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SAMORZĄDOWA

XV rocznica odrodzonego samorządu miasta Ząbki

Rada Miasta Ząbki dnia 16 czerwca br. obchodziła XV rocznicę odrodzonego samorządu miasta Ząbki.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Św. w Parafii Miłosierdzia
Bożego odprawioną przez proboszcza Władysława Trojanowskiego
w intencji samorządu naszego miasta. Dalsza część obchodów odbyła
się w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1, gdzie zgromadzili się
wszyscy zaproszeni goście.
W imieniu Rady Miasta, przemówił przewodniczący Ignacy Jarzyło.
Przywitał zgromadzonych, wszystkich którzy przyczynili się do powstania samorządności w naszym mieście; osoby, które były i są
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radnymi, dyrektorów i kierowników
jednostek samorządowych naszego
miasta, byłe i obecne władze Ząbek
i powiatu wołomińskiego, m. in.: byłych przewodniczących Rady Miasta:
panów Wojciecha Staruchowicza,
Krzyszofa Sikorskiego, Marka Połomskiego, starostę powiatu wołomińskiego – Konrada Rytla, burmistrza pierwszej kadencji Mieczysława
Zabłudowskiego oraz obecnego burmistrza Jerzego Boksznajdera.
Szczególnie serdeczne słowa powitania skierował do pani Wandy
Kret – przewodniczącej Komitetu
Obywatelskiego Solidarność w latach 1989-1990.
Spotkanie było poświęcone odrodzeniu się samorządu w III RP.

Czwartego czerwca 1989 r. podczas
obrad przy okrągłym stole postanowiono powołać samorządy.
Pierwsze wolne wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 r.
W wyborach brały udział różne
ugrupowania polityczne. Wówczas
w Ząbkach istotnym ugrupowaniem
był Komitet Obywatelski. Z tego komitetu wywodzi się wiele osób, które
znalazły się na tej uroczystości.
Przewodniczący Ignacy Jarzyło
podziękował za słowa pochwały, jakich dla naszej gminy nie szczędził
starosta powiatu wołomińskiego
Konrad Rytel „Macie ewidentne
sukcesy gospodarcze, komunalne
(...), poprawy warunków życia
mieszkańców (...).. Tego w żaden
sposób nie da się przekreślić”. Starosta przypomniał, że to wszystko
nie byłoby możliwe bez ruchu Solidarnościowego.
Natomiast burmistrz Jerzy
Boksznajder krótko podsumował
wszystko, co powiedziano do tej
pory „jesteśmy winni duży szacunek dla naszych mieszkańców, którzy wybierali w kolejnych wyborach
(..). To dzięki zaufaniu Ząbkowian
i ich wyborom.“
Podkreślono rolę Kościoła
w przemianach jakie wówczas na-
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stępowały. Kościół był elementem
opozycji, na którym opierała się Solidarność. Przypomniano, iż ząbkowski samorząd stale współpracuje
z Kościołem. Komitet Obywatelski
zawsze mógł liczyć na wsparcie parafii i księży. Obecnie takim efektem współpracy jest budowana parafia Ducha Św.

Nie odbyło się bez części artystycznej w wykonaniu młodzieży
naszego miasta. Koło teatralne
Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowało spektakl 'Bolerko'.
Wystąpili również nagrodzeni
uczestnicy XV Festiwalu Piosenki
Ząbki 2005.
red.

POLSKIE SMAKI
W Ząbkach na terenie Praskiej
Giełdy Spożywczej w dniach 16-17
czerwca br. odbyły się Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych
POLSKIE SMAKI. Uroczystość została zorganizowana przez Zarząd
Praskiej Giełdy Spożywczej. W organizację i współfinansowanie zaangażowały się władze Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego.
Przez dwa dni Ząbki gościły wystawców i producentów smacznej
i oryginalnej żywności. Jest to ważna impreza promująca nasze miasto. Przewodniczący Rady Miasta
Ząbki – Ignacy Jarzyło pogratulował organizatorom tej prezentacji,
która przyczyni się do rozwoju giełdy, na czym naszemu miastu zależy.
W Dniach uczestniczyli lokalni
producenci z Mazowsza i Podlasia.

Podczas Dni odbyła się krajowa
premiera Mazowieckiej Kolekcji
Kulinarnej, prezentowanej w Paryżu na Międzynarodowym Salonie
Smaków – 2005.
Praska Giełda Spożywcza działa
już od 15 lat i jest częścią systemu
dystrybucji żywności dla Warszawy
i okolic. Praska Giełda Spożywcza,
będąca w Ząbkach jednym z największych zakładów, na której terenie pracuje wiele osób z naszego
miasta pragnie stać się miejscem
spotkań i wymiany towarowej pomiędzy lokalnymi producentami
z różnych części kraju a dystrybutorami oraz kupcami reprezentującymi handel detaliczny. Giełda będąca
miejscem handlu towarami produkowanymi na skalę masową pragnie
wyjść naprzeciw nowemu, rosnące-

Oferta była bardzo różnorodna.
Można było poznać niepowtarzalny
smak m. in. serów, fafernuchów,
koziego masła, boczka w mleku,
szynki w cieście, sękaczy, wyrobów
wędliniarskich i mięsnych, kapusty
i ogórków kwaszonych, soczewiaków, kindziuków, makaronów i cepelinów produkowanych przez firmy, które legitymowały się
wysokimi notami swoich produktów i nagrodami otrzymanymi podczas prestiżowych konkursów. Wiele osób kupowało produkty na
własny użytek. Dni Produktów służyły nawiązywaniu kontaktów handlowych, co stwarza możliwość dystrybucji określonych produktów
lokalnych na terenie stołecznej
aglomeracji.

mu zapotrzebowaniu na rynku artykułów spożywczych w Polsce. W czasie trwania Polskich Smaków można
było odwiedzić wcześniej otworzoną
na terenie PGS wystawę „Polska
wieś w fotografii”. Odbyło się seminarium poświęcone produktom regionalnym i lokalnym. Dr Grzegorz
Rusak wygłosił referat „Idea produktów regionalnych, lokalnych
i tradycyjnych w budowaniu rynku
krajowego w oparciu o rozwiązania
europejskie”.
Na wystawie można było spotkać marszałków obu województw –
Adama Struzika z Województwa
Mazowieckiego i Krzysztofa Tołwińskiego z Województwa Podlaskiego.
red.
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XXXVI Sesja Rady Miasta
Dnia 22 czerwca br. odbyła
się XXXVI sesja Rady Miasta.
W punkcie dotyczącym
przyjęcia protokołu z ostatniej
sesji odbyła się dyskusja nad
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale dotyczącej braku absolutorium dla
burmistrza.
Postanowiono
odłożyć przyjęcie protokołu
z XXXV sesji. Wnioskowano
o przyjęcie uchwały i stanowiska w tej kwestii. Zatwierdzono uchwałę Komisji Gospodarczej, aby nie przyjmować
protokołu z XXXV sesji dopóki każdy zainteresowany radny
nie otrzyma nagrania i protokołu w celu przeanalizowania
swojej wypowiedzi. Ponadto
przyjęto stanowisko w kwestii
opinii RIO o uchwale absolutoryjnej. Rada zdecydowała, iż
zostanie wysłany protest do
RIO, gdyż RIO swoją opinię
uzasadniało wypowiedziami
radnych, które nigdy nie padły
lub zostały przez sporządzającego protokół z Sesji błędnie
spisane.
Współdziałanie
Miasta
Ząbki ze Starostwem Powiatu
Wołomińskiego w zakresie
ochrony zdrowia.
Radni wyrazili zgodę na
wspólną realizację z Zarządem
Powiatu Wołomińskiego programu wczesnej profilaktyki
nowotworów piersi u kobiet
w wieku od 40 lat, zamieszkałych na terenie miasta Ząbki.
Przeznaczono na ten cel kwotę
3.000 zł.
Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005.

Przyjęto poprawioną wersję
uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w ul.
Bocianiej, Rybnej i Skowronka. Dokonano stosownej korekty w budżecie na 2005 r.
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Z powodu wielu wątpliwości, jakie rodziła ta uchwała
oraz jej konfliktu z uchwałą
o opłacie targowej uchwałę
przeniesiono do prac w Komisji Gospodarczej.
Uchwała w sprawie zmian
do budżetu Miasta Ząbki na
2005 rok.
W dziale Transport i Łączność zwiększono dochody
o 6.000 zł gdyż do budżetu
wpłynęła większa kwota od planowanej.
W
dziale
Gospodarka
Mieszkaniowa dokonano niezbędnych korekt po stronie dochodów, ponieważ wpłynęły
większe kwoty niż planowano,
trzeba było je zbilansować w poszczególnych działach i paragrafach.
Miasto otrzymało dotację
z PFRON za II półrocze roku
2004 w kwocie 307.714 zł, którą przeniesiono do rezerwy budżetowej. Zwiększono środki
o 33.000 zł dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Gruntami celem opracowania
map i pomiarów geodezyjnych.
Zmniejszono dotację dla niepublicznych
przedszkoli
o 140.000 zł. W związku z tym
o 40.000 zł zwiększono dotację
dla przedszkoli publicznych na

XXXVII Sesja Rady Miasta
Dnia 27 czerwca br. odbyła
się XXXVII sesja Rady Miasta.
Stanowisko Rady Miasta
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz
Spółdzielni
Budownictwa
Mieszkaniowego w Wołominie.
Rada Miasta zobowiązała
burmistrza w terminie do dnia
31.08.2005 r. do:
- przygotowania stosownych
dokumentów;
- przeprowadzenia negocjacji
z kontrahentem;
- uzgodnienia z kontrahentem
treści aktu notarialnego wymaganego do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności na rzecz
SBM z siedzibą w Wołominie
działek nr 3/11 i 3/12 zlokalizowanych w Ząbkach w kwartale
ulic Batorego, Wojska Polskiego, Leszyckiego, z zastosowaniem Art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
W akcie notarialnym sprzedaży
muszą znaleźć się:
1. zapisy uchwały Rady Miasta Ząbki nr XXVI/132/2004

z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności;
2. warunek, że cały teren
podlegający przekształceniu
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, będzie
przez SBM przeznaczony do
przeniesienia własności gruntu
na rzecz członków spółdzielni.
W przypadku odmowy SBM na
zapisanie w akcie notarialnym
ww. treści, stanowisko wygasa.
Rada Miasta Ząbki po
otrzymaniu kompletu dokumentacji rozpatrzy stosowną
uchwałę w tej sprawie.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
Miejskiej
Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2004.
Po przeanalizowaniu sprawozdania radni zatwierdzili
sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Rada Miasta w Ząbkach;
redaktor naczelny: Adam Karłowicz,
e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0503490219
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 781 6814 do 17 wew. 18;
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A,
tel/fax. (022) 632-83-52; fax 631-49-40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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niezbędne naprawy, remonty.
Kwotę 100.000 zł przeniesiono
na zakup pozostałych usług
w Urzędzie Miasta. Środki te
zostaną wykorzystane na pozyskanie środków unijnych i potrzebne do tego opracowania
Lokalnego Planu Rozwoju,
studium wykonalności czy ewidencję dróg gminnych. Na
przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 29.300
zł. W dotacjach celowych był
ogłoszony konkurs na realizację działań z zakresu ochrony
zdrowia dla organizacji pozarządowych. W związku z brakiem ofert sekretarz miasta
Ząbki wystąpił z wnioskiem
o przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych
100.000 zł. do dyspozycji Urzędu na realizację analogicznych
zadań. Na podstawie wniosku
Ośrodka Pomocy Społecznej
wprowadzono zmiany w planie
wydatków dla OPS w wysokości 46.500 zł. Szkoły wystąpiły
do burmistrza z wnioskiem
o zaktualizowanie kwot z „trzynastki”. Po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia pozostałe środki przesunięto na
zakup materiałów pozostałych,
naprawy i prace w okresie letnim.
Współdziałanie
Miasta
Ząbki z Miastem Stołecznym
Warszawa w sprawie komunikacji autobusowej.
Radni wyrazili zgodę na kontynuowanie Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca
2004 r. zawartego pomiędzy
Miastem Stołecznym Warszawa
a Miastem Ząbki w zakresie
współdziałania w wykonywaniu
usług lokalnego transportu
zbiorowego (komunikacji miej-

