowa widniejące na stronie interne-
towej przedszkola można by uzupełnić: 
„…ludzi, którzy umieją dzielić się tą 
miłością z innymi.”

Hojność i otwartość na innych za-
owocowała ponad 60-cioma paczkami 
z artykułami żywnościowymi dla dzie-
ci uczęszczających do naszej Świetlicy.

Zespół Publicznych Szkół Ka-
tolickich w Ząbkach im. Ks. Jana 
Twardowskiego, wśród swoich 
uczniów po raz trzeci przeprowa-

dził zbiórkę środków czystości  
i higieny osobistej dla potrzebujących. 
Pragniemy serdecznie za to podzięko-
wać pani Dyrektor Agnieszce Werem-
czuk, która co roku podejmuje trud 
zorganizowania zbiórki wraz z samo-
rządem uczniowskim, oraz pani Dyrek-
tor Joannie Pytel za wsparcie i pomoc.

My zaś podczas wieczoru wigi-
lijnego w „Schowku” podzieliliśmy 
się z naszymi gośćmi - szanownymi 
przedstawicielami wspomagających 

nas instytucji, opłatkiem, życzeniami 
i wdzięcznością, wspólnie spędzony 
czas umiliły nam jasełka odegrane 
przez naszych podopiecznych.

Wszystkim Państwu, których nie 
sposób wymienić z imienia i nazwiska 
gorąco dziękujemy za wszelaką pomoc 
i radość, którą wnieśliście w ten świą-
teczny czas w nasze życie. Wszyst-
kiego dobrego w Nowym Roku 2010 
życzą wychowawcy i wychowankowie 
„Schowka” – Świetlicy Środowiskowej 
Nr 2 w Ząbkach.

Świąteczny czas 
w przedszkolu „Skrzat”

Jedną z zaplanowanych przez nas 
uroczystości w grudniu była uroczy-
stość wigilijna, którą przeżywaliśmy 
we wszystkich grupach. Wszystkie 
spotkania miały bardzo podniosły 
charakter z uwagi na obecność w 
przedszkolu dyrekcji, wszystkich 
pracowników, rodziców i dzieci oraz 
aktorów Teatru Domowego, którzy 
zaprezentowali sztukę „Stajenka”. 
Dzięki temu przybliżona została 
nam tradycja budowania szopki be-
tlejemskiej na Boże Narodzenie. Po 

tym wspaniałym występie wszystkie 
dzieci zostały obdarowane przez św. 
Mikołaja długo wyczekiwanymi pre-
zentami. Magii wieczoru towarzy-
szyły: zapach choinki, blask świec, 
śpiew kolęd i życzenia.

W oczekiwaniu na ważne świę-
ta wspólne działania zbliżają też 
wszystkich dorosłych. Jak co roku, 
Pani Dyrektor Jolanta Salak zaprosi-
ła na spotkanie wigilijne wszystkich 
pracowników, aktualnie pracujących 
i emerytowanych. Atmosfera tej uro-
czystości była podniosła, gdyż towa-
rzyszyły jej życzenia i dzielenie się 
opłatkiem, wieczerza wigilijna oraz 
śpiew kolęd.

Niebawem kolejne uroczystości: 
Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawa-
łowy oraz otwarcie nowego budynku 
przedszkola przy ul. Westerplatte, na 
które już teraz z radością czekamy.

Dorota Jankowska

I Festiwal 
Piosenki Religijnej

Gwiazdka w „Schowku”

Wszystkie uroczystości w przedszkolu są dla dzieci radosnym 
przeżyciem. Ich przygotowywanie łączy dorosłych i dzieci, wy-
wołuje potrzebę wzajemnej pomocy, a przedświąteczny nastrój 
udziela się wszystkim. Oczekiwanie na zbliżające się święta 
sprzyja ujawnianiu się pozytywnych odczuć i emocji. 
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List Nr 1: Autobus w okolicy 
ul. Ks. Zycha i Skrajnej

Witam, Panie Burmistrzu mam 
jedno pytanie w związku z budo-
wą ulicy Nowoprojektowanej i 
przedłużeniem linii autobusowej 
170 do Ząbek. Zastanawia minie 
fakt braku zatoczek/ przystanków 
autobusowych na ulicy Skrajnej i 
z tego, co widzę również na ulicy 
Nowoprojektowanej - ale może się 
mylę i są one w planach? Jestem 
mieszkanką osiedla Garden Plaza 
(róg Skrajnej i Nowoprojektowa-
nej) dlatego z niecierpliwością 
czekam na ulicę i autobus. 

