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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

„Schetynówka” powstanie w Ząbkach
29 października wojewoda mazowiecki ogłosił listę projektów
zakwaliﬁkowanych do doﬁnansowania w 2011 r. w ramach rządowego Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011. Chodzi o popularne
tzw. „Schetynówki”.
Wśród gmin mazowieckich, którym
przyznano doﬁnansowanie znalazły się
Ząbki.
Jest to ogromny sukces, bowiem jak
dotąd, a jest to już III edycja, nie udała
się ta sztuka żadnej gminie z powiatu
wołomińskiego, ani władzom powiatu.
W tym roku wnioski o „Schetynówkę” oprócz Ząbek złożyły także gminy
Wołomin i Zielonka oraz starostwo
powiatowe.

Ostatecznie zdecydowano, że doﬁnansowanie otrzyma 35 wniosków
gminnych (na 148 poprawnych).
Ząbki znalazły się na szczęśliwym
33 miejscu zyskując 108 pkt., Wołomin zaś na 114 miejscu. Natomiast
wniosek Zielonki został odrzucony z
przyczyn formalnych (wniosek wypełniony został na niewłaściwym formularzu).
W przypadku dróg powiatowych
na doﬁnansowanie może liczyć 24
wnioski (z 65 poprawnych). Wniosek
starostwa o doﬁnansowanie ul. Batorego w Ząbkach został sklasyﬁkowany na 35 miejscu, a więc bez doﬁnansowania.
Zgodnie z przyjętymi zasadami dotacja wynosi 50% przedsięwzięcia.

Wniosek Ząbek dotyczył przebudowy drugiego odcinka ul. Powstańców (Reymonta – Dzika).
Planowana dotacja wynosi ponad
786 tys. zł.
- Odcinek ten zostanie wykonany
w bardzo dobrym standardzie. Asfaltowa jezdnia będzie wyposażona
w lewoskręty, azyle bezpieczeństwa
(wysepki dla pieszych) przy niektórych przejściach dla pieszych,
zatoki autobusowe oraz miejsca
parkingowe (tam gdzie będzie to
możliwe). Po obu stronach będzie
chodnik, a po północnej dodatkowo
ścieżka rowerowa – zapewnia burmistrz Robert Perkowski.
red.
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Prawica Rzeczypospolitej w Ząbkach
ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z

Markiem
Jurkiem

Przewodniczącym Prawicy
Rzeczypospolitej,
b. marszałkiem Sejmu RP.

www.zabki.pl

Kiermasz Świątecznych Prezentów
Święta Bożego Narodzenia to czas obdarowywania się prezentami.
Najpiękniejsze są te unikatowe, wytworzone przez artystów.
Jeżeli jesteście państwo twórcami niecodziennych prezentów,
które przyniosłyby radość obdarowanym i chcielibyście wziąć udział
w naszym kiermaszu 11 i 12 grudnia,
prosimy o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Ząbkach przy ul. Słowackiego 10,

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2010 r. o godz. 19.00
w Publicznym Gimnazjum nr 2, ul. Batorego 37.
Temat spotkania - "Prawa Rodziny: sprawa nr 1"

w poniedziałki i środy w godz. 15:00 - 19:00.
Tel. MOK 22 781 64 30

Kierownik parafialnej świetlicy przy parafii św. Trójcy- Pani Katarzyna Dzięcioł wraz z Księdzem Proboszczem
zapraszają wszystkie dzieci do skorzystania z oferty jaką dla nich przygotowali:

HARMONOGRAM BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI
LISTOPAD:

GRUDZIEŃ:

- W KAŻDY WTOREK OD 17:00-19:00
POMOC DZIECIOM W NAUCE I LEKCJACH

- W KAŻDY WTOREK OD 17:00-19:00
POMOC DZIECIOM W NAUCE I LEKCJACH

- 20 LISTOPADA (SOBOTA) OD 15:15-18:00
BAL ANDRZEJKOWY

- 18 GRUDNIA (SOBOTA) OD 15:l5-18:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

STYCZEŃ
- W KAŻDY WTOREK OD 17:00-19:00
POMOC DZIECIOM W NAUCE I LEKCJACH
-15 STYCZNIA (SOBOTA) OD 15:15 –18:00
ZAJĘCIA MUZYCZNE

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

inspektor /podinspektor ds.
księgowości
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znajdują
się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ząbki
www.umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy.
CO SŁYCHAĆ? - wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 781 68 14 do 17
druk: „REGIS’’ Sp. z o.o. Kobyłka, ul. Napoleona 4, tel. 22 786 94 70
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ
DLA DZIECI OD 6 DO 13 LAT
ODBYWAJĄ SIĘ NA TERENIE
PARAFII ŚW.TRÓJCY W ZĄBKACH
ZAPISÓW MOŻNA DOKONYWAC
POD ARESEM:prezesi@poczta.onet.pl

Imprezy sportowe
06.11.2010
- II Turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix
2010/2011 – godz. 9.00 – 12.00 (Hala sportowa Gimnazjum nr 1, ul. Harcerska 9)
- Mecz I ligi piłki nożnej
Dolcan – Górnik Polkowice – godz. 13.00 (Stadion
Miejski, ul. Słowackiego 21)
07.11.2010
- VII kolejka rozgrywek III Z.L.S.P. – godz. 10.00 – 13.00 (boisko Gimnazjum nr 2, ul. Batorego 37)
- VIII kolejka rozgrywek I i II Z.L.S.P. – godz. 9.00 –
19.00 (boisko „Orlik”, ul. Batorego 11)
DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 9
poniedziałki: godz. 1600-1800
piątki: godz.: 800-1000

www.zabki.pl
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Rozmowa z Agnieszką Gmitrzuk, kandydatką do Rady Miasta
Jest Pani uznanym i szanowanym ząbkowskim przedsiębiorcą. Wspiera Pani również wiele inicjatyw społecznych realizowanych na terenie
Ząbek. A dodatkowo zdecydowała się Pani wystartować w wyborach
samorządowych, ubiegając się o mandat radnej miasta. Proszę powiedzieć, jaki był powód takiej właśnie decyzji?
Dziękuję za te miłe słowa. Rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, od
wielu lat czynnie uczestniczę w życiu społeczności lokalnej i nie tylko.
Przyglądam się pracy samorządowców i pomimo wcześniejszych propozycji współpracy uważałam, że nie byłam odpowiednio przygotowana do
bycia radną. Według mnie funkcja radnego to wielka odpowiedzialność w
stosunku do wyborców wymagająca dużej znajomości ich potrzeb i praktyki w zarządzaniu.
Niestety nie wszyscy rozumieją, że zajmowanie stanowisk wiąże się
przede wszystkim z obowiązkami. Brak zaangażowania w sprawy mieszkańców szczególnie dotknął mnie w trakcie remontu ulicy Batorego, przy
której mieszkam. Myślę, że na tą chwilę mogę pomóc w tworzeniu lepszego życia w Ząbkach. Priorytetem dla mnie jest dobro jednostki, czyli
każdego z nas.
Kandyduje Pani z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość, dlaczego?
Jestem bezpartyjna, żadne ugrupowania nie mają wpływu na podejmowane przeze mnie decyzje i moje poglądy. Kandyduje z listy PiS-u, ponieważ popieram Roberta Perkowskiego na burmistrza miasta. Uważam,
że powinien otrzymać szansę na dokończenie rozpoczętych inwestycji i
rozliczenia zaciągniętych zobowiązań. Mam na uwadze przede wszystkim wykorzystanie pieniędzy, które zostały przyznane miastu przez Unię.
Ważne, by wzrost zadłużenia miasta był rzeczywiście związany z potrzebą
pokrycia udziału miasta w zaplanowanych inwestycjach. Mam nadzieję,
że kolejne kredyty służą do przygotowania i rozpoczęcia zadań, które i
tak w ogromnej większości ostatecznie ﬁnansowane będą przez Unię Europejską.
Jakie sprawy byłby dla Pani najważniejsze, gdy zostanie Pani radną?
Priorytetową sprawą byłaby publiczna służba zdrowia w Ząbkach, na
którą władze miasta mają wpływ. Należy zadbać o rozwój funkcjonujących publicznych i prywatnych ośrodków zdrowia. Najważniejsze jest dla
mnie dobro jednostki.
Zostanie radną pozwoli mi na znalezienie odpowiedzi na wiele pytań
dotyczących funkcjonowania władzy w naszym mieście np.
- czy szybkie zadłużanie miasta jest rzeczywiście związane z planowanymi inwestycjami unijnymi,
- czy ulica Batorego to miejsce na biurowiec i magazyn ciężkiego sprzętu dla spółki komunalnej a nie np. na nowe przedszkole,
- czy remont Batorego nie mógł odbyć się w zgodzie z interesem ludzi,
którzy wzdłuż tej ulicy mieszkają i pracują,