skiej) zaspokajającego potrzeby
Mieszkańców Miasta Ząbki
w zakresie przejazdów do
i z Warszawy. Ta uchwała umożliwia dalszą współpracę i finansowanie linii komunikacyjnej
MZK m. st. Warszawy. Porozumienie
przedłużono
do
31.12.2005 r.
Stanowisko Rady Miasta
w kwestii komunikacji autobusowej.
Radni przyjęli pozytywne
zaopiniowane przez Komisję
Rewizyjną działanie burmistrza w sprawie uruchomienia
we współpracy z MZA linii autobusowej na trasie: Powstańców, Kopernika, Szwoleżerów,
Piłsudskiego, Warszawska, Łodygowa, Radzymińska, Wolności, Narutowicza, Wigury, 11go Listopada, Rychlińskiego,
Wojska Polskiego. W opinii
Komisji Rewizyjnej, uruchomienie linii autobusowej na takiej trasie bez budowy ul. Kopernika i przebudowy kilku
skrzyżowań nie będzie możliwe. Komisja wnioskowała do
burmistrza o przeprowadzenie
z MZA negocjacji w sprawie
przedłużenia linii autobusowej
170 do centrum Ząbek.
Równocześnie, w związku
z ofertami przewoźników prywatnych, wnioskowano o uruchomienie (w drodze zamówienia publicznego o wartości do
6000 EUR) linii autobusowej na
trasie: Powstańców 15, Powstańców 60, Żołnierska, Szwoleżerów, Piłsudskiego, Warszawska,
Dworzec Wileński. Założenia
funkcjonowania linii miałyby
być następujące: 8 pełnych kursów dziennie od poniedziałku
do piątku – w godzinach porannych i popołudniowych; cena bi-

letu – 2 zł normalny, 1 zł ulgowy;
dotacja w wysokości do 2 zł za
każdy przejechany kilometr na
terenie miasta Ząbki, przez
okres 6 miesięcy, nie więcej niż
6.000 EURO; likwidacja spowalniaczy na trasie przejazdu
autobusu.
Sprzedaż nieruchomości
gruntowej na rzecz spółdzielni
mieszkaniowej w Wołominie
z udziałem prezesa spółdzielni.
Na sesji doszło do spotkania
z prezesem spółdzielni i mieszkańcami. Przedyskutowano
wszelkie przeszkody, jakie zachodzą w procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
terenów zajmowanych przez
osiedla mieszkaniowe należące
do spółdzielni.
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Planu
Rozwoju Lokalnego Miasta
Ząbki.
Rada Miasta Ząbki przystąpiła do opracowania Planu
Rozwoju Lokalnego Miasta
Ząbki obejmującego lata 20052013. Podstawowym celem
opracowania Planu Rozwoju
Lokalnego jest wykazanie inwestycji miasta planowanych
do realizacji w latach 20052013, w tym również planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej. Podstawę
opracowania Planu Rozwoju
Lokalnego stanowić będą m.in.
Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Ząbki na lata
2005-2009 oraz wytyczne Unii
Europejskiej dotyczące zasad
korzystania z funduszy strukturalnych.
red.

Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Ząbkach za 2004 r.
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta za 2004.
Rada przyjęła sprawozdania
z prac Komisji Rady Miasta za
2004. Zostały one wydrukowane w „Co słychać?“ w numerze
5 (130).
Plany prac Komisji Rady
Miasta na 2005 r.
Radni zatwierdzili plany
prac Komisji Rady Miasta na
2005 r. Zostały one wydrukowane w ostatnim numerze gazety.
Uchwała o dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Udzielono dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów zabudowy samochodu pożarniczo-gaśniczego marki STAR 266
w wysokości 100.000 zł. Poprzedni samochód został wycofany z eksploatacji ze względu
na jego stan techniczny.
Sporządzenie nowych aktów
założycielskich Przedszkoli
Publicznych w Ząbkach.
Celem
uporządkowania
zmienionych przez ustawodawcę
kwestii prawnych Rada Miasta
przyjęła nowe akty założycielskie
dla przedszkoli. Dotyczy to
Przedszkoli Publicznych: nr
1 „Zielony Dinek” istniejącego
od 1968 r., nr 2 „Leśny Zakątek”
istniejącego od 1972 r., nr

3 „Skrzat” istniejącego od 1988
r.
Uchwała
zmieniająca
uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr
1 im Franciszka Kleeberga
w Ząbkach.
W uchwale nr 59/VII/99
z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Franciszka Kleeberga dodano
paragraf 1a w brzmieniu:
„Szkoła ma siedzibę w Ząbkach.
1) przy ulicy Piłsudskiego 35 dla
klas 0 – VI, 2) przy ulicy Powstańców 62B – dla klas 0- III”.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości – etap I – lata 2003 – 2004 .
Rada Miasta przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości – etap I za
lata 2003 – 2004. Ponadto zobowiązano burmistrza do dochodzenia
odszkodowania
w wysokości 26.000 zł na rzecz
miasta od rzeczoznawcy z powodu, jak wykazała Komisja
Rewizyjna, błędnego wykonania operatu szacunkowego, na
podstawie którego dokonano
transakcji zamiany gruntów.
Dyskusja w sprawie dalszego funkcjonowania zlewni
w Ząbkach.
Na wniosek burmistrza Rada

Miasta zastanawiała się nad dalszym funkcjonowaniem zlewni,
korzyściami i problemami jakie
ta zlewnia miastu przynosi.
Przeważały dwie opcje: likwidacja zlewni lub jej kompleksowa
modernizacja. Postanowiono,
że szczegółowo sprawą zajmie
się Komisja Gospodarcza, która
powinna zaopiniować Radzie
Miasta jeden z tych wariantów.
Sprawozdanie burmistrza
z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie 2005 roku
i harmonogram dalszej ich realizacji oraz z działalności od
XXV sesji Rady Miasta.
Burmistrz przedstawił Radzie sprawozdanie z realizacji
inwestycji zapisanych w budżecie 2005 roku i harmonogramu
dalszej ich realizacji oraz
z działalności od XXV sesji
Rady Miasta. Radni uznali, że
sprawozdanie wymaga uzupełnienia i dyskusję przełożono na
następną Sesję Rady.
Sprawozdanie burmistrza
z realizacji stanowisk Rady
Miasta.
Rada Miasta przyjęła stanowisko, w którym nie przyjęła tego sprawozdania (ze względu
na zawarte w sprawozdaniu
burmistrza niepełne informacje) i zobowiązała burmistrza
do przedłożenia uzupełnionego
i poprawionego sprawozdania
w terminie do 15 lipca 2005 r.
red.

XXXVIII Sesja Rady Miasta
Dnia 13 lipca br. odbyła się
XXXVIII sesja Rady Miasta
Ząbki.
Sprawozdanie burmistrza
z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie 2005 r. i harmonogramu dalszej ich realizacji oraz z działalności od XXV
Sesji Rady Miasta.
Rada Miasta zapoznała się
ze sprawozdaniem burmistrza
z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie miasta na ten
rok. Radni zgłosili szereg uwag,
głównie dotyczących małego zaawansowania w realizacji wielu
inwestycji.
Stanowisko Rady Miasta
w kwestii wykonania nawierzchni ul. Narutowicza.
Radni przychylili się do prośby Komisji Rewizyjnej o przeznaczenie 1.000 zł na ekspertyzy techniczne nawierzchni ul.
Narutowicza. Chodzi o odcinek
od ulicy Wolności do ul. Budkiewicza, gdyż występuje tam
duża ilość uszkodzeń nawierzchni. Celem ekspertyzy
ma być ocena, czy wykonawca
robót zrealizował inwestycję
zgodnie z umową.
Stanowisko Rady Miasta
w kwestii zawiązania wspólnot
mieszkaniowych w gminnych
budynkach komunalnych.
Rada Miasta wnioskowała
do burmistrza o zorganizowa-

nie do 30 września br. zebrań
założycielskich wspólnot mieszkaniowych w budynkach komunalnych, w których część mieszkań została wykupiona przez
dotychczasowych najemców.
Celem tych zebrań ma być wyłonienie władz wspólnot mieszkaniowych i uporządkowanie
zasad rozliczeń pomiędzy miastem a właścicielami mieszkań.
Uchwała w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia
diet dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Z powodu zakwestionowania przez RIO wypłacania „becikowego” za urodzone dziecko
przez rodziny zameldowane
w Ząbkach radni szukali alternatywnych rozwiązań, mających
na celu dalsze funkcjonowanie
tej uchwały. Jak słusznie zauważył przewodniczący Komisji
Gospodarczej – Piotr Uściński,
uchwała ta ma charakter prorodzinny. Gmina podejmuje się
od dziesięciu lat jej realizowania, przy bierności, a wręcz
ostatnio nawet utrudniania,
przez powołane do tego inne
organy państwa.
Piotr Uściński zaproponował,
aby radnym do 31 grudnia 2005
przysługiwał dodatkowy ryczałt
w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Każdy radny po podpisaniu

odpowiedniego oświadczenia
przekazywałby te pieniądze drogą darowizny przez Urząd Miasta na rzecz świadczenia pieniężnego z racji urodzenia się
dziecka. Z powodu wątpliwości,
jakie zgłosił radca prawny Urzędu Miasta, sprawę pozostawiono
do dalszej analizy.
Uchwała w sprawie zmiany
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2005.
Rada Miasta zatwierdziła
plan kontroli Komisji Rewizyjnej. W pierwszym półroczu br.
będą kontynuowane kontrole
zamówień publicznych oraz zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości. Zostaną skontrolowane wpływy z tytułu opłat
partycypacyjnych za korzystanie
z infrastruktury technicznej
miasta. Ponadto odbędzie się
kontrola finansów jednostek budżetowych miasta oraz inwestycji realizowanych w budżecie br.
Stanowisko w sprawie gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy Ząbki.
Radny Krzysztof Słomka
z Komisji Gospodarczej zreferował stan faktyczny gospodarki zasobami mieszkaniowymi
gminy. Stwierdzono, iż nie ma
spójnego planu rozwiązania tego problemu. W związku z perspektywą zmiany kadry kierowniczej Miejskiego Zakładu
Komunalnego Rada Miasta
oczekuje na przedstawienie
przez burmistrza w możliwie

Rozmowa z pełnomocnikiem burmistrza
ds. restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunalnego
red. Proszę przedstawić się naszym
Czytelnikom.
Nazywam się Krzysztof Gutowski. Mam wyższe
wykształcenie budowlane, w 1979 roku ukończyłem Politechnikę Warszawską na kierunku Budownictwo Lądowe, specjalność Technologia
i Organizacja Budownictwa. W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika
Miejskiego Zakładu Komunalnego podjąłem
pracę w Zakładzie 15 czerwca b. r.
red. Jakie funkcje sprawował Pan do tej pory
i w jakich instytucjach?
K. G. – Po studiach zacząłem pracować w Płockim
Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” Płock, jako inżynier budowy. Następnie organizowałem od
podstaw działalność Zakładu Remontowo-Budowlanego w Żurominie. Od 1983 roku zacząłem
pracować w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurominie jako zastępca dyrektora d/s technicznych, następnie jako
dyrektor. Od 1993 roku prowadziłem prywatną
działalność gospodarczą, handlowo-usługową.
red. Co spowodowało, że wziął Pan udział
w konkursie ofert?
K. G. – Przez ostatnie lata mieszkałem w rodzinnym mieście Sierpcu, w 2004 roku sprowadziłem
się do Ząbek wraz z rodziną. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejskiego Zakładu
Komunalnego przeczytałem w internetowym wydaniu gazety „Co słychać?“. Już wcześniej interesowałem się problematyką Zakładu i miasta z prasy lokalnej i z internetu. Ewentualna praca na tym
stanowisku dotyczyła dziedziny, w której mam duże doświadczenie, co było dla mnie dodatkowym
wyzwaniem. Szczęśliwie przebrnąłem przez procedurę konkursową. Myślę, że w sposób wymierny
będę przyczyniał się do lepszej pracy Zakładu i jego wizerunku w oczach mieszkańców i władz samorządowych. Problemów komunalnych w Ząbkach nie brakuje, przed nami wiele pracy.
red. Jak ocenia Pan dotychczasową działalność
Miejskiego Zakładu Komunalnego?
K. G. – Nie chciałbym dokonywać ocen, mogę jedynie powiedzieć, że wiele spraw wymaga uporządkowania. Otrzymałem od burmistrza Miasta zadanie
opracowania koncepcji funkcjonowania Zakładu.
Przedstawię ją w jednym z następnych numerów.