Nie wiem jeszcze, gdzie będą 
zlokalizowane przystanki, dlate-
go bardzo proszę o uwzględnienie 
takiego przystanku przy naszym 
osiedlu. Z rozmów z sąsiadami 
wiem, że ułatwiłoby to wielu lu-
dziom codzienne dojazdy do pra-
cy. Zatoczki autobusowe z kolei 
ułatwią poruszanie się samocho-
dem i nie będą powodować kor-
ków, których w Ząbkach i tak jest 
już niemało. 

Pozdrawiam
Mieszkanka

Odpowiedź Burmistrza:

Cieszę się, że aktywnie inte-
resuje się Pani miejskimi inwe-
stycjami. Faktycznie, odbyły się 
rozmowy w sprawie przedłużenia 
linii autobusowej 170 do Ząbek, 
w tym ulicą Ks. Zycha i Skrajną. 
W tym rejonie będą jednak zorga-
nizowane przystanki uliczne (bez 
zatoczek). Planuje się zorganizo-
wanie przystanku autobusowego 
w pobliżu Waszego osiedla. 

Przystanek prawdopodobnie 
będzie oddalony od skrzyżowania 
o kilkadziesiąt metrów ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Wtedy 
zostanie wykonane również do-
datkowe przejście dla pieszych. 
Szczegóły linii autobusowej będą 
ustalane tuż przed jej urucho-
mieniem, ale nie wcześniej niż 
po wybudowaniu ulicy Maczka i 
zmiany organizacji ruchu w ulicy 
Kopernika i Powstańców – czyli 
w okolicach wakacji 2010. 

Pozdrawiam
Burmistrz Miasta Ząbki,

Robert Perkowski. 

Listy Nr 2: Przyłącza telefo-
niczne, kablówki i inne kontra 
nowo wybudowana droga

Witam Panie Burmistrzu. Na 
wstępie chciałbym podzięko-
wać za szybkie prace związane z 
utwardzeniem naszej ulicy. Jed-
nakże jest pewien mankament, 
który myślę, że w niedługim cza-
sie będzie też poruszany przez 
innych nowych mieszkańców ul. 
Torfowej na odcinku Bema-No-
wa. Otóż mieszkając w centralnej 
części tej ulicy nie mam dostępu 
do żadnej usługi telekomunika-
cyjnej (TP S.A. i UPC). 

Wiem, że kiedyś ta część ulicy 
była niezamieszkana, jednak teraz 
są tu nowe domy, więc prosiłbym 
o zainteresowanie tą sprawą. 

Pozdrawiam
Mieszkaniec

Odpowiedź Burmistrza:

Witam Pana serdecznie. Dzię-
kuje za zainteresowanie tą spra-
wą, nie mniej jednak nie bardzo 
wiem co w tym zakresie miałoby 
zrobić miasto. Usługi, które Pan 
wymienił (TP S.A. i UPC) są 
świadczone przez w pełni komer-
cyjne instytucje. Jeżeli zamierza 
Pan skorzystać z ich usług, pro-
ponuję się zgłosić do tych przed-
siębiorstw. 

Zapewniam Pana, że mają do-
świadczenie we współpracy z 
gminami i załatwianiu tego typu 
spraw. Miasto niestety nie buduje 
tego typu instalacji, gdyż pono-
szenie nakładów na cudzy mają-
tek jest niezgodne z prawem. 

Zdaję sobie sprawę, że po wy-
budowaniu drogi koszt wyko-
nania przyłącza do Pana posesji 
może być większy, czasami na-
wet niemożliwy do wykonania 
w okresie gwarancyjnym jezd-
ni. Zapewniam jednak, że przed 
przystąpieniem do budowy drogi 
były wysłane pisma z informacją 
o terminie rozpoczęcia inwestycji 
do wszystkich gestorów sieci (w 
tym wymienione przez Pana). 

W tej sytuacji, jedynym rozwią-
zaniem, które mogłoby zaspokoić 
oczekiwania to zrezygnowanie z 
budowy tej drogi. Nie wiem jed-

nak, czy taka decyzja spodobała-
by się Panu i innym mieszkańcom 
tej ulicy.

