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Smyk
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GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
• EKG, spirometria

• badania pracowników
• badania kierowców

• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie

po uzgodnieniu wizyty 
pod telefonem: 

tel. 603 927 323

W Galerii Miejskiego 
Ośrodka Kultury na ulicy Orlej 
w dniu 17 maja br. odbyło się 

spotkanie Burmistrza Miasta z 
mieszkańcami Ząbek. Na spot-
kanie przyszło około 50 osób. 

Na prawie trzygodzinnym spot-
kaniu mieszkańcy mogli zadać 
szereg pytań, na które wyczer-
pująco odpowiadał burmistrz 
Robert Perkowski. Mieszkańcy 
mogli również zadać pytania 
wiceburmistrzowi Grzegorzowi 
Mickiewiczowi i kierowni-
kowi MZK Krzysztofowi 
Gutowskiemu. Na spotkaniu był 
również sekretarz Miasta Ząbki 
– Robert Świątkiewicz. 

Mieszkańcy poruszali szereg 
trapiących ich problemów, z któ-
rych najbardziej przebijały zwią-
zane z komunikacją czy stanem 
dróg. Omówiono kwestię funk-
cjonowania linii X, Wspólnego 

Biletu Aglomeracyjnego, komu-
nikacji autobusowej linii 145,170 
i 199 czy ruszających od czerw-
ca linii nocnych oraz remonty i 
modernizację dróg powiatowych.

Wśród poruszanych proble-
mów była kwestia bezpieczeń-
stwa jak i zwodociągowania mia-
sta. Burmistrz Robert Perkowski 
wspomniał o uruchomieniu 
dodatkowych 10 policyjnych eta-
tów w Ząbkach w ramach tzw. 
„służb ponadnormatywnych” 
oraz że jest przygotowywany plan 
zwodociągowania miasta, który 
ma mieć charakter planowy i że 
w III kwartale br. będziemy pod-
łączeni do drugiego ujęcia wody.

Burmistrz nie tylko czekał 
na pytania zadawane przez 
aktywnych mieszkańców. Sam 

SPOTKANIE BURMISTRZA MIASTA Z MIESZKAŃCAMI ZĄBEK wychodził z inicjatywą opowia-
dając o zamierzeniach. Urząd 
jest na etapie pozyskiwania mia-
sta partnerskiego z krajów Unii 
Europejskiej, co jak wspomnia-
no jeszcze bardziej przybliży 
nasze miasto do wykorzystania 
kolejnych funduszy związanych 
z tą dziedziną np. na wymianę 
młodzieży. 

Wyjaśniono problemy realizo-
wanych i planowanych do rozpo-
częcia nowych inwestycji, jak na 
przykład wybudowania basenu, 
centrum rekreacyjno-konferen-
cyjnego. 

Przedstawiono projekty zgło-
szone do dofinansowania z róż-
nych funduszy. Są to projekty z 
różnych dziedzin mające harmo-
nijnie stymulować rozwój miasta i 
mieszkańców, jak budowa wodo-
ciągu, remonty szkół, program 
zdrowotny, program sportowy 
Blisko-Boisko oraz planowane do 
zgłoszenia w ramach naboru wnio-
sków do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007–
2013.

Burmistrz zapowiedział konty-
nuację spotkań z mieszkańcami 
Ząbek. Następne ma się odbyć 
po wakacjach.

red.

Dnia 24 maja br. na tere-
nie Praskiej Giełdy Spożywczej 
naturalne i ekologiczne wyro-
by zaprezentowali producen-
ci z województw kujawsko – 
pomorskiego, mazowieckiego i 
świętokrzyskiego. Patronat nad 
producentami regionalnymi 
objęli Adam Struzik – Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
oraz Adam Jarubas – Mar-
szałek Województwa Święto-
krzyskiego.

Honorowy patronat nad 
imprezą objął minister rolnictwa 
i rozwoju wsi. Podczas uroczy-
stego otwarcia prezentacji mini-
ster rolnictwa Andrzej Lepper 

wyraził poparcie dla działalno-
ści Praskiej Giełdy Spożywczej 
oraz chwalił ideę promowania 
przez nią ekologicznej żywno-
ści: „(...) promocja żywności 
wysokiej jakości odgrywa w pań-
stwach Unii Europejskiej coraz 
bardziej znaczącą rolę. Atutem 
naszych produktów regional-
nych jest ich niepowtarzalny, 
zachwycający konsumentów 
różnych krajów, smak i zapach. 
(...) Produkcja oparta jest na 
tradycyjnych, przekazywanych z 
pokolenia na pokolenie, receptu-
rach. (...)  To także część kultury 

naszego narodu.”
Z a d o w o l o n y 

Prezes Praskiej 
Giełdy Spożywczej 
Zenon Daniłowski 
p o w i e d z i a ł : 
„Ta symbioza 
rynku hurtowego 
i rynków tradycyj-
nych powinna się 
rozwijać, ponieważ 
mikroprzedsiębior-
stwa mają szansę 
sprzedaży swoich 
produktów głównie 
przez strukturę ryn-

ków hurtowych. Bardzo się cie-
szę, że w panu premierze mamy 
przyjaciela (...) Mam nadzieję, 
że nasz rynek PGS i inne będą 
się dynamicznie rozwijały, a ci 

producenci będą coraz bardziej 
widoczni na naszym rynku.” 

Uroczystość zaszczycił sekre-
tarz generalny Światowego 
Stowarzyszenia Rynków Hur-
towych – Maria Cavit. Ponadto 
zaproszeni byli marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas oraz Karolina 
Chojnacka reprezentująca 
Urząd Marszałkowski woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego.

W imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika w uroczystości 
wziął udział członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego 
– Waldemar Roszkiewicz, 
który odczytał list okolicznoś-
ciowy. Wśród osób zaproszo-
nych byli wicestarosta Powiatu 
Wołomińskiego Piotr Uściński.

Nie zabrało również burmi-
strza naszego miasta Robert 
Perkowskiego, który pogra-
tulował Praskiej Giełdzie 
Spożywczej sukcesów i tak 
wspaniałej imprezy promu-
jącej naturalną żywność oraz 
nasze miasto.

Praska giełda dawno dostrze-
gła zapotrzebowanie konsu-
mentów na produkty pochodzą-
ce z naturalnych składników i 
opartych na tradycyjnych meto-
dach wytwarzania. Dlatego 

stara się poszerzać gamę takich 
produktów w swojej ofercie 
handlowej. Celem dorocznej 
imprezy jest rozpowszechnia-
nie spożywczych produktów 
regionalnych, wytwarzanych 
z naturalnych składników 
i według tradycyjnych metod, 
wśród szerokiej rzeszy kon-
sumentów zainteresowanych 
zdrową i ekologiczną żywnoś-
cią.

 Oferta była bardzo różno-
rodna, wyroby zaprezentowało 
ponad 50 producentów regio-
nalnych z 
województw: 
m a z o w i e -
ckiego, świę-
tokrzyskiego 
oraz kujaw-
sko-pomor-
skiego. Firmy 
te niejedno-
krotnie  legi-
t y m o w a ł y 
się wysokimi 
notami swo-
ich produk-
tów i nagro-
dami otrzymanymi podczas 
prestiżowych konkursów. 

Na specjalnie przygotowa-
nych stoiskach można była 
poznać niepowtarzalny smak 
smalców, wyrobów wędliniar-
skich, pasztetów wyłożonych 

w garnkach i półmiskach, 
ogórków kiszonych z beczki, 
różnych rodzajów serów. Nie 
zabrakło produktów pszczelich, 
w tym miodów kurpiowskich 
oraz wielu innych produktów 
zaliczanych do wyrobów trady-
cyjnych oraz piekarnicznych. 
Wystawców zdrowej żywności 
można było odwiedzać przez 
dwa dni delektując się ich wyro-
bami oraz dokonać smacznych 
zakupów na własny użytek.  

Dniom Produktów Regio-
nalnych i Tradycyjnych towa-

rzyszył salon samochodów 
dostawczych, prezentacja 
firm działających na Praskiej 
Giełdzie Spożywczej oraz 
wystawa ,,Polska wieś w grafice 
i malarstwie”.

red.
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Redakcja – Panie Burmistrzu, 
kiedy ruszy bilet aglomeracyjny?

Burmistrz R.P. – Bilet powinien 
funkcjonować już od 16 czerw-
ca br. Nie udało się go urucho-
mić wcześniej z uwagi na koszty 
jego funkcjonowania. Każda ze 
stron porozumienia musiała iść 
na ustępstwa. Nie ukrywam, dla 
nas ważna jest wygoda naszych 
mieszkańców. Musieliśmy prze-
znaczyć więcej pieniędzy niż pier-
wotnie zakładaliśmy. Okazało 
się, że wprowadzenie wspólnego 
biletu aglomeracyjnego od stacji 
Ząbki powoduje większe skutki 
finansowe, niż miałoby to wynikać 
z poruszania się tą trasą jedynie 
mieszkańców Ząbek. Skutek jest 
większy, gdyż mieszkańcy miejsco-
wości takich jak Wołomin, Tłuszcz 
itp. nie będą musieli kupować 
biletu PKP do samej Warszawy. 
Wystarczy, że kupią go do Ząbek, 
a potem mając kartę miejską sie-
ciową będą mogli jechać dalej. 
Stąd znaczące rozbieżności w kal-
kulacjach i przeciągająca się data 
jego wdrożenia. 

Red. – Na czym polega idea 
biletu aglomeracyjnego? Proszę 
ją przybliżyć czytelnikom. 

Burmistrz R.P. – Mając miej-
ską kartę sieciową lub bilet dobo-
wy ZTM będzie można wsiąść 
w pociąg i jechać do Warszawy 
Wileńskiej bez konieczności 
kupowania innych biletów. Jest 
to bardzo wygodne dla osób, 
które muszą szybko dostać się 
np. do centrum Warszawy kilku-
krotnie przesiadając się. Intencją 
wprowadzenia wspólnego biletu 
aglomeracyjnego jest wygoda 
dla Ząbkowani, by mieszkaniec 
Ząbek jadąc linią autobusową nr 
199 może przesiąść się w pociąg 
w Ząbkach, a „na Wileńskim” 
wsiąść w tramwaj lub autobus 
i dojechać do celu używając tylko 
jednego biletu. Dla mieszkańców 
jest to wygodne i korzystne eko-
nomicznie rozwiązanie. Niestety, 
bilet aglomeracyjny nie umożliwia 
mieszkańcom Ząbek podróżowa-
nia do Zielonki lub Wołomina. 

Red. – Czy Pan Burmistrz móg-
łby powiedzieć kilka słów o noc-
nych liniach autobusowych?

Burmistrz R.P. – Odbyło się 
uroczyste otwarcie nowych linii 
autobusów nocnych obsługu-
jących teren podwarszawski. 
W nocy z 31 maja na 1 czerw-
ca zostały uruchomione dwie 

linie nocne N61 i N62 obsługu-
jące Ząbki. Wszystkie te linie 
zaczynają swój bieg przy Dworcu 
Centralnym. W nocy odbywają się 
cztery kursy co godzinę. Pierwszy 
nocny autobus wyjeżdża z Dworca 
Centralnego około północy. N61 
docelowo jedzie do Marek prze-
cinając fragment naszego mia-
sta przy Makro, N62 ma kurs 
do Zielonki przejeżdżając przez 
Ząbki wzdłuż trasy 634. 

Red. – Jak mają się kwestie 
związane z tunelem pod torami 
kolejowymi w Ząbkach?

