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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Kolejne miliony na ząbkowskie drogi
31 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na doﬁnansowanie ze środków
unijnych projektu pn. „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach - etap II”, który obejmuje takie ulice jak:
Ks. Zycha, Gen. Maczka, Kosynierów, Gajowa (fragment), Sosnowa, Langiewicza, 3-go Maja oraz Jana Pawła II.
Na budowę dróg w południowej części miasta, Ząbki
otrzymały dofinansowanie w
wysokości 14,6 mln zł, co stanowi aż 85% wartości projektu.
Miesiąc wcześniej została podpisana umowa na dofinansowanie budowy dróg w północnej
części miasta (etap I). Łącznie
na budowę 13 dróg samorząd

ząbkowski otrzymał ponad ok. 26 mln zł.
Umowa został parafowana przez marszałka
Adama Struzika, wicemarszałka Marcina Kierwińskiego oraz wicemarszałka Ludwika Rakowskiego. Ze strony beneficjentów podpis złożyli
burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz skarbnik Elżbieta Żmijewska.
Jak się okazuje to nie ostatnie środki unijne na
drogownictwo dla Ząbek. Na podpisanie czeka
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kolejna umowa w sprawie budowy tunelu pod
torami kolejowymi. W tym przypadku dofinansowanie ma osiągnąć kwotę ponad 20 mln zł.
Ząbkowskie projekty drogowe zostały bardzo dobrze ocenione na tle całego Mazowsza,
bowiem aż 8% środków finansowych przeznaczonych na gminne inwestycje drogowe trafiło
właśnie do Ząbek.
red.

wt, czw
16:00- 18:00
Przychodnia
Stomatologiczna NZOZ
05-091 Ząbki, ul. Orla 6/79

tel. 22 781 45 01
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Zaproszenie na cytologię i mammografię
w Ząbkach
Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na bezpłatne badania mammograﬁczne
i cytologiczne w dniach 4 – 8 października 2010 r. w godz. 10.30 – 18.00.
Z bezpłatnych badań cytologicznych mogą skorzystać panie w wieku 2559 lat, które w ciągu 3 ostatnich lat nie wykonywały badań w ramach NFZ.
Z bezpłatnych badań mammograﬁcznych mogą skorzystać panie w wieku
50-59, które w ciągu 2 ostatnich lat nie wykonywały badań w ramach NFZ.
Cytomammobus zostanie postawiony na parkingu przy ul. Orlej
przy Przychodni Miejskiej w Ząbkach.

www.zabki.pl

Spotkajmy się w bibliotece
Od września w MBP rusza kolejna edycja dwóch bloków spotkań: Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Klubu Malucha.
Pierwsze spotkanie Klubu Książki odbyło się 9 września o godz. 16:10 (kolejne spotkania w co drugi czwartek każdego miesiąca).
Myślą przewodnią przyświecającą Dyrekcji przy organizacji czwartkowych
spotkań, było stworzenie miłośnikom książek możliwości zapoznania z nowościami funkcjonującymi na polskim rynku wydawniczym oraz przedyskutowanie poruszanych w nich wątków.
Uczestnicy klubowych spotkań w miłej atmosferze mogą rozmawiać na przeróżne tematy, dzielić się swoimi reﬂeksjami odnośnie przeczytanych książek,
zachęcać do lektury następnych.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniach Klubu zapraszamy.
Klub Malucha został utworzony z myślą o najmłodszych czytelnikach. Pierwsze zajęcia dla najmłodszych odbędą się 10 września o godz. 16:15 (kolejne w co
drugi piątek każdego miesiąca).
Celem zajęć jest zorganizowanie dzieciom wolnego czasu, umożliwienie im
zapoznania z zasadami panującymi w bibliotece. Podczas zajęć dzieci tworzą
obrazki, odgadują rebusy dotyczące np. ulubionych bajek, grają w gry planszowe. Zajęcia rozwijają wyobraźnię, zdolności dzieci poszerzają ich wiedzę.
Zapraszamy!

Galeria Orla zaprasza
Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza
18 września o godz. 17:00
do Galerii Orlej
na otwarcie wystawy rysunku

Arka Janiona

Autor od 7 lat jest mieszkańcem Ząbek, z zawodu lekarzem chirurgiem.
Prezentuje prace bardzo ciekawe a jednocześnie zaskakujące
szczegółami i tematyką.
Wernisażowi towarzyszył będzie koncert dixielandowy w wykonaniu
zespołu DRESZE z Kościerzyny.

Rusza Ząbkowska Liga Szóstek Piłkarskich
Aż 28 zespołów zgłosiło się do II edycji rozgrywek Ząbkowskiej Ligi
Szóstek Piłkarskich. Tak duże zainteresowanie rozgrywkami spowodowało, że zespoły podzielone zostaną na 3 grupy rozgrywkowe. W I lidze
występować będzie 9 zespołów, które zajęły najwyższe miejsca w poprzedniej edycji rozgrywek. Są to zespoły: Albatros Ząbki (mistrz w sezonie 2009/2010), Nankatsu, Bad Boys, Ząb Ząbki, Charbud (dawne Asy),
Bruno-Tassi (zdobywca Pucharu Z.L.S.P.), K.T.M., Drewnica Ząbki i F.C.
Fanatic. Stawkę drużyn uzupełnia drużyna RETA, która pod nazwą Canon
zajęła najwyższe miejsce spośród beniaminków w rozgrywkach o Puchar
Z.L.S.P. W II lidze zapewniony udział mają zespoły, które grały w rozgrywkach ligowych i pucharowych sezonu 2009/2010: F.C. Ząbki, Podlasie Ząbki, F.C. Polana, Anton Park oraz Ząbkowska Ferajna. O pozostałe 5
wolnych miejsc w II lidze zostaną rozegrane mecze barażowe, w których
uczestniczyć będzie 13 nowo zgłoszonych zespołów. Spotkania barażowe
potrwają od środy do piątku. Zwycięzcy zagrają w II lidze, a pozostałe
zespoły utworzą III ligę. Inauguracja rozgrywek ligowych przewidziana
jest na 12 września, a zakończenie rundy jesiennej na 14 listopada 2010 r.
O wynikach rozgrywek będziemy informować na bieżąco.
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Colin Rose w Ząbkach

6 września ząbkowskie Gimnazjum Nr 1 odwiedził Colin Rose, światowej sławy brytyjski uczony, twórca metody efektywnego
i szybkiego uczenia się. Naukowiec wystąpił z wykładem, którego słuchaczami byli w większości nauczyciele i rodzice uczniów
uczęszczających do tej szkoły.
pomocą różnych zmysłów: wzroku,
słuchu itp., ale każdy w innym zakresie wykorzystuje te zmysły. Jeśli ktoś
jest wzrokowcem powinien poznawać
wiedzę za pomocą obrazów, wykresów, itp., w sposób zwizualizowany.
W każdym przypadku jest to jednak
podejście indywidualne.