Nawierzchnia drogi zosta-
ła wykonana z kostki brukowej 
(między innymi z powodów, jakie 
Pan podał). Po upływie okresu 
gwarancyjnego, istnieje techno-
logia pozwalająca na rozebranie 
fragmentu nawierzchni i bezśla-
dowego jej odtworzenia. 

W okresie gwarancyjnym nie 
wydajemy zgody na wejście w 
teren, chyba, że inwestor zagwa-
rantuje nam zachowanie posiada-
nej przez nas gwarancji. Wtedy, 
sprowadza się do tego, że wyko-
nawcą przyłącza jest budowniczy 
drogi, wówczas nie ma proble-
mów z ciągłością okresu gwa-
rancyjnego. Natomiast po okresie 
gwarancyjnym, wykonane przy-
łącze odbiera pracownik urzędu 
sprawdzając jakość odtworzenia 
nawierzchni.

Szkoda, że nie wykonali Pań-
stwo przyłącza przed lub w trak-
cie budowy drogi. Na pewno 
byłoby taniej i szybciej. Teraz 
niewiele możemy w tym zakresie 
zrobić.

Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Ząbki.

Robert Perkowski.

List Nr 3: Zachowajmy zielo-
ne miejsca Ząbek, uporządkuj-
my chaotyczną zabudowę

Witam serdecznie. Jestem nową 
właścicielką nieruchomości poło-
żonej w drugiej linii zabudowy 
ulicy Zielenieckiej i bezpośrednio 
sąsiadującej z pustym terenem 
rozciągającym się wzdłuż ul. Stef-
czyka. 

Chce zamieszkać na tej dział-
ce, a wybierając ją najważniejsze 
było to, żeby nie sąsiadowała z 
osiedlami. Wiem, że jest tam kilku 
właścicieli .Jest to bardzo piękne 
zielone miejsce, jest tam trochę 
drzew. Ząbki są coraz ładniejsze 
i zieleń jest jak najbardziej po-
trzebna. 

Składam na Pańskie ręce wiel-
ką prośbę, aby te tereny były od-

powiednio zachowane. Ten teren 
jest stworzony, by być pięknym 
ząbkowskim parkiem. A już na 
pewno nie kolejnym osiedlem 
mieszkaniowym. Bardzo proszę 
nie pozwolić deweloperom budo-
wy kolejnego osiedla.

Dziękuję 
Mieszkaniec

Odpowiedź Burmistrza:

Witam. Zdaję sobie sprawę z 
wielu niedogodności mieszkania 
w tamtym rejonie, dlatego tym 
bardziej cieszy mnie ten optymi-
styczny list. 

Podobnie jak Pani jestem zwo-
lennikiem ładu przestrzennego, 
estetycznej i zrównoważonej 
zabudowy. Niestety wiele spraw 
kilka lat temu wymknęło się spod 
gminnej kontroli. Po pierwsze, 
w 2005 roku kompetencje w za-
kresie wydawania pozwoleń na 
budowę zostały całkowicie prze-
niesione do powiatów (Starostwo 
Powiatowe Wołomin) i burmistrz 
ani gminni urzędnicy nie wydają 
pozwoleń na budowę. W 2003 
roku został przegłosowany Miej-
scowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego przez ówczesna 
Radę Miasta. Niestety zawiera on 
wiele błędów, nieścisłości, gdyż 
autorzy tamtego planu nie prze-
widzieli tak gwałtownego rozwo-
ju. Skutkiem tego są chaotycznie 
powstające budynki. 

Od 2007 roku staramy się 
zmienić MPZP i poprawić niektó-
re jego błędy. Niestety z uwagi na 
zmieniające się w międzyczasie 
przepisy (zwłaszcza dotyczące 
ochrony środowiska), z uwagi na 
nową instytucję (Regionalną Dy-
rekcję Ochrony Środowiska) oraz 
przez obszar NARURA 2000, 
jaki powstał w pobliżu Ząbek, 
plan stanął w miejscu. Pomimo, 
iż studium jest gotowe do publi-
kacji, z uwagi na poprzednie nie 
jesteśmy w stanie uzgodnić go 
w Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska. Mam nadzieję, 
że przyszły rok będzie dla nas 
bardziej optymistyczny w tym 
zakresie.

