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80 LAT ZĄBKOWSKIEGO SPORTU

18 stycznia w siedzibie Miejskiego Klu-
bu Sportowego Dolcan Ząbki odbyło 

się uroczyste spotkanie jubileuszowe. Ząb-
kowski klub sportowy „Dolcan” obchodził 
80 – lecie swojego istnienia. W ten wyjątko-
wy dzień dla ząbkowskiego sportu zebrali 
się najbardziej zasłużeni dla rozwoju kultury 
fizycznej: działacze sportowi, utytułowani 
zawodnicy, trenujący niegdyś na obiektach 
klubu, przedstawiciele władz miasta. 

Uroczystości swoją obecnością uświetni-
li: członek zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej i były trener reprezentacji narodowej 
Jerzy Engel, trener polskiej reprezentacji 
młodzieżowej Andrzej Zamilski, prezes ma-
zowieckiego Związku Piłki Nożnej Zdzisław 
Łazarczyk, zastępca prezesa MZPN Jerzy Pu-
likowski, a także poseł Janusz Piechociński.

Podczas uroczystości krótki rys historycz-
ny przedstawił człowiek wielce zasłużony 
dla ząbkowskiego sportu, będący we wła-
dzach klubu nieprzerwanie od 1945 roku, 
autor książki „Od Ząbkovii do Dolcanu” 

cd. na str. 6

Podczas uroczystej gali
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CO SŁYCHAĆ

W dniach 8 -10 stycznia odbył się cykl 
spotkań z mieszkańcami. Z inicjaty-

wą cyklicznych spotkań z mieszkańcami wy-
stąpił burmistrz Robert Perkowski. Zgodnie 
z obietnicą burmistrza spotkania miały od-
bywać się raz na pół roku, podczas których 
miały być omawiane problemy miasta.

Tegoroczne styczniowe spotkania zosta-
ły zorganizowane w trzech częściach miasta: 
centralnej, północnej i południowej, w ząb-
kowskich obiektach szkolnych.

Stronę urzędu reprezentowali burmistrz Ro-
bert Perkowski, zastępca burmistrza Grzegorz 
Mickiewicz, sekretarz Robert Świątkiewicz oraz 
kierownik Referatu Programowania Funduszy 
Europejskich Arkadiusz Powierża. Na spotka-
niach obecni byli również radni z przewodniczą-
cym Rady Sławomirem Ziemskim na czele.

Na początku spotkania wiceburmistrz Mi-
ckiewicz przedstawił mieszkańcom plan inwe-
stycji na rok 2008, omawiając także większe 
prestiżowe inwestycje, których zaplanowanie 
i realizacja wymaga wielu lat. Z przedstawio-
nych informacji wynika, że wiele środków 
będzie przeznaczonych na inwestycje wodno 
– kanalizacyjne oraz budowę dróg. Burmistrz 
przedstawił również najbardziej prestiżowe 

inwestycje, nad którymi się pracuje. Są to 
m.in.: budowa centrum sportowo – rekreacyj-
nego, budowa tunelu pod torami kolejowymi, 
który połączyłby ulice Wojska Polskiego oraz 
Orlą, budowa linii tramwajowej, czy też bu-
dowa centrum administracyjno - kulturalnego, 
w którym znajdowałyby się: miejski ośrodek 
kultury, biblioteka i nowy ratusz.

Natomiast kierownik referatu odpowiadają-
cego za pozyskanie środków zewnętrznych na 
finansowanie inwestycji miejskich przedstawił 
wszystkie inwestycje, na które można ubiegać 
się o dofinansowanie i na które urząd przygo-
tował już stosowne aplikacje.

Szczegółowo na wszystkie pytania odpo-
wiadał burmistrz Robert Perkowski. Pytań 
było mnóstwo, poczynając od tych najbardziej 
ogólnych dotyczących całego miasta aż do nie-
malże indywidualnych.

Najbardziej mieszkańców interesowała te-
matyka dotycząca budowy dróg, wodociągów, 
ale także kwestie związane z odbiorem odpa-
dów, komunikacją zbiorową. Dopytywano o 
nową straż miejską, 

Pytań było wiele, bo i wiele też zamierza 
się w tym roku zrobić. Plan inwestycyjny na 
rok 2008 roku opublikowaliśmy w ostatnim 
numerze „Co Słychać?”.

Na zakończeniu burmistrz zaprosił na ko-
lejne spotkania, które odbędą się najprawdopo-
dobniej już w czerwcu.

 red.

STYCZNIOWE SPOTAKNIA Z MIESZKAŃCAMI

Obowiązek złożenia informacji w spra-
wie podatku od nieruchomości.

W terminie 14 dni od nabycia nierucho-
mości (mieszkania, działki) należy 

złożyć na właściwym druku - Burmistrzowi 
Miasta Ząbki - informację w sprawie podat-
ku od nieruchomości. Obowiązek ten doty-
czy zarówno osób fizycznych jak i prawnych 
( art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych t.j. Dz.U. z 
2006r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm).

Druki, na których składać należy po-
wyższą informację znajdują się na stronie 
umzabki.bip.org.pl/?tree=168. Osoby fi-
zyczne składają formularz IPN, natomiast 
osoby prawne DPN.

Do wypełnienia formularza niezbędny 

będzie akt notarialny. Podczas wypełniania 
proszę zwrócić uwagę na część D - dane do-
tyczące przedmiotu opodatkowania.

W przypadku mieszkania w bloku ko-
nieczne będzie wyliczenie udziału w gruncie 
w m2, na podstawie aktu notarialnego (wpi-
sujemy w części D.1 poz. 20 formularza) 
oraz podanie powierzchni mieszkalnej, na 
którą składają się: mieszkanie, garaż, piwni-
ca, poddasze użytkowe oraz udział w częś-
ciach wspólnych bloku (wpisujemy w części 
D.2, poz. 21-23).

Proszę również o wpisanie u góry formu-
larza adresu do korespondencji, jeżeli jest 
inny niż adres nieruchomości bądź zameldo-
wania oraz telefonu kontaktowego.