Audytorium nie było przypadkowe. Bowiem według C. Rose’a proces
edukacji musi odbywać się w sposób
wielostronny, w którym uczestniczy
nie tylko uczeń i szkoła, ale także
rodzice. W swym wykładzie brytyjski uczony dał wiele przykładów jak
rodzice mogą wspierać swe dzieci w
procesie edukacji. Okazuje się, że rola
rodziców jest wcale nie mniejsza niż

nauczycieli. Istotne jest bowiem zapewnienie odpowiednich warunków,
właściwej atmosfery do uczenia się,
ale także znajomość metod efektywnego zdobywania wiedzy oraz motywacji.
Tajemnica sukcesu, zdaniem badacza, tkwi w zrozumieniu funkcjonowania naszego mózgu. Każdy z nas
dostarcza informacje do mózgu za

nowo otwarte

BIURO
RACHUNKOWE

W procesie uczenia się zdecydowanie ułatwia świadomość, że wiedza ma określoną strukturę, budowę.
Można powiedzieć, że informacje są
pokatalogowane. Rozwijanie wiedzy
jest niczym innym jak rozbudowywanie tego, co już znamy. Warto zatem
wiedzieć, co się wie w danym obszarze, czego musimy lub chcemy się
nauczyć oraz gdzie znaleźć źródła tej
wiedzy.
W procesie edukacji ważne jest
zdobywanie wiedzy, ale jeszcze ważniejsze są umiejętności. Wiedza bowiem ma określony termin przydatności, dość szybko się dezaktualizuje.
Dlatego w dzisiejszych czasach tak

ważna jest umiejętność uczenia się i
analizowania zdobytych informacji.
W warunkach szkolnych znakomite
rezultaty daje edukacja interaktywna,
dająca większe możliwości uczniom,
rozwijająca ich kreatywność. Uczniowie są nie tylko „odbiorcami” przekazywanej wiedzy, ale także „współtwórcami” całego procesu edukacji
(mogą również dzielić się swą wiedzą
z innymi).
To pozwala w sposób świadomy i
efektywny korzystać ze zgromadzonej
wiedzy. Ma to znaczenie, jeśli zgodzimy się, że istotą edukacji jest nie to, ile
zdobędziemy wiedzy, ale jak ją wykorzystamy.
Na zakończenie naukowiec podarował szkole wiele podręczników swego
autorstwa, które ułatwią wszystkim
efektywne zdobywanie wiedzy. Jak
powiedział Colin Rose ząbkowska
szkoła jest pierwszą w Polsce, której
przekazał swoje materiały dydaktyczne.
red.

Nowootwarty

GABINET OKULISTYCZNY
"VisionR"
w Ząbkach, ul. Orla1

(na terenie Poradni Rejonowej)
zaprasza wszystkich Pacjentów na

PROMOCYJNE CENY!!!
ZABKI, ul. Reymonta 28
Tel. 608 094 801
renata.krysiak@interia.pl

Zapraszamy!

kompleksowe badanie
OKULISTYCZNE
badanie do
Medycyny Pracy i Prawa Jazdy

Zapisy telefoniczne

22 781 60 25 lub 506 149 753
Świadczymy nieodpłatne usługi dla Pacjentów
posiadających Abonamenty medyczne
niektórych firm ubezpieczeniowych

Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA
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Nowa szkoła, nowy dyrektor
Rozmowa z Tomaszem Łukawskim,

nowym (pierwszym) dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3
(powstała w wyniku przekształcenia filii SP nr 1)
Został Pan powołany na funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3. Proszę powiedzieć jakie
zmiany czekają uczniów i rodziców wraz z rozpoczynającym się
rokiem szkolnym?

Urzędu Miasta, za co chciałbym
podziękować Panu Burmistrzowi
Robertowi Perkowskiemu i Sekretarz Miasta Pani Patrycji Żołnierzak oraz kierownikom referatów
za szczególne wsparcie.

W lipcu zaczęliśmy prace remontowe w budynku przy ul. Powstańców 60B, gdzie od września będzie
funkcjonowała ﬁlia SP3. Będą się
tam odbywały zajęcia klas zerowych. Staramy się, aby dzieci miały jak najlepsze warunki. W prace
zaangażowane są przede wszystkim referaty oświaty, organizacyjny oraz zamówień publicznych

Jakie pomysły chciałby Pan
wdrożyć w ciągu kilku najbliższych lat?
Szkołę czeka sporo zmian
w aspektach kształcenia, wychowania i opieki, zarządzania i organizacji. Zaproponuję stworzenie
nowoczesnej szkoły z innowacjami
pedagogicznymi, bezpiecznej, z
licznymi zajęciami pozalekcyjny-

www.zabki.pl

mi. Placówkę współpracującą z instytucjami wspomagającymi rodzinę oraz kulturalnymi. Stawiam
również na informatyzację.
Na zakończenie proszę powiedzieć kilka zdań o sobie (odnośnie
wykształcenia,
doświadczenia
zawodowego, zainteresowań). Co
ma dla Pana w życiu największe
znaczenie?
W szkolnictwie pracuję 17 lat.
Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów
podyplomowych. Posiadam tytuł trenera „Intel-Nauczanie ku
Przyszłości” oraz egzaminatora
Europejskiego Certyﬁkatu Umiejętności komputerowych ECDL.
Oprócz nauczania informatyki
oraz muzyki prowadziłem szereg
szkoleń dla nauczycieli. Interesuję
się przede wszystkim muzyką jaz-

zową (Miles Davis i John Coltrane)
i staram się zaszczepić muzyczny
„dobry smak” u syna i córki, którzy
uczęszczają do ogólnokształcących
szkół muzycznych I i II stopnia. W
życiu zawsze najważniejsza była
dla mnie rodzina i wsparcie żony,
co skutkowało sukcesami w pracy.
Dziękuję za rozmowę.

Strażacy na medal
31 sierpnia podczas sesji rady miasta ząbkowscy strażacy zostali
wyróżnieni dyplomem przez władze miasta za sprawne i profesjonalne
usuwanie skutków nawałnicy, która nawiedziła Ząbki 6 sierpnia. Wyróżniona została załoga w składzie: Andrzej Matysiewicz - dowódca,
Wojciech Książek – kierowca, Piotr Marcinkowski oraz Marek Dominiak.
W imieniu OSP podziękowania i dyplom z rąk przewodniczącego
rady Krzysztofa Bławdziewicza oraz burmistrza Roberta Perkowskiego odebrali przewodniczący komisji rewizyjnej OSP w Ząbkach
Krzysztof Krajewski oraz naczelnik OSP Andrzej Matysiewicz
MO

Nagrody za znajomość przepisów
ruchu drogowego w Ząbkach

Na ulicach miasta Ząbki, w dniach 1-17 września trwa akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, prowadzona przez Straż Miejską. Akcja ma na celu
zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drogach, podczas codziennej drogi do szkoły. Jest to coroczna akcja skierowana zarówno do dzieci, jak
i do kierowców. Dzieci ma nauczyć prawidłowego przechodzenia przez
jezdnię, kierowców zwracania uwagi na przechodzących przez jezdnię. W
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tym roku, mali ząbkowianie, za prawidłowe przechodzenie przez jezdnię,
otrzymują od strażników miejskich nagrodę w postaci pluszowego miśka.
Ponadto podczas całego roku szkolnego Straż Miejska wspólnie w Policją prowadzą akcję „Bezpieczne otoczenie szkoły”, polegającą na wspólnym patrolu o charakterze prewencyjnym. Wspólny patrol policji i straży
miejskiej zajmuje się działaniami w zakresie prewencji kryminalnej, dotyczącymi: spożywania alkoholu, dystrybucji środków odurzających, napadów na uczniów, rozbojów i wymuszeń. Patol utrzymuje bieżący kontakt z
dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi, a także z rodzicami.