krótkim czasie programu optymalizacji gospodarki dotychczasowymi zasobami mieszkaniowymi gminy oraz planu
powiększenia tych zasobów.
Zmiany do budżetu Miasta
Ząbki.
Rada Miasta zmieniła dwie
uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
w obecnym roku budżetowym
z przeznaczeniem na budowę
sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
Jedna uchwała dotyczy drugiego etapu w ul. Kolejowej oraz
w ul. Szpitalnej, natomiast druga dotyczy ulic Bocianiej, Rybnej i Skowronka.
Zostały zwiększone wydatki
w szkołach podstawowych na
sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki
szkolne o wartości do 100 zł.
Jest to związane z decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji na ten cel.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Rada Miasta wyraziła zgodę
na zbycie na rzecz poprzednich
właścicieli części działek o numerach 19/27, 36 i 37 z obrębu
03-35 przejętych przez Gminę
pod drogi publiczne po wydzieleniu z nich ulicy Złotej, zgodnie

z obowiązującym Miejscowym
Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ząbki.
Zwrot gruntów nastąpi w ramach rozliczeń odszkodowania
przysługującego za teren przejęty pod drogi publiczne.
Porozumienie z Gminą Zielonka w ramach rozwoju
e-administracji i infrastruktury teleinformatycznej w regionie Gminy Zielonka, Gminy
Wołomin oraz na terenie sąsiednich gmin.
Radny Krzysztof Słomka zreferował założenia programu rozwoju e-administracji i infrastruktury teleinformatycznej.
Dzięki e-administracji Ząbek
poprzez przystąpienie do tego
programu istnieje możliwość zakupienia większej ilości odpowiedniego sprzętu i tańszego
transferu danych. Osobne rozwijanie e-administracji będzie
kosztowniejsze dla naszej gminy.
Cały program będzie refinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Do programu zaproszone
są również inne gminy. Rada
Miasta upoważniła burmistrza
do przygotowania umowy.
red.

Rada Miasta w obronie spółdzielców
Jednym z punktów posiedzenia Sesji Rady Miasta w dniu 21
czerwca. 2005 r. była bardzo ważna dla mieszkańców bloków spółdzielczych sprawa wykupu gruntów pod tymi blokami. Rada Miasta jeszcze w 2004 r. podjęła uchwałę o 90% bonifikacie od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych terenów. Do dnia dzisiejszego żadna transakcja nie została jednak zrealizowana. My członkowie spółdzielni boimy się,
że jeśli nie uzyskamy prawa własności do gruntów, w przyszłości
możemy stracić swoje mieszkania. Nasze dotychczasowe starania
spotykają się z niezadowoleniem ze strony władz Spółdzielni. Stawiane są nam przez Spółdzielnie warunki, które nie wynikają
z żadnych przepisów prawa, a których celem jest zniechęcenie nas
do jakichkolwiek działań.
Z tym większą wdzięcznością przyjęliśmy inicjatywę Komisji Rewizyjnej Rady, która wystąpiła z wnioskiem o zaproszenie władz
Spółdzielni na Sesję Rady, aby przedyskutować wszelkie przeszkody, które uniemożliwiają nam wykup gruntów pod naszymi blokami.
Mile zaskoczyło nas podejście i zrozumienie naszych Radnych
dla tej sprawy. Panowie Stachera i Szarubko z Komisji Rewizyjnej
byli bardzo dobrze przygotowani do dyskusji z władzami i prawnikiem Spółdzielni. Zaproponowali rozwiązania, które powinny pomóc w przyspieszeniu oczekiwanych przez nas transakcji. W dyskusji nasze starania poparli również w swoich wypowiedziach
radna Stachera i radny Dzikowski. Ogólnie cała Rada Miasta podeszła do naszych problemów bardzo przychylnie.
Za te wszystkie starania i działania naszych radnych bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.
W imieniu grupy członkowskiej
Stanisława Stelmach, Stefania Hetmańska

red. Jakie widzi pan pilne problemy do rozwiązania?
K. G. – Pilnych spraw jest wiele, nie chciałbym
dokonywać ich gradacji. Niewątpliwie do takich
należy kwestia budownictwa komunalnego i istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych, które wymagają pilnych remontów. Tematyka ta była omawiana na ostatniej sesji Rady
Miasta, jest w zainteresowaniu władz samorządowych. Następny problem to dodatkowe zasilenie
miasta w wodę. Jest to temat gorący, szczególnie
odczuwalny w ostatnich tygodniach. Bardzo ważną sprawą jest właściwa eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jest
w mieście sporo miejsc, gdzie można założyć
klomby, rabaty kwiatowe. Niewątpliwie wpływa
to na estetykę miasta. Dużym problemem dla
Zakładu jest niewystarczająca obsada personalna. Do wykonywania zadań statutowych dysponujemy kilkunastoma pracownikami na dwudziestotysięczne miasto. To zdecydowanie za mało.
red. Co zrobi Pan w kwestii funkcjonowania
Miejskiego Zakładu Komunalnego?
K. G. – Przede wszystkim należy poprawić organizację pracy i lepszą wydajność, planowanie zadań,
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych
ich realizację i sprawdzanie ich wykonania. W ramach posiadanych zasobów ludzkich i finanso- Zapraszamy na spotkania w każdy piątek w godz. 17.15 – 20.00.
wych wykonujemy prace związane z organizacją W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem
ruchu, czyli ustawianie znaków drogowych, malo- Konsultacyjnym w środy i piątki w godz. 16-18 nr tel. 781-72-45.
wanie przejść dla pieszych, ustawianie barier za- Ponadto można uzyskać pomoc Kuratora Zawodowego z Sądu
bezpieczających. Do zrealizowania są najpilniejsze Rejonowego w Wołominie w zakresie poradnictwa specjalistyczneremonty dachów, kominów, oraz drobne remonty go w każdy 1 i 3 czwartek miesiąca w godz. 18-20. Dyżury i
substancji mieszkaniowej. Pilnym problemem jest spotkania odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym Komisji
również wyposażenie Zakładu w podstawowy przy ul. 3 Maja 14/16, wejście od Orlej, tel.: 781-72-45.
sprzęt do prac konserwacyjnych i remontowych.
Przewodnicząca Komisji RPA
Spraw jest bardzo wiele, nie jestem w stanie w kilElżbieta Strzaska
ku zdaniach je
wyszczególnić.
„DOMEL”Autoryzowany zaBurmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs ofert dla zainteresowanych
red. Serdeczkład naprawy AGD naprawia:
nie dziękuję za
pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowiskach:
pralki automatyczne, chłorozmowę i żydziarki, chłodziarko-zamraża– inspektora ds. problematyki unijnej,
czę wytrwałorki, zmywarki, kuchnie mikrości w realizacji
– inspektora ds. inwestycji z uprawnieniami sanitarnymi sieciowymi,
falowe i temu podobne. Inż.
zamierzonych
– pracownika ds. inwestycji (budownictwo lądowe branża drogowa).
Ryszard Szczęśniak – Ząbki,
zadań.
ul. Lisa Kuli 19a, tel.
K. G. – Dziękuję.
Termin składania ofert – do dnia 08 sierpnia 2005r. w kancelarii
781 73 68 lub 0-604 688 037
Urzędu. Dodatkowe informacje – strona miejska: www. zabki. pl
Firma istnieje od 1982 roku.
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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60.000 euro
na dostawę sprzętu komputerowego
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Urząd Miasta w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony.
III. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można odebrać: osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 10, w Kancelarii
Urzędu Miasta. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
udostępniana jest odpłatnie – 10 PLN.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego, fabrycznie nowego, w tym: zestawów komputerowych, serwera, laptopa, monitory LCD oraz UPSy.
V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY
WARIANTOWEJ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia (dostawy) wynosi – 21 dni od daty
podpisania umowy.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Kancelaria Urzędu Miasta
w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10. Termin składania ofert upływa dnia 9 sierpnia 2005 r. o godz. 12 00
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje
związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu do składania ofert.
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z OFERENTAMI. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Przemysław Marzewski, informatyk Urzędu Miasta
Ząbki, pokój nr 13, tel. 781-68-14, wew. 33. Wszelkich informacji
można uzyskać od środy do piątku w godz. 8.00 – 12.00 oraz we
wtorki w godz. 8.00 – 16.00.

MOJE KOLEJNE DWA GROSZE
W ZĄBKOWSKIEJ SAKIEWCE
Nawiązując do prezentowanych ostatnio ocen działalności
Urzędu Miasta i sposobu zarządzania Ząbkami, chcę wyrazić
swoje poglądy oraz pytania dotyczące tak istotnych tematów jak:
FINANSE – DROGI.
FINANSE GMINNE chyba nigdy w historii Ząbek nie miały się
dobrze. Śledząc od 5 lat sposób gospodarowania, stan przychodów
gminnych i ponoszone wydatki
można dojść do stwierdzenia, że
pieniędzy w budżecie zawsze brakowało zwłaszcza na realizacje inwestycji związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców.
Przyczyna takiego stanu finansów
tkwi w niewykorzystaniu dogodnego położenia Ząbek oraz braku
właściwej polityki pozyskiwania inwestorów. Postawienie na budownictwo wielorodzinne, w ramach
którego tylko w płd. części Ząbek
powstało ostatnio ponad 1700
mieszkań jest niewątpliwie efektownym wyczynem. Nierozerwalnie z tą strefą działalności jest
zwiększone oczekiwania mieszkańców związane z infrastrukturą drogową, szkołami, ośr. zdrowia itp.
Nie oceniając przyczyn braku
zdolności Urzędu do załatwiania
tych potrzeb, trzeba dziś postawić
zasadnicze pytania panu Burmistrzowi o wizję (koncepcję) zarządzania ponad 20 tys. miastem
w obecnych strukturach lokalnych
i uwarunkowaniach wynikających
z faktu wejścia Polski do Unii.
Jak należy rozumieć stanowisko p. Burmistrza (na podst. „Co
Słychać” z maja 2005 r.), uznające
realizację przez deweloperów inwestycji w infrastrukturę techniczną miasta, za lepszy sposób pozyskiwania funduszy zewnętrznych?
Dlaczego nie zgłoszono żadnych
wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych? Czy mamy nadmiar finansów gminnych na realizację wszystkich potrzebnych
inwestycji, w tym wynikających
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z przyjętego Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego (WPI) w roku bieżącym i latach następnych? Czy na
pewno pieniądze pozyskane od
miejscowych inwestorów są „lepsze” – przecież firmy te, jeśli nie
kosztem swoich zysków to większym kosztem swoich klientów będą realizować te inwestycje. A może pieniądze z UE w myśl
przysłowia „śmierdzą”?
A jeśli tak wspaniale wygląda
ta współpraca pomiędzy Zarządem Miasta a deweloperami – to
dlaczego mamy nadal tak zły stan
dróg i chodników, kanalizacji itp.?
Z pewnością jest bardzo wiele
osób, które chciałoby poznać
szczegóły tych porozumień i wykonanych w ten sposób inwestycji
przynajmniej od 2000 r.
DROGI i CHODNIKI to najbardziej drażliwy temat nie tylko
w płd. części miasta. Nie chcę przypominać koszmarów z okresu braku chodników a nawet oświetlenia
jaki ufundowała nowym mieszkańcom osiedla „Kopernika” (jak się
teraz dowiaduję) ta świetna współpraca pomiędzy Zarządem Miasta
a znaną firmą budowlaną.
Przechodząc do konkretów,
zwracam się z kolejnymi pytaniami do Urzędu Miasta. Jak wygląda plan budowy i projekt jezdni
i chodnika ulicy Powstańców? Czy
w ramach projektu uwzględnione
zostanie dostosowanie kanalizacji
i wodociągów pod potrzeby obecnych i przyszłych zabudowań? Czy
nie nastąpi kolizja ogrodzenia
przed budynkami nr 42 do 48, które o kilka metrów przesunięte jest
w stronę osi drogi? Co zostanie
wykonane w ramach 1 110 tys. zł
przewidzianych w WPI na rok
2005? Na jakim etapie jest wykup
gruntów pod budowę tej drogi?
Ponadto, w związku ze zmianą
charakteru ulicy Złotej wnoszę
o uwzględnienie głosu mieszkańców i Zarządu Wspólnoty „Kopernik” w sprawie realizacji tej uliczki.

