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Dokończenie na str 9.

Ząbkowskie obchody 93 rocznicy odzyskania niepodległości

Potem wybuchła II wojna światowa. W czasie  okupacji hitlerow−Potem wybuchła II wojna światowa. W czasie  okupacji hitlerow−Potem wybuchła II wojna światowa. W czasie  okupacji hitlerow−Potem wybuchła II wojna światowa. W czasie  okupacji hitlerow−Potem wybuchła II wojna światowa. W czasie  okupacji hitlerow−
skiej oficjalne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawyskiej oficjalne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawyskiej oficjalne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawyskiej oficjalne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawyskiej oficjalne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy
polskości, było niemożliwe. Po wojnie w 1945 roku ustanowionopolskości, było niemożliwe. Po wojnie w 1945 roku ustanowionopolskości, było niemożliwe. Po wojnie w 1945 roku ustanowionopolskości, było niemożliwe. Po wojnie w 1945 roku ustanowionopolskości, było niemożliwe. Po wojnie w 1945 roku ustanowiono
Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocz−Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocz−Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocz−Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocz−Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocz−
nicę ogłoszenia Manifestu PKWN; zniesiono jednocześnie Świętonicę ogłoszenia Manifestu PKWN; zniesiono jednocześnie Świętonicę ogłoszenia Manifestu PKWN; zniesiono jednocześnie Świętonicę ogłoszenia Manifestu PKWN; zniesiono jednocześnie Świętonicę ogłoszenia Manifestu PKWN; zniesiono jednocześnie Święto
Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organi−Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organi−Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organi−Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organi−Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organi−
zowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne byłyzowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne byłyzowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne byłyzowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne byłyzowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były
tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestni−tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestni−tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestni−tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestni−tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestni−
cy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa i często osadzanicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa i często osadzanicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa i często osadzanicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa i często osadzanicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa i często osadzani
w więzieniach.w więzieniach.w więzieniach.w więzieniach.w więzieniach.
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przezŚwięto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przezŚwięto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przezŚwięto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przezŚwięto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez
Sejm PRL  IX kadencji − ustawą z 15 lutego 1989, lecz podSejm PRL  IX kadencji − ustawą z 15 lutego 1989, lecz podSejm PRL  IX kadencji − ustawą z 15 lutego 1989, lecz podSejm PRL  IX kadencji − ustawą z 15 lutego 1989, lecz podSejm PRL  IX kadencji − ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod
nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

Pogodny, słoneczny pora−
nek 11 listopada 2011.

W ząbkowskim kościele
pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego rozpoczęły się uroczy−
ste obchody Narodowego
Święta Niepodległości w na−
szym mieście. Mszę celebro−
wał ksiądz proboszcz Andrzej
Kopczyński. Wśród tłumu
wiernych powiatowe i lokalne
władze, poczty sztandarowe,
przedstawiciele świata bizne−
su, kultury, oświaty i polityki.

W swoim kazaniu ksiądz

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości  ustawą z 23 kwietnia 1937 roku,
czyli 74 lata temu − prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny
światowej święto to obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.

proboszcz powiedział m.in.:„Każde pokolenie musi się zmierzyć z własną
historią. Wolności, jak mówił Jan Paweł II, nie posiadamy, wolność musi−
my zdobywać, toczyć o nią bój.” Wyraził również troskę, o to, że Polacy nie
potrafią świętować, że muszą się tego nauczyć, że pojawił się w społeczeń−
stwie nowy styl, nowy język: ludzie mówią „nie czekam na święto, ale cze−
kam na weekend, bo nie idę do pracy”.

− Święto Niepodległości nie jest tylko po to, aby nie iść do pracy − mówił
duszpasterz – ale po to, aby umieć świętować, przeżywać historię, wspomi−
nać losy naszych bliskich, którzy odeszli tworząc teraźniejszość. Młode po−
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Gabinet homeopatyczny
pediatra

Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a

zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl

i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobowości prowadzi

bezpłatną psychoterapię, pomoc psychologiczną i konsultacje w po−
niedziałki w godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”. Pierwsze
spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicznego: 660 907 563.

Kupuj i pij
sok Noni

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

Kiermasz Prezentów Œwi¹tecznych
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. 10

i 11 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Orlej 8 od−
będzie się kiermasz niepowtarzalnych i pięknych prezentów
gwiazdkowych i ozdób choinkowych.

Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyroby i pochwalić
się twórczością prosimy o kontakt z  Miejskim Ośrodkiem Kultury:
poniedziałki i wtorki w godz. 16:00 − 20:00 (tel. 22 744 86 40)
środy w godz. 16:00 − 20:00 (tel. 22 781 64 30)

Miejski Oœrodek
Sportu i Rekreacji

w Z¹bkach
oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach

zapraszają na

III turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/III turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/III turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/III turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/III turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/
2012  pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki2012  pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki2012  pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki2012  pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki2012  pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki

Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach przy ul.
Harcerskiej 9 w dniu 03.12.2011 r. (sobota).03.12.2011 r. (sobota).03.12.2011 r. (sobota).03.12.2011 r. (sobota).03.12.2011 r. (sobota).

Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych z podziałem na
dziewczęta i chłopców oraz kobiety i mężczyzn.

Godziny rozpoczęcia rywalizacji w poszczególnych kategoriach:Godziny rozpoczęcia rywalizacji w poszczególnych kategoriach:Godziny rozpoczęcia rywalizacji w poszczególnych kategoriach:Godziny rozpoczęcia rywalizacji w poszczególnych kategoriach:Godziny rozpoczęcia rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
Szkoły Podstawowe (7−12 lat) − godz. 9.00godz. 9.00godz. 9.00godz. 9.00godz. 9.00

Gimnazja (13−15 lat) − godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00
Open (powyżej 16 lat) − godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00

Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie zapraszamy!!!

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na

„Wieczór jednego aktora”
W programie:

Paweł Aksamit− monodram
oraz

występy młodzieży studia teatralnego MOK
(m.in.teksty ludowe i twórczość rodzima twórców z po−

wiatu wołomińskiego)
27.11. (niedziela) godz. 17.00

MOK, ul. Orla 8
wstęp wolny

Miejski Oœrodek
Sportu i Rekreacji

w Z¹bkach
oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach

zapraszają wszystkich chętnych do udziału w

IV Turnieju Badmintona Amatorów z cyklu GrandIV Turnieju Badmintona Amatorów z cyklu GrandIV Turnieju Badmintona Amatorów z cyklu GrandIV Turnieju Badmintona Amatorów z cyklu GrandIV Turnieju Badmintona Amatorów z cyklu Grand
Prix’2011/2012 pod patronatem Burmistrza Miasta ZąbkPrix’2011/2012 pod patronatem Burmistrza Miasta ZąbkPrix’2011/2012 pod patronatem Burmistrza Miasta ZąbkPrix’2011/2012 pod patronatem Burmistrza Miasta ZąbkPrix’2011/2012 pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbkiiiii

Turniej odbędzie się w dniu 10 grudnia 2011 r.10 grudnia 2011 r.10 grudnia 2011 r.10 grudnia 2011 r.10 grudnia 2011 r. w hali sportowej Gimnazjum
nr 1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9.

Godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii:
9.009.009.009.009.00 – klasy I – III i IV – VI Szkół Podstawowych (dziewczęta i chłopcy)

10.3010.3010.3010.3010.30 −  gimnazja (dziewczęta i chłopcy)
12.0012.0012.0012.0012.00 – gry podwójne (szkoły podstawowe i gimnazja)

13.0013.0013.0013.0013.00 – kategoria open (kobiety i mężczyźni – dwa poziomy zaawanso−
wania)

14.3014.3014.3014.3014.30 – gry podwójne (kategoria open)
Wymagana jest zmiana obuwia i własne rakiety.

Zapisy –  mailem: mmkrawczyk wp.pl lub 20 minut przed rozpoczęciem
danej kategorii.
Zapraszamy!!!

Sieæ Kwiaciarni „Magnolia”
zaprasza do swoich punktów w Ząbkach:
− ul. Wojska Polskiego 22
− ul. 11−go Listopada 15
Właścicielką jest osoba z 18−letnim stażem w branży
florystycznej
Oferujemy:
− bukiety okolicznościowe
− wiązanki ślubne
− dekorację kościołów i sal weselnych
− kompozycje z kwiatów sztucznych
− oryginalne wiązanki i wieńce
Priorytetem Kwiaciarni jest miła obsługa, świeże kwiaty
i dobre ceny
Tel. 784 – 966 − 399
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Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl
www.aptekapoludnie.pl

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

W Ząbkach miało miejsce niecodzienne zdarzenie o
charakterze międzynarodowym. Międzynarodowe Sto−
warzyszenie Policyjne IPA z Ukrainy zainicjowało spo−
tkanie w celu uhonorowania kilku zasłużonych poli−
cjantów z Polski.

Spotkanie odbyło się 14 listopada w scenerii niewielkiej
uroczej ukraińskiej restauracji „Mariczka”,  w Ząbkach przy
ul. Wyszyńskiego, gdzie można skosztować smacznych i
pięknie przyrządzonych, typowo ukraiń−
skich potraw, podawanych przez kelne−
rów w ukraińskich strojach.

W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Gula−
kov – generał z Kijowa, szef IPA na Ukra−
inę, Wiktor Viatkin – generał, szef IPA na
Krym i okolicę, Zygmunt Kot – prezes Ma−
zowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA, ko−
mendant policji w Ząbkach nadkom. Re−
nata Gostkowska−Maczuga oraz burmistrz
Miasta Ząbki Robert Perkowski wraz ze
swoim zastępcą – Arturem Murawskim.

Podczas spotkania uhonorowano Rafała
Piotrowskiego − dzielnicowego I rejonu Ząb−
ki, a także policjantów z Kobyłki i ze Star−
gardu Szczecińskiego, za współpracę i po−
moc obywatelom ukraińskim mieszkającym
w Polsce. Odznaczenie dla ząbkowskiego
dzielnicowego, ze względu na  nieobecność,
zostało złożone na ręce komendant policji.

Pamiątkowe odznaczenia z okazji XX−

Uhonorowanie ząbkowskiego dzielnicowego
lecia niepodległości Ukrainy otrzymali również  Burmistrz
Miasta Ząbki oraz Komendant Policji w Ząbkach.

Burmistrz serdecznie podziękował inicjatorom spotkania.
Wyraził zadowolenie, że odbyło się ono właśnie w Ząbkach
i zapowiedział chęć dalszej współpracy.

Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie w Ząbkach, ale
jak zapewniają inicjatorzy – nie ostatnie.

Iwona Potęga
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Projekt uchwały przewidywał 11 obszarów. W uzasadnieniu czytamy o
planach względem tych terenów.

Obszar I Obszar I Obszar I Obszar I Obszar I obejmuje część obecnego Szpitala DrewnicaSzpitala DrewnicaSzpitala DrewnicaSzpitala DrewnicaSzpitala Drewnica. Zmiana planu
ma na celu zmianę przeznaczenia części tych terenów pod usługi pu−
bliczne, stację uzdatniania wody oraz budownictwo mieszkaniowe jedno−
rodzinne.

Obszar IIObszar IIObszar IIObszar IIObszar II     obejmuje centrum Ząbek.centrum Ząbek.centrum Ząbek.centrum Ząbek.centrum Ząbek. Zmiana planu ma na celu zabez−
pieczenie terenu pod usługi publiczne w centrum miasta w rejonie ulic:
Poniatowskiego, 3−go Maja i Orlej i umożliwienie w perspektywie czaso−
wej, budowy nowych obiektów na potrzeby administracji publicznej, kul−
tury i działalności społecznej

Obszar IIIObszar IIIObszar IIIObszar IIIObszar III     obejmuje rejon ulicy Andersena i Dzikiejrejon ulicy Andersena i Dzikiejrejon ulicy Andersena i Dzikiejrejon ulicy Andersena i Dzikiejrejon ulicy Andersena i Dzikiej. Zmiana planu
ma na celu zabezpieczenie rezerwy terenu w południowej części Ząbek
pod budownictwo oświatowe (szkoła, przedszkole, żłobek) oraz rozdzie−
lenie funkcji mieszkaniowych na budownictwo jednorodzinne i budow−
nictwo wielorodzinne.

Obszar IVObszar IVObszar IVObszar IVObszar IV obejmuje rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiejrejon ulicy Powstańców i Żołnierskiejrejon ulicy Powstańców i Żołnierskiejrejon ulicy Powstańców i Żołnierskiejrejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej. Zmiana
planu ma na celu zabezpieczenie rezerwy terenu w południowo−wschod−
niej części Ząbek pod wszelkiego rodzaju usługi publiczne (oświata, zdro−
wie, sport, rekreacja, administracja) oraz rozdzielenie funkcji mieszka−
niowych na budownictwo jednorodzinne i budownictwo wielorodzinne.

Obszar VObszar VObszar VObszar VObszar V obejmuje południową część lasów Nadleśnictwa Drewni−część lasów Nadleśnictwa Drewni−część lasów Nadleśnictwa Drewni−część lasów Nadleśnictwa Drewni−część lasów Nadleśnictwa Drewni−
cacacacaca. Zmiana planu ma na celu umożliwienie realizacji projektu publiczne−
go pn. Park Leśny, skomunikowanie ulicy Gajowej z ulicą Żołnierską oraz
poszukiwanie terenów pod nową lokalizację zlewni ścieków.