INWESTYCJE MIEJSKIE

www.zabki.pl
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Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Ruszyła informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki
W procesie modernizacji sieci komputerowej, oprócz dostosowania
infrastruktury informatycznej dla łącza internetowego o dużej przepustowości, niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniego poboru
mocy potrzebnego dla działania całego systemu sieci komputerowej,
to tylko niektóre elementy z realizowanego Projektu „Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki”, który niesie ze sobą wprowadzeniu wielu
usprawnień w świadczeniu usług publicznych.
Jak ważny jest rozwój informatyzacji w sektorze usług publicznych nie
trzeba nikogo przekonywać. Wszystkim się marzy sprawnie działająca eadministracja i to z punktu widzenia usługodawcy – urzędu oraz usługobiorcy – obywatela, mieszkańca gminy, lokalnych przedsiębiorstw. Szansę
na usprawnienie pracy Urzędu Miasta Ząbki jest realizacja projektu „Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki”, który jest doﬁnansowywany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na mocy podpisanej w
dniu 1 lipca 2010 r. umowy pomiędzy Samorządem Województwa a Miastem Ząbki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Projekt obejmuje szereg usprawnień zarówno dla samej jednostki wykonującej zadania z zakresu spraw lokalnych, a także dla osób ﬁzycznych i
prawnych załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta Ząbki. Działająca sieć
informatyczna w Urzędzie Miasta Ząbki działa na przestarzałej infrastrukturze oraz parametrach. Przepustowość łącza odbiega od współczesnych
standardów. Nie pozwala ona na rozwój i zastosowanie nowoczesnych
Projekt nr RPMA.02.01.00-14-026/09
Źródło ﬁnansowania: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego 85%
Budżet Miasta Ząbki 15 %
Wartość projektu zgodna z umową: 451 519,39 zł
Wysokość doﬁnansowania: 383 791,48 zł

form komunikacji z udziałem Internetu (np. technologia VoIP - popularnie zwana telefonią internetową). Według ekspertów branży internetowej
technologia VoIP jest telefonią przyszłości, a jej rozwój spowoduje możliwość przesyłania danych oraz obrazu. Dlatego w pierwszej kolejności
zostanie gruntownie zmodernizowana infrastruktura informatyczna wraz
z infrastrukturą elektryczną i urządzeniami podtrzymującymi pracę urządzeń komputerowych w przypadku skoków napięć lub niespodziewanych
przerw w dostawie prądu.
Należy wspomnieć w jaki sposób na realizacji projektu skorzystają, ci
którzy z usług Urzędu Miasta korzystają na co dzień. Projekt zakłada zainstalowanie modułu sieci WiFi, dzięki któremu każdy kto przyjdzie ze
swoim komputerem lub innym urządzeniem mobilnym wyposażonym w
możliwość odbioru sygnału sieci WiFi będzie mógł bezpłatnie skorzystać
z Internetu np. pobierając aktualne wzory pism, sprawdzić aktualne przepisy czy wypełnić formularz elektroniczny w trybie online. Osoby, które
nie mają komputera lub nie będą miały go ze sobą podczas załatwiania
sprawy w Urzędzie Miasta do ww. wymienionych czynności będą mogły
skorzystać z infomatów. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców i innych
podmiotów będzie umieszczenie jednego z infomatów na zewnątrz budynku. Umożliwi to skorzystanie z dostępu do Internetu także poza godzinami
pracy urzędu, a także w te dni kiedy Urząd Miasta jest nieczynny.
Wszystkie usprawnienia i udogodnienia wpłyną na poprawę jakości
usług świadczonych przez Miasto Ząbki, a także pozytywnie przełożą na
jego wizerunek i rozwój.
Całkowita wartość projektu wynosi 451 519,39 zł, wartość doﬁnansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego wynosi
383 791,48 zł.

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską,
przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu
infomacyjnemu

Ząbki
Miastem Naszej Przyszłości

Cennik wywozu nieczystości stałych PGK Ząbki
1.

Wywóz nieczystości stałych z pojemników o pojemności 120 l:
- Odpady komunalne niesegregowane – 15 zł / szt. + 7% VAT = 16,05 zł
- Dzierżawa pojemnika 120 l – 2,40 zł / miesiąc + 22% VAT = 2,93 zł
- Koszt pojemnika 120 l – 90 zł + 22% VAT = 109,80 zł

2.

Wywóz nieczystości stałych z pojemników o pojemności 240 l:
- Odpady komunalne niesegregowane – 25 zł / szt. + 7% VAT = 26,75 zł
- Dzierżawa pojemnika 240 l – 3,60 zł / miesiąc + 22% VAT = 4,40 zł
- Koszt pojemnika 240 l – 130 zł + 22% VAT = 158,60 zł

3.

Wywóz nieczystości stałych z pojemników o pojemności 1100 l:
- Odpady komunalne segregowane – 45 zł / szt. + 7% VAT = 48,15 zł
- Odpady komunalne niesegregowane – 55 zł / szt. + 7% VAT = 58,85 zł
- Dzierżawa pojemnika 1100 l – 12 zł / miesiąc + 22% VAT = 14,64 zł
- Koszt pojemnika 1100 l – 550 zł + 22% VAT = 671,00 zł

4.

Dodatkowy koszt zlecenia wywozu poza harmonogramem – 8 zł + 22% VAT = 9,76 zł
Kontakt: (22) 781-68-18 wew.146 - Aneta Starosz
e-mail: starosz@pgk.zabki.pl
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Projekt ul. 3-go Maja
Poniżej przedstawiam Państwu projekt ul. 3-go Maja. Fragment projektu na wysokości Orlej będzie opracowany razem z
projektem budowy tunelu drogowego, stąd brak tego odcinka.
Na odcinku od Piłsudskiego do ul. Legionów nawierzchnia
chodników będzie wykonana z granitu i estetycznych płyt
chodnikowych (centrum miasta). Przetarg na wybór wykonawcy 3-go Maja powinien być ogłoszony jeszcze w roku
bieżącym.
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski.