W razie problemów z wypełnieniem for-
mularza więcej informacji można uzyskać w 
Referacie Budżetowo - Finansowym Urzędu 
Miasta Ząbki pokój nr 2 w godzinach ponie-
działek 10-18, pozostałe dni 8-16 lub pod 
numerem telefonu 022 781 68 14 wew. 130. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12 A, tel/fax: 022 632 83 52; fax: 022 631 49 40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.

Od lewej: Wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz, Burmistrz Robert Perkowski oraz Kierownik Arkadiusz Powierza
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Z uwagi na potrzebę poprawy czystości i wizerunku Naszego Miasta, istnieje koniecz-
ność wprowadzenia rozwiązań poprawiających gospodarkę śmieciową. Takim komplek-
sowym rozwiązaniem może być tak zwany „podatek śmieciowy”. Opłata wprowadzona 
w drodze referendum lokalnego pozwoliłaby na zorganizowanie zbiorowego odbioru 
śmieci komunalnych ze wszystkich ząbkowskich posesji. Jednocześnie, każdy mieszka-
niec byłby zobowiązany ponosić ustaloną opłatę na ten cel. Uwzględniając fakt, że firma 
wywożąca śmieci byłaby wyłoniona w drodze przetargu, niektórzy mieszkańcy naszego 
miasta prawdopodobnie zanotowaliby zmniejszenie kosztów z tym związanych. Wydaje 
się, że takie rozwiązanie byłoby najbardziej uczciwe, gdyż skutecznie obciążyłoby osoby, 
które do tej pory unikały obowiązku wywożenia śmieci. 

Podatek śmieciowy miałby zastąpić opłaty, które teraz płacimy za wywóz śmieci. Róż-
nica byłaby taka, że obecnie my sami (lub nasza spółdzielnia) wybieramy firmę, która 
wywozi śmieci, natomiast po wprowadzeniu podatku obowiązek ich wywożenia wzięłoby 
na siebie miasto i to do jego kasy trafiałyby pieniądze za te usługi.

Wynik ankiety będzie podstawą do podjęcia przez Urząd Miasta decyzji w sprawie 
zorganizowania referendum lokalnego w tej sprawie. 

W związku z powyższym proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie.
Czy jesteś za wprowadzeniem tzw. podatku śmieciowego i przejęciem obowiązku od-

bierania śmieci komunalnych przez gminę?

TAK  

NIE  
Wybraną odpowiedź zaznaczamy poprzez wstawienie krzyżyka we właściwej kratce. 
Wyciętą ankietę proszę wrzucić do urny w Sekretariacie Urzędu Miasta w Ząbkach do 
31.01.2008 r. 

ZAMIAST OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI
– NISKI PODATEK ŚMIECIOWY. CO TY NA TO?

Biuro Rachunkowe 

EFEKT
w Ząbkach informuje 

o zmianie numeru 
telefonu stacjonarnego.

Aktualny numer
/022/ 253-23-71,

nr kom. 0-510 246 888

Zapraszam do owocnej 
współpracy.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest w Ząbkach

Na właścicielach (zarządcach, użytkow-
nikach) budynków, budowli, instalacji 

- czyli na każdym z nas - ciąży obowiązek 
sporządzenia inwentaryzacji oraz oceny sta-
nu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest, a następnie 
przedłożenia tych informacji właściwym or-
ganom, stosownie do § 7 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 23 października 2003r. w spra-
wie wymagań w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzysty-
wania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest 
(Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876).

Jednak brak fachowej wiedzy często utrud-
nia właścicielom nieruchomości wywiązanie 
się z nałożonego na nich obowiązku.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, 
władze miasta zawarły umowę na przepro-
wadzenie inwentaryzacji wyrobów azbesto-
wych przez specjalistyczną firmę Favorit 
Filter Ekoinżynieria z Tomaszowa Mazo-
wieckiego.

Inwentaryzacja będzie prowadzona w 
miesiącu lutym bieżącego roku i będzie 
polegała na spisie z natury i ocenie stanu i 
możliwości bezpiecznego użytkowania tych 
wyrobów.

Wraz z inwentaryzacją zostanie opraco-
wany „Program usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Miasta Ząbki”.

Zatem zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców miasta o umożliwienie pracowni-

kom firmy wejścia na teren posesji, udziele-
nia wszelkich informacji i pomocy.

Pracownicy firmy oszacują ile wyrobów 
zawierających azbest znajduje się na danej 
posesji, zarówno na dachach budynków, jak 

i zdemontowanego, wykorzystywanego w 
inny sposób oraz ocenią jego stan.

Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosz-
tów związanych z wykonaniem usługi. 

Urząd Miasta Ząbki

JAK DUŻO AZBESTU W ZĄBKACH?
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O PRZYSZŁOŚCI  TARGOWISKA

17 stycznia odbyły się II konsultacje 
społeczne w sprawie targowiska. 

Burmistrz Robert Perkowski oraz sekretarz 
Robert Świątkiewicz zaprezentowali licznie 
zebranym kupcom wstępną koncepcję zago-
spodarowania targowiska znajdującego się u 
zbiegu ulic Targowej i Wiosennej. Pierwot-
nie zaproponowano, aby handel odbywał 
się w dużym dwupoziomowym budynku. Na 
parterze znajdowałoby się 30 boksów, w któ-
rych handlowanoby w głównej mierze pro-
duktami żywnościowymi. Na drugiej kon-
dygnacji można byłoby prowadzić różnego 
rodzaju usługi. W toku dyskusji kupcy doszli 

do wniosku, ze woleliby, aby był to budynek 
jednopoziomowy.

Co do tego, że na miejskim targowisku 
powinny zajść zmiany wszyscy są zgodni, po-
winno ono przybrać bardziej cywilizowanych 
kształtów. Fatalne warunki, brak parkingów, 
chaos związany z nieprecyzyjnym wyzna-
czeniem powierzchni handlowej, problem 
wypełniania warunków sanitarnych, czy nie-
zdolność zapanowania nad śmieciami, które 
zdaniem kupców trafiają na targowisko z ze-
wnątrz to tylko jedne z wielu problemów.