Sprawy absolutorium ciąg dalszy
Tegoroczna debata nad absolutorium dla Burmistrza Miasta nie zakończyła się w momencie podjęcia w kwietniu
przez Radę Miasta uchwały
o nieudzieleniu tego absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że Rada
Miasta podjęła uchwałę z naruszeniem prawa i ją unieważniła.
W dwóch minionych latach
– 2002 i 2003 – mieliśmy
w Ząbkach sytuację nietypową.
Za udzieleniem absolutorium
głosowało odpowiednio
5 i 4 radnych, za nieudzieleniem absolutorium głosowało
7 na 15 radnych. Burmistrz nie
otrzymywał więc absolutorium,
ale również uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie
uzyskiwała bezwzględnej większości głosów.
W tym roku, podczas debaty
nad absolutorium za 2004 rok,
aż 11 radnych negatywnie oceniło działalność Burmistrza
(przy 3 głosach pozytywnych)
i uchwała o nieudzieleniu absolutorium uzyskała wymaganą
bezwzględną większość. Konsekwencją tego rozstrzygnięcia
mogło być rozpisanie referendum gminnego w kwestii odwołania Burmistrza. Mogło być,
ale nie było, ponieważ radni
uznali, że nie ma sensu organizowania referendum na półtora
roku przed końcem kadencji,
tym bardziej, że do ważności referendum niezbędny jest udział
co najmniej 30% uprawnionych
do głosowania.
Na tym mogłaby się zakończyć sprawa absolutorium za
2004 rok, gdyby nie uchwała
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uznała, że Rada Miasta podjęła uchwałę o nieudzieleniu
absolutorium
z naruszeniem prawa. RIO poNie wiem czym kierowała się Rada
nadając tej ulicy nazwę „Złotej”,
póki co jedynym jej „atrybutem”
jest bynajmniej nie „złoty... pył”
wdzierający się do ponad 180
mieszkań położonych od jej strony.
Ograniczyć tę uciążliwość może
poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi lub co jest bardziej
realne w krótkim czasie, wykonanie nasadzeń zieleni wg przyjętego
projektu. We wniosku do WPI nakreślony został jej zarys i przeznaczenie jako ulicy spacerowej.
Z uwagi na przekazanie części dużej działki (klin o długości ok. 220
m i szerokości od ul. Powstańców 12 m), na której wybudowane zostało osiedle na projektowaną ulicę, myślę że wielu mieszkańców
chciałoby poznać stan prawny tego
terenu a także mieć wpływ na jego
zagospodarowanie.
Wrzucając te tematy, niczym
przysłowiowe grosze (jako mieszkaniec będący płatnikiem jakiejś
części tych groszy do gminnego
budżetu), mam nadzieję, że spotkają się ze zrozumieniem, a postawione pytania trafią do adresatów. Publikując niniejszą treść
w formie listu otwartego, oczekuję
na odpowiedź również na łamach
gazety „Co Słychać” jeśli nie
w tym to w następnym numerze.
Z wyrazami szacunku, również
dla tych nie podzielających prezentowanych poglądów,
mieszkaniec Grzegorz Majtyka.

dało dwa powody. Po pierwsze:
głosowana
była
uchwała
o udzieleniu absolutorium,
a powinna być głosowana
uchwała o nieudzieleniu absolutorium (bo taki był wniosek
Komisji Rewizyjnej). Po drugie:
radni podczas debaty na Sesji
niedostatecznie zaargumentowali swoją negatywną ocenę wykonania budżetu miasta za miniony rok, a tylko ocena
wykonania budżetu przez Burmistrza powinno być podstawą
do wydania opinii w kwestii absolutorium.
To, że uchwała został unieważniona, jak wynika z wypowiedzi niektórych radnych, nie
ma dla nich większego znaczenia. I tak referendum by nie było. Dla radnych ważny był fakt,
że Rada Miasta tak jednoznacznie negatywnie oceniła działalność Burmistrza w 2004 roku.
Natomiast wielkie wzburzenie
u radnych wywołało powoływanie
się przez RIO w swoim uzasadnieniu na wypowiedzi radnych,
które nigdy nie zostały wypowiedziane lub którym zupełnie zmieniono sens, przez co radni ci zostali narażeni na śmieszność
wśród swoich wyborców.
Radni próbowali dociekać,
skąd RIO wzięło takie wypowiedzi. Według wyjaśnień Burmistrza, RIO wystąpiło z pismem do Urzędu Miasta
o przekazanie zatwierdzonego
protokołu z Sesji absolutoryjnej. Ponieważ protokół nie był
jeszcze zatwierdzony Urząd
Miasta wysłał protokół w takiej
postaci, w jakiej było to możliwe. Analiza przesłanego do
RIO materiału wykazała, że zawiera on bardzo wiele błędów,
skrótów, pomylone nazwiska
i osoby. Jest niezgodny z nagraniem z przebiegu Sesji.

Za największe kuriozum
uznano wypowiedź jednej z radnych, która wykazywała na Sesji, że mimo wielu interwencji
Komisji Społecznej i mimo zapisania w sprawozdaniu, że zostało to wykonane, do dnia dzisiejszego MZK nie odnowiło
pomalowanej przez wandali fasady budynku gminnego przy
ul. Torfowej, przez co budynek
ten szpeci nasze miasto. W protokole wysłanym przez Urząd
do RIO znalazło się natomiast
takie sformułowanie-wypowiedź radnej z Sesji: „W sprawozdaniu z działalności MZK
(część sprawozdania z realizacji
budżetu) widnieje taka pozycja
dot. budynku gminnego przy ul.
Torfowej, że zostały tam przez
wandali pomalowane ściany.
Kiedy przeczytałam, że to zostało zrobione bardzo się ucieszyłam, ponieważ długo zabiegaliśmy o interwencję w tej
sprawie.“
Radni zwracali też uwagę na
niezrozumiałe dla nich przeświadczenie RIO, że wszystkie
inwestycje zapisane w budżecie
2004 roku zostały przez Burmistrza wykonane, kiedy właśnie
niezrealizowanie
inwestycji
przez Burmistrza było głównym
powodem nieudzielenia absolutorium.
Rada Miasta zdecydowała
wystąpić do RIO ze zdecydowanym protestem przeciwko takim, nie mającym precedensu
w dotychczasowej współpracy
RIO z Radą Miasta w Ząbkach,
działaniem ze strony RIO. Najprawdopodobniej radni zdecydują się na ponowne głosowanie uchwały o nieudzieleniu
absolutorium.
red

Uwaga! Śmieciarze!

Jeszcze zdarzają się przypadki, że śmieci zamiast trafiać posegregowane do poszczególnych
pojemników są wyrzucane obok
nich. Takie wyrzucanie śmieci
psuje estetykę naszego miasta.
Przestępcy powinni się nie tylko
wstydzić swoich zachowań, ale
również spodziewać się odpowiednich kroków karnych. Ku
przestrodze dla wandali, należy
przypomnieć, że posypały się
pierwsze mandaty. Dla przykładu, osoba wyrzucająca śmieci
przy torach na zapleczu ul. Jana
Pawła II została złapana na tym
procederze. Zapłaciła mandat,
ponadto funkcjonariusz Policji
dopilnował, aby sprawca pozbierał wyrzucone śmieci.

Śmieci powinny trafiać tam
gdzie ich miejsce, do odpowiednich pojemników, a nie obok
nich. Jest to nie tylko przestępstwem i grzechem, ale przede
wszystkim oznaką braku kultury,
poszanowania własnych i cudzych
pieniędzy z podatków (ktoś to
musi sprzątnąć). Nie powinniśmy
tolerować takich zachowań. Należy dać znać o takim procederze
odpowiednim służbom porządkowym. W Ząbkach takich brudasów nie potrzebujemy, a wręcz
będą karani. Jeśli komuś odpowiada takie brudne otoczenie powinien wrócić tam, gdzie nabył takie naganne wychowanie.
red.

"DNI ZĄBEK" w 2005 r.
W ramach obchodów Dni Ząbek planowane są następne
atrakcje:
16.09. 2005 (piątek) Planowana
jest na stadionie plenerowa
projekcja filmowa.
17.09.2005 (sobota), godz.
przedpołudniowe – biegi przełajowe organizowane w Parku
Miejskim przez Szkołę Podstawową Nr 2.
Ok. godz. 15 – Mecz piłki noż-

nej, w którym udział weźmie samorząd kontra... (uczniowie, nauczyciele, chętni mieszkańcy).
godz. 19 – wernisaż w Galerii
MOK: obiekty zabytkowe Ząbek – prace konkursowe, koncert okolicznościowy.
18.09.2005 (niedziela) – FESTYN MIEJSKI Z OKAZJI
DNI ZĄBEK i 80-LECIA
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZĄBKACH.

PROGRAM
915 – Zbiórka jednostek straży
pożarnych na ul. Orlej,
945 – Wymarsz jednostek do
kościoła,
l000 – Msza święta, o Poświęcenie nowego samochodu
pożarniczego,
00
12 – Uroczystość na terenie
Parku Miejskiego,
• Powitanie,
• Podniesienie flagi narodowej,

IMPREZA INTEGRACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR l
W czwartek l czerwca przy
Szkole Podstawowej nr l odbył
się Wielki Festyn z okazji Dnia
Dziecka. W organizację włączyło
się w tym roku Koło Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
oraz Miejski Ośrodek Kultury.
Wspólna praca na rzecz przybyłych dzieci zaowocowała ogromną ilością atrakcji, w których
wszystkie starsze i młodsze pociechy mogły korzystać za darmo.
Przy sali gimnastycznej rozstawiona została estrada, na
której cały czas odbywały się
występy szkolnych artystów obdarzonych talentami wokalnetanecznymi i aktorskimi. Każdy
uczeń po zaprezentowaniu swoich umiejętności obdarowywany był wspaniałymi nagrodami.
Scena oblegana była także
przez dzieci, które licznie brały
udział w konkursach przygotowanych przez nauczycieli. Nad
całością spotkania czuwał aktor
pan Jerzy Leśniewski, który zabawiał widzów swoim ogromnym poczuciem humoru.
Uczniowie mieli także okazję
uczestniczyć w pokazach bractwa
rycerskiego, które w tym dniu
zmieniło boisko szkolne w obozowisko z czasów monarchii piastowskiej. Dzieci chętnie przymierzały pancerze i próbowały
swych sił w walce na miecze,
strzelaniu z łuku i rzutu toporem.
Młodsi z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się pokazom
walk, toczonym przez wojów.
Dużym powodzeniem, jak co
roku, cieszył się dmuchany zamek, na którym swój czas zapewnione miały także zaproszone
maluchy z Przedszkola Skrzat.
Wspólna zabawa na zjeżdżalni

sprawiła dzieciom wiele radości.
Niesłabnącym powodzeniem
cieszyła się także loteria fantowa
Koła Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej, która wabiła wieloma atrakcyjnymi upominkami.
Na boisku w tym dniu roiło się
od atrakcji. Dzieci mogły uczestniczyć w grach i zabawach przygotowanych przez nauczycieli,
malować na chodniku, kreować
swoje twarze w punkcie makijażu. Po wielu wyczerpujących
propozycjach dzieci, rodzice i zaproszeni goście chętnie spędzali
czas w szkolnej kawiarence,
gdzie za symboliczną złotówkę
serwowano pyszne wypieki rodziców, kawę i herbatę. Dochód
z kawiarenki był kolejną szkolną
cegiełką na nasze upragnione lodowisko. Bardziej wygłodniali
uczestnicy imprezy mogli posilić
się pyszną grochówką przygotowaną przez szkolny bufet.
Tego dnia uczniowie bardzo
niechętnie wracali ze szkoły do
domu.
W czwartek w szkole odbył się
wernisaż twórczości artystycznej
uczniów, których prace tworzone
były podczas lekcji techniki, kółka plastycznego oraz zajęć z origami. Wystawa cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Zwieńczeniem
trzydniowej
współpracy Szkoły, Koła i MOKu było spotkanie w Galerii MOK
przy ulicy Orlej. Mieszkańcy Ząbek i zaproszeni goście mogli podziwiać piękne prace wykonane
przez podopiecznych Koła. Spotkanie uświetnił występ klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 2. dzieci dały wspaniały,
żywiołowy pokaz. Recytowały

