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NOWE PRZEDSZKOLE W ZĄBKACH
W ostatnim czasie zanotowano znaczący wzrost liczby mieszkańców w Ząbkach.
W bardzo dużym tempie przybywa najmłodszych mieszkańców. Wzrost ten nie pozostaje bez wpływu na politykę inwestycyjną
miasta. – Konieczność budowy nowego
przedszkola jest efektem stale rosnących
potrzeb naszych mieszkańców, wynikających ze wzrostu liczby mieszkańców. Jeszcze
5 lat temu przedszkole przy ul. Westerplatte miało 4 oddziały, tak jak pierwotnie zaplanowano. Jednak w przeciągu ostatnich
5 lat przedszkole 4 – oddziałowe stało się
przedszkolem 9 – oddziałowym. W tym roku
szkolnym z obiektu korzysta ponad 220
przedszkolaków. Jak widać liczba ta zdecydowanie przekracza możliwości lokalowe
– mówi Grzegorz Mickiewicz, wiceburmistrz
Ząbek.

Najpierw dokumentacja
Na początku sierpnia br. został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji
wybudowania nowego przedszkola 12 – oddziałowego przeznaczonego dla 300 dzieci.
Do procedury konkursowej zgłosiły się trzy
firmy: dwie z Warszawy, jedna z Białegostoku. Jedna z ofert nie spełniała wymogów
formalnych. Do kolejnego etapu zostały
zaproszone dwie firmy. Zwycięzcą okazała
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się firma z Białegostoku, która zaoferowała niższą cenę za wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej koniecznej
do wybudowania tego przedszkola.
31 października została podpisana
umowa z wykonawcą tej dokumentacji
z terminem wykonania do końca tego roku.
– Ta dokumentacja trafi do nas na koniec
roku. Następnie będziemy mogli się ubiegać
o pozwolenie
na budowę. Procedurę przetargową będziemy
chcieli rozpocząć
jeszcze
w
przyszłym
roku.
Pewne
środki zostały
zabezpieczone
w projekcie budżetu miasta,
ale musi to zostać jeszcze zatwierdzone
przez
Radę
Miasta.
Gdy
otrzymamy
tę zgodę, to w przyszłym roku zaplanujemy przeprowadzenie prac rozbiórkowych
istniejącego przedszkola, a następnie
będzie można rozpocząć prace związane

z budową tego obiektu – ocenia wiceburmistrz Mickiewicz.

Nowoczesny obiekt
W chwili obecnej na działce przy ul. Westerplatte znajduje się istniejące przedszkole
o konstrukcji drewnianej przeznaczone do rozbiórki oraz dwa budynki drewniane wskazane
do pozostawienia i zaadoptowania.
Projektanci,
tworząc
koncepcję,
za podstawowe cele projektowe przyjęli:

Stare przedszkole już się wysłużyło

tworzenie obiektu przyjaznego dzieciom,
zapewnienie maksimum bezpieczeństwa
oraz taniego w budowie i eksploatacji.
Ciąg dalszy na str. 9
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CO DALEJ Z TRAMWAJEM?
Kilka miesięcy temu lokalne i regionalne
media pisały o pomyśle budowy trasy tramwajowej w Ząbkach. W tej sprawie pojawiły
się już konkretne dokumenty.
29 października do ząbkowskiego Urzędu trafiło przygotowane przez firmę Trans
Eco „Studium przedłużenia trasy tramwajowej do Ząbek”. – Po zapoznaniu się z tym
dokumentem mogę powiedzieć, że wnioski
są dla nas bardzo pozytywne. Posiadanie
tego dokumentu oznacza, że w najbliższym czasie spotkamy się z prezesem spółki
Tramwaje Warszawskie. Rozmawiając z zarządem spółki, przedstawimy tę koncepcję.
Sądzę, że wraz z olbrzymim przyrostem naturalnym istnieje potrzeba, żeby wybudować
trasę tramwajową. Absolutnie nie będzie
to konkurencja dla kolei – informuje zastępca burmistrza Grzegorz Mickiewicz.
Wiadomo, że wybudowanie trasy tramwajowej do Ząbek nie jest tanim przedsię-

wzięciem. Oszacowany koszt całkowity tej
trasy wraz z zakupem taboru, z parkingiem
strategicznym „Parkuj i jedź” oraz systemem informacji pasażerskiej został oszacowany na kwotę ponad 355 mln zł, z czego
na zakup taboru przypada 170 mln zł.
Następstwem spotkania z prezesem zarządu Tramwaje Warszawskie będzie spotkanie z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz Waltz. – Zależy nam, aby projekt
budowy takiej trasy znalazł się w dokumentach strategicznych Warszawy, w studium
uwarunkowań, wieloletnim planie inwestycyjnym, gdyż stroną wnioskującą w porozumieniu z miastem Ząbki byłaby Warszawa.
Trasa ta przebiegałaby w ¼ przez teren
naszego miasta. Sprawa jest o tyle pilna,
że w grę wchodziłoby staranie się o środki
zewnętrzne. Najlepszym sposobem na sfinansowanie tej inwestycji będzie ubieganie
się właśnie o środki zewnętrzne. Jest taka
możliwość, ale moim
zdaniem
tylko
w obecnym okresie programowania,
czyli do roku 2013.
Później najprawdopodobniej Warszawa zostanie wyłączona z możliwości
aplikowania o środki
z Unii Europejskiej.
Sprawa jest zatem
bardzo pilna i tak
ją traktujemy – uważa
wiceburmistrz
Mickiewicz.
red.

Szanowni Państwo

Drodzy Ząbkowianie

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy na Prawo i Sprawiedliwość, a w szczególności tym, którzy zaufali
naszym kandydaturom. Choć co prawda
nie weszliśmy do Parlamentu, to uzyskaliśmy dobre wyniki, które są dla nas zobowiązaniem do dalszej rzetelnej i uczciwej pracy
dla dobra Ząbek, Powiatu oraz Ojczyzny.
Jacek Sasin, Wojewoda Mazowiecki
Piotr Uściński, Wicestarosta Wołomiński

W imieniu własnym i członków Platformy Obywatelskiej w Ząbkach, dziękuję
mieszkańcom naszego miasta za wzorową
postawę obywatelską i udział w wyborach
do sejmu i senatu w dniu 21 października
2007 r. Platforma Obywatelska RP wygrała
wybory w Ząbkach.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom.
Janusz Chibowski , Przewodniczący
Platformy Obywatelskiej w Ząbkach
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ZAPOWIEDZI
KULTURALNE
11 listopada
Powtórka koncertu z Dnia Papieskiego
w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego po
Mszy Św. na godz. 18: 00.
17 listopada
Wernisaż fotografii studyjnej Wojciecha
Laube, godz. 17: 00, MOK, ul. Orla 8. Otwarciu wystawy towarzyszył będzie jak zwykle koncert.
18 listopada
Wieczór z teatrem amatorskim Teatr
MAMRO, godz. 17: 00, MOK, ul. Orla 8
25 listopada
Wieczorek z Kulturką – „Nasza mała
Ojczyzna” (w programie m.in. koncert Grażyny Skowron – Matkowskiej – utwory z repertuaru H. Ordonówny), MOK, ul. Orla 8,
godz. 17: 00

