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Umowa na tunel podpisana,

unijne pieniądze już w kasie miejskiej

12 listopada została podpisana ostatnia z trzech umów o doﬁnansowanie ze środków unijnych na projekty drogowe.
cja będzie gotowa pod koniec 2011
r. Tunel nie tylko usprawni komunikację miejską, ale zapewni także
bezpieczne przejście dla pieszych i
osób niepełnosprawnych.
Również 12 listopada wpłynęła
do kasy miejskiej pierwsza transza

środków unijnych w kwocie ponad
5,5 mln zł. Pieniądze te zrefundują
część wydatków poniesionych na
budowę „unijnych” dróg gminnych.
Niebawem należy spodziewać się
kolejnych wpłat. Bowiem łącznie
na wszystkie trzy projekty drogowe
przyznano Ząbkom ok. 46 mln zł
bezzwrotnej dotacji.
red.

Sprostowanie

Poprzednie dwie dotyczyły budowy 13 głównych dróg gminnych.
Ta ostatnia współﬁnansuje budowę
tunelu pod torami kolejowymi wraz
z przebudową ul. Orlej, skrzyżowania Orlej i Skorupki, ul. Leszyckiego, ronda na Wojska Polskiego.
W ramach tego zadania zostanie
wybudowane także nowe rondo na
ul. Orlej. Doﬁnansowanie w wysokości ponad 20 mln zł, stanowi 85%
wszystkich kosztów kwaliﬁkowanych. Resztę wydatków solidarnie
pokryje Miasto i PKP. Jak zapewniają władze Miasta jeszcze w tym
roku zostanie ogłoszony przetarg na
wybór wykonawcy, a cała inwesty-

do SPECJALNEGO NUMERU WYBORCZEGO

W Specjalnym Numerze Wyborczym z dnia 12 listopada, w którym przedstawiliśmy wszystkich ząbkowskich kandydatów w wyborach samorządowych
została załączona niewłaściwa informacja pod zdjęciem p. Agnieszki Gmitrzuk.
Przepraszamy za pomyłkę, zamieszczając jednocześnie poprawną wersję:
Wybory do Rady Miasta – Okręg Nr 1
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
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Agnieszka Antonina Gmitrzuk

Lat 52. Od urodzenia mieszkanka Ząbek.
Wykształcenie wyższe w zakresie organizacji przedsiębiorstw.
Od 22 lat prowadzi własną ﬁrmę produkcyjno-handlowo-usługową.
Startuje do rady miasta mając na celu zadbanie przede wszystkim o dobro jednostki.
Moją sprawa priorytetową jest, aby urzędy i służby porządkowe ﬁnansowane z pieniędzy podatników były pomocne i otwarte na potrzeby mieszkańców.
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Odpoczywaj w pokoju wiecznym...
27.X.2010r.w wieku 38 lat zmarł Organista Paraﬁi Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
śp. Sylwester Mulik.
Sylwek urodził się w Opocznie.
Do szóstego roku życia wychowywał się pod opieką babci i dziadka,
na których zawsze mówił mamo i
tato, w malowniczej wiosce Zdżary
k/Nowego Miasta n/Pilicą. Rodzice,
wiedząc, że będzie miał tam dobrą
opiekę, uczyli się i pracowali w fabryce Gerlach. Już od najmłodszych
lat Sylwek przejawiał talent muzyczny. Zauważył to dziadek, który będąc
organistą w miejscowym kościele
paraﬁalnym oraz założycielem orkiestry dętej złożonej w większości
z rodziny postanowił wtajemniczać
w arkana sztuki muzycznej swojego pierwszego wnuka. Jego intuicja
była nad wyraz traﬁona. Sylwek
chłonął wiedzę muzyczną i tak jak
dziadek pierwsze dźwięki wydobył
z tzw. ﬁsharmonii, na której jego
dziadek ćwiczył w domu oraz na
trąbce, której jego ukochany „tato”
tj. dziadek grał z pasją. Gdy skończył 6 lat wrócił do swojego rodzinnego miasta Drzewica pod opiekę
rodziców. Tam kontynuował swoją
pasję muzyczną grając na trąbce w
przyzakładowej orkiestrze dętej,
przy zakładach Gerlach. Rodzice,,
dostrzegając jego talent muzyczny,
który z każdym rokiem jego życia
stawał się coraz większy, postanowili wysłać Sylwka, który wtedy był w
szóstej klasie szkoły podstawowej,
do Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Grażyny Bacewicz we
Wrocławiu, gdzie zaliczył 8 lat w 3
lata. Ten fakt dowiódł jego niesamo-

witego talentu. Uczył się na trąbce
oraz na fortepianie. Przyjeżdżając na
święta, jak i wakacje chodził z dziadkiem, niosąc nuty pod pachą na mszę
świętą do kościoła i grał na organach.
Tak zrodziła się jego kolejna pasja, która okazała się później całym
jego życiem. Po ukończeniu szkoły
podstawowej zdał egzamin celująco
do Liceum Muzycznego im. Karola
Szymanowskiego we Wrocławiu, w
którym kontynuował naukę na trąbce, a jako dodatkowy instrument wybrał organy, które okazały się jego,
można powiedzieć śmiało, mottem
przewodnim w życiu.
Po ukończeniu liceum w 1994
r. podjął studia w Akademii Teologii Katolickiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dzisiejszym
UKSW) w Warszawie na kierunku
muzykologia. Będąc na drugim roku
studiów rozpoczął pracę w naszej
miejscowej paraﬁi Miłosierdzia Bożego. Od początku dał się poznać
jako otwarty i miły człowiek, który swoim zaangażowaniem i pasją
przyciągał ludzi. Tak powstały m.in.
takie zespoły jak "Tremolo", który
był pierwszym zespołem, który połączył ludzi z pasją wspólnego śpiewania i tą że pasja zarażał innych
mieszkańców naszego miasta, jak i
chór Cantores Missericordia należący do związku chórów Cecilianum,
który swym śpiewem chorału gregorjańskiego, utworów kompozytorów średniowiecza i renesansu,
a także mszy w języku łacińskim