Burmistrz R.P. – Jeżeli cho-
dzi o tunel, w sprawie którego 
wielokrotnie cytowano moją 
wypowiedź w radiu, faktycznie 
staramy się urzeczywistnić tą 
przeszło 40-letnią wizję. Zawsze 
była w planach koncepcja bezko-
lizyjnego wjazdu samochodowego 
nad lub pod torami kolejowy-
mi. Chcemy sprawdzić możliwość 
realizacji tego pomysłu. W tym 
celu spotkałem się z prezesem 
Andrzejem Trębickim z Polskich 
Kolei Państwowych Polskie Linie 
Kolejowe. PKP PLK widzi moż-
liwość wybudowania tunelu pod 
torami ale przy głównym udzia-
le finansowym Ząbek. Będziemy 
poszukiwali kolejnych koope-
rantów, instytucji pragnących 
włączyć się w ten projekt. Mam 
nadzieję, że część kosztów sfi-
nansuje nawet Starostwo Powiatu 
Wołomińskiego, czy Koleje 
Mazowieckie. Mając tak szerokie 
wsparcie i oddziaływanie ponad-
lokalne postaramy się o pozyska-
nie środków z UE. Mam nadzieję, 
że ten projekt uzyska przychyl-
ność Marszałka. Liczę również 
na to, że inne duże projekty rów-
nież uzyskają dofinansowanie 
np. wspomniana w poprzednim 
numerze budowa dróg gminnych 
w Ząbkach czy basen miejski. 
Bez tego dodatkowego wsparcia 
nie jesteśmy w stanie zrealizować 
wszystkich niezbędnych inwesty-
cji.

Red – Jak wygląda funkcjonal-
ność linii 199?

Burmistrz R.P. – W przeci-
wieństwie do Warszawy w 
Powiecie Wołomińskim te same 
kompetencje mają różne pod-
mioty zarówno powiatowe jak i 
gminne. Stworzenie przystanku 
autobusowego czy zapropono-
wanie linii autobusowej zależy 
od różnych instytucji: z ZTM 
negocjujemy i ustalamy optymal-
ną trasę i miejsca przystanków, 
stworzenie planu organizacji 
ruchu powierzamy projektantowi 
z odpowiednimi uprawnieniami, 
stworzony plan konsultujemy z 
powiatowym inspektorem ruchu 
drogowego, musimy konsultować 
również z Komendą Powiatową 
Policji w Wołominie, na samym 
końcu jest on zatwierdzany przez 
odpowiednie służby Starostwa. 
W jednej sprawie wypowiada się 

pięć instytucji, i niektóre mogą 
mieć inny punkt widzenia na tą 
samą sprawę. 

Uważam, że razem z ZTM roz-
sądnie zaplanowaliśmy przystan-
ki. Wybudowaliśmy nawierzchnię 
z kostki np. przy Gimnazjum nr 2, 
przy ul. Batorego przed ulicą Jana 
Pawła II. Niestety inne instytucje 
stwierdziły, że na planie wygląda 
to inaczej i wymusiły na nas inną 
lokalizację. To co na planie wyglą-
da lepiej, nie zawsze sprawdza się 
w praktyce. Na pewno to nie jest 
nasza wina. Mieliśmy jak najlep-
sze intencje, sprawa była pilna 
i musieliśmy iść na ustępstwa aby 
linia mogła być uruchomiona. 

Od samego początku chcieli-
śmy wybudować przystanek na 
ulicy Batorego przy działkach 
(naprzeciwko ul. Kombatantów). 
Uważam, że jest to niezbędna 
lokalizacja dla mieszkańców 
poruszających się z Targówka 
i wysiadających w tych okoli-
cach. Ze względów formalnych 
przystanek nie mógł powstać na 
początku. Ponieważ wybudowa-
nie tego przystanku powoduje 
konieczność zabudowania rowu 
melioracyjnego, należało uzyskać 
pozwolenia wodno-prawne. Jest 
to procedura, która dodatkowo 
wydłużyła cały proces. Przy okazji 
postaramy się również o zmia-
nę lokalizacji przystanku przy 
poczcie. Przesuniemy go na ul. 
Batorego między szkołę a ul. Jana 
Pawła II.

Red. – Jak wygląda kwestia 
sprzętu Miejskiego Zakładu 
Komunalnego?

Burmistrz R.P. – MZK nie ma 
sprzętu niezbędnego do codzien-
nej pracy i jest zmuszony do 
wynajmowania. Uważam, że chcąc 
wymagać od MZK wykonywania 
zadań należy zapewnić im nie-
zbędny sprzęt. Prawdopodobnie 
w tym roku kupimy remonter  
– specjalistyczne urządzenie 
do naprawy nawierzchni asfal-
towych. Będzie to urządzenie 
półautomatyczne wysokiej klasy 
i dużej wydajności. Chcemy tym 
urządzeniem świadczyć usłu-
gi również dla sąsiednich gmin 
i w ten sposób zarabiać. Usługi 
tego typu są coraz droższe, więc 
lepiej być samodzielnym. Poza 
tym chcemy kupić dwa nowe 
ciągniki oraz w okresie przed-
zimowym doczepiane do nich 
pługi oraz solarki. Dzięki temu 
akcje zimowego odśnieżania 
będziemy mogli prowadzić sami. 
Biorąc pod uwagę podpisane 
w zeszłych latach umowy na zimo-
we utrzymanie dróg, te dwa ciąg-
niki powinny zwrócić się nam w 
ciągu jednego roku.

Red. – Jak mieszkańcy odbie-
rają pojawienie się nowych poli-
cjantów na ulicach miasta?

Burmistrz R.P. – Od jakiegoś 
czasu na terenie Ząbek pracu-
je 10 dodatkowych policjantów. 
Można ich spotkać w różnych 
częściach miasta, najwięcej 
w centrum. Jest bardzo pozytyw-

ny oddźwięk mieszkańców, któ-
rzy się z nimi spotkali. Wszyscy 
twierdzą, że policjanci reagują, są 
aktywni. Jest to akcja okresowa, 
prawdopodobnie do końca tego 
roku. Będę się starał o jej ciągłe 
przedłużanie.

Red. – Czy miastu jest potrzeb-
ny nowy radca prawny? Co miesz-
kańcy będą z tego mieli?

Burmistrz R.P. – Wiele miej-
skich spraw jest bardzo skom-
plikowanych pod kątem formal-
no – prawnym. Dotychczasowe 
zatrudnienie dwóch radców 
prawnych na ułamek etatu jest 
zdecydowanie za małe by realizo-
wać niezbędne i trudne zadania. 
Obecnie ich łączna praca w tygo-
dniu to ok. 10 godz. Radca praw-
ny to prawnik z uprawnieniami. 
Jako jedyny może w naszym urzę-
dzie interpretować przepisy, sytu-
acje, czy reprezentować Ząbki w 
Sądzie. Pomoże nam to rozwiązać 
wiele nierozwiązywalnych do tej 
pory spraw, które ciągną się lata-
mi lub nagle pojawiają. Każda z 
nich niesie ze sobą duże skutki 
finansowe. 

Red. – Czy Akcja „Śmiecisz! 
Płacisz!” przynosi efekty?

Burmistrz R.P. – Na pewno 
oczekiwaliśmy zdecydowanie 
większych efektów. Obecnie pro-
wadzimy procedurę konkursową 
mającą na celu wyłonienie osoby 
zajmującej się ochroną środowi-
ska. Osoba ta będzie kontynuo-
wała i pilotowała akcję „Śmiecisz! 
Płacisz!”. Nigdy takiej osoby w 
Ząbkach nie było. W wielkich 
bólach powstają nasze akty prawa 
miejscowego w postaci regulami-
nu porządku i czystości w gmi-
nie. Niestety niektórzy radni nie 
widzieli powodu szybkiego prze-
głosowania takiego regulaminu. 
Ten obowiązek powinien być 
zrealizowany już rok temu, co 
wskazał nam Sanepid. Regulamin 
jest podstawą do egzekwowania i 
nakładania kar. Ufam, że w ciągu 
miesiąca lub dwóch ten regulamin 
będzie przyjęty przez Radę.

Red. – Kiedy zostanie zrobiona 
ulica Popiełuszki?

Burmistrz R.P. – Opóźnienia 
są spowodowane zadawnioną 
i wydawałoby się, że starą sprawą. 
Otóż studzienki telekomunikacyj-
ne kilkanaście lat temu wykonano 
w innych miejscach niż były w pro-
jekcie, a na dodatek źle je zinwen-
taryzowano. Obecnie podmiotem 
odpowiedzialnym za te studzienki 
jest TP S.A. W tym celu spotka-
łem się z dyrektorem i osobami 
odpowiedzialnymi za sieć teleko-
munikacyjną w tej firmie. Wizja 
lokalna wykazała pewne obsza-
ry konieczne do wykonania, by 
droga Popiełuszki mogła powstać. 
Pomimo, iż TP S.A. była dla nas 
przychylna, cała operacja przekon-
struowania niektórych studzienek, 
zmiany projektu spowodowały 
opóźnienia i niestety dodatkowe 
koszty. Ostatnie ustalenia są takie, 
że do końca czerwca droga ma 
być zakończona łącznie z moder-
nizacją studzienek telekomunika-
cyjnych. 

Red. – Czy możemy usłyszeć 
kilka słów komentarza w sprawie
planów drogowych wokół Ząbek
realizowanych np. przez GDDKiA?

Burmistrz R.P. – Mowa tu 
o drogach wyższego rzędu rea-
lizowanych przez GDDKiA lub 
przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Cały czas trzyma-
my rękę na pulsie. Dnia 5 czerwca 
byłem na spotkaniu z ministrem 
Januszem Mikułą z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Zgłosiłem 
swoje uwagi oraz dwa wnioski do 
planowanej budowy wschodniej 
obwodnicy Warszawy tzw. drogi 
S17. Z uwagi na niebezpieczeń-
stwo odcięcia ul. Kolejowej od 
trasy nr 631, złożyłem wniosek, aby 
Kolejowa nadal była do niej włą-
czona, co jest w interesie miesz-
kańców Ząbek. Drugi wniosek to 
stworzenie węzła komunikacyjne-
go umożliwiającego bezpośrednie 
włączenie się z drogi Warszawa 
– Wołomin (DW634) do wschod-
niej obwodnicy Warszawy. 
W przedstawionej koncepcji te 
drogi nie łączą się. Mieszkańcy 
terenu Powiatu Wołomińskiego 
muszą mieć wygodne włączenie 
się do Wschodniej Obwodnicy 
Warszawy by ciągle nie jeździć 
przez Ząbki. To rozwiązanie 
pomoże zminimalizować ruch 
tranzytowy przez Ząbki. Podobne 
wnioski przysłałem wcześniej do 
minister Grażyny Gęsickiej. 

Ważną dla Ząbek informację 
jest fakt, że modernizacja drogi 
634 rozpocznie się od Ząbek i to 
już w tym roku. W tym roku ma 
być zrealizowany jedynie kilkuset 
metrowy odcinek w Ząbkach, a w 
latach kolejnych będzie kontynu-
owana jej dalsza modernizacja. 

Również w tym roku będzie 
rozpoczęta modernizacja drogi 
634 na terenie Warszawy, czyli 
ul. Łodygowej. Zabiegam o to, 
aby nad przejazdem kolejo-
wym powstał wiadukt. Moim 
argumentem jest to, że często-
tliwość kursowania pociągu 
relacji Warszawa – Wołomin 
ma się znacząco zwiększyć. 
W godzinach szczytu tory będą 
co chwila zamknięte. Problemem 
wiaduktu jest to, że jego połowa 
leży na terenie Warszawy a druga 
połowa podlega pod Marszałka 
Mazowieckiego.

