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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Rekorodwa pod względem
kwotowym, jak i wskaźnikowym
jest suma przeznaczona na inwe−
stycje. Kwota niemal 56 mln zł
musi robić wrażenie. Sąsiednie
gminy powiatu wołomińskiego o
tak potężnych środkach mogą
jedynie pomarzyć. Na uwagę za−
sługuje również wskaźnik  okre−
ślający stosunek wydatków inwe−

19 stycznia odby³a siê sesja rady miasta Z¹bki, podczas której uchwalono
bud¿et na 2011 rok. Co prawda ju¿ rok temu po raz pierwszy bud¿et z¹bkow-
ski przekroczy³ kwotê 100 mln z³, jednak tegoroczne zapisy zarówno po stro-
nie dochodowej, jak i wydatkowej grubo przekroczy³y tê magiczn¹ kwotê (do-
chody: 119, 6 mln z³; wydatki 121,7 mln z³, w tym na inwestycje 55,6 mln z³.).

Rekordowy bud¿et w Z¹bkach

stycyjnych do wydatków ogó−
łem. Wskaźnik ponad 45% czy−
ni ten budżet jednym z bardziej
proinwestycyjnych w Polsce.
Wydatki inwestycyjne skoncen−
trowane są wokół realizacji pro−
jektów unijnych, dotyczących
budowy kilkunastu głównych
dróg miejskich, tunelu oraz pły−
walni miejskiej. Mimo tak „roz−

dętego” budżetu radni opozycyj−
ni nie ustawali w wysiłkach, aby
do budżetu zapisać kolejne inwe−
stycje, w tym drogowe.

Na sesję budżetową przybyli
nawet mieszkańcy ul. Żwirki,
aby zaproponować budowę tej
ulicy, gdyż jej obecny stan jest
fatalny.

Burmistrz  Robert Perkowski
zasugerował, żeby w pierwszej
kolejności zapewnić finansowa−
nie dla rozpoczętych inwestycji
unijnych oraz tych,  na które
miasto ma pewność otrzymania
dofinansowania zewnętrznego.
Są to głównie wspomniane
wcześniej inwestycje unijne (ta−
kie drogi jak. np.: 11 –go Listo−
pada, 3−go Maja, Jana Pawła II,
Piotra Skargi i inne oraz część
ul. Powstańców, która pod ko−
niec zeszłego roku została za−
kwalifikowana do dofinansowa−
nia w ramach budowy tzw.
„Schetynówek”.

red.
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Dyrektor
oraz Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 1
w Ząbkach

serdecznie zapraszają
na

Bal   Charytatywny
w dniu 5 lutego
o godz. 20.00

Ze swojej strony oferujemy:
• Miłą atmosferę i wspaniałą  zabawę z DJ-em,

który bawi nas od lat
• Smaczne menu: 3 dania gorące, przystawki,

napoje
• Profesjonalną obsługę kelnerską

Szanowni Państwo zachęćcie do wspólnej
zabawy Znajomych, Sąsiadów oraz innych

Rodziców.
Całkowity dochód z balu i aukcji prac dzieci zasili

fundusz szkolny.
Cena biletu: 160 zł. od osoby

Bilety do nabycia w sekretariacie.
Inf. tel. 22 - 781-61-93 lub 22 – 215-13-53

ZIMA W MIEŚCIE 2011
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach

14.02.2011 15.02.2011 16.02.2011 17.02.2011 18.02.2011

Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 100000000000

Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 133030303030

Koszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 100000000000

Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 133030303030

Koszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 100000000000

Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 133030303030

Koszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 100000000000

Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 133030303030

Koszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 zł

Godz. 11Godz. 11Godz. 11Godz. 11Godz. 110000000000 – 13 – 13 – 13 – 13 – 130000000000

Warsztaty plastyczne / teatralneWarsztaty plastyczne / teatralneWarsztaty plastyczne / teatralneWarsztaty plastyczne / teatralneWarsztaty plastyczne / teatralne
MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8

Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Projekcja filmu pt.: „Rybki zProjekcja filmu pt.: „Rybki zProjekcja filmu pt.: „Rybki zProjekcja filmu pt.: „Rybki zProjekcja filmu pt.: „Rybki z
ferajny” (86 min.)ferajny” (86 min.)ferajny” (86 min.)ferajny” (86 min.)ferajny” (86 min.)
MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8

Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:
„Kolorowy śmietnik” (50 min.)„Kolorowy śmietnik” (50 min.)„Kolorowy śmietnik” (50 min.)„Kolorowy śmietnik” (50 min.)„Kolorowy śmietnik” (50 min.)

MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Projekcja filmu pt.: „WyspaProjekcja filmu pt.: „WyspaProjekcja filmu pt.: „WyspaProjekcja filmu pt.: „WyspaProjekcja filmu pt.: „Wyspa
Nim” (90 min.)Nim” (90 min.)Nim” (90 min.)Nim” (90 min.)Nim” (90 min.)
MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8

Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:
„Księżniczka i rycerz” (50 min.)„Księżniczka i rycerz” (50 min.)„Księżniczka i rycerz” (50 min.)„Księżniczka i rycerz” (50 min.)„Księżniczka i rycerz” (50 min.)

MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Projekcja filmu pt.: „RatunkuProjekcja filmu pt.: „RatunkuProjekcja filmu pt.: „RatunkuProjekcja filmu pt.: „RatunkuProjekcja filmu pt.: „Ratunku
jestem rybka” (77 min.)jestem rybka” (77 min.)jestem rybka” (77 min.)jestem rybka” (77 min.)jestem rybka” (77 min.)

MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

21.02.2011 22.02.2011 23.02.2011 24.02.2011 25.02.2011

Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 100000000000

Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 133030303030

Koszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 100000000000

Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 133030303030

Koszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 100000000000

Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 133030303030

Koszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 zł

Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”Park Wodny „Warszawianka”
Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 10Wyjazd – 100000000000

Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 13Powrót − 133030303030

Koszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 złKoszt – 10 zł

Godz. 11Godz. 11Godz. 11Godz. 11Godz. 110000000000 – 13 – 13 – 13 – 13 – 130000000000

Warsztaty plastyczne / teatralneWarsztaty plastyczne / teatralneWarsztaty plastyczne / teatralneWarsztaty plastyczne / teatralneWarsztaty plastyczne / teatralne
MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8

Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Projekcja filmu pt.: „KlątwaProjekcja filmu pt.: „KlątwaProjekcja filmu pt.: „KlątwaProjekcja filmu pt.: „KlątwaProjekcja filmu pt.: „Klątwa
królika” (81 min.)królika” (81 min.)królika” (81 min.)królika” (81 min.)królika” (81 min.)
MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8

Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:
„Zagubieni przyjaciele” (50 min.)„Zagubieni przyjaciele” (50 min.)„Zagubieni przyjaciele” (50 min.)„Zagubieni przyjaciele” (50 min.)„Zagubieni przyjaciele” (50 min.)

MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Projekcja filmu pt.: „Skok przezProjekcja filmu pt.: „Skok przezProjekcja filmu pt.: „Skok przezProjekcja filmu pt.: „Skok przezProjekcja filmu pt.: „Skok przez
płot” (80 min.)płot” (80 min.)płot” (80 min.)płot” (80 min.)płot” (80 min.)
MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8

Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:
„Boży ludek” (50 min.)„Boży ludek” (50 min.)„Boży ludek” (50 min.)„Boży ludek” (50 min.)„Boży ludek” (50 min.)

MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 14Godz. 140000000000

Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:Spektakl teatralny dla dzieci:
„Boży ludek” (50 min.)„Boży ludek” (50 min.)„Boży ludek” (50 min.)„Boży ludek” (50 min.)„Boży ludek” (50 min.)

MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolnyWstęp wolny

5.02.2011 „Spotkania Teatralne” Prezentacja Spektakli w
Wykonaniu Kół Teatralnych
MOK M.O.K. W Ząbkach

5.02.2011 V Turniej Tenisa Stołowego z
Cyklu Grand Prix 2010/2011

Edycja Karnawałowa M.O.S.i R.
w Ząbkach

5.02.2011 Turniej Tenisa Stołowego Publiczne Gimnazjum Nr 1

5.02.2011 Bal dla Dorosłych Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Ząbkach

8.02.2011 Bal Karnawałowy Przebierańców Publiczne Przedszkole Nr 3

12.02.2011 V Turniej Badmintona Amatorów
z Cyklu Grand Prix 2010/2011

M.O.S.i R.w Ząbkach

12.02.2011 Turniej Badmintona Publiczne Gimnazjum Nr 1
14−18.02.2011 Zima w Mieście Szkoła Podstawowa Nr 1 w

Ząbkach
14−18.02.2011 Zima w Mieście M.O.K. W Ząbkach

14−27.02.2011 Zima W Mieście:zajęcia
sportowe, zajęcia komputerowe

Gimnazjum Publiczne Nr 2

Wyjazdy i powroty − parking przy filii Osrodka Kultury, ul Orla 8
Informacje, oplaty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. Slowackiego 10 w godz. 1000 – 1700