uświetniały uroczystości religijne w
jego ukochanej paraﬁi a także w innych paraﬁach Diecezji Warszawsko
- Praskiej. Prowadził także Chór Seniora w miejscowym MOK- u, który nosi nazwę jego ulubionej pory
roku, a mianowicie Złota Jesień.
Dodatkowym jego ukochanym
zajęciem było montowanie nagłośnienia i organów kościelnych.
Wiele jego projektów prospektów
organowych można oglądać w wielu
kościołach w naszym kraju a nawet
zagranicą. Najwięcej czasu i pracy
poświecił zamontowaniu wspaniałych organów wraz z prospektem
swojego projektu w naszym paraﬁalnym kościele Miłosierdzia Bożego.
Kolejną z jego wielu pasji były
motocykle. Kochał je tak samo jak
muzykę. Co roku dwa tygodnie
urlopu spędzał na motocyklu, zwiedzając kraje Europy, a także Skandynawię.
W wieku 38 lat życia, które tak
wcześnie zgasło, mało kto może
poszczycić się takimi osiągnięciami
jak Sylwek .Tak śmiało możemy powiedzieć, gdyż dla większości z nas-członków Zespołu "Tremolo", był
jak wnuk, a nawet syn. Wspaniały
nauczyciel śpiewu, muzyki religijnej i folkloru. Przekazywał swą wiedzę z pasją i miłością do ludzi. Miał
wielu przyjaciół tak starszych, jak i
młodych. Był także współorganizatorem Dekanalnego Przeglądu Pieśni Maryjnych, które kochał szcze-
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gólnie. Zespół „Tremolo”, o którym
już dziś niewiele osób pamięta,
działał 12 lat. Bardzo wiele utworów aranżacji Sylwka jest przeniesiona do różnych Domów Kultury
w Warszawie i nie tylko. Jego muzyka i śpiew zespołów popłynęła do
Rodaków na Kresach Wschodnich,
wyciskając niejednokrotnie łzy
wzruszenia i tęsknoty za Ojczyzną
miejscowej Polonii. Dziękujemy Ci
Panie, że pozwoliłeś nam obcować
z nim do końca jego dni. Niektórzy
z nas byli z nim w ostatnich chwilach jego ziemskiego pielgrzymowania. W swych pieśniach i utworach, które dla nas zaaranżowałeś,
pozostaniesz na zawsze żywy w
naszej pamięci. Niech Dobry Pan
poprowadzi Cię do swojej chwały,
odpoczywaj w pokoju wiecznym.
Rodzinie
składamy
współczucia
wspaniałego
taty.

zmarłego Sylwestra
wyrazy głębokiego
i żalu po stracie tak
syna, brata, wujka i
Zespół „Tremolo”
Bożena Komorowska
i Artur Lempart
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Absolwent Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły
Zarządzania / The Polish Open University.
Radny obecnej kadencji, vice przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wnioskodawca m.in.
budowy ulic os. Batorego, Wolności, 11go Listopada, wodociągów w ulicach Norwida,
Orzeszkowej, Prusa, Asnyka, Górnośląskiej oraz basenu, boisk i trybuny sportowej.
Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Zawodowo związany z marketingiem
sportowym, co stanowi nie tylko pracę ale również jego pasję. Kandydat bezpartyjny,
działacz społeczny i sportowy. W wyborach samorządowych kandyduje z listy KW Prawo i
Sprawiedliwość.
W kolejnej kadencji działalności samorządowej będę chciał zająć się następującymi
zagadnieniami:









CZYSTOŚĆ I ESTETYKA skuteczny powrót do koncepcji miasta ogrodu, poprawa estetyki miasta, zagospodarowanie terenów
zielonych, modernizacja parku miejskiego, zainstalowanie koszy na śmieci, kompleksowa modernizacja i budowa ulic wraz z
chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi, w okolicy stacji PKP budowa parkingu typu Park&Ride;
SPORT I REKREACJA wzrost ilości obiektów sportowych i placów zabaw dla dzieci min. przy ulicach Wolności, 11 Listopada i Jana
Pawła II, budowa basenu, boiska do siatkówki plażowej, sezonowego sztucznego lodowiska w parku miejskim;
TARG MIEJSKI W ZĄBKACH zachowanie obecnej lokalizacji, budowa hali targowej, poprawa warunków higieniczno - sanitarnych;
BEZPIECZEŃSTWO poprawa bezpieczeństwa w okolicach szkół, na stacji PKP, instalacja sytemu monitoringu w celu
wyeliminowania aktów wandalizmu;
TRANSPORT rozbudowa istniejącej infrastruktury transportu publicznego Ząbek, poprzez rozszerzenie współpracy z
warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego;
URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM poprawa obsługi informacji mieszkańców w Urzędzie Miasta, wprowadzenie rozwiązań eadministracji, zainstalowanie w wybranych częściach miasta Darmowych Punktów Dostępu do Internetu, tzw. hotspot`y.
SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego celem realizacji wyżej wymienionych inwestycji.