Ponadto czynimy starania, aby 
Warszawa wybudowała ulicę 
Strażacką, która odciążyła-
by ul. Pił sudskiego w Ząbkach. 
Ruch tranzytowy między Rem-
bertowem, Wawrem, a Tar gów-
kiem i Białołęką omijałby nasze
miasto. Samochody już w Kawę-
czynie mogłyby przejechać do
ulicy Radzymińskiej obok super-
marketu OBI. Rozbudowa ulicy
Strażackiej jest w planach War-
szawy od 11 lat. Będę rozmawiał 
z burmistrzem Rembertowa o 
wspólnym stanowisku w tej kwestii. 

W najbliższym czasie zor-
ganizuję spotkanie z dyrekto-
rem Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, dyrekto-
rem Zarządu Dróg Miejskich 
w Warszawie i dyrektorem 
Biura Drogownictwa Warszawy. 
Uważam. że takie czterostronne 
spotkanie może nam wiele wyjaś-
nić w kwestii rozwoju komunika-
cji w naszym rejonie.

Red. – Dziękuję za rozmowę.
Burmistrz R.P. – Dziękuję.

red.
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Dnia 29 maja br. odbyła się IX 
sesja Rady Miasta.

Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian do budżetu Miasta 
Ząbki na 2007 rok.

Rada ponownie dokonała sze-
regu zmian w budżecie bieżącego 
roku. Najważniejsze zmiany:

Po stronie dochodów:
–  Zwiększono dochody w dziale 

transport i łączność o kwotę 
46.362 zł, która wpłynęła do 
budżetu z powodu naliczenia 
kar związanych z rozliczeniem 
inwestycji w ulicy Powstańców.

–  Otrzymano 50.000 zł z tytułu 
dotacji celowej na dofinanso-
wanie realizacji programu w 
zakresie dożywiania.

–  Nastąpił zwrot podatku VAT w 
wysokości 121.620 zł z Urzędu 
Skarbowego z tytułu rozlicze-
nia dotacji dla MZK.
Po stronie wydatków:

–  Zwiększono środki o 40.000 zł 
na opracowanie projektu tech-
nicznego inwestycji utwardze-
nia ulic Gajowej, Wierzbowej 
i Modrzewiowej.

–  Przeznaczono kwotę 43.000 zł 
na rozbiórkę budynku magazy-
nowego „Zbożowca”.

–  Wyasygnowano kwotę 25.225 zł 
na zatrudnienie radcy prawnego.

–  Dofinansowano w wysokości 
30.000 zł  zakup radiowozu dla 
Policji.

–  Przeznaczono dotację w wyso-
kości 26.000 zł dla Miejskiej 
Przychodni Zdrowia na remont 
poradni pediatrycznej.

–  Zwiększono środki o 50.000 zł 
na wykonanie ogrodzenia przy 
sali gimnastycznej w PG nr 2.

–  Zwiększono o 450.000 zł świad-
czenia rodzinne oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne.

–  Przekazano dotację w wyso-
kości 80.000 zł dla MZK na 
zakup ciągnika średniej mocy.

–  Przeznaczono 15.000 zł na pro-
jekt budowy skateparku.

–  Wyasygnowano 232.000 zł na 
opracowanie projektów budo-
wy nawierzchni utwardzonej 
w ulicach I Brygady, Torfowej, 
Reymonta i Sosnkowskiego, 
Mokrej, Sowińskiego, Wy -
spiańskiego i Kościelnej.

–  Na kompleksowy remont i budo-
wę głównych dróg w Ząbkach 
przeznaczono 850.000 zł.
Uchwała w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowe-
go Samorządowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Miejskiej Przychodni Zdrowia 
w Ząbkach za rok 2006.

Rada Miasta przyjęła i zatwier-
dziła sprawozdanie finansowe 
Miejskiej Przychodni Zdrowia 
zreferowane przez dyrektora pla-
cówki Przemysława Budnego.

Uchwała w sprawie sprzeda-
ży zabudowanej nieruchomości 
gminnej.

Wyrażono zgodę na zbycie 
zabudowanej nieruchomości 
budynkiem magazynowym tzw. 
„Zbożowca” przy ul. Batorego 4 
o powierzchni 5944 m2  za cenę 
nie mniejszą niż 600 zł za m2.

Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowych.
Rada Miasta wyraziła zgodę 

na nabycie niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych. Są 
to działki ewidencyjne: numer 13 
o pow. 806 m2 przy ul. 3 go Maja, 
numer 17 o pow. 806 m2 przy ul. 
Poniatowskiego, numer 19 o pow. 
806 m2 przy ul. Poniatowskiego 
oraz numer 26/1 o pow. 420 m2 
przy ul. Orlej. Wszystkie działki 
mieszczą się w obrębie 3–04.

Uchwała w sprawie pokrycia z 
budżetu Miasta części wydatków 
związanych z zakupem samo-
chodu osobowego – radiowozu 
przez Komendę Stołeczną Policji 
w Warszawie. 

Radni nie wyrazili zgody na 
pokrycie z budżetu Miasta części 
wydatków związanych z zakupem 
przez Komendę Stołeczną Policji 
w Warszawie nieoznakowanego 
radiowozu, z przeznaczeniem dla 
Komendy Powiatowej Policji w 
Wołominie w wysokości 30.000 
PLN, na podstawie porozu-
mienia zawartego pomiędzy 
Miastem Ząbki a Komendantem 
Stołecznym Policji. Radna 
Agnieszka Mastalerska stwier-
dziła, że najpierw trzeba mieć 
możliwość zapoznania się z tym 
porozumieniem. Natomiast 
radny Marcin Kubicki stwierdził, 
iż problem nie leży po stronie 
braku sprzętu dla ząbkowskiej 
Policji, ale jest natury kadro-
wej. I to najpierw Komenda 
Powiatowa powinna zmienić ten 
problem, a potem starać się o 
dofinansowanie.

Uchwała w sprawie wynagro-
dzenia w pierwszej kategorii 
zaszeregowania oraz wartości 
jednego punktu w złotych dla 
pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach
i zakładach budżetowych miasta 
Ząbki.

Wprowadzenie tej uchwały 
było podyktowane koniecznością 
corocznej podwyżki wynagrodzeń 
pracowników o wartość infla-
cji. Radni rozważali możliwość 
jeszcze znaczniejszej podwyżki 
dla pracowników technicznych 
i zaplecza, gdyż ich wynagro-
dzenia, szczególnie w stosunku 
do wynagrodzeń pracowników 
umysłowych, są niskie. Ponieważ 
zgłaszane propozycje podwyżek 
wymagały analiz księgowych oraz 
konsultacji z dyrekcjami poszcze-
gólnych placówek, postanowiono 
przesunąć podjęcie tej uchwały 
na najbliższą sesję Rady Miasta. 

Uchwała w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Ząbki.

Z powodu wątpliwości i uwag 
do przedstawionego przez 
Burmistrza Miasta projektu 
uchwały, postanowiono skiero-
wać go do prac w Komisjach 
Społecznej i Gospodarczej, 
a poprawiony projekt głosować 
na następnej sesji.

Uchwały w sprawie ustano-
wienia prawa użytkowania na 
rzecz Zakładu Energetycznego 
Warszawa-Teren S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Marsa 95.

Rada Miasta Ząbki upoważ-

niła Burmistrza Miasta do usta-
nowienia ograniczonego prawa 
rzeczowego na nieruchomości 
oznaczonej jako działka ewiden-
cyjna numer 1 w obrębie 1–04, 
położonej przy skrzyżowaniu 
ulic Budkiewicza i Narutowicza, 
które polegać będzie na prawie 
wykonywania wszelkich prac 
związanych z instalacją, budową 
i rozbudową wewnętrznej sta-
cji transformatorowej z prawem 
dostępu w każdym czasie. 

Rada Miasta Ząbki upoważ-
niła Burmistrza Miasta do usta-
nowienia ograniczonego prawa 
rzeczowego na nieruchomości, 
oznaczonej jako działki ewiden-
cyjne o numerach: 43/6, 43/7, 
43/8, 43/9, 43/10, 43/12, 40/2, 41/2 
i 42/5 w obrębie 03–33, położonej 
przy ul. Kościelnej, które polegać 
będzie na prawie wykonywania 
wszelkich czynności związanych 
z instalacją, budową i rozbudo-
wą złącza kablowego, z prawem 
dostępu w każdym czasie. 

Dyskusja w zakresie tych 
uchwał dotyczyła paragrafu 2 
mówiącego o nieodpłatnym usta-
nowieniu prawa użytkowania na 
czas korzystania i przesyłania 
energii elektrycznej na potrzeby 
Gminy Ząbki. Zwrócono uwagę 
na następujący fakt – dlaczego 
podmiot będący monopolistą na 
rynku i odcinający innym prąd, 
gdy nie płacą miałby korzystać 
z prawa do nieodpłatności? 
Ostatecznie postanowiono utrzy-
mać zapis o nieodpłatnym korzy-
staniu, gdyż przy braku tego 
zapisu ZEWT mógłby odmówić 
doprowadzenia sieci energetycz-
nej do nowobudowanej szkoły.

Uchwała w sprawie rodza-
jów świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli oraz warunków 
i sposobu przyznawania tych 
świadczeń.

Radni przyjęli uchwałę w spra-
wie rodzajów świadczeń przy-
znawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
warunków i sposobu przyzna-
wania tych świadczeń. Miasto 
będzie co roku przeznaczać na 
pomoc zdrowotną 0, 3% osobo-
wego funduszu płac nauczycieli. 
Pomoc będzie przyznawana po 
złożeniu wniosku i rozpatrzenia 
jej przez Komisję. Regulamin 
jest dostępny na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta lub w 
Biurze Rady.

Uchwała w sprawie określenia 
wysokości oraz szczegółowych 
warunków przyznawania nauczy-
cielom dodatków: motywacyjne-
go, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia.

Rada Miasta przyjęła uchwałę 
w sprawie określenia wysoko-
ści oraz szczegółowych warun-
ków przyznawania nauczycie-
lom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składni-
ków wynagrodzenia. Określono 
zasady przyznawania dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, wysługę lat, nad-

godziny. Regulamin jest dostępny 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta lub w Biurze Rady.

Uchwała w sprawie pod-
jęcia prac nad Strategią 
Rozwiązywania Problemów 
Własnościowych Miasta Ząbki.

Zdaniem inicjatorów projektu 
uchwały – Klubu Radnych „Czas 
na Ząbki” – sytuacja finanso-
wa Miasta jest na tyle dobra, 
że warto rozpocząć debatę nad 
sposobem rozwiązania proble-
mów własnościowych terenów 
przejętych na cele publiczne, a 
nie wykupionych przez Miasto. 
Warto zbadać skalę zjawiska, 
oszacować koszty wykupu, usta-
lić hierarchię ważności i zaplano-
wać w kolejnych latach znaczące 
kwoty na uporządkowanie tych 
problemów. Nie można przecież 
rozsądnie planować i realizować 
inwestycji bez wykupienia grun-
tów pod tę inwestycję. Większość 
radnych nie poparła projektu 
uchwały, ponieważ ich zdaniem 
realizacja uchwała zahamowała-
by inwestycje w mieście.

Dyskusja na temat połączeń 
dróg w Ząbkach z drogami wyż-
szej klasy: DW 631 i WOW oraz 
S8 m.in. odnośnie włączenia 
ulicy Kolejowej, Szwoleżerów i 
Powstańców do modernizowanej 
DW 631 oraz połączenia pół-
nocnej części Ząbek z węzłem 
Drewnica wraz z zajęciem sta-
nowiska przez Radę Miasta w 
sprawie ewentualnego połącze-
nia ulicy Kolejowej w Ząbkach ze 
zmodernizowaną DW 631.