Langiewicza i Wolności podpisane Bieżące inwestycje drogowe
i Tunel w Ząbkach
We wrześniu otwarte zostaną oferty na budowę Sosnowej,
Gajowej i Powstańców. Z wykonawcami Langiewicza i Wolności podpisano już umowę, lada dzień ruszy plac budowy.
Piotra Skargi i Rychlińskiego są już rozkopane i jeżeli warunki pogodowe pozwolą, za kilka miesięcy zostaną oddane
do użytku.
Miasto posiada prawomocne pozwolenie na budowę Tunelu
wraz z modernizacją Orlej, Leszyckiego, skrzyżowania Orlej
ze Skorupki, ronda na ul. Wojska Polskiego. W październiku
ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski.
Podpisanie umowy z przedstawicielem ﬁrmy Dowbud -C

31 sierpnia, podczas sesji Rady Miasta zostały podpisane
dwie kolejne umowy z wykonawcami ulic Wolności (SKANSKA) oraz Langiewicza (Dowbud-C). W obu przypadkach rozpoczęcie prac nastąpi w połowie września. - Obie ulice będą
wyposażone w: jezdnię o kategorii KR3, chodniki, ścieżkę
rowerową, kanalizację deszczową, kanalizację teletechniczną.
Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, zakończenie prac nastąpi na
początku 2011 roku. Terminy realizacji tych inwestycji wynikają z podpisanej z UE umową o ich doﬁnansowanie – informuje
burmistrz Robert Perkowski.

Przetarg na plac zabaw przy SP2
17 września mija termin składania ofertKilka dni temu
zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę
placu zabaw w ramach projektu "Radosna Szkoła". - Planowany plac zabaw będzie dofinansowany ze środków centralnych, co czyni niepowtarzalną okazję by go wykonać.
Wykonanie jeszcze w roku bieżącym zakończy prace, tak
byśmy mogli rozliczyć się ze zdobytej dotacji – mówi burmistrz Perkowski.

Ogłoszono przetarg
na remont chodnika

w Łodygowej i Warszawskiej

Podpisanie umowy z przedstawicielem ﬁrmy Skanska
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27 sierpnia został ogłoszony przetarg na remont chodnika
w Drodze Wojewódzkiej 634, na odcinku od granic miasta z
Warszawą do wysokości plebanii Paraﬁi Św. Trójcy. Zadanie może być wykonane na podstawie podpisanego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Termin otwarcia ofert: 22 września 2010 roku. Zadanie ma być
wykonane jeszcze w roku bieżącym. Więcej na stronie BIP
Urzędu Miasta Ząbki.

www.zabki.pl
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Budowa ulicy Piotra Skargi
Prace zostały rozpoczęte pod koniec sierpnia Na pierwszy
ogień poszła budowa kanalizacji deszczowej, która zostanie
wybudowana na całym odcinku.
W ostatnim czasie, w wyniku ulewnych opadów prace chwilowo zostały przerwane.
-Ulica ma być wyposażona w kanalizację deszczową, która
zaczyna się na głębokości ok 1,5 metra pod ziemią (by ominąć
kolizje z innymi sieciami i przyłączami np. kanalizacja, wodociąg, telefon i kablówka, gaz, prąd). Na drugim końcu ulicy kanalizacja deszczowa znajduje się na głębokości prawie 4
metrów, co wynika z konieczności zachowania odpowiednich
spadków. Nadmienię, że wody gruntowe są już na głębokości
ok. 1,5 metra, a ostatnie opady sprawę jedynie skomplikowały
– komentuje burmistrz Perkowski.

Budowa ul. Rychlińskiego
Prace budowlane na ulicy Rychlińskiego rozpoczęły się w
drugiej połowie sierpnia. Na ukończeniu są już prace związane z budową kanalizacji deszczowej (instalowanie studni
chłonnych, separatorów, kratek ściekowych, kanalizacja teletechniczna). Kolejnym etapem, do którego niebawem przejdą
wykonawcy będzie korytowanie oraz wymiana podbudowy.
Zgodnie z harmonogramem prace mają się zakończyć jeszcze
w tym roku. Ulica będzie wyposażona m.in.: w chodnik, ścieżkę rowerową, nawierzchnię asfaltową.
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REKREACJA

Festyn Miejski
- 5 września 2010
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fot. Bogdan

Śladowski
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RELACJE Z WAKACJI

Młodzi piłkarze we Władysławowie
Na obóz piłkarski do Władysławowa w dniach 28.06-06.07 wybrały
się dwie drużyny "Dolcanu" Ząbki. Rocznik 1999-2000 prowadzony przez trenera Marcina Korkucia oraz 2001-2002 prowadzony
przez trenera Macieja Demicha.
Na miejscu zastała nas fantastyczna pogoda i świetne warunki do
prowadzenia zajęć. Treningi odbywały się 2 razy dziennie na boisku
trawiastym oraz na złocistej plaży,
na której oprócz kąpieli słonecznych i wodnych pracowaliśmy na
sprawnością ogólna i koordynacją
ruchową. Wieczorami rozgrywali-

www.zabki.pl
śmy także mecze towarzyskie z zaprzyjaźnionymi zespołami "Ursusa"
i "Legionu" Warszawa, będącymi w
tym samym czasie na obozie sportowym we Władysławowie.
Dbaliśmy także o rozrywkę. Odbyliśmy rejs statkiem, zorganizowaliśmy integracyjnego grilla,
na którym odbyło się uroczyste
pasowanie "na piłkarza" a także
wspólnie oglądaliśmy mecze Mistrzostw Świata.
Obóz uznaliśmy wspólnie z zawodnikami za bardzo udany. Nie
tylkopoprawiliśmy aspekty typowo piłkarskie, ale przede wszystkim zrealizowaliśmy główny cel
wyjazdu, czyli integracja i dobra
zabawa.

Piłkarskie wakacje
W dniach 03-14.08.2010 r., we Wronkach odbył się piłkarski
obóz szkoleniowy dla najlepszych 12-to osobowych drużyn dziewcząt i chłopców, w którym spotkały się reprezentacje czterech województw tj.: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko - mazurskiego i łódzkiego.
Nasze województwo reprezentowało aż dziewięć świeżo upieczonych
mistrzyń Mazowsza z rocznika 99. W turnieju Marka Wielgusa z drużyny
Ząbkovi Ząbki zagrały: Klaudia Tuszyńska, Ania Dobosz, Julia Gwóźdź,
Iga Kowalczyk, Ola Kacprzak, Natalia Hołownia, Natalia Zawadzka,
Weronika Ślesicka oraz Ewa Pluta. Obóz był niejako nagrodą za dotychczasowe dokonania naszych dziewcząt, a także sprawdzianem przed zbliżającym się Finałem Mistrzostw Polski, który ma się odbyć w Gdańsku
w dniach 17- 19.09.2010r. Na obozie nie brakowało różnorakich gier i

zabaw, wyjazdów na basen i nad jezioro. Nie brakowało również spotkań ze znaczącymi postaciami futbolu. Jednym z nich jest niewątpliwie trener bramkarzy reprezentacji Polski Dawidziuk, który dla dzieci
poprowadził przepiękny trening. Odwiedziliśmy również stadion Lecha
Poznań, a także starówkę miasta. Najpiękniejsze jednak nadeszło trochę
później, gdyż jak się okazało nasza reprezentacja prowadzona przez Jarosława Dobrowolskiego, również trenera naszego klubu Ząbkovi Ząbki
bezapelacyjnie wygrała aż 5 z 6 - ciu meczów i wygrała turniej województw, wyprzedzając aż o 5 pkt. województwo warmińsko- mazurskie
i łódzkie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Finale Polski, na
który liczymy dojechać przy wydatnej współpracy naszego miasta, bez
którego trudno byłoby odnosić tak wiele spektakularnych sukcesów.
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Zawodnicy klubu judo
YOKO Ząbki w Wiśle