Popieram Roberta Perkowskiego kandydata na Burmistrza Ząbek, Artur Murawski.
Popieram kandydaturę Pana Artura Murawskiego do Rady Miasta Ząbki. Znam Pana Artura jako osobę rzetelną,
obiektywną i całym sobą zaangażowaną we wszechstronny rozwój Naszego Miasta. Jego trafne inicjatywy jako
Radnego Miasta 2006-2010 związane z budową boisk, trybuny sportowej czy dróg spowodowały, że obecnie Ząbki
należą do najprężniej rozwijających się podwarszawskich miejscowości. Jego udział w życiu Miasta jako radnego w
najbliższych latach będzie gwarantem konsekwentnej realizacji tych i wielu innych potrzebnych dla mieszkańców
Ząbek projektów, jak choćby kolejnego przedszkola publicznego, placów zabaw czy następnych inwestycji
infrastrukturalnych. Grzegorz Mickiewicz, Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki w latach 2006-2010.
Artur Murawski pracując w Radzie Miasta pokazał umiejętności podejmowania trudnych decyzji będących
spełnieniem oczekiwań Mieszkańców Miasta. Posiadając rozległą wiedzę w zakresie zarządzaniem majątkiem
Miasta, konsekwentnie realizował swoje cele zintensyfikowania inwestycji miejskich do których należą m.in. budowa
ulic Wolności, Piotra Skargi, Jana Sowińskiego, Piotra Wysockiego czy Adama Mickiewicza, budowa chodników w
ulicach Gabriela Narutowicza czy Stanisława Wigury. Jest gorącym orędownikiem budowy obiektów sportowych w
Ząbkach, w tym wnioskodawcą budowy nowoczesnego obiektu sportowego przy ulicy Sportowej. Państwa poparcie
jego kandydatury pozwoli na dokończenie inwestycji oraz rozpoczęcie budowy nowego przedszkola w rejonie ulicy
Nowej. Sławomir Ziemski, Przewodniczący Rady Miasta Ząbki w latach 2005-2010.
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Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa
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PLATFORMA OBYWATELSKA RP KOŁO W ZĄBKACH
Szanowni Państwo,
W poprzednim wydaniu gazety przedstawiliśmy punkty Programu Platformy Obywatelskiej dla Ząbek
2010-2014. Tym razem publikujemy go w nieco rozszerzonej wersji. Pełna treść programu to wielostronicowy dokument dostępny do wglądu w naszym biurze przy ul. Szwoleżerów 130 w Ząbkach.
Program PO dla Ząbek - rozszerzenie
1. Analiza układu komunikacyjnego powinna być wykonana już w tej kadencji, ale nie zostało to
zrobione. Nowe rozwiązania układu komunikacyjnego powinny doprowadzić do rozładowania korków w mieście. Ze względów technicznych (wąskie ulice) - można wprowadzić ruch jednokierunkowy łączący np. główne arterie komunikacyjne lub te najbardziej zatłoczone tak, by zmniejszać
potoki pojazdów i pozwalać na rozprowadzanie ulicami jednokierunkowymi. Następna kwestia to
przebudowa ulicy Szpitalnej (zarówno tej powiatowej jaki i gminnej) oraz ulicy Wojska Polskiego.
Te dwie inwestycje połączone z ulicą Rychlińskiego pozwolą na stworzenie namiastki obwodnicy miejskiej która może przejąć strumień pojazdów spoza Ząbek nie wprowadzając ich do centrum miasta.
2. Ulica Nowo Ziemowita powinna być priorytetem dla władz obecnych (niestety nie była!)
ale nade wszystko dla przyszłych. W budowie
tej ulicy mamy sprzymierzeńca w gminie Targówek, która jest zainteresowana projektem
oraz budową. Ulica Nowo Ziemowita wpięta w
Trasę Świętokrzyską oraz w Obwodnicę Śródmiejską wyprowadzi ruch miejski i przelotowy
z zatłoczonych ulic Skorupki Piłsudskiego,
Warszawskiej. Na spotkaniu z Marszałkiem
Urzędu Mazowieckiego, na którym z Ząbek
obecni byli tylko radni PO, potwierdzono potrzebę takich inwestycji, jednakże wskazano iż
samo przygotowanie i wykonanie dokumentacji
- to okres 3 - 4 lat. Należy podjąć wszelkie działania w tym kierunku, pisać pisma, rozmawiać,
po prostu za tym „chodzić”.
Okres 4 lat potrzebnych na przygotowanie
projektu i dokumentacji, uzyskanie wszelkich
zgód i pozwoleń to cała jedna kadencja samorządowa gdzie należało rozmawiać przekonywać do swoich racji i szukać sprzymierzeńców
takiej inwestycji (jedna już została zmarnowana
nie zaprzepaścimy następnej). Następnym elementem potrzebnym do realizacji jest przekonanie Rady Warszawy do ujęcia tego projektu
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego a także w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym m.st. Warszawy.
Uzupełnienie tej inwestycji o linię tramwajową
pozwoli na integrację komunikacyjną z Warszawą, wstępne studium przedłużenia trasy tramwajowej do Ząbek już zostało wykonane. Teraz
należy wykonać następne działania zmierzające
do realizacji budowy ulicy Nowo Ziemowita.
3. Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” może
być zlokalizowana pomiędzy ulicami: 3-Maja
oraz Poniatowskiego lub też, jeżeli będzie
taka potrzeba na tyłach banku PKO SA przy
torach kolejowych za ulicą Piłsudskiego.
Koszt budowy parkingu nie powinien przekraczać około 3 tyś zl za jedno miejsce parkingowe. W zależności od ilości miejsc, za-
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kładając, iż przeznaczony byłby na około 80
pojazdów i 20 stanowisk rowerowych będzie oscylował w granicach 250-270 tyś zł.
4. Przy okazji parkingów, radni Platformy wskazywali, iż nierozsądnym jest forsowanie pomysłu budowy tunelu obok/pod
peronem PKP ze względów technicznych i
ﬁnansowych. Budowa, np. wiaduktu nad torami i peronem jest inwestycją tańszą, i to
dwukrotnie, oraz technicznie lepszą (nie zostanie zalana podczas ulewnych deszczy),
a miejsca pod wiaduktem z powodzeniem
można wykorzystać na miejsca parkingowe.
5. Budowa tras rowerowych musi być skorelowana z budową dróg miejskich i łączyć ciekawe miejsca w mieście, park czy też okoliczne
lasy oraz łączyć szlaki rowerowe innych gmin.
6. Ochrona środowiska jest po komunikacji najważniejszym punktem PO w Ząbkach
w związku z pracami w Sejmie nad ustawą o
przejęciu przez gminy władztwa nad gospodarką odpadami. Nasi specjaliści od ochrony
środowiska pracują na tych założeniach i rozwiązaniach, które będą obowiązywać ustawowo. Jeszcze przed wyborami przedstawimy
pełną propozycję, nie tylko, w tym obszarze.
Na koniec najważniejsze: środki ﬁnansowe na wszystkie zamierzenia i inwestycje. Na
dzień dzisiejszy są cztery źródła ﬁnansowania;
środki unijne, środki własne, kredyty i pożyczki
oraz partnerstwo publiczno-prywatne.
Kredyty i pożyczki zostawiamy na razie na
boku, ponieważ od roku 2011 zaczną się spłaty zaciąganych kredytów w roku bieżącym i w
latach poprzednich. Na przyszły rok do spłaty
mamy około 2 mln zł, a w latach następnych
dojdą jeszcze obligacje. Kładziemy głównie nacisk na jak największe pozyskiwanie środków
unijnych, chcemy te najbardziej kosztowne i

duże inwestycje ﬁnansować z tych środków,
ale także korzystać rozważnie ze środków własnych, z rozwagą podchodzić do korzystania z
kredytów (zadłużanie miasta). Ale np. budowa
parkingu może być prowadzona w porozumieniu z podmiotem prywatnym. Przy założeniu,
że grunt udostępnia miasto, a podmiot prywatny buduje pełną infrastrukturę i zarządza tym
parkingiem przez okres iluś lat (w zależności
od poniesionych kosztów).
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
13. JOLANTA JANINA GAŁECKA
Okręg Nr 2
1. AGNIESZKA MASTALERSKA
2. MICHAŁ GADOMSKI
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

RÓŻNE
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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
3. EUGENIUSZ KUKIEŁKA
4. KATARZYNA ELWERT-BARWIK
5. RAFAŁ MICHAŁ GOZDERA
6. DARIUSZ TADEUSZ PESKA
Kandydat Platformy Obywatelskiej RP
na Burmistrza Miasta Ząbki:
Mgr inż. JANUSZ CHIBOWSKI
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