Najbardziej daje się jednak kupcom we 
znaki brak porządku na targowisku. Zaape-

lowali o powołanie nowego „gospodarza tar-
gowiska”, który będzie dbał o czystość.

Ponadto ustalono, że w przyszłości zosta-
nie wybudowany tylko i wyłącznie budynek 
parterowy. Postulowano o utwardzenie te-
renu, zlikwidowanie handlu zewnętrznego, 
podwyższenie opłaty dla handlujących z 
ręki, zabudowanie śmietnika, tak aby mogli 
z niego korzystać jedynie handlujący na tar-
gowisku.

W wyniku poczynionych ustaleń spośród 
kupców wyłoniono 3 – osobową delegację, 
która będzie prowadziła z Urzędem szcze-
gółowe rozmowy w sprawie ostatecznego 
zagospodarowania targowiska.

red. 
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Miasto Ząbki pracuje obecnie nad sy-
stemem, który funkcjonuje z powo-

dzeniem od lat w wielu gminach. W Ząbkach 
ten system zostanie wprowadzimy prawdo-
podobnie na początku marca, najpóźniej w 
kwietniu. Chodzi o system odbierania po-
segregowanych odpadów prosto z posesji. 
Każdy z mieszkańców otrzyma specjalnie 
oznaczone worki, za pośrednictwem których 
będzie prowadził segregację odpadów (pa-
pier, szkło, plastik). Te worki (z posegrego-
wanymi odpadami) będą za darmo odbiera-
ne bezpośrednio z posesji.

– Miasto przygotowuje się w tej chwili do 
przetargu w celu wyłonienia firmy, która by 
taką usługę świadczyła. Miasto będzie pokry-
wało koszty w 100% za worki i wywóz pose-
gregowanych śmieci. Możliwość segregowania 
śmieci będą miały wszystkie osoby zarówno 
zameldowane, jak i nie zameldowane.

Proponowane mechanizmy w obszarze 
polityki zagospodarowania odpadami będą 
wprowadzane kilkuetapowo. Dysproporcja 

pomiędzy możliwościami miasta a potrzebami 
mieszkańców jest znacząca. Nie mamy możli-
wości organizacyjnych, żeby wszystko wprowa-
dzić od razu. W przyszłości chcemy na przy-
kład zorganizować stałe punkty do oddawania 
odpadów niebezpiecznych, leków baterii, itp. 
– mówi burmistrz Ząbek Robert Perkowski.

- Docelowo zależy nam na tym, aby zafunk-
cjonował tzw. podatek śmieciowy. 

Gdy system segregacji śmieci sprawdzi się, 
wtedy podatek śmieciowy może być całkiem 
niewielki. Problem podatku śmieciowego po-
lega jednak na tym, że trzeba go wprowadzić w 
drodze referendum, w którym frekwencja była-
by co najmniej 30 %, a „za” opowiedziałoby się 
2/3 głosujących mieszkańców. Jest to bardzo 
trudny wynik do uzyskania. Niewielu gminom 
się to udało – dodaje burmistrz Perkowski. 

Do tej pory miasto nie miało mechanizmów 
skutecznej kontroli podpisanych umów. Często 
się bowiem zdarzało, że mieszkaniec ma pod-
pisaną umowę, jednak jej nie realizuje, nie pła-
ci za wywóz śmieci. Do tej pory nie było komu 

tego sprawdzić, nie było straży miejskiej. W tej 
chwili formalnie już istnieje. Władze Ząbek 
mają nadzieję, że straż na pewno pomoże w 
egzekwowaniu porządku i czystości w mieście.

W Ząbkach do niedawna nie było w Urzę-
dzie komórki, zajmującej się problematyką 
ochrony środowiska, więc niektóre obszary 
działalności są dość mocno zaniedbane. 

- Tą kwestią zajmuje się od października 
inspektor, która pracuje nad całą masą róż-
nych zaległości formalno - prawnych, jak: 
ustosunkowanie się do zaleceń pokontrol-
nych różnych instytucji w sprawie ochrony 
środowiska, trzeba zaprowadzić różne wy-
kazy, rejestry, które nie były dotąd prowa-
dzone. Pracy było tak dużo, że nie sposób 
było zrobić wszystko od razu. Do tej pory 
nie było żadnej osoby, która by się zajmowa-
ła ochroną środowiska. Dla porównania w 
okolicznych gminach są referaty zajmujące 
się ochroną środowiska, w których pracuje 
3-4 osoby. Myślę, że w ciągu najbliższych 
miesięcy powinna nastąpić znacząca popra-
wa – zapewnia burmistrz Robert Perkowski. 

red.

CO Z ODPADAMI W ZĄBKACH?

Projekt zagospodarowania planu targowego.
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Andrzej Charkiewicz. Historia klubu została przedstawiona po-
przez prezentację obecnych na sali twórców historii ząbkowskiego 
sportu, a więc sportowców i działaczy.

Potem nastąpiły krótkie przemówienia. W swym wystąpieniu zna-
na działaczka Eugenia Ziółkowska zachęcała młodzież do aktywnego 
uczestnictwa w życiu sportowym. Prezes klubu Sławomir Doliński po-
dziękował wszystkim za współpracę i za sukcesy, które są udziałem ząb-
kowskich sportowców, zapewniając jednocześnie, że dołoży wszelkich 
starań, aby osiągnięcia były jeszcze większe. Natomiast burmistrz Ro-
bert Perkowski podziękował zebranym gościom za wkład, jaki wnieśli 
w ciągu dziesięcioleci w budowaniu ząbkowskiego sportu. Burmistrz 
przedstawił również jakie ma zamierzenia ma względem ośrodka spor-
towego. Pod koniec ubiegłego roku urząd przygotował kompleksową 
koncepcję zagospodarowania centrum sportowo – rekreacyjnego.