Inicjatorem tej uchwały była 
Komisja Gospodarcza, która 
uważa że należy przedyskutować 
kwestię przebiegu tras wyższej 
kategorii biegnących koło Ząbek 
i połączenia z nimi dróg lokal-
nych oraz podjąć w tych kwe-
stiach odpowiednie stanowiska. 
Powinno się w miarę możliwości 
monitorować budowę tych tras i 
ich połączenia z Ząbkami w celu 
zapewnienia optymalnej komu-
nikacji. W świetle obowiązują-
cych planów zbudowanie węzła 
Zielonka dla wschodniej części 
Warszawy w drodze wojewódzkiej 
631 odcięłoby połączenie z ulicą 
Kolejową. Komisja Gospodarcza 
sprzeciwiła się przerwaniu tej cią-
głości i stoi na stanowisku, że 
konieczne jest podjęcie wszelkich 
możliwych działań m. in. poro-
zumienie z władzami powiatowy-
mi w celu utrzymania połączenia 
ulicy Kolejowej ze modernizowa-
ną drogą nr 631. Propozycja doty-
czy przedłużenia drogi Kolejowej 
wzdłuż torów w Ząbkach po 
stronie północnej i połączenia 
z modernizowaną drogą 631. 
Komisja Gospodarcza uważa, 
że przebudowa ul. Kolejowej 
powinna być przygotowana i pro-
wadzona ze środków inwestora, 
czyli Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Komisja 
Gospodarcza wnioskuje o podję-
cie odpowiedniego stanowiska i 
przesłania go do wszystkich pod-
miotów.

Druga kwestia to przerwanie 
przez trasę S8 ciągu pieszo-
rowerowego Ząbek z Zielonką 
Bankową oraz dużym obszarem 
leśnym, który jest dla mieszkań-

ców naszego Miasta miejscem 
rekreacji. Dokumentacja projek-
towa powinna być tak zmodyfi-
kowana, aby była możliwa komu-
nikacja w poprzek projektowanej 
trasy S8 wschodniej obwodnicy 
Warszawy.

Ponadto dyskutowano nad 
poparciem przez Radę Miasta 
wariantu przebiegu wschodniej 
obwodnicy Warszawy. Wariant 
W3 według planów i opinii spe-
cjalistów jest mało funkcjonal-
nym ciągiem komunikacyjnym 
i w minimalnym stopniu wpły-
nie na poprawę komunikacji w 
mieście. Ponadto najbardziej 
ingeruje w największe obszary 
leśne wokół Ząbek oraz przecina 
chroniony zespół krajobrazowo 
– siedliskowy „Psie Bagno”. Inne 
warianty W1, W2 i W3a są zbli-
żone do siebie parametrami i 
pozbawione są wad wariantu W3. 
W celu podjęcia odpowiedniego 
stanowiska do dyskusji nad tymi 
problemami został zaproszo-
ny wicestarosta Piotr Uściński. 
Stwierdził, iż ulica Kolejowa, 
będącą drogą powiatową, nie 
powinna zostać ulicą ślepą. Pod 
wiaduktem projektowanej trasy 
może się połączyć z trasą nr 631 
z przedłużeniem jej do Zielonki 
co tworzyłoby ciąg ulic powia-
towych. Właśnie z tego powo-
du wariant ten byłby optymalny. 
Według wicestarosty pojawia się 
jednak problem dla mieszkań-
ców Ząbek. Będzie to bowiem 
kolejna alternatywa dojazdu do 
Warszawy i może zwiększyć się 
ruch na drogach w Ząbkach z 
Zielonki. Wspomniał, iż droga 
Bankowa w Zielonce w pierw-
szym szkicu sporządzonym dla 
potrzeb środowiskowych będzie 
poprowadzona wzdłuż wschod-
niej obwodnicy Warszawy do 
trasy 634. W tym celu niezbęd-
ne będą konsultacje z Zielonką, 
gdyż jest to droga należąca do 
tego miasta. Jeśli chodzi o popar-
cie wariantu przebiegu trasy, to 
wicestarosta stwierdził, iż trasa 
W3 jest optymalna dla powia-
tu, gdyż najlepiej zbierałby ruch 
z północy powiatu.

Rada Miasta zajęła następują-
ce stanowiska:
–  Podjęcie wszelkich możli-

wych działań przez burmi-
strza w porozumieniu z wła-
dzami powiatu mającymi na 
celu utrzymanie połączenia 
ulicy Kolejowej z moderni-
zowaną drogą 631. Ponadto 
zaproponowano włączenie ulic 
Szwoleżerów i Powstańców do 
modernizowanej drogi 631.

–  Poparto szybką realiza-
cję wschodniej obwodnicy 
Warszawy w jednym z trzech 
wariantów W1, W2 lub W3a.

–  Podjęcie rozmów przez bur-
mistrza z gminą Zielonka w 
celu modyfikacji projekto-
wanej wschodniej obwodni-
cy Warszawy, która umożli-
wi zachowanie komunikacji 
pieszo – rowerowej w ciągu 
ul. Bankowej w Zielonce w 
poprzek projektowanej drogi 
ekspresowej S17 wschodniej 
obwodnicy Warszawy. 

red.
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Aktualnie obowiązujący 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta 
Ząbki przewiduje realizację 
w centrum miasta bezkolizyj-
nego połączenia drogowego 
północnej i południowej części 
Ząbek, poprzez przedłużenie ul. 
Orlej do ul. Wojska Polskiego. 
Nieodległa w czasie dostępność 
środków unijnych oraz zapowia-
dane plany drogowe Zielonki, 
Kobyłki i Wołomina związane 
z modernizacją linii kolejowej 
E75, wywołały także w Urzędzie 
Miasta dyskusję co do możli-
wości realizacji tej inwestycji 
przez lokalny samorząd, przy 
wykorzystaniu funduszy unij-
nych. Pierwszy dylemat dotyczy 
formuły połączenia. Czy lepiej 
wybrać tańszy w realizacji, lecz 

dominujący przestrzennie wia-
dukt czy też droższy, lecz bar-
dziej estetyczny tunel? 

Oba rozwiązania mają 
swoje zalety, ale też i wady. 
Wiadukt powoduje znacznie 
mniejszą ingerencję w istnieją-
cą infrastrukturę komunalną. 
Zachowane byłyby także ciągi 
ulic 3-go Maja oraz Kolejowa. 
Z realizacją tunelu związana 
byłaby gruntowna przebudowa 
sieci wodnej, kanalizacyjnej, 
telefonicznej i energetycznej 
miasta. Poważnej moderni-
zacji wymagałyby także wyżej 
wymienione ulice. Tunel ma 
jedną zasadniczą zaletę. 
W odróżnieniu od wiaduktu, 
nie przytłacza swoimi rozmia-
rami. Nie kreuje wielkiej, beto-
nowej kilkumetrowej, kuba-

turowej dominanty, zapewne 
także dodatkowo podwyższonej 
ekranami akustycznymi.

Na dzień dzisiejszy zarówno 
w samym Urzędzie Miasta jak 
i Radzie Miasta nie ma planów 
realizacji tego typu projektu. 
Jednakże wypowiedź rzecznika 
prasowego Kolei Mazowieckich 
o modernizacji przez PLK PKP 
linii E75 i zwiększeniu ilości 
połączeń kolejowych na linii 
Warszawa – Wołomin (szcze-
gólnie po wybudowaniu II linii 
metra) musi już teraz budzić 
refleksję, iż przejazdy kolejo-
we na Łodygowej, Batorego i 
Kolejowej będą znacznie częś-
ciej zamknięte lub nawet w 
przypadku tego ostatniego zli-
kwidowane. 

KOMUNIKACYJNE DYLEMATY – WIADUKT CZY TUNEL

Po skateparku, chciałbym 
przedstawić mieszkańcom 
Ząbek koncepcję rewitalizacji 
parku, noszącego imię Michała 
Szuberta, polskiego botanika i 
twórcy Ogrodu Botanicznego w 
Warszawie. Park, pomimo odpo-
wiedniego patrona, znajduje się 
w opłakanym stanie. Można to 
jednak zmienić. Centralnym ele-
mentem odnowionego i prze-
projektowanego parku będzie 
amfiteatr, pomyślany jako miej-

sce służące nie tylko do wystę-
pów artystycznych, ale przede 

wszystkim jako wielofunkcyjne 
miejsce spotkań i wypoczynku.

Jestem członkiem Zarządu 
jednej ze Wspólnot osiedla usy-
tuowanego przy ul. Drewnickiej 
w Ząbkach.

APEL ten kieruję w imieniu 
własnym oraz innych pokrzyw-
dzonych właścicieli mieszkań 
do władz Miasta jako prawnych 
następców urzędników, którzy 
swoimi decyzjami narazili nas 
na szkody, a o ich winie i naszej 
krzywdzie orzekł Sąd Rejonowy 
w Wołominie sygn. Akt II 
K452/01 w marcu br. 

O sprawie tej zamieszczona 
była już informacja na łamach 
„ Co Słychać ” w marcu 2007 
r. Dziś dysponując uzasadnie-
niem do wyroku mogę przed-
stawić (z uwagi na obszerność 
materiału), jedynie wyjątki z 
tego  dokumentu, w którym 
Sąd napisał m.in.:

– „...Mimo braku formalnych 
podstaw, z naruszeniem prawa 
miejscowego, jak też prawa 
ustawy Prawo Budowlane, 
warunków określonych w 

pozwoleniach na budowy, (...) 
Burmistrz Miasta Ząbki wydał 
decyzje pozwalające na użytko-
wanie budynków 2, 4, 6 usank-
cjonowując w ten sposób swe 
wcześniejsze również wadliwe 
prawnie decyzje o warunkach 
zabudowy i o pozwoleniu na 
budowę. (...) Wydanie wadli-
wych prawnie pozwoleń na użyt-
kowanie budynków Drewnicka 
2, 4, 6 umożliwiła inwestorowi 
sprzedaż mieszkań. Jednakże 
poważne wady prawne oraz 
uchybienia techniczne wykona-
nych prac doprowadziły miesz-
kańców powyższych budynków 
do bardzo niekorzystnej sytuacji 
formalno-prawnej. Uchybienia 

p o w y ż s z e 
b o w i e m , 
doprowadziły 
do stwierdze-
nia nieważ-
ności decyzji 
zezwalających 
na użytkowa-
nie budynków i 
de facto miesz-
kańcy – nabyw-
cy mieszkań 
użytkują je 
wbrew przepi-
som prawa....”.

– „... Oskar-
żony bowiem w 
swych wyjaśnie-
niach zmierzał 
do wykazania, 
iż wszystkie 
jego decyzje 
miały na celu 
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AMFITEATR

dobro mieszkańców i rozwój 
miasta. Istotnie decyzje ówczes-
nego Burmistrza dotyczące 
osiedla przy Drewnickiej mogły 
wpłynąć na pewnego rodzaju 
wzrost liczebności mieszkań-
ców Ząbek, jednakże pamiętać 
należy, że nie usprawiedliwia to 
tak rażąco naruszonego prawa 
w procesie decyzyjnym. Dlatego 
też wyjaśnienia te negujące fakt 
winy umyślnej oskarżonego 
nie zasługują na wiarę. Są one 
sprzeczne z zeznaniami  biegłe-
go (...) jego opiniami pisemnymi, 
które to dowody wprost wskazu-
ją, iż rażące naruszenie swych 
obowiązków przez Burmistrza 
bynajmniej nie wpłynęło pozy-
tywnie na dobro mieszkań-
ców osiedla przy Drewnickiej. 
Wyjaśnienia oskarżonego o 
działaniu na korzyść mieszkań-
ców stoją też w sprzeczności z 
zeznaniami mieszkańców tego 
osiedla – obecnymi i byłymi 
członkami wspólnoty...”