Pozdrawiam serdecznie.
Burmistrz Miasta Ząbki,

Robert Perkowski.

Listy Mieszkańców
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW  
NA TERENIE MIASTA ZĄBKI

odpady będą zbierane w godz. 8-18
OPDADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 800 

(ODPADY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ MOGĄ NIE ZOSTAĆ ZABRANE)

Legenda:
REJON 1 

(nr-y parzyste 11 Listopada do północnej granicy Zą-
bek – granica z Markami) – odpady będą zbierane w 
pierwszą środę miesiąca

REJON 2 
(nr-y nieparzyste 11 Listopada do torów kolejowych) – 
odpady będą zbierane w drugą środę miesiąca 

REJON 3 
(od torów kolejowych poprzez część ulicy Piłsudskiego 
(nr-y od 1 do 55) do nieparzystej części ulicy Szwole-
żerów oraz ulica Zaciszna) – odpady będą zbierane w 
trzecią środę miesiąca

REJON 4 
(część ulicy Piłsudskiego (nr-y od 56) poprzez parzy-
stą część ulicy Szwoleżerów do południowych granic 
Ząbek) – odpady będą zbierane w czwartą środę mie-
siąca

Do worków na papier (niebieskie worki) 
wrzucamy:
- Gazety, książki, zeszyty
- Katalogi, prospekty, foldery
- Torby i worki papierowe
- Tekturę i kartony oraz opakowania wykona-
ne z tych materiałów (z wyjątkiem segregato-
rów zawierających plastik i metal oraz karto-
ników po mleku i napojach)

Do worków na plastiki (żółte worki) wrzu-
camy:
- Opakowania po płynach i napojach typu pe-
t-y (z wyjątkiem kartoników po mleku i na-
pojach)
- Opakowania po chemii gospodarczej
- Folie, reklamówki i woreczki foliowe

Do worków na szkło (zielone worki) wrzu-
camy:
- Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe 
(butelki i słoiki) wolne od zanieczyszczeń me-
talami i tworzywami sztucznymi (bez nakrę-
tek i obrączek)
- Szkło nie może być potłuczone

SEGREGACJA WYSTAWIONA NIEZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NIE ZOSTANIE ZABRANA  
(DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI ULIC GRANICZNYCH – 11 LISTOPADA I SZWOLEŻERÓW)  

WORKI ZAWIERAJĄCE ODPADY INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE NA WORKACH  
NIE BĘDĄ ZABIERANE!

W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄ ZABIERANE WORKI ZAWIERAJĄCE STYROPIAN, ZABAWKI,  
ODPADY GUMOWE, SZKŁO HARTOWANE, KARTONIKI PO NAPOJACH (MLEKU)!

Miesiąc I Rejon II Rejon III Rejon IV Rejon

Styczeń 6 13 20 27
Luty 3 10 17 24
Marzec 3 10 17 24
Kwiecień 7 14 21 28
Maj 5 12 19 26
Czerwiec 2 9 16 23
Lipiec 7 14 21 28
Sierpień 4 11 18 25
Wrzesień 1 8 15 22
Październik 6 13 20 27
Listopad 3 10 17 24
Grudzień 1 8 15 22

Nowy harmonogram odbioru selektywnej zbiórki odpadów NA ROK 2010

WSZYSTKIE WORKI  
MUSZĄ BYĆ  
ZAWIĄZANE!

Od stycznia 2010 r. 
ulega zmianie dzień odbioru 

odpadów segregowanych 
z terenu Miasta Ząbki  na   

ŚRODĘ
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Szkoły biorące udział w kon-
kursie przedstawiały swoje dzia-
łania, inicjatywy i inne wydarze-
nia z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska z ostatnich dwóch 
lat.

Drugie miejsce zajęła SP nr 
7 z Wołomina, a trzecie SP z 
Tłuszcza. Jury przyznało również 
wyróżnienia dla: Zespołu Szkół 
Terenów Zieleni z Radzymina, 
SP z Ostrówka oraz SP Nr 4 z 
Wołomina

Finał konkursu i wręczenie 
nagród miały miejsce 14 grudnia 
2009 r.

Gratulujemy naszej szkole.
red.