Kalendarz imprez (luty 2011)

14−18.02.2011 Koncert Laureatów Konkursu
Kolęd „Młodzież Mazowsza u
Wrót Stajenki”

Dolny Kościół Parafii
Miłosierdzia Bożego P.G.S
w Ząbkach, , UM Ząbki,
M.O.K. W Ząbkach

29.01.2011 Bal Karnawałowy Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Ząbkach
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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 pro−
simy o kontakt telefoniczny

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

SAMOCHODOWA

ZĄBKI,
UL. KOCHANOWSKIEGO

16A.

CZYNNA 24H NA
DOBĘ!

PUNKT
TANICH OPŁAT

ØDruki akcydensowe

ØArt. szkolne i biurowe

ØOpłacanie rachunków

ØDoładowanie WKM i
telefonów kom.

Batorego 2 paw.1, Ząbki
pon.−pt. 8−18, sob. 9−15

CO SŁYCHAĆwww.zabki.pl

Formularze PIT
w urzêdzie

Informujemy, że w Urzę−
dzie Miasta Ząbki na par−
terze (wejście A) można
pobrać druki deklaracji
podatkowych − PIT 28, 36,
36L, 37, 38, 16A, PIT/O
a także zgłoszenie NIP−3
oraz broszury informa−
cyjne.

Patrycja Żołnierzak
Sekretarz Miasta Ząbki

Jeżeli:
• Wierzysz w to, że rozwój jest ważny, bo to zwiększa

Twoją wartość na rynku pracy

• Chcesz nauczyć się, jak zarządzać organizacją i ludź−
mi w czasie kryzysu

• Jesteś menedżerem z grupy  wiekowej 45 plus

• Jesteś  zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umo−
wy cywilnoprawnej na terenie województwa mazo−
wieckiego

Weź udział w cyklu 6  bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektu:

„ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W OBLICZU DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUN−
KOWAŃ GOSPODARCZYCH”.

współfinansowanego z Funduszy Unijnych − Program
Operacyjny Kapitał Ludzki (8.1.1):

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz dyplom:
„CERTYFIKOWANY MENEDŻER” !!!

Więcej informacji uzyskasz: www.meritum−
c.com.pl, e−mail: biuro@meritum−c.com.pl, telefon:
Beata Stępniak−Furkałowska 0608302988, Jacek
Furkałowski 0604557858.  Rekrutacja: luty 2011.

Nadchodz¹ce imprezy sportowe
05.02.2011

V Turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix 2010/2011 –
godz. 9.00 – 12.00 (hala sportowa Gimnazjum nr 1, ul. Har−
cerska 9)

12.02.2011
V Turniej Badmintona Amatorów z cyklu Grand Prix 2010/
2011 – godz. 9.30 – 13.00 (hala sportowa Gimnazjum nr 1, ul.
Harcerska 9)



FINANSE MIEJSKIECO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

Uchwa³a Nr IV/        /2011
Rady Miasta Z¹bki

z dnia 19 stycznia 2011 roku
uchwa³a bud¿etowa Miasta Z¹bki na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.
zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239, art.259 ust.1 pkt 2 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie            119 563 378,29 zł,
z tego :

1) bieżące w kwocie         66 503 346,00 zł,
2) majątkowe w kwocie   53 060 032,29 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie            121 714 942,75 zł,
z tego :

1) bieżące w kwocie        66 103 346,00 zł,
2) majątkowe w kwocie   55 611 596,75 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.
§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 151 564,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów          w wysokości 1 805 714,46 zł oraz wolnych środków w wysokości 345 850,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  3 957 278,92 zł, z następujących tytułów:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie                1 805 714,46 zł,
2) wolnych środków w kwocie                 2 151 564,46zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie                1 805 714,46 zł, z przeznaczeniem na:
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie  1 469 967,46 zł,
b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie     335 747,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym z tytułu

zaciąganych kredytów 1 000 000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań:
− na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust.3.