– „...Analiza materiału do-
wodowego pozwoliła w ocenie 
Sądu jednoznacznie stwierdzić, 
że oskarżeni swym zachowa-
niem umyślnie naruszyli normy 
prawa karnego i prawa budow-
lanego...”

– „...Zgodnie z dyspozycją 
art. 115 §  2 k.k., przy ocenie 
stopnia społecznej szkodliwo-
ści czynu Sąd wziął pod uwagę 
rodzaj i charakter naruszonego 
dobra. Analizie Sądu podlegał 
rozmiar wyrządzonej szkody. 
Sąd wziął pod uwagę także spo-

sób i okoliczności popełnienia 
czynu, wagę naruszonych reguł 
ostrożności, jak również zamiar 
sprawcy. Stopień szkodliwości 
przestępstwa art. 231 § 1 kpk 
jest bardzo wysoki. Wymierzając 
karę za tego rodzaju przestęp-
stwa trzeba w ocenie Sądu poło-
żyć szczególny nacisk na pre-
wencję generalną, aby wzmocnić 
szacunek obywateli dla wymia-
ru sprawiedliwości a także na 
prewencję szczególną aby znie-
chęcić oskarżonych do podej-
mowania działań podobnych w 
przyszłości. Skazując oskarżo-
nych uwzględniono także sto-
pień ich zawinienia...”

Sąd orzekł winę oskarżonych 
i wymierzył bardzo surową karę, 
uznając ich działanie ewiden-
tnie na niekorzyść mieszkań-
ców osiedla. Nie może więc być 
mowy o drobnych niedopatrze-
niach czy pomyłkach ówczes-
nego Burmistrza. Sam wyrok, 
aczkolwiek wskazał winnych 
i poszkodowanych nie rozwiązał 
istniejących problemów.

Dlatego też zwracamy się do 
obecnego Burmistrza i Rady 
Miasta Ząbki o uporządkowa-
nie wszelkich kwestii związanych 
z dokumentacją powykonawczą 
budynków na osiedlu przy ul. 
Drewnickiej i zapewnienie w 
jego rejonie miejsc parkingo-
wych dla mieszkańców osiedla. 

Ewa Łagowska
Członek Zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej Drewnicka 6 

w Ząbkach

Amfiteatry wznoszone w par-
kach często odstraszają swoim 
wyglądem i kiedy nie odbywa-
ją się na nich występy (co ma 
miejsce raczej rzadko), robią 
wrażenie opuszczonych i zanie-
dbanych. W Parku Szuberta ma 
być inaczej. Amfiteatr powi-

nien przyciągać ludzi tworząc 
przestrzeń otwartą, przyjazną i 
atrakcyjną. W tym celu zapro-
jektowałem:

– okrągłą płytę amfiteatru – 
która może być wykorzystywana 
w trakcie koncertów, festynów, 
odczytów i pikników dla dzieci 
jako scena. 

– zacienione ławki – w sposób 
naturalny, czyli koronami drzew. 
Drzewa posadzone pomiędzy 
rzędami siedzeń nadają temu 
miejscu wyjątkowy, przytulny 
klimat, jednocześnie sprawiają, 
że ludzie chętnie będą wybierali 
to miejsce na swoje spotkania 
lub po to by wypocząć. Z ławek 
będzie roztaczał się przyjemny 
widok na płytę amfiteatru oraz 
na resztę parku.

– fontanny, które nadają 

temu miejscu reprezentacyj-
ny wygląd, będąc jednocześnie 
elementem, który przyciąga 
ludzi, zawsze gromadzących 
się wokół fontann, zwłaszcza 
w upalne dni. Sprawia, że w 
ząbkowskim amfiteatrze zawsze 
będzie trwał spektakl.

– lodowisko – w zimie płyta 
amfiteatru może zostać prze-
kształcona w kameralne lodowi-
sko, atrakcyjnie podświetlone, a 
trybuny amfiteatru będą dogod-
nym miejscem do zmiany butów 
na łyżwy.

– oświetlenie – budujące 
klimat tego miejsca po zmro-
ku, sprawiające, że będzie ono 
jeszcze bardziej atrakcyjne 
i jednocześnie bezpieczne.

Amfiteatr ten jest tak pomy-
ślany, by stanowił miejsce tętnią-
ce życiem niezależnie od pory 
roku i dnia. Atrakcyjne zarów-
no dla dzieci, młodzieży, doro-
słych i osób starszych – miej-
sce, gdzie się wszyscy będziemy 
z przyjemnością spotykać 
i miło spędzać czas. 

Robert Grudziąż

APEL DO BURMISTRZA I RADY MIASTA 
ZĄBKI O NAPRAWĘ SZKÓD WYRZĄDZONYCH 

MIESZKAŃCOM OSIEDLA DREWNICKA
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KOMUNIKACYJNE DYLEMATY 
– WIADUKT CZY TUNEL

Poprzednia kadencja Rady 
Miasta (lata 2002-2006) to był 
czas porządkowania finansów 
gminnych, a przede wszystkim 
redukcji zadłużenia. Na dzień 
31 grudnia 2001 r. kredyty i 
zaległe płatności stanowiły 
aż 65,07% wszystkich rocz-
nych dochodów budżetowych 
Ząbek. Tak wysokie zadłuże-
nie, jakie odziedziczyła Rada 
Miasta poprzedniej kadencji, 
groziło zapaścią finansową. 
Stąd zdecydowane działania 

radnych, szczególnie ówczes-
nej Komisji Rewizyjnej, w 
poszukiwaniu oszczędności na 
wszystkich możliwych płaszczy-
znach funkcjonowania miasta. 
Efekty tych działań najlepiej 
obrazuje poniższa tabela:

Dzięki nim, sytuacja finan-
sowa miasta jest dzisiaj zupeł-
nie inna. Zadłużenie zostało 
praktycznie zredukowane do 
zera. Daje to Ząbkom dobrą 
pozycję wyjściową w stara-
niach o pozyskanie funduszy 

zewnętrznych, w tym unij-
nych. 

Cieszymy się, że działania 
Komisji Rewizyjnej poprzed-
niej kadencji zostały przez 
Państwa pozytywnie ocenio-
ne, a wszyscy jej członkowie 

ponownie zostali wybrani do 
Rady Miasta i mogą działać 
w Klubie Radnych „Czas na 
Ząbki”.

w imieniu Klubu Radnych 
„Czas na Ząbki”

Waldemar Stachera

ZDECYDOWANA POPRAWA FINANSÓW MIASTA

Cd. ze str. 4

Od pewnego czasu w 
naszym mieście, a szczegól-
nie w południowo-wschodniej 
jego części, da się zauważyć 
bardzo dziwne zjawisko. 
Mianowicie: wielu mieszkań-
ców Ząbek, zameldowanych 
tu bądź nie, dbając o siebie 
i o swoje interesy, zupełnie 
nie zauważa innych, którzy są 
tuż obok. Mówiąc krótko: nie 
zastanawiamy się czy robiąc 
sobie dobrze, nie wyrządza-
my krzywdy innym? Spośród 
wielu przykładów takiego 
postępowania nasuwa mi się 
kilka, którymi chciałbym się 
podzielić. 

Myślę, że każdy przyzna mi 
rację, że jednym z najbardziej 
niepokojących problemów, to 
się tyczy całych Ząbek, jest 
sprawa wyrzucania śmieci, 
a dokładniej: pozbywania się 
ich w niedozwolony sposób. 

Odpady z wielu gospodarstw 
domowych można znaleźć w 
pobliskich lasach, rowach, 
krzakach, lub też przy 
pojemnikach segregacyjnych 
na papier, plastik i szkło. 
Niektórzy również wspania-
łomyślnie, po prostu, spala-
ją swoje śmieci na posesjach 
bądź też w domowych piecach 
zanieczyszczając powietrze i 
zatruwając życie sąsiadom i 
pobliskim mieszkańcom. W 
tym miejscu jestem zmuszony 
zwrócić uwagę właścicielom 
czy też pracownikom niektó-
rych budów (powtarzam: nie-
których) pomiędzy ulicami: 
Krasickiego a Ma  zowiecką. 
Powstają tam 4-5 piętrowe 
domy wielorodzinne. Jest 
tam zatem wiele odpadów 
budowlanych takich, jak: 
folie, styropian, różnorakie 
opakowania itp. Z wielką 
przykrością muszę stwierdzić, 

ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ...

red. – Proszę powiedzieć kilka 
słów o zmianach jakie zachodzą 
w przychodni. Jakie ostatnio 
poczyniono inwestycje? Skąd są 
pozyskiwane środki?

Dyr Przemysław Budny -  
Skończyliśmy budowę windy. 
Pieniądze pozyskaliśmy z 
PFRON, a w jednej trzeciej 
zostały wyasygnowane przez 

Gminę. Wymieniliśmy 
okna, koszt wymia-
ny wyniósł 15.000 zł. W 
zeszłym roku Gmina przy-
znała nam 45.000 zł, środki 
te mają być przeznaczone 
na remont dachu. Obecnie 
Rada Miasta przewiduje 
26.000 zł na remont w czę-
ści pediatrycznej. Z włas-
nego budżetu wydamy na 
ten cel 30.000 zł. Ogółem 
remont części pediatrycznej 
będzie wynosił 56.000 zł. 

red. – Inne inwestycje są 
jeszcze planowane?

Dyr Przemysław Budny 
- Czeka nas remont ścian, 
podłóg i drzwi. Szykujemy się 
również do termomodernizacji 
budynku. Złożyliśmy wnioski do 
WFOŚiGW, które już czekają na 
rozpatrzenie. Dopiero w grud-
niu będziemy poinformowani 
o decyzji. Termomodernizacja 
będzie dotyczyć wymiany insta-
lacji grzewczej, CO z grzejni-

kami, ocieplenia ścian budynku 
przez położenie styropianu i 
otynkowanie. Stropodach zosta-
nie pokryty warstwą granula-
tu styropianowego. Pozwoli to 
nam zaoszczędzić 65% energii 
na ogrzanie budynku, co prze-
łoży się na obniżenie kosztów 
funkcjonowania naszej przy-
chodni. 

red. – Generalnie podejście 
władz miasta jest przychylne!

Dyr Przemysław Budny 
– Tak, zwłaszcza od zeszłego 
roku zmienia się na bardzo 
przychylne. Nareszcie możemy 
się rozwijać. Najlepszym przy-
kładem poparcia jest budowa 
windy. Bez dofinansowania ok. 
50.000 zł winda nie powstała-
by. Nasza współpraca z burmi-
strzem i Radą Miasta układa 
się coraz lepiej. Pan burmistrz 
dość szybko reaguje na wszyst-
kie nasze prośby. Widzę przy-
chylne stanowisko burmistrza 
i całej Rady Miasta. Mamy 

pomoc zwłaszcza ze strony 
Komisji Społecznej. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy! 

red. – O dobrej współpracy 
świadczy choćby IX sesja Rady 
Miasta?

Dyr Przemysław Budny – 
Rada głosowała dwie uchwały, 
jedna polegała na zatwierdzeniu 
planu finansowego za zeszły rok, 
a część drugiej dotyczyła dofi-
nansowania remontu w przy-
chodni. Wszyscy radni z różnych 
ugrupowań opowiedzieli się za 
przyjęciem tych uchwał. 

red. – Niedługo kończy się 
kadencja Rady Społecznej dzia-
łającej przy przychodni.

Dyr Przemysław Budny – Na 
spotkaniu z Radą Miasta rozma-
wialiśmy o Radzie Społecznej 
naszego ZOZu, której kończy 
się kadencja. Myślę, że niedługo 
będziemy mieli nową Radę zło-
żoną również z radnych Rady 
Miasta, którzy będą wspierać 
nas swoimi działaniami. 