O czym radzą radni?
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, jak już niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, posiadają wiele pasji
i zainteresowań. Duża grupa
młodzieży uczęszcza na zajęcia
kółka historycznego, które prowadzi nauczycielka historii- pani
Elżbieta Gaworek. Uczniowie na
tych dodatkowych lekcjach poszerzają swoją wiedzę o dawnych
czasach, odbywając czasami lekcje historii w terenie. Tak było na
przykład wówczas, gdy zwiedzali
Łazienki Królewskie w Warszawie lub oglądali miejsca upamiętniające wydarzenia związane
z Bitwą Warszawską. Ten ostatni
wyjazd sponsorował burmistrz
naszego miasta, pan Jerzy Boksznajder, który, obecny na zajęciach kółka historycznego, przypomniał, że w tym roku przypada
85 rocznica Cudu nad Wisłą oraz
zaproponował wycieczkę do Nieporętu, Ossowa i Radzymina-

miejscowości, gdzie w roku 1920
toczyły się bohaterskie walki
w obronie Warszawy.
Na kółku historycznym młodzież nie tylko uczy się historii
naszego kraju, ale również poszerza swoją wiedzę na temat
funkcjonowania współczesnego
społeczeństwa. 19 maja 2005r.
uczniowie gościli na zajęciach
radnego, pana Marka Połomskiego. Z lekcji historii wiedzieli już, że „radny” to pojęcie, które było używano już w XVII
wieku, a którym zastąpiono
dawniejszą nazwę „rajca”. Pan
Połomski jest radnym, czyli
członkiem rady gminy w Ząbkach od roku 1990, kiedy to odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Jego praca polega, jak
sama nazwa wskazuje, na radzeniu, to znaczy współpodejmowaniu ważnych decyzji dotyczących losów naszego miasta.
Radni podejmują więc decyzje,

wiersze, śpiewały i tańczyły w rytmie popularnych szlagierów.
W uroczystości wzięli tak że harcerze z zaprzyjaźnionej 13 wołomińskiej drużyny harcerskiej,
którzy przygotowali gry i zabawy
dla uczestników spotkania.
W międzyczasie organizatorzy imprezy złożyli podziękowania na ręce zastępcy starosty
powiatu wołomińskiego p.
Grzegorza Dudzika oraz Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – p. Macieja
Burakowskiego za pomoc w finansowaniu imprezy.
Przewodnicząca Koła TPD p.
Elwira Kurzajewska wyraziła
wdzięczność wszystkim, którzy
wspierają działalność na rzecz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Odznaczenie „Serce
na dłoni” nadane przez Krajowy
Komitet Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej
przyznano: p. Agnieszce Żochowskiej, p. Iwonie Krawczyk,
p. Maciejowi Burakowskiemu, p.
Grzegorzowi Dudzikowi i p. Jerzemu Boksznajderowi.
Odznaczenie
„Przyjaciel
Dziecka” przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
otrzymali: p. Dorota Niemyjska,
p. Urszula Wielgat, p. Joanna
Zielińska, p. Helena Król, p. Anna Kozioł, p. Sławomir Skotnicki, p. Dariusz Kurzajewski i p.
Michał Frelik. Współpraca wyszła na dobre organizatorom,
którzy pragną nie tylko integracji
dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, ale także wszystkich środowisk ząbkowskich w pracy na
rzecz naszych wspólnych dzieci.
Organizatorzy
czy za pieniądze, którymi dysponuje w danym momencie gmina,
wyremontować drogi, zbudować
nową szkołę, czy może przeznaczyć je na jakiś inny, równie
ważny, cel.
Uczniowie zadawali panu Połomskiemu także pytania dotyczące jego prywatnego życia. Dowiedzieliśmy się, że z wykształcenia
jest on teologiem i bardzo lubi
czytać książki. Za oglądaniem telewizji raczej nie przepada, a to
dlatego, że rzadko pokazuje ona
coś naprawdę godnego uwagi.
Młodzież była zachwycona tym,
że pan radny traktował ich bardzo
poważnie, cierpliwie odpowiadał
na wszystkie, nawet te najdziwniejsze pytania, a na koniec spotkania pożegnał się, osobiście podając rękę każdemu uczniowi. Te
zajęcia na długo pozostaną w ich
pamięci, z pewnością też poszerzyły wiedzę dotyczącą funkcjonowania oraz roli samorządów terytorialnych.
Małgorzata Sobotka
Elżbieta Gaworek

• Kronika,
• Odznaczenia strażaków,
• Wystąpienia okolicznościowe gości,
• Występ orkiestry dętej OSP
Pilawa (ok. 14°° do 1430),
1430 – Prezentacja Szkoły Podstawowej Nr l,
1500 – Prezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2,
1530 – Prezentacja Zespołu
Szkół Katolickich,
1600 – Prezentacja Gimnazjum
Nr l,
1630 – Prezentacja Gimnazjum
Nr 2,
1700 – Ogłoszenie wyników
konkursów (m. in. plastycznego, o ruchu drogowym),
1730 – Prezentacja dzielnicowych,
1830 – Koncert zespołu „The
Black“ (covery),

2000 – Zakończenie festynu.
Pomiędzy prezentacjami szkół
będą przeprowadzane na scenie konkursy dla dzieci.
Poza sceną:
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, stoisko z własnym logo, kawiarenka, loteria fantowa, pokazy
akrobatyczne na koniach, stoisko Policji (konkurs o ruchu
drogowym przygotowany przez
Policję), koło garncarskie –
możliwość wykonania prac własnych w czasie trwania festynu,
prezentacja
przygotowana
przez służby ochrony, punkt informacyjny MOK (konkurs plastyczny), zamki pneumatyczne,
ścianka wspinaczkowa, przejażdżki konne, stoisko z książkami, punkty gastronomiczne.
MOK

Złote Gody
25 czerwca br. w ząbkowskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się
uroczystość z okazji 50 rocznicy ślubu Jerzego Zygmunta i Teresy Góra. Jubilaci z okazji tak długiego pożycia małżeńskiego otrzymali od
przewodniczącego Rady Miasta Ignacego Jarzyło oraz burmistrza Jerzego Boksznajdera gratulacje i życzenia.
red.

Przegląd Piosenki Przedszkolnej
W sali widowiskowej Parafii Św. Trójcy odbył się 17 czerwca br.
Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Przegląd został zrealizowany
przez Miejski Ośrodek Kultury. Udział wzięły przedszkolaki
z Przedszkoli Publicznych „Skrzat”, „Zielony Dinek”, „Leśny Zakątek” oraz Katolickiego Przedszkola im. Jana Pawła II oraz klasy
„0” ze szkół podstawowych. Dzieci świetnie się bawiły przedstawiając programy kabaretowe. W zamian za aktywny udział w przeglądzie każde przedszkole otrzymało nagrodę od Miejskiego
Ośrodka Kultury.
red.

Uczniowie wzorowi w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach
– rok szkolny 2004/2005
1. Papierowska Kamila 1a – 4,85
2. Urbańska Klaudia 1a – 4,92
3. Tur Katarzyna 1a – 4,77
4. Białoszycka Ewelina 1b – 4,92
5. Pawłowski Konrad 1b – 5,23
6. Paziewski Rafał 1b – 5,23
7. Piekarz Karolina 1b – 5,08
8. Sękielewska Kamila 1b – 4,85
9. Tkaczyk Michał 1b – 5,00
10. Sikora Magda 1c – 5,23
11. Żaboklicki Jakub 1c – 5,08
12. Kapusta Joanna 1c – 4,92
13. Żero Aleksandra 1c – 4,77
14. Dowalla Krzysztof 1d – 4,92
15. Gontarz Łukasz 1d – 5,08
16. Hnatowski Bartosz 1d – 5,08
17. Kiciński Michał 2a – 4,85
18. Lalak Karolina 2a – 5,08
19. Lasecka Marta 2a – 5,08
20. Radzikowska Monika 2a – 4,92
21. Król Katarzyna 2a – 5,31
22. Dusza Maciej 2b – 5,00
23. Gnatowska Agata 2b – 5,08
24. Jakacka Magdalena 2b – 4,85
25. Karolak Ewelina 2b – 5,08
26. Witkowski Wiktor 2b – 5,00
27. Wachowicz Łukasz 2b – 5,23
28. Jakubiak Marta 2c – 4,85
29. Krajewska Karolina 2c – 5,08
30. Lipiński Karol 2c – 4,85
31. Małetka Tomasz 2c – 4,85
32. Medyk Anna 2c – 5,08
33. Czekanowski Stanisław 2e – 4,75
34. Grudziąż Katarzyna 2e – 5,08
35. Ruszkowska Ewelina 2e – 4,92
36. Breda Anna 2f – 5,00
37. Skórko Paweł 2f – 4,76
38. Chudzik Magdalena 3a – 4,93
39. James Patrycja 3a – 5,30
40. Tkaczyk Oliwia 3a – 5,0

41. Chudzik Piotr 3b – 5,14
42. Kesler Sylwia 3b – 4,86
43. Maleszewska Aleksandra 3b – 4,79
44. Olszewski Mateusz 3b – 5,21
45. Rozbicka Karolina 3b – 5,0
46. Stępniak Marcin 3b – 5,0
47. Tarasewicz Konrad 3b – 5,0
48. Trzcińska Katarzyna 3b – 5,14
49. Wojnarska Sylwia 3b – 5,07
50. Buczyńska Martyna 3c – 5,14
51. Budniak Małgorzata 3c – 5,29
52. Dąbrowska Julia 3c – 4,93
53. Dąbrowski Mariusz 3c – 5,21
54. Grabowska Maria 3c – 4,79
55. Jankowska Diana 3c – 4,79
56. Kaczmarczyk Agnieszka 3c – 4,93
57. Król Kamil 3c – 5,07
58. Pietrak Aleksandra 3c – 5,50
59. Zalewska Daria 3c – 4,79
60. Soćko Sylwia 3c – 4,79
61. Brojek Jakub 3c – 4,79
62. Gorczyca Ewa 3d – 5,0
63. Góra Pamela 3d – 5,07
64. Kłusek Aleksandra 3d – 5,21
65. Łęgosz Izabella 3d – 5,21
66. Franczuk Artur 3e – 5,00
67. Gadomski Kamil 3e – 4,79
68. Kuta Olga 3e – 4,86
69. Małetka Szymon 3e – 5,14
70. Siwek Grzegorz 3e – 4,79
71. Wiśniewska Aleksandra 3e – 5,21
72. Badowska Olga 3e – 5,36
73. Głowacka Angelina 3e – 5,43
74. Trocińska Alicja 3e – 5,21
75. Trzpil Tomasz 3e – 5,21
76. Szewczyk Sylwia 3e – 4,79
77. Trzpil Piotr 3f – 5,0
PG nr 2
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Zdobywamy laury w informatyce

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach już po raz
kolejny pokazali, że programowanie grafiki w języku Logo
jest im bardzo dobrze znane.
Tym razem 10 osób z klas VI
przystąpiło do ogólnopolskiego
konkursu informatycznego dla
uczniów szkół podstawowych –
Liga zadaniowa.
Konkurs ten został ogłoszony na stronach internetowego
Klubu Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych podręcznika
„Lekcje z komputerem”.
Zmagania konkursowe trwały od października 2004r. do
maja 2005r.
Co miesiąc uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania
graficzne w środowisku Logo.
W Internecie publikowane były

zadania, wyniki i aktualny ranking uczestników konkursu.
10 czerwca 2005r. w siedzibie
WSiP w Warszawie odbyło się
uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie dyplomów i upominków dla uczniów i szkół.
Warto podkreślić, że w konkursie brało udział ponad 110
osób. Jesteśmy bardzo dumni
z wybitnych osiągnięć naszych
uczniów.
Laureatem II miejsca został
Piotr Majek ucz. kl. 6F.
Laureaci III miejsca to: Paulina Ogrzewała ucz. kl. 6B i Katarzyna Hieronimczuk ucz. kl. 6E.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów (już w gimnazjum).
opiekun konkursu
Małgorzata Goździak