§ 3.
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 44 794,20 zł i rezerwę celową w wysokości 180 000,00 zł na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora

finansów publicznych zgodnie z załącznikiem  nr 7 do uchwały.
§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii zgodnie załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.
Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości okre−

ślonej w § 2 ust. 4 do uchwały;
2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian wydatków

między działami;
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian

w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te
zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.
PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA ZĄBKI
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Dz. Rozdz. Jednostka
realizująca

Nazwa zadania PLAN
OGÓŁEM

dochody własne
(w zł)

środki, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 uofp (w zł)

kredyty,
pożyczki

(w zł)

dotacje /środki
pozyskane z innych

źródeł (w zł)

pożyczki, o których
mowa w art.89 ust.1

pkt 4 uofp (w zł)

 Inne (w zł)§

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  MIASTA  ZĄBKI  NA  2011 ROKl.
z tego:
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Budowa drogi w ul. Mazowieckiej

Budowa drogi w ulicy Powstańców

Budowa tunelu drogowego pod torami kole−
jowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla

Budowa tunelu drogowego pod torami kolejo−
wymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla

Budowa tunelu drogowego pod torami kolejo−
wymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla

Kompleksowy remont i budowa głównych
dróg w Ząbkach – Etap I:

Kompleksowy remont i budowa głównych
dróg w Ząbkach – Etap I

Kompleksowy remont i budowa głównych
dróg w Ząbkach – Etap I

Kompleksowy remont i budowa głównych
dróg w Ząbkach – Etap II:

Kompleksowy remont i budowa głównych
dróg w Ząbkach – Etap II

Kompleksowy remont i budowa głównych
dróg w Ząbkach – Etap II

TURYSTYKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Budowa trybuny głównej z zapleczem admi−
nistracyjno−socjalnym na terenie MOSiR w
Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego
drużyn w ramach EURO 2012
Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyj−
no – Sportowego – budowa krytej pływalni:

Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno
– Sportowego – budowa krytej pływalni

Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno
– Sportowego – budowa krytej pływalni

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI
I  NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych:

Wykup gruntów

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki
wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kie−
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA
PRAWACH POWIATU)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki:

Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki

Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki

KULTURA  I OCHRONA  DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
OCHRONA ZABYTKÓW I  OPIEKA NAD
ZABYTKAMI
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
Opracowanie  dokumentacji projektowej dot. remontu Miej−
skiego Ośrodka  Kultury w Ząbkach przy ul. Słowackiego 10

RAZEM
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33 579 000,97
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2 006 676,85

270 000,00
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23 270 604,64
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0,00
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OPINIE

461 głosów nieważnych zostało oddanych w
Ząbkach w dniu 21. listopada 2010, podczas
wyborów do Rady Miasta Ząbki. Oznacza to,
że 461 Wyborców nie miało żadnego wpływu
na wyniki wyborów radnych do Rady Miasta
albowiem Ich głosy nie były brane pod uwagę
przy ustalaniu liczby głosów oddanych na po−
szczególnych kandydatów. Głosy nieważne
mają takie samo znaczenie jak głosy tych Wy−
borców, którzy nie poszli głosować.

Warto zwrócić uwagę na następujące liczby opi−
sujące wyniki wyborów do Rady Miasta Ząbki:

− liczba uprawnionych do głosowania     – 19 911
− iczba głosów oddanych               – 9 343
− frekwencja                                          – 46,92 %
− liczba głosów ważnych                       – 8 882
− liczba głosów nieważnychliczba głosów nieważnychliczba głosów nieważnychliczba głosów nieważnychliczba głosów nieważnych           – 461           – 461           – 461           – 461           – 461
− procent głosów ważnych                  – 95,07 %
Na powyższym zestawieniu widać, że prawie

5% Wyborców, biorących udział w wyborach,
oddało  głosy nieważne. Gdyby frekwencję po−
liczyć w odniesieniu tylko do liczby głosów waż−
nych to wyniosłaby ona 44,6%. Jest to bardzo
słaby wynik, który jest podstawą do wygłasza−
nia różnych niepochlebnych opinii o Polakach
przez niektóre nieprzychylne Polsce ośrodki w
świecie. Ośrodki te rozgłaszają, że Polakom w
ogóle nie jest potrzebna wolność, bo nie chcą z
posiadanej wolności korzystać – o czym świad−
czy niska frekwencja w różnych wyborach. Po−
nadto Ci, którzy już się łaskawie zdecydowali
wziąć udział w głosowaniu często oddają głosy
nieważne – co świadczy o małym zaintereso−
waniu Wyborców oddaniem ważnego głosu na
rzecz wspólnego dobra.