ZĄBKOWSCY
ŁAWNICY
Na ostatniej sesji, 12 października, Rada
Miasta przyjęła uchwałę w sprawie wyboru
ławników do sądów powszechnych.
Do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga
wWarszawie wybrano Jana Sandomierskiego oraz Elżbietę Marię Skrzypczak.
Do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wybrano Wiesławę Bożenę Benedysiuk.
Do Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi - Południe w Warszawie do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych została wybrana Maria
Anna Staszewska.
Natomiast na ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie zostały wybrane
następujace osoby: Jolanta Bławdziewicz,
Zbigniew Mieczysław Forysiak, Agnieszka
Ewa Pietrak, Elżbieta Konstancja Socha,
Anna Cecylia Uścińska, Urszula Władysława Wójcik, Alina Maria Zaorska, Maria
Grażyna Żabicka.
red.
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KOLEJNY SPRZĘT DLA MZK
Pod koniec października na plac Miejskiego Zakładu Komunalnego przyjechał kolejny
sprzęt, w który wyposażono MZK. Po zakupie dwóch traktorów, solarki, pluga i sprzętu
do zbierania liści, przyszła kolej na specjalistyczny sprzęt do zamiatania ulic, czyli ciężarówkę wyposażoną w system czyszczących
szczotek. Jak zapewnia kierownik MZK
Krzysztof Gutowski zakupiony sprzęt jest naprawdę wysokiej klasy. Zamiatarka jest w pełni
zautomatyzowana, pracuje przy tzw. płaszczu
wodnym, który zapewnia, że kurz nie wydostaje się poza obręb działania tej zamiatarki. Ma
bardzo dużą wydajność. W kabinie pojazdu
znajduje się komputer, który steruje wszystkimi podzespołami. Dzięki zainstalowanym kamerom, kierowca posiada podgląd na to, jak
pracują poszczególne elementy podwozia.
– W XXI wieku miotła i łopata to nie jest wystarczający sprzęt do zamiatania ulic. Natomiast wynajmowanie sprzętu od firm prywatnych byłoby bardzo drogą usługą. Sprzątnięcie
1 km drogi kosztuje ok. 1000 zł, a u nas trzeba
byłoby zamieść ok. 45 km jednorazowo, a raz
w miesiącu takie sprzątanie powinno się odbyć. Cały odcinek udałoby się zamieść w ciągu
3–4 dni – informuje kierownik MZK.
Zakup sprzętu został sfinansowany z dwóch
źródeł: ze środków własnych Miejskiego Zakładu Komunalnego (415 tys. zł) oraz z dotacji celowej uchwalonej uchwałą Rady Miasta
na zakup tego sprzętu (500 tys. zł).

Zdaniem wiceburmistrza Grzegorza Mickiewicza zakup tego sprzętu był koniecznością. Do tej pory ulice ząbkowskie były
sprzątane ręcznie przez grupy pracowników

Ponadto pracownik MZK został już przeszkolony na specjalnym dwudniowym szkoleniu
w Czechach, bezpośrednio w siedzibie firmy
Kobit, która zajmuje się instalacją tego typu
urządzeń na podwozia. – Dokonaliśmy wstępnej pracy na terenie miasta, na ul. Wojska Polskiego. Myślę, że testy wypadły bardzo dobrze.

interwencyjnych, praktycznie przy pomocy
łopat i mioteł. Efektywność pracy nie była najlepsza. Ekipa kilkunastoosobowa była w stanie
zamieść zaledwie jedną ulicę dziennie.
W tej chwili trwają prace, aby ją zarejestrować. Zgodę musi wydać także minister transportu z tego względu, że w tego typu urządzeniach kierownica jest po prawej stronie.

Na dniach zaprosimy włodarzy okolicznych
gmin na prezentację tej zamiatarki. Chcemy
udostępniać ten sprzęt odpłatnie innym gminom. Uważam, że poniesiony koszt na zakup
sprzętu zwróci się i to wcale w nie najdłuższym
okresie czasu – podsumowuje wiceburmistrz
Mickiewicz.
red.

KANALIZACJA W UL. JANA PAWŁA II
Trwają prace związane z przebudową kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w ul.
Jana Pawła II. Zadanie to było zaplanowane w
tegorocznym budżecie i zostanie zrealizowane
zgodnie z umową do końca tego roku. W trak-

cie prac został wdrożony projekt organizacji
ruchu tak, żeby mieszkańcy nie mieli problemu z przemieszczaniem się w związku z tym,
że część tej ulicy jest w tej chwili zamknięta.
- Po dotychczasowych pracach, mogę po-

wiedzieć, że stan tego kolektora jest opłakany.
Może się tak zdarzyć, sygnalizuje to w tej chwili wykonawca, że będą potrzebne dodatkowe
prace, w związku z kolizjami gazociągu, czy
sieci elektrycznej. Wykonana kiedyś inwestycja nie była odpowiednio zinwentaryzowana,
dlatego w ziemi można spotkać różnego typu
niespodzianki. Myślę, że może to wpłynąć na
opóźnienie realizacji tej inwestycji. Liczymy
się z taką ewentualnością. Na dzień dzisiejszy robimy jednak wszystko, żeby się zmieścić
w terminie do końca roku – zapewnia wiceburmistrz Mickiewicz. Remont tego kanału
musiał nastąpić jak najszybciej z powodu nieszczelności, co powodowało wyciek i nieprzyjemny zapach.
Wykonanie tego zadania będzie kosztowało prawie milion złotych. W tej chwili prace są
prowadzone na odcinku ul. Jana Pawła II (od
ul. Batorego do ul. Słowiańskiej). W tym roku
zostanie zrobiony cały odcinek Jana Pawła II
aż do ul. Klamrowej.
red.
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POLICJA. JAK JEJ POMÓC?
Wydawało by się, że to policja powinna pomagać. Ale czasem jest tak, że i pomagający potrzebuje pomocy. W jaki sposób Samorząd lokalny może wspierać swoją
policję? Najczęściej przeznaczając pewne kwoty finansowe na tzw. dotacje celowe,
zgodne z porozumieniem zawieranym między obiema stronami. Istotą problemu
jest, czy jest wola pomocy ze strony gminy i czy prośby o pomoc są uzasadnione.
Mogę zapewnić, że wola pomocy jest, a jeśli chodzi o zasadność pomocy oceńcie
Państwo sami po przeczytaniu poniższego artykułu.
Po raz trzeci w tym roku Komendant Powiatowy Policji zwrócił się do Burmistrza Roberta Perkowskiego z prośbą o dofinansowanie zakupu radiowozu dla ząbkowskiej policji.
Rada Miasta nie wyraziła jednak zgody na dofinansowanie. Przyczyną takiej decyzji jest cała
historia, jaka się z tym wiąże.
Problem radiowozów
Otóż po raz pierwszy Komendant Powiatowy Policji zgłosił swoją prośbę o dofinansowanie zakupu radiowozu w kwocie 20 tys. zł.
w pierwszej połowie bieżącego roku. Wtedy
też Burmistrz zadekretował pismo Pana Komendanta do Komisji Społecznej Rady Miasta. Podczas dyskusji Radni z Komisji ustalili,
że w naszym mieście policja powinna posiadać
około pięciu radiowozów i jeden motor. Większość tych radiowozów została wcześniej zakupiona dzięki współfinansowaniu gminy. Stan
faktyczny okazał się jednak inny. Z informacji
od pracowników policji wynikało, że sprawny
jest tylko jeden najstarszy pojazd – polonez.
Pozostałe pojazdy albo były uszkodzone i czekały na naprawy, albo zostały decyzją Komendanta Powiatowego oddelegowane do pracy
w innych gminach naszego powiatu. Skupiwszy się na pojazdach uszkodzonych Komisja
Społeczna ustaliła, że czas oczekiwania na naprawę radiowozu w warsztatach policyjnych
wydłuża się grubo ponad dwa lata!
Jakby tego było mało, okazało się również,
że obsada komisariatu w Ząbkach jest niepełna i w gruncie rzeczy nie miałby, kto jeździć
tymi radiowozami, gdyż przypada jeden patrol
na zmianę. Do tej pory nie są obsadzone wakaty dzielnicowych, za które w każdej chwili
gmina jest w stanie zapłacić.
Tak, ale...
W takim wypadku Komisja Społeczna
określiła Burmistrzowi Ząbek warunki, jakie
musi spełnić Komendant Powiatowy Policji,
aby żądać dodatkowego finansowania.
Jednym z tych warunków było odzyskanie
należnych gminie pojazdów oraz obsadzenie
wakatów. Odpowiedni projekt uchwały przekazującej dotację na zakup radiowozu został
wprowadzony do porządku obrad na ostatniej