Przebywając przez dwa tygodnie w Beskidach mieli dużo czasu na szlifowanie kondycji ﬁzycznej. Sprzyjał temu górzysty teren, liczne szlaki
turystyczne i świetna pogoda. Prócz wędrówek górskich zawodnicy na macie doskonalili techniki judo.
Obolałym i zmęczonym mięśniom służyły kąpiele w zimnej i
czystej Wiśle, która przepływała
przez teren naszego ośrodka. Poza
zajęciami sportowymi zawodnicy
uczestniczyli w warsztatach na temat kształtowania postawy zwycięzcy i kreatywnego podejścia do
walki fair-play.
Wieczorami dzieci bawiły się
na dyskotekach, piekły kiełbaski

przy ognisku i kibicowały podczas
oglądanych wspólnie na świetlicy
meczach piłkarskich mistrzostw
świata w RPA.
Zawodnicy
na
zaproszenie
dowódcy ppłk. dypl. Grzegorza
Grodzkiego spędzili jeden dzień w
koszarach 18 Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-Białej.
Mieli tam okazję zapoznać się z
najnowszym sprzętem wojskowym

(hamery, wyrzutnie rakietowe, spadochrony) co dla męskiej grupy
było nie lada atrakcją. Najwięcej
emocji wzbudził wspólny trening
z żołnierzami spec pułku. Poznali
tam metody walki wręcz stosowane
podczas prowadzenia działań wojennych.
Jak co roku dla zawodników
pierwszy raz uczestniczących obozie judo, tak i tym razem odbył

się chrzest, a na nim liczne próby
charakteru i hartu ducha. Ani chodzenie po pokrzywach, testy sprawności, jedzenie słynnej i okropnej
zupy trenerki, ani wymyślane przez
judoków zadania nie zniechęciły
nowicjuszy do osiągnięciu celu.
Serdecznie dziękujemy naszym
Partnerom za wspieranie naszych
inicjatyw.
Trener Adam Remiarz
www.e-judo.pl

Lato ze sztukami walki w Ząbkach!
W dwa ostatnie weekendy 21- 22 i 28 -29 sierpnia, w godzinach 11-14
odbyły się w Parku Miejskim im. M. Szuberta w Ząbkach bezpłatne zajęcia
ze sztuk walki organizowane przez Miasto Ząbki oraz Akademię Filipińskich
Sztuk Walki i Polski Związek Wushu.
Wstęp na zajęcia był wolny, nie
trzeba było się na nie zapisywać.
Okazało się, że są to zajęcia odpowiednie dla maluchów, nastolatków,
dorosłych i osób starszych. Każdy
znalazł coś dla siebie.

Dlaczego warto? Przy pięknej pogodzie, po wspólnej, kilkunastominutowej rozgrzewce rozpoczęły się zajęcia. Każdy uczestnik mógł wybrać,
której sztuki walki chce spróbować.
O bezpieczeństwo i dobrą zabawę
uczestników dbało 3 instruktorów.
Instruktorzy, byli bardzo dobrze przygotowani, do tego świetnie współpracują z dziećmi. Nie zabrakło także
dorosłych chcących spróbować swoich sił. Mieszkańcy Ząbek wyrażali
zadowolenie, że coś nowego dzieje
się w mieście, a aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu ma same
plusy.
Chcielibyśmy, by zawsze w tego
typu imprezach brało udział jak najwięcej mieszkańców i by skorzystali
z wielu okazji do wspólnej zabawy
czy ćwiczeń.
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Problemy z ul. Batorego
31 sierpnia podczas sesji rady miasta doszło do kolejnej dyskusji na temat budowy drogi w ul. Batorego w Ząbkach. W związku z licznymi prośbami i sugestiami ze strony mieszkańców przewodniczący rady miasta Krzysztof Bławdziewicz zaprosił na
sesję starostę Macieja Urmanowskiego. W jego imieniu przybył naczelnik wydziału dróg powiatowych Adam Marcinkiewicz.
Na sesji stawiła się również grupa niezadowolonych mieszkańców – właścicieli posesji wzdłuż przebudowywanego fragmentu
ul. Batorego. Obecnie prace trwają na odcinku od ul. Wolności do ul. Lisa Kuli. Proponowane rozwiązania już na etapie realizacji wywołały wśród mieszkańców dużą konsternację.

Już na początku spotkania naczelnik Marcinkiewicz zapewnił
mieszkańców, że nie dojdzie do
sytuacji, aby ktoś nie mógł wjechać
na swoją posesję lub że woda opadowa będzie spływała z drogi na
prywatne działki. Naczelnik wydziału dróg powiatowych jednocześnie poinformował, że na każdym z
właścicieli ciąży obowiązek zagospodarowania wody deszczowej. W
przypadku drogi jest to właściwy
zarządca, a w odniesieniu do posesji jej prywatny właściciel.

Największym problemem okazuje się wysokość projektowanej
jezdni, która miejscami w stosunku
do „starej” nawierzchni miałaby
ulec podwyższeniu w granicach 20
– 40 cm.
W tej sprawie w imieniu pozostałych mieszkańców wystąpiła
Agnieszka Gmitrzuk, która uważa,
że poziom drogi w żadnym wypadku nie może zostać podniesiony. –
Mieszkańcy, którzy się tu budowali
20-30 lat temu zrobili to zgodnie z
prawem, zgodnie z pozwoleniem
na budowę. Wtedy fundamenty
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domów względem ulicy były dużo
wyżej. A teraz woda będzie nam się
wlewać prosto z ulicy. Proszę nam
zagwarantować, że tak się nie stanie – apelowała pani Gmitrzuk.
W odpowiedzi naczelnik enigmatycznie stwierdził, że gwarancją
jakości wykonania są uprawnienia
projektantów i wykonawców. –
Przejrzałem projekt i gwarantuję,
że woda nie będzie wpływała na
posesje. Zapewnia to odpowiednie
wyproﬁlowanie nawierzchni jezdni
- dodał naczelnik Marcinkiewicz.
Dużym zaskoczeniem dla wielu
mieszkańców była wielkość zaprojektowanych zjazdów. Ich długość
została zaplanowana na 3,5 m. Dla
niektórych posesji, szczególnie
tych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, a część jest
przeznaczona pod parking, trzy i
pół metra to o wiele za mało.
- Proszę pamiętać, że zjazdy nie
służą do parkowania, a duże zjazdy
stwarzają do tego zachętę. A w istocie samochód powinien tylko przejechać przez zjazd, nie zatrzymując
się na nim, gdyż zjazd i chodnik
służą przede wszystkim pieszemu
– skomentował Adam Marcinkiewicz.
Z kolei radny Marcin Kubicki
uważa, że gdyby inwestor (powiat)
więcej czasu poświęcił na informowanie mieszkańców o swych zamierzeniach na tej drodze to unikniętoby wielu nieporozumień.
Sporną kwestią jest też lokalizacja ronda u zbiegu ul. Batorego i
Wolności. Zdaniem jednej z miesz-