Najaktywniejsza 
szkoła z ekologii

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Franciszka Kleberga wygrała 
konkurs ekologiczny na najaktywniejszą szkołę, prowadzącą 
działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie powiatu 
wołomińskiego.

Na przełomie listopada i grud-
nia uczniowie klas I świetlicy Filii 
Szkoły Podstawowej przy ul. Ko-
ścielnej uczestniczyli w realizacji 
projektu przyrodniczo-ekologicz-
nego autorstwa K. Markowskiej i 
K. Słowik. 

Celem tego przedsięwzięcia 
było rozwijanie świadomości 
ekologicznej dzieci, poznawanie 
ekosystemu lokalnego środowiska 
oraz zagrożeń płynących z jego 
zanieczyszczania. 

Podczas spaceru w pobliskim 
lesie dzieci uczyły się zdobywa-
nia informacji o przyrodzie oraz 

poznały rodzaje zanieczyszczeń 
wytwarzanych przez człowieka. 

Następnie wykonały sponta-
niczne prace plastyczne z ma-
teriałów naturalnych, a w obra-
zach rysunkowych i malarskich 
zawarły swoje obawy związane 

Relacja Ząbki - Warszawa Wileńska 
(od poniedziałku do piątku):

4:29, 4:59, 5:14, 5:29, 5:44, 5:59, 6:19, 6:29, 6:39, 6:59, 7:09, 
7:21, 7:29, 7:39, 7:49, 7:59, 8:19, 8:29, 8:35, 8:44, 9:14, 9:44, 
9:59, 10:29, 10:59, 11:29, 11:59, 12:29, 12:59, 13:29, 13:59, 14:16, 
14:29, 14:59, 15:29, 15:59, 16:19, 16:29, 16:46, 16:59, 17:16, 
17:28, 17:46, 17:59, 18:16, 18:29, 18:44, 19:29, 19:58, 20:29, 
20:59, 21:59, 22:59

Relacja Ząbki - Warszawa Wileńska 
(w soboty, niedziele i święta):

4:29, 4:59, 5:29, 5:59, 6:29, 6:59, 7:29, 7:59, 8:29, 8:44, 9:44, 
9:59, 10:29, 10:59, 11:59, 12:59, 13:29, 13:59, 14:29, 14:59, 15:29, 
15:59, 16:29, 16:59, 17:28, 17:59, 18:29, 18:44, 19:29, 19:58, 
20:29, 20:59, 21:59, 22:59

Relacja Ząbki - Tłuszcz 
(od poniedziałku do piątku):

4:51, 5:21, 5:36, 5:51, 6:16, 6:51, 7:16, 8:01, 8:16, 8:46, 9:16, 9:36, 
9:51, 10:51, 11:16, 11:51, 12:17, 12:51, 13:16, 13:51, 14:16, 14:36, 
14:51, 15:01, 15:16, 15:36, 15:52, 16:01, 16:18, 16:36, 16:51, 
17:01, 17:17, 17:36, 17:51, 18:01, 18:17, 18:26, 18:51, 19:16, 
19:51, 20:16, 20:51, 21:16, 22:01, 22:51, 23:51

Relacja Ząbki - Tłuszcz 
(w soboty, niedziele i święta):

4:51, 5:51, 6:16, 6:51, 7:16, 8:01, 8:16, 9:01, 9:16, 9:51, 10:51, 
11:51, 12:17, 12:51, 13:16, 13:51, 14:16, 14:51, 15:16, 15:52, 
16:18, 16:51, 17:17, 17:51, 18:17, 18:51, 19:16, 19:51, 20:16, 
20:51, 22:01, 22:51, 23:51, 1:51

Relacja Ząbki - Małkinia 
(od poniedziałku do piątku):

4:51, 5:51, 6:51, 7:16, 8:01, 8:46, 9:16, 9:51, 10:51, 11:16, 11:51, 
12:51, 13:16, 13:51, 14:51, 15:16, 15:52, 16:18, 16:51, 17:17, 17:51, 
18:26, 18:51, 19:16, 19:51, 20:16, 20:51, 21:16, 22:01, 22:51

Relacja Ząbki - Małkinia 
(w soboty, niedziele i święta):

4:51, 5:51, 6:51, 7:16, 8:01, 9:16, 9:51, 10:51, 11:51, 12:51, 13:16, 
13:51, 14:51, 15:16, 15:52, 16:18, 16:51, 17:17, 17:51, 18:17, 
18:51, 19:16, 19:51, 20:16, 20:51, 22:51

Opracował: Łukasz  Sobczak 

W następnym numerze przedstawimy rozkład jazdy Linii X

Rozkład jazdy PKP

„Przyroda moim domem” z zaśmiecaniem środowiska, w 
którym żyją. 