4

sesji Rady Miasta. Rada jednak nie przyjęła
projektu Uchwały tym samym nie przekazując dotacji na zakup radiowozu. Ponadto na wcześniejszych sesjach Rada przyjęła
Uchwały pozwalające Burmistrzowi podpisać
porozumienie z Komendantem Powiatowym
w sprawie dofinansowania partoli “drogówki”
na terenie naszego miasta oraz patroli pieszych tzw: OP i inne.
Krótka historia
31 maja 2007 roku na posiedzenie Komisji
Społecznej przyszedł pełniący wtedy obowiązki Komendanta Komisariatu w Ząbkach pan
Sylwester Mierzejewski. Pan Sylwester pojawił
się na Komisji, by przekazać prośbę Komendanta Powiatowego o zgodę na dofinansowanie zakupu innego radiowozu dla
policji w Ząbkach
w kwocie 40 tys. zł.
W
uzasadnieniu
podał, że tym razem nie osobowy,
ale duży radiowóz
tzw. furgon potrzebny jest między
innymi, by móc zabezpieczyć mecze
drużyny
Dolcan
Ząbki w związku z ich wejściem
do trzeciej ligi.
Jako Przewodniczący Komisji Społecznej
podważyłem to uzasadnienie i zadałem pytanie Komendantowi z Ząbek, dlaczego pojawia
się z podobną prośbą w kilka dni po odrzuceniu pierwszej, skoro nie zostały spełnione warunki postawione przez Radę.
Na Komisji
Niestety gość Komisji nic nie wiedział
o wcześniejszej prośbie Komendanta Powiatowego. Oznacza to, że Komendant Powiatowy nie konsultuje potrzeb ze swoją jednostką
podległą. Podczas rozmowy z Komisją okazało
się również, że Komendant Powiatowy oczekuje od Komisji Społecznej wiążącej deklaracji w imieniu całej Rady, że takową dotację do-

stanie. Deklaracja ta miałaby być wystawiona
tego samego dnia na spotkaniu Komisji Społecznej. Zwróciłem uwagę, że Komisja Społeczna nie może deklarować w imieniu całej
Rady tego typu dotacji.
Podczas głosowania Komisja uznała, że należy przyznać dotację na zakup radiowozu i decyzja Komisji została przekazana Burmistrzowi. Burmistrz jednak nie mógł przekazać
wspomnianej kwoty gdyż, do biura Burmistrza
nie wpłynął od Komendanta Powiatowego żaden oficjalny wniosek w tej sprawie. Aby cała
para nie poszła w gwizdek, Burmistrz przyjął
decyzję Komisji Społecznej i potraktował
ją jako wiążącą w przyszłości. W międzyczasie
Rada Miasta zmuszona słabą efektywnością
policji w naszym mieście postanowiła powołać
Straż Miejską.
Na Sesji
Rada była w pełni świadoma, że Staż Miejska nigdy w pełni nie zastąpi policji, jednak
mieszkańcy wciąż żądają poprawy bezpieczeństwa w mieście i alarmują o jawnym łamaniu
prawa, zwłaszcza związanym z zaśmiecaniem.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 17–10–
2007 r. Burmistrz zgłosił do porządku obrad

wspomnianą na wstępie trzecią prośbę Komendanta Powiatowego Policji. Tym razem
prośba dotyczyła dofinansowania w kwocie
20 tys. zł. zakupu radiowozu dla Komisariatu
w Ząbkach. Okazało się, że była to oficjalna
prośba Komendanta Powiatowego opisana
wcześniej i przedstawiona przez Komendanta Komisariatu w Ząbkach. Ponieważ prośba
ta wpłynęła do Burmistrza na dzień przed sesją
Rady, Burmistrz nie przekazał jej do zaopiniowania Komisji Społecznej. Na pytanie Radnych o uzasadnienie zakupu, Radni usłyszeli,
że zakup jest konieczny z powodu awarii czterech z pięciu radiowozów i przeciągającym się
terminem ich naprawy.
Podczas dyskusji nad tematem, zaapelowałem do Radnych o racjonalne podejście
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do problemu policji w Ząbkach. Zwróciłem uwagę na problemy, z jakimi muszą się
zmagać funkcjonariusze policji w naszym
mieście, a sprawa radiowozów nie zawsze
jest na pierwszym miejscu. Wspomniałem
o problemach z ogrzewaniem budynku
Komisariatu, gdzie od kilku lat pracownicy marzną zimą z powodu awarii pieca.
Podkreśliłem problemy kadrowe w policji,
przez które Komisariat w Ząbkach wciąż
ma nieobsadzone etaty dzielnicowych. Zaproponowałem, aby kwoty dotacji dla policji
w Ząbkach przeznaczane były w pierwszej
kolejności na przywrócenie godziwych warunków pracy policjantom oraz na premie
motywacyjne, dzięki którym przy niepełnym
składzie, policjanci będą pracowali wydajniej. Inni Radni proponowali, aby wszelkie

dotacje zostały wstrzymane i przeznaczone
na nową Straż Miejską.
Powyższa sytuacja przedstawia nam obraz
Policji jako instytucji zupełnie niepanującej nad
własną strukturą. Długoletnie naprawy radiowozów, które można wykonać w jeden dzień,
niesamowity problem awarii pieca w budynku
komisariatu i zapewne wiele innych problemów, z którymi nie daje sobie rady Komenda
Powiatowa, zawsze kończą się prośbą o dofinansowanie na zakup radiowozu. Bo to szybciej i łatwiej niż naprawiać stare. Oczekuję,
że następne prośby dotyczące dofinansowania
będą bardziej rzeczowe, a ich wnioskodawcy
będą się kierowali w pierwszej kolejności potrzebami jednostki, której dotacja dotyczy.
Marcin Kubicki
Przewodniczący Komisji Społecznej

RADNI MIASTA ZĄBKI
W związku ze zgłaszanymi sugestiami ze strony
Mieszkańców Ząbek dotyczącymi możliwości kontaktowania się z poszczególnymi Radnymi naszego
Miasta przedstawiamy spis wszystkich Radnych
wraz z terminami dyżurów, które pełnią w Urzędzie.
Podajemy również adresy poczty elektronicznej.
Sławomir Ziemski - przewodniczący Rady Miasta
poniedziałki, w godz. 19.00-20.00
e-mail: radny.ziemski@zabki.pl
Małgorzata Stachera - wiceprzewodnicząca Rady
Miasta
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radna.stachera@zabki.pl
Krzysztof J. Bławdziewicz
ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.30-19.00
e-mail: radny.blawdziewicz@zabki.pl
Andrzej Chibowski
drugi poniedziałek miesiąca w godz.18.30-19.00
e-mail: radny.chibowski@zabki.pl
Zofia Dąbrowska
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.30-19.00
e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl
Agnieszka M. Ignaczak
pierwsza środa miesiąca w godz. 16.30-17.30
e-mail: radna.ignaczak@zabki.pl
Tomasz Kalata
drugi poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00
e-mail: radny.kalata@zabki.pl
Marcin J. Kubicki
trzeci wtorek miesiąca w godz. 18.30-19.00
e-mail: radny.kubicki@zabki.pl