"Twórz razem z nami"
W niedzielę 19 czerwca o godzinie 16: 00 Miejski Ośrodek
Kultury był gospodarzem pikniku
rodzinnego pod hasłem „Twórz
razem z nami”. Impreza ta odbyła się na ul. Orlej, gdzie osiedlowy
pasaż wykorzystany był jako scena, jak również jako miejsce dobrej zabawy dla dzieci jak i ich rodziców. Organizatorzy podczas
tego spotkania przewidzieli wiele
atrakcji, między innymi: otwarcie
wystawy malarstwa, rysunku, ceramiki i witrażu uczestników zajęć prowadzonych przez MOK,
występy laureatów XV Festiwalu
Piosenki, rodzinne malowanie
obrazu czy też możliwość udziału
w loterii fantowej Koła TPD.
Młodzież koła teatralnego MOK
zabawiała widzów odgadywaniem tytułów znanych wierszyków, jak również jeżdżąc na rolkach
wśród
uczestników
zachęcała do zabawy w „wyciąganie szczęśliwych losików“, które
zawierały życzliwe rady, życzenia
oraz numerki, pod którymi ukryte były nagrody.
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Największą jednak atrakcją
okazał się tort przygotowany
przez mamy z Koła TPD. Prezent ten był duży, pachnący
i słodki ale.... nie można go było
zjeść używając łyżeczki. Na dowód tego, że tort niekoniecznie
trzeba jeść łyżeczką na pasażu
ukazało się dużo uśmiechniętych twarzy ozdobionych obficie
bitą śmietaną.
Należy tu także, a może
przede wszystkim przedstawić
ciekawą postać wodzireja - pana Janusza Leśniewskiego, który przez cały czas trwania imprezy zabawiał i rozśmieszał
przybyłych gości. Specjalnie zamówiona przez organizatorów
pogoda dopisała, uśmiech na
twarzach uczestników był bardzo widoczny, pasaż na Orlej na
czas imprezy służył jako centrum rozrywki- zatem piknik rodzinny był spotkaniem udanym,
czego życzymy sobie także
w przyszłym roku.
MOK

Idea zorganizowania Dnia
Papieskiego w naszym mieście,
narodziła się w obliczu wydarzeń związanych z chorobą
i śmiercią Jana Pawła II. Ten tydzień, dziś nazywany Wielkim
Tygodniem i Narodowymi Rekolekcjami miał szczególne
znaczenie dla nas – młodych, do
których zmarły Papież szczególnie często się zwracał, także na
chwile przed swoim odejściem
do domu Ojca. Czas ten był dla
nas ważny z kilku powodów.
Po pierwsze było nam dane
odkryć na nowo jak wielkim
i cennym darem był pontyfikat
wielkiego Polaka. My – nadal
młodzi, ale już zaczynający dorosłe i w pełni odpowiedzialne życie, zostaliśmy w pewien sposób
osieroceni – nie pamiętamy
wszak świata, Kościoła, ani naszej Ojczyzny bez Niego, Papieża
Pielgrzyma, który był niekwestionowanym autorytetem i niedościgłym wzorem postępowania. Pełnia tego świadectwa
objawiła się szczególnie wyraźnie
w tamte dni. Na początku wywołało to wielki żal, później przepełniająca serca wdzięczność,
a także chęć poprawy swojego
życia i postępowania w zgodzie
ze słowami Ewangelii.
Po drugie – dane nam było żyć
przez tydzień w kraju, w jakim
zawsze chcieliśmy żyć, ale, wobec
obrazu kreowanego przez media,
wydawało się że nawet marzenie
o takiej solidarności i jedności ludzi o różnych przecież przekonaniach, jest pozbawione podstaw.
Tymczasem okazało się, że postawa braterstwa, wzajemnego szacunku a przede wszystkim doświadczenie wspólnoty, czy to tej
religijnej, czy narodowej, drzemią gdzieś głęboko w nas. Dla
wielu młodych te dni, wspólne
trwanie na modlitwie i zadumie,
mogą stać się przeżyciem pokoleniowym – już dziś przecież mówi
się o „Pokoleniu JPII”.
Mamy jednak świadomość,
że poryw uczuć, choćby najczystszych i najszlachetniejszych,
wreszcie przeminie, że jest to
tylko ziarno, z którego może wyrosnąć dojrzała, bo głęboko zakorzeniona wiara. Mamy też
świadomość ludzkiej słabości,
ulotności nie pielęgnowanej pamięci, wobec czego zdecydowaliśmy się na podjęcie tego wspólnego wysiłku. Jedyne co dziś
mamy to ta chęć, by słowa i nauka Papieża trwała w nas, byśmy

nie zawiedli pokładanej w nas
wiary. W tym celu spontanicznie
powstała grupa inicjatywna, która powoli się rozrasta, złożona
z młodzieży i studentów naszego
miasta. Chcemy, aby praca nad
organizacją Dnia Papieskiego
w naszym mieście zbliżała nas
do siebie i do Ojca, by ten bezinteresowny trud umacniał nas
i był naszym darem dla społeczności Ząbek, podzielonej i w dużej części nieidentyfikującej się
z miejscem swego zamieszkania.
Właśnie zanik życia wspólnotowego, widoczny w całym społeczeństwie, apatia i zniechęcenie
to główne symptomy życia społecznego sprzed Narodowych
Rekolekcji. Chcemy to zmienić,
przełamać też opory tkwiące
w nas i zacząć od „swojego
ogródka”, naszej małej ojczyzny.
Dzień Papieski obchodzony
jest od kilku lat, w tym roku
przypada on na 16. października,
czyli dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Chcemy
nadać temu wydarzeniu dwa wymiary. Z jednej strony byłby to
wymiar czysto duchowy, chcemy
zjednoczyć się w modlitwie na
wspólnej mszy świętej. Byłoby to
przypomnienie i nawiązanie do
tej niezwykłej eucharystii, jaka
miała miejsce w przeddzień pogrzebu Ojca Świętego, która skupiła takie mrowie mieszkańców.
Zważywszy, że wielu z nich trwało na modlitwie w innych miejscach, choćby w Warszawie czy
Rzymie, świadczy to o wielkim
poruszeniu serc mieszkańców
naszego miasta. Dlatego chcielibyśmy, aby była to ogólnoząbkowska msza w parku miejskim,
koncelebrowana przez kapłanów
ze wszystkich trzech ząbkowskich parafii, z udziałem licznych
wspólnot, które działają w parafiach choć często pozostają niezauważone.
Jako znak zasiania w nas ziarna za sprawą świadectwa Jana
Pawła II chcielibyśmy, by ojcowie naszego miasta, w obecności
mieszkańców, posadzili w parku
miejskim dąb „Lolek”, jako pamiątkę i wotum Ząbkowian, za
dar pontyfikatu Polaka. Aby
nadać temu gestowi większe znaczenie i powagę, chcemy umieścić w korzeniach młodego dębu,
zwój z rotą przysięgi lub uroczystą deklaracją podpisaną przez
mieszkańców naszego miasta.
Ów zwój chcemy wyłożyć w kolejnych parafiach naszego miasta

w niedziele poprzedzające Dzień
Papieski, by mógł zostać przeczytany, zaakceptowany i podpisany
przez jak największą liczbę ludzi.
To miałoby charakter swoistego
przygotowania wspólnot parafialnych do Dnia Papieskiego.
Wreszcie – chcielibyśmy tego
dnia uwiecznić zgromadzonych
mieszkańców na „fotografii rodzinnej Ząbkowiaków”, na wzór
choćby zdjęcia z krakowskich
błoni z ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wydaje
się nam, że takie zdjęcie byłoby
bardzo ciekawym gestem, zmierzającym do konsolidacji i odnalezienia wspólnej tożsamości
starych i nowych mieszkańców
naszego miasta.
Po czwarte wreszcie, choć
jest to jeszcze w sferze nieskonkretyzowanych planów, chcemy
by po mszy odbył się tam festyn,
podczas którego byłyby zbierane pieniądze na Dzieło Nowego
Tysiąclecia, zakończony słuchaniem słów Papieża i apelem jasnogórskim.
Mamy oczywiście świadomość, że wiara daleka jest od
wszelkich festynów, że to coś
więcej niż zewnętrzna pompa,
jednak w ten sposób chcemy tylko przypomnieć tamte niezwykłe dni i cieszyć się wspólną
obecnością i trwaniem wobec
wspólnie wyznawanych wartości.
Inicjatywa ta znalazła akceptację Burmistrza naszego miasta, a także Proboszcza parafii
Miłosierdzia Bożego, wiemy
jednak, że czeka nas jeszcze daleka droga, by zrealizować założone cele. Naszym pragnieniem
jest, by w organizację tej uroczystości włączyło się jak najwięcej osób, szczególnie jak my
– młodych, którzy do tej pory
nie angażowali się w sprawy naszej społeczności, a także liczne
instytucje, wspólnoty i organizacje działające na terenie Ząbek. Zapraszamy zatem do
współpracy wszystkich mieszkańców naszego miasta, którym
bliskie są przedstawione tu
idee. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy:
Jacek Wiśnicki:
jacewis@poczta.onet.pl –
przedstawiciel grupy
inicjatywnej do organizacji
obchodów Dnia Papieskiego
w Ząbkach.
Sylwester Marzoch:
Sylwester.Marzoch@zabki.pl –
sekretarz gminy Ząbki.
Jacek Wiśnicki

"Nie lękajcie się!"

Montaż – wzbogacony ulubionymi piosenkami Ojca Świętego i przemówieniem skierowanym do młodych z bohaterskiego
Westerplatte – przygotowały panie z biblioteki z uczniami klasy
5c. Widownia (dyrekcja szkoły,
nauczyciele, oraz uczniowie klas
5-tych i 6-tych) z wielkim skupieniem wysłuchała montażu,
a w niejednym oku zakręciła się
łza. Oto ostatnie słowa tych
wzruszających tekstów:
„Długi był pontyfikat Jana Pawła
II i bogaty w niezwykłe wydarzenia. Także dla nas, Polaków,
wśród których stawał aż dziewięć
razy. Słuchaliśmy Go uważnie,
coraz uważniej. I coraz bardziej
pragnęliśmy, by nas pouczał,
wskazywał nam drogę. Przyrzekaliśmy Mu, że nie zawiedziemy

– pod Giewontem i na warszawskim Okęciu, gdzie żegnając się
z nami mówił „Żal odjeżdżać“.
I dziś jeszcze powtarzamy: możesz na nas liczyć Ojcze Święty.
Tylko czy na politycznym rozgardiaszu lustracyjnym nie odrzucimy ducha miłości i pojednania?
Czy w wyścigu o stanowiska nie
zapomnimy o tym, że one oznaczają służbę, a nie przywileje?
Czy w każdym dniu i w każdym
miejscu pracy będziemy pamiętać, że Ojczyzna to nasz wielki,
zbiorowy obowiązek?
Jeśli tak, to możemy być
pewni, że Jan Paweł II spokojny, iż swą misję wypełnił, z okna
niebiańskiego pałacu będzie
nam błogosławił.“
B. Tymińska

Dzień Papieski w Ząbkach

„Nie lękajcie się! Otwórzcie
na oścież drzwi Chrystusowi!
Jego zbawczej władzy otwórzcie
granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji rozwoju. Nie lękajcie się!
Chrystus wie co jest w człowieku. Tylko On to wie!“
Dnia 31 maja 2005 r. odbył
się w bibliotece SP nr 2 montaż
literacki poświęcony przesłaniu
Jana Pawła II. Do tej uroczystości dołączyli uczniowie klas szóstych: 6b, 6c, 6d – prezentując
scenki biblijne przygotowane
pod kierunkiem nauczycieli polonistów: p. M. Chibowskiej i p.
M. Sobotki.