Głos zabrał również poseł Janusz Piechociński, prywatnie wielki 
miłośnik piłki nożnej. W swym przemówieniu docenił działalność 
klubu w kształtowaniu historii regionu. Poseł uznał ząbkowski klub 
za jedną z największych chlub miasta. 

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń, 
które przyznał Polski Związek Piłki Nożnej oraz Mazowiecki Zwią-
zek Piłki Nożnej. Złotą odznakę honorową PZPN otrzymali: Sła-
womir Doliński, Jerzy Szczęsny, Jerzy Boksznajder oraz Mirosław 
Mirkowicz. Srebrną odznaką zostali odznaczeni: Józef Dola oraz 
Kazimierz Stańczyk, zaś brązowa przypadła w udziale następują-
cym osobom: Dariusz Dadacz, Dariusz Matusiak, Marcin Wara-
komski, Grzegorz Szeliga oraz Jerzy Sadowski.

Natomiast złote odznaki MZPN otrzymali: Andrzej Charkie-
wicz, Adam Matusiak, Ryszard Stworzyjan, Janusz Choiński, Woj-
ciech Gąsiorowski, Tadeusz Król, Wiesław Kask, zaś srebrne: Ewa 
Cichocka, Dariusz Dutkiewicz, Adam Wsół, Mieczysław Łęczycki, 
Bogdan Żelazowski, Włodzimierz Kask, Ryszard Dąbrowski, Da-
riusz Roguski oraz Artur Biernacki.

Tradycją tego rodzaju spotkań jest wizyta przedstawicieli sąsia-
dujących, zaprzyjaźnionych klubów. Szefowie klubów zwyczajowo 
wręczają okolicznościowe prezenty. Po części oficjalnej, w przyjaznej 
atmosferze przystąpiono do towarzyskich rozmów, podczas których 
wspominano o wspaniałych sukcesach ząbkowskiego sportu.

 red. 

cd. ze str. 180 LAT ZĄBKOWSKIEGO SPORTU

Eugenia Ziółkowska

Andrzej Charkiewicz wspomina o legendach ząbkowskiego sportu

Od lewej: Zdzisław Łazarczyk, Sławomir Doliński Złote odznaki PZPN zdobyli: Sławomir Doliński, Jerzy Szczęsny, Jerzy Bo-
ksznajder oraz Mirosław Mirkowicz
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Kierownik MOSiR – u Józef Dola odznaczony przez Janusza Piechocińskiego

Piłkarze Dolcanu także odznaczeni

Prezes Dolcanu Sławomir Doliński odbiera puchar MZPN

Pamiątkowa mapa piłkarskiej Europy, oczywiście z Dolcanem Na jubileusz nie mogło zabraknąć wykwintnego tortu
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W poprzednim numerze informowali-
śmy, że 4 stycznia podczas sesji Rady 

Miasta Ząbki radni jednogłośnie poparli 
przedstawione przez przewodniczącego 
Rady Sławomira Ziemskiego stanowisko w 
sprawie poparcia dla inicjatywy przedłuże-
nia linii tramwajowej do Ząbek. 

W sprawie budowy linii tramwajowej 
wiele już zostało zrobione. Na zalecenie 
Urzędu została opracowana koncepcja prze-
dłużenia trasy od Dworca Wschodniego do 
Ząbek. Burmistrzowie odbyli wiele spotkań 
z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie 
procesów inwestycyjnych. Wybudowanie 
trasy tramwajowej do Ząbek nie jest jednak 
tanim przedsięwzięciem. Koszt całkowity tej 
trasy wraz z zakupem taboru, z parkingiem 
strategicznym „Parkuj i jedź” oraz systemem 
informacji pasażerskiej został oszacowany 
na kwotę ponad 355 mln zł, z czego na zakup 
taboru przypada 170 mln zł. Projekt mógłby 
być dofinansowany ze środków unijnych. 
Realizacja tego przedsięwzięcia mogłaby się 
dokonać jedynie we współpracy władz Zą-
bek i Warszawy. 

- Grupowa realizacja projektu, czyli 
współpraca Miasta Stołecznego Warszawy 
z Miastem Ząbki, będzie dużym atutem dla 

Komisji Europejskiej przy rozpatrywaniu 
wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w Osi prioryte-
towej VII: Transport przyjazny środowisku. 
Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
poparcie naszej inicjatywy budowy tej trasy. 
Na obecnym etapie niezbędne wydaje się 
umieszczenie tego zadania w dokumentach 
planistycznych m.st. Warszawy” – mówi Ro-
bert Perkowski, burmistrz Ząbek.

Pomysł budowy trasy tramwajowej popie-
rają również władze Targówka.

- Uważamy, że jest to projekt znakomi-
cie uzupełniający istniejącą infrastrukturę 
komunikacyjną. Jego realizacja będzie słu-
żyła wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej i 
dalszemu rozwojowi zarówno miasta Ząbki, 
jaki i dzielnicy Targówek” – uważa Grzegorz 
Zawistowski, burmistrz dzielnicy Targówek.

Projekt ten pozytywnie oceniają także 
przedstawiciele warszawskiego przedsię-
biorstwa tramwajowego.

- Naszym zdaniem zaprezentowany pro-
jekt bardzo dobrze wpisuje się w plany inwe-
stycyjne miasta st. Warszawy, stanowiąc prze-
dłużenie modernizowanych i planowanych do 
modernizacji ciągów tramwajowych. Przed-

stawione w dokumencie analizy prognozo-
wanych potoków pasażerskich wskazują, że 
trasa może liczyć na dużą liczbę pasażerów, 
a także przyczyni się do lepszego wykorzysta-
nia istniejącej trasy tramwajowej w ciągu ul. 
Kijowskiej – podkreśla Krzysztof Karos, pre-
zes Zarządu Tramwajów Warszawskich.

Pomysł podoba się również mieszkań-
com. W celu wsparcia inicjatywy powstał 
nawet Społeczny Komitet Poparcia, na czele 
którego stanęli ząbkowscy radni Artur Mu-
rawski oraz Krzysztof Bławdziewicz. Komi-
tet zbiera podpisy mieszkańców popierają-
cych tę inwestycję.