Niekiedy słyszy się krytyczne opinie Miesz−
kańców o efektach pracy Rady Miasta lub Bur−
mistrza. Uważam, że ci Mieszkańcy, którzy nie
brali udziału w wyborach oraz Ci, którzy od−
dali głosy nieważne, nie mają moralnego pra−
wa do krytyki albowiem nie skorzystali z oka−
zji, aby w dniu wyborów  wesprzeć swoim gło−

Daremny trud 461 Wyborców

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 19
stycznia br. otrzymaliśmy projekt uchwały uchylają−
cej uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka, potocznie zwaną „becikowym gminnym”.
Chodzi tu o dodatkowy jeden tysiąc złotych, który z
budżetu naszego Miasta wypłacamy osobom, któ−
rym urodziło się dziecko, a które zamieszkują w Ząb−
kach i składają zeznania podatkowe z zakresu podat−
ku dochodowego od osób fizycznych w wołomińskim
Urzędzie Skarbowym. Jesteśmy jedną z niewielu gmin
w Polsce, która taką dodatkową zapomogę wypłaca.
Od 2007 roku, a więc przez ostatnie cztery lata Urząd
naszego Miasta wydatkował na ten cel niebagatelną
kwotę, blisko 1 mln 750 tys. zł. W uzasadnieniu do
wyżej wymienionego projektu uchwały można było
przeczytać, że „będzie to trudna decyzja, ale na dzień
dzisiejszy konieczna” − z czym się w 100% zgadzam.

Becikowe czy żłobek? Oto jest pytanie...
Dodatkowym dokumentem, który otrzymałem

podczas wspomnianej sesji było pismo, a w zasa−
dzie sugestia czwórki radnych, aby środki zdjęte z
„gminnego becikowego” wykorzystane zostały na
sfinansowanie tegorocznych niezbędnych inwesty−
cji, a w szczególności: przeznaczone w całości na
budowę jednej z ulic w północnych Ząbkach. 

W efekcie nie doszło do głosowania nad tym pro−
jektem, gdyż wolą większości, został on odesłany do
dalszych prac w Komisji Społecznej. Pojawił się, jed−
nak, inny pomysł przeznaczenia pieniędzy, które nie
zostaną wydane na „gminne becikowe” − budowa sa−
morządowego żłobka w Ząbkach. Ktoś z radnych na−
wet powiedział, że moglibyśmy połączyć żłobek i przed−
szkole. Niestety tak się nie da. W świetle przepisów
prawa żłobek jest zakładem opieki zdrowotnej, przed−
szkole zaś jest elementem systemu oświaty. W żadnej

z ustaw nie ma przepisu
dającego podstawę
prawną połączenia oby−
dwu placówek. „Żłobko−
przedszkole” nie wystę−
puje jako placówka (ze−
spół placówek) w żad−
nych przepisach prawa.
Wygląda więc na to, że
będziemy musieli wybu−
dować oddzielny obiekt,
by, tak bardzo potrzebny żłobek w Ząbkach, mógł za−
cząć funkcjonować. Jako radny i ojciec trzech synów,
rozumiejąc sytuację młodych rodziców, jak najbardziej
będę wspierał pomysł wybudowania takiej placówki. 

Tomasz KalataTomasz KalataTomasz KalataTomasz KalataTomasz Kalata
Radny Miasta Ząbki

sem najlepszego kandydata.
Głosy nieważne zostały oddane we wszystkich

11−u obwodowych komisjach wyborczych na te−
renie miasta Ząbki. Poniżej jest podana liczba gło−
sów nieważnych w poszczególnych obwodach:

Przypomnę dwa główne warunki oddania
ważnego głosu podczas wyborów samorządo−
wych    w dniu 21. listopada 2010:

1.  Na karcie do głosowania każdy Wyborca
może oddać swój głos tylko na jednego kan−
dydata. Oddanie głosu na wybranego kandy−
data powoduje jednocześnie poparcie dla tego
komitetu wyborczego, który wskazanego przez
Wyborcę kandydata umieścił na swojej liście.