Agnieszka Antonina

Gmitrzuk
lat 52. Od urodzenia mieszkanka
Ząbek. Wykształcenie wyższe
w zakresie organizacji i kierowania
przedsiębiorstwem. Od 22 lat
prowadzi własną ﬁrmę produkcyjnohandlowo - usługową Orchidea.

Materiał płatny KW Prawo i Sprawiedliwość

Jestem osobą, która realizuje zaplanowane cele

- czy Ząbki muszą znosić tranzyt ciężarówek z całego powiatu w okolicach swoich domów. Chciałabym zadbać o to, aby urzędy i służby porządkowe ﬁnansowane z naszych pieniędzy stały się pomocne i bardziej
otwarte na potrzeby mieszkańców. Nie powinno być tak, że straż miejska,
która ma nas strzec (wynika z deﬁnicji) i pomagać w codziennym funkcjonowaniu, wręcz czasami nam to utrudnia.
Nie można zgodzić się na to, żeby mieszkaniec Ząbek posiadający swoją nieruchomość przy ulicy tzw. powiatowej lub wojewódzkiej nie miał
wpływu na to, co się na tej ulicy tworzy. Nie można pozwolić, żeby urzędnik zza biurka decydował o tym, co jest dla nas ważne. W każdej podejmowanej decyzji, należy pamiętać, że zawsze najważniejszy jest człowiek.
Chcę być taką radną, która informuje swoich wyborców na bieżąco o podejmowanych decyzjach przez władze miasta. Bulwersuje mnie fakt, że
niektórzy radni dopiero tuż przed wyborami zarzucają nas informacjami
o błędach rządzących, chociaż już tą wiedzę posiadali w trakcie kadencji.
Pytam dlaczego osoby, które tak świetnie są poinformowane o funduszach
miasta nie podzieliły się tą wiedzą dwa lata, czy rok temu? Dlaczego krytykują, skoro sami uczestniczyli w tym, co się zdarzyło. Chciałabym zadbać
o to, by za każdą decyzję wydaną na terenie naszego miasta można było
wskazać osoby, które są za te decyzje odpowiedzialne. Jednocześnie ze
swojej strony postaram się doprowadzić do tego, by każda nowa inwestycja była rzeczywiście konsultowana z mieszkańcami naszego miasta,
a szczególnie z tymi, których bezpośrednio dotyczy. Władza ma służyć
mieszkańcom, a nie odwrotnie.
Dlaczego warto na Panią zagłosować?
Ludzie , którzy mnie znają wiedzą, że jestem osobą, która rzeczywiście
realizuje zaplanowane cele. Moje życiowe osiągnięcia, na szczęście również
te ﬁnansowe pozwalają mi, abym w sposób od nikogo i niczego niezależny
mogła starać się wpływać na to, by władze tego miasta zaczęły realizować
te hasła i te obietnice, które teraz nam tak obﬁcie składają. Moim zdaniem
czas pomyśleć nie tylko o zmniejszeniu zadłużenia Ząbek, ale również o
obniżeniu podatków i innych ulgach dla naszych mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.
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Dobiega koniec V kadencji samorządu
Rozmowa z radnym

Grzegorzem

Majtyką,

który również
kończy pracę na
rzecz Ząbek.