PRZEPROSINY

Do poprzedniego wydania Co
Słychać przekazałem sprostowanie
do wypowiedzi Pana Krzysztofa
Słomki. W tekście tym posłużyłem
się używanym potocznie słowem
„donos” określając w ten sposób zawiadomienie do prokuratury, które
podpisał Pan Krzysztof Słomka. Pan
Słomka, jako kandydat na Burmistrza poczuł się urażony i jego pełnomocnik złożył w trybie wyborczym
pozew do sądu. W treści pozwu
napisano także, że z mojego tekstu
wynika, że „winnym zdarzeń z dnia
15 sierpnia 2010 roku tj. zbeszczeszczenia mogił żołnierzy Armii Czerwonej położonych w Zielonce jest
Krzysztof Słomka.” Oświadczam,
że nigdy nie było moją intencją su-

gerowanie czegoś takiego. Pisałem
jedynie o wydarzeniach, które miały miejsce kilka tygodni później, a
które opisywane były w Wieściach
Podwarszawskich 26 września 2010
roku („Kto sprofanował mogiłę”).
Jednak skoro Pan Słomka poczuł
się dotknięty nazwaniem zawiadomienia do prokuratury donosem
to Panie Krzysztoﬁe przepraszam
Pana. Przepraszam także wszystkich
czytelników gazety Co Słychać, że
w moim tekście zabrakło informacji
o czerwonych gwiazdach namalowanych na pomniku bolszewików w
dniach uroczystości sierpniowych, a
podałem jedynie informację o późniejszej dewastacji pomnika.
Edward Dzikowski

Szanowni Mieszkańcy Miasta Ząbki
Niniejszym chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za
wieloletnią współpracę na płaszczyźnie samorządowej, a także za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Dzięki temu dwukrotnie zostałem wybrany do Rady Miasta Ząbki i mogłem pełnić tę funkcję przez 8 lat.
W szczególności moje podziękowania kieruje do:
- Krzysztofa Słomki i Waldemara Stachery – za wyrozumiałość i
wiedzę o samorządzie, którą mi przekazali;
- Wojciecha Miłuńskiego i Marcina Krawczyka - dwóch mieszkańców szczególnie wspierających
moją działalność.

Kupuj i pij sok "Noni"
on przed zimą Cię ochroni

tel. 791 - 517 - 888

Z poważaniem

Adam Szarubko
radny w latach 2002-2010
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� � ����� � �����������0 � �����
����#��� � $��3� � .����������
���������� � � � ��������3�� � �����/����� � �������� � ����������� � .����������
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�������� � ���� � ������ � �� � ���� !�����
����������� ���"#���$��� ���$%�&����
����������������'�(������)����*#�'
�������� � ����� � �� ����� � � � �� ���
�������� ����� � ������� ��������� � ���
������ ���������� ����������!������"����
�#������$�� %�����������&�����"������� ��
� � ������ � �������� � ��%� � ������ �
����������"�'���� ������ �'����������"���
������������������� ���������� ��������
��������� � � � ���� � ��'����� �
'��� �������� �
�
(�����������$�
���������� � ���� � ����������� � )����"���$�
�*+ � ��� ��, � ������ � ��'�����
-����������$ � �.+ � ���� � ������� � ��"�
��'���� � ���������$ � � � �.� � �����
���������� � ��'���� � �����������
/�������' � /�������������' � ���� � ��
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��� ���������������"�� ��������3�������
��� "��� � /�������������-� � �����
�������4����-���� �� 2 �� ���$� ��� "�����
������/���'�������������� ����������
�� �� � �..0 � 1 � �.�. � �����"�� � �� ����
�� ���� � ���!� ���$ � � %�� � ����5�����
����%� � ���� ������� � ������ $�
���%���� $�'������� ������"�����)�����
5����� � &�������� � ���� � -�%�����
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'��� �� � � � �� � ����� �����5'�6 � 8�� ��
��� ����-�4
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+ � �*������ � 2&�����������5'��
�����"�2������/��� ����������#������
����� � ��5�������$ � ���������5'� � ���"�
-�'��� ����� � ���� � (�'�����' � �� � ��
���� � /���������� � �� � #� � /��� � �'�
��������������5'� � -��� ���� � ��'�� ��
���������2������ �/��� ������ �
+�� � ���� �� ���������������5'��
9 � ����� � �� � �� ����� � �������� ���$ � ��
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������������ � '������, � ��'������� ��
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���� �����"������'���������������������
����$�� �����������-����
+ � ��! ���!�$����� � /�������5'��
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����"��� � � � '��5���� � A������
���%����������5'� � � � /������$�
&��������� � ���� ���� � �� ���� � �����
����������" ��
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���� � � ���� � A��'�� ��� � ����� � ��"�
�������G�������'�����%����� �� ���=����
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����� � �������� � I��� � ���� � ���� ��
� �����5'� � ��" � ���%��������G � ��
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A� ���-� � ���� � ����� � ����" � ����
����-� ������' � ������ � � ������
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��� ������5'� � �. � ����� � ������� � �����
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INWESTYCJE MIEJSKIE
na, Batorego, Herberta,
Chełmońskiego, Kosynierów, Asnyka, Orzeszkowej,
Sienkiewicza, Moniuszki,
Norwida, Kolejowa, Paderewskiego, Parkowa, Niepodległości, Wesoła, Sokola, Kaszubska, Tetmajera,
Stwosza,
Żeromskiego,
Lisa-Kuli,
Sobieskiego,
Piaskowa oraz w części
ulic: Skorupki, Zycha,
Bociania, Andersena i Jagiellońska. Przejęto także
od developerów kilka odcinków wodociągów przez
nich wybudowanych.

Nowe wodociągi
w latach 2006 - 2010

Ostatnie cztery lata to
okres dymanicznej rozbudowy sieci wodociągowej
w Ząbkach. W 2006 r. w
naszym mieście sieć wodociągowa liczyła zaledwie 35
km i pokrywała trochę ponad 40% zapotrzebowania.
W latach 2007-2008 proces wodociągowania Ząbek
realizowany był przez Referat Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta Ząbki, zaś
od 1 stycznia 2009 r. przez
nowo utworzone Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o.
Urząd Miasta wykonał
wodociągi w ulicach: Ci-
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sowa, Wierzbowa, Modrzewiowa, Górnośląska,
Gałczyńskiego,
Wilcza,
Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Prusa, Gdyńska, 3-go Maja, Maczka,
Złota i Malczewskiego.
Potężne
przyśpieszenie
procesu budowy wodociągów nastąpiło natomiast w
ciągu ostatnich dwóch lat,
podczas których wybudowano wodociągi w ulicach:
Wyzwolenia, Langiewicza,
Lipowa, Słoneczna, Warszawska,
Olszewskiego,
Brukowa, Błękitna, Kamienna, Jeziorna, Zimna,
Zielona, Ceglana, Łagod-