kanek rondo jest usytuowane zbyt
blisko jej ogrodzenia. – Jak można komuś zafundować rondo pod
balkonem - krzyczała zrozpaczona
starsza kobieta. Według naczelnika
lokalizacja ronda nie jest przypadkowa, a każde jego przesunięcie
ma wpływ na przebieg pozostałych
odcinków drogi. Ponadto zdaniem
przedstawiciela starostwa rodno
jest skuteczniejsze od świateł sygnalizacyjnych, bowiem stale spowalnia ruch, a jednocześnie zapewnia jego płynność.
Wiele kontrowersji wzbudza
też przebieg ścieżki rowerowej. –
Moim zdaniem ścieżka rowerowa
powinna funkcjonować niezależnie
od zjazdów, a w tym przypadku
jest co kilka metrów poprzecinana zjazdami. Jak pogodzić tu ruch
pieszych, rowerzystów i dojeżdżających samochodami do swoich posesji? - pytała retorycznie Agnieszka Gmitrzuk.
Mieszkanka Ząbek sugerowała, że ścieżka powinna przebiegać
wzdłuż najbliższej równoległej ulicy, gdyż w zaproponowanym przebiegu nie spełni ona swego celu.

w najbliższym czasie kolejne spotkanie w sprawie ul. Batorego.
Ponieważ strony prezentują znacząco odmienne spojrzenie na sprawę dojście do kompromisu będzie
niezwykle trudne. Naczelnik Marcinkiewicz uważa, że: „droga służy
przede wszystkim do przenoszenia
ruchu i nie może być tylko na wyłączność kilku osób. Droga jest dla
społeczeństwa, a nie dla jednostki.
Z punktu widzenia zarządcy drogi
najważniejsza jest płynność i bezpieczeństwo ruchu”. Natomiast
mieszkańcy uważają, że ich interes
powinien być również brany pod
uwagę, gdyż oni na co dzień będą
musieli znosić wszelkie niedogodności.
Mirosław Oleksiak

Mimo godzinnej rozmowy (w
ramach sesji) nie udało się rozwiać
wielu wątpliwości. Aby temu sprostać zaplanowano zorganizowanie

O komentarz w sprawie poprosiliśmy radnego Marcina
Kubickiego, który wielokrotnie interweniował w sprawie
ul. Batorego:
Z wypowiedzi pana Naczelnika
Adama Marcinkiewicza - z całym
szacunkiem dla niego - wynika, że
w powiecie pokutuje dawna zasada ignorowania jednostki. Wszelkie argumenty sprowadzają się do
wskazywania bliżej nieokreślonego
ogółu, dla dobra którego podejmuje
się takie, a nie inne decyzje. Ogół
tworzą jednak jednostki, które przybywszy licznie na sesję Rady Miasta
powinny być traktowane jako przedstawiciele dość istotnej grupy. Tak
realizowane inwestycje niestety nie
uwzględniają jej potrzeb. To dzięki
tej grupie dowiadujemy się o wy-

cince prawie stu-letnich drzew, znaczących zmianach wysokości drogi,
niebezpieczeństw czekających na
dzieci podążające do gimnazjum
(w trakcie budowy) oraz niespełnieniu obietnicy Starosty Macieja
Urmanowskiego z 2008 roku o
ograniczeniu tonażu do 10 ton. Nie
uwzględniono potrzeb osób prowadzących działalność gospodarczą co
zaowocuje parkowaniem pojazdów
na ulicy. Liczę, że na najbliższym
spotkaniu przedstawiciele powiatu
będą bardziej otwarci na postulaty
mieszkańców i obydwie strony dojdą do porozumienia.
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Ośrodek badawczy w Ząbkach?
31 sierpnia podczas posiedzenia zarządu województwa
mazowieckiego został przedstawiony projekt, na który Politechnika Warszawska wraz z innymi partnerami naukowymi
otrzymała doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej w
wysokości 28 mln zł.
W imieniu grupy naukowców o
projekcie szczegółowo opowiedział
prof. Włodzimierz Choromański z
Wydziału Transportu PW. Cały projekt zawiera kilka zadań, nad którymi
naukowcy systematycznie pracują. W
większości są to badania nad rozwiązaniami technicznymi, które mają na
celu pomoc w codziennym funkcjonowaniu osobom niepełnosprawnym,
głównie chodzi o działania ułatwiające im przemieszczanie się (prace nad
wózkiem inwalidzkim nowej generacji, badania z zakresu biomechaniki
klinicznej). W ramach projektu będą
prowadzone prace badawcze na temat
samochodu o napędzie elektrycznym.
Największe jednak środki w ramach
projektu przeznaczone będą na badania związane z pracami nad budową
całego systemu transportu napowietrznego, będącego ciekawą alternatywą
dla tradycyjnych środków transportu,
a dodatkowo posiadającą wiele walorów. Inicjatywa ta jest proekologiczna,
bo nie emituje żadnych spalin, zapewnia bezkolizyjny transport (nie stwarza
korków), a co istotne jest stosunkowo
tańsza niż budowa metra czy nawet
linii tramwajowej. Dokładnie chodzi
o system zwany PRT. Najogólniej mówiąc jest to sieć, po której poruszałyby
się mieszczące kilka osób wagoniki
(nie jest jeszcze przesądzone czy wagoniki byłyby podwieszone na sieci
transportowej, czy byłyby osadzone
na sieci w formie torowiska . Sieć połączeń zostałaby wykonana na różnej
wysokości w zależności od potrzeb
technicznych, czy wynikających z