Jak Pan ocenia mijająca kadencję?
Z perspektywy upływającego roku należy zauważyć wiele pozytywnych
zmian, jakie mają miejsce zarówno w funkcjonowaniu Urzędu oraz w infrastrukturze miasta. Oddane do użytkowania przedszkole dla 320 dzieci
to jedna z inwestycji, która wzbudza podziw w wielu sąsiednich gminach.
Osobiście uważam, że poniesione na tę inwestycję wydatki są uzasadnione
nie tylko z perspektywy potrzeb, ale również przełamania barier. Wybudowany został obiekt, który wraz w otoczeniem stanowi wzór harmonijnego
połączenia nowoczesnego stylu z funkcjonalnością.
Po wielu latach w poprzednich kadencjach Rady, gdzie dróg prawie w
ogóle nie budowano, sukcesywnie powstają drogi z chodnikami, a nawet
ścieżkami rowerowymi. Trzeba tu dodać, że są to drogi budowane na podstawie uzgadnianych projektów i wg przyjętych planów. Tych pozytywów
w minionej kadencji samorządu w Ząbkach było znacznie więcej. Z uwagi
na fakt, że jednym z głównych powodów, dla których zdecydowałem się
na kandydowanie do Rady w 2006 r. były braki infrastrukturalne i komunikacyjne, chciałbym w swojej ocenie kadencji Rady pozostać przy tym
temacie. Uważam, że rozpoczęty proces integracji Miasta poprzez inwestycje drogowe jest jednym z kluczowych dla funkcjonowania sprawnej
komunikacji oraz poprawy wizerunku – postrzegania Miasta przez potencjalnych inwestorów i mieszkańców. Przy początkowych obawach, jakie
powodowały nieufność do wielu składanych projektów o doﬁnansowanie,
dziś można powiedzieć, że Ząbki miały wiele szczęścia. Duża jest w tym
zasługa wiceburmistrza Grzegorza Mickiewicza i pracowników Referatu
Programowania Funduszy Europejskich. Pozyskanie ponad 25 mln zł na
budowę i modernizację dróg (dwa etapy) jest niewątpliwie dużym sukcesem Ząbek. Kolejne prawie 21 mln zł doﬁnansowania budowy tunelu
spina pewną klamrą całe miasto. Nie rozwiązuje to wszystkich problemów
komunikacyjnych i drogowych, ale w znaczący sposób, przy dalszym racjonalnym gospodarowaniu środkami budżetowymi zwiększy możliwość
nadrobienia zadawnionych braków w infrastrukturze.
A jak to Pana zdaniem wygląda na tle 20 lat funkcjonowania samorządu?
Na wielkość budżetu inwestycji w mieście w zdecydowanej części mają
wpływ podatki i opłaty lokale, ale przede wszystkim stanowiące ok. 39%
podatki od PIT-ów płaconych przez mieszkańców. W tym roku znaczący
udział mają środki pozyskane z funduszy unijnych. Od 6 lat mamy sukcesywny wzrost wpływów do budżetu, o ponad 30 mln więcej w porównaniu
z 2004, do 63 mln w 2009 r. Rekordowy budżet w 2010 r., po korektach
80 mln, przekłada się na dużo większe możliwości inwestycyjne. Nie chcę
zanudzać danymi ze sprawozdań. Uważam, że jest to bardzo doby wyznacznik możliwości rozwoju Miasta. Mógłby być jeszcze większy, ale
ciągle trudno przekonać nawet ok. 10% mieszkających nie zameldowa-
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nych do rozliczania się z ﬁskusem w Wołominie. Szacunkowo do budżetu Miasta mogłoby wpływać rocznie o ok. 1- 2,5 mln zł więcej. Podjęte
wspólnie z radnymi m.in. z Komisji Gospodarczej starania o zintensyﬁkowanie działań Urzędu w sprawie akcji zachęcającej do meldowania się
dały pewne rezultaty. Nie ma jednak możliwości zastosowania rozwiązań
przymusowych a jednocześnie nie ma woli politycznej na wprowadzenie
zmian w sposobie naliczenia środków z podatków Skarbu Państwa do kas
samorządowych. Narzucenie samorządom lokalnym m.in. utrzymywania i
budowy placówek oświatowych powoduje, że wiele gmin ma problemy ze
znalezieniem środków na drogi, kanalizację, wodociągi. Czasami z trudem
podejmowane decyzje np. uchwała o emisji obligacji, z perspektywy czasu okazały się dobrym ﬁnansującym instrumentem pomostowym dla prowadzonych inwestycji. W tej kadencji ruszyła również przebudowa dróg
wojewódzkiej w ul. Ks. Skorupki i powiatowej w ul. Batorego. Pomimo
wielu trudności dnia codziennego w szczególności z dojazdami do Warszawy, mamy w Ząbkach czas na zmiany na lepsze. Za tym, że upływające 4
lata kadencji samorządu, należy do przełomowych, przemawia m.in. skala
rozpoczętych inwestycji. Mam nadzieję, że kolejne 4 lata okażą się jeszcze
bardziej pomyślne dla mieszkańców Ząbek.
Jakie wyzwania stoją przed Ząbkami w perspektywie 5, 10, 15 lat?
Wewnętrzna integracja komunikacyjna i polepszenie jakości dróg oraz
dokończenie wodociągowania i skanalizowania Miasta to kierunki, które
mają dość solidne podstawy do realizacji. Równie ważnym dla mieszkańców, tak prężnie rozwijającego się Miasta jest zaopatrzenie w wodę
– mam nadzieję, że planowane przez PGK wybudowanie własnych ujęć
wody, nabierze dużego tempa już w przyszłym roku. Kolejnym kosztownym projektem, zapisanym w wieloletnich planach rozwoju jest budowa
kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Obok przebudowywanego stadionu,
basen i hale sportowe wypełniłyby lukę w zajęciu wolnego czasu i rozwoju nie tylko młodzieży ale również osób pracujących. Tempo i wielkość
nakładów na inwestycje zależy również od mieszkańców - podatników.
Zapewnienie środków w budżecie na sukcesywne realizowanie obiektów
sportowych będzie wyzwaniem poszukiwania kompromisu przez radnych
następnej kadencji.
Ponadto przydałby się także wielofunkcyjny ośrodek kultury, a także
prężnie działające świetlice i kluby dla dzieci i młodzieży w różnych częściach Miasta. Mam również nadzieję, że niebawem przestanie straszyć
swoim wyglądem bazar miejski i jego otoczenie.
I jeszcze jedno - drogi i komunikacja z Ząbek do Warszawy. Ale to już
temat na całkiem dłuższą rozmowę. W tych sprawach jest wiele do zrobienia. Trzeba doprowadzić do porozumienia z władzami sąsiednich gmin,
żeby samorządy wspólnie stanowiły większą siłę nacisku w sprawie min.
przebudowy Żołnierskiej i wschodniej obwodnicy. Innym rozwiązaniem
może być „osiedlenie” kilku posłów w Ząbkach lub sąsiednich miastach.
Jako jeden z nielicznych radnych zdecydował się Pan nie brać udziału
w najbliższych wyborach samorządowych? Dlaczego?
Nie znam decyzji wszystkich radnych w sprawie kandydowania. Moje
sprawy tak się ułożyły, że podjąłem decyzję o przeprowadzeniu się z rodziną na Targówek. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować wszystkim
za współpracę, życzliwość oraz wyniesione doświadczenie w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności. Być może można było zrobić więcej
- ocenę pozostawiam innym. W pracach na forum Rady starałem się kierować się zasadami racjonalnego wykorzystania ﬁnansów, nie marnotrawienia ich. Mam nadzieję, że będą kontynuowane działania dot. projektu
„mieszkasz- korzystasz- płać podatki dla miasta”.
W następnej kadencji nie zabraknie trudnych decyzji i problemów do
rozwiązania. Mieszkańcom Ząbek życzę wyboru takich radnych, którzy
będą umieli znajdować kompromisy ponad podziałami w rozwiązywaniu
spraw lokalnych.
Dziękuję za rozmowę.
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Przedszkole Publiczne Nr 3 chlubą i dumą Ząbek
Pan Radny Stachera manipuluje faktami
Pan Radny Stachera, który
w ostatnich listach do mieszkańców Ząbek zatytułowanych
„Dla jednych równowartość 60metrowego mieszkania, dla innych nic”, prowadzi dywagacje
na temat rzekomo nieuzasadnionego wydłużenia terminu zakończenia budowy tegoż przedszkola, nie ma choćby podstawowej
wiedzy w zakresie prowadzenia
wysokobudżetowych inwestycji
kubaturowych, żadnej wyobraźni,
a ponadto manipuluje faktami dotyczącymi tej sprawy.
Każdy kto choć budował cokolwiek – choćby dom jednorodzinny czy altanę na działce
musi sobie zdawać sprawę, że
taka inwestycja jest nie tylko
obwarowana skomplikowanymi
procedurami formalno-prawnymi,
ale również mają na nią wpływ
najzwyklejsze czynniki atmosferyczne. Tak też się stało w trakcie
realizacji PP3. Przypomnę, że w

trakcie zimy 2008-2009 mieliśmy
do czynienia przez długi okres z
minusową temperaturą sięgającą
kilkudziesięciu stopni Celsjusza.
To spowodowało wstrzymanie
produkcji betonu w wielu miejscach Polski a jednocześnie uniemożliwiło terminowe pozyskanie
atestowanego betonu przez wykonawcę ząbkowskiego przedszkola. Tylko człowiek kompletnie nierozsądny albo chcący
zmanipulować opinię publiczną
jest zdolny do czegoś takiego.
Budowa w takim okresie musi
być bezwzględnie zatrzymana.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie
będzie lał betonu przy minus 30
stopniach, tym bardziej, że nie był
on dostępny w tamtym okresie na
rynku.
Wydaje się, że kto jak
kto, ale Pan Radny Stachera „doświadczony samorządowiec”
mógłby już po 20 prawie latach
pracy w samorządzie wiedzieć,

że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych przewiduje takie sytuacje i są one czymś normalnym.
Tak, potwierdzam, że na obiekcie tym były zlecone prace dodatkowe i uzupełniające, których
nie można było przewidzieć na
etapie projektowania. Wynikły
one z możliwości zastosowania
nowych technologii, kolizji podziemnych sieci, których nie było
na podkładach geodezyjnych,
kwestii bezpieczeństwa, walorów użytkowych technicznych
oraz estetyki budynku. Jednym
z dodatkowych elementów było
chociażby stwierdzone przez kilkuosobową Komisję wykonanie
rozbudowanych instalacji teletechnicznych na obiekcie. Dzięki
temu można go było wyposażyć
w system telewizji dozorowej,
system alarmowy i kontroli dostępu, nagłośnienie czy chociażby
instalację interkomu. Nie chce
chyba Pan powiedzieć Panie Radny, że to było niepotrzebne dla
bezpieczeństwa dzieciaków. Nie
chcę nawet w to wierzyć. Dlatego

zwracam się do Pana z apelem:
Panie Radny Stachera, przez
wiele lat nie zrobił Pan wiele dobrego dla tego Miasta i tylko próbuje utrudniać pracę innych autentycznie zaangażowanych w prace
na rzecz jego rozwoju. Na szczęście nie udaje się to Panu, dlatego
w naszym mieście powstają nowe
drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, obiekty sportowe (trybuna
sportowa), najnowocześniejsze
przedszkole na Mazowszu a nawet w Polsce, kolejne boiska ze
sztucznej nawierzchni (jest ich
już 7) a za kilka chwil basen, tunel i wiele innych inwestycji dla
dobra mieszkańców Ząbek.
Zwracam się do Pana – czas na
zmiany w Pana zachowaniu, niech
Pan zaprzestanie tych destrukcyjnych działań i w końcu zacznie
działać na rzecz i dla dobra społeczeństwa ząbkowskiego.
Z poważaniem
Grzegorz Mickiewicz
Z-ca Burmistrza
Miasta Ząbki