Grzegorz Majtyka
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.majtyka@zabki.pl
Agnieszka Mastalerska
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 18.30-19.30
e-mail: radna.mastalerska@zabki.pl
Artur Murawski
drugi wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.arturmurawski@zabki.pl
Krzysztof Murawski
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.30-18.30
e-mail: radny.krzysztofmurawski@zabki.pl
Barbara Niewiadomska
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radna.niewiadomska@zabki.pl
Zbigniew Okulus
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radny.okulus@zabki.pl
Marek Połomski
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radny.polomski@zabki.pl
Waldemar Stachera
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00
e-mail: radny.stachera@zabki.pl
Tadeusz R. Stworzyjan
pierwsza środa miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.stworzyjan@zabki.pl

Jan Kurowicki
drugi wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl

Adam Szarubko
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.szarubko@zabki.pl

Krzysztof Laskowski
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.laskowski@zabki.pl

Regina Walczak
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radna.walczak@zabki.pl

CO ZROBIĆ
ZE ZUŻYTYM
SPRZĘTEM?
Informacja o zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny działających
na terenie miasta Ząbki (podstawa prawna
– art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz.U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008).

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż
obowiązek utworzenia w Polsce systemu
gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym wprowadziła
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która między
innymi nakłada obowiązek zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych.
Zgodnie z ww. ustawą użytkownik
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych jest obowiązany do oddania
zużytego sprzętu zbierającemu sprzęt.
Z terenu Miasta Ząbek zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny przyjmuje
firma: Miejski Zakład Oczyszczania, ul.
Łukasiewicza 4, 05–200 Wołomin (tel.
022 776 26 35) w miejscu swojej siedziby
od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 14.00.
Odbiór zużytego sprzętu może odbywać
się bezpośrednio u użytkownika sprzętu,
jednak taką potrzebę należy zgłosić telefonicznie Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie oraz pokryć koszty
transportu licząc od km.
Firma ta jest zobowiązana do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz
nieodpłatnego przyjmowania zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, a następnie do przekazania tego
sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania.
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca
hurtowy są obowiązani przy sprzedaży
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych do nieodpłatnego przyjęcia
zużytego sprzętu w ilości nie większej niż
sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty
sprzęt jest tego samego rodzaju.

Ciąg dalszy na str. 7
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DZIEJE SZKOLNICTWA W ZĄBKACH (SP NR 1)
Szanowni Mieszkańcy Ząbek
Dzieje szkolnictwa na terenie Ząbek sięgają XIX wieku.
Od 1862 r. w murach Szkoły Podstawowej Nr 1 kształcą się kolejne
pokolenia młodych ludzi. To tu nauczono ich pisać i czytać, ile

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1
Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach
Drewniany budynek szkoły wybudowany na przełomie 1902/1903, ostatecznie
wyburzony w 1995 r.
Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

jest dwa razy dwa, kim był Mieszko I. Od 145 lat dla wielu mieszkańców Ząbek Szkoła Podstawowa Nr 1 była i jest drugim domem,
w którym przeżyli wiele pięknych chwil.
Zwracam się do wszystkich mieszkańców Ząbek, kadry nauczycielskiej, jak również i do absolwentów z prośbą o pomoc.
Opowiedzcie historię swojej szkoły, a tym samym przyczyńcie
się do poznania i utrwalenia dziejów tak znamienitej placówki.
Z każdym chętnie spotkam się i porozmawiam, proszę o zdjęcia,
pamiątki, świadectwa, dokumenty, dyplomy. Ważne jest wszystko,
co dotyczy szkoły na przestrzeni lat. Moje zainteresowanie tym tematem wynika z faktu, iż jest to szkoła z wieloletnimi tradycjami,
to pierwsza, a zarazem najstarszą szkoła w Ząbkach.
Do dziś dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka
Kleeberga nie doczekały się całościowego ujęcia, mimo długoletniej działalności. Dlatego głównym celem, jaki sobie postawiłam,
jest próba zebrania i usystematyzowania wiedzy na temat historii
i tradycji placówki.
Proszę o kontakt: tel.: 0 791 379 777, e – mail: rebor77@o2.pl

Pierwszy murowany budynek szkoły, którego budowę rozpoczęto w 1937 r.,
a w 1939 r. wykonano parter i pierwsze piętro.
Źródło: zbiory prywatne

ŚLADY WYDARZEŃ I LUDZI
ZWIĄZANYCH Z MIASTEM ZĄBKI
Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza wszystkie osoby interesujące się historią profesjonalnie, ale też pasjonatów historii, do włączenia się w przygotowanie opracowania
historycznego ukazującego miasto Ząbki
na tle wydarzeń z historii kraju. Pragniemy
zidentyfikować wszystkie ważne dla historii miasta miejsca i ludzi z nim związanych.
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Naszym celem jest wydanie publikacji dokumentującej stan obecny, ale też ślady z
historii. Materiały zebrane posłużą do upamiętnienia w sposób trwały mapy miejsc i
osób związanych z miastem Ząbki. Powoduje nami przekonanie, iż pamięć, zwłaszcza wśród młodego pokolenia ząbkowian o
historii swojej „małej ojczyzny” może budo-

Renata Boryka Kwapisz

wać mocniejsze z nią więzi oraz zachęcać do
zaangażowania się w życie wspólnoty mieszkańców. Wszystkie osoby mogące włączyć
się w prace mające na celu przygotowanie
opracowania historyczno - albumowego,
zapraszamy do współdziałania. Prosimy
o kontakt w tej sprawie: Elżbieta Niemczynowska - Kopyto (U.M.)- tel. 22 781 68
14,15,17w.125, 605 302 407, e-mail: elzbieta.
niemczynowska@zabki.pl
Referat Oświaty, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej (OKSiPS)
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CO ZROBIĆ ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM?
Ciąg dalszy ze str. 5
Wskazówki dotyczące gospodarowania
zużytym sprzętem AGD i elektryczno – elektronicznym:
1. Nie porzucaj zużytego sprzętu w lasach,
w przydrożnych rowach, a nawet na śmietnikach. Stanowi on zagrożenie dla Twojego
zdrowia i środowiska, ponieważ przeważnie
zawiera szkodliwe substancje chemiczne.

2. Kupując świetlówkę, zużytą oddaj w sklepie, podobnie zrób to kupując nowy odkurzacz,
radio czy lodówkę. Sprzedawca ma obowiązek
przyjąć wyeksploatowane urządzenie.
3. Demontaż zużytego sprzętu to skomplikowany proces, który powinien być wykonywany w specjalistycznych zakładach przez
fachowców i przy zachowaniu wszelkich
środków ostrożności.

4. Kupując nowy sprzęt, często do tej
pory użytkowany, ale jeszcze sprawny nie zanoś do piwnicy z myślą, że może się kiedyś
znowu przyda. Lepiej oddaj go komuś, kto
z niego skorzysta, a stary, oddaj do punktu, gdzie następnie zostanie przekazany
do utylizacji.
5. Jeśli już musisz wymienić swój sprzęt,
zastąp go bardziej ekonomicznym i spełniającym wysokie standardy ochrony środowiska.