DNI OTWARTE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZĄBKACH
W kwietniu i maju bieżącego roku odbyły się dni otwarte
szkoły, na które zaproszeni
zostali uczniowie klas szóstych
i ich rodzice. Celem tych spotkań było zapoznanie przyszłych absolwentów szkoły
podstawowej z pracą i działalnością naszej placówki.
Wszystkich, którzy zaszczycili nas swoim przybyciem,
bardzo gorąco przywitała dyrektor szkoły – pani Małgorzata Zyśk.
Goście mieli możliwość
obejrzenia występów uczniów
z koła teatralnego, którzy pod
kierunkiem pani Anny Kozioł
przygotowali program okolicznościowy – recytację poezji
Ojca Świętego Jana Pawła II.
Uczennice z zespołu wokalnego „Forte”, razem ze swoją
opiekunką panią Jadwigą Żaboklicką, zaprezentowały nastrojowe pieśni, przeplatane
muzyką poważną w wykonaniu jednego z uczniów naszego Gimnazjum. W ten sposób
młodzież pragnęła wyrazić
wdzięczność papieżowi – Polakowi za dar obcowania
z Nim i nadzieję jaką nam
wszystkim pozostawił odchodząc do domu Ojca.
Po chwilach zadumy i refleksji przyszedł czas kolejnego spotkania. W maju podczas
dnia otwartego nasi szkolni
artyści zaprezentowali nieco
swobodniejszy repertuar sceniczny. Obok występów teatralnych i muzycznych, nie
zabrakło popisów tanecznych
w wykonaniu szkolnego zespołu tańca nowoczesnego,
pod kierunkiem pani Elżbiety

Kucharskiej.
Kolejną atrakcją było zwiedzanie szkoły i rozmowy w kuluarach
z
nauczycielami
i uczniami naszego Gimnazjum. Na koniec uroczystości
odbyło się spotkanie wszystkich przybyłych gości z dyrektorem i pedagogami naszej
placówki. Zaprezentowane zostały osiągnięcia dydaktyczne
i artystyczne szkoły oraz wyniki
egzaminów gimnazjalnych.
W naszym Gimnazjum staramy się utrzymać wysoki poziom nauczania, a wyniki egzaminacyjne w kolejnych latach
dowodzą, iż udaje się to z dobrym skutkiem. Zawsze plasujemy się powyżej średniej kraju,
województwa
mazowieckiego, powiatu i gminy. Tegoroczny egzamin 55
uczniów (1/3 trzecioklasistów)
napisało bardzo dobrze, uzyskując od 95 do 75 punktów.
Najwyższą średnią w kraju
miało województwo mazowieckie – 60,33, a nasi uczniowie uzyskali średnią 65,62, tak
więc 5,29 punktu powyżej Mazowsza. Był to oczywiście wynik znacznie wyższy niż średnia
powiatu 58,66 i średnia gminy
64,74. Taki rezultat to bez wątpienia zasługa nauczycieli, rodziców, a nade wszystko trzecioklasistów, którzy dołożyli
wszelkich starań, aby dobrze
przygotować się do egzaminu.
Myślimy również, że ambitny
cel jaki sobie postawiliśmy,
przeprowadzenia i analizy wyników trzech próbnych egzaminów, pomaga nam rozpoznać trudności z jakimi
borykają się uczniowie, a na-

stępnie ukierunkować młodzież tak, aby popełniali jak
najmniej pomyłek. Ciężka praca naszych gimnazjalistów
i wytrwałość daje również satysfakcję w postaci innych znaczących osiągnięć dydaktycznych,
artystycznych
i sportowych.
Do najważniejszych
w ostatnich trzech latach należą: tytuły laureatów konkursów przedmiotowych – historycznego i informatycznego
oraz finalistów konkursów
przedmiotowych z informatyki
i ostatnio z wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej (WOS).
Nasi uczniowie co roku zajmują wysokie miejsca w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim
i powiatowym. W ostatnich
trzech latach szkoła zajęła m. in.
I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie „Mój szkolny kolega
z Afryki” organizowanym przez
MENiS i Episkopat Misji,
I miejsce w Konkursie Diecezjalnym o Eucharystii, bardzo
dobre i dobre wyniki oraz wyróżnienia w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym
„Kangur” i „Alfik”, bardzo dobre, dobre wyniki oraz wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko –
Planeta”, wyróżnienia i bardzo
dobre wyniki w Ogólnopolskich
Konkursach
Historycznych
„Krąg” oraz „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego...“, jak
również
wysokie
miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie
Polonistycznym „Albus“. Ostatnio nasi nauczyciele i uczniowie
angażują się w szereg konkur-

sów międzynarodowych, ogólnopolskich i powiatowych z języka angielskiego, odnosząc
i w tej dziedzinie liczne sukcesy
– wysokie lokaty i wyróżnienia.
W ciągu ostatnich lat nie
brakowało też osiągnięć recytatorskich, teatralnych i wokalnych. W konkursach powiatowych 'Cyprian Kamil Norwid –
poeta naszej Ziemi', 'Ludowizna w Jadowie' oraz w konkursie wiedzy o powiecie, każdego
roku zajmowaliśmy czołowe
miejsca i wyróżnienia. Nasze
uczennice zdobywały wysokie
lokaty i wyróżnienia na powiatowych festiwalach piosenki,
których finały odbywają się
w ząbkowskim MOK – u.
Współpraca
z
Miejskim
Ośrodkiem Kultury owocuje
też sukcesami naszych uczniów
i absolwentów na wojewódzkich przeglądach zespołów teatralnych, a było to raz trzecie
i trzy razy pierwsze miejsca na
Mazowszu.
Sukcesów sportowych nie
sposób w tym miejscu wyliczyć,
ale warto nadmienić, że za całokształt uzyskanych osiągnięć
Szkolny Związek Sportowy
przyznawał naszemu Gimnazjum dwa razy trzecie i trzy razy drugie miejsce w Powiecie.
Szkoła to nie tylko sukcesy
i porażki, ale również codzienne obcowanie ze sobą, to praca
na rzecz społeczności szkolnej.
Ogromny wysiłek, ale i satysfakcję przynosi realizacja
wspólnych projektów takich
jak: 'Otrzęsiny klas pierwszych', 'Dzień Europy', 'Dzień
Wiosny', 'Festyn szkolny' i 'Bal
absolwentów'. Zaangażowanie

uczniów, nauczycieli i rodziców przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy
rocznik chce wypaść jak najlepiej i dać z siebie wszystko.
W ferworze przygotowań zawiązują się nowe znajomości
i przyjaźnie. Szkoła tętni życiem i tryska radością.
Na koniec przychodzi zawsze czas na podsumowanie.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą być dumni z efektów swojej pracy. Promocję
z wyróżnieniem otrzymało
w tym roku, aż 77 uczniów, nie
zabrakło również nagród za
osiągnięcia w konkursach
oraz za pracę w Samorządzie
Szkolnym,
Spółdzielni
Uczniowskiej i bibliotece.
Głębokim
optymizmem
i radością napawa nas fakt, że
nasi absolwenci dostali się do
renomowanych i stojących na
dobrym poziomie liceów warszawskich: Władysława IV,
Frycza Modrzewskiego, Zamojskiego, Batorego, Witkacego, Barbossa, Mickiewicza,
Prusa, Lisa Kuli i innych.
Z całego serca im gratulujemy i życzymy powodzenia.
Dyrektor szkoły
Małgorzata Zyśk
Sprostowanie
Redakcja przeprasza dyrekcję,
nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 2 za niezamierzone
błędy w artykule „Uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr
2 w Ząbkach, którzy uzyskali
najlepsze wyniki na egzaminie
gimnazjalnym w roku szkolnym 2004/2005”
red.

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”
– konkurs wiedzy o F. Chopinie.
13 maja 2005 r. w SP 2
w Ząbkach odbył się finał międzyszkolnego konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie zorganizowanego przez p. J.
Żaboklicką. Celem niniejszego konkursu było uczczenie
195. rocznicy urodzin wielkiego kompozytora, poszerzenie
wiedzy o tym słynnym człowieku i jego utworach, podnoszenie kultury muzycznej dzieci
i młodzieży, a także integrowanie szkół z naszego miasta.
Konkurs był dwuetapowy.
I wewnątrzszkolny został
przeprowadzony pod koniec
kwietnia w Szkole Katolickiej,
Szkole Podstawowej Nr1
i Szkole Podstawowej Nr2.
Spośród wszystkich uczestników, w tym 17 ze Szkoły Katolickiej, 20 z SP1 i 35 z SP2, wyłoniono 12 finalistów, po

4 z każdej placówki. Oto oni:
1) Waćkowska Natalia
2) Parafiniuk Marcin
3) Pytel Natalia
4) Krawczyk Joanna
5) Kulikowski Wiktor
6) Kryński Kamil
7) Porzezińska Justyna
8) Piątkowska Maria
9) Krzyczkowska Marta
10) Kopania Aleksandra
11) Cwalina Joanna
12) Petrykowski Paweł
Osoby te sprawdzały swoją
wiedzę w drugim etapie konkursu – finale, który składał
się z dwu części: teoretycznej
i praktycznej.
W części teoretycznej
uczestnicy konkursu mieli za
zadanie udzielić odpowiedzi
na wybrane losowo zestawy
pytań dotyczących życia
i twórczości F. Chopina.

Wszyscy doskonale sobie
z tym poradzili i dopiero
w dogrywce udało się wyłonić
ścisłą czołówkę – 6 osób, które miały zmagać się z zadaniami przewidzianymi w części
teoretycznej. Poprzeczka została umieszczona wysoko –
finaliści musieli podać nazwy
dwu utworów Chopina po
uprzednim wysłuchaniu ich
fragmentów. Jednak i z tym
zadaniem uczestnicy konkursu poradzili sobie wyśmienicie
– jury (p. dyr Irena Małyszczuk, p. Barbara Tymińska, p.
Jolanta Stosio) znowu musiało zorganizować dogrywkę,
aby wyłonić zwycięzców.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajął Kulikowski Wiktor
z SP 1, drugie – Petrykowski
Paweł z SP 2, na trzecim zaś
uplasowała się Krzyczkowska

Zakończenie roku Koła Teatralnego MOK
10 czerwca o godzinie 17
w MOK na Orlej uczestnicy zajęć teatralnych uroczyście „zawiesili swoją działalność” na
okres wakacji. Uroczyście- to
znaczy prezentując fragmenty
całorocznych działań. Całkiem

pokaźne audytorium tzn: rodzice, koleżanki, koledzy oraz
zaproszeni mieszkańcy Ząbek
mogli obejrzeć podczas tego
spotkania inscenizacje i przedstawienia w wykonaniu zarówno młodszych jak i starszych

aktorów. Grupy młodsze (3-6
klasa szkoły podstawowej) były
wykonawcami następujących
przedstawień: „Strachy”, „Lustereczko”, „Jaś i Małgosia”,
„Decyzja należy do Ciebie”,
natomiast grupy starsze (mło-

Marta z SP 2. Gratulujemy!!!
Widownia i zaproszeni goście (burmistrzowie p. J.
Boksznajder i W. Sikorski) byli pod wielkim wrażeniem wie-

dzy, jaką zaprezentowali finaliści konkursu i nagrodzili ich
gromkimi brawami. Konkurs
prowadziła p. J. Tomczuk.
Jolanta Tomczuk

dzież gimnazjalna i licealna) zaprezentowały przedstawienia: „Ludożercy” i „Bolerko”.
Grupy starsze w tym roku na
XXV Przeglądzie Amatorskich
Zespołów Artystycznych' na
Woli zajęły I i II miejsce. Dziękujemy uczestnikom zajęć za
wspólną pracę i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że przyszły

rok będzie także owocny w pomysły, przedsięwzięcia jak i nagrody. To wszystko nie byłoby
możliwe bez dużego zaangażowania Anny Kozioł – instruktora koła teatralnego MOK. Za
tak wspaniałe przygotowanie
młodzieży do występów należą
się wyrazy podziwu.
red.
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XV Festiwal Piosenki Ząbki 2005
Finał Festiwalu odbył się 11
czerwca 2005 r. o godz. 12.00
w sali widowiskowej MOK przy
ul Orlej 8 w Ząbkach. W konkursie występowali uczniowie
i gimnazjaliści ząbkowskich
szkół. Uczestników konkursu
oceniało Jury w składzie:
przewodniczący – Waldemar
Dubieniecki – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. F. Chopina w Warszawie,
Zuzanna Skotnicka – muzyk,
Sylwester Mulik – muzykolog.
Grand Prix Festiwalu – statuetkę z mosiądzu wykonaną przez
artystę Dariusza Zielińskiego
zdobyła Barbara Staruchowicz
za piosenkę „Nadzieja”. Klasyfikacja w poszczególnych grupach
wyglądała następująco. W grupie I klas I-III Weronika Konopka zdobyła I miejsce, Angelika
Stosio zdobyła II miejsce.
W grupie II obejmującej klasy

IV – VI miejsce pierwsze (ex
aequo) zdobyli Julia Bernard
oraz Olga Sikora, drugie miejsce
zdobył Łukasz Rosiński. Trzecie
miejsce, też ex aequo zdobyli
Ewa Jarząbek i Joanna Wardawa. Wyróżnienie zdobył Jakub
Dubniak piosenką „Kiedy mi
wesoło”. W grupie III obejmującej klasy gimnazjalne nie przyznano pierwszego miejsca, drugie otrzymała Marta Frostek,
a trzecie Małgorzata Mazurek.
Wyróżniono Ewę Frąckiewicz za
piosenkę „Widzę twoją twarz”
oraz Magdę Sikorę za „Szklaną
pogodę”. Dzieciom rozdano nagrody w postaci sprzętu komputerowego (głośniki, klawiatury
multimedialne) oraz encyklopedie. Sponsorem Festiwalu była
firma Consonante Sylwestra
Mulika z siedzibą przy ul. 11 Listopada 4.
red.