uwarunkowań terenowych. Zanim jednak taki system mógłby być wdrożony
na większą skalę potrzeba wiele badań, które następnie można w sposób
empiryczny zweryﬁkować. Jedynym
sposobem sprawdzenia wszystkich
założeń jest wybudowanie fragmentu
takiej sieci w skali 1:1.
Naukowcy po wstępnych konsultacjach z burmistrzem Robertem
Perkowskim chcieliby stworzyć taki
próbny tor w Ząbkach, na działce
przy ul. Kochanowskiego, która jest
obecnie własnością samorządu wojewódzkiego. Pomysłodawcy chcieliby,
aby władze wojewódzkie udostępniły
tę nieruchomość. Okazuje się, że aby
przetestować cały system nie jest potrzebna gigantyczna działka. Wystarczająca dla potrzeb zbudowania sieci
(wszystkich jej elementów, które byłyby wykorzystane na większą skalę)
jest nieruchomość o wymiarach ok.
82x228 m
Oprócz samej linii powstałby 4 kondygnacyjny budynek, stanowiący
siedzibę ośrodka badawczego, a także
dwa przystanki, jeden na poziomie 0
(który na większą skalę jest najczęściej stosowany), drugi na poziomie
4 m ( na wysokości budynku ośrodka
badawczego). Ostatnim z elementów
całego przedsięwzięcia jest budowa
specjalnego wagonika. Burmistrz
Ząbek chętnie widziałby tam również
techniczną szkołę średnią, która na
wyciągnięcie ręki miałaby umożliwiony kontakt z wybitną kadrą naukową,
a także doskonałą bazę edukacyjną.
Wstępnie szacuje się, że projekt ten

wymagałby doﬁnansowania w wysokości 56 mln zł.
Aby urzeczywistnić te zamierzenia
naukowcy zamierzają powołać konsorcjum, które zrzeszałoby przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu.
Marszałkowie z optymizmem podeszli do tematu, jednak zaproponowali, aby przedstawić oczekiwania
świata nauki względem samorządu
wojewódzkiego.
Władze Ząbek są zainteresowane
nie tylko samym umiejscowieniem
ośrodka badawczego i budową testo-

wej linii, ale wdrożeniem projektu.
– Myślę, ze jeden z pierwszych odcinków mógłby połączyć tereny mocno
zurbanizowane w naszym mieście
np. osiedla mieszkaniowe z centrami
handlowymi, z kilkoma przystankami pośrednimi jak choćby w okolicach przychodni zdrowia, stacji PKP,
urzędu. Trzymam mocno kciuki za
powodzenie tego projektu, gdyż w
znakomity sposób może on rozwiązać
wiele problemów komunikacyjnych –
mówi burmistrz Robert Perkowski.
red.

Czas zacząć działać w samorządzie
W poniedziałek, 30 sierpnia 2010r. w budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury, przy ulicy Orlej 8 odbyło się spotkanie osób, które chciałby aktywnie włączyć się w działalność samorządową na terenie Ząbek. Wśród
zaproszonych gości byli Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, były
Wojewoda Mazowiecki i Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacek
Sasin oraz ząbkowscy radni. Podczas spotkania, które odbyło się w przyjaznej atmosferze, można było się dowiedzieć o pracy radnego i możliwości
jego wpływania na decyzje dotyczące rozwoju miasta. Pan Jacek Sasin
przedstawił, krótką i praktyczną deﬁnicję radnego. W toku dyskusji można
się było przekonać, że tak naprawdę mit „bezradnego radnego” nie jest
prawdziwy, a wszystko zależy od jego determinacji i chęci do współpracy
z innymi członkami Rady Miasta. Wydaje się, że takie spotkania są potrzebne, dlatego zapraszamy osoby chętne do aktywnego zaangażowania
się w życie miasta na kolejne, o którym poinformujemy w późniejszym
terminie.
red.
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Spotkanie z mieszkańcami:
drogi i jeszcze raz drogi

7 września, w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kościelnej odbyło się kolejne spotkanie władz miasta z mieszkańcami. Ze strony
urzędu przybyli burmistrz Robert Perkowski, wiceburmistrz Grzegorz
Mickiewicz oraz kierownik referatu pozyskiwania środków unijnych
Arkadiusz Powierża, zaś ze strony Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej dyrektor Robert Świątkiewicz.

Zebranych przywitał burmistrz Ząbek, po czym nastąpiła seria krótkich prezentacji multimedialnych. Zastępca burmistrza omówił zrealizowane przez ten zarząd inwestycje drogowe, sportowo – rekreacyjne oraz
oświatowo – kulturalne. Dla wszystkich najbardziej interesujące były
kwestie związane z drogownictwem. W tym zakresie obecna kadencja
samorządu zrobiła gigantyczny postęp. W ciągu niespełna 4 lat wykonano ok. 50 zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa (budowa dróg
i chodników). W porównaniu do poprzednich lat jest to znaczący postęp,
ale potrzeby są wciąż ogromne. Główną barierą w szybkim budowaniu
infrastruktury drogowej są, co oczywiste, pieniądze. Tak szybka modernizacja sieci drogowej jest możliwa dzięki pozyskanym środkom z UE (
na drogownictwo – 46 mln, z czego ponad 25 mln zł na drogi, i prawie
21 mln zł na budowę tunelu).
Mijające 4 lata charakteryzują się również wieloma inwestycjami
z zakresu infrastruktury sportowej. Powstało 6 boisk ze sztucznej nawierzchni (wcześniej nie było żadnego), a budowane jest kolejne przy
Gimnazjum Nr 1. Najbardziej kapitałochłonne są jednak obiekty kubaturowe. Miasto rozpoczęło budowę całego zaplecza dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (olbrzymi, 3-kondygnacyjny budynek,
tzw. trybuna główna), a niebawem zostaną rozpoczęte prace związane
z budową krytej pływalni. Na ten cel miasto otrzyma z Unii ponad 13
mln zł.
Olbrzymie środki wydatkowano także inwestując w bazę oświatową.
W dalszej kolejności kierownik referatu pozyskiwania środków unijnych omówił projekty drogowe ﬁnansowane z pozyskanych środków,
a dodatkowo wyjaśnił, jakie kryteria brano pod uwagę w doborze ulic.
Realizowane drogi (łącznie 13) w ramach projektów unijnych stanowią
jeden duży ciąg komunikacyjny, łączący południową część miasta z
północną. Wszystkie drogi budowane są w bardzo dobrym standardzie
(grubość samej nawierzchni asfaltowej wynosi 20 cm, a do tego dochodzi jeszcze kilkudziesięciocentymetrowa podbudowa) wraz z pełną
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infrastrukturą towarzyszącą (przebudowa linii energetycznej, budowa
chodników, ścieżek rowerowych, odwodnienia).
Z kolei dyrektor PGK omówił realizowane oraz planowane inwestycje wodno – kanalizacyjne. Z punktu widzenia mieszkańców tej części
miasta dość ważna była informacja o budowie przepompowni wody w
okolicach Praskiej Giełdy Spożywczej. Inwestycja ma zostać zakończona za ok. 2 miesiące. Dzięki niej znacząco wzrośnie ciśnienie w
miejskiej sieci wodociągowej, co było do tej pory sporym utrapieniem
dla mieszkańców.
Druga część spotkania przeznaczona była na pytania ze strony
mieszkańców, na które bezpośrednio odpowiadał burmistrz Robert
Perkowski.
Nie było dużym zaskoczeniem, że większość pytań dotyczyła dróg i
komunikacji zbiorowej.
Mieszkańcy pytali kiedy będzie realizowany kolejny odcinek ul. Powstańców, Reymonta, kiedy powstanie ul. Malczewskiego.
Inni z kolei zwracali uwagę na problem piratów drogowych (ul. Maczka), w tym szczególnie kierowców dużych ciężarówek (ul. Powstańców). Burmistrz zobowiązał się, że straż miejska będzie prowadzić tam
częstsze kontrole fotoradarowe.
Dla wielu mieszkańców bardzo ważne znaczenie miała sprawa komunikacji zbiorowej (ewentualnych podwyżek cen biletów, nowa linia w
tej części miasta). Sprawa jest dość trudna, bo ZTM zażądał od miasta
większych dopłat (obecnie było to 88 tys. zł miesięcznie, a jest propozycja 192 tys. zł miesięcznie). W tej sprawie trwają wciąż negocjacje.
Burmistrz przedstawił mieszkańcom pomysł uruchomienia bezpłatnej wewnętrznej (na terenie Ząbek) linii komunikacyjnej dla zameldowanych mieszkańców. Na trasie takiej linii miałyby się znaleźć główne
obiekty w Ząbkach. Do bezpłatnego przejazdu upoważniałyby bilety
okresowe wydawane w urzędzie.
Ponieważ w południowej części Ząbek lawinowo przybywa mieszkańców, część z nich zasugerowało, że warto byłoby pomyśleć o drugiej przychodni zdrowia. To oczywiście tylko jedne z ważniejszych
wątków poruszanych podczas spotkania.
Po części ogólnej, każdy z mieszkańców mógł w sposób indywidualny skonsultować trapiące go problemy.
Spotkania z mieszkańcami odbyły się 2, 7 i 9 września. O kolejnych
poinformujemy na łamach gazety.
red.
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Ząbki – Miastem Ogrodów
5 września, podczas festynu
miejskiego odbyła się ceremonia
wręczenia nagród laureatom konkursu na najładniejszą posesję
„Ząbki Miastem Ogrodów”, który
zorganizowano pod honorowym
patronatem Burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego.
Konkurs ten został przeprowadzony w trzech kategoriach: naj-