ROZMOWA Z DYREKTOREM MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA

Grozi nam zatem w per-
spektywie kilku najbliższych lat 
lokalny paraliż komunikacyjny. 
Oczywiście w sieci dróg krajo-
wych i wojewódzkich z czasem 
powstaną nowe połączenia np. 
S-8, S-17, Nowo-Ziemowita, lub 
zmodernizowane istniejące np. 
634, 631, jednakże nie będą one 
miały zasadniczego znaczenia 
dla poprawy lokalnego ruchu 
samochodowego północ-połu-
dnie. 

Osobiście jestem zwolenni-
kiem budowy droższego tune-
lu. Moim zdaniem w centrum 
miasta nie może powstać wiel-
ki, betonowy łuk podobny do 
tego który zbudowano na ul. 

Kraśnickiej w Warszawie przy 
OBI. Znacznie lepszą perspek-
tywą jest tunel podobny cho-
ciażby do tego, który istnieje w 
ciągu ul. Globusowej na war-
szawskich Włochach. Dlatego 
też uważam, że już teraz 
mając w na uwadze poranne 
i popołudniowe korki na ul. 
Batorego i 3-go Maja, tworzą-
ce się już przy aktualnym ukła-
dzie komunikacyjnym - należy 
rozpocząć prace analityczne 
a następnie planistyczne nad 
realizacją nowego połączenia 
drogowego, aby w perspekty-
wie kilku lat wybudować bez-
kolizyjny łącznik.

Robert Świątkiewicz

że większość z tych śmieci jest 
najzwyczajniej w świecie spa-
lanych na placu u zbiegu ulic: 
Andersena i Krasickiego. 
Niestety, śmieci, które nie 
ulegną spaleniu są rozwie-
wane przez wiatr również 
po okolicznych posesjach, 
ponieważ teren budowy nie 
jest rzetelnie ogrodzony. Tak 
dalej być nie może! 

Innym bardzo ważnym 
problemem, który może 
doprowadzić do wielu trage-
dii jest nagminne przekracza-
nie prędkości przez pojazdy 
jadące ulicą Szwoleżerów. 
Od początku maja tego roku, 
gdy, ze względu na urucho-
mienie linii autobusowej nr 
199, trzeba było usunąć progi 
zwalniające, ul. Szwoleżerów 
stała się istnym torem wyści-
gowym dla samochodów. 
Można sobie tylko wyobrazić 

jak jazda taka może utrudniać 
życie okolicznym mieszkań-
com, a nawet ich go pozbawić. 
Na pocieszenie powiem tak: 
wiem, że Burmistrz Miasta 
jak również p.o. Komendanta 
ząbkowskiej policji znają 
sprawę i w najbliższym czasie 
będą chcieli ją rozwiązać.

Następnym tematem, który 
jest godny poruszenia, jest 
sprawa wyprowadzania psów. 
Każdy dobrze wie, że właści-
cieli psów w naszym mieście 
jest bardzo dużo i ciągle ich 
przybywa (tak psów jak i właś-
cicieli). Nie każdy jednak wie, 
że wyprowadzając psa trzeba 
zwrócić uwagę na szereg waż-
nych rzeczy. Mianowicie: czy 
nasz czworonóg jest zaopa-
trzony w kaganiec i smycz, 
jak również czy miejsce, gdzie 
załatwia swoje potrzeby fizjo-
logiczne nie jest np.: chod-

nikiem, drogą, wyjazdem czy 
wyjściem z posesji lub bloku 
czy też terenem prywatnym. 

W Urzędzie Miasta 
w Ząbkach powstaje uchwała 
w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie miasta Ząbki. Sprawy 
dotyczące śmieci, wyprowa-
dzania psów, itp. na pewno 
będą tam szeroko omówione. 

Stosowanie się do tego 
Regulaminu, przestrzeganie 
go, jak również zwracanie 
uwagi na to, czy wszystko co 
robimy jest zgodne z dobro-
sąsiedzkimi obyczajami, 
na pewno w dużym stopniu 
ułatwi nam życie. Zachęcam 
do zastanowienia się nad 
mottem tego artykułu: „żyj i 
pozwól żyć innym”.

Tomasz Kalata
Radny Miasta Ząbki 

red. – Jakie są plany na przy-
szłość?

Dyr Przemysław Budny - 
Działać dalej jako POZ, utrzy-
mywać wszystkie poradnie 
specjalistyczne, które posiada-
my. W tym roku przyjmuje co 
tydzień laryngolog, mamy okre-
sowe konsultacje gastrologicze 
i diabetologiczne. Prowadzimy 
akcję rozdawania glukometrów 
dla pacjentów z podwyższo-
nym poziomem cukru. Każdy 
nasz pacjent może przyjść, 
powiedzieć że źle się czuje 
i podejrzewa cukrzycę. Badamy 
poziom cukru i jeżeli jest on 
podwyższony pacjent jest objęty 
programem, w ramach które-
go dostaje za darmo glukometr, 
aby mierzyć sobie poziom cukru 
we krwi. Organizujemy akcję 
badania wzroku i słuchu. Dwa 
razy w roku przyjeżdża samo-
chód z aparaturą do badania 
gęstości kości.

red. – Dziękuję za rozmowę.
Dyr Przemysław Budny – 

Dziękuję.
red.
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Dnia 2 czerwca 2007 r. w 
Publicznym Gimnazjum nr 2 
w Ząbkach im. ks. Jerzego 

Popiełuszki odbył się pożeg-
nalny bal klas trzecich. 
Dziewczęta wystrojone w 
czarne suknie, pięknie pre-
zentowały się przy chłopcach 
również odświętnie ubranych.

Ceremonia rozpoczęła się 
o godz.17.00 tradycyjnym 
polonezem zatańczonym 
przez uczniów klas trzecich, 
a przygotowanym przez naszą 
nauczycielkę muzyki – Panią 
Jadwigę Żaboklicką, która 
włożyła w to wiele pracy 
i wysiłku. Następnie zespół 
wokalny „Forte” wykonał 
utwór: „za Tobą pójdę jak 
w bal”. Tą piosenką woka-
listki wprowadziły wszystkich 

zgromadzonych w nastrój 
baśniowej zabawy. W trakcie 
śpiewu na salę wjechał olbrzy-

mi tort z palącymi się świecz-
kami. Po zakończeniu występu 
głos zabrała uczennica klasy 
3e – Joanna Szaszorowska, 
która podziękowała Dyrekcji 
i Nauczycielom za wyrozu-
miałość i trud jaki włożyli w 
nasze wychowanie. Natomiast 
na ręce Pani Dyrektor – 
Małogrzaty Zyśk, został zło-
żony bukiet róż, które wrę-
czył uczeń klasy 3b – Rafał 
Paziewski.

Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: Burmistrz Miasta 
Ząbki – Robert Perkowski, 
Wiceburmistrz – Grzegorz 
Mickiewicz, wicestaro-
sta naszego powiatu Piotr 

Uściński, Proboszcz Parafii 
Miłosierdzia Bożego – ks. 
Władysław Trojanowski, 
Burmistrz poprzedniej kaden-
cji – Jerzy Boksznajder, pierw-
szy Dyrektor naszego gim-
nazjum – Halina Wielądek, 
Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II – Maria Uszyńska 
– Baranowska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jana Kochanowskiego w 
Ząbkach – Irena Małuszczuk, 
Kierownik Oświatowy 
– Sylwestr Marzoch i Radni 
Miasta Ząbki oraz nasi dawni 
wychowawcy ze szkół podsta-
wowych i dyrektorzy pozosta-
łych placówek oświatowych 
i wychowawczych w naszym 
mieście. Pani Dyrektor podzię-
kowała rodzicom, wychowaw-
com, nauczycielom i uczniom 
za przepiękną oprawę balu 
w aranżacji zaczarowanego 
ogrodu. Na koniec tradycyjnie 
wszyscy zaproszeni zostali do 
zabawy słowami: „Niech żyje 
bal” wypowiedzianymi przez 
Panią Dyrektor.

Zabawa trwała do godz. 
22.30. Z całą pewnością mogę 
stwierdzić, iż ta uroczystość 
pozostanie w naszej pamięci 
jako niezatarty ślad pobytu 
w gimnazjum.

Uczennica klasy 3a
Ewa Frąckiewicz

POŻEGNALNY BAL KLAS TRZECICH

Sport szkolny ma swoją 
specyfikę. Polega ona 
na tym, że w rozgryw-
kach Szkolnego Związku 
Sportowego, będących elimi-
nacjami Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, można 
startować tak długo, jak długo 
nie poniesie się porażki, a same 
finały rozgrywane są w krótkim 
okresie czasowym, w końców-
ce roku szkolnego. Tak, więc 
aby brać udział w ostatecznych 
rozstrzygnięciach, oprócz lat 
pracy, trzeba być też niepoko-
nanym. 

W statutach w M.I.M.S. 
zdobywa się nie tylko dyplo-
my, puchary i medale, ale też 
punkty, których ilość decyduje 
o miejscach w rankingach naj-
lepszych pod względem spor-
towym szkół na Mazowszu. 
W zawodach organizowa-
nych przez Szkolny Związek 
Sportowy biorą udział wszyst-
kie szkoły, ale na igrzyska 
dostają się tylko nieliczne (12 
najlepszych w każdej dyscy-

plinie). W tej największej 
imprezie sportowej w Polsce, 
od momentu jej powstania, 
należymy do najlepszych. 
W dotychczasowych ośmiu 
edycjach, siedem razy pla-
sowaliśmy się w pierwszej 
dziesiątce, a w 2003 roku 
wygraliśmy tę prestiżową 
rywalizację. Wspominamy o 
tym, gdyż w obecnych roz-
grywkach mamy ponownie 
szansę na zwycięstwo. Udało 
nam się zakwalifikować aż w 
ośmiu dyscyplinach, dziewczę-
ta w indywidualnych i sztafe-
towych biegach przełajowych 
oraz w czwórboju lekkoatle-
tycznym, natomiast chłopcy 
prócz wymienionych jeszcze w 
minikoszykówce i piłce ręcz-
nej. Rozegrano już zawody 
w indywidualnych i sztafeto-
wych biegach przełajowych, 
gdzie chłopcy zwyciężyli w 
obu konkurencjach, a dziew-
częta zajęły odpowiednio VI 
i V miejsce. W dniach 31V-
10 VI odbyła się rywalizacja 

w pozostałych dyscyplinach.
Skąd, więc w nas tyle optymi-

zmu? Otóż w dotychczasowych 
występach zdobyliśmy już 45 
punktów, a ubiegłoroczni zwy-
cięzcy mieli ich 52. Dlatego 
życzymy naszym sportowcom 
powodzenia na igrzyskach. 

Pozostałe osiągnięcia S.P nr 
2 w Ząbkach w rozgrywkach 
organizowanych przez Szkolny 
Związek Sportowy przedsta-
wiamy w tabeli.

Uczniowie naszej szkoły 
biorą udział również w impre-
zach, na które otrzymujemy  
zaproszenia. Z takich zawo-
dów zwyciężyliśmy w turnieju 
minikoszykówki chłopców o 
„Puchar Burmistrza Dzielnicy 
Żoliborz ”, oraz w turnieju 
halowej piłki nożnej o „Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Miasta Zielonka”. 

Dziękujemy naszym uczen-
nicom i uczniom za wysiłek 
i zaangażowanie!

Nauczyciele 
wych. fizycznego SP 2

CZY ZNÓW SIĘGNIEMY PO MISTRZOSTWO?

CZYLI SZANSE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH 
NA WYGRANIE MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

               Poziom Rejon Powiat Międzypowiat M.I.M.S Punkty
w 

M.I.M.SDyscyplina Dz. Ch. Dz. Ch. Dz. Ch. Dz. Ch.