Do końca b.r. zostaną
jeszcze wybudowane wodociągi w ulichach: Żwirki,
Bocianiej, Żabiej, Dolnej,
Wolności oraz na dwóch
odcinkach ul. Piłsudskiego.
Umowy na ich realizację są
już podpisane.
Przez okres zaledwie 4 lat
długość magistrali wodociągowych wzrosła aż o 60% w
stosunku do grudnia 2006 r.
a z miejskiej sieci wodociągowej będzie mogło korzystać już prawie 70% mieszkańców Ząbek.
W początkach listopada
zakończyła sie również realizacja, strategicznej dla
właściwego
zaopatrzenia
Zabek w wodę, strefowej
pompowni wody. Już od
kilku dni do południowych
rejonów Ząbek, woda nie
jest dostarczana przez całe
miasto z pompowni wody w
ul. Batorego, lecz właśnie z
nowej przepompowni zlokalizowanej przy granicy
Ząbek i Warszawy w pasie
ulicy Piłsudskiego.
W nadchodzących latach
proces
wodociągowania
Ząbek będzie równie intensywny, zaś definitywnie

www.zabki.pl
zakończony ok. 2014/2015
roku. Bez możliwości podłączenia do sieci wodociągowej pozostaną jedynie
niewielkie fragmenty miasta, w których szerokość
pasa drogowego nie pozwala na umieszczenie sieci.
Aktualnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o.
posiada opracowane lub
podpisało umowy na opracowanie projektów wodociągów w ulicach: Chopina,
Słowackiego,
Topolowa,
Klonowa, Krótka, Wrzosowa, Okrężna, Sióstr Biednarzewskich, 17 Stycznia,
Krzywa, Rybna, Żurawia,
Wspólna, Kołłątaja, Harcerska, Bartosza, Westerplatte, Szcześliwa, Lotnicza, Morcina, odcinki
Skorupki, Obrońców, Saperów, Czołgistów, Kwiatowa, Stefczyka, Bartosza,
odcinki Szwoleżerów. Wodociągi te zostaną wybudowane w latach 2011-2012.
Pozostałe w latach 2013 i
2014.
Dodatkowo prowadzone
są prace koncepcyjne i hydrogeologiczne dotyczące
wybudowania na terenie
Szpitala "Drewnica" Stacji
Uzdatniania Wody, której
zadaniem będzie uniezależnienie Ząbek w zakresie
zaopatrzenia w wodę od
warszawskiego MPWiKi i
w efekcie obniżenie ceny
wody dla mieszkańców
miasta.
Prace projektowe rozpoczną się zaraz po pozyskaniu
od Marszałka Województwa
Mazowieckiego prawa własności terenu przeznaczonego pod SUW.
Robert Świątkiewicz
PGK Ząbki
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Kandydaci KWW Centrum Samorządowe – Nasza Gmina do Rady Miasta Ząbki:
Okręg Nr 1
1. Lipka Marlena
2. Niewiadomska Aneta Luiza
3. Oleksiak Kamila Anna
4. Wawrzyńczak Michał
5. Żochowski Damian Stanisław

Okręg Nr 2
1. Białoskórska Anna Maria
2. Fabisiak Grażyna Stanisława
3. Staśkiewicz Maria Grażyna
4. Stolarska Alina Elżbieta
5. Zadrożna Agnieszka Irena
6. Ciesielski Krzysztof Andrzej
7. Lasecki Łukasz
8. Lasecki Piotr Karol
9. Zawadzki Janusz Wojciech

Okręg Nr 3
1. Korzewicz Monika
2. Kuczyńska Małgorzata Paulina
3. Kurłek Agnieszka
4. Stolarska Maria
5. Działecki Paweł Marcin
6. Grodzicki Ryszard Zdzisław

Rozmawiamy dzisiaj z przedstawicielem KWW Centrum
Samorządowe – Nasza Gmina Patrykiem Stolarskim.
Czym jest Centrum Samorządowe – Nasza Gmina?
Komitet Wyborczy Wyborców Centrum Samorządowe – Nasza Gmina został założony w celu umożliwienia startu zwykłym obywatelom w wyborach
samorządowych. To są już kolejne wybory w powiecie wołomińskim, w których komitet wystawia kandydatów na radnych, wójtów lub burmistrzów. Po
raz pierwszy w ramach tego komitetu wystawiana jest lista z kandydatami na
radnych do Miasta Ząbki. Jesteśmy osobami w różnym wieku i o różnych poglądach politycznych, ale łączy nas wszystkich jeden wspólny cel - czyli zrobić
wszystko, co możliwe, aby żyło nam się lepiej w Ząbkach.
To dość ogólne określenie.
To prawda, ale Ząbki to bardzo specyﬁczne miasto. Są tutaj tysiące możliwości, ale obecnie tylko nieliczne są wykorzystywane. Problemem obecnego
zarządzania miastem jest to, że koncentruje się na ogromnych inwestycjach, a
zapomina o tych małych, takich jak: place zabaw dla dzieci, dostosowanie miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych lub matek z wózkami – mam tu na myśli
chodniki ząbkowskie. O ile pierwsze można nazwać niewielką inwestycją to
już drugie może być sporym wydatkiem. Bardziej chodzi tutaj o podjazdy pod
krawężniki. Innym przykładem mogą być eko-śmieci i irytujący problem braku
odpowiedniej ilości worków, które dostajemy za każdym razem. Mnie osobiście
drażni to, że ciągle brak mi żółtego. Takimi właśnie sprawami chcemy się zająć.
A jest ich naprawdę mnóstwo.
A co z budową ulic przecież każde ugrupowanie to proponuje, a wy nie?
Nic bardziej mylnego, też proponujemy, ale w innym wydaniu. Sam mieszkam
na ulicy gruntowej i wiem, jaki to jest problem. Na marginesie mówiąc od lat
nierozwiązany. Chcemy zaproponować mieszkańcom tymczasowe rozwiązanie
do czasu budowy drogi. Raz na kwartał równanie tych dróg, tak żeby można było
spokojnie po nich przejechać. Pamiętajmy, że obowiązkiem miasta jest naprawa i
budowa dróg. Więc jeśli jest coś obowiązkiem to, czemu mamy to obiecywać.
Jakie inne propozycje ma Centrum Samorządowe – Nasza Gmina dla
mieszkańców?
Ważną rzeczą jest wszech obecny Internet, do którego każdy mieszkaniec
naszej gminy powinien mieć bezpłatny dostęp. W obecnym czasie jest to jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w różnych dziedzinach jak

Kandydaci KWW Centrum Samorządowe – Nasza Gmina
do Rady Powiatu Wołomińskiego:

Pozycja nr 2 – Stolarski Patryk Paweł
Pozycja nr 5 – Korzewicz Roman

np.: nauka, czy prowadzenie biznesu. Powinniśmy ułatwiać naszym mieszkańcom życie, zarazem to też może być wykorzystane do promocji miasta skierowanej do nowo przybyłych mieszkańców, a jeszcze nie zameldowanych.
Zadbamy o wizerunek naszych szkół, aby były konkurencyjne w stosunku do
szkół w sąsiednich gminach. Dla przedsiębiorców, chcemy nawiązać współpracę pomiędzy sąsiednimi gminami Zielonką i Markami oraz Zarządem Województwa Mazowieckiego i stworzyć specjalną strefę ekonomiczną na terenach
w pobliżu szpitala „Drewnica”. Pozwoli nam to na ściągnięcie biznesu, oraz dać
miejsca pracy dla naszych mieszkańców w tym też osób niepełnosprawnych.
Dla tych osób mamy oddzielną propozycję rozwiązania problemu zatrudnienia,
poprzez stworzenie na terenie Ząbek zakładu pracy chronionej. Jeśli mówimy o
dialogu z sąsiednimi gminami to powinniśmy też porozmawiać na temat bezpieczeństwa nie tylko na drogach, ale i dla naszych domostw. Nasze rozwiązanie
polega na stworzeniu półzawodowej straży pożarnej z Ochotniczej Straży Pożarnej i przeniesienie jej w pobliże ronda przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 634 Ząbki-Wołomin z drogą wojewódzką 631 prowadzącą z Warszawy w
kierunku Zegrza. Pamiętajmy, że czas reakcji jest najważniejszy, a jeśli strażacy będą w remizie to szybciej dojadą na miejsce zdarzenia. To tylko nieliczne
propozycje, są większe i mniejsze. Wiemy, co powinniśmy zrobić dla naszych
mieszkańców, dlatego zdecydowaliśmy się na start w tych wyborach. Chcemy
naprawiać miasto poprzez właśnie takie małe rzeczy, w myśl zasady małymi
krokami do celu. A cel jest tylko jeden, „aby żyło nam się lepiej”. Nasz program
wyborczy dla Ząbek oraz powiatu wołomińskiego wraz z informacją o kandydatach na radnych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, na którą
wszystkich serdecznie zapraszam www.centrum.powiat.pl
Wracając już do spraw wyborczych proszę nam przybliżyć przyszłych Radnych.
Zacznijmy może od parytetów, o których głośno było ostatnio. Jak widać
mamy je spełnione więcej niż w 100%. Lista jest ułożona alfabetycznie z podziałem na płeć. Oczywiście kobiety mają na niej pierwszeństwo. Tak zadecydowaliśmy wspólnie, ponieważ prawie wszyscy startują po raz pierwszy, więc
mamy równe szanse. Tylko jedna osoba z listy gminnej startowała we wcześniejszych wyborach. Dodatkowo ustaliliśmy, że bez względu na wynik wyborów założymy Stowarzyszenie i będziemy działać na rzecz Ząbek.
A co z listą powiatową?
Reprezentujemy Ząbki na forum powiatu, gdzie najważniejsze jest porozumienie i dialog, a właśnie tym kieruje się „Centrum”. Dzięki temu, że potraﬁmy
rozmawiać udało nam się porozumieć ze Stowarzyszeniem Integracji Samorządowej i wspólnie stworzyliśmy listę powiatową na terenie Ząbek. Wiem, że jest
mocna rywalizacja pomiędzy kandydatami na Burmistrza Miasta. Jeden z nich
jest też na naszej liście powiatowej. Z takich ciekawych informacji to w Markach na liście do powiatu KWW Centrum Samorządowe – Nasza Gmina startuje obecny wicestarosta Ryszard Węsierski, radny Prawa i Sprawiedliwości. To
pokazuje jak bardzo potraﬁmy rozmawiać z ludźmi, a nie kłócić się.
Dziękuję za rozmowę.
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Chcemy działać dla dobra
mieszkańców Ząbek,
pośród których żyjemy.
Kiedy otrzymamy *Państwa
zaufanie,
będziemy podejmowali dec
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- bez dyscypliny w głosowa
niu.
*
W gronie naszych kandydatów
nie ma hierarchii i podporz
ądkowania,
ani podziału na ważniejszy
ch i mniej ważnych.

www.zabki.pl

12

www.zabki.pl

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

CO SŁYCHAĆ

SŁ UŻ Y MY LUDZ IO M - N IE PA RT I OM!

MA REK POŁOMS KI

Płatny materiał wyborczy KW Krajowa Wspólnota Samorządowa

13

CO SŁYCHAĆ

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

www.zabki.pl

Krzysztof Słomka
Szanowni Mieszkańcy Ząbek

W życiu powinniśmy się kierować
rozsądkiem i rozwagą. Zawsze
wierzyłem, że tak postępuję.
Kończąc „porządkującą” kadencję
i misję radnego miejskiego w 2006
r., obiecywałem sobie – wystarczy.
Dzisiaj jednak wracam:
wracam, bo PARTIE CHCĄ ZAWŁADNĄĆ WSZYSTKIM
Jan Maria Jackowski w „Naszym Dzienniku” z 25-26 września tak
pisze: „W przejmowaniu kontroli nad samorządami chodzi nie
tylko o władzę, ale o miejsca pracy dla "swoich". Właśni partyjni
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie to w skali kraju dziesiątki
tysięcy posad dla osób ze wskazania partyjnego. W ten sposób
ciężar "wyżywienia" aparatów partyjnych jest przerzucany na
samorządy. Partyjny "zamach" na samorządy to ogromne
zagrożenie dla idei samorządności i przejrzystości życia
publicznego”.
W Ząbkach liderzy lokalnych organizacji partyjnych udają, że
mają niewiele wspólnego z polityką. Robert P. – kandydat PiS – na
swoich bilbordach i stronie internetowej pomija logo PiSu. Janusz
Ch. – kandydat PO – jako hasło wyborcze przyjął „z dala od
polityki”. A tymczasem media donoszą, że dzięki wzrostowi
inflacji partie dostaną z naszych podatków więcej pieniędzy. Kto
finansuje bilbordy tych partii jak nie my wszyscy?
Stowarzyszenie SiS nie korzysta i nie będzie korzystać z pieniędzy
publicznych. Naszą działalność finansujemy z własnych wpłat.
Chcemy, aby o Ząbkach decydowali jego mieszkańcy, a nie
liderzy polityczni z Warszawy.