Obszar VIObszar VIObszar VIObszar VIObszar VI obejmuje rejon ulicy Zycha i Skrajnejrejon ulicy Zycha i Skrajnejrejon ulicy Zycha i Skrajnejrejon ulicy Zycha i Skrajnejrejon ulicy Zycha i Skrajnej. Zmiana planu ma
na celu zabezpieczenie rezerwy terenu pod usługi publiczne np. przed−
szkole, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Garden Plaza, jak również
przeznaczenie terenów położonych na zachód od ulicy Ks. Zycha pod
budownictwo wielorodzinne, na zasadach wyłączności. Na etapie opra−
cowywania planu miejscowego powinna być również rozważona kwestia
lokalizacji w tym rejonie miasta miejsca do  zrzutu i czasowej retencji
wód opadowych i roztopowych.

Obszar VIIObszar VIIObszar VIIObszar VIIObszar VII obejmuje rejon ogródków działkowych przy ul. Wolno−rejon ogródków działkowych przy ul. Wolno−rejon ogródków działkowych przy ul. Wolno−rejon ogródków działkowych przy ul. Wolno−rejon ogródków działkowych przy ul. Wolno−
ściściściściści. Aktualnie jest to obszar niezabudowany (ogródki działkowe). Zmiana
planu umożliwi zabudowę tego obszaru w formie budownictwa jednoro−
dzinnego. Na etapie opracowywania planu miejscowego powinna być rów−
nież rozważona kwestia lokalizacji w tym rejonie miasta miejsca do  zrzu−
tu i czasowej retencji wód opadowych i roztopowych.

Obszar VIIIObszar VIIIObszar VIIIObszar VIIIObszar VIII obejmuje rejon cmentarza parafialnego przy ul. Pił−rejon cmentarza parafialnego przy ul. Pił−rejon cmentarza parafialnego przy ul. Pił−rejon cmentarza parafialnego przy ul. Pił−rejon cmentarza parafialnego przy ul. Pił−
sudskiegosudskiegosudskiegosudskiegosudskiego. Zmiana planu ma na celu uregulowanie kwestii planistycz−
nych, związanych z funkcjonowaniem cmentarza, sklepu Lidl, betoniarni
oraz stacji paliw LPG w rejonie proj. ulicy Nowoziemowita.

Obszar IXObszar IXObszar IXObszar IXObszar IX obejmuje rejon ulicy Stefczykarejon ulicy Stefczykarejon ulicy Stefczykarejon ulicy Stefczykarejon ulicy Stefczyka. Zmiana planu ma na celu
umożliwienie inwestorowi prywatnemu realizację centrum medyczno−re−
habilitacyjnego.

Obszar XObszar XObszar XObszar XObszar X obejmuje obręb geodezyjny nr 03−19obręb geodezyjny nr 03−19obręb geodezyjny nr 03−19obręb geodezyjny nr 03−19obręb geodezyjny nr 03−19. Zmiana planu ma
rozdzielić w sposób trwały tereny budownictwa wielorodzinnego oraz bu−
downictwa jednorodzinnego i tym samym zapobiegać konfliktom spo−
łecznym związanym ze wznoszeniem budynków wielorodzinnych w są−
siedztwie domów jednorodzinnych.

„Drewnica” nie do sprzeda¿y?
Podczas ostatniej sesji z¹bkowscy radni zdecydowali o przyst¹pieniu do zmiany obo-
wi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiany bêd¹ do-
tyczy³y 11 obszarów na terenie ca³ego miasta. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci s¹ to nie-
wielkie fragmenty terenów miejskich, w których zosta³y zabezpieczone miejsca g³ów-
nie pod obiekty u¿ytecznoœci publicznej. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y jed-
nak tereny drewnickiego szpitala, których w³aœcicielem jest samorz¹d wojewódzki.

Obszar XIObszar XIObszar XIObszar XIObszar XI obejmuje część terenu obecnego Szpitala DrewnicaSzpitala DrewnicaSzpitala DrewnicaSzpitala DrewnicaSzpitala Drewnica. Zmiana
planu ma na celu zmianę przeznaczenia tego terenu pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z zapisami obowiązującego Stu−
dium Uwarunkowań  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Mia−
sta Ząbki.

Cała dyskusja skoncentrowała się wokół obszarów 1 i 11.
Obszar 1, który ostatecznie podzielono na dwa, to tereny szpitala „od

strony miasta”, tu gdzie istnieje obecny kompleks budynków szpitalnych
oraz miejsce, gdzie powstanie nowy szpital. Z tego obszaru wyodrębnio−
no teren, który będzie zagospodarowany pod stację uzdatniania wody,
która miałaby zaopatrzyć mieszkańców Ząbek. Do tej pory Ząbki skazane
są na zakup wody z Warszawy. Pozyskanie tego terenu mogłoby unieza−
leżnić Ząbki od Warszawy, co miałoby bezpośredni wpływ na obniżkę
cen wody. Część radnych ma jednak obawy czy te tereny są na tyle wodo−
nośne, że zapewnią potrzeby mieszkańców. Niektórzy radni uważają, że
najpierw powinno się wykonać odwierty i przeprowadzić badania pod
kątem przydatności tamtej wody, a dopiero później nabyć tę nierucho−
mość.

Działka pod suw jest już wydzielona geodezyjnie. Z przeprowadzonych
rozmów wynika, że województwo mogłoby ten teren, o szacunkowej war−
tości ok. 3 mln zł, przekazać miastu bezpłatnie, licząc zapewne ze strony
miasta na wsparcie procesu inwestycyjnego mającego na celu wybudo−
wanie szpitala.

Środki na budowę tego szpitala samorząd wojewódzki chce pozyskać
ze sprzedaży części nieruchomości „ znajdującej się „na tyłach” budyn−
ków szpitalnych, ciągnącej się aż od granicy z Markami. Ta ok. 17 hekta−
rowa nieruchomość w istniejącym planie zagospodarowania jest prze−
znaczona pod usługi zdrowotne. Samorząd wojewódzki chciałby ten te−
ren sprzedać, ale wcześniej zwrócił się do miasta z prośbą o przekształ−
cenie tego terenu na cele związane z budownictwem mieszkaniowym jed−
norodzinnym. W tej sprawie zmieniono już studium, które jest nadrzęd−
nym dokumentem względem planu.  Zatem każdy nowy plan będzie mu−
siał być zgodny  ze studium.

Część radnych uważała, że rada nie powinna się tak spieszyć z tym
przekształceniem, z różnych powodów. Część obawia się czy wszystkie
środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę nowego szpitala.
Inni z kolei uważali, że na tych 17 hektarach lepiej by było gdyby nie
powstało kolejne osiedle, a teren ten mógłby służyć mieszkańcom pod
względem rekreacyjnym. Inni obawiają się „potężnej wycinki lasu”.Teren
przez lata nie zagospodarowywany porósł solidnym drzewostanem, jed−
nak formalnie wciąż nie jest to las.

Ostatecznie większością głosów : 10 „za” przy 8 „przeciw” radni zdecy−
dowali się nie włączyć tego obszaru do najbliższych zmian planistycznych.
Natomiast odnośnie pozostałych obszarów zapanowała pełna zgodność.

Procedura przygotowania planów i później ich przyjęcia jest skompliko−
wana i czasochłonna (trwa zwykle ok. 2−3 lat). Zgodnie z zapowiedziami
poszczególne obszary będą kolejno poddawane radzie pod głosowanie.

Trudno dziś przesądzić, jaka będzie reakcja ze strony władz samorządu
wojewódzkiego i czy decyzja ta nie wpłynie negatywnie na możliwość
własnego zaopatrzenia Ząbki w wodę.

Mirosław OleksiakMirosław OleksiakMirosław OleksiakMirosław OleksiakMirosław Oleksiak
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Uchwała Nr XIV / 96 / 2011 Rady Miasta ZąbkiUchwała Nr XIV / 96 / 2011 Rady Miasta ZąbkiUchwała Nr XIV / 96 / 2011 Rady Miasta ZąbkiUchwała Nr XIV / 96 / 2011 Rady Miasta ZąbkiUchwała Nr XIV / 96 / 2011 Rady Miasta Ząbki
z dnia 14 lipca 2011 r.z dnia 14 lipca 2011 r.z dnia 14 lipca 2011 r.z dnia 14 lipca 2011 r.z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób
w komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 15 ust. 5  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. − Prawo
przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.1)) Rada Miasta Ząbki
uchwala, co następuje:
§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.§ 1. Uchwala się przepisy porządkowe dotyczące regularnego przewozu osób
w komunikacji miejskiej w Ząbkach, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzien−
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z
2001 r Nr 125, poz. 1371 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003
r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr  97, poz. 962, Nr 160,
poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219,
poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

Załącznik do uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Miasta ZąbkiZałącznik do uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Miasta ZąbkiZałącznik do uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Miasta ZąbkiZałącznik do uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Miasta ZąbkiZałącznik do uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Miasta Ząbki
z dnia 14 lipca 2011 r.z dnia 14 lipca 2011 r.z dnia 14 lipca 2011 r.z dnia 14 lipca 2011 r.z dnia 14 lipca 2011 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE REGULARNEGO PRZEWOZUPRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE REGULARNEGO PRZEWOZUPRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE REGULARNEGO PRZEWOZUPRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE REGULARNEGO PRZEWOZUPRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE REGULARNEGO PRZEWOZU
OSÓB W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJOSÓB W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJOSÓB W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJOSÓB W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJOSÓB W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1ROZDZIAŁ 1ROZDZIAŁ 1ROZDZIAŁ 1ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.§ 1. Przepisy porządkowe obowiązują pasażerów korzystających z przejaz−

dów autobusami komunikacji miejskiej w Ząbkach, przewoźników, kierowców
autobusów i kontrolerów biletów na liniach komunikacyjnych, których organi−
zatorem jest Miasto Ząbki.

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.§ 2. Przewoźnik jest obowiązany umieścić w pojazdach informację o adre−
sie swojej siedziby, numerze telefonu kontaktowego, cenach biletów, upraw−
nieniach do ulg i bezpłatnych przejazdów oraz wysokości opłaty dodatkowej za
przejazd bez ważnego biletu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bez−
płatnego lub ulgowego.

§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.§ 3. Przewoźnik umieszcza każdorazowo w autobusie widoczną z zewnątrz
tablicę informacyjną o numerze linii i aktualnej trasie przejazdu.

§ 4.§ 4.§ 4.§ 4.§ 4. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy, pasażerowi
posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem
autobusem zastępczym przewoźnika.

ROZDZIAŁ 2ROZDZIAŁ 2ROZDZIAŁ 2ROZDZIAŁ 2ROZDZIAŁ 2
Obowiązki pasażerówObowiązki pasażerówObowiązki pasażerówObowiązki pasażerówObowiązki pasażerów
§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.§ 5. Wsiadanie do autobusów i wysiadanie z nich jest dozwolone wyłącznie

na wyznaczonych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
§ 6.§ 6.§ 6.§ 6.§ 6. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie”

jest obowiązany wcześniej uprzedzić o tym kierującego autobusem.
§ 7.§ 7.§ 7.§ 7.§ 7. Po wejściu do autobusu pasażerowie są obowiązani do wykupienia bi−

letu za przejazd zgodnie z taryfą opłat ustaloną przez Radę Miasta Ząbki. Każdy
pasażer jest obowiązany posiadać oddzielny bilet.

§ 8.§ 8.§ 8.§ 8.§ 8. 1. Bilet zakupiony u kierowcy jest ważny tylko w tym autobusie i na
danym kursie, z zastrzeżeniem § 4.

2. Bilet ulgowy jest ważny tylko z dokumentem uprawniającym do przejazdu
ulgowego.

3. Bilet nieczytelny jest nieważny.
§ 9.§ 9.§ 9.§ 9.§ 9. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas przejazdu.
§ 10.§ 10.§ 10.§ 10.§ 10. 1. Kierowca autobusu może odmówić przewozu osób nietrzeźwych,

zachowujących się w sposób utrudniający kierowanie pojazdem lub uciążli−
wych dla innych pasażerów.

2. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusie, a także
uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów,
który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu lub kontrolerów biletów,
obowiązany jest opuścić autobus na ich wezwanie. W tym przypadku pasażero−
wi, który opuścił autobus nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

ROZDZIAŁ 3ROZDZIAŁ 3ROZDZIAŁ 3ROZDZIAŁ 3ROZDZIAŁ 3
Kontrola biletówKontrola biletówKontrola biletówKontrola biletówKontrola biletów

Jak korzystać z  “Darmobusu” – przepisy porządkowe
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania “Darmobusu” przedstawiamy kolejną porcję informacji. W poprzednim numerzeW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania “Darmobusu” przedstawiamy kolejną porcję informacji. W poprzednim numerzeW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania “Darmobusu” przedstawiamy kolejną porcję informacji. W poprzednim numerzeW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania “Darmobusu” przedstawiamy kolejną porcję informacji. W poprzednim numerzeW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania “Darmobusu” przedstawiamy kolejną porcję informacji. W poprzednim numerze

omówiliśmy sprawy dotyczące kosztów za przejazd (wraz z publikacją stosownych uchwał Rady Miasta). Tym razem przedstawiamy przepisyomówiliśmy sprawy dotyczące kosztów za przejazd (wraz z publikacją stosownych uchwał Rady Miasta). Tym razem przedstawiamy przepisyomówiliśmy sprawy dotyczące kosztów za przejazd (wraz z publikacją stosownych uchwał Rady Miasta). Tym razem przedstawiamy przepisyomówiliśmy sprawy dotyczące kosztów za przejazd (wraz z publikacją stosownych uchwał Rady Miasta). Tym razem przedstawiamy przepisyomówiliśmy sprawy dotyczące kosztów za przejazd (wraz z publikacją stosownych uchwał Rady Miasta). Tym razem przedstawiamy przepisy
określające, jak korzystać z ząbkowskich autobusów (rownież z “darmobusokreślające, jak korzystać z ząbkowskich autobusów (rownież z “darmobusokreślające, jak korzystać z ząbkowskich autobusów (rownież z “darmobusokreślające, jak korzystać z ząbkowskich autobusów (rownież z “darmobusokreślające, jak korzystać z ząbkowskich autobusów (rownież z “darmobusuuuuu”)”)”)”)”)..... Krótko mówiąc chodzi o prawa i obowiązki wszystkich podmiotów Krótko mówiąc chodzi o prawa i obowiązki wszystkich podmiotów Krótko mówiąc chodzi o prawa i obowiązki wszystkich podmiotów Krótko mówiąc chodzi o prawa i obowiązki wszystkich podmiotów Krótko mówiąc chodzi o prawa i obowiązki wszystkich podmiotów
zwizwizwizwizwiąąąąązanych z funkcjonowaniem linii autobusowych.zanych z funkcjonowaniem linii autobusowych.zanych z funkcjonowaniem linii autobusowych.zanych z funkcjonowaniem linii autobusowych.zanych z funkcjonowaniem linii autobusowych.

§ 11.§ 11.§ 11.§ 11.§ 11. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów
posiadający legitymację oraz identyfikator umieszczony w widocznym miejscu
zawierający nazwę przewoźnika, numer służbowy, imię i nazwisko, zdjęcie kon−
trolera biletów, pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika lub organizatora) oraz
okres ważności upoważnienia do kontroli.

§ 12.§ 12.§ 12.§ 12.§ 12. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrole−
rowi biletów dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

§ 13.§ 13.§ 13.§ 13.§ 13. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu albo dokumentu uprawnia−
jącego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, kontroler biletów wystawia wezwanie
do uiszczenia opłaty dodatkowej, której wysokość określiła Rada Miasta Ząbki.

§ 14.§ 14.§ 14.§ 14.§ 14. Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej zawiera datę, godzinę, nu−
mer linii, imienną pieczęć kontrolera z numerem służbowym oraz informację o
sposobie wnoszenia i wysokości opłaty dodatkowej.

§ 15.§ 15.§ 15.§ 15.§ 15. Otrzymanie wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej kwitowane jest
u kontrolera i stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu albo do−
kumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu. Wezwanie
to nie zastępuje biletu ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy.

§ 16.§ 16.§ 16.§ 16.§ 16. 1. W przypadku odmowy pokwitowania przyjęcia wezwania do uisz−
czenia opłaty dodatkowej kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania do−
kumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wysta−
wia wezwanie do zapłaty.

2. W razie odmowy przyjęcia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej i nie−
możliwości ustalenia tożsamości pasażera, kontroler może zwrócić się o po−
moc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które zgodnie
z przepisami prawa, mają uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

§ 17.§ 17.§ 17.§ 17.§ 17. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawnia−
jący do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu jest podrobiony, przerobiony
albo posługuje się nim osoba nieuprawniona, kontroler zatrzymuje bilet i do−
kument za pokwitowaniem oraz niezwłocznie powiadamia o tym przewoźnika.

ROZDZIAŁ 4ROZDZIAŁ 4ROZDZIAŁ 4ROZDZIAŁ 4ROZDZIAŁ 4
Pozostałe przepisy porządkowePozostałe przepisy porządkowePozostałe przepisy porządkowePozostałe przepisy porządkowePozostałe przepisy porządkowe
§ 18.§ 18.§ 18.§ 18.§ 18. W autobusie zabrania się:

1)  palenia tytoniu;
 2)  spożywania artykułów żywnościowych, jeżeli mogłoby to spowodować za−
brudzenie odzieży pozostałych pasażerów;
 3)  zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń  i wy−
posażenia;
 4)  zajmowania miejsc ograniczających kierowcy pole widzenia;
 5)  otwierania drzwi i wychylania się przez okno podczas jazdy;
 6)  opierania się o drzwi autobusu;
 7)  siadania na barierkach ochronnych, poręczach, podłodze i stopniach scho−
dów autobusu;
 8)  wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu;
 9)  zakłócania spokoju w autobusie;
10)  poruszania się na łyżworolkach, wrotkach lub deskorolkach;
11)  nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozdawania ulotek oraz materiałów rekla−
mowych bez zgody przewoźnika;
12)  sprzedaży obnośnej;
13)  wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkodę;
14)  prowadzenia rozmów z kierowcą w czasie jazdy.

§ 19.§ 19.§ 19.§ 19.§ 19. Zabrania się przewożenia w autobusach przedmiotów cuchnących, łatwo−
palnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

ROZDZIAŁ 5
Przepisy końcowe
§ 20.§ 20.§ 20.§ 20.§ 20. Wysokość cen biletów normalnych i ulgowych oraz opłaty dodatko−

wej, a także osóby uprawnione do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa
odrębna uchwała Rady Miasta Ząbki, chyba że uprawnienia tych osób wynikają
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 21.§ 21.§ 21.§ 21.§ 21. Reklamacje dotyczące pracy kontrolerów rozpatruje przewoźnik lub organizator.
§ 22.§ 22.§ 22.§ 22.§ 22. Skargi i wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem komuni−

kacji miejskiej mogą być wnoszone pisemnie do Urzędu Miasta Ząbki, ul. Woj−
ska Polskiego 10,05−091 Ząbki.

red.red.red.red.red.



PRANIE
DYWANÓW
WYKŁADZIN
TAPICERKI

SZYBKO
SKUTECZNIE

PROFESJONALNIE
519 62 62 02
22 224 43 44

SPOŁECZEŃSTWO www.zabki.plCO SŁYCHAĆ

Oświadczenie
Ksi¹dz pra³at pu³kownik Jan Sikora obj¹³ patronat honorowy nad budow¹ pomnika œp. Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego, uszanujmy

godnoœæ i wolê zmar³ych bohaterów.
Szanowni mieszkañcy miasta Z¹bki i naszego powiatu, którego jestem radnym, pragnê udzieliæ pañstwu szczegó³owych wyjaœnieñ w

œwietle szumu medialnego powsta³ego wokó³ podjêtej przeze mnie, z udzia³em wielu wspania³ych osobistoœci, inicjatywy budowy pomnika
Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego w Wo³ominie.

Inicjatorem i organizatorem upamiêtnienia Prezydenta Lecha Kaczyñskiego w popiersiu z br¹zu jestem od ponad roku. To jesieni¹ 2010
r. artysta Jerzy Nowicki z Warszawy zaprezentowa³ mi rzeŸbê wizerunku Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego w popiersiu z gipsu, któr¹
potem podarowa³ w prezencie b. premierowi RP Jaros³awowi Kaczyñskiemu. Natomiast ja, z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku wyst¹pi³em do p.
Jaros³awa Kaczyñskiego z pisemn¹ proœb¹ o udostêpnienie mi w/w podarowanego popiersia gipsowego jako wzorca do wykonania
odlewu w br¹zie, celem publicznego upamiêtnienia poleg³ego pod Smoleñskiem Prezydenta. Wkrótce po akceptacji mej proœby personel
biura przekaza³ do mojej dyspozycji rzeŸbê gipsow¹, z której zosta³a wykonana forma silikonowa, a nastêpnie z br¹zu wykonano odlew
popiersia Prezydenta w pracowni p. Bogdana ¯elazowskiego w Z¹bkach.

Od tamtej pamiêtnej chwili zabiegaliœmy o posadowienie popiersia Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego w ró¿nych miejscach w Warsza-
wie, jak dot¹d bez skutku. Ze wzglêdu na niezrozumia³¹ postawê polityków PO. Od wrzeœnia ubieg³ego roku jestem cz³onkiem zarz¹du
powo³anego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Narodowej Tragedii pod Smoleñskiem” posia-
daj¹cego osobowoœæ prawn¹ w KRS, któremu przewodnicz¹: profesor W³odzimierz Bernacki i Zuzanna Kurtyka, a skarbnikiem jest An-
drzej Melak.  W ramach tego stowarzyszenia zosta³o powo³ane Grono Organizatorów Budowy Pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyñskie-
go w Wo³ominie,  do którego udzia³u zaprosi³em Andrzeja Melaka,  Piotra Uœciñskiego, Konrada Rytla, Ryszarda Madziara, pos³a Jacka
Sasina,  Andrzeja Zycha , a ostatnio pos³a RP  Mariusza B³aszczaka, Tomasza Czarnogórskiego i Andrzeja Michalika. W tym zespole
w³odarze powiatu i Wo³omina nie reprezentuj¹ zajmowanych urzêdów a ca³a inicjatywa nie jest finansowana ze œrodków samorz¹dowych
lecz z dobrowolnej sk³adki samorz¹dowców powiatu wo³omiñskiego i ofiarodawców. O  honorowy patronat nad budow¹ pomnika Prezy-
denta RP Lecha Kaczyñskiego w Wo³ominie poprosi³em ksiêdza pu³kownika pra³ata Jana Sikorê w dniu 11 sierpnia br. w obecnoœci
Andrzeja Zycha. Ksi¹dz Pra³at ze wzruszeniem przyj¹³ ten patronat. Wkrótce po tym spotkaniu, tego samego dnia jako przewodnicz¹cy  w/
w Grona Organizatorów z³o¿y³em do burmistrza Miasta Wo³omin Ryszarda Madziara formalne pismo  zg³aszaj¹ce powsta³¹ inicjatywê i
proœbê o wskazanie i udostêpnienie lokalizacji pod pomnik Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego w Wo³ominie.

W tej samej sprawie 25 sierpnia br. z³o¿y³em dodatkowe pismo do Burmistrza Wo³omina, w którym zaproponowa³em lokalizacjê pod w/
w pomnik w miejscu przejœcia sprzed Urzêdu Miasta do S¹du Rejonowego w Wo³ominie, który osobiœcie otwiera³ ówczesny minister
sprawiedliwoœci œp. Lech Kaczyñski w paŸdzierniku 2000 r. i mia³ nieocenione zas³ugi w zwalczaniu przestêpczoœci zorganizowanej.

Oczywiœcie jesteœmy za przyjêciem omawianego publicznie miejsca pod pomnik œp. Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego, lecz sprzeciwia-
my siê zbytecznemu  poœpiechowi i nie godzimy siê na bylejakoœæ. Oczekujemy na formalne przyznanie lokalizacji z przekazaniem do naszej
dyspozycji zaledwie kilku metrów kwadratowych gruntu, za wczeœniejsz¹ zgod¹  Rady Miasta Wo³omin i w zgodzie z przepisami prawa.

Zaapelowaliœmy do wszystkich radnych i mieszkañców Wo³omina o przychylnoœæ dla inicjatywy upamiêtnienia w Wo³ominie Prezydenta
RP œp. Lecha Kaczyñskiego pomnikiem i  poparcie zg³oszonego przeze mnie wniosku oraz o uczestniczenie w przygotowaniu oprawy
godnego ods³oniêcia pomnika g³owy naszego pañstwa, bez wzglêdu na pogl¹dy polityczne.

Nie zapominajmy, ¿e Prezydent RP œp. Lech Kaczyñski zgin¹³ wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹ i innymi 94 osobistoœciami na s³u¿bie, lec¹c oddaæ
ho³d w Katyniu przed mogi³ami naszych rodaków ludobójczo pomordowanym przez sowieckie NKWD w 1940 roku. Ten pomnik niech
bêdzie te¿ wyrazem uczczenia wszystkich ofiar narodowej tragedii pod Smoleñskiem.

Zwróciliœmy siê równie¿ z serdeczn¹ proœb¹ o uszanowanie godnoœci tragicznie zmar³ego Prezydenta RP œp. Lecha Kaczyñskiego  wraz
z podró¿uj¹c¹  z nim delegacj¹, reprezentuj¹cego 10 kwietnia 2010 roku ca³y naród Polski. Wstydem bêdzie nie dopuszczenie do upamiêt-
nienia w³asnego Prezydenta ze œrodków spo³ecznych w œwietle zaakceptowanego pomnika bolszewików z realizowanego przy udziale
instytucji pañstwowych i ze œrodków bud¿etu pañstwa.

Ryszard Walczak i Andrzej Melak
Przedstawiciele Zarz¹du Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

„Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Narodowej Tragedii pod Smoleñskiem”
 Inicjatorzy upamiêtnienia Prezydenta Lecha Kaczyñskiego
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 Takim pozdrowieniem wita nas codziennie Radio
Maryja, tak też rozpoczęliśmy w Toruniu (w domu
akademickim WSKSiM) doroczne ogólnopolskie ro−

bocze spotkanie przewodniczących Biur i Kół Radia Maryja. Jak zwykle z
życzliwością i z sympatią witali nas Ojcowie Redemptoryści z Ojcem Dy−

rektorem na czele. Podczas
trzydniowych obrad, poru−
szono i omówiono szereg
ważnych tematów i  spraw,
które są niezwykle istotne
i pomocne w dalszej pra−
cy w biurach i kołach Ra−
dia Maryja.