Materiały dla dzieci do wyko-
nania prac plastycznych zostały 
zakupione przez Starostwo Po-
wiatu Wołomińskiego w ramach 
zadania pod nazwą „Nie zaśmie-
caj naszej małej Ojczyzny, nie ży-
jesz w niej sam”.                  KM
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Wymagania niezbędne: 
Do konkursu może przystąpić osoba, 

która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończyła 21 lat,
3. korzysta z pełni praw publicznych,
4.posiada co najmniej wykształcenie 

średnie,
5.cieszy się nienaganną opinią,
6. nie była skazana prawomocnym wy-

rokiem sądu za ścigane z oskarżenia pu-
blicznego i umyślnie popełnione przestęp-
stwo lub przestępstwo skarbowe,

7. ma uregulowany stosunek do służby 
wojskowej,

8.jest sprawna pod względem fizycz-
nym i psychicznym, 

Wymagania dodatkowe: prawo 
jazdy kat. B,  znajomość obsługi kompute-
ra, posiadanie udokumentowanych umie-
jętności sportowych, komunikatywność, 
rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność 
organizacji czasu pracy.   

Zakres wykonywanych zadań:
1. ochrona spokoju i porządku w miej-

scach publicznych,
2.czuwanie nad porządkiem i kontrola 

ruchu drogowego – w zakresie określonym 
w przepisach o ruchu drogowym,

3. współdziałanie z właściwymi pod-
miotami w zakresie ratowania życia i zdro-

wia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii 
technicznych i skutków klęsk żywiołowych 
oraz innych miejscowych zagrożeń, 

4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, 
katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 
albo miejsc zagrożonych takim zdarze-
niem przed dostępem osób postronnych 
lub zniszczenia śladów i dowodów, do mo-
mentu przybycia właściwych służb, a także 
ustalenie, w miarę możliwości, świadków 
zdarzenia,

5. ochrona obiektów komunalnych i 
urządzeń użyteczności publicznej,

6. współdziałanie z organizatorami i in-
nymi służbami w ochronie porządku pod-
czas zgromadzeń i imprez publicznych, 

7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do 
izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamiesz-
kania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim 
dają powód do zgorszenia w miejscu pu-
blicznym, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu in-
nych osób, 

8. informowanie społeczności lokalnej 
o stanie i rodzajach zagrożeń, a także ini-
cjowanie i uczestnictwo w działaniach ma-
jących na celu zapobieganie popełnianiu 
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym i współdziałanie w tym 
zakresie z organami państwowymi, samo-
rządami i organizacjami społecznymi, 

9. konwojowanie dokumentów, przed-
miotów wartościowych lub wartości pie-
niężnych dla potrzeb gminy.  

Wnioski kandydatów przystępują-
cych do konkursu powinny zawierać:

 1)  kserokopia dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość,

 2)  CV i list motywacyjny, 
 3)  kserokopia dokumentu poświadcza-

jącego wykształcenie,
 4)  kserokopia dokumentu potwierdza-

jącego doświadczenie zawodowe,
 5) oświadczenie, że kandydat nie był 

prawomocnie skazany za przestępstwo 
umyślne, 

 6) oświadczenie, że kandydat ma peł-
ną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych,

 7) podpisana klauzula o treści: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą  
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  
poz. 926 ze zm.)”,

 8)  informacja z Krajowego Rejestru Kar-
nego o niekaralności i orzeczenie lekarskie  
o stanie zdrowia (tylko w stosunku do 
osób, którym zostanie przedstawiona 
propozycja zatrudnienia). 

Dokumenty należy składać oso-
biście, w zamkniętych kopertach lub 
przesłać pocztą (decyduje data wpły-
wu) z podanym adresem zwrotnym  
i dopiskiem  „konkurs ofert pracy – Apli-
kant Straży Miejskiej” w terminie do dnia 
25 stycznia 2010 r. w Biurze Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miasta Ząbki, 05-091 Ząb-
ki, ul. Wojska Polskiego 10 .

Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl – kon-
kursy na wolne stanowiska pracy oraz 
na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. 
Wojska Polskiego 10.

Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 usta-
wy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samo-
rządzie terytorialnym i ustawę o 
pracownikach samorządowych /
Dz.U.Nr 32 poz. 191 z później-
szymi zmianami/ informuje się, 
że w dniach od 22.12.2009 r. do 
20.01.2010 r. wyłożony jest do 
publicznego wglądu spis inwen-
taryzacyjny mienia podlegające-
go komunalizacji obejmującego 
nieruchomość przeznaczoną pod 
ogródki działkowe w Ząbkach, re-
jon ul. Wyszyńskiego   i ul. Wol-
ności oznaczoną w ewidencji grun-
tów jako działka nr 1, 2, 3 z obrębu 
0008-01-08 o łącznej pow. 15,8401 
ha, objętą KW Dobra Ziemskie 
Drewnica Dz. 264 cz., 217cz. i 
działka nr 14/2, 11, 41, 42 z obrębu 
0001-01-01 o łącznej pow. 16,7979 
ha, objętą KW Klonia Drewnica 
Dz. 87 cz..

Osoby, których interes prawny 
dotyczy ustaleń zawartych w spisie 
inwentaryzacyjnym mogą w wyżej 
wymienionym terminie zgłaszać 
zastrzeżenia do Komisji Inwenta-
ryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr 
XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 07.08.2008 r. - pok. 22 Urzędu 
Miasta

Wywieszono dnia:22.12.2009 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach
ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Straży Miejskiej na 2 stanowiska aplikant  Straży Miejskiej. 

Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z 
dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracowni-
kach samorządowych /Dz.U.Nr 32 
poz. 191 z późniejszymi zmiana-
mi/ informuje się, że w dniach od 
18.12.2009 r. do 16.01.2010 r. wy-
łożony jest do publicznego wglądu 
spis inwentaryzacyjny mienia pod-
legającego komunalizacji obejmu-
jącego nieruchomości przeznaczone 
pod drogi w Ząbkach, ul. Wolności 
oznaczona w ewidencji gruntów jako 
działki nr 10 cz (nr dz. proj. 10/3), 
nr 16/2 cz. (nr dz. proj. 16/5, 16/6, 
16/8, 16/11, 16/13, 16/15, 16/16), 
nr 16/3 cz. (nr dz. proj. 16/18), nr 
17 cz. (nr dz. proj. 17/1, 17/3, 17/4, 
17/5)  z obrębu 0001-01-01 i dział-
ka nr 77/2 cz. (nr dz. proj. 77/5) z 
obrębu 0002-01-02 o łącznej pow. 
0,0934 ha, ul. P. Skargi oznaczona 
w ewidencji gruntów jako działka nr 
40/5 cz. (nr dz. proj. 40/11) z obrębu 
0004-01-04 i działka nr 106 cz. (nr 

dz. proj. 106/5) z obrębu 0005-01-
05 o łącznej pow. 0,0733 ha oraz ul. 
Langiewicza oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działki nr 35/2 (nr dz. 
proj. 35/2), nr 36/2 cz. (nr dz. proj. 
36/3) z obrębu 0029-03-05 i działka 
nr 91 cz. (nr dz. proj. 91/1) z obrębu 
0031-03-07 o łącznej pow. 0,2865 ha. 
Oznaczenie części działek ewi-
dencyjnych jako projektowane 
za mapą sytuacyjną nieruchomo-
ści KERG:031-413/1/09/0001, 
K E R G : 0 3 1 - 4 1 3 / 2 / 0 9 / 0 0 0 1 , 
K E R G : 0 3 1 - 4 1 4 / 0 9 / 0 0 0 5 ,                      
KERG: 031-416/09/0031.Osoby, 
których interes prawny dotyczy usta-
leń zawartych w spisie inwentaryza-
cyjnym mogą w wyżej wymienio-
nym terminie zgłaszać zastrzeżenia 
do Komisji Inwentaryzacyjnej powo-
łanej Uchwałą Nr XXIX/202/2008 
Rady Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 
r. - pok. 22 Urzędu Miasta

Wywieszono dnia:18.12.2009
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki 
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości gruntowej oznaczo-
nej w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako działka nr 2 o pow. 0,5944 
ha, położonej w obrębie 0020, przy 
ul. Stefana Batorego 4, objętej księ-
gą wieczystą nr WA1W/00032059/3.