Mirosław Oleksiak

Według „Wstępnego Studium Przedłużenia 
Trasy Tramwajowej do Ząbek” wybudowanie 
trasy tramwajowej przyniesie szereg pozytyw-
nych skutków. Najważniejsze z nich to:
– Pozyskanie dla transportu publicznego 
pasażerów odbywających podróże wewnątrz 
Ząbek i wewnątrz Warszawy oraz odbywa-
jących podróże dojazdowe do Warszawy, z 
gmin przyległych do stolicy oraz z regionu 
Mazowsza i stworzenie im możliwości odby-
wania podróży alternatywnej w stosunku do 
samochodu.
– Skrócenie czasu podróży (zmniejszenie 
strat czasu) pasażerów transportu publicz-
nego i zapewnienie im niezawodności od-
bywania podróży poprzez wprowadzenie 
nowoczesnej komunikacji tramwajowej.
– Podniesienie komfortu podróżowania i 
stanu bezpieczeństwa osobistego pasażerów 
komunikacji tramwajowej.
– Ograniczenie negatywnego oddziaływa-
nia systemu komunikacyjnego na otoczenie 
miejskie, głównie dzięki wprowadzeniu roz-
wiązania zachęcającego do zmiany środka 
transportu z komunikacji indywidualnej na 
zbiorową, zmniejszającego tym samym nie-
korzystne oddziaływanie systemu transpor-
towego (emisje hałasu i zanieczyszczeń od 
ruchu samochodowego).
- Ułatwienie korzystania z komunikacji 
tramwajowej osobom starszym i niepełno-
sprawnym.
- Zwiększenie integracji systemu transportu 
publicznego Ząbek i Warszawy z transpor-
tem aglomeracyjnym i regionalnym.
- Zwiększenie dostępności terenów i obiektów 
(mieszkaniowych, biurowych, usługowych, 
itp.) w obszarze oddziaływania projektu.
- Zwiększenie atrakcyjności korytarza tra-
sy tramwajowej – dla lokowania miejsc za-
mieszkania i zatrudnienia (usługi), szczegól-
nie w Targówku Przemysłowym. 

PRZEBIEG PROPONOWANEJ LINII SZYBKIEGO 
TRAMWAJU W CIĄGU UL. NOWO-ZIEMOWITA 

NA TLE ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH ROAWIĄZAŃ 
KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ WARSZAWY

TRAMWAJEM DO ZĄBEK
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W ubiegłym roku szkolnym na terenie 
naszego gimnazjum realizowaliśmy 

projekt edukacyjny pt. „Czyste Ząbki”. 
Uczniowie zdobywali wiedzę teoretyczną i 
praktyczną z zakresu ekologii i ochrony śro-
dowiska. Przez okres 6 miesięcy w obiekcie 
szkoły, uczyli się selektywnej zbiórki odpa-
dów. Specjalnie oznakowane kosze papier, 
puszki metalowe, opakowania plastikowe 
zachęcały do wrzucania odpadów podczas 
przerw międzylekcyjnych. Do akcji przyłą-
czyli się także pracownicy szkolnego bufetu, 
firmy sprzątającej, administracji i sekreta-
riatu oraz opiekun sklepiku uczniowskiego.

W ten sposób pozyskaliśmy 400kg maku-
latury. Około 50kg opakowań plastikowych 
po napojach oraz 4kg puszek aluminiowych.

Wyszliśmy również z inicjatywą ucz-
niowską dla mieszkańców Ząbek. W kilku 
punktach miasta umieściliśmy pojemniki 
na zużyte baterie, do których miejscowa 
społeczność mogła bezpiecznie wrzucać 
niepotrzebne baterie, tym samym przyczy-
niając się do ochrony środowiska. Zebrali-
śmy w sumie około 7kg. Korzystając z okazji 
chcemy gorąco podziękować osobom, które 
przyczyniły się do powodzenia tej akcji a w 
szczególności Urzędowi Miasta Ząbki, Kie-

rownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz właścicielowi sklepu papierniczego w 
pasażu przy ulicy Orlej.

Powodzenie tej akcji sprawiło, że bę-
dziemy ją kontynuować. Zachęcamy miesz-
kańców Ząbek do składowania zużytych 
baterii do specjalnie przygotowanych po-
jemników, w następujących miejscach:
1. Urząd Miasta holl główny I piętro 
2.  Biblioteka Publiczna - pasaż przy ulicy Orlej
3. Sklep papierniczy - pasaż przy ulicy Orlej 
4.  Sklep spożywczy „Krystyna” przy ul. Po-

wstańców 29A
(K.M.)

ZIMA W MIEŚCIE 2008 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY (TEL. 781 64 30)

11.02 /PON./ 12.02 /WT./ 13.02 /ŚR./ 14.02 /CZW./ 15.02/PT./

Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

 Kino Silver Screen
„Asterix na olimpiadzie” 

wyjazd – ok. 1000

powrót - 1330

Koszt – 12 zł.

Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

godz.1100

Warsztaty teatralne Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

godz. 1400 – Teatrzyk dla dzieci 
pt.: „O rybaku i złotej rybce”

MOK, ul. Orla 8
wstęp wolny

godz. 1400 
– Teatrzyk dla dzieci pt.:

”Smok Teodor” wstęp wolny

18.02 /PON./ 19.02 /WT./ 20.02 /ŚR./ 21.02 /CZW./ 22.02 /PT./

Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

Kino 
Silver Screen

„Wyspa dinozaurów”
wyjazd – ok.1000

powrót - 1330

Koszt – 12 zł.

Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

godz. 1100 - Warsztaty
Plastyczne 

godz. 1400 – Teatrzyk dla 
dzieci pt.:”Żółw i zając”

MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny

 Park Wodny
„Warszawianka”

 
wyjazd – 1000

powrót - 1330

Koszt – 9 zł.

godz. 1400 
– Teatrzyk dla dzieci pt.:

”Królowa śniegu”
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

Wyjazdy i powroty - parking przy filii Ośrodka Kultury, ul Orla 8
Informacje, opłaty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. Słowackiego 10 w godz. 1000 – 1700

Jest taki dzień, bardzo ciepły,
choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień,
w którym gasną wszelkie spory. 

19 grudnia 2007r., środa, godzina 16:00. 
Sala gimnastyczna w SP2. Odświęt-

nie ubrani nauczyciele, pracownicy szkoły i 
zaproszeni goście zasiadają przy nakrytych 
białymi obrusami stołach. Panuje półmrok, 
chybotliwe płomienie świec tworzą tajemni-

czy, uroczysty nastrój.
Nagle rozlega się bicie dzwonów, a na-

stępnie p. Budzyńska bardzo ekspresywnie, 
przepięknym, dźwięcznym głosem czyta 
Ewangelię o narodzeniu Chrystusa.

Teraz przyszedł czas na widowisko! Nie-
samowity, refleksyjny spektakl o tym, co tak 
naprawdę ważne w ten świąteczny, wigilijny 
wieczór, o tym, jak maleńkie dziecię naro-
dzone w żłóbku potrafi dokonać cudu nawet 
w najtwardszym sercu. I ta pieśń, kolęda 

w wykonaniu p. J. Żabolickiej, p. J. Stosio 
i szkolnego chóru – wspaniałe zwieńczenie 
całego widowiska – niejednemu łzy wzru-
szenia cisną się do oczu. Cóż…, jak zwykle 
niezastąpione „mistrzynie ceremonii” – p. J. 
Żabolicka i p. A. Kozioł – dostarczyły nieza-
pomnianych wrażeń i pozwoliły poczuć nie-
zwykłą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 
Zaś uczniowie po raz kolejny dali popis swo-
ich umiejętności aktorskich i wokalnych.

A potem były życzenia, biały opłatek krą-
żący z rąk do rąk, uśmiechy, uściski, poca-
łunki… Jest taki dzień…

UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM NR 1 DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA 

WIGILIA 2007 W „DWÓJCE”
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Rok szkolny 2007/2008 to kolejny, trzeci 
rok działalności „Klubu Ośmiu”- Mło-

dzieżowego Wolontariatu w naszej szkole. 
Podobnie jak w latach ubiegłych opiekun-
kami klubu są: pani Katarzyna Węgrzynek 
- nauczycielka religii i wychowania do życia 
w rodzinie oraz pani Iwona Pawlak - peda-
gog szkolny. 

Aktualne wolontariuszki uczęszczające 
do naszego klubu to uczennice klas piątych 
i szóstych: Paulina Barańska, Anna Jakubo-
wicz, Izabela Pietrak i Karolina Skup z klasy 
Va, Julia Jóźwik, Anna Pawłowska, Zuzan-
na Pruszyńska, Monika Wiligórska, Anna 
Woźniak i Agata Wylot z klasy Vc, Karoli-
na Gerej, Zuzanna Hyży, Agnieszka Moch i 
Julia Makulec z klasy Vd, Aleksandra Bień, 
Martyna Denis i Amanda Owczarczyk z kla-
sy Ve, Paulina Banaszuk, Karolina Ignaczak, 
Magdalena Kotowska, Joanna Markowska i 
Sylwia Walczak z klasy Via oraz Marta Hna-
towska, Katarzyna Kiełek, Klaudia Kostał-
kowska, Joanna Krzyczkowska, Barbara Łu-

kasiewicz, Michalina Roguska, Aleksandra 
Siwek i Agnieszka Stosio z klasy VId.

Przez cały rok szkolny wolontariuszki anga-
żują się w pomoc dzieciom ze świetlicy szkol-
nej i środowiskowej. Wiele z nich zdecydowało 
się poświęcić swój czas na pomoc osobom cho-
rym i starszym, które same nie dają sobie rady 
ze sprzątaniem czy robieniem zakupów. Nie-
które wspierają swoich młodszych kolegów, 
oferując im swoją pomoc w nauce.

Wolontariuszki współuczestniczą także 
w organizowaniu imprez ogólnoszkolnych 
takich jak np. Dzień Otwarty Szkoły czy Fe-
styn Rodzinny. Organizują kwesty na rzecz 
potrzebujących, sprzedaż kartek świątecz-
nych i przygotowywanie paczek dla najuboż-
szych uczniów naszej szkoły. 

Wszystkie dziewczęta biorą udział w co-
miesięcznych spotkaniach klubu i wielokrot-
nie w spotkaniach formacyjnych “Klubów 
Ośmiu” organizowanych przez fundację 
„Świat na TAK”. W ubiegłym roku odwie-
dziły podopiecznych Rodzinnego Domu 

Dziecka w Wołominie, dzięki czemu pozna-
ły nowych kolegów i koleżanki. Spędziły z 
nimi dzień na zabawie i rozmowie. 

Warto dodać, że dla każdej wolontariusz-
ki największym wyróżnieniem jest uśmiech i 
podziękowanie osoby, której pomagają. Pra-
ca w wolontariacie jest pracą bezinteresow-
ną i potrzebną. Należy dodać, iż jesteśmy 
otwarci na nowe inicjatywy.

Nasze wolontariuszki to pełne energii 
młode osoby, które przepełnione są wspa-
niałymi pomysłami. Niezmiernie cieszy nas 
fakt, że byłe członkinie klubu (obecne gim-
nazjalistki) zgłaszają swoją chęć udziału w 
naszych przedsięwzięciach, a grono aktual-
nych wolontariuszek stale powiększa się. 

5 grudnia obchodzony jest Światowy 
Dzień Wolontariatu. Z tej okazji życzymy 
wszystkim byłym i obecnym wolontariuszom 
zapału do podejmowania bezinteresownej 
pracy i wiele optymizmu na co dzień.