Indywidualne Biegi Przełajowe I m. I m. I m. II m. I m. I m. VI m. I m. 22

Sztafetowe Biegi Przełajowe ___ ___ I m. I m. I m. I m. V m. I m. 23

Mini Koszykówka II m. I m. ___ I m. ___ I m. ___

Mini Piłka Ręczna II m. I m. ___ I m. ___ I m. ___

Pływanie ___ ___ II m. I m. ___ II m. ___ ___ ____

Gimnastyka ___ ___ I m. I m. ___ III m. ___ ___ ____

Czwórbój L.A ___ ___ I m. I m. I m. I  m.

WODA OLIGOCEŃSKA 
– SKARBEM MAZOWSZA

Każdy człowiek spoży-
wa koło 1000 litrów wody 
rocznie. Woda stanowi 
od 50 – 60% wagi nasze-
go ciała. Codziennie nale-
ży wypić od 1 do 2,5 litra 
zdrowej wody. Tylko skąd ją 
brać? Aglomeracja warszaw-
ska zaopatruje się głównie 
z ujęć wód powierzchniowych 
i dysponuje trzema układami 
zasilania w wodę:

–  Wodociąg Centralny naj-
starszy – dostarcza wodę 
od 3 lipca 1886 r.

–  Zakład Wodociągu 
Pras kiego z charakte-
rystycznym obiektem w 
nurcie rzeki Wisły nazy-
wanym „Grubą Kaś ką” 
funkcjonuje od 1964 r.

Ujmowanie wody z dna 
Wisły odbywa się przy 
pomocy drenów ułożonych 
promieniście w stosun-
ku do studni na głębokoś-
ciach 6,5 do 7 m pod dnem.

Zakład Wodociągu Pół-
nocnego – uruchomiony w 
roku 1986. Obiekt jest poło-
żony w Wieliszewie ok. 40 
km od centrum miasta. Woda 
ujmowana jest ze sztucznego 
zbiornika wodnego – Zalewu 
Zegrzyńskiego.

Wody powierzchniowe 
mają złą jakość i wymagają 
skomplikowanego i kosztow-
nego uzdatniania. W związ-
ku z powyższym zdrową i 
czystą wodę można uzyskać 

z ujęć z oligoceńskiego pozio-
mu wodonośnego. Niecka 
Mazowiecka ciesz się naj-
lepszym rozpoznaniem wód 
hydrogeologicznych. Pod 
powierzchnią Warszawy 
i znaczną częścią Mazowsza 
na obszarze ponad 20 tys. 
km2 występuje warstwa wodo-
nośna zwana „jeziorem oligo-
ceńskim”. Wody poziomu oli-
goceńskiego mieszczą się w I 
i II klasie jakości. Są jedy-
nymi wodami naturalnymi, 
które nadają się bezpośred-
nio do picia bez chemicznego 
uzdatniania. 

Wody oligocenu to wody 
„stare”, a ich wiek w central-
nej części niecki mazowie-
ckiej szacuje się na ponad 
70 tys. lat, natomiast w połu-
dniowej i wschodniej części 
Mazowsza na kilka tysięcy 
lat. Są dobrze zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniami 
antropogenicznymi, bo od 
powierzchni ziemi są izolo-
wane ponad 1000 metrową 
warstwą prawie nieprzepusz-
czalnych iłów plioceńskich, 
które również mają wpływ na 
trwałość składu chemiczne-
go wody. Po prawej stronie 
Warszawy występują na głę-
bokości 200 – 300 m.

Barbara Pastewka  
Mieszkanka Ząbek

Ciąg dalszy 
w następnym numerze.

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
– NOWY OKRES ZASIŁKOWY

1 września rozpoczyna się 
kolejny okres zasiłkowy, który 
będzie trwał do końca sierpnia 
2008 r. Zatem osoba ubiega-
jąca się o świadczenia rodzin-
ne powinna złożyć wniosek ze 
wszystkimi dokumentami do 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Od terminu złożenia wniosku 
zależeć będzie wypłata tych 
świadczeń. Wniosek musi być 
złożony prawidłowo ze wszyst-
kimi dokumentami. Jeśli kom-
pletny wniosek zostanie złożo-
ny do dnia 31 lipca wówczas 
osoba otrzyma świadczenie za 
wrzesień do dnia 30 września. 
Jeśli wniosek złożony po dniu 
31 lipca do 30 września wów-
czas świadczenie będzie wypła-
cone do dnia 31 października.

Pierwszym i podstawowym 
świadczeniem jest zasiłek 
rodzinny. Od prawa do jego 
pobierania zależy, czy świad-
czeniobiorca może liczyć na 
siedem dodatków do niego, 
które przysługują po zajściu 
określonych okoliczności. Do 
zasiłku rodzinnego przysługują 
dodatki z tytułu :
1.  urodzenia dziecka,
2.  opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlo-
pu wychowawczego,

3.  samotnego wychowania 
dziecka,

4.  wychowywania dziecka 
w rodzinie wieloletniej,

5.  kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego,

6.  rozpoczęcia roku szkolnego,
7.  podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania.
Oprócz tych form pomocy 

można uzyskać dodatkowo 
dwa świadczenia opiekuń-
cze tj: zasiłek pielęgnacyjny 
i świadczenie pielęgnacyjne.

Niemal wszystkie świad-
czenia uzależnione są od nie-
przekroczenia odpowiedniego 
dochodu na członka rodziny 
(dochód nie może przekra-
czać 504,00 zł. na osobę netto, 
w przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymu-
jące się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności dochód rodzinny 
w przeliczeniu na osobę nie 
może przekroczyć 583,00 zł.) 
natomiast zasiłek pielęgnacyj-
ny jest wypłacany bez względu 
na dochód.

Ośrodek Pomocy Społecznej
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Dnia 19 maja br. odbył się 
XVII Festiwal Piosenki – Ząbki 
2007 r. Grand Prix Festiwalu 
zdobyła Magdalena Cudna – za 
wspaniałe wykonanie „Piosenka 
drewnianych lalek”.

Ponadto Jury Festiwalu 
postanowiło nagrodzić nastę-
pujące osoby:

W grupie I: I miejsce otrzymała 
Magda Piotrkowska za piosenkę 
„Ach to rodzeństwo”, II miejsce 
zdobyła Lidia Dziemdziela – za 
interpretację „Mojego konika”. 
Wyróżnienia otrzymali: Monika 
Piekarska – „Taka mała siostra”, 
Kasia Krajewska – „Ciągle pada
Justyna Przastak– „Pies na 
medal”.

W grupie II: I miejsce otrzy-
mała Ewa Jarząbek – za wyśpie-
wanie „Snu o Warszawie". II 
miejsce zdobyła Olga Sikora 

– za „Radość o poranku”. 
Wyróżnienia otrzymali: Julia 
Mastela – za „Psalm dla Ciebie” 
oraz Joanna Krzyczkowska – za 
„Moje serce to jest muzyk”.

W grupie III: I miejsce otrzy-
mała Agnieszka 
Partyka – za pio-
senkę „Ja dla 
pana czasu nie 
mam”, a II miej-
sce wyśpiewała 
Aleksandra Żero 
– „Tango na głos, 
orkiestrę i jesz-
cze jeden głos”. 
Przyznano trze-
cie miejsce dla 
Julii Bernard – 
„Wyszłam za mąż 
zaraz wracam”, 
Magdy Sikory 
– „Świecie nasz”, 

Ewy Frąckiewicz – „Odkryjemy 
miłość nieznaną”.

Wyróżnienie otrzymał Jakub 
Dubniak – „Wieża Babel”. 

red.

WYNIKI XVII FESTIWALU PIOSENKI, ZĄBKI 2007

Dnia 2 czerwca br. na terenie 
Szkole Podstawowej nr 2 odbył 
się już dziesiąty Festyn z oka-
zji Dnia Matki, Dnia Dziecka 
i Dnia Sportu. Przewidzianych 
było wiele atrakcji, które ściąg-
nęły wielu zainteresowanych. 
Na placu szkolnym rozstawio-
na została estrada, na której 
odbywały się występy szkol-
nych artystów obdarzonych 
talentami wokalno-tanecznymi 
i aktorskimi. Ponadto przewi-
dziane były występy finalistów 
konkursu recytatorskiego, pre-
zentacja mundurków. Laureaci 
konkursu piosenki – Ząbki 2007 
– zaśpiewali swoje piosenki. 
Sekcja teatralna z Miejskiego 
Ośrodka Kultury pod kierun-
kiem Anny Kozioł wystawiła 
scenki dramatyczne. 

Wszędzie były rozstawione 
prace plastyczne i plakaty dzieci.

Na płycie boiska na każde-

go czekało wiele atrakcji w myśl 
zasady dla każdego coś dobrego. 

Niesłabnącym powodzeniem 
cieszyła się loteria fantowa, 
która wabiła wieloma atrakcyj-
nymi upominkami.

Na boisku w tym dniu roiło 
się od atrakcji. Dzieci i dorośli 
mogły uczestniczyć w konkur-
sach i grach zręcznościowych 
przygotowanych przez nauczy-
cieli, malować w plenerze, 
tworzyć swoje twarze w punk-
cie makijażu. Po wielu wyczer-
pujących konkursach dzieci 
i rodzice chętnie spędzali czas 
w szkolnej kawiarence lub 
kuchni polowej, gdzie serwo-
wano pyszne jedzenie.

Mimo padającego deszczu 
zabawa przygotowana przez 
Szkołę Podstawową nr 2 przy-
ciągnęła wielu dorosłych z dzieć-
mi złaknionych wspólnej rodzin-
nej rozrywki.                red.

FESTYN W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEMYSŁAW BABIARZ NA SPOTKANIU Z MŁODZIEŻĄ 
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZĄBKACH

W ramach programu wycho-
wawczego jak również zajęć 
koła edukacji medialnej 
w Gimnazjum prowadzony 
jest cykl spotkań z ciekawymi 
ludźmi. W czwartek 31.05 br. 
gościem Gimnazjum był znany 
prezenter telewizyjny, dzien-
nikarz, komentator sportowy 
i aktor – p. Przemysław Babiarz. 
Gość przybył na zaproszenie 
p. Agnieszki Barbachowskiej 
– nauczyciela języka polskiego 
w Gimnazjum.

Uczniowie pod kierunkiem 
p. Barbachowskiej już kilka 

dni wcześniej przygotowywali 
się na to niezwykłe spotkanie. 
Zbierali informacje, układali 
pytania dla gościa oraz cieszyli 
się, że będą mogli zobaczyć 
znaną osobę na żywo.

W spotkaniu z p. Babiarzem 
oprócz młodzieży z kl. IIe, 
IIb, IIa  uczestniczyli również: 
dyrektor szkoły p. Małgorzata 
Zyśk, organizatorka spotkania 
p. Barbachowska i nauczycie-
le. Gość opowiadał zebranym 
o swoich doświadczeniach 
w pracy prezentera telewizyjne-
go i komentatora sportowego. 

Tłumaczył na 
czym polega-
ją konwencje 
telewizyjnych 
programów 
informacyj-
nych, relacje 
z mistrzostw 
świata i 
o l i m p i a d 
sportowych. 
O p o w i a d a ł 
także o spot-
kaniach z 
w y b i t n y m i 

sportowcami, zabawnych sytu-
acjach, jak również o swej 
pracy w charakterze aktora 
teatralnego i filmowego. 

Uczestnicy spotkania byli 
pod wrażeniem tego, jak szyb-
ko p. Babiarz nawiązał świetny 
kontakt z młodzieżą, z jaką 
pasją i humorem opowiadał. 
Widać było jego ogromne 
zaangażowanie w dyskusji pop-
arte niewątpliwym urokiem 
osobistym.