Żeby nie być gołosłownym, podam kilka przykładów (bo być może nie
wszyscy uważnie śledzili kampanię wyborczą):
- w swoich pierwszych oświadczeniach majątkowych Rober P. jako
miejsce zatrudnienia podał Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka.
W kolejnych już nie pisze o Areszcie Śledczym tylko o Wymiarze
Sprawiedliwości, chociaż żadnej zmiany miejsca pracy nie było.
Domyślam się, że wstydził się tego, gdzie pracuje. Musiało to być na
tyle silne uczucie, że zdecydował się dokonać takiej „wirtualnej zmiany
miejsca pracy” w swoim oświadczeniu majątkowym. W oświadczeniu
majątkowym podaje się przecież miejsce zatrudnienia, tzn. nazwę
instytucji, firmy, z którą ma się podpisaną umowę o pracę, czyli w tym
przypadku Areszt Śledczy. O ile ładniej jednak wygląda CV kandydata,
który pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości.
- w 2006 r. w swojej notce wyborczej Robert P. napisał: „Ukończona
praca doktorska poświęcona jest nowoczesnym metodom zarządzania”.
Tymczasem w 2009 roku, na wniosek kolegów radnych z PiSu, zostało
burmistrzowi przyznane kilka tysięcy złotych na sfinansowanie
semestru studiów doktoranckich. W którym miejscu mijano się
z prawdą?

- kiedy w kampanii opublikowaliśmy dane o stanie finansów miasta, w
odpowiedzi na informacje o ogromnym wzroście nakładów na
administrację Robert P. napisał: „Wydatki na administrację to m.in.
utrzymanie szkół i przedszkoli, utrzymanie biblioteki, MOK,
odśnieżanie ulic, łatanie dziur, koszenie trawy…”. Tymczasem wydatki
na administrację to wyłącznie dział 750 budżetu, czyli tylko Urząd
Miasta (z zadaniami zleconymi z Województwa), Rada Miasta,
promocja miasta i kilka drobnych rozdziałów. Nie ma w tym dziale
wracam, bo FINANSE ZĄBEK ZMIERZAJĄ W ZŁYM szkół, przedszkoli, MOKu, odśnieżania, oświetlenia i wielu innych
KIERUNKU
wymienionych. Domyślam się, że Robert P. zauważył, jak fatalnie
wyglądają wykresy z wzrastającymi w tej kadencji wydatkami na
Doceniam większość inwestycji. Cieszę się, że pozyskujemy
administrację i dlatego podciągnął pod administrację: szkoły,
pieniądze unijne. Ale to nie przesłania mi rzeczywistego obrazu
przedszkola i wiele innych wydatków.
finansów gminnych. Mimo że miasto ma coraz większe dochody,
coraz mniej z tych dochodów zostaje na inwestycje. Brane są
- kiedy pokazaliśmy, że budowa przedszkola pochłonęła nakłady
kolejne kredyty. Zadłużenie rośnie. Sam burmistrz przyznał, że
niewspółmierne do efektów, na stronie internetowej burmistrza
„Wzrostu wydatków bieżących nie jesteśmy w stanie powstrzymać,
pojawiła się informacja: „Przedszkole przy ulicy Westerplatte w
chyba, że ktoś ma lepszy pomysł.” Mamy lepszy pomysł i gotowi
Ząbkach zostało wybudowane najtaniej ze wszystkich tego typu
jesteśmy uporządkować finanse miasta. Kiedy w 2002 zostałem
inwestycji w okolicy”. Tymczasem w Internecie bez trudu można
radnym Ząbek, zastaliśmy gminę w podobnym stanie. Przez 4 lata
znaleźć informacje o 3 tańszych okolicznych przedszkolach oddanych
uporządkowaliśmy finanse. Zmniejszyliśmy zadłużenie do 1,5
do użytku w tym roku: w Raszynie, Pruszkowie (technologia
mln zł, dobrze przygotowując miasto do pozyskiwania środków
tradycyjna) i na Targówku (technologia modułowa).
unijnych. Dzisiaj to porządkowanie chcemy rozszerzyć o wprowadzenie pełnej jawności finansów Ząbek. Każdy wydatek
NIE KANDYDUJĘ DLA PIENIĘDZY
Urzędu Miasta opublikujemy w Internecie. Koniec z propagandą
sukcesu.
Nie startuję w wyborach, aby się dorobić, aby spłacić zaciągnięte
kredyty, aby mieć na studia. Proszę porównać moje oświadczenia
wracam, bo „MIJANIE SIĘ Z PRAWDĄ” STAŁO SIĘ majątkowe z oświadczeniami moich konkurentów i ich współpracowniNARZĘDZIEM W RĘKACH WŁADZ
ków. Tam widać, kto jak bardzo jest zadłużony i dla kogo praca na
stanowisku we władzach gminy jest sprawą bez mała życia i śmierci.
Czy rozsądnie jest powierzać swoje pieniądze osobom, które oględnie mówiąc – mijają się z prawdą? Retoryczne pytanie.
O mnie świadczą moje dokonania i mój status. Mam syna, zbudowałem
Tymczasem w Ząbkach dokładnie tak jest. Robert P., najpierw
dom, posadziłem drzewo (nie jedno), dzieci nie mieszkają już
jako kandydat, a potem już jako burmistrz dał nam już
z rodzicami, mam czas, nie zamierzam wyprowadzać się z Ząbek.
wystarczająco dużo przykładów, że „mijanie się z prawdą” jest dla
NIE KANDYDUJĘ DLA PIENIĘDZY! Wiedzą o tym zarówno moi
niego sposobem na zdobycie i utrzymanie władzy. Ktoś może
zwolennicy, jak i przeciwnicy. Gdy zostanę burmistrzem, ja i moi
zarzucić, że SiS w kampanii postępuje nieetycznie, wręcz
najbliżsi współpracownicy - od zastępcy burmistrza po sekretarza
agresywnie, tak jednoznacznie krytykując konkurenta. Nie
Urzędu, będziemy przeznaczać całą jedną pensję w roku na cel, którzy
zgadzam się. Obowiązkiem tych, którzy widzą nieprawidłowości,
wskażą Mieszkańcy Ząbek, czyli Wy, Szanowni Państwo,
jest pokazanie ich opinii publicznej. To Państwo zdecydujecie, czy
w internetowej sondzie.
takie postępowanie jest godne stanowiska burmistrza Ząbek czy
nie, czy Wam to przeszkadza, czy może jest to bez znaczenia.
Krzysztof Słomka
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różowa karta
do głosowania

Kto kłamie,
a kto mówi prawdę?

Zapadł pierwszy wyrok w sprawie
kłamstw wyborczych. Gazeta "Co
Słychać?" opublikowała tekst szkalujący Krzysztofa Słomkę, autorstwa kandydata PiSu do Rady Miasta
p. Dzikowskiego. Sąd potwierdził,
że były to kłamstwa i nakazał
publikację przeprosin.