2. W kratce obok nazwiska wybranego kan−
dydata Wyborca stawia znak x. Dla ważności
głosu konieczne jest, aby w kratce przecinały
się dwie linie.

Oddanie głosu zgodnie z tymi warunkami
powoduje, że głos jest ważny. Natomiast Wy−
borcy w Ząbkach, którzy oddali nieważne gło−
sy popełniali różne błędy:

1/ stawiali znak  x  w kratce przy nazwiskach
dwóch lub więcej kandydatów, których nazwi−
ska były umieszczone na listach różnych ko−

mitetów wybor−
czych. (Wyjątkiem
jest gdy znaki x są
postawione przy
nazwiskach kandy−

datów na tej samej liście – wte−
dy głos jest ważny i zalicza się
temu, którego nazwisko jest wy−
żej na liście),

2/ stawiali znak  x  obok
kratki przy nazwisku kandyda−
ta − zamiast wewnątrz kratki,

3/ stawiali w kratce znak,
który nie zawierał przecięcia
się dwóch linii,

4/ podkreślali nazwisko wybranego kandy−
data – zamiast postawić znak  x w kratce. We
wszystkich wymienionych przypadkach głos
został uznany za nieważny.

Pisząc o powyższym chciałem zwrócić uwa−
gę Mieszkańców naszego miasta na okolicz−
ności związane z oddaniem nieważnego głosu
albowiem nie jest to powód do dumy, że aż
5% biorących udział w wyborach Mieszkań−
ców Ząbek oddało głosy nieważne. Chciałbym
wyrazić nadzieję, że podczas zbliżających się
wyborów parlamentarnych frekwencja wybor−
cza w naszym mieście będzie bardzo wysoka a
liczba głosów nieważnych będzie poniżej 1%.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszyst−
kich Mieszkańców Ząbek

Ryszard Kwitowski
P.S. Liczby opisujące wyniki wyborów zostały

wzięte ze strony internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej (www.pkw.gov.pl)

Obwód
nr

Adres Liczba głosów
nieważnych

4
6
2
1
7

10
5
9

11
3
8

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Batorego 11
Publiczne Przedszkole nr 3, ul. Westerplatte 1/11
Gimnazjum Publiczne nr 2, ul. Batorego 37
Publiczna Szkoła Katolicka, ul. 11 Listopada 4
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościelna 2
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Piłsudskiego 35
Gimnazjum Publiczne nr 1, ul. Harcerska 9
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościelna 2
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wojska Polskiego 10
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Orla 8

85
58
54
52
44
38
35
31
25
23
16

Razem:Razem:Razem:Razem:Razem: 461461461461461
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SPOŁECZEŃSTWO

To nazwa realizowanego przez Ośro−
dek Pomocy Społecznej w Ząbkach pro−
jektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Europej−
skiego Funduszu Społecznego. W roku

2010 odbyła się już jego druga edycja, w
której udział wzięło 8 osób (6 kobiet i 2
mężczyzn) i ich otoczenie, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej, które są
w wieku aktywności zawodowej, ale nie
pracowali także z uwagi na opiekę nad
dziećmi lub innymi osobami zależnymi.
Koszt realizacji projektu wyniósł 128 191,
04 zł i w całości był sfinansowany ze środ−
ków unijnych.

Głównym celem tego projektu jest
zwiększenie gotowości do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i umiejętności
społecznych wśród 8 osób i ich otoczenia,
a w szczególności chodziło o: podniesie−
nie kwalifikacji zawodowych, zwiększe−
nie wsparcia ze strony środowiska ze−
wnętrznego, zwiększenie kompetencji
społecznych i poprawa komunikacji inter−
personalnej, wzrost umiejętności z zakre−
su poruszania się na rynku pracy oraz po−
prawę relacji wewnątrzrodzinnych.

W ramach projektu uczestnicy odbyli
szereg zajęć, takich jak: trening umiejęt−
ności wychowawczych (wzrost kompeten−
cji wychowawczych poprzez poznanie i
trenowanie skutecznych technik komuni−
kacji interpersonalnej w relacjach rodzin−
nych) oraz trening umiejętności społecz−
nych (wzrost kompetencji w zakresie efek−
tywnej komunikacji, wywierania dobrego
wrażenia na innych, asertywnego wyraża−
nia uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
oraz własnych opinii, zwiększenie samo−
kontroli poprzez zmianę stylu myślenia).