Zuzanna Hyży z klasy Vd
Iwona Pawlak

WOLONTARIAT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACH

W dniach 21–23 października 2007 roku 
odbył się wyjazd naukowy do Rynii 

– miejscowości położonej nad Zalewem Ze-
grzyńskim. Wzięli w nim udział uczniowie 
klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach wraz 

z nauczycielami uczącymi poszczególnych 
przedmiotów: Małgorzatą Wrotną, Mał-
gorzatą Chibowską, Krystyną Murawską, 
Joanną Jaroszewską, Bożenną Ziemińską, 
Jadwigą Żaboklicką, Elżbietą Gaworek, 
Małgorzatą Bloch oraz Dagmarą Dobosz.

Celem wyjazdu było powtórzenie ma-
teriału z klas 4-6, aby przygotować się do 
sprawdzianu kompetencji klas szóstych. 
Lekcje odbywały się w dużych salach kon-
ferencyjnych ośrodka w Rynii, gdzie ucz-
niowie rozwiązywali przykładowe testy oraz 
powtarzali materiał. Zajęcia trwały przez 5-
6 godzin dziennie. Potem odbywały się lek-
cje wychowania fizycznego lub muzyki, na 
których pani Żaboklicka oraz pani Dobosz 
uczyły uczniów narodowego tańca – Polone-
za. Wieczorem uczniowie bawili się na dy-
skotece lub przy ognisku. Wszyscy wspaniale 
spędzili czas przy nauce i zabawie.

Uczniowie byli zakwaterowani w kilkuoso-
bowych pokojach, w pawilonach położonych 
blisko zalewu, w pięknym, urokliwym lesie.

Wyjazd naukowy był bardzo ciekawy i 
pomógł w przygotowaniu się. Ta forma pra-
cy podobała się uczniom, ponieważ łączyła 
pożyteczne z pięknym. Wszyscy wrócili za-
dowoleni i na pewno poleciliby taki wyjazd 
młodszym kolegom. Uważamy, że takie 
obozy naukowe powinny być organizowane 
w przyszłych latach.

Uczennice klasy 6b:
Katarzyna Popławska

Karolina Kujawska

WYJAZD NAUKOWY UCZNIÓW Z „KOCHANOWSKIEGO”
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DUŻURY RADNYCH 
Z PLATFORMY 

OBYWATELSKIEJ 
RP W ZĄBKACH

Radni z ząbkowskiego Koła Platformy 
Obywatelskiej zapraszają na swoje dyżury 
w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego10. Jesteśmy do Państwa dyspo-
zycji w każdy drugi poniedziałek miesiąca 
w godzinach od 17.30 do 19.30: 

Janusz Chibowski – radny powiatowy z 
Ząbek, kontakt: januszchibowski@wp.pl

Andrzej Chibowski 
– radny.chibowski@zabki.pl

Tomasz Kalata 
– radny.kalata@zabki.pl

Agnieszka Mastalerska 
– radna.mastalerska@zabki.pl

Krzysztof Murawski 
– radny.krzysztofmurawski@zabki.pl

Chętnie wysłuchamy Państwa opinii, zaj-
miemy się zgłaszanymi wnioskami i pomoże-
my w sprawach dotyczących naszej gminy. 

Agnieszka Mastalerska

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI 

W DNIU 4 STYCZNIA 2008 R. BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI OGŁASZA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
(ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25-35 USTAWY 
Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ) OTWARTE KONKURSY OFERT NA DOFINANSOWANIE NA-
STĘPUJĄCYCH ZADAŃ:  

I.  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia.  
1.  Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośred-

ni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego (30 000,00 zł). 
2.  Konkurs na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (50 000,00 zł). 
3.  Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych. (55 000,00 zł)

II.  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicza-
nym do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej.  
1.  Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno - terapeutycznej (35 000,00 zł).  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Ząbki - tel. (022) 78-68-14 w. 115. Ogłoszenie umieszcza się na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

W związku ze zgłaszanymi sugestiami ze strony 
Mieszkańców Ząbek dotyczącymi możliwości kon-
taktowania się z poszczególnymi Radnymi naszego 
Miasta przedstawiamy spis wszystkich Radnych 
wraz z terminami dyżurów, które pełnią w Urzędzie. 
Podajemy również adresy poczty elektronicznej.

 
Sławomir Ziemski - przewodniczący Rady Miasta
poniedziałki, w godz. 19.00-20.00
e-mail: radny.ziemski@zabki.pl
Małgorzata Stachera - wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radna.stachera@zabki.pl
Krzysztof J. Bławdziewicz
ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.30-19.00
e-mail: radny.blawdziewicz@zabki.pl
Andrzej Chibowski 
drugi poniedziałek miesiąca w godz.18.30-19.00
e-mail: radny.chibowski@zabki.pl
Zofia Dąbrowska
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.30-19.00
e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl
Agnieszka M. Ignaczak
pierwsza środa miesiąca w godz. 16.30-17.30
e-mail: radna.ignaczak@zabki.pl
Tomasz Kalata 
drugi poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00
e-mail: radny.kalata@zabki.pl
Marcin J. Kubicki
trzeci wtorek miesiąca w godz. 18.30-19.00
e-mail: radny.kubicki@zabki.pl
Jan Kurowicki
drugi wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl
Krzysztof Laskowski 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.laskowski@zabki.pl

Grzegorz Majtyka
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.majtyka@zabki.pl
Agnieszka Mastalerska
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 18.30-19.30
e-mail: radna.mastalerska@zabki.pl
Artur Murawski
drugi wtorek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.arturmurawski@zabki.pl
Krzysztof Murawski
drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.30-18.30
e-mail: radny.krzysztofmurawski@zabki.pl
Barbara Niewiadomska
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00-10.00
e-mail: radna.niewiadomska@zabki.pl
Zbigniew Okulus 
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radny.okulus@zabki.pl
Marek Połomski 
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radny.polomski@zabki.pl
Waldemar Stachera 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00
e-mail: radny.stachera@zabki.pl
Tadeusz R. Stworzyjan 
pierwsza środa miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.stworzyjan@zabki.pl
Adam Szarubko 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00
e-mail: radny.szarubko@zabki.pl
Regina Walczak 
drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00
e-mail: radna.walczak@zabki.pl