„SPACER DLA ŻYCIA” GIMNAZJALISTÓW
15 września ponad 30 uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1, uczestniczyło w masowej imprezie, o charakterze charytatywno
– edukacyjnym ECCO Walkathon –„spacer
dla życia”. To jedna z międzynarodowych
imprez, stanowiących źródła pozyskiwania
funduszy na realizację działań, w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, edukacji
dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowego stylu życia. W tym roku pozyskiwaliśmy
fundusze dla fundacji „Dzieci ulicy”, na zakup sprzętu dla chorych na mukowiscydozę
oraz program walki z kłusownictwem i nie-

legalnym wycinaniem lasów tropikalnych
dorzecza Kongo. Dodatkowo, włączając się
w akcję promującą zdrowy styl życia i aktywizację ruchową młodzieży, spełniliśmy
założenia ogólnopolskiego programu pt.
„Trzymaj Formę”, w którym uczestniczy
nasza szkoła.
Organizatorką wyjazdu uczniów była
pani Małgorzata Piątkowska, nauczycielka w-f. Pan dyrektor sfinansował przejazd
autokarem, a pani Magdalena Kłodzińska,
nauczycielka matematyki czuwała nad opieką gimnazjalistów. W sobotni poranek wraz

z innymi wolontariuszami maszerowaliśmy
ulicami Warszawy oraz alejkami parku Pola
Mokotowskie. Każdy mógł wybierać dystans
w zależności od swojej kondycji i chęci. My
wybraliśmy najdłuższy dystans 10 km. Łatwo
policzyć, wspólnie przeszliśmy ponad 300
km. To odległość z Ząbek do Katowic, a nawet dalej. Pogoda i humory dopisały. Każdy
uczestnik otrzymał koszulkę z logo akcji,
torbę oraz drobny poczęstunek dla podtrzymania kondycji fizycznej – jabłko i butelkę
wody. Kolejny marsz? – przed nami!
Katarzyna Markowska

UROCZYSTE WRĘCZENIE ORDERÓW
ŚW. BRYGIDY SZWEDZKIEJ
W dniu 13 X 2007 r. o godz. 19 w Parafii
Świętej Katarzyny na warszawskim Służewiu nastąpiło uroczyste wręczenie Ekumenicznego Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu św. Brygidy jako szczególnego
wyrazu uznania za zasługi w krzewieniu
ideałów ekumenizmu i kultu św. Brygidy
Szwedzkiej. Wyróżnienia nadane przez
kapitułę i poświęcone, Wielki Mistrz Kapituły Orderu Ks. Prałat Henryk Jankowski wręczył Ks. Prałatowi Józefowi Majowi
proboszczowi Parafii Św. Katarzyny, Generałowi Romanowi Polko, Szefowi Biura
Bezpieczeństwa Narodowego i działaczowi
społeczno – patriotycznemu Ryszardowi
Walczakowi, prezesowi Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
i Komitetu Romana Dmowskiego.
Po wręczeniu zaszczytnych wyróżnień
została odprawiona msza święta w intencji laureatów orderu Św. Brygidy oraz
kapituły orderu, liturgii przewodniczył
Ks. Prałat Henryk Jankowski. Dotychczas
tak zaszczytne wyróżnienie otrzymali:
jako pierwszy Umiłowany Ojciec święty

Jan Paweł II Karol Wojtyła , Królowa Elżbieta z Anglii oraz monarchowie Danii,

Belgii, Holandii, Szwecji oraz wybitne
osobistości.
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BEZ CENZURY: RADNY KONTRA BURMISTRZ
W związku z informacjami, które się pojawiły kilka tygodni temu, że rzekomo stosuję
cenzurę wobec niektórych radnych, chciałbym
stanowczo stwierdzić, że takie praktyki nie mają
miejsca. Inną sprawą jest to, że nie każdy tekst
spełnia wymogi, aby go opublikować. Zupełnie
odrębną kwestią jest w końcu i to, że nawet
bardzo dobre teksty nie muszą zostać opublikowane w najbliższym numerze, ze względu na

objętość gazety. Czasem wystarczy po prostu
zaczekać. W innym wypadku można byłoby
napisać cokolwiek i domagać się (żądać), aby
to opublikowano natychmiast. Redaktor, który
nie zastosuje się do tej sugestii od razu jest posądzany o cenzurę. W ten właśnie sposób postąpiono. Tekstu, o który było tyle szumu w wersji
elektronicznej nie dostałem do dzisiaj. Żeby nie
zostać posądzony o stronniczość z własnej ini-

cjatywy odszukałem ten tekst, który był opublikowany na jednym z serwisów informacyjnych
i zamieszczam go w niniejszym wydaniu „Co
Słychać?”. Do tego tekstu („Decydenci w Ząbkach”), jak to było praktykowane wcześniej,
odniósł się wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz
w tekście „Radny Powiatowy Janusz Chibowski
rozbiera ulicę Popiełuszki”.
Mirosław Oleksiak

RADNY POWIATOWY JANUSZ CHIBOWSKI
ROZBIERA ULICĘ POPIEŁUSZKI
(ad vocem artykułu “Decydenci w Ząbkach”)
Z rozczarowaniem muszę stwierdzić,
że Pan Janusz Chibowski niezwykle słabo
orientuje się w sprawach naszego Miasta,
a dodatkowo nie robi jeszcze nic, żeby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i cokolwiek
dowiedzieć się u źródła. Jak w rzeczywistości
przedstawia się ta sprawa i kto za istniejący
stan rzeczy ponosi odpowiedzialność. Może
moja odpowiedź wyjaśni mu choć trochę stan
spraw związanych z budową ul. Popiełuszki,
bo jak dotychczas, od czasu wyborów, ani razu
nie zapytał mnie o sprawy inwestycji realizowanych w Ząbkach choć dobrze wie, że za te
sprawy odpowiadam bezpośrednio i w związku z tym muszę mieć i mam w tym temacie
odpowiednią wiedzę. Może po tej lekturze
będzie się Pan mniej dziwił a więcej wiedział.
Wszyscy decydenci w Ząbkach, może tylko
z wyjątkiem Pana Janusza Chibowskiego wiedzą, że budowę ul. Popiełuszki zapoczątkował
poprzedni Burmistrz Ząbek Pan Jerzy Boksznajder, ogłaszając w dniu 15 października
2006 r. przetarg nieograniczony nr ZP/36/06
i zawierając w dniu 17 listopada 2006 r. umowę na wykonanie powyższej ulicy z firmą
DELTA S.A, „niestety” dla nowego Burmistrza – Pana Roberta Perkowskiego, nie dysponując pozwoleniem na budowę tej ulicy.
Po objęciu w dniu 7 grudnia 2006 r. stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki stanąłem przed dylematem czy zapłacić z kasy miasta ponad 134 000 zł (zgodnie z umową) kary
za bezpodstawne zerwanie umowy z wykonawcą, czy też próbować “zjeść tę żabę” i w perspektywie czasu zalegalizować samowolę budowlaną. Wybrałem to drugie rozwiązanie.
I tu mam uzasadnione pretensje do Pana
Radnego Chibowskiego. Pomimo, że od kilku miesięcy wiedział Pan o naszych kłopotach
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z ulicą Popiełuszki, nie zrobił Pan kompletnie
nic jako radny powiatowy, aby pomóc nam
w rozwiązaniu tej kwestii. Muszę natomiast
stwierdzić, że Pańskie działania bezsprzecznie
zmierzają ku zmuszeniu PINB-u (Powiatowego Inspektoratu Nadzory Budowlanego)
do rozebrania wartej 1, 4 mln PLN ulicy. Przecież łatwiej jest udawać zdumionego i strapionego losem ząbkowskich podatników niż
pomóc rozwikłać jak by nie patrzeć skomplikowaną i problematyczną sprawę.
Co do zmiany organizacji ruchu – to ja byłem
inicjatorem przywrócenia przyporządkowania
drogi gminnej Popiełuszki drogom powiatowym Kochanowskiego i Drewnickiej w momencie jak tylko dowiedziałem się od mieszkańców
Ząbek, że organizacja ruchu została wykonana
na tych ulicach w odwrotny sposób. Wykonawca wykonał organizację ruchu zgodnie z projektem wykonanym przez Projektanta w ciągu
jednego zaledwie dnia. Polegało to na namalowaniu znaków poziomych na jezdni. Jednak
od razu w momencie zauważenia tej pomyłki,
osobiście podjąłem odpowiednie kroki, żeby
naprawić ten błąd. Co miało miejsce w ciągu
następnych dwóch dni.
Chciałbym również ustosunkować się
do Pana stwierdzeń dotyczących jakości wykonywanych inwestycji w Mieście. Otóż, Szanowny Panie:
1. to my jako nowy „Zarząd” podpisaliśmy
umowy z inspektorami nadzoru poszczególnych branż, w tym z inspektorem nadzoru
robót drogowych, co nie było stosowane
w poprzednich latach w Naszym Urzędzie.
Przyniesie to wymierne korzyści dla inwestycji realizowanych w Naszym Mieście poprzez dopilnowanie ich jakości wykonania,
ale również weryfikacji terminowości i wery-