Ponadto odbywały się konsultacje indy−

widualne z psychologiem z doradcą zawo−
dowym, który pomógł w ukierunkowaniu
uczestnika na konkretną ścieżkę zawodową,
pomógł w doborze kursu/szkolenia zawo−
dowego,  czy w pozyskaniu ofert pracy i

wsparciu uczestnika
projektu w kontak−
tach z pracodawcami.

W ramach projek−
tu odbyły się liczne
zajęcia warsztatowe,
takie jak:
w warsztaty prozdro−
wote (nabycie wiedzy
o czynnikach związa−
nych z ochroną zdro−
wia fizycznego i psy−
chicznego, kształto−
wanie postaw peroz−
drowotnych, podnie−
sienie motywacji w
zakresie stosowania
zasad higieny, profi−

laktyka chorób i uzależnień, pobudzenie za−
interesowania sprawami zdrowia)
w warsztaty autokreacji (poznanie wła−
snych „nawykowych” sposobów prezen−
towania siebie oraz ćwiczenia umiejętno−
ści panowania nad wywieranym przez sie−
bie wrażeniem tak, by osiągnąć założony
sukces auto−
prezentacyjny)
w warsztaty ak−
tywnego po−
s z u k i w a n i a
pracy (przygo−
towanie men−
talne i psycho−
logiczne do
efektywnego
poszukiwania
pracy poprzez
nabycie wie−
dzy i umiejęt−
ności praktycz−
nych umożli−
wiających apli−
kowanie i uzy−
skanie zatrud−
nienia − m.in.
poprzez nabycie umiejętności pisania CV,
LM, interpretowania ogłoszeń o pracę, sy−
mulację rozmów kwalifikacyjnych)
w spotkania grupy wsparcia (wzrost pew−
ności siebie, poczucia własnej wartości i
sprawczości w istotnych kwestiach swo−
jego życia, nabycie umiejętności identyfi−
kacji oraz nazywania własnych stanów
emocjonalnych, a także radzenia sobie z

emocjami nieprzyjemnymi, uświadomie−
nie sobie wagi poczucia wpływu i kontro−
li nad swoim życiem, wzrost umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach problematycz−
nych i konfliktowych, utrwalenie dobrze
pojętej postawy asertywnej).

Wszyscy uczestniczyli również w wy−
branych przez siebie kursach zawodo−
wych, takich jak:
w „Samodzielna księgowa”
w „System KP Symfonia i Płatnik”
w „Kurs dla kandydatów na rzeczoznaw−
ców samochodowych”
w „Kurs prawa jazdy kat. B”
w „Opiekunka osób starszych, chorych
oraz dzieci”
w „Obsługa kas fiskalnych i obsługa klienta”
w „Asystentka − sekretarka”
w „Kucharz”

Co prawda cykl szkoleń zakończył się
nie tak dawno, a już widać pierwsze suk−
cesy uczestników projektu. Jedna z pań we
wrześniu rozpoczęła i kontynuuje naukę
w liceum dla dorosłych, druga zaś od grud−
nia pracuje dorywczo w biurze księgo−
wym. 7 i 8 grudnia uczestnicy wraz z do−
radcą zawodowym rozsyłali dokumenty
aplikacyjne do potencjalnych pracodaw−
ców. Większość osób została zaproszona
na rozmowy kwalifikacyjne.

Pod koniec grudnia odbyło się oficjal−
ne, uroczyste zakończenie projektu, pod−
czas którego burmistrz Robert Perkowski
w asyście kierownik OPS Elżbiety Rut−
kowskiej i prowadzących projekt, wręczył
stosowne zaświadczenia. W spotkaniu
uczestniczyli także m.in. wiceprzewodni−

czący Rady Miasta Tomasz Kalata, prze−
wodniczący Komisji Społecznej RM
Marcin Kubicki, skarbnik Elżbieta Żmi−
jewska oraz sekretarz Patrycja Żołnie−
rzak. Wszystkim uczestnikom gratuluje−
my podjęcia dobrej decyzji pozwalającej
na poprawę jakości ich życia i ich rodzin.
W tym roku ruszy kolejna edycja.

red.