Po Eucharystii w mniej−
szych grupach zaczynali−
śmy obrady, a na zakoń−
czenie prac, każdy z przed−

stawicieli grup roboczych przedstawiał na forum ustalone wnioski. Głów−
nymi prowadzącymi spotkania byli: o.Zdzisław Klafka (CSsR) i o.Tadeusz
Rydzyk (CSsR).

W spotkaniu wzięło udział 180 przedstawicieli Biur i Kół Radia Maryja z całej
Polski oraz Ojcowie Re−
demptoryści, których słyszy−
my co dzień w Radiu Maryja
i widzimy wTelewizji Trwam:
o.Marian Sojka, o.Waldemar
Gontarczuk, o.Benedykt Ci−
soń, o.Grzegorz Mój i o.Da−
riusz Drążek.

Uczestnicy, którzy byli
po raz pierwszy w akade−
miku Wyższej Szkoły Kul−
tury Społecznej i Medial−
nej w Toruniu mogli do−
kładnie zwiedzić i obejrzeć cały obiekt.

Radosna, rodzinna atmosfera sympatii i otwartości spowodowała, że każdy
z nas odjeżdżając, tęsknił już za kolejnym spotkaniem.

Pragnę w tym miejscu przypomnieć Państwu, że 3 grudnia tego roku
przypada jubileusz 20−lecia istnienia Katolickiej Rozgłośni Radia Maryja.

Ząbkowskie Koło Przyjaciół Radia Maryja będzie organizowało pielgrzym−
kę autokarową (o szczegółach dotyczących pielgrzymki, a także o wielu
innych ciekawych wiadomościach, będziecie Państwo mogli przeczytać w
gablocie Radia Maryja, która znajduje się obok Kancelarii Parafialnej).

***************
Pod koniec października tego roku, pod przewodnictwem ks. Piotra, wi−

kariusza parafii Św. Trójcy, członkowie ząbkowskiego Koła Przyjaciół Ra−
dia Maryja, wolontariusze miejscowej Grupy Charytatywnej CARITAS, człon−
kinie Kółek Różańcowych oraz parafianie z kościoła pw. Świętego Ducha i
Miłosierdzia Bożego uczestniczyli w pielgrzymce autokarowej do Sokółki.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Radzymi−
na, gdzie powstaje pierwsze w Polsce sank−
tuarium pod wezwaniem Jana Pawła II. Jest
to wotum wdzięczności za jego życie i pon−
tyfikat. Obecnie w kaplicy obok budowanej
świątyni, znajdują się gromadzone zbiory i
cenne pamiątki związane z Papieżem Pola−
kiem. Ich historie przybliżył nam ks. Krzysz−
tof Ziółkowski, budowniczy Sanktuarium.

Następnie udaliśmy się do Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie
(Diecezja Białostocka). Ks. Alfred Butwiłow−
ski, proboszcz tamtejszej parafii, przedsta−

Z  ŻYCIA  K.P.R.M.  PRZY  PARAFII   ŚW.  TRÓJCY
NIECH BÊDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA!

Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą.Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą.Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą.Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą.Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Swoją obecnością zaszczyciła nas Swoją obecnością zaszczyciła nas Swoją obecnością zaszczyciła nas Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Ewa Bła−Pani Ewa Bła−Pani Ewa Bła−Pani Ewa Bła−Pani Ewa Bła−

sik, wdowa po gen. Andrzeju Błasiku oraz pan me−sik, wdowa po gen. Andrzeju Błasiku oraz pan me−sik, wdowa po gen. Andrzeju Błasiku oraz pan me−sik, wdowa po gen. Andrzeju Błasiku oraz pan me−sik, wdowa po gen. Andrzeju Błasiku oraz pan me−

cenas Bartosz Kownackicenas Bartosz Kownackicenas Bartosz Kownackicenas Bartosz Kownackicenas Bartosz Kownacki.

wił nam rys historyczny sanktuarium i okolicy.
Po zakupieniu pamiątek i nabraniu wody z cudownego źródełka, ruszyli−

śmy w dalszą drogę.
Tego dnia, razem z nami w adoracji Najświętszego Serca Pana Je−Tego dnia, razem z nami w adoracji Najświętszego Serca Pana Je−Tego dnia, razem z nami w adoracji Najświętszego Serca Pana Je−Tego dnia, razem z nami w adoracji Najświętszego Serca Pana Je−Tego dnia, razem z nami w adoracji Najświętszego Serca Pana Je−

zusa i we Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczyli pielgrzymi w zor−zusa i we Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczyli pielgrzymi w zor−zusa i we Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczyli pielgrzymi w zor−zusa i we Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczyli pielgrzymi w zor−zusa i we Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczyli pielgrzymi w zor−
ganizowanych grupach wraz z kapłanami, a także wielu pielgrzymówganizowanych grupach wraz z kapłanami, a także wielu pielgrzymówganizowanych grupach wraz z kapłanami, a także wielu pielgrzymówganizowanych grupach wraz z kapłanami, a także wielu pielgrzymówganizowanych grupach wraz z kapłanami, a także wielu pielgrzymów
indywidualnych.indywidualnych.indywidualnych.indywidualnych.indywidualnych.

Każdy z zebranych przeżywał unaocz−
niony cud indywidualnie, ale każdy
uświadomił sobie, że ten cud odbywa
się podczas każdej Mszy Świętej co−

dziennie we wszystkich kościołach na całym świecie, że Bóg jest zawsze
pośród nas. W takim wyjątkowym nastroju udaliśmy się w drogę powrotną,
nawiedzając jeszcze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku.

Dla nas wszystkich pielgrzymka ta stała się umocnieniem i odnowieniem
naszej wiary. Był to czas, kiedy w ogromnym modlitewnym skupieniu mo−
gliśmy „położyć” przed Panem bagaż naszych doświadczeń, grzechów, próśb
i podziękowań. Mogliśmy uświadomić sobie naszą małość i zastanowić się
nad swoim życiem – co zmienić, co naprawić….?

Był to czas całkowicie oddany Bogu.
Danuta Filipiak−Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.MDanuta Filipiak−Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.MDanuta Filipiak−Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.MDanuta Filipiak−Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.MDanuta Filipiak−Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M
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O G £ O S Z E N I E !
KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

PRZY PARAFII ŚW.TRÓJCY
W ZĄBKACH
ORGANIZUJE

PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO TORUNIA

Z OKAZJI 20. ROCZNICY POWSTANIA
KATOLICKIEJ ROZGŁOŚNI

RADIA MARYJA.

WYJAZD W DNIU 3.XII.br. (sobota)
AGROMA GODZ. 5:00,

PARKING PRZED KOŚCIOŁEM ŚW.TRÓJCY
GODZ. 5:15.

KOSZT− 45ZŁ.
ZAPISY POD NUMERAMI

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH:

720 137 995   LUB    720 137 997

ILOŚĆ   MIEJSC   OGRANICZONA!!!



Pejzaże Mazowsza na Orlej
KULTURACO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

Pejzaż (fr. paysage) czyli  malarstwo krajobrazowe ma swoją długowieczną
historię. Ten gatunek malarstwa znany był już w starożytności, chociaż wtedy
występował jako tło do przedstawianych zdarzeń. W okresie renesansu,
kiedy wzrosło zainteresowanie światem przyrody pejzaż usamodzielnił się i
nabrał pełnych praw jako nowy nurt w malarstwie. Rozkwit pejzażu nastąpił
w XVII wieku i wyodrębniły się jego odmiany: topograficzny, fantastyczny,
komponowany, heroiczny i pastoralny. W sztuce XX wieku pejzaż stał się
popularnym tematem podejmowanym przez artystów różnych kierunków:
fowistów, kubistów, ekspresjonistów czy surrealistów. W Polsce malar−
stwo krajobrazowe rozwinęło się w połowie XIX wieku. Jako najwybitniej−
szych pejzażystów należy wymienić:  Józefa Chełmońskiego, Władysława
Podkowińskiego, Leona Wyczółkowskiego, braci Maksymiliana  i Aleksan−
dra Gierymskich, Jana Stanisławskiego i Jana Wołka.

Jak powiedziała artystka „ malarstwo jest jej sposobem na życie, patrze−
niem na życie i rozumieniem świata”.  I świat w oczach pani Ewy Dworzań−
skiej tętni ogromem barw, porywa światłem  i perfekcyjnym cieniem, ude−
rza optymizmem i wielką mądrością formy.

Wielki to był zaszczyt gościć w Galerii przy Orlej tak znakomitą artystkę,
jaką jest bez wątpienia  Ewa Dworzańska – prezes Mazowieckiego Oddziału
Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Warszawie, członkinię Krajowego

Związku Artystów Plastyków i
Towarzystwa Przyjaciół Mazow−
sza.

Po tradycyjnej lampce wina i
drobnym poczęstunku publicz−
ność zasiadła w sali koncerto−
wej,  aby wysłuchać recitalu „je−
siennych piosenek” w wykona−
niu Beaty Kurdy −  wokalistki,
aktorki, tancerki, pedagoga.
Pani Beata jest absolwentką
Szkoły Aktorskiej H. i J. Ma−
chulskich oraz Wydziału Peda−
gogicznego Wyższej Szkoły
Społeczno −Ekonomicznej w
Warszawie, laureatką wielu kon−
kursów wokalnych i tanecznych

Pejzaże Mazowsza na Orlej
W ostatni¹ sobotê, 19 listopada br., w Miejskim Oœrodku Kultury przy ul Orlej odby³ siê wernisa¿
znakomitej malarki Ewy Dworzañskiej, która zaprezentowa³a licznie zgromadzonej publicznoœci na-
szego miasta kilkanaœcie obrazów przedstawiaj¹cych piêkne i urzekaj¹ce krajobrazy Mazowsza.

w kraju i za granicą. Występowała m. in. u boku Kayah i Krzysztofa Kolber−
gera w musicalu BAJLANDIA. Śpiewała w wielu prestiżowych koncertach
m.in. w Berlinie,  we Włoszech w Bellaria Igea Marina oraz w chórku zespo−
łu Ha−Dwa−O w koncercie Premiery Opole 2005.  Jest również współzało−
życielką i aktorką teatru off’owego – Z.O.O

Pani Beata przypomniała widzom znane piosenki kojarzące się z jesie−
nią,  wywołujące nostalgię i tęsknoty kierowane miłością, złożoną przecież
jak życie z różnych barw emocji.

Z zadumą publiczność przyjęła „Koncert jesienny” z repertuaru Magdy
Umer, słynne „Kasztany”, czy „Pamiętasz, była jesień”, piosenkę, którą przed
laty czarowała widownię Joanna Rawik. W połowie swego recitalu artystka
zaprosiła na scenę swoje uczennice: trzy niezwykle uzdolnione wokalistki
młodego pokolenia, uczennice ząbkowskich szkół: Julię, Anię i Karolinę,
które publiczność przyjęła z ogromnym entuzjazmem. Sobotni wieczór bez
wątpienia należy wpisać w chlubne karty kroniki Galerii przy Orlej, a na
ręce dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury  Sławomira Skotnickiego zło−
żyć serdeczne podziękowania za znakomity pomysł połączenia wernisaży z

tematycznie związanymi koncertami. Z niecierpliwością czekamy na konty−
nuowanie cyklu spotkań ze sztuką.

Joanna WysockaJoanna WysockaJoanna WysockaJoanna WysockaJoanna Wysocka
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Ząbkowskie obchody 93 rocznicy odzyskania niepodległościZąbkowskie obchody 93 rocznicy odzyskania niepodległości
Dokończenie ze str 1.
kolenie musi sięgać częściej do tradycji, wracać pod prąd, do samej istoty, a
tym samym wypracować sobie swoje, ale właściwe formy świętowania.”

Po mszy świętej kwiaty pod pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego
złożyli: starosta Piotr Uściński, burmistrz Robert Perkowski, dyrektor Pra−
skiej Giełdy Spożywczej Janusz Dąbrowski oraz dyrektor ząbkowskiej pla−
cówki SK−Bank Barbara Maksimczuk. Uczestniczący w mszy świętej miesz−

kańcy naszego miasta mieli możliwość obejrzeć koncert poświęcony Naro−
dowemu Świętu Niepodległości w wykonaniu dzieci z Publicznego Przed−
szkola Nr 1”Zielony Dinek” oraz uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2.

Punktualnie o godz. 11.11 – wystartowali zawodnicy biorący udział

w Biegu Niepodległości. Bieg obejmował trzy kategorie: mężczyźni, ko−
biety, dzieci do lat 12−tu. Trasa biegła ulicami Ząbek od ul 3 Maja aż
do ul. Harcerskiej −Gimnazjum Nr 1.  W biegu udział wzięło siedem−
dziesięciu uczestników. Biegło też trzech radnych:  przewodniczący RM
Krzysztof Bławdziewicz oraz  obaj wiceprzewodniczący Tomasz Kalata i
Wojciech Gut. Na mecie jako pierwsi pojawili się: − w kategorii męż−
czyzn: 1) Sylwester Kuśmierz, 2) Michał Godlewski 3) Marcin Lau − w
kategorii: kobiety: 1) Patrycja Berezowska, 2) Wiktoria Mizrakowska,
3) Julia Stępniewska − w kategorii: dzieci do lat 12: 1) Jan Stolarski, 2)
Kuba Paciorek, 3) Gabryś Gawlik.