fikacji konieczności wykonywania prac dodatkowych, którym jesteśmy zarzucani przez
Wykonawców.
2. wzmocniliśmy zatrudnienie Referatu
Rozwoju Gospodarczego (dawny ref. Inwestycji) o trzy osoby z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi,
w związku z największym do zrealizowania
budżetem inwestycyjnym w gminach w Powiecie Wołomińskim – ponad 24 mln PLN
na rok 2007, a co za tym idzie koniecznością
dopilnowania jakości inwestycji.
Powyższe spowodowało, że zadania inwestycyjne zaplanowane w 2007 roku są realizowane zgodnie z wszelkimi przepisami prawa,
sztuką budowlaną, wytycznymi budowlanymi,
dzięki czemu podniosła się ich jakość wykonania. Zapraszam Pana w każdej chwili
na wyjazd ze mną w teren celem zapoznania
się z jakością zrealizowanych już zadań inwestycyjnych w roku 2007.
Warto tu Panu też wspomnieć, że dzięki moim działaniom wszelkie odstępstwa
od jakości na inwestycjach realizowanych
przez Miasto na naszą niekorzyść były,
są i będą w sposób zgodny z prawem rozliczane od Wykonawców. Do dnia dzisiejszego co najmniej od kilku firm wykonawczych
(w tym od firmy realizującej ul. Popiełuszki)
zostało to już wyegzekwowane.
Oceny jakości inwestycji i naszych działań
na bardzo wielu płaszczyznach: społecznych,
kulturalnych, inwestycyjnych, oświatowych,
komunalnych – pozostawię, oprócz Pana oceny, również pozostałym mieszkańcom naszego Miasta.
Z poważaniem
Grzegorz Mickiewicz
Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki
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DECYDENCI W ZĄBKACH
Drodzy mieszkańcy Ząbek, w czerwcu
bieżącego roku została wykonana i oddana
do użytku ulica Ks. Popiełuszki. Z daleka
wyglądała wspaniale, ale po przybyciu na
miejsce okazało się, że żal jest patrzeć na jakość wykonania. Ale nie o jakości wykonania
tej ulicy chcę napisać, bo o tym szkoda nawet
mówić. Nic się nie zmienia, jak wykonywano
i nadzorowano kiedyś, tak i obecnie są niedbale wykonywane i odbierane roboty drogowe. Mamy do czynienia z brakiem kompetencji i znajomości zasad budowy dróg przez
administrujących w naszym mieście.
Ulica Kochanowskiego i odchodząca od
niej ulica Drewnicka to drogi powiatowe, a
przecinająca ulica Ks. Popiełuszki to droga
gminna. Jeden z mieszkańców Ząbek zadzwonił do mnie i poprosił, żebym przyjechał
na to skrzyżowanie i zobaczył jak są ustawione
nowe znaki drogowe oraz oznaczenia pozio-

me zmieniające dotychczasowe zasady ruchu
drogowego na skrzyżowaniu. Zadzwoniłem
natychmiast do inż. Swata odpowiedzialnego
za organizacje i nadzór nad drogami w powiecie wołomińskim i zapytałem, dlaczego i
na jakiej podstawie zmienił organizację ruchu na tym skrzyżowaniu podporządkowując
drogę powiatową (Kochanowskiego) drodze
gminnej (Ks. Popiełuszki). Jakież było jego,
a moje jeszcze większe zdziwienie, gdy mi
odpowiedział że, ta zmiana to samowola
budowlana Burmistrza Ząbek, która została
wykonana bez zgody i powiadomienia Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie.
Została wydana jeszcze jedna samowolna
decyzja, dotycząca przystanku autobusowego
przy ulicy Batorego obok punktu pobierania
wody oligoceńskiej. W tej zatoce zostały postawione dwa oddzielne słupki przystankowe
jeden dla prywatnej linii autobusowej, drugi

NOWE PRZEDSZKOLE W ZĄBKACH Ciąg dalszy ze str. 1
Zadbano, aby projektowany obiekt nawiązywał do skali budynków sąsiednich, zarówno
dwukondygnacyjnych domów jednorodzinnych i budynków szkolnych.
Konsekwencją przyjętego celu tworzenia
środowiska przyjaznego stało się położenie nacisku na bardzo dobre oświetlenie wszystkich
sal grupowych, głównie południowe, ale także pośrednio światłem nieboskłonu od strony północnej. Światło słoneczne niezbędne
jest dzieciom do rozwoju zapobiega krzywicy,
a także ma działania dezynfekujące.
Architekci uznali, że najlepszym sposobem
dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom
jest maksymalne odizolowanie przestrzeni
ich zabaw poprzez obudowanie jej budynkiem
przedszkola. Po konsultacjach twórcy projektu doszli do wniosku, iż jednym z największych
problemów jest wandalizm osób ze środowiska zewnętrznego, a rodzice są bardzo uczuleni na kwestie bezpieczeństwa.
Nowe przedszkole to budynek piętrowy,
niepodpiwniczony, zbudowany na planie li-

tery „C”, z dachami wysokimi, otaczającymi
z trzech stron przestrzeń placów dla dzieci i otwierający się w kierunku zachodnim.
Główna piętrowa bryła obiektu równoległa
do ul. Bartosza zawiera część wejściową i administracyjną oraz główną aulę. Dwa równoległe skrzydła zawierają sale grupowe wraz
z szatniami pozwalającymi na bezpośrednie
wejście dzieci na otwartą przestrzeń.
Skrzydło północne jest dwukondygnacyjne, a wzdłuż całej południowej ściany
biegnie szeroki taras zapewniający swobodę przebywania na świeżym powietrzu.
Dodatkowo dla osób niepełnosprawnych
zaplanowano windę hydrauliczną.
Istniejący budynek przedszkola przewidziano do całkowitego wyburzenia. Pozostałe istniejące budynki zostaną wykorzystane jako budynki techniczne i magazynowe.
Razem na terenie przedszkola zaprojektowano 42 miejsca parkingowe.
Zostaną wygospodarowane cztery place
zabaw dla poszczególnych grup wiekowych.