Agresja rodzi agresję
Sprostowanie wypowiedzi Krzysztofa Słomki skierowanej do Edwarda Dzikowskiego w "Co Słychać"
z dnia 22.X.2010 r.
Szanowny Panie Redaktorze
Proszę o sprostowanie wypowiedzi Krzysztofa Słomki, który
tłumacząc się ze złożenia donosu do prokuratury przeciwko osobom protestującym 15 sierpnia przeciwko uroczystemu odsłanianiu pomnika bolszewikom w tym wyjątkowym dla Polaków dniu,
napisał, że "gdy zostałem zawiadomiony przez mieszkańców o
tym akcie wandalizmu (używam delikatnych, pokojowych słów),
musiałem złożyć takie zawiadomienie". Otóż Pan Słomka złożył
zawiadomienie do prokuratury 18 sierpnia (proszę o opublikowanie kopii tego zawiadomienia jako dowodu, że odbyło się to 18
sierpnia), a do prawdziwego aktu wandalizmu doszło dopiero po
tym donosie. We wrześniu ktoś pomalował czerwoną farbą wystające z ziemi bagnety oraz napisy na innych elementach pomnika.
Nie pochwalam tego zachowania, ale trzeba zdawać sobie sprawę
z tego, że agresja rodzi agresję. Być może doniesienie Słomki
do prokuratury przeciwko osobom, które protestowały 15 sierpnia
przyczyniło się także pośrednio do tego, że po kilku tygodniach
ktoś faktycznie znieważył ten pomnik.
Edward Dzikowski
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PLATFORMA OBYWATELSKA RP KOŁO W ZĄBKACH

Program Platformy Obywatelskiej dla Ząbek 2010-2014
1. TRANSPORT − jako podstawowy element rozwoju miasta:
• analiza i zmiana układu komunikacyjnego w mieście opracowanego
przez specjalistów z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
• budowa dróg miejskich,
• rozwój komunikacji zbiorowej,
• budowa ul. Nowo Ziemowita – jako przedłużenie odcinka Trasy Święto
krzyskiej i wschodniej Obwodnicy Śródmiejskiej,
• podjęcie działań mających na celu zrealizowanie projektu przedłużenia
trasy tramwajowej Warszawa–Ząbki.
2. OCHRONA ŚRODOWISKA – poprawa wizerunku Ząbek jako miasta
czystego i zadbanego:
• budowa własnego ujęcia wody,
• zakończenie budowy infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej,
• przejęcie przez miasto władztwa nad odpadami,
• budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problematycznych.
3. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – miasto przyjazne dla ludzi:
• park miejski przystosowany do rekreacji,
• zagospodarowanie terenów leśnych przy osiedlach mieszkaniowych jako
terenów wypoczynkowych,
• budowa ogródków jordanowskich i placów zabaw,
• budowa parkingu „parkuj i jedź”,
• budowa ciągów pieszo-komunikacyjnych (deptaków) w ulicach Po
wstańców oraz Szpitalnej.
4. OŚWIATA I ZDROWIE – zdrowe i wykształcone społeczeństwo to
nasza przyszłość:
• pomoc w tworzeniu tzw. „przedszkoli domowych”,
• budowa samorządowego żłobka,
• utworzenie środowiskowego domu samopomocy.
5. SPORT – w zdrowym ciele zdrowy duch:
• kontynuowanie budowy boisk sportowych,
• budowa tras rowerowych oraz pieszych wędrówek.

Kandydaci Platformy Obywatelskiej RP do Rady Miasta Ząbki:
Okręg Nr 1

1. ANDRZEJ CHIBOWSKI
2. ŁUKASZ PIOTR KUKIEŁKA
3. JUSTYNA BALCERZAK
4. KRZYSZTOF MURAWSKI
5. BEATA MARZANNA SKWIERCZYŃSKA-MIZERSKA
6. ALEKSANDRA KŁUSEK
7. ZYGMUNT OLTON
8. WALDEMAR JANUSZ WROTNY
9. JÓZEF EDWARD CHUDZIK
10. MIECZYSŁAW NOJSZEWSKI
11. RENATA IZABELA SÓWKA
12. ADAM TADEUSZ DYNOWSKI

Okręg Nr 2

1. AGNIESZKA MASTALERSKA
2. MICHAŁ GADOMSKI
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3. MONIKA RYPCZYŃSKA (z domu WALCZAK)
4. TOMASZ ADAM SAWICKI
5. MARTA NIENAŁTOWSKA
6. PAWEŁ KOSIERADZKI
7. MARIUSZ EUGENIUSZ JASTRZĘBSKI
8. MATEUSZ KAROL GOZDERA
9. GRZEGORZ JARCZYŃSKI

Okręg Nr 3

1. TOMASZ KALATA
2. ANDRZEJ KIRYLUK
3. ZYTA KUROWSKA
4. MONIKA KAMIŃSKA
5. MAGDALENA BOCHENEK
6. JACEK JÓZEF KURCEWICZ
7. MAREK KAMIL KOŁODZIEJSKI
8. JAN SŁAWOMIR MISIAK
9. KATARZYNA MAGDALENA PENTOWSKA (z domu Chodnicka)
10. JULIA ANNA KOPCZYŃSKA (z domu Osuchowska)
11. SEBASTIAN WOJCIECH ŚLUSARCZYK

Kandydaci Platformy Obywatelskiej RP do Rady Powiatu
Wołomińskiego:
1. JANUSZ CHIBOWSKI
2. EMILIA MARTA SADOWSKA
4. KATARZYNA ELWERT-BARWIK
5. RAFAŁ MICHAŁ GOZDERA
6. DARIUSZ TADEUSZ PESKA

Kandydat Platformy Obywatelskiej RP na Burmistrza Miasta
Ząbki:

Mgr inż. Janusz Chibowski – przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej RP w Ząbkach i wiceprzewodniczący PO w powiecie wołomińskim.
Janusz Chibowski swoją wieloletnią pracą w samorządzie dał się poznać jako
człowiek pewny, odpowiedzialny, rzetelny i konsekwentny. Jego działania są
wyrazem troski o rozwój Miasta Ząbki i jego mieszkańców. Doskonale łączy
życie rodzinne i pracę zawodową z działalnością samorządową. Jest świetnym
organizatorem. W swojedziałania potraﬁ zaangażować ludzi w każdym wieku.
Pewność i Odpowiedzialność to cechy charakteryzujące kandydata oraz jednocześnie hasło wyborcze Janusza Chibowskiego.
Pewność − ponieważ zawsze dotrzymuje słowa danego wyborcom. Jest wierny
swoim poglądom, bez względu na panujące układy polityczne. Pewny, bo pochodzi z Ząbek i zależy mu na rozwoju tego miasta.
Odpowiedzialność − wszelkie decyzje podejmuje w sposób przemyślany i konsekwentny. Organizuje i uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami, by poznać
ich potrzeby i oczekiwania. Odpowiedzialny, bo podejmuje rozważne decyzje.
Wokół swojej osoby skupił grupę uczciwych, rzetelnych i aktywnych ludzi, którzy chcą poprawiać sytuację i rozwiązywać problemy naszego miasta.
Janusz Chibowski jest mieszkańcem Ząbek od urodzenia. Tu się wychował i
właśnie z Ząbkami postanowił związać swoją przyszłość. Żona, Halina jest nauczycielką wychowania przedszkolnego w jednym z ząbkowskich przedszkoli.
Mają trzy dorosłe córki: Ewelinę, Magdalenę i Oliwię. Są szczęśliwymi
rodzicami i dziadkami wnuczki Irenki i wnuczka Maksa.
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Janusz Chibowski obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Posiada wykształcenie wyższe. Jest menedżerem, specjalistą w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi i ochroną środowiska. Wiedzę zdobytą w czasie studiów
z powodzeniem wykorzystuje w działalności zawodowej, samorządowej i społecznej.
Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Miasta
Ząbki. W latach 1990−1994 był radnym i członkiem Zarządu Miasta Ząbki. W wyborach samorządowych w 2006 roku
mieszkańcy Ząbek wybrali Janusza Chibowskiego na radnego
powiatu wołomińskiego na kadencję 2006−2010. Radni z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa pod przewodnictwem Janusza Chibowskiego zajmowali się m.in.:
• powiatowymi inwestycjami drogowymi,
• inwestycjami związanymi z zasobami mienia należącymi do
powiatu wołomińskiego na terenach gmin,
• współpracą z organizacjami i związkami działającymi na
terenie powiatu na rzecz rolnictwa.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa współuczestniczyła w tworzeniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
oraz współpracowała z gminnymi komisjami gospodarczymi z
terenu powiatu wołomińskiego.
W roku 2008 z budżetu powiatu sﬁnansowano i wykonano inwestycje drogowe na ul. Kolejowej, w 2009 roku zaś rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej w Ząbkach – ul. Batorego. Z inicjatywy Janusza Chibowskiego podjęto decyzję
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o przebudowie ul. Wojska Polskiego, której koszt projektu
technicznego wycenia się na ok. 150 tys. zł. Dzięki zaangażowaniu Janusza Chibowskiego do WPI powiatu wołomińskiego wpisano przebudowę ulic Szpitalnej i Rychlińskiego,
budowę ścieżek rowerowych oraz deptaka z ławeczkami
i oświetleniem parkowym. Na realizację wstępnych projektów
tych inwestycji zarezerwowano 90 tys. zł w budżecie powiatu.
Łączna wartość wymienionych inwestycji wynosi ok. 8,6 mln zł.
W lipcu 2008 roku Janusz Chibowski został powołany do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” SPZOZ w Ząbkach. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
W lutym 2009 roku Starosta Wołomiński powołał Janusza
Chibowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wołominie. Rada Zatrudnienia zajmuję się aktywizacją zawodową, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz promocją zatrudnienia.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyborach samorządowych
21 listopada 2010 roku. W tym, tak ważnym dniu dla naszego
Miasta, liczymy na Państwa poparcie i dziękujemy za każdy
oddany na nas głos.

Koleżanki i Koledzy
z Platformy Obywatelskiej RP
w Ząbkach
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Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi
przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie
informujemy, że wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
można składać do 12.11.2010, a nie jak podano 11.11.2010,
który jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Ząbki

W związku ze zbliżającymi się wyborami informujemy, że
osoby zameldowanie na pobyt czasowy nie mają prawa wyborczego w miejscu pobytu czasowego. W przypadku, jeżeli
chcą głosować w miejscu czasowego zameldowania mogą
wystąpić do Urzędu z wnioskiem o dopisanie do rejestru wyborców. Wnioski można składać cały rok, warunkiem jest
stałe zamieszkiwanie na terenie Ząbek. Po wpłynięciu
wniosku i jego weryﬁkacji Burmistrz Miasta Ząbki w ciągu trzech dni wydaje decyzję.

W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego
10, 05-091 Ząbki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat - Zarządzenie
Nr 0151/110/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2010 r. Zarządzenie jest również dostępne na stronie internetowej urzędu www.zabki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo Miejscowe - Zarządzenia Burmistrza.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie
Spraw Obywatelskich UM Ząbki
tel. 781 68 14 wew. 127.
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Ząbki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Ząbki
GiGN 72243/ 183 /2010 ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej:

A.

Nr
działki
I
część 2/5

Obręb

Pow. w
m²

II

III

'3-14

1000

Położenie

Przeznaczenie
terenu do wydzierżawienia

Uwagi

IV

V

VI

ul. Kwiatowa/Wł.
Sikorskiego

Nieuciążliwa działalność gospodarcza

Pow. zabudowy tymczasowej do 200m²

Termin

Wywoławcza opłata
roczna z tytułu czynszu
dzierżawnego netto [zł]

VII
5 lat

Wadium [zł]

VIII
23880,00

Minimalne
postąpienie
[zł]

IX

X

2000,00

240,00

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
w dniu 15.12.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 08.12.2010 r. NA KONTO URZĘDU: PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 121)
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Skauci Europy w Ząbkach

22 października, w piątkowy wieczór, 45 przewodniczek (szefowych
jednostek harcerskich) należących do Skautów Europy spotkało się w
Ząbkach. Już drugi raz odbyła się bowiem „Skarbnica”, czyli Wielkie
Jesienne Warsztaty.

Ku pamięci
W tych dniach zadusznych wspomnijmy choć Tych, którzy służyli
Ojczyźnie i tych którzy zginęli w
Smoleńsku wraz z Panem Prezydentem śp. Lechem Kaczyńskim i
Jego małżonką Marią.
Pragnę wspomnieć współpracowników Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki,
mieszkańców Ząbek, którzy już od
nas odeszli: Pani Irenka Bonifaciuk,
Marianna Gajda, Zbigniew Muradzki, Leokadia Filipiak.
Wśród tych, którzy zginęli w
Smoleńsku należy wspomnieć: Biskupa Polowego Wojska Polskiego
Ks. Gen. Tadeusza Płoskiego, Ks.
Rektora Ryszarda Rumianka. Ks.
Infułata Zdzisława Króla, Ks. Józefa Jońca Prezesa St. Paraﬁada,
Ministra Władysława Stasiaka, Ministra Pawła Wypycha, Ministra Janusza Krupskiego, Panią Dyrektor
Kancelarii Prezydenta RP Barbarę
Mamińską, Pana Gen. Franciszka
Gągora, a także mojego przyjaciela Stefana Melaka Prezesa Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pamięci
Narodowej, orędownika prawdy
katyńskiej. Łączyła nas jedna idea
wolnej i niepodległej Polski, silnej
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gospodarczo z odkłamaną historią.
W 70. rocznicę ludobójczej
zbrodni dokonanej w 1940 r. przez
NKWD na Polskich Oﬁcerach w
Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku,
Miednoje i innych masowych grobach inteligencji polskiej, Stefan
Melak obrońca tożsamości narodowej i wytrwały orędownik prawdy
katyńskiej zginął w samolocie, wraz
z Panem Prezydentem RP Lechem
Kaczyńskim i Jego małżonką Marią
oraz z przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej różnych stanów.
Zginęli w służbie Narodowi Polskiemu w pobliżu Katynia, miejsca,
w którym zamierzali oddać hołd
oﬁarom i przypomnieć światu o tej
nieludzkiej zbrodni i zadanie wykonali przypłacając je własnym życiem, ich oﬁara nie była daremna.
Jestem dumny, że dane mi było
poznać tych ludzi i przyjaźnić się ze
śp. Stefanem Melakiem.
Dlatego uważam za swój obowiązek wspomagać Andrzeja Melaka i
wiele innych rodzin Oﬁar Smoleńskich w dążeniu do ujawnienia pełnej prawdy tej narodowej tragedii.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki

Dziewczęta z Warszawy, Pilawy, Garwolina, Rawy Mazowieckiej, Radomia – czyli całej Chorągwi Mazowieckiej przybyły do Ząbek, aby poszerzać
swoje umiejętności w pracy z wilczkami (dziewczynki od 9 do 12 lat), harcerkami (dziewczynki od 13 do 16 lat) i przewodniczkami (od 17 do 25 lat).
Na początek, dla odpoczynku po całym tygodniu zajęć i pracy, organizatorzy zaserwowali uczestniczkom pokaz dobrych ﬁlmów.
W sobotę pełną parą ruszyła część warsztatowa. Dla szefowych z każdej gałęzi odbyły się oddzielne spotkania poświęcone metodyce pracy z
jednostkami. Następne były warsztaty pedagogiczne, na których przewodniczki mogły się dowiedzieć co robić, aby być dobrą szefową - „zapaloną
lampą” zdolną „rozpalić” powierzone jej osoby.
Wspólną częścią dla wszystkich uczestniczek były warsztaty z ekspresji,
prowadzone przez prawdziwych mistrzów tej techniki. Pantomima, chińskie cienie czy chór mówiony oraz inne techniki przydatne np. w czasie
ognisk, dzięki warsztatom nie mają żadnych tajemnic przed mazowieckimi przewodniczkami. Niezwykłe owoce spotkań można było zobaczyć już
na wieczornym świec zysku.
Niedziela to dalszy ciąg ćwiczeń techniki ekspresji. Warsztat śpiewu
„ Błogosławieni” poprowadziła naczelniczka Harcerek Katarzyna Kieler.
Później miało miejsce bardzo bliskie spotkanie z teatrem - na Skarbnicę
przybyła bowiem aktorka Anna Skaros, która przewodniczki uczyła poprawnej wymowy i ćwiczeń przygotowujących do występów na scenie
(którą dla harcerzy jest często leśna polana - jak można było dowiedzieć
się na warsztatach -także specyﬁczny teatr).
Przewodniczki były bardzo ciepło przyjęte przez proboszcza paraﬁi p.w.
Miłosierdzia Bożego ks. Andrzeja Kopczyńskiego (przy której działa męska drużyna harcerzy św. Jakuba Starszego) i dyrektorkę 2 Gimnazjum im.
Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Ząbkach panią Małgorzatę Zyśk oraz
pana Marka Brzozowskiego.

Wreszcie stabilne ciśnienie
w kranach
Kończą się prace związane z budową przepompowni wody
w ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. Mieszkańcy już odczuwają
poprawę stabilności ciśnienia w kranach, ponieważ przepompownia już testowo rozpoczęła pracę.
Pozytywne efekty pracy przepompowni będzie można szczególnie odczuć w letnie dni, kiedy w latach ubiegłych zdarzały
się duże kłopoty z ciśnieniem w ząbkowskich kranach.
Nowa przepompownia pozwoli także ograniczyć zasięg wyłączeń wody w przypadkach awarii sieci.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
w Ząbkach sp. z o.o.
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„Pro Memoria” dla Szkoły Podstawowej Nr 1
3 października 2010r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach została odznaczona medalem „Pro Memoria”. Uroczystości z okazji 71 rocznicy
ostatniej bitwy września 1939r. odbyły się w Woli Gułowskiej. Zaszczytny
medal został przypięty na sztandarze naszej szkoły, a dyplom uznania wręczono Pani Dyrektor Agnieszce Piskorek. „Pro Memoria” to odznaczenie
przyznawane za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich
czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po
jej zakończeniu.
Niedzielny poranek uczniowie i dyrekcja szkoły rozpoczęli od odwiedzenia miejsc pamięci związanych z generałem Franciszkiem Kleebergiem. Przed południem odbyła się uroczysta msza święta w Sanktuarium
Matki Bożej Gułowskiej Patronki Żołnierzy Września 1939r. Po nabożeństwie miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz wręczenie medali. Następnie wszyscy przeszli na cmentarz wojenny w Woli Gułowskiej,
gdzie miały miejsce uroczystości religijno-patriotyczne.
Po obiedzie wysłuchaliśmy koncertu pieśni wojskowych w wykonaniu
Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych. Niesamowita akustyka sanktuarium sprawiła, że muzyka rozchodziła się daleko poza mury świątyni.
Po południu mogliśmy podziwiać rekonstrukcję walk o kościół i klasztor w Woli Gułowskiej. Niesamowicie było oglądać strzelających żołnierzy, kawalerię na koniach, zmagania ludności cywilnej na polu walki.

Nasz patron - Ksiądz Jerzy Popiełuszko
Społeczność szkolna Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Ząbkach brała udział
w obchodach 26-tej rocznicy śmierci błogosławionego ks. Jerzego.
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Anny Kozioł, instruktora MOK-u oraz nauczycielki muzyki p. Jadwigi Żaboklickiej wystąpili

dla mieszkańców Żoliborza i Bielan
z programem artystycznym o patronie, który został przyjęty z wielkim
aplauzem. Montaż słowno-muzyczny dotyczący biograﬁi ks. Jerzego
Popiełuszki wywarł tak wielkie wrażenie, że zostaliśmy zaproszeni na
występy do MOK-u w Markach oraz
do kościoła w Wieliszewie.

Po uroczystości rocznicowej
dyrektor szkoły Małgorzata Zyśk,
razem z delegacją uczniów, złożyła
kwiaty przy grobie patrona.
W paraﬁi Świętej Trójcy w Ząbkach 17 października 2010 r., po
mszy świętej koncelebrowanej,
Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hozer razem z burmistrzem

Robertem Perkowskim, wicestarostą Ryszardem Węsierskim i p. Ryszardem Walczakiem złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów
pod pomnikiem błogosławionego
ks. Jerzego w Ząbkach. Przybyła
na uroczystą mszę świętą delegacja
uczniów, z pocztem sztandarowym
Gimnazjum Nr 2 im. ks. J. Popiełuszki, oddała hołd patronowi i
również złożyła kwiaty przy Jego
pomniku.
Małgorzata Zyśk
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M���� P�������...
Popieram
Marka Połomskiego!
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MIASTU

kandydat do Rady Powiatu

...na burmistrza Ząbek!
okręg nr 1

Kandydaci Wspólnoty Samorządowej na radnych
okręg nr 2
do powiatu wołomińskiego

okręg nr 3
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II
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III
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Wspólnota Samorządowa
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VIII
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V

Nasz program jest wyłączni
Nie angażujemy sie w spor y z innymi e pozy tywny.
komitetami wyborczymi
i nikogo nie atakujemy

Zweryfikujemy
plany
inwestycji
Zapewnimy dostęp
kosztownych
do bezpłatnego Internetu
- na rzecz
na terenie miasta.
potrzebnych
Będziemy wspierali aktywność
większej liczbie
młodzieży w dziedzinie
mieszkańców
kultury, sportu i turystyki.

IX

Kiedy zostaniemy wybrani,ieniem,
y głosować zgodnie z sum
ziem
będ
bez dyscypliny grupowej

Zaproponujemy
korzystniejsze warunki
dostępu do nowych
wodociągów i kanalizacji

Stworzymy sieć dróg rowerowych
i ‘park leśny’ przy współpracy
z Nadleśnictwem

PROGRAM
DLA
ZĄBEK

www.wspolnota-samorzadowa-zabki.pl

Zainwestujemy
w nowe drogi,
chodniki i wodociągi

Poprawimy
komunikację autobusową
z Warszawą

Stworzymy
miejsca parkingowe
wokół stacji kolejowej
i zagospodarujemy
tereny wokół torów
w porozumieniu z PKP