SŁOMKA KRZYSZTOF

22 lista
26 lista

żółta karta
do głosowania

biała karta
do głosowania
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Waldemar
Stachera
Kandyduję
z Krzysztofem Słomką
bo DYSCYPLINA FINANSOWA JEST WAŻNA
Kiedy w kadencji 2002-2006 obaj pełniliśmy funkcję radnego
Rady Miasta Ząbki mieliśmy wspólny cel i z jednakową
determinacją do niego dążyliśmy. Celem tym było
uporządkowanie finansów publicznych, zmniejszenie
zadłużenia i przygotowanie gminy do skutecznego
pozyskiwania funduszy unijnych. Na dzień 31 grudnia 2001 r.
zadłużenie Ząbek wynosiło 65% rocznych dochodów
i przekraczało dopuszczalne prawem granice. Miastu groził
zarząd komisaryczny. Trzeba było zacisnąć pasa, szukać
oszczędności i mozolnie wychodzić na prostą. Nie było to
łatwe. Ale udało się, gdyż nie decydował wtedy w Radzie
populizm i propaganda, ale racjonalność i rzetelność względem
wyborców. Jeżeli SiS wygra wybory przywrócimy racjonalność
i rzetelność.
bo ZALEŻY NAM NA WPROWADZENIU PEŁNEJ
JAWNOŚCI FINANSÓW MIASTA
Nic tak nie mobilizuje decydentów jak pełna jawność finansów,
czyli publikowanie w Internecie wszystkich wydatków, faktura
po fakturze, kiedy, komu, za co i ile. Jako prezes firmy
administrującej nieruchomościami wprowadzam taką pełną
jawność na wszystkich osiedlach. Każdy z mieszkańców
dokładnie wie, na co wydatkowaliśmy jego pieniądze. To
buduje wzajemne zaufanie i przyczynia się do tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli SiS wygra wybory, pełną
jawność finansów wprowadzimy dla całego naszego miasta.
bo NIGDY MNIE NIE OSZUKAŁ

Niezależnie od naszych - nie zawsze zbieżnych - sympatii politycznych, zawsze udawało się nam konstruktywnie
współpracować. Mamy do siebie zaufanie. Przez 10 lat
wspólnej działalności na polu samorządowym Krzysztof
Słomka nigdy mnie nie oszukał. To daje mi pewność, że jego
obietnice wyborcze nie są pustymi gestami na pokaz, pod
publikę.
OSZOŁOM czy CZŁOWIEK Z ZASADAMI
Wiem, że moi przeciwnicy próbują przypisać mi łatkę
oszołoma i pieniacza. Często tak jest, że kiedy komuś brakuje
merytorycznych argumentów, ucieka się do obrażania,
wyśmiewania i deprecjonowania. Nie zniechęca mnie to, gdyż
swoją działalność samorządową traktuję jako służbę, a nie
okazję do pokazywania się w telewizji czy na okładkach gazet.
4 lata temu zarzucano mi, że przeze mnie nie mógł kandydować
na burmistrza pan Jerzy Boksznajder. Dzisiaj, z perspektywy 4 ostatnich lat, jednoznacznie widać, że kolejna
kadencja pod jego rządami byłaby okresem stagnacji. Czy jednak obecni włodarze miasta z PiSu doceniają to, że
dzięki mojej znajomości prawa i skuteczności w działaniu Ząbki dostały szansę na zmiany, a oni sami znaleźli się
u władzy? Nie. Pan Robert Perkowski wolał stworzyć w Radzie Miasta koalicję ze Wspólnotą Samorządową −
ugrupowaniem burmistrza Boksznajdera, niż z moim komitetem „Czas na zmiany”. Przez całą kadencję moje
inicjatywy i propozycje były z założenia odrzucane lub ignorowane. A potem czytam w „Co Słychać?”, że nic dla
miasta nie robię. Kiedy moja żona – radna Małgorzata Stachera − na jednej z sesji zwróciła się z apelem o
zrealizowanie kilku inwestycji w jej rejonie, w odpowiedzi usłyszała, że nic z tego, o co prosi, nie będzie
realizowane, aby nie miała się czym pochwalić w kolejnych wyborach. Smutne, ale… niestety prawdziwe. Mam
jednak nadzieję, że czasy „mijania się z prawdą” 21 listopada skończą się bezpowrotnie.
Waldemar Stachera
Mój materiał wyborczy z 2006 roku.
Płatny materiał wyborczy KWW SIS Krzysztofa Słomki (1/4 str)
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CO SŁYCHAĆ

www.zabki.pl

UWAGA BRYDŻYŚCI !!!
Informujemy,
że Miejski Ośrodek Kultury stwarza pasjonatom brydża
możliwość spotkań przy
brydżowym stoliku.

Spotkania mogą odbywać się
w środy
w godz. 16-21 w placówce
przy ul. Słowackiego 10.
Zapytania w sprawie warunków
i terminu rozpoczęcia spotkań
należy kierować pod adres:
pikaro@op.pl

Masz problem
z alkoholem?
Chcesz porozmawiać z osoba,
której choroba ta nie jest obca?
Przyjdź lub zadzwoń w każdy
wtorek w godz. 18.00 - 20.00
Punkt Konsultacyjny Komisji
d/s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Ząbki, ul. 3 Maja 14/16,

tel. 22/ 781 63 61.

Zapewniam pełną anonimowość.
Andrzej.

Spotkanie ze Stefanią Korżawską
Zapraszamy na autorskie spotkanie ze Stefanią Korżawską
- autorką wielu książek ziołoleczniczych.

Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach
w dniu 18 listopada w czwartek o godz. 16.00.
Wstęp wolny.

BIAŁA NIEDZIELA

Miejska Biblioteka Publiczna
w Ząbkach

serdecznie zaprasza seniorów naszego miasta
do korzystania z internetu.
W bibliotece jest 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do
internetu dla czytelników, można codziennie w godzinach pracy biblioteki
przeglądać strony internetowe oraz wysyłać i odbierać e-maile. Zapraszamy
również seniorów, którzy chcą się nauczyć obsługi komputera i poruszania
się w internecie, pracownicy biblioteki służą pomocą.
Sponsorem internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach jest
Fundacja Orange, dzięki programowi Fundacja Orange dla bibliotek, utrzymanie bezpłatnego dostępu do internetu nie obciąża budżetu biblioteki.
dyr MBP w Ząbkach Dorota Kaźmierska
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21 listopada 2010r.
OKULISTYKA
- profilaktyka ślepoty –

starcze zwyrodnienie plamki żółtej
Starosta Powiatu Wołomińskiego
oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego
zapraszają mieszkańców
na bezpłatne badania okulistyczne

powyżej 55 roku życia

Informacje i zapisy w dni powszednie
w godzinach: 12.00 – 14.00

telefon: 22 763 32 39

NALEŻY PRZYNIEŚĆ OKULARY DO BLIŻY
BADANIA W ODDZIALE OKULISTYCZNYM

(II piętro) w godzinach: 9.00-13.00