Widok dziedzińca

Widok ogólny z góry

dla linii ZTM oddalone od siebie około 20
m. Tak umiejscowione znaki w znacznym
stopniu utrudniały zaopatrywanie się w wodę
zmotoryzowanym mieszkańcom. Jak i w poprzedniej sytuacji nie było żadnych uzgodnień z organem zarządzającym ruchem.
Po mojej interwencji u głównego inżyniera ruchu w Wołominie została przywrócona
poprzednia obowiązująca organizacja ruchu
i ograniczona do minimum długość zatoki
dla autobusów.
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Pisma i odpowiedzi w tej
sprawie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.zabki.platforma.org
oraz w Starostwie w Wołominie.
Jestem ciekawy kto zapłacił za popełnione błędy, pewnie jak zwykle podatnicy.
Janusz Chibowski

Zaplanowano również budowę boiska,
a nawet górki saneczkowej.
Bez wątpienia jest to nowoczesne przedszkole, posiada kompleksowe zaplecze administracyjno – gastronomiczne. Budowa
takiego przedszkola to koszt rzędu 9 – 10
mln zł. Przewidywany termin realizacji
planowany jest na lata 2008 – 2009.
Istnieje możliwość etapowego wykonania tej inwestycji. Jest to niezwykle ważne
w związku z problemem znalezienia zastępczego obiektu na czas budowy nowego
przedszkola.
Planuje się, że w trakcie budowy przedszkola dzieci będą mogły się uczyć w budynku, w którym znajduje się obecnie filia
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Powstańców. To jednak zależy od tego, czy uda się
przygotować do nowego roku szkolnego
budowaną jeszcze Szkołę Podstawową
Nr 3 przy ul. Kościelnej. Wtedy uczniowie
uczyliby się w nowej szkole, a filia byłaby
zaadaptowana na potrzeby przedszkola.
red.

Powierzchnia zabudowy istniejącego
budynku przedszkola – 1176 m2
Powierzchnia
zabudowy
budynku
projektowanego – 2068 m2
Powierzchnia
użytkowa
budynku
projektowanego – 2468 m2
Kubatura budynku projektowanego
– 12 922 m3.
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ZĄBKI POŁUDNIOWE – SPRAWY RÓŻNE
W czerwcu tego roku pisałem na łamach
tej gazety o niektórych problemach, z jakimi od pewnego czasu przyszło się nam
w Ząbkach borykać. Zwracałem uwagę na
to, aby mieszkańcy nie wyrzucali swoich
śmieci do pobliskich lasów, krzaków czy też
innych postronnych miejsc. Prosiłem także,
by w miarę możliwości, zastanowić się nad
spalaniem wszystkich odpadów, w różnego
rodzaju domowych piecach. Wiadomo, że
palone folie i plastiki zanieczyszczają środowisko wokół nas, doprowadzając do tego,
że sąsiad nie jest w stanie np.: otworzyć
okna. Pisałem również o uciążliwościach
dla okolicznych mieszkańców, jakie niosą
za sobą niekończące się budowy między ul.
Mazowiecką a Krasickiego. Szczególnie:
nadal nieogrodzony plac na rogu Andersena i Krasickiego, skąd wiatr codziennie rozwiewa po okolicy masę śmieci ze stojących
tam śmietników.
Ważnym tematem, który wówczas został
przeze mnie poruszony, była sprawa wyprowadzania psów. Przypomnę kilka zdań, które
nadal są bardzo aktualne: każdy dobrze wie,
że właścicieli psów w naszym mieście jest
bardzo dużo i ciągle ich przybywa. Nie każdy jednak wie, że wyprowadzając psa trzeba
zwrócić uwagę na szereg ważnych rzeczy.
Mianowicie: czy nasz czworonóg jest zarejestrowany i czy opłacamy za niego podatek,
podnosząc wpływy w kasie ząbkowskiego
Urzędu Miasta. Dalej: czy nasz pupil zaopatrzony jest w kaganiec i smycz, jak również
czy miejsce, gdzie załatwia swoje potrzeby
fizjologiczne nie jest np.: chodnikiem, drogą, wyjazdem czy wyjściem z posesji lub bloku czy też terenem prywatnym. Dodatkowo
warto się będzie zapoznać z nową uchwałą
uchwaloną przez Radę Miasta Ząbki w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie naszego Miasta.

Następnym tematem, którym wtedy się
zająłem była kwestia nadmiernego przekraczania prędkości przez pojazdy jeżdżące ulicą Szwoleżerów. Od tamtej pory, a minęło
już cztery miesiące, niewiele się zmieniło
na lepsze. Pojazdy nadal jeżdżą szybko, a
mieszkańcy cały czas się skarżą. Jakiekolwiek zgłoszenia na Policję są po prostu ignorowane. Dochodzi również do takich sytuacji, że autobusy linii 199 zachowują się na
tej ulicy tak, jakby brały udział w wyścigach.
Będę starał się ten temat monitorować i doprowadzić do zmiany tej sytuacji.
Nową sprawą, która niedawno się pojawiła jest kwestia przejść dla pieszych (pasów)
na ul. Kopernika. Rozmawiałem o tym z
Kierownikiem ząbkowskiego MZK. Okazuje się, że niedługo może to zostać wykonane.
Trzeba tylko zgłosić tę sprawę do Inspektoratu w Wołominie.
Na koniec chcę poruszyć jeszcze jedną sprawę, ściśle związaną z południowowschodnimi Ząbkami. Mianowicie: pod
koniec sierpnia bieżącego roku na portalu
internetowym e-zabki ukazał się wywiad z
mieszkańcami bloków przy ul. Gen. Maczka. Ludzie ci, wyrażali swój żal i niezadowolenie z tego, że od kilku lat muszą poruszać
się po drodze z fatalnie ułożonych płyt monowskich, z których wystają niebezpieczne
metalowe pręty, że nie ma tam chodnika
itd. Jeden z tamtejszych mieszkańców zadał
następujące pytanie: „- Jak długo taki stan
techniczny ma obowiązywać w standardach
europejskich? Czy nie ma na to żadnych
przepisów?” Następnego dnia na tym samym portalu internetowym (http://e-zabki.
pl/index.php?/content/view/188/) pojawiła
się odpowiedź czy też komentarz Sekretarza
Miasta Ząbki, Pana Roberta Świątkiewicza.
Zaapelował On do tych mieszkańców o trochę więcej cierpliwości oraz stwierdził, że

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY ZĄBEK
W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w naszym mieście zanotowano bardzo wysoką frekwencję wyborczą, o
wiele wyższą niż w latach poprzednich.
Cieszymy się z tego i gratulujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział
w głosowaniu. Wybory te były niezwykle
ważne, z czego wszyscy zdawaliśmy sobie
sprawę i mamy nadzieję, że z czasem liczba osób zadowolonych będzie rosła.
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Polska jest krajem o już utwierdzonej
demokracji, szybko się modernizującym.
Ważne jest, aby procesy te toczyły się
jeszcze prędzej, aby wykorzystywane były
wszystkie pojawiające się szanse, aby rządzący nie tylko byli ludźmi uczciwymi, ale
by kierowali się podstawowymi zasadami
ładu prawnego i szacunku dla człowieka.
Instytucje publiczne sprzyjały utrzymaniu
ładu publicznego i wspieraniu rozwoju,