Powołamy filie
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Zbudujemy
Biblioteki Miejskiej
Gimnazjum nr 3.
oraz przedstawimy
Rozbudujemy Szkołę
ofertę kulturalną
i prozdrowotną
Podstawową nr 3.
dla osób starszych
Będziemy dążyć do
i niepełnosprawnych
powołania w Ząbkach
Liceum Ogólnokształcącego
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������)*�
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kcyjne, że burmistrz kłamie. Nie możemy tego pozostawić obojętnie,
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Tekst
Pana S. sugeruje, że burmistrz nie jest w stanie zapewnić dyscypliny
����#���������-�$���������������������������
ﬁnansów publicznych. Jako argument podaje on, że burmistrz przyznał, że
����� � �� � � �� � ��������� � �� � ��������� � �� � ���� � � � ��� �� � ����� ���
wydatki bieżące wzrastają. Faktycznie wydatki bieżące wzrastają z roku na rok.
�������� � � �� � ��� � ������� ���� � ��! � ������ � � �!���� � ! � � ���
Jest to spowodowane np. wzrostem ceny gazu, energii elektrycznej, wydatkami
��������� � ����� �"� � �� � ������� � ������� � ��������#� � $������ ���
na utrzymanie nowych dróg, boisk, klas z nowymi uczniami. Ale Szanowni
������������������������#����!��� ���!��� �����!���!�!�!�� �� ���
Państwo, dyscyplina ﬁnansowa jest ściśle przestrzegana w UM, co może
��������� � � � ������� �� � !���� � ����� � �!���� � !��������
potwierdzić Regionalna Izba Obrachunkowa i jej Rzecznik Dyscypliny Finansów
!%����!����� �&�� � ��� !� � � ��'���!� � �������� � � �� � �!�� � �����
Publicznych. Podobnie Pan S. pokazuje wzrost wydatków na administrację, nie
%��%�� � ����������� � � � � ()� � � � ��������� � �� � ���� � � ����� � �! � �������
zauważa jednak, że Ząbki mają najtańszą administrację w okolicy. Aby rzetelnie
�� ��������� � �!�!� �� � �� � �� � �!������ � ���!�� � �������� � ��
przedstawić i dokonać oceny wysokości wydatków na administrację należy
���� �������*� � �� � ������� � ��� ��� � �� � +#��� � ���# � ����'��#�
porównać się z innymi gminami, dlaczego nie porównać wydawanych w Ząbkach
���� �������*���!�!������&��������� ������������������!�! ���!�� ��
pieniędzy do np. Zielonki, w której administracją zajmuje się Pan Słomka (patrz
���!�!%�� � �������� � � � ���� �������* � ����� � �!��� �� � ��*
wykresy obok).
��� ������� ������������!� ����!��� ��������� ������+#������
Pozyskaliśmy z UE ponad 60 mln zł. Nasi sąsiedzi nie mogą poszczycić się takimi
��� �*�����!� ���+���! ����������������� �������#�����������*��� �
osiągnięciami. Warto to porównać, zamiast udowadniać, że umowy podpisano
�"!����,��������������!�!�-�
dopiero na niecałe 30 mln. Faktycznie podpisanych jest już 8 z 10 umów unijnych.
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PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU
KOMUNIKACJI Z WARSZAWĄ
Ząbki stają przed ogromnym problemem zapewnienia sprawnej komunikacji z Warszawą. SIS proponuje
rozwiązanie tego problemu w oparciu o wspóápracĊ z PKP i Warszawą.
Obecnie PKP rozwaĪa moĪliwoĞü budowy stacji kolejowej przy ul. àodygowej (juĪ na terenie Warszawy).

Ząbki powinny zaangaĪowaü siĊ w ten projekt poprzez:
1. budowĊ po obu stronach torów (patrz mapka poniĪej) bezpáatnych, monitorowanych parkingów
samochodowych z dojazdami od ulic: àodygowa, Warszawska (Janowiecka), ks. Zycha. Wydzielona czĊĞü
parkingów mogáaby byü za dodatkową opáatą strzeĪona;
2. leasing dwóch dodatkowych pociągów, które kursowaáyby wyáącznie na odcinku Warszawa WileĔska – stacja
przy àodygowej (koniecznoĞü wykonania stosunkowo niewielkiej modernizacji torowiska w rejonie stacji
àodygowa);
3. uruchomienie linii autobusowych na trasach: PowstaĔców í stacja àodygowa; SzwoleĪerów í stacja
àodygowa; Drewnica í stacja àodygowa.

DziĊki takiemu rozwiązaniu:
1. zapewniamy szybki dojazd komunikacją miejską
do Warszawy WileĔskiej (a dalej budowanym
metrem); zyskujemy dla mieszkaĔców Ząbek
dodatkowe kursy pociągów co 15 min.;
2. otrzymujemy moĪliwoĞü przesiadki na pociąg do
stacji Warszawa Zachodnia i Warszawa
GdaĔska (stacjĊ przesiadkową PKP planuje przy
wiadukcie na Targówku);
3. rozwiązujemy problem parkowania w centrum Ząbek, gdzie obecnie wiele osób pozostawia
samochody i korzysta z pociągu;
4. nie wydáuĪamy czasu zamkniĊcia przejazdów kolejowych na terenie Ząbek.

NASI KANDYDACI
na Burmistrza: Sáomka Krzysztof

do Rady Powiatu
z listy
CENTRUM SAMORZĄDOWE
- NASZA GMINA
1. Stachera Maágorzata
3. DomaĔski Krzysztof
6. Sáomka Krzysztof
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do Rady Miasta - okrĊg 1

do Rady Miasta - okrĊg 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Polkowski Wojciech
Czarneta Paweá
Stelmach Stanisáawa
KopczyĔska Agnieszka
Sakowski Ryszard
Fijoáek Andrzej
Rowicka Ewa
Krajewska Iwona
Czubak Ryszard
àukaszewicz Magdalena
Orzechowska Maágorzata
Sobota Jolanta

do Rady Miasta - okrĊg 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ĩurek Dariusz
Zwidryn Kazimierz
Zawadka Artur
Sadowski àukasz
RatyĔska Anna
Dąbrowski Jan

Stachera Waldemar
Karáowicz Adam
MiáuĔski Wojciech
Konopka Krzysztof
Truszkowski Adam
Jakubiak Tomasz
Laskowski Marek
Krawczyk Marcin
Marecki Paweá
Mocek Jarosáaw
Dąbrowska Joanna
Gaáązka Ewa
Niewiadomski Adam
Gumienny Piotr

www.zabki.pl
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PRZEDSZKOLA
DLA WSZYSTKICH
SĄSIEDZI BUDUJĄ TANIEJ
Na swoich blogach p. Perkowski i p. UĞciĔski podają, Īe „Przedszkole przy ulicy
Westerplatte w Ząbkach zostaáo wybudowane najtaniej ze wszystkich tego typu
inwestycji w okolicy”. Na dowód podają przykáady przedszkola przy ul. Syrokomli na
Targówku i dwóch przedszkoli, których jeszcze nie ma (termin zakoĔczenia budowy
2012 i 2014).
Tymczasem w Internecie bez trudu moĪna znaleĨü informacje o 3 taĔszych
okolicznych przedszkolach oddanych do uĪytku w tym roku:
x
x
x

Raszyn, ul. Pruszkowska – 100 dzieci – koszt okoáo 5 mln zá
Pruszków, ul. Antka 7 – 225 dzieci – koszt 12 mln zá
Warszawa Targówek, ul. ĝw. Hieronima – 150 dzieci – koszt 4,6 mln zá

SIS PROPONUJE
technologiĊ moduáową, pozwalającą szybko i
tanio budowaü maáe i Ğrednie przedszkola (takie
jak na Targówku). Koszt jednego miejsca w
takim przedszkolu to okoáo 30 tys. zá.
Za 25,6 mln zá (tyle kosztuje ząbkowskie
przedszkole przy ul. Westerplatte) moĪna
wybudowaü 850 miejsc dla naszych dzieci (o
ponad 500 wiĊcej niĪ wybudowano).
Gdyby stare przedszkole na Westerplatte
wyremontowaü (koszt okoáo 2,5 mln zá) zamiast
je burzyü, a za pozostaáą kwotĊ (23,1 mln zá)
wybudowaü
przedszkola
moduáowe,
to
uzyskalibyĞmy w ten sposób 1000 miejsc w
ząbkowskich przedszkolach.

ZdjĊcia za stroną

www.modulsystem.pl

POZEW SĄDOWY ZA KàAMSTWA WYBORCZE
I kto
tu kłamie, a kto mówi prawdę?