Porządku na wyznaczonym odcinku trasy i wokół niej pomagali pilno−
wać policja i straż miejska.

Wśród nagród znalazły się puchary oraz bony towarowe do sklepów De−
cathlon, a także drobne upominki. Fundatorami nagród tegorocznego Bie−
gu Niepodległości byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach,
Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak, Urząd Miasta
Ząbki, Publiczne Gimnazjum Nr 1, a wręczali je wśród aplauzu tłumów:
dyrektor MOSiR – Jacek Romańczuk, dyrektor Gimnazjum Nr 1 – Karol
Małolepszy,a także radni Miasta Ząbki biorący udział w Biegu Niepodle−
głości, oraz Grzegorz Siwek i Zyta Kurowska – radni, którzy kibicowali za−
wodnikom.

Budynek Gimnazjum Nr 1 po chwili wypełnił się pięknymi głosami into−
nującymi znane wszystkim pieśni patriotyczne z okresu Legionów Polskich.
A kiedy podano staropolski bigos przygotowany przez firmę cateringową
„Wazonik”, atmosfera tego wielkiego święta stała się nareszcie polska i
nareszcie prosta, a przez to niezwykle wzruszająca.

Dopełnieniem tych wzruszających chwil było złożenie kwiatów pod po−
mnikiem ku czci Bohaterów Ząbek i Drewnicy poległych z okupantem nie−
mieckim, które składali: Karol Małolepszy − dyrektor Publicznego Gimna−
zjum nr 1 oraz Robert Świątkiewicz i Łukasz Kukiełka − ząbkowscy radni.

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem
wszystkich Polaków, stanowi symbol odradzających się tradycji patrio−
tycznych i stawia istotne pytania nowym, szczególnie najmłodszym po−
koleniom, zamykającym się na ogół w wirtualnych światach gier, lub
innych symulacji komputerowych. Co to jest Ojczyzna?, kraj, w którym
żyję, który mnie karmi, gdzie z radością i dumą mogę podnieść grudkę
jej ziemi i zabrać ją w dowolny zakątek świata. Symbol, który pozosta−
nie ze mną na zawsze, zachowując tradycje moich przeszłych pokoleń.
Ziemia, dzięki której zawsze będę Polakiem, a nie kosmopolitycznym
przybyszem szukającym wsparcia, aby odnaleźć swoje miejsce na ob−
cej ziemi, z ziemią moich ojców skrzętnie schowaną pod poduszką…
By wiedzieć, by być blisko jej historii, by wreszcie przy niej trwać…
nosić ją po prostu w swoim sercu.

Joanna WysockaJoanna WysockaJoanna WysockaJoanna WysockaJoanna Wysocka
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Dzięki dyrekcji Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w październiku od−
były się dwa spotkania dla rodziców naszych wychowanków. „Mądra miłość
– jak rozwijać talent i uczyć dzieci odpowiedzialności” to temat, który podjęła
prowadząca seminarium p. Marzenna Skoczylas – trener, pedagog terapeu−
tyczny z Akademii Szkoleń Adeptus w Warszawie. Po słowach wstępu i zapo−
znaniu zgromadzonych z tematem prowadząca rozpoczęła szkolenie. W celu
podniesienia atrakcyjności posłużyła się prezentacją multimedialną.

Na pierwszym spotkaniu, na które byli zaproszeni rodzice dzieci 5−
letnich, prowadząca spotkanie omówiła koncepcje gotowości szkolnej.
Prelegentka wielokrotnie podkreślała, że to rodzice, a nie przedszkole,
szkoła, kształtują charakter swoich dzieci, dlatego należy uświadomić, że
sposób rodzicielskiej opieki ma bardzo istotny wpływ na zachowanie się
dzieci. Najmłodsi są lustrzanymi odbiciami swoich rodziców. Powielają
sposoby rozwiązywania przez nich konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach
stresowych. Biorący udział w warsztatach usłyszeli, jak ważne jest, aby
rodzice i nauczyciele byli konsekwentni w egzekwowaniu zasad wobec
własnych pociech. Pani Marzenna dawała wiele istotnych rad dotyczą−
cych kontaktów międzyludzkich. Swoje rady popierała przykładami z życia,
podkreślając, że najważniejsza jest miłość, konsekwencja wobec dzieci,
a także uporządkowany i regularny świat.

PP3 „Skrzat” wspiera rodziców w wychowywaniu i edukacji dzieci
Drugie spotkanie było adresowane dla rodziców dzieci najmłodszych w przed−

szkolu. Wszyscy zainteresowani podczas spotkania, mogli się dowiedzieć mię−
dzy innymi: jakie czynniki kształtują rozwój jednostki, jakie są rodzaje inteligen−
cji, wolności i możliwości dokonywania wyboru, sposoby okazywania akcepta−
cji miłości oraz języki miłości. Prowadząca spotkanie zwracała uwagę na fakt, że
mądra miłość polega na nadrzędnej roli rodzica wobec dziecka. Spotkanie prze−
biegało w sympatycznej atmosferze pełnej uśmiechu i energii. Nie odbyło się
jednak bez trudnych pytań skierowanych do rodziców.

Na szkoleniach omówione zostały główne postawy rodziców, mające istot−
ny wpływ na kształtowanie własnych dzieci. Te zachowania rodziców, moż−
na zmienić, poprawić. Dzieci są, jakie są i od nas zależy, jakimi się staną w
przyszłości. Na zakończenie warto dodać, że oprócz trudności i kłopotów
rodzicielstwo dostarcza ogromnej satysfakcji i wielu rzeczywistych rado−
ści. To dzieci nadają sens naszemu życiu.

Po zakończeniu obu spotkań, każdy z rodziców miał możliwość zakupienia
książek, którymi pani Marzenna wspierała się podczas warsztatów. Można
było również swobodnie porozmawiać z tą charyzmatyczną osobą. Miejmy
nadzieję, iż wiadomości, które zostały przekazane na tych warsztatach zaowo−
cują w relacji rodzic – dziecko.

Ewa Macuba, Natalia OrzołEwa Macuba, Natalia OrzołEwa Macuba, Natalia OrzołEwa Macuba, Natalia OrzołEwa Macuba, Natalia Orzoł

Świat przyrody już od najmłodszych lat jest dla dziecka bogatymŚwiat przyrody już od najmłodszych lat jest dla dziecka bogatymŚwiat przyrody już od najmłodszych lat jest dla dziecka bogatymŚwiat przyrody już od najmłodszych lat jest dla dziecka bogatymŚwiat przyrody już od najmłodszych lat jest dla dziecka bogatym
źródłem wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Nauczyciele w naszymźródłem wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Nauczyciele w naszymźródłem wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Nauczyciele w naszymźródłem wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Nauczyciele w naszymźródłem wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Nauczyciele w naszym
przedszkolu przyczyniają się do harmonijnego i wszechstronnego roz−przedszkolu przyczyniają się do harmonijnego i wszechstronnego roz−przedszkolu przyczyniają się do harmonijnego i wszechstronnego roz−przedszkolu przyczyniają się do harmonijnego i wszechstronnego roz−przedszkolu przyczyniają się do harmonijnego i wszechstronnego roz−
woju wychowanków, świadomie zwracając uwagę na kontakt przed−woju wychowanków, świadomie zwracając uwagę na kontakt przed−woju wychowanków, świadomie zwracając uwagę na kontakt przed−woju wychowanków, świadomie zwracając uwagę na kontakt przed−woju wychowanków, świadomie zwracając uwagę na kontakt przed−
szkolaków z przyrodą. Przyroda jest pomocna w rozbudzaniu nowychszkolaków z przyrodą. Przyroda jest pomocna w rozbudzaniu nowychszkolaków z przyrodą. Przyroda jest pomocna w rozbudzaniu nowychszkolaków z przyrodą. Przyroda jest pomocna w rozbudzaniu nowychszkolaków z przyrodą. Przyroda jest pomocna w rozbudzaniu nowych
zaciekawień i zainteresowań dziecka.zaciekawień i zainteresowań dziecka.zaciekawień i zainteresowań dziecka.zaciekawień i zainteresowań dziecka.zaciekawień i zainteresowań dziecka.

W ramach przekazanych nam środków z Miejskiego Programu Antyalko−
holowego, przeznaczanego rokrocznie na cele zdrowotne, zorganizowali−
śmy naszym przedszkolakom bezpłatne wyjazdy do gospodarstwa agrotu−
rystycznego „Rancho Bena” w Stanisławowie. W trosce o pogłębianie świa−
domości ekologicznej oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych osiem
grup cztero− i pięciolatków udało się na wycieczkę do miejsca położonego
w sercu  Puszczy Słupeckiej. Występuje tu wiele niespotykanych gatunków
roślin i zwierząt. Spokój, kontakt z przyrodą, świeże powietrze, piękno kra−
jobrazu − tego wszystkiego mogły doświadczać nasze przedszkolaki.

Odwiedzające to miejsce grupy korzystały z atrakcji takich jak: przejażdż−
ki bryczką, oglądanie zwierząt domowych (konie, kucyki, świnie, kury) i
egzotycznych (pawie, papuga, małpki) oraz eksponatów przyrody; zabawa
przy muzyce z wodzirejem, ognisko z kiełbaskami oraz słodki poczęstunek.

Jazda bryczką sprzyjała bezpośredniej obserwacji lasu i jego mieszkań−
ców. Kontakt ze zwierzętami wpłynął na kształtowanie właściwych postaw,
a wspólne tańce i śpiewy przy zachęcie nauczycieli przyczyniały się do wzro−
stu aktywności dzieci, do odkrywania tkwiącej w nich naturalnej sponta−
niczności oraz zaspokajania potrzeby ruchu.

Niezapomniane wycieczki „Skrzatów” z Publicznego Przedszkola Nr 3

Kolejna nagroda dla Publicznego
Przedszkola Nr3 „SKRZAT” w Ząbkach

Dopiero co minął rok a Publiczne Przedszkole Nr3 „SKRZAT” w Ząbkach
zostało laureatem kolejnej nagrody. W dniu 7 listopada wręczono nam pre−
stiżową statuetkę Innowator Roku 2011 w OświacieInnowator Roku 2011 w OświacieInnowator Roku 2011 w OświacieInnowator Roku 2011 w OświacieInnowator Roku 2011 w Oświacie i zajęliśmy III miej−
sce w kategorii Innowacyjna SzkołaInnowacyjna SzkołaInnowacyjna SzkołaInnowacyjna SzkołaInnowacyjna Szkoła. Jesteśmy jedynym nagrodzonym
przedszkolem w województwie mazowieckim.

Konkurs objęty był patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a nagrodę przyznawało Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Pedagogiki
Akademii Pedagogiki im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Z niezwykłą przyjemnością dzielę się z Państwem tą wiadomością jedno−
cześnie gratulując całemu zespołowi pracowników przedszkola.

Dyrektor PP3Dyrektor PP3Dyrektor PP3Dyrektor PP3Dyrektor PP3
 Jolanta Salak Jolanta Salak Jolanta Salak Jolanta Salak Jolanta Salak

Przedszkolaki miały niezapomnianą okazję poznać różne możliwości spę−
dzania czasu wolnego w sposób aktywny. Dzieciom podobało się dosłow−
nie wszystko. Nasze organizmy wspaniale dotleniły się, więc wróciliśmy do
przedszkola z nową siłą i werwą do życia.

Dorota JankowskaDorota JankowskaDorota JankowskaDorota JankowskaDorota Jankowska
Nauczyciel PP Nr3Nauczyciel PP Nr3Nauczyciel PP Nr3Nauczyciel PP Nr3Nauczyciel PP Nr3
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Świadkami tego wydarzenia było wiele osób,
m. in. Burmistrz Miasta Robert Perkowski, dy−
rektorzy ząbkowskich szkół i przedszkoli, nauczy−
ciele, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo...

Kiedy usłyszeliśmy, że pierwszaki będą dobry−
mi uczniami i kolegami, będą szanować innych,

Ślubowanie uczniów klas pierwszych w SP3
21 paŸdziernika 2011r. by³ wyj¹tkowym dniem dla pierwszaków naszej szko³y. Mianowicie
z³o¿yli oni œlubowanie na Sztandar Szko³y oraz zostali przyjêci do grona uczniów naszej szko³y.