„to po przeciwnej stronie Ząbek (torów) jest
jeszcze mnóstwo ulic, które czekają (patrząc
na rodzaj zabudowy) na wybrukowanie od
lat 60 - tych lub 70 - tych ubiegłego wieku.
Jakby kierować się czasem, kiedy poszczególni mieszkańcy sprowadzili się do Ząbek,
okolice Powstańców powinny być brukowane w ostatniej kolejności. Jeszcze kilkanaście lat temu było tam przecież szczere pole.
Budżet miasta nie jest z gumy...”
Po przeczytaniu tego byłem naprawdę
bardzo zaskoczony podejściem Sekretarza
Miasta do tego problemu. I dlatego pozwolę sobie na kilka słów komentarza do
wypowiedzi Pana Świątkiewicza. Panie Robercie, myślę, że każdy przyzna mi rację, że
z Pańskiej wypowiedzi wynika, iż w kwestii
budowania dróg w Ząbkach powinniśmy
dzielić ludzi na „równych” i „równiejszych”.
Niestety, ja się z tym nie zgadzam. Tak być
nie powinno, tym bardziej, że nieprawdą jest
stwierdzenie, iż jeszcze kilkanaście lat temu
okolice Powstańców to było „szczere pole”!
Czy według tego: okolice Gen. Maczka to
też było „szczere pole?” Otóż nie. Ludzie,
którzy zamieszkują ulice: Jasną, Andersena,
Mazowiecką, Kaszubską, Kopernika, Akacjową, Kościuszki, Dziką, Reymonta, Różaną to w znakomitej większości mieszkańcy,
którzy tam są od początku lat 60 - tych i 70
- tych ubiegłego wieku. Od kilkudziesięciu
lat cierpliwie czekają na odrobinę luksusu,
jakim byłyby nowe chodniki i ulice. Żeby w
końcu przestać chodzić po tym błocie. Myślę
więc, że komentarz Pana Sekretarza był tu
nie na miejscu i tak naprawdę rozpatrywanie: kto i ile lat mieszka w Ząbkach nie będzie miało wpływu na budowę nowych dróg
w Naszym Mieście.
Tomasz Kalata
Radny Miasta Ząbki
Platforma Obywatelska RP

ponieważ jest on dla nas wszystkich nadzieją na lepszą przyszłość.
W wyborach tych najwięcej głosów w
Ząbkach zostało oddanych na Platformę
Obywatelską. Dziękujemy tym wszystkim,
którzy nam zaufali i mamy nadzieję, że
skutki rządów przekonają nawet niezdecydowanych i przeciwników do konieczności obywatelskiej współpracy dla wspólnego dobra.
Radni Gminy i Powiatu
Platformy Obywatelskiej RP.
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UCHWAŁA NR XV / 108 / 2007 RADY MIASTA ZĄBKI
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
w sprawie określenia wysokości podatku
od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 3 oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i art.
18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Miasta
Ząbki w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0, 70 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pozostałych – 0, 25 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0, 58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej do 100
m2 włącznie – 18, 10 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej powyżej
100 m2 – 18, 74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8, 83 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3, 78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych do 10 m2 włącznie – 1 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
g) pozostałych powyżej 10 m2 – 6, 28 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 11 pkt. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późń. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta Ząbki uchwały VIII/51/2007
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ząbki w granicach
administracyjnych miasta.
Zainteresowani mogą składać
wnioski do wyżej wymienionego studium.
Wnioski należy składać na piśmie
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, 05–091 Ząbki, ul.
Wojska Polskiego 10, w terminie
do dnia 26 listopada 2007 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko i imię
lub nazwę oraz adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle jednostek
organizacyjnych Miasta Ząbki, stanowiące
mienie komunalne.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Traci moc uchwała nr 6/II/02 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wysokości podatku
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2002 r. Nr 314, poz. 8426).
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki
/-/Sławomir Ziemski

BURMISTRZ
MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na następującestanowiska:

1. Komendant Straży Miejskiej.
2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Wymagania niezbędne i dodatkowe na poszczególne stanowiska
znajdują się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.
pl – konkursy na wolne stanowiska
pracy.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach zatrudni pracownika obsługi na stanowisku „stopka” (przeprowadzający uczniów przez przejście dla pieszych). Więcej informacji w sekretariacie szkoły – p. J. Wilczewska
tel. 022 781-60-66 w 20.
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MISTRZ Z ZĄBEK
20 października br. odbyła się ostatnia
VIII runda Mistrzostw Polski Rallycross.
Wyścig odbył się na torze w Słomczynie koło
Grójca. Tegorocznym Mistrzem Polski w
klasie trzeciej został ząbkowianin Piotr Tyszkiewicz, którego pojazd mieszkańcy Ząbek
mogli zobaczyć na majowym pikniku w parku
miejskim.
W wyścigach rallycross bierze udział również syn Piotra Tyszkiewicza. Łukasz startuje
w samochodzie, który nie ma konkurencji w
Na torze rajdowym jest naprawdę gorąco

swojej klasie w naszym kraju. Mimo to organizatorzy „podłączają” zawodnika pod inną
klasę pojazdów. Ten sposób działania nie jest
sprawiedliwy dla Łukasza, gdyż jest to klasa
silniejsza. Nasz młody zawodnik w sobotnim
wyścigu startując słabszym samochodem dał
szkołę swoim kolegom zajmując trzecie miejsce.
Rallycross to wyścigi samochodów o specjalnych konstrukcjach na torze zamkniętym.
Cały wyścig można podziwiać bezpiecznie z
trybun. W Polsce odbywają się również wyścigi eliminacyjne do
Mistrzostw Europy
w tej dyscyplinie.
Serdecznie
zachęcam mieszkańców Ząbek do
kibicowania
naszym sportowcom
w przyszłorocznych
wyścigach. Więcej o
rallycross na stronie
www.rallycross.pl.
Marcin Kubicki

SUKCES ZĄBKOWSKICH TANCERZY
21 października reprezentacja Klubu
Tańca Nowoczesnego „Fart” z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Ząbkach uczestniczyła w Turnieju Tańca Sportowego „Hand
to hand” w Warszawie, odnosząc niebywały
sukces. Nasza reprezentacja zdobyła 12 pucharów na 15 możliwych do zdobycia.
W imprezie brały udział kluby taneczne
z całej Polski, obecne były m.in. reprezentacje z: Warszawy, Łodzi, Chełma, Piaseczna,
Wołomina, Marek, Otwocka, Mińska MazoMali ząbkowscy mistrzowie
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wieckiego i oczywiście Ząbek. Konkurencje
zawodów odbywały się w technikach tanecznych solo disco freestyle i solo hip – hop
w rozbiciu na kategorie wiekowe. Nie mogło
więc zabraknąć tam ząbkowskich tancerzy,
którzy specjalizują się właśnie w tych stylach.
Sędziowie obejrzeli ponad 350 prezentacji
na bardzo wysokim poziomie technicznym
i niezwykle ciekawych choreograficznie.
– Jesteśmy dumni, że mimo ogólnopolskiej
konkurencji nasi tancerze osiągnęli tak wiele
finałowych tytułów. Sukces zachęca do dalszej pracy na zajęciach i braniu udziału w turniejach – mówi
opiekunem sekcji
tanecznej „Fart”,
instruktor
tańca sportowego,
sędzia
Polskiej
Federacji
Tańca, Kinga Jakubowska. – Wiem,
że to dopiero
początek
przygody z tańcem
dla tych dzieciaków. Cieszę się
z ich pasji, która

Piotr i Łukasz Tyszkiewiczowie

jeszcze nie raz pociągnie ich do walki o finał.
Przywieźliśmy 12 pucharów i 4 medale oraz
ogromną satysfakcję i motywację do brania udziału w kolejnych zawodach – dodała
na zakończenie.
red.

Złoto zdobyli: Mateusz Klimek, Marta
Pawluk
Srebro: Paweł Laszczyk, Patrycja Krysik,
Kaja Trzcińska, Monika Mazurek
Brąz: Paulina Stolarska, Malwina Trzcińska, Paulina Jendrzejewska, Justyna Piątkowska, Jakub Pietrzak
4-te miejsca: Klaudia Suchocka, Klaudia
Szymańska, Paulina Szczepaniak, Ewelina Rygielska, Klaudia Cymer

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