ładniejszy ogród, najładniejszy
balkon oraz najładniejszy ogród
wspólnoty mieszkaniowej.
Do konkursu zgłoszono łącznie
18 kandydatur. Komisja Konkursowa dokonała wizytacji posesji w
dniu 2 sierpnia.
Tegorocznymi
zwycięzcami
konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

W kategorii: najładniejszy ogród
1. Wanda i Grzegorz Wawrzyńczak
2. Barbara Szeszko
3. Krzysztof Dubniak
Wyróżnienia:
Barbara Niemyjska
Iwona Zagrodzka
W kategorii: najładniejszy balkon
1. Mariusz Kaczyński
2. Beata Kasprzyk
3. Anna i Robert Kałowscy
W kategorii: Najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
1. Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców 15
2. Wspólnota Mieszkaniowa Szwoleżerów 130
3. Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 23

Nagrody zostały wręczone przez
organizatorów oraz sponsorów. W
imieniu burmistrza Ząbek dyplomy i grawertony wręczył dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury p. Sławomir Skotnicki. Wśród sponsorów
znaleźli się prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
p. Piotr Uściński (nagrody
pieniężne w wysokości
odpowiednio za I miejsce
500 zł, II miejsce 300 zł),
przedstawiciel ﬁrmy Progres p. Kinga Borowiecka (nagrody pieniężne za
zajęcie III miejsca w wysokości 200 zł oraz za wy-

różnienia w wysokości 100 zł) oraz
przedstawiciel Zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa
w Wołominie, Oddział w Ząbkach p.
Marcin Zieliński (efektowne zegary).
Z kolei dla zwycięzców kategorii
indywidualnych (tj. najładniejszy
ogród, najładniejszy balkon) ﬁrma
Auto Żoliborz Oddział w Ząbkach
przekazała na weekend zatankowane
do pełna najnowsze modele samochodów marki Opel oraz Chevrolet.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy oraz bardzo gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom tegorocznego konkursu za ufundowanie
cennych nagród.
red.

Ząbkowska wystawa diecezjalna

„Ksiądz Jerzy Popiełuszko w Naszej Pamięci”
w Wodzisławiu Śląskim

Pielgrzymująca wystawa diecezjalna „Ksiądz Jerzy Popiełuszko w Naszej
Pamięci” zorganizowana przez Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego
Popiełuszki i Miasto Ząbki prezentowana była nie tylko w paraﬁach naszej diecezji : Ząbkach, Zielonce, Markach, Kobyłce, Radzyminie, Załubicach i Sobolewie. Udało mi się zaprezentować naszą wystawę w paraﬁach warszawskich:
w Katedrze Św. Floriana, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w Bazylice
Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu oraz w Kościele Św. Katarzyny na

Służewcu i w Paraﬁi Wniebowstąpienia Maryi Panny na Ursynowie.
W sierpniu zostałem zaproszony z wystawą przez byłego Kapelana Solidarności w Piekarach Śląskich a obecnego Proboszcza Paraﬁi Matki Bożej
Częstochowskiej w Wodzisławiu Śląskim, gdzie zawiozłem wystawę składającą się z 18 tablic z 96 fotograﬁami. Wystawa ta 22 sierpnia br. była prezentowana w tej paraﬁi podczas uroczystego nabożeństwa dziękczynnego
za Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszkę i wystawienia Jego relikwii,
w uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Kopalni z Piekar Śląskich
i Jastrzębia.
Przed zakończeniem uroczystego nabożeństwa w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki wręczyłem medal „Zło
Dobrem Zwyciężaj” Ks. Prałatowi Piotrowi Płonce Proboszczowi w/w paraﬁi i Pani Lenie Dyrdzie działaczce NSZZ „Solidarność” z kopalni węgla
kamiennego „Julian” w Piekarach Śląskich.
Następnie po odmówieniu litanii do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki wszyscy
zgromadzeni ucałowali relikwię.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
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Dolcan Ząbki zagra z Wisłą Kraków!
31 sierpnia w siedzibie PZPN odbyło się losowanie 1/16 Pucharu Polski. Nasz Dolcan Ząbki zagra z wielokrotnym Mistrzem Polski - Wisłą Kraków. Mecz odbędzie się we wtorek 21 Września
o godzinie 15.00 na Stadionie Miejskim. Bez
wątpienia jest to jedno z największych wydarzeń
sportowych w Ząbkach w ciągu ostatnich lat! Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na
ten mecz! Przyjdź i poczuj atmosferę piłkarskiego święta! Pomóż piłkarzom głośnym dopingiem!
Możesz zobaczyć mecz Dolcanu Ząbki z Wisłą
Kraków, nie codziennie zdarza się taka okazja!
Grupa UltraZąbki'09
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