Kamienie
historii

10 listopada uczniowie z klasy II, III, IV i V0 listopada uczniowie z klasy II, III, IV i V0 listopada uczniowie z klasy II, III, IV i V0 listopada uczniowie z klasy II, III, IV i V0 listopada uczniowie z klasy II, III, IV i V
Prywatnej Szkoły Podstawowej w Ząbkach,Prywatnej Szkoły Podstawowej w Ząbkach,Prywatnej Szkoły Podstawowej w Ząbkach,Prywatnej Szkoły Podstawowej w Ząbkach,Prywatnej Szkoły Podstawowej w Ząbkach,
pod kierunkiem Anny Tratkiewicz, Anny Al−pod kierunkiem Anny Tratkiewicz, Anny Al−pod kierunkiem Anny Tratkiewicz, Anny Al−pod kierunkiem Anny Tratkiewicz, Anny Al−pod kierunkiem Anny Tratkiewicz, Anny Al−
merii, Agnieszki Strzembosz i Moniki Szafa−merii, Agnieszki Strzembosz i Moniki Szafa−merii, Agnieszki Strzembosz i Moniki Szafa−merii, Agnieszki Strzembosz i Moniki Szafa−merii, Agnieszki Strzembosz i Moniki Szafa−
rowicz sięgnęli do przeszłości Niepodległejrowicz sięgnęli do przeszłości Niepodległejrowicz sięgnęli do przeszłości Niepodległejrowicz sięgnęli do przeszłości Niepodległejrowicz sięgnęli do przeszłości Niepodległej
Polski i przedstawili program „Kamienie hi−Polski i przedstawili program „Kamienie hi−Polski i przedstawili program „Kamienie hi−Polski i przedstawili program „Kamienie hi−Polski i przedstawili program „Kamienie hi−
storii”.storii”.storii”.storii”.storii”.

Była to prezentacja multimedialna opatrzona
poetyckimi komentarzami, tańcem i pieśnią pa−
triotyczną.

Wszyscy obecni ze wzruszeniem i radością
śpiewali stare, dobrze znane pieśni.

A potem… niespodziewanie przybył do nas
Marszałek Piłsudski ze swoim adiutantem. Od−
była się konferencja prasowa. Było ciekawie i
gorąco!

Niektórzy mają nawet pamiątkowe zdjęcie z
Marszałkiem…

Jakub Filipkowski−uczeń klasy VJakub Filipkowski−uczeń klasy VJakub Filipkowski−uczeń klasy VJakub Filipkowski−uczeń klasy VJakub Filipkowski−uczeń klasy V
Agnieszka StrzemboszAgnieszka StrzemboszAgnieszka StrzemboszAgnieszka StrzemboszAgnieszka Strzembosz

Taki był tytuł wykładu prof. dr hab. Wiesława
Wysockiego – kierownika Katedry Historii Naj−
nowszej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy−

szyńskiego. W dniu 8 listopada, w sali sporto−
wej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw−
ła II w Ząbkach zebrało się liczne audytorium,
uczniowie i nauczyciele oraz goście spoza szkoły:
Ewa Wiśniewska − szef Wydziału Oświaty Urzę−
du Miejskiego, Agnieszka Piskorek – dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1, Tomasz Łukawski –
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 oraz miesz−
kańcy Ząbek, zaproszeni przez dyrektora Karola
Małolepszego. Patronami wykładu byli: staro−
sta powiatu wołomińskiego, reprezentowany
tego dnia przez Ryszarda Walczaka – radnego

„Droga do niepodległości Państwa Polskiego”

a swoim zachowaniem będą sprawiać radość ro−
dzicom i nauczycielom i gdy z ich ust padło grom−
kie „Ślubuję!” nadeszła pora na przyrzeczenie
rodziców. Obiecali oni, że będą zawsze pamię−
tać, że dziecko jest unikalnym skarbem, że będą
słuchać uważnie, o czym mówi i doceniać w nim
to, co najlepsze.

Następnie zaproszeni goście uroczyście pasowali
każdego pierwszoklasistę na ucznia naszej szkoły.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część arty−
styczna. Uczniowie zaprosili nas do spotkania z
różnymi zwierzątkami, od których otrzymali cenne
dary mające im pomóc w szkole. I tak: pszczoły
podarowały pracowitość, mrówki − sumienność,
cierpliwość i wytrwałość, sowy − mądrość, koniki
polne − zabawę, lwy − odwagę, a psy − przyjaźń.
Oprócz wyżej wymienionych prezentów uczniowie
otrzymali legitymacje szkolne, ołówki od Burmi−

strza Miasta, długopisy i odblaski ufundowane
przez Radę Rodziców. Rodzicom gratulujemy tak
wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wie−
lu sukcesów w murach naszej szkoły!

Dorota UścińskaDorota UścińskaDorota UścińskaDorota UścińskaDorota Uścińska

powiatu wołomińskiego oraz burmistrz Ząbek –
Robert Perkowski.

Z bardzo szczegółowego wykładu można było
się dowiedzieć, jak to wyglądało 93 lata
temu. Nie było to proste, ale ówcześni
przywódcy Narodu Polskiego po mi−
strzowsku wykorzystali nadarzającą się
po 123 latach niewoli okazję. Tą okazją
był rozpad ustanowionego przez eu−
ropejskie potęgi porządku polityczne−
go w Europie. Z wyjątkowo krwawej i
wyniszczającej I−szej Wojny Światowej
trzej zaborcy Polski wyszli tak osłabie−
ni, że Polska miała wreszcie realną
szansę na odrodzenie. W naszej, po−
wszechnej świadomości narodowej
łączymy te wydarzenia przede wszyst−
kim z Józefem Piłsudskim i jego Le−

gionami. Ale bez wielu, wielu innych, wybitnych
osobistości, o których prawie godzinę mówił pro−
fesor Wysocki, restytucja Państwa Polskiego mo−
głaby się nie udać. A jednak udało się!!! Dlatego
rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy
jako najradośniejsze, nasze święto narodowe.

Tekst i foto: Jacek PływaczewskiTekst i foto: Jacek PływaczewskiTekst i foto: Jacek PływaczewskiTekst i foto: Jacek PływaczewskiTekst i foto: Jacek Pływaczewski
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Od września 2010r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen.
Kleeberga działa Koło Dziennikarskie. W tym roku podjęli−
śmy nowe wyzwanie. Przystąpiliśmy do edukacyjnego pro−
jektu „Junior media”, w ramach którego mamy możliwość
tworzyć gazetę w wersji elektronicznej, na prawdziwych
dziennikarskich makietach. Zorganizowaliśmy więc redak−
cję, rozdzieliliśmy funkcje i wytrwale pracujemy nad dosko−
naleniem naszego dziennikarskiego warsztatu.

Zapraszamy na stronę www.juniormedia.pl – tam publi−
kujemy naszą szkolną gazetę „Ząbki z klasą!”. Właśnie za−
kończyliśmy prace nad drugim numerem i zgłosiliśmy go
do konkursu „Junior−gazeta w druku”. Taki konkurs odby−
wa się na „Junior−media” co miesiąc. My startujemy pierw−
szy raz. Stawka jest wysoka. Nagrodzone gazetki szkolne
zostaną bezpłatnie wydrukowane w prawdziwej drukarni.
Dlatego bardzo prosimy o głosowanie na „Ząbki z klasą”!
Wystarczy wejść na www.juniormedia.pl , odnaleźć naszą
gazetę wśród gazetek konkursowych i zagłosować na nią.
Głosowanie w listopadowym konkursie trwa od 23 XI do 28
XI. Pod koniec grudnia będzie kolejne głosowanie, w stycz−
niu następne – i tak co miesiąc...

Któż z nas nie lubił w dzieciństwie bajek, tym bar−
dziej pełnych humoru wierszowanych bajeczek. Takie
właśnie są bajki napisane przez Wiesława Drabika, au−
tora 170 książeczek dla dzieci. Najbardziej znane to:
„Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków”,
„Awantura na podwórku”,”Łakomczucha”, „Kocie łako−
cie”, „Mała mYSZ skacze czyli myszomania”. Z samym
autorem oraz z jego bajkami mieli okazję zapoznać się
uczniowie kl. I i II ze Szkoły Podstawowej nr 1, pod−

czas spotkania autorskiego w Bibliotece Miejskiej w
Ząbkach w dniu 14 listopada.

Bajkopisarz okazał się interesującą postacią. Z zawodu
jest inżynierem budownictwa, rozpoczął pisanie bajek ukoń−
czywszy 40 rok życia. Pierwszy wierszyk ułożył na prośbę
swojej córki Asi, podczas podróży do przedszkola. Na dru−
gi dzień otrzymał propozycję napisania w podobny sposób
bajki o smoku i tak powstała „Bajka o smoku i Kraku”. Od
tego czasu, a minęło już 15 lat, wciąż pisze bajki dla dzieci,
a czasami, jak, sam twierdzi, po prostu je rysuje, np. „Bajkę
o smoku”i o , „Żółwiu Franklinie”.

Spotkanie autorskie w bibliotece

G³osowanie na „Z¹bki z klas¹” w Junior -media!

Podczas spotkania W. Drabik zapoznał dzieci z kilkoma
swoimi książeczkami, m.in.: „O Twardowskim na kogucie i
o bajkach w wielkim skrócie”, „Kto mieszka w lesie” „O wio−
śnie”, „Jak wysłać paczkę z kotem i znaczkiem”, „Odjazdo−
wy zwierzyniec”.

Nasz gość ma świetny kontakt z dziećmi. Podczas całe−
go spotkania prowadził z nimi ożywioną dyskusję, układa−
jąc zabawne, błyskotliwe rymy, do wszystkiego co usłyszał,
w tym do imion dzieci. Już na wstępie, powiedział że „ma
kotka, a ten kotek to kotka i ma na imię Frotka”. Dzieci czy−
tały bajki, odpowiadały na jego pytania o przeczytane frag−
menty książeczek i również układały rymy. Za każdy uło−
żony rym lub prawidłową odpowiedź otrzymywały naklejki i
zakładki. Jeszcze przed zadanym pytaniem unosił się las
rąk kolekcjonerów tych rarytasów. Najwięcej naklejek i za−
kładek zebrał Mateusz z kl. II b i tym samym wygrał nagro−
dę – wybraną przez siebie książeczkę z dedykacją autora.
Na koniec spotkania wszystkie dzieci mogły nabyć ksią−
żeczki i otrzymać osobisty wpis autora.

Iwona Potęga

 Prosimy, głosujcie na nas!  Będziemy wdzięczni za każ−
dy głos!

 Monika Staniszewska,
opiekunka Koła Dziennikarskiego

ze Szkoły Podstawowej nr 1
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W ostatni weekend zakończyła się dla I ligi runda jesienna sezonu 2011/W ostatni weekend zakończyła się dla I ligi runda jesienna sezonu 2011/W ostatni weekend zakończyła się dla I ligi runda jesienna sezonu 2011/W ostatni weekend zakończyła się dla I ligi runda jesienna sezonu 2011/W ostatni weekend zakończyła się dla I ligi runda jesienna sezonu 2011/
2012. W ostatnim spotkaniu nasza drużyna rozegrała wyjazdowe spotkanie z2012. W ostatnim spotkaniu nasza drużyna rozegrała wyjazdowe spotkanie z2012. W ostatnim spotkaniu nasza drużyna rozegrała wyjazdowe spotkanie z2012. W ostatnim spotkaniu nasza drużyna rozegrała wyjazdowe spotkanie z2012. W ostatnim spotkaniu nasza drużyna rozegrała wyjazdowe spotkanie z
niżej notowanym KS Polkowice.niżej notowanym KS Polkowice.niżej notowanym KS Polkowice.niżej notowanym KS Polkowice.niżej notowanym KS Polkowice.

Zwycięstwo miało być czystą formalnością. I nawet w trakcie meczu wszystko na to
wskazywało. Już po prawie godzinie gry Dolcan wygrywał 2:0. Jednak zwycięstwa nie
udało się „dowieść” do końca. Gospodarze w końcówce meczu strzelili trzy gole, wygry−
wając cały mecz. O ile wygrana w przypadku graczy z Polkowic nic nie zmieniła w ich
sytuacji w tabeli, to dla ząbkowian była to dotkliwa porażka. Wygrany mecz gwaranto−
wałby Dolcanowi awans o kilka miejsc, do środkowej strefy tabeli. Porażka, niestety,
przesunęła naszą drużynę do strefy spadkowej. Miejmy nadzieję, że to chwilowa słabość
i na wiosnę będzie już tylko lepiej. Najbliższy mecz ligowy odbędzie się dopiero w poło−
wie marca. Czeka nas spotkanie wyjazdowe z Kolejarzem Stróże.

Ostatecznie piłkarze Dolcanu w 20 spotkaniach zdobyli 21 punktów ( 5 razy wy−
grywając, 6 razy remisując i 9 razy przegrywając). Drużyna zdobyła 26 goli, tracąc
przy tym 30. Uzyskane wyniki pozwoliły zająć dopiero 15 pozycję (na 18 drużyn).
Na uwagę zasługuje występ najlepszego strzelca Dolcanu Ząbki. Maciej Tataj, zdo−
bywając 7 bramek znajduje się w czołówce strzelców I ligi.