Szanowny Panie Redaktorześciśle
„Co zintegrujmy,
Sáychaü?” żebyśmy się stali
jeszcze jedną jej dzielnicą, jako np.:

Wola Ząbkowska!
1. Gazeta „Co Sáychaü?” jest gazetą samorządową, wydawaną za pieniądze mieszkaĔców Ząbek
i ma podawaü rzetelne
I gdy tak oto dywaguję sobie, przyinformacje m.in. na temat finansów miasta.
szedł
kolejny numerpieniĊdzy
„Co słychać?”
2. W numerze 19 (231) z 8 paĨdziernika 2010 r. opublikowaá Pan káamstwa w sprawach kosztów
administracji,
z
I co czytamy?! Że są duże zmiany na
Burmistrz przejada – tak, przejada- proSzanowni
otóż ostatnio
zł, więc
to Ja
miałbym jeispłacać!?
Uniiczytelnicy,
Europejskiej,
zadáuĪenia
oraz
subwencji
dotacji.Dolepsze!
Że
miasto
przeżywa
boom
szę szanownych
czytelników,
tj. Integracji Samorządowej, ĪeinSIS 3.
przysłał
mi kopertę:20
„W(232)
środkuz 22
brypaĨdziernika
chwyt! Nie ma 2010
co? Przez
chwilę
W numerze
r. zarzuciá
Pan
Stowarzyszeniu
nanasze,
Rzecz
westycyjny! Że uzyskaliśmy ponad 60
i moje pieniądze! (chyba razem z Radinformacja o Twoim zadłużeniu” Coś poczułem się poważanie zagrożony.
prowadzi brudną kampaniĊ Czytałem
wyborczą,
a materiaá informacyjny
SiSdo„nie mln
dajedotacji
mieszkaĔcowi
unijnych! Żechoüby
zadłużenie
nymi,przygotowany
bo sam nie dałbyprzez
rady) Nie
takiego?! Kredytu nie zaciągałem, podalej i czego się dowiaduodrobiny
konstruktywnej
RównoczeĞnie
nie wskazaá
Pan
przezw nas
informacji
miasta
porównaniu
z innymilub
gmipomyślenia!
Takaani
kasajednej
w rękach podanej
kogoś
datki i inne
opłaty uiszczam
w terminie informacji”.
ję? O nieprzemyślanych
inwestycjach,
nami jest na przedostatnim miejscu,
liczby,
która
byáaby
niezgodna
z prawdą.
... no oględnie mówiąc ...nieodpowiea tu ci nowina:
Moje
zadłużenie,
2000
o zrujnowanym
budżecie i o tym, że

– teksty, które bulwersują

dzialnego?! Ludzie, a co na to Radni?

że wydatki na administrację, w po-

PoniewaĪ po raz kolejny, zamiast dbaü o uczciwoĞü i wiarygodnoĞü
gazety
publiczne,
reprezentuje
równaniu
z sąsiadami
mają się całkiem
Kto Mu
udzielałwydawanej
absolutorium?!za pieniądze
dobrze!
I kto tu
kłamie...? Oj, SIS-ie,
Pan tylko partyjny interes obecnego burmistrza zostaá przez naszeOtóż
Stowarzyszenie
záoĪonySIS
pozew
do sądu.
Zapewniam
po przeczytaniu tej informacji
SIS-się, czy to ładnie tak „urodzić się”
Pana, Īe wáadze Stowarzyszenia nie pozwolą, aby káamstwo pozostaáo
bezkarne.
-u moje zdanie
jest takie: Po pierwsze:
na kilkanaście tygodni przed wybora1. Rozpuśćmy od zaraz
Radę MiaKonrad
Kosmala
Prezes Zarządu SiS
mi, i od razu – samemu nic nie zrobiwsta, bo nie jest władna, a tylko przejada
szy
–
objawić
się społeczeństwu przez
nasze wspólne dobra i wszystko utrzyniesprawiedliwe i nierzeczowe – krytymuje w tajemnicy przed nami.
kanckie wręcz podejście do wszystkie2. Burmistrza – marnotrawcę i
go, co Burmistrz osiągnął?
hochsztaplera, natychmiast zwolnić z
Czy to ładnie tak przesadnie – z
funkcji!
lekka rzecz biorąc – doszukiwać się w
3. Na przyszłość: żadnych inwestydziałalności Burmistrza i Urzędu Miacji w mieście! STOP – dla wydatków!
sta tylko ujemnych stron – samemu nie
Przyszłość to parki rekreacyjne, a nie
przedstawiając nic konkretnego poza
zabudowa mieszkaniowa – bo chyba
frazesami i ogólnikami? Wreszcie,
mieszkań mamy już pod dostatkiem!?
czy to wypada, przez całe lata siedzieć
4. Patriotyzm lokalny schować do
cicho, a teraz, za 3 min 12:00 czynić
kieszeni, nikomu i niczemu się nie
wielki zamęt? Nie uchodzi. Tak myślę.
sprzeciwiać ! Żadnej rywalizacji!
Stanisław Żabicki
5. A z Warszawą, to najlepiej, tak się
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SPORT

CO SŁYCHAĆ

www.zabki.pl

I Turniej Badmintona amatorów
16 października 2010 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach rozegrany
został I Turniej Badmintona Amatorów z cyklu Grand Prix'2010/2011, pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki.
Uczestnicy zainaugurowali rozgrywki w pierwszym
z dziewięciu turniejów.
Na kortach stanęło 32
zawodniczek i zawodników. Spotkania były bardzo
zacięte i stały na wysokim
poziomie. Turniej rozgrywany był w 4 kategoriach
wiekowych.
Jako pierwsi rywalizowali najmłodsi uczestnicy,
uczniowie klas I-III ząbkowskich szkół podstawowych. Złoty medal udało
się zdobyć Maćkowi Matusikowi, srebrny Błażejowi
Krawczykowi, a brązowy
Igorowi Olędzkiemu. Brawo! Mamy nadzieję, że ich
sukces i wspaniała gra zachęcą następnych młodych
zawodników do udziału w
kolejnych turniejach.
Kolejni pojawili się na
kortach uczniowie klas IV-
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VI, reprezentowani przez 3
zawodniczki i 7 zawodników. Triumfatorem tej kategorii okazał się Tomasz
Mądry. Miejsce drugie
zajął Karol Burzyk, a trzecie Bartek Matusik. Rozgrywki wzbudzały wśród
uczestników
ogromne
emocje i wszyscy walczyli
do końca.
Następni do rozgrywek przystąpili uczniowie
szkół gimnazjalnych. Tę
kategorię reprezentowały
3 dziewczęta i 3 chłopców.
Najlepszy okazał się Patryk
Rogulski. Miejsca drugie i
trzecie zajęli kolejno Max
Sędzielski i Agata Kietlinska.
Zapraszamy do gry (i
zabawy!) kolejnych gimnazjalistów!
Najliczniejszą
grupą
zawodników, którzy przy-

stąpili do rozgrywek w I
turnieju byli zawodnicy w
kategorii open. Do rywalizacji w tej kategorii zgłosiły się 2 panie i 11 panów
m.in. z Ząbek, Warszawy i
Wołomina. Po pasjonującym ﬁnale turniej wygrał
Tomasz Kania, miejsce
drugie zdobył p. Krzysztof
Tataj, na trzecim uplasowała się p. Alicja Drężek.
Wszystkim medalistom
serdecznie
gratulujemy
i zapraszamy do udziału na kolejnym turnieju,
który odbędzie się w dniu
13 listopada 2010 r
Szczególne podziękowania dla Burmistrza Miasta
Ząbki p. Roberta Perkowskiego i Dyrektora M.O.S.IR. w Ząbkach – p. Jacka Romańczuka za pomoc
w organizacji turnieju, Dyrektora Gimnazjum nr 1w
Ząbkach – p. Karola Mało-

lepszego za udostępnienie
hali sportowej, Nauczycieli
Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
p. Małgosi Piątkowskiej i p.
Wojtka Nikla - za pomoc w
prowadzeniu turnieju, sponsora turnieju, który zapewnił lotki – ﬁrmy Badsport

oraz p. Łukasza Rygało za
przygotowanie plakatu, zapraszającego na turniej.
Do zobaczenia za miesiąc!
Sędzia główny zawodów
Marek Krawczyk