RADNI MIASTA ZĄBKI
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CO SŁYCHAĆ

ROZPOCZYNAMY ZAPISY DZIECI DO 
PRZEDSZKOLA NR 2 ,,LEŚNY ZAKĄ-

TEK’’. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NALE-
ŻY POBRAĆ Z PLACÓWKI, 

WYPEŁNIĆ I ZWRÓCIĆ DO 30 MARCA

ul. B. Prusa 3/5 
tel./fax: 781-62-68 

e-mail pp2@zabki.pl
www.pp2zabki.pl-nestradaintel 

Oferujemy zajęcia dodatkowe prowadzone 
przez wysokiej klasy specjalistów:
• Język angielski
• Umuzykalnienie (rytmika)
• Taniec
• Gimnastyka z elementami akrobatyki
• Nauka pływania na basenie
• Lekcje religii
• Korygowanie wad wymowy - logopeda
• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Przedszkole funkcjonuje od ponad 30 lat. 
Swoim zasięgiem obejmuje blisko stu wy-
chowanków w wieku od trzeciego do siód-
mego roku życia. Wyposażone jest w cztery 
sale zajęć, salę gimnastyczną, szatnię, kuch-
nię. Posiada bogatą bazę dydaktyczną. Bu-
dynek otoczony jest zadrzewionym ogrodem 
pełniącym rolę placu zabaw. 

W centrum naszych oddziaływań znajduje 
się przede wszystkim dobro dziecka, jego 
bezpieczeństwo oraz wszechstronny, twór-
czy i niczym niezakłócony rozwój.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedago-
giczna dba o realizację programu rozsze-
rzonego o programy autorskie, dzięki cze-
mu osiągamy wysokie efekty kształcenia i 
wychowania.  Doświadczenie nauczycieli, 
ich ogromne zaangażowanie, wrażliwość, ot-
wartość, kreatywność oraz wyczucie pedago-
giczne przyczyniają się do sukcesów naszych 
absolwentów w szkole, a także do zdobywa-
nia czołowych miejsc w wielu różnorodnych 
konkursach na terenie miasta i powiatu.

Systematyczne kontakty z rodzicami, 
wspólne wykonywanie zadań, podejmowanie 
różnych inicjatyw na rzecz dzieci podnoszą 
jakość współdziałania i współodpowiedzial-
ności za dziecko.

Absolwent naszego przedszkola wchodzi w 
życie z rozwiniętą aktywnością intelektualną 
i społeczną. Jest wyposażony w niezbędne 
umiejętności do dalszego przyswajania wie-
dzy, respektuje normy społeczne. Ma od-
wagę realizować swoje zamierzenia i cele w 
poczuciu własnej wartości. Szanuje odmien-
ność poglądów innych ludzi zgodnie z pro-
pagowaną hierarchią wartości.

DYREKTOR
Beata Krajewska

DANE TELEADRESOWE 
URZĘDU MIASTA ZĄBKI

ul. Wojska Polskiego 10; 05-091 Ząbki
tel. 022 781-68-14,15,17; fax. 022 781-68-13

e-mail: um@zabki.pl
Urząd czynny: poniedziałek: 1000 - 1800; wtorek-piątek: 800 - 1600

Sekretariat Burmistrza i Zastępcy Burmistrza tel. 022 781-68-11

Sekretarz Miasta
Robert Świątkiewicz
tel. 022 781-49-71

Skarbnik Miasta
Elżbieta Żmijewska
tel. 022 781-68-14 wew. 140

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
kier. Joanna Konieczna
tel. 022 781-68-14 wew. 148

Biuro Rady Miasta (BRM)
kier. Małgorzata Wyrzykowska
insp. Urszula Siekierka
tel. 022 781-68-14 wew. 118

Referat Budżetowo-Finansowy (BF)

insp. Danuta Biernacka - księgowość
tel. 022 781-68-14 wew. 119
insp. Krystyna Zdunek - podatki
tel. 022 781-68-14 wew. 130

Referat Zagospodarowania Przestrzennego (ZP)
insp. Arkadiusz Łebek
tel. 022 781-68-14 wew. 124

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (GiGG) tel. 022 781-68-14 wew. 120

Referat Rozwoju Gospodarczego (RG)
kier. Mariola Klimek
tel. 022 781-68-14 wew. 143

Referat Spraw Obywatelskich (SO)
kier. Lucyna Grochowska
tel. 022 781-68-14 wew. 127

Biuro Prawne (BP)
mec. Stefan Cimaszewski
mec. Kazimierz Frąckiewicz
mec. Tomasz Błażej

Stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych (AG)
insp. Piotr Stonio
tel. 022 781-68-14 wew. 141

Sekretariat Burmistrza (SB)
insp. Małgorzata Jabłońska
tel. 022 781-68-14 wew. 111

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
insp. Urszula Nalazek
tel. 022 781-68-14 wew. 129

Stanowisko d/s Obrony Cywilnej,
BHP i Informacji Niejawnych (OC)

insp. Krzysztof Krajewski
tel. 022 781-68-14 wew. 115

Stanowisko ds. Kadr i Archiwum (KA)
insp. Ewa Jędrzejewska
tel. 022 781-68-14 wew. 117

Stanowisko d/s Działalności Gospodarczej (DG)
insp. Teresa Dorocka
tel. 022 781-68-14 wew. 116

Referat Oświaty, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej (OKSiPS)

insp. Elżbieta Niemczynowska-Kopyto
tel. 022 781-68-14 wew. 125

Referat Programowania Funduszy Europejskich (PFE)
kier. Arkadiusz Powierża
tel. 022 781-68-14 wew. 180

Informatyk (IN)
insp. Bogdan Kowalczyk
e-mail: informatyk@zabki.pl

Stanowisko d/s Ochrony Srodowiska
podinsp. Wioletta Rutkowska
tel. 022 781-68-14 wew. 124