Poniżej przedstawiamy kalendarz spotkań z wynikami:Poniżej przedstawiamy kalendarz spotkań z wynikami:Poniżej przedstawiamy kalendarz spotkań z wynikami:Poniżej przedstawiamy kalendarz spotkań z wynikami:Poniżej przedstawiamy kalendarz spotkań z wynikami:
w Kolejka 1 − 23−24 lipca Kolejka 1 − 23−24 lipca Kolejka 1 − 23−24 lipca Kolejka 1 − 23−24 lipca Kolejka 1 − 23−24 lipca
Dolcan Ząbki  2Dolcan Ząbki  2Dolcan Ząbki  2Dolcan Ząbki  2Dolcan Ząbki  2−0  Ruch Radzionków  23 lipca, 17:00 (600)
Maciej Tataj 15, Piotr Charzewski 90
w Kolejka 2 − 30−31 lipca Kolejka 2 − 30−31 lipca Kolejka 2 − 30−31 lipca Kolejka 2 − 30−31 lipca Kolejka 2 − 30−31 lipca
Flota Świnoujście  1−2  Dolcan Ząbki2  Dolcan Ząbki2  Dolcan Ząbki2  Dolcan Ząbki2  Dolcan Ząbki  30 lipca, 17:00 (1.000)
Krzysztof Bodziony 11 (k) − Piotr Kosiorowski 72 (k), Maciej Tataj 85
w Kolejka 3 − 6−7 sierpnia Kolejka 3 − 6−7 sierpnia Kolejka 3 − 6−7 sierpnia Kolejka 3 − 6−7 sierpnia Kolejka 3 − 6−7 sierpnia
Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1−1  KS Polkowice  6 sierpnia, 17:00 (500)
Maciej Tataj 68 − Krzysztof Janus 83
w Kolejka 4 − 13−14 sierpnia Kolejka 4 − 13−14 sierpnia Kolejka 4 − 13−14 sierpnia Kolejka 4 − 13−14 sierpnia Kolejka 4 − 13−14 sierpnia
Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1−2  Kolejarz Stróże  13 sierpnia, 17:00 (500)
Damian Świerblewski 45 − Janusz Wolański 83, Krzysztof Markowski 90 (k)
w Kolejka 5 − 20−21 sierpnia Kolejka 5 − 20−21 sierpnia Kolejka 5 − 20−21 sierpnia Kolejka 5 − 20−21 sierpnia Kolejka 5 − 20−21 sierpnia
Bogdanka Łęczna  1−1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki  20 sierpnia, 17:00 (800)
Nildo 62 (k) − Michał Pulkowski 8
w Kolejka 6 − 27−28 sierpnia Kolejka 6 − 27−28 sierpnia Kolejka 6 − 27−28 sierpnia Kolejka 6 − 27−28 sierpnia Kolejka 6 − 27−28 sierpnia
Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0−0  GKS Katowice  27 sierpnia, 17:00 (500)
w Kolejka 7 − 3−4 września Kolejka 7 − 3−4 września Kolejka 7 − 3−4 września Kolejka 7 − 3−4 września Kolejka 7 − 3−4 września
Zawisza Bydgoszcz  3−1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki  4 września, 17:00 (5.650)
Adrian Błąd 53, 81, Kamil Jackiewicz 90 − Maciej Tataj 85
w Kolejka 8 − 10−11 września Kolejka 8 − 10−11 września Kolejka 8 − 10−11 września Kolejka 8 − 10−11 września Kolejka 8 − 10−11 września
Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1−2  Wisła Płock  10 września, 16:00 (600)
Łukasz Sierpina 11 − Patryk Kamiński 56, Ricardinho 73

Koniec sezonu piłkarskiego
w Kolejka 9 − 14 września Kolejka 9 − 14 września Kolejka 9 − 14 września Kolejka 9 − 14 września Kolejka 9 − 14 września
Arka Gdynia  3−1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki  14 września, 19:00 (4.150)
Petr Benát 16, Tomasz Wełna 22 (s), Piotr Kuklis 85 − Tomasz Ciesielski 75
w Kolejka 10 − 17−18 września Kolejka 10 − 17−18 września Kolejka 10 − 17−18 września Kolejka 10 − 17−18 września Kolejka 10 − 17−18 września
Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0−0  Polonia Bytom  17 września, 16:00 (500)
w Kolejka 11 − 24−25 września Kolejka 11 − 24−25 września Kolejka 11 − 24−25 września Kolejka 11 − 24−25 września Kolejka 11 − 24−25 września
Pogoń Szczecin  2−3  Dolcan Ząbki3  Dolcan Ząbki3  Dolcan Ząbki3  Dolcan Ząbki3  Dolcan Ząbki  24 września, 18:00 (2.000)
Adam Frączczak 13, Andradina 90 (k) − Maciej Tataj 47, Rafał Grzelak 51, Michał
Pulkowski 65
w Kolejka 12 − 1−2 października Kolejka 12 − 1−2 października Kolejka 12 − 1−2 października Kolejka 12 − 1−2 października Kolejka 12 − 1−2 października
Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0Dolcan Ząbki  0−2  Warta Poznań  1 października, 16:00 (550)
Łukasz Białożyt 3, Łukasz Jasiński 15
w Kolejka 13 − 8−9 października Kolejka 13 − 8−9 października Kolejka 13 − 8−9 października Kolejka 13 − 8−9 października Kolejka 13 − 8−9 października
Dolcan Ząbki  3Dolcan Ząbki  3Dolcan Ząbki  3Dolcan Ząbki  3Dolcan Ząbki  3−1  Piast Gliwice  8 października, 15:00 (350)
Rafał Grzelak 44, Łukasz Sierpina 60, Damian Świerblewski 78 − Rubén Jurado 39
w Kolejka 14 − 12 października Kolejka 14 − 12 października Kolejka 14 − 12 października Kolejka 14 − 12 października Kolejka 14 − 12 października
Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1Dolcan Ząbki  1−2  Sandecja Nowy Sącz  12 października, 15:00 (300)
Damian Świerblewski 51 − Arkadiusz Aleksander 34, Marcin Chmiest 88
w Kolejka 15 − 15−16 października Kolejka 15 − 15−16 października Kolejka 15 − 15−16 października Kolejka 15 − 15−16 października Kolejka 15 − 15−16 października
Termalica Bruk−Bet Nieciecza  2−1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki1  Dolcan Ząbki  16 października, 11:30 (900)
Dariusz Pawlusiński 20, Jakub Biskup 26 − Marcin Hirsz 73
w Kolejka 16 − 22−23 października Kolejka 16 − 22−23 października Kolejka 16 − 22−23 października Kolejka 16 − 22−23 października Kolejka 16 − 22−23 października
Dolcan Ząbki  2Dolcan Ząbki  2Dolcan Ząbki  2Dolcan Ząbki  2Dolcan Ząbki  2−2  Olimpia Elbląg  22 października, 15:00 (700)
Grzegorz Piesio 11, Damian Świerblewski 86 (k) − Michał Pietroń 64 (k), 73
w Kolejka 17 − 29−30 października Kolejka 17 − 29−30 października Kolejka 17 − 29−30 października Kolejka 17 − 29−30 października Kolejka 17 − 29−30 października
Olimpia Grudziądz  0−2  Dolcan Ząbki 2  Dolcan Ząbki 2  Dolcan Ząbki 2  Dolcan Ząbki 2  Dolcan Ząbki  29 października, 14:00 (1.300)
Łukasz Sierpina 81, Grzegorz Piesio 88
w Kolejka 18 − 5−6 listopada Kolejka 18 − 5−6 listopada Kolejka 18 − 5−6 listopada Kolejka 18 − 5−6 listopada Kolejka 18 − 5−6 listopada
Ruch Radzionków  1−0  Dolcan Ząbki0  Dolcan Ząbki0  Dolcan Ząbki0  Dolcan Ząbki0  Dolcan Ząbki  5 listopada, 13:00 (600)
Adam Giesa 49
w Kolejka 19 − 12−13 listopada Kolejka 19 − 12−13 listopada Kolejka 19 − 12−13 listopada Kolejka 19 − 12−13 listopada Kolejka 19 − 12−13 listopada
Dolcan ZąbkiDolcan ZąbkiDolcan ZąbkiDolcan ZąbkiDolcan Ząbki  22222−2 Flota Świnoujście  12 listopada, 13:00
Maciej Tataj 19, Grzegorz Piesio 68 − Krzysztof Bodziony 24, Piotr Kieruzel 90
w Kolejka 20 − 19−20 listopada Kolejka 20 − 19−20 listopada Kolejka 20 − 19−20 listopada Kolejka 20 − 19−20 listopada Kolejka 20 − 19−20 listopada
KS Polkowice  3−22222 Dolcan Ząbki  Dolcan Ząbki  Dolcan Ząbki  Dolcan Ząbki  Dolcan Ząbki  19 listopada, 17:00
Dawid Wacławczyk 72, 83, 90 − Grzegorz Piesio 45, Maciej Tataj 56
Zdobywcy bramek dla Dolcanu w tym sezonie:Zdobywcy bramek dla Dolcanu w tym sezonie:Zdobywcy bramek dla Dolcanu w tym sezonie:Zdobywcy bramek dla Dolcanu w tym sezonie:Zdobywcy bramek dla Dolcanu w tym sezonie:
Dolcan Ząbki:Dolcan Ząbki:Dolcan Ząbki:Dolcan Ząbki:Dolcan Ząbki: 7 − Maciej Tataj, 4 − Grzegorz Piesio, Damian Świerblewski, 3 −
Łukasz Sierpina, 2 − Rafał Grzelak, Michał Pulkowski, 1 − Piotr Charzewski, To−
masz Ciesielski, Marcin Hirsz, Piotr Kosiorowski.

12 listopada, w środku długiego weekendu, został przeprowadzony III tur−12 listopada, w środku długiego weekendu, został przeprowadzony III tur−12 listopada, w środku długiego weekendu, został przeprowadzony III tur−12 listopada, w środku długiego weekendu, został przeprowadzony III tur−12 listopada, w środku długiego weekendu, został przeprowadzony III tur−
niej badmintona z cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Choćniej badmintona z cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Choćniej badmintona z cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Choćniej badmintona z cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Choćniej badmintona z cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Choć
czas sprzyjał weekendowemu wypoczynkowi, 65 zawodniczek i zawodników iczas sprzyjał weekendowemu wypoczynkowi, 65 zawodniczek i zawodników iczas sprzyjał weekendowemu wypoczynkowi, 65 zawodniczek i zawodników iczas sprzyjał weekendowemu wypoczynkowi, 65 zawodniczek i zawodników iczas sprzyjał weekendowemu wypoczynkowi, 65 zawodniczek i zawodników i
11 par w grach podwójnych stawiło się, aby sprawdzić swoje umiejętności w11 par w grach podwójnych stawiło się, aby sprawdzić swoje umiejętności w11 par w grach podwójnych stawiło się, aby sprawdzić swoje umiejętności w11 par w grach podwójnych stawiło się, aby sprawdzić swoje umiejętności w11 par w grach podwójnych stawiło się, aby sprawdzić swoje umiejętności w
najszybszym sporcie rakietowym.najszybszym sporcie rakietowym.najszybszym sporcie rakietowym.najszybszym sporcie rakietowym.najszybszym sporcie rakietowym.

Zaczęły jak zwykle dzieci w kategorii 1−3 klas szkół podstawowych. Najmłodszych
ciągle jest mało, ale trzech zawodników, w systemie każdy z każdym, walczyło i uformo−
wało podium. Wygrał Błażej Krawczyk, przed Arturem Cholewskim i Kubą Niemirskim.

W klasyfikacji generalnej Błażej umocnił się na pozycji lidera i w całym turnieju
wyprzedza Artura i Kubę. Zapraszamy więcej młodych adeptów tego sportu.

Druga kategoria to klasy 4−6 szkół podstawowych, podzielona na dziewczęta i
chłopców. Wśród dziewcząt wygrała niezawodna Kasia Wróblewska przed Izą Gie−
rat i najmłodszą Weroniką Górniak, która rozwija się bardzo szybko i w następnych
turniejach zagrozi zapewne najlepszym. W klasyfikacji generalnej, dokładnie tak jak
w turnieju, prowadzi Kasia przed Izą i Weroniką.

U chłopców zwyciężył startujący po raz pierwszy Damian Burawski, który wy−
przedził Jeremiasza Górniaka i Bartka Matusika. W „generalce” prowadzi Jeremiasz,
który wyprzedza braci Maćka i Bartka Matusików.

Następne gry odbyły się z udziałem dziewcząt i chłopców z gimnazjum. Dziewczęta, w
trzech grupach eliminacyjnych, toczyły zacięte pojedynki. Wygrała, tak jak ostatnio, Ola
Rudnicka, wyprzedzając Weronikę Wojdę i Paulinę Koc. W klasyfikacji z dużą przewagą
prowadzi Ola Rudnicka przed Weroniką i nieobecną tym razem − Karoliną Pac.

U chłopców grupę finałową stworzyli Damian Wysokiński, Kuba Orzęcki i Tomek
Mądry. Wygrał  Damian, przed Kubą i Tomkiem. Na etapie eliminacji niespodzianką
była porażka Patryka Rogulskiego z Tomkiem Mądrym. W klasyfikacji nastąpiła zmia−
na lidera − Patryka zmienił Kuba Orzęcki. Tym sposobem Patryk Roguski, z minimalną
stratą, jest drugi, a trzecie miejsce zajmuje coraz lepiej grający Max Góra.

W grach podwójnych w kategorii podstawówek i gimnazjów trzy pary stoczyły walkę o

Trzecia kolejka turnieju badmintona
najwyższy stopień podium. Tradycyjnie już sztuka ta udała się Maxowi Górze i Pawłowi
Kamińskiemu, którzy po trzech zwycięstwach prowadzą zdecydowanie w klasyfikacji gene−
ralnej. Drugie miejsce w turnieju zajęły dziewczyny Kasia Wróblewska i Iza Gierat, a trzecie
Tomek Madry i Kuba Żochowski. Za placami Maxa i Pawła są więc Tomek i Kuba, a trzecie
miejsce w klasyfikacji po trzech turniejach zajmują Kuba Orzęcki i Mateusz Pawluk.