Pytania uczniów dotyczy-
ły pracy zawodowej gościa, 
a także jego życia prywatnego. 
P. Babiarz opowiadał o swoich 
zainteresowaniach polityką, 
filozofią i religią. Uczniowie 
dowiedzieli się również, że 
gość regularnie bierze udział 
w maratonach. Biega zaś głów-
nie dlatego, że lubi bieganie 
i robi to dla siebie, dla własnej 
satysfakcji. Uczniowie intere-
sowali się tym, dlaczego mając 
wykształcenie aktorskie, zaj-
muje się głównie pracą prezen-
tera telewizyjnego i komento-
waniem zawodów sportowych. 
Zadawali pytania czy lubi 

swoją pracę, jakie przedmio-
ty lubił w szkole, jakie miał 
przezwisko? Gość cierpliwie 
i wyczerpująco odpowia-
dał. Na pytanie czy zdążymy 
z przygotowaniami do EURO 
2012? – p. Babiarz powie-
dział zdecydowanie, że tak. 
Stwierdził, że mamy tę cechę, 
iż potrafimy się zmobilizować, 
szczególnie gdy działamy pod 
presją czasu. Zapytany o to, 
jakiej rady udzieliłby osobom, 
które myślą o pracy dzienni-
karza - odpowiedział, że nie 
należy bać się swoich marzeń, 
lecz wytrwale dążyć do zre-
alizowania planów. Zachęcał 
przy tym do rozwijania swoich 
pasji, uczestnictwa w różnych 
kółkach zainteresowań i upra-
wiania sportu. 

Po ponad dwugodzinnym 
spotkaniu przyszedł czas na 
pamiątkowe zdjęcia i oczy-
wiście autografy! W podzię-

kowaniu uczniowie wręczyli 
p. Babiarzowi bukiet kwia-
tów. Zaś p. Babiarz obiecał, 
że chętnie przyjmie zapro-
szenie na kolejne spotkanie 
z młodzieżą.

Na zakończenie gość 
w towarzystwie pani dyrektor 
Gimnazjum i organizatorki 
spotkania obejrzał budynki 
szkoły, a szczególnie nową salę 
gimnastyczną, siłownię i salę 
językową. P. Babiarz wyraził 
uznanie dla funkcjonalności 
i nowoczesności rozwiązań 
architektonicznych  budyn-
ków  szkolnych. I niestety 
musiał już pożegnać się i wyje-
chać do pracy - a wieczorem 
można było go znowu zobaczyć 
w telewizyjnej „Jedynce”, rela-
cjonującego wydarzenia spor-
towe po głównym wydaniu 
,,Wiadomości”.

Agnieszka Barbachowska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 

zaprasza

Lato w Mieście z MOK od 25 czerwca do 6 lipca.

TEATRZYK DLA DZIECI
W każdy czwartek lipca o godzinie 14.00. 
Zajęcia w Galerii MOK przy ul Orlej 8

Bliższe informacje w Miejskim Ośrodku Kultury 
na ul. Słowackiego 10 

lub pod numerem telefonu 022 781 64 30

Hnatowski Bartosz Józef 94

Dowalla Krzysztof 91

Tkaczyk Michał Arkadiusz 89

Paziewski Rafał 88

Lekszycka Mariola 87

Mroczkiewicz Rafał 86

Pawłowski Konrad Jakub 86

Kapusta Joanna 86

Gontarz Łukasz 86

Kowalczyk Martyna Julia  85

Szeliga Karol Kamil 83

Chmielewski Maciej 83

Wiligórski Piotr 82

Wojtkowski Przemysław 82

Kosmal Bartłomiej 82

Lalak Michał 81

Papierowska Kamila 81

Kowalczyk Paweł 81

Łagowska Aleksandra 81

Kaczmarek Kamil 81

Pakowski Robert Artur 80

Białoszycka Ewelina Kinga 80

Jakubowski Piotr Adrian 80

Urbańska Klaudia Katarzyna  79

Sikora Magdalena Katarzyna  79

Żero Aleksandra 78

Cachel Justyna  78

Kulikowska Monika 78

Bobrowicz Krzysztof 76

Podlaski Adrian 76

Siekierka Damian Łukasz  76

Żaboklicki Jakub Maciej 76

Korycki Bartłomiej Karol  76

Antoszewska Ewa 76

Sobolewski Rafał  75

Popowski Marcin  75

Motyczyński Sebastian 75

Jarosińska Monika Eliza 75

Średnia szkoły 65,25
Średnia gminy 63,48
Średnia powiatu 57,96
Średnia województwa 59,62

                                PG nr 2

Lista uczniów kl. III Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach, 
którzy z Egzaminu Gimnazjalnego uzyskali powyżej 75 pkt.

Nazwisko i imię punkty Nazwisko i imię punkty Nazwisko i imię punkty
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W sobotę 26 maja br. zosta-
ła otwarta wystawa w Galerii 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Zostały zaprezentowane prace 
plastyków z Domu Kultury 
Zacisze, dla których malarstwo 
to pasja, oderwanie od rzeczy-
wistości. Są zaprzyjaźnieni z 
naszym ząbkowskim Miejskim 

Ośrodkiem Kultury, od kilku 
lat są odbywają się wspólne 
cykliczne wystawy. Pracownia 
rysunku i malarstwa Domu 
Kultury „Zacisze” prowa-
dzona jest przez Bogusławę 
Ołowską, która prowadzi 
również w naszym ośrodku 
kultury zajęcia. W wystawie 

wzięli udział artyści: Anna 
Sokulska-Lagos, Elżbieta 
Stępka, Barbara Perkowska, 
Genowefa Pogłud, Lech 
Niepiekło, Teresa Rochowiak, 
Barbara Zygmunt, Jonathan 
Weber, Jolanta Wrzosek, 
Teresa Ledzińska, Grażyna 
Śleszycka, Monika Kabat, 
Danuta Odyniec, Aleksandra 
Gryglewicz, Krystyna Cze-
remcha, Bernadetta Józe-
fowicz, Małgorzata Hałoń, 
Darek Godlewski oraz 
Zbigniew Darda.

Można było podziwiać 
prace uczestników warszta-
tów, którzy próbując swoich 
sił przelali na płótno pejza-
że, martwe natury, kwiaty 
czy portrety – najtrudniejszy 
temat. Wykorzystują szerokie 
spektrum technik malarskich 
od pasteli, malarstwa olejne-
go poprzez węgiel i ołówek. 

Nieliczni próbują swych sił w 
akwareli. Poza zajęciami w 
pracowni uczestnicy wyjeż-
dżają na jedno lub kilkudnio-
we plenery malarskie, np. w 
Szczawnicy.

Najlepsze ich prace były 
wystawiane w wielu galeriach: 
Teatr Rampa na Targówku, 
galeria Urzędu Dzielnicy 
Targówek m. st. Warszawy, 

galeria „Aktyn”, Centrum 
Biznesu i Administracji 
„Irydion”, Centrum Handlowe 
Targówek.

Oprawę muzyczną zapewnił 
big band Volta dostarczając 
zgromadzonym uczestnikom 
ulotnych przeżyć duchowych 
wygrywając swing i standardy 
muzyki rozrywkowej.

red.

W ciągu ostatnich lat odno-
towano rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, a wraz z nim 
stale rosnącą liczbę miesz-
kańców naszego miasta. Na 
końcu 2006r. miasto liczyło 23 
tys mieszkańców. 

Rozwój naszego miasta, a 
wraz z nim realizacja podję-
tych inwestycji wymaga stałego 
zasilania budżetu wpływami z 
podatków i opłat lokalnych 
oraz wpływami z podatku 
dochodowego od osób fizycz-
nych i prawnych zameldowa-
nych w naszym mieście.

W myśl zasady mieszkasz-
korzystasz- płacisz podatki 
swojemu miastu apelujemy 

do wszystkich mieszkańców 
zamieszkujących, a jeszcze nie 
zameldowanych o uregulowa-
nie spraw meldunkowych.

W związku z powyższym 
Referat Spraw Obywatelskich 
w okresie od maja do grudnia 
2007r. w każdą  II sobotę mie-
siąca będzie pełnił dodatkowo 
dyżur w godzinach od 9.00 
- 13.00  celem realizacji obo-
wiązku meldunkowego .

Szczegółowych informacji 
w powyższej sprawie udziela 
Referat Spraw Obywatelskich  
tel. 781-68-14 w. 127

Referat Spraw 
Obywatelskich

„ODBICIA W SZTUCE”

DRODZY  MIESZKAŃCY WYMIEŃ PAPIER NA PLASTIK

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

TRACĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ.

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

Wnioski dotyczące wymiany 
dowodów przyjmowane są w 
poniedziałek od 10 00 do 18 

00 oraz do wtorku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00. 
w Urzędzie Miasta Ząbki wej-
ście B pok. nr 1. Do wniosku 
należy dołączyć 2 jednakowe 
fotografie (lewy półprofil) 
oraz uiścić w kasie urzędu lub 
na konto opłatę w wysokości 
30 złotych.

Z opłaty zwolnione są 
osoby, które korzystają ze sta-
łych form pomocy społecznej 
lub posiadają rentę socjalną. 
Na razie wnioski przyjmowa-
ne są na bieżąco, nie tworzą 
się kolejki a czas oczekiwania 
wynosi ok.40 dni.

Nie warto czekać z wymia-
ną dowodu do końca roku, 
bo z całą pewnością powstaną 
opóźnienia – apeluje Robert 
Świątkiewicz – Sekretarz 
Urzędu Miasta Ząbki. Trzeba 
będzie w „meldunkach” usta-
wić się w ogonku a w dodatku 
dłużej poczekać na plastiko-
wy dokument. Zachęcamy, by 
wszystkie formalności zała-
twiać już teraz, zaoszczędzimy 
czas, unikniemy kolejek oraz 
zbędnego zdenerwowania.

Urząd Miasta Ząbki

DYŻURY RADNYCH Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W ZĄBKACH

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

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

Agnieszka Mastalerska

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Ząbki, ul. Piłsudskiego 95 c

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

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

Tel. 508 580 365

Domel. Autoryzowany 
zakład naprawy AGD napra-
wia: pralki automatyczne, 
chłodziarki, chłodziar-
ko-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.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Ząbek o przekazywanie wszelkich infor-
macji związanych z zaśmiecaniem miasta. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 
tel. 0-22 781-68-14 do 17 wew. 141, lub wysyłając wiadomość zawierającą dowody tego procederu 
(zdjęcia) na adres: um@zabki.pl.

Sprawy osób przyłapanych na tym przestępstwie będą kierowane do Sądu Grodzkiego, 
który z całą pewnością ukarze „śmieciarzy” karą grzywny na podstawie artykułu 145 kodeksu 
wykroczeń. 

Nielegalne wysypiska śmieci nie wystawiają najlepszej wizytówki miastu i nam wszystkim. 
Powinniśmy reagować na zaśmiecanie. W imię czego warto „kryć” osoby, które się tego dopusz-
czają? Reagujmy!

Jesteśmy przekonani, że nasz wspólny wysiłek doprowadzi do zamierzonego celu – „Czyste 
Ząbki” – niech to będzie naszym hasłem w walce o poprawę czystości i estetyki naszego Miasta. 
Nie tolerujmy osób, które śmiecąc szpecą nasze otoczenie lub niszczą naszą wspólną własność, 
budowaną z pieniędzy pochodzących z naszych podatków.

AKCJA „ŚMIECISZ? PŁACISZ!”

Miejska Przychodnia Zdrowia
w Ząbkach

Zaprasza do korzystania
z naszych usług

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Stomatolog, ginekolog, chirurg

Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67

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