Przetarg odbędzie się dnia 16.03.2010 r. 
o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Miasta Ząbki, przy ulicy Wojska Polskiego 
Nr 10. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi: 5 164 718,70 zł – zawiera podatek 
VAT. Wadium: 300 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wpłacenie wadium  w gotówce do dnia 
11.03.2010 r.. na konto nr 44 1240 1040 
1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpły-
wu środków na konto)

Zgodnie z Miejscowym Planem Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta Ząb-
ki, nieruchomość jest położona w obszarze 
przeznaczonym do zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, w strefie konserwa-
torskiej miasta – ogrodu (możliwość za-
budowy do 10 kondygnacji). Lokalizacja 
nieruchomości: centrum Miasta Ząbki, 
ok 10 km od centrum Warszawy. Komuni-
kacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja 
autobusowa ( ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie www.
umzabki.bip.org.pl ( w zakładce tablica 
ogłoszeń / przetargi), www.zabki.pl oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. 
Wojska Polskiego 10.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Zgodnie z wystąpieniem Dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Warszawie, 
uprzejmie informuję, że zgodnie z 
ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o po-
wszechnym spisie rolnym (Dz. U. Nr 
126 z dnia 10 sierpnia 2009 poz. 1040)                  
w dniach od 1 września do 31 paździer-
nika 2010 roku według stanu na dzień 
30 czerwca 2010 roku o godz. 24:00 
na terytorium kraju przeprowadzony 
zostanie Powszechny Spis Rolny, któ-
rego celem jest dostarczenie informa-
cji z dziedziny rolnictwa w zakresie i 
terminach określonych przez Komisję 
Europejską, zapewnienie bazy infor-

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU

OGŁOSZENIE macyjnej o gospodarstwach rolnych 
i związanych z nimi gospodarstwach 
domowych, koniecznej dla realizacji 
krajowej, regionalnej i lokalnej polity-
ki rolnej oraz społecznej na wsi, anali-
za zmian, jakie zaszły w rolnictwie na 
przestrzeni lat 2002-2010, wykonanie 
zobowiązań Polski w zakresie dostar-
czenia informacji dla potrzeb innych 
niż EUROSTAT organizacji między-
narodowych (FAO, OECD i inne), 
aktualizacja pospisowego statystycz-
nego rejestru gospodarstw rolnych i 
leśnych, a tym samym przygotowanie 
operatów do różnotematycznych ba-
dań reprezentacyjnych z zakresu rol-
nictwa (w latach następnych).

    Urząd Miasta Ząbki
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8 stycznia w MOK-u przy Orlej odbył się finał I Kon-
kursu Kolęd Obcojęzycznych. Organizatorami tego 
przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego i Miejski Ośrodek Kultury. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie wszystkich ząbkowskich 
szkół podstawowych. Natomiast 10 stycznia, o godz. 
17.30 odbył się Koncert Laureatów, w programie którego 
widzowie mogli obejrzeć spektakl "Opowieść Wigilijna" 
w wykonaniu koła teatralnego MOK, wysłuchać kolęd 
niemieckich i angielskich śpiewanych przez zwycięzców 
konkursu oraz podziwiać występ młodzieżowego zespołu 
„Intellect".                                             AK

I Ząbkowski Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

SOLIŚCI KL I-III
Julia Sosnowska 
Klaudia Szerszeń

SOLIŚCI KL. IV-VI
Daniel Rzymowski
Wojciech Nowosadzki
Aneta Wyszyńska

ZESPOŁY KLASY I- III
"Nikolaus"
Julia Kosierkiewicz
Jakub Grzymała
Dominika Lubiak
Paweł Niski
Milenka Popłańska
Monika Lidzbarska
Sandra Tonderys

ZESPOŁY IV-VI
Julia Czapla
Dominika Woźniak

Julia Radek
Klaudia Sikora
Natalia Wąsik
Ania Olszewska

LAUREACI KONKURSU