Na koniec kategorie open. Panie amatorki były trzy (a miało być więcej – do dzieła
drogie panie!) Zwyciężyła jak ostatnio Ewa Gierat przed Asią Mądry i Magdą Cholewską.
I Dokładnie taka sama kolejność zachowała się  również w klasyfikacji generalnej.

W klasyfikacji kobiet bardziej zaawansowanych pojawiła się jedna pani (a gdzie
reszta pań?). Panowie amatorzy byli gościnni i zgodzili się, aby Beata Rataj roze−
grała swoje pojedynki razem z nami. Niedługo potem pożałowaliśmy swojej decy−
zji, ponieważ Beata wygrała wszystkie pojedynki! W związku z tym została przesu−
nięta do swojej macierzystej klasyfikacji, a wyniki panów podajemy bez osiągnięć
Beaty. Po tym wytłumaczeniu mogę już napisać, że w kategorii panów amatorów
mniej zaawansowanych wygrał Irek Wróblewski przed Darkiem Gieratem i Markiem
Krawczykiem. W klasyfikacji generalnej prowadzi Irek Wróblewski przed Darkiem
Gieratem i Mateuszem Dąbrowskim.

U zaawansowanych amatorów po emocjonującym finale Marcin Piekarniak pokonał
lidera klasyfikacji generalnej Jacka Sadrzaka, trzeci był Łukasz Kowalski. W „generalce”
prowadzi Jacek, przed Łukaszem Orzęckim i Marcinem Piekarniakiem.

Na deser odbyły się gry podwójne, które po trzysetowym finale wygrała para
Sadrzak i Piekarniak, pokonując w nim parę: Maria Kopyt i Wiktor Krawczyk. Trze−
cie miejsce zajęła para Łukasz Orzęcki Marek Krawczyk.

Za nagrody wręczone w drugim  turnieju dziękuję firmom PKP CARGO SA, Pramerica
i firmie RSL, która jest też sponsorem części nagród na zakończenie cyklu rozgrywek.

Zapraszam na kolejny turniej, który odbędzie się 10 grudnia  2011.
Do zobaczenia!

Marek KrawczykMarek KrawczykMarek KrawczykMarek KrawczykMarek Krawczyk



AKCJA „ZNIŻKA ZA DOWÓD” www.zabki.plCO SŁYCHAĆ

Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem

są to firmy z branży: fitness, handlowej (odzież dziecięca i meble). Więcej informacji
na temat akcji „Zniżka za dowód” znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Mia−
sta (www.zabki.pl), w zakładce poświęconej tej akcji.

Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka” ist−
nieje od 1995 roku. Pomysł zrodził się wtedy, gdy nie mo−
głam nic kupić swoim dzieciom w Ząbkach. Przez te lata

ubrałam dzieci w różnym
wieku „od stóp do głów”.
Obecnie mam także
klientów z Warszawy,
Marek i okolic. Są zado−
woleni z dużego wyboru,
miłej obsługi i niskiej
marży.

Oferuję:
− bieliznę dla wcześnia−
ków

− wszystko dla noworodka (śpiochy, kaftany, pajace,
body, czapki, kocyki, pościel – wyłącznie polskich pro−
ducentów)

− akcesoria poporodo−
we

− kosmetyki „Skarb
Matki”

− bieliznę, piżamy, raj−
stopy

− odzież w rozmiarach
56 – 164 cm wykona−
ne z najlepszej ba−
wełny.

− możliwość zwrotów
Sklep czynny w godz. 9−17, w soboty w godz. 9−14.
Zapraszamy
W ramach „Zniżki za dowód” sklep oferuje 5% rabatu dla

zameldowanych mieszkańców Ząbek.
Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka”
Ząbki, ul. Targowa 1 (bazar)

Sklep meblowy KUBUŚ funkcjonuje na rynku już od ponad 7 lat. Zajmuje
się sprzedażą mebli kuchennych, pokojowych, sypialnianych, wypoczynkowych,
a także stołów i krzeseł wszystkich przodujących i renomowanych producentów.
Wśród nich znajdują się meble chociażby takich producentów, jak: Gawin, Lay−
man, Bog Fran, Meblar, Meblux, Stol−meb, Skalik, Stoltrak, Meble Ruminski, Gabi−
Bis Piaski, Domigro Meble, Dominex Plus, Brzost, Stolprodex i inne. Życzliwy
personel sklepu chętnie służy swoją radą i pomocą w wyborze mebli, który nie−
rzadko sprawia klientom wiele trudności. Zakup mebli to decyzja podejmowana
często na lata, bezpośrednio wpływająca na wygląd naszego najbliższego oto−
czenia. Stylowe, nowoczesne oraz klasyczne – sklep KUBUŚ oferuje tak obszer−
ny asortyment, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Firma KUBUŚ sprzedaje zarówno meble gotowe, jak i produkowane pod wy−
miar, na zamówienie klienta. Pracownicy firmy wykonują również wszelkie pomia−
ry, montaż, a nawet pomagają podłączyć sprzęt AGD do zakupionych mebli ku−
chennych. Sklep KUBUŚ dysponuje własnym transportem i na życzenie dostar−
cza meble we wskazane miejsce. Na terenie Ząbek transport jest całkowicie bezpłatny. Ponadto firma prowadzi sprzedaż
ratalną za pośrednictwem GE Money Bank i AIG.

W ramach akcji „Zniżka za dowód” sklep meblowy KUBUŚ udziela 5% rabatu dla wszystkich zameldowanych miesz−
kańców Ząbek.

SKLEP MEBLOWY KUBUŚ
ul. Batorego 4
05−091 Ząbki
tel/fax 022 781−67−90
kom 0 504 192 294

Aga Fitness Akademia Ruchu to nowo otwarty
fitness klub w Ząbkach, który powstał dla kobiet, z myślą o
nich i ich potrzebach. Rosnące tempo
życia, codzienny stres, brak czasu na
relaks i nieodpowiednie odżywianie są
powodem złego samopoczucia i po−
garszającego się stanu zdrowia. War−
to więc zatrzymać się i ofiarować so−
bie odrobinę aktywnego wypoczynku.
Aga Fitness pomoże każdej kobiecie odnaleźć własną,
zdrową drogę przez życie.

Wykwalifikowana kadra instruktorów i trenerów udzieli cen−
nych rad i wskazówek, by bez trudu uzyskać zgrabną syl−
wetkę, dobrą kondycję i świetne samopoczucie. W bogatej
ofercie zajęć, proponowanych przez Klub Aga Fitness, każ−
da z pań znajdzie coś dla siebie. Płaski brzuch, Fat Bur−
ning, Step, TBC, Cardio, Zumba, Latino, Dance, Indoor
Cycling, Joga lub Pilates. Odpowiednio dobrane ćwiczenia
nie tylko przyniosą oczekiwane efekty w postaci poprawy
kształtu sylwetki, ale też pomogą się odprężyć I zdecydo−
wanie poprawią humor, dzięki wytwarzanym podczas ru−

chu endorfinom. Ponad−
to wzmocnią mięśnie i
zminimalizują bóle krę−
gosłupa u osób mają−
cych siedzący tryb pra−
cy. Warto zatrzymać się
choć na chwilę i poświę−
cić czas własnemu cia−
łu, zadbać o nie tak, by
nasza dusza chciała w
nim mieszkać.

W ramach akcji „Zniż−
ka za dowód” Aga Fitness oferuje 3 % rabatu dla zameldo−
wanych mieszkańców Ząbek (zniżka może ulec zmianie).

Aga Fitness Akademia Ruchu
ul. Batorego 34
05−091 Ząbki
Tel. 504 – 004 – 450, 512 – 485 – 349
www.agafitness.pl



Publiczne Przedszkole Nr3
„SKRZAT”
ul. Westerplatte 1/11
05−091 Ząbki

Szanowni Rodzice!
Informujemy Państwa o możliwości

odpłatnego wynajmowania
przedszkolnej sali rekreacyjnej (suche base−

ny z piłeczkami, domki interaktywne, sprzęt
dyskotekowy... ) na uroczystości dla dzieci typu

urodziny, imieniny.

Uroczystości mogą odbywać się od poniedział−
ku do piątku w godz. 17:00 − 20:00, w sobotę w

godz. 9:00−18:00.

Oferta dla dzieci w wieku 3−7 lat zamieszkują−
cych na terenie Miasta Ząbki (wymagane po−

twierdzenie zamieszkania).
Udostępniamy także  wyposażony

aneks kuchenny.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy w sekretariacie

Publicznego Przedszkola Nr3 „SKRZAT”  pod numerem telefonu
(22) 762 40 10,

 w godz. 8:00−16:00, e−mail: pp3.sekretariat@vp.pl

OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym drugiego przetargu ustne−
go nieograniczonego na sprzedaż nieruchomo−
ści gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 22 z obrębu 0049−03−25 o pow. 669 m2, poło−
żonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej, której stan
prawny wynika z Postanowienia Sądu Rejono−
wego w Wołominie z dnia 17 maja 2006 r., sygn.
akt I Ns 414/06.

Przetarg odbędzie się dnia 15.12.2011 r. (czwar−
tek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Mia−
sta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 371 453 zł
+podatek VAT.
Wadium: 23 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłace−

nie wadium do dnia 12 grudnia 2011 r. na konto urzę−
du: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się
data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest po−
łożona w obszarze przeznaczonym do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieru−
chomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 8 km
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazo−
wieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informa−
cje dostępne są na stronie www.umzab−
ki.bip.org.pl (w zakładce Przetargi) oraz w siedzi−
bie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego
10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

OG£OSZENIE
SPOTKANIE Z ZAINTERESOWANYMI

MIESZKAÑCAMI MIASTA Z¥BKI

PROGRAM DOTACJI
NA ZAKUP ZESTAWÓW
SOLARNYCH DO 70%

SALA KONFERENCYJNA
URZÊDU MIASTA Z¥BKI

(parter – wejœcie „E”)

01.12.2011. GODZ. 16:00



KOMUNIKACJACO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

SK bank jest  dobrze znany mieszkańcom Ząbek, to założony 85 lat temu
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie. Bank posia−
da na terenie miasta 4 bankomaty i dwie placówki, do których można dojechać
linią Ząbki−1. W ramach umowy SK bank przekaże miastu środki finansowe
niezbędne do zorganizowania systemu wydawania kart mieszkańca i sfinansuje
pierwszą emisję kart. W zamian do końca 2012 roku będzie partnerem strate−
gicznym projektu „Jestem z Ząbek” i jego reklama znajdzie się na rewersie kart.
Na razie  karta mieszkańca – będzie prostym identyfikatorem ze zdjęciem, który
będzie dokumentował fakt zameldowania w Ząbkach i od stycznia 2012 roku da
uprawnienie  do bezpłatnego przejazdu linią autobusową Ząbki−1. Administra−
torem danych osobowych użytkowników karty będzie miasto Ząbki, ale każdy ze
składających wniosek o wydanie karty, jeśli wyrazi zgodę na przekazanie swoich
danych kontaktowych do SK banku, będzie mógł otrzymywać oferty i informa−
cje handlowe dotyczące produktów bankowych. To pierwsza taka współpraca
SK banku z samorządem i obie strony liczą na efekty tej współpracy. W przy−

SK Bank partnerem strategicznym ząbkowskiej Karty Mieszkańca
W ostatnim dniu paŸdziernika dosz³o do podpisania umowy pomiêdzy Miastem Z¹bki,
a SK bankiem na finansowanie wprowadzenia karty mieszkañca - „Jestem z Z¹bek”.

Wzór
z¹bkowskiej

karty
mieszkañca
– Jestem
z Z¹bek.

padku miasta jest to personalizowana karta mieszkańca, którą każdy zameldo−
wany mieszkaniec Ząbek będzie mógł otrzymać bezpłatnie, a jej wydanie nie
obciąży budżetu miasta, a w przypadku SK banku jest to szeroko rozumiana
promocja, która umożliwi pozyskanie nowych klientów.

W dalszych planach miasta, jest wdrożenie karty elektronicznej (e−karty),
która będzie mogła pełnić wiele funkcji,  np. być biletem na komunikację,
kartą biblioteczną, kartą kibica, karnetem na basen, kartą lojalnościową
(punktową) czy też pełnić rolę elektronicznej portmonetki do drobnych płat−
ności bezgotówkowych. Projekt ząbkowskiej e−karty Mieszkańca będzie
rozwijany w oparciu o rozwiązania informatyczne i wyposażenie zakupione
z środków, jakie otrzymamy  od SK banku w ramach podpisanej umowy.

Rozpoczęcie wydawania pierwszych karty mieszkańca jest planowane w
pierwszej połowie grudnia. br. o szczegółach poinformujemy w następnym
numerze „Co Słychać?”. Informacje zostaną umieszczone również w auto−
busach linii Ząbki−1 oraz na stronie internetowej urzędu.

R.S. SERWIS
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Robert Szczepaniak
Ząbki

− Wywóz kontenerami
gruzu, śmieci

− Transport piachu
i ziemi
(22) 781 59 20
603 707 755

R E K L A M Y