"Pokochajmy Europę, by wypiękniała jednością."
(biskup Jan Chrapek)
Dnia 18 maja w SP nr 2
w Ząbkach odbył się apel pod
tytułem „Stolice Państw Unii
Europejskiej”. Impreza została
przygotowana z okazji 1. rocznicy przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Celem apelu
było przybliżenie społeczności
uczniowskiej idei wspólnoty
państw europejskich. W programie wykorzystano fragmenty mitologii greckiej, historii literatury i muzyki.
Na początku prezentacji
uczniowie barwnie i interesująco przybliżyli historię powstania
kontynentu
europejskiego.
Chwilę potem na sali rozległy się
dramatyczne dźwięki utworu
Enrico Moricone i ukazała się
przerażona boginka Europa, za
którą podążał Zeus, aby ją porwać. W ten symboliczny sposób
– jak głosi mitologia – powstała

Europa. Potem na scenę wjechał
pociąg Intercity Ząbki – Warszawa, który „zabrał” małych Europejczyków z „Dwójki” w podróż
po stolicach państw europejskich, takich jak: Warszawa,
Berlin, Londyn, Kopenhaga, Paryż. O historii i zabytkach „zwiedzanych” miejscowości informowali
przewodnicy.
Po
zakończeniu podróży, której towarzyszyła znana wszystkim piosenka „Jedzie pociąg z daleka...“, konduktor wymienił
nazwy państw, które przystąpiły
do Unii w 2004r. Ich przedstawiciele przywitali widzów pozdrowieniami w ojczystych językach.
Następnie aktorzy przybliżyli widzom historię unijnych symboli,
a więc hymnu, flagi i waluty. Na
zakończenie programu chór
szkolny pod kierunkiem p. Jadwigi Żaboklickiej wykonał

Gimnazjalne spotkania ze sztuką

Moja pierwsza "zielona szkoła"
30 maja moja klasa II d wraz
z klasą II c, II e, i III b wyjechała na zieloną szkołę nad morze
do Jastrzębiej Góry. Podróż była długa, ale przyjemna. Po
drodze zwiedzaliśmy zamek
krzyżacki w Malborku. Jednego dnia wybraliśmy się na wycieczkę do Łeby. Tam meleksami pojechaliśmy na ruchome
wydmy, które wyglądały jak
prawdziwa pustynia.

Bardzo ciekawym miejscem
okazała się katedra w Gdańsku
Oliwie. Wysłuchaliśmy tam
wspaniałego koncertu granego
na największych organach
w Europie. Innymi atrakcjami
tej wycieczki były: spacer po
molo w Sopocie, zwiedzanie
Oceanarium i wojennego statku „Błyskawica”, rejs statkiem
po gdyńskim porcie, karmienie
fok w fokarium na Helu oraz

W Publicznym Gimnazjum
Nr 1 odbyło się drugie już spotkanie z cyklu „Gimnazjalne
spotkania ze sztuką”. Tym razem gościliśmy Krzysztofa M.
Bąka, który prezentował swój
cykl graficzny „Ciało jest muzyką”. Prace zostały wykonane
techniką cyfrografii – artystycznej grafiki komputerowej.
Uczniowie mieli także okazję
wysłuchać fragmentów utworów
poetyckich autorstwa artysty.
Wiersze, w wykonaniu młodziezwiedzanie latarni morskiej
w Rozewiu.
Każdą słoneczną chwilę spędzaliśmy na plaży. Jedni budowali zamki z piasku, inni zbierali
muszelki i bursztyny spacerując
brzegiem morza.
Razem z moimi koleżankami
i kolegami przeżyliśmy tam niezapomniane chwile. Polecam
wszystkim wyprawę nad morze.
Weronika Pater kl. II d SP 1

żowej grupy teatralnej działającej przy MOK-u, pochodziły
z tomu „Trzy poematy”.
Jak podkreśla sam autor wystawiane prace powstały z potrzeby zmierzenia się z problemem plastycznym obecnym
w sztuce od dawna, mianowicie
zagadnieniem inspiracji muzycznych. W ramach zaprezentowanej grupy prac wyróżnić
można dwie ścieżki interpretacji tematu. Pierwsza „człowiek
– instrument” to próba zintegrowania w jedność biologicznej struktury ciała z mechaniczną forma instrumentu. Druga
to połączenie figury człowieka
z symbolami stosowanymi w zapisie nutowym. Autor wystawy
posługuje się raczej językiem
ascetycznym. Świadomie rezygnuje z koloru i nawiązuje do
tradycyjnych technik graficznych, m. in. drzeworytu.
Krzysztof M. Bąk jest Absolwentem ASP we Wrocławiu,

hymn UE „Odę do radości“.
Uzupełnieniem ciekawie zaprezentowanego programu artystycznego była interesująca
scenografia, w wykonaniu której duży wkład pracy mieli rodzice i uczniowie. M. in. wykorzystano w niej fragmenty
z homilii Ojca Św. Jana Pawła
II, który wielokrotnie podkreślał dziedzictwo historii, kultury
i wspólnoty losów Europy.
Imprezę przygotowali uczniowie z klasy 6d i 5e pod kierunkiem wychowawczyń: p. Małgorzaty Wrotnej i p. Małgorzaty
Chibowskiej, które również
opracowały scenariusz. Młodzież, jak zwykle, stanęła na wysokości zadania. Nie szczędziła
czasu i energii na próby i przygotowania, toteż prezentacja podobała się nauczycielom i uczniom.
SP nr 2
a obecnie wykładowcą grafiki
komputerowej w Instytucie
Sztuk i Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego.
Uprawia cyfrografię, grafikę
komputerową oraz tworzy poezję.
Jest autorem ponad 20 wystaw indywidualnych. Swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych i pokonkursowych m. in.:
w Sarajewie, Kamiennej Górze,
Bystrzycy Kłodzkiej, Brzegu
Opolskim, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Krakowie. W jednym
z utworów wyznaje: „Od zarania
ludzkości istnieje w nas potrzeba
tworzenia hybryd. Jakbyśmy
chcieli przejąć zwierzęcą siłę zachowując jednocześnie nasze
człowieczeństwo. Fascynuje nas
ten temat, jak sen, który ledwo pamiętamy po przebudzeniu; pociąga nas to wspomnienie czasów,
kiedy byliśmy prawdziwą częścią
natury. Może to nasze ego poszukuje ścieżki do id? Może pragniemy oddać się misterium, w którym
jedynym prawem są instynkty?
Katarzyna Supranowicz

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI UKS JEDYNKA ZĄBKI
Uczniowski Klub Sportowy
działający przy Szkole Podstawowej nr 1 organizuje pozalekcyjne życie sportowo-rekreacyjne dla dzieci.
W lipcu 2004 zorganizowaliśmy kolonie letnie w Karwi k/
Jastrzębiej Góry, z których skorzystało 65 uczniów. Od października do kwietnia w każdą
drugą sobotę miesiąca pod
opieką nauczycieli i rodziców
dzieci miały okazję uczyć się
aktywnego spędzania czasu
wolnego.
W październiku odbył się
Rajd Rowerowy w Helenowie,
w którym wzięło udział 40
uczniów. W listopadzie wyjechaliśmy do Centrum Rekreacji i Sportu w Sobanicach,
gdzie ponad 80 osobowa grupa
miała możliwość całodniowej
zabawy na świeżym powietrzu.
W grudniu i lutym ponad 160
uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w wyjazdach na lodowisko „Figlowisko” na Ursynowie. Chętnych na łyżwiarskie
wycieczki nie brakowało także
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podczas trzech wyjazdów zorganizowanych w drugim tygodniu ferii zimowych.
W ramach UKS w grudniu
zorganizowany został Szkolny
Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły, w którym wzięło
udział 38 uczniów z klas 4-6.
W pierwszym tygodniu ferii
nauczyciele działający w UKS
zorganizowali
Zimowisko
w Małym Cichym. Prawie 60
osobowa grupa uczniów szkół
ząbkowskich miała okazję nauki
i doskonalenia jazdy na nartach.
W styczniu i marcu UKS zorganizował wyjazdy na basen „Wesolandia”, w których łącznie
wzięło udział ponad 80 uczniów.
W kwietniu 90–osobowa grupa uczestniczyła w Rajdzie Rowerowym do Lasu Bródnowskiego,
gdzie
wspólnie
z opiekunami uczniowie spędzili czas na grach i zabawach.
Pod koniec roku szkolnego
zorganizowany został Szkolny
Turniej gry w Scrabble, w którym wzięło udział 36 uczniów
z klas 1-3 i 30 uczniów z klas 4-

6. W sierpniu UKS organizuje
dwutygodniową kolonię w Długopolu Zdrój (Kotlina Kłodzka) dla 57 dzieci.
W kwietniu wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizowaliśmy koncert charytatywny
„Muzyka Świata”. W czerwcu
rodzice zaangażowani w działalność UKS prowadzili kawiarenkę podczas Festynu Integracyjnego z okazji Dnia Dziecka.
Dochód z imprez – 1173 zł –
przeznaczony został na budowę
lodowiska. Nasze plany dotyczące lodowiska nieoczekiwanie zaczęły się konkretyzować
za sprawą Domu Handlowego
IKEA w Markach. IKEA, bowiem, rozpoczęła budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego, w którym będzie również
sztuczne lodowisko.
Zapewniamy
wszystkich,
którzy włączali się w akcje charytatywne, że nasza praca nie
pójdzie na marne. Niebawem
podejmiemy decyzję, w jaki
sposób zagospodarować zgromadzone pieniądze. Może

wspólnymi siłami wybudujemy
przyszkolny plac zabaw z prawdziwego zdarzenia? Jedno jest
pewne: pracujemy w dobrej
sprawie i mamy nadzieję, że
dzięki współpracy nauczycieli
i rodziców nasze ząbkowskie
dzieci będą miały możliwość
zdrowo i atrakcyjnie spędzać
wolny czas.
Ważnym elementem działalności UKS jest fakt, że organizując nasze spotkania wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
uczniów. Cieszy nas, że dzieci
same pytają o kolejne wycieczki
i przychodzą z własnymi propozycjami. Dążymy do tego, aby
nasze akcje były masowe
i otwarte; również na rodziców
i nauczycieli, których liczne
grono wspiera już dziś naszą
działalność. Pragniemy podkreślić, że wszystkie wyjazdy były
wspierane przez władze miasta,
dzięki czemu nawet mniej zamożni uczniowie mogli wziąć
w nich udział.
Serdecznie dziękujemy władzom miasta, nauczycielom, ro-

dzicom i naszym sympatykom
za dotychczasową pomoc i zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że działalność UKS –
u jest potrzebna w środowisku
ząbkowskim, gdyż znacznie
przyczynia się do formowania
u dzieci zdrowych nawyków
i pobudza świadomość rodziców w zakresie potrzeb ich
dzieci. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pragną, aby ich pociechy potrafiły
organizować swój wolny czas
bez komputera i telewizora.
Informujemy jednocześnie,
ze poszukujemy sponsorów,
którzy chcieliby wesprzeć nasze
cele statutowe. (Uczniowski
Klub Sportowy „Jedynka Ząbki” ul. Piłsudskiego 35.
Nr konta: PKO BP SA Oddz.
4 w W-wie 62 1020 1042 0000
8902 0109 3962.
Dzięki pomocy będziemy
w stanie realizować także inne
nasze pomysły związane z pracą
na rzecz ząbkowskich dzieci.
Zarząd
UKS JEDYNKA ZĄBKI