„Praca nad sob¹ – szans¹ na przysz³oœæ”
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III Konferencja – CYBEREDUKACJA
EDUKACJA

Cyfrowe technologie informatyczne mają przeogromny wpływ
na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie w nie−
omal wszystkich dziedzinach. Siłą rzeczy edukacja także podle−
ga ich oddziaływaniu. Oświata musi się dostosowywać do coraz
szybszych przemian. Wyzwanie jest niezwykle trudne, ponie−
waż właściwie nie ma czasu na działania eksperymentalne, któ−

III Konferencja – CYBEREDUKACJA
12 stycznia 2011 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1mia³a miejsce 3-cia ju¿ edycja
Konferencji i Warsztatów Szkoleniowo-Metodycznych pod tytu³em „Wychowanie i Edu-
kacja w cyberprzestrzeni – szanse i zagro¿enia”. Konferencjê oficjalnie otworzy³ orga-
nizator honorowy burmistrz Z¹bek Robert Perkowski, a realizatorami byli: Instytut
Nowoczesnej Edukacji z prezesem Grzegorzem Pytkowskim oraz nasze, Publiczne Gim-
nazjum nr 1 im. Jana Paw³a II z dyrektorem Karolem Ma³olepszym.

rych wyniki pozwoliłyby spokojnie przygotowywać nowe pro−
gramy. A to dlatego, że dynamika zmian jest zbyt wielka. I nie
sposób przewidzieć z całą pewnością kierunku zmian i skali. Jed−
no jest pewne – zmiany będą następowały coraz szybciej, a my
musimy być do tego przygotowani.

Pan Krzysztof Graczyk z firmy Vulcan zaprezentował pakiety
oprogramowania wspomagającego zarządzanie oświatą dla or−
ganów prowadzących oraz dla placówek oświatowych łącznie z
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EDUKACJA

dziennikiem elektronicznym, wdrożonym w naszym Gimnazjum.
Panie Małgorzata Rostkowska i Dorota Janczak z warszawskie−
go Ośrodka Edukacji In−
formatycznej i Zastoso−
wań Komputerów przed−
stawiły programy wspo−
magające edukację. Pan
Wojciech Kreft z Centrum
Metodycznego ECORYS
mówił o programach
wspomagających pracę
szkolnych doradców za−
wodowych. Ogromne za−
interesowanie wzbudził
wykład pani profesor Jolanty Zawilskiej z Uniwersytetu Medycz−
nego w Łodzi na temat tzw. „dopalaczy” – łatwo dostępnych
substancji chemicznych o działaniu narkotycznym. Informacje
takie dostępne są w Internecie, gdzie również można dokonać
zakupów omijając polskie prawo. Prelegent z Wolters Kluwer
zademonstrował program wspie−
rający pracowników oświaty w
problemach natury prawnej. Cykl
prelekcji zakończyło wystąpienie
pani Renaty Gut z Centrum SITA,
która mówiła o specyfice dzisiej−
szych dzieci i młodzieży, urodzo−
nych w świecie wszechobecnej
elektroniki znacznie lepiej radzą
sobie w cyberświecie i postrze−
gają świat inaczej niż pokolenia
starsze.

Uczestnicy konferencji mieli
możliwość osobiście spraw−
dzić działanie tych progra−
mów i rozwiązań na warszta−
tach tematycznych: praca na
mulitablicach i z audiobooka−
mi (szkoła ProFuturo oraz
INE), OptivumNet i Fronter
(Vulcan), testy predyspozycji
zawodowych (Jolanta Macią−
żek i ECORYS). Także nasi
nauczyciele: Marcin Pawlik
oraz Anna Gosk−Jastrzębska
prezentowali zainteresowa−
nym własne wdrożenie szkol−
nej platformy edukacyjnej
przygotowanej na platformie
Moodle.

Tradycyjnie na swoim stoisku Wolters Kluwer wystawiał wy−
dawnictwa oświatowe. Było też stoisko z pomocami dydaktycz−
nymi. Interesującą ciekawostką techniczną były zaprezentowa−
ne przez panów Macieja Nikla i Himanshu Verma z firmy OEPD
Sp. z o.o. nowoczesne rozwiązania terminalowe NComputing,
odpowiednie do szkolnych pracowni komputerowych lub dzien−
nika elektronicznego.

Wśród gości konferencji byli także m.in.: nauczyciele i dyrek−
torzy placówek oświatowych z terenu powiatu wołomińskiego,
Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, Wójt Strachówki Piotr
Orzechowski,  Ryszard Walczak – przewodniczący komisji
oświaty rady powiatu wołomińskiego oraz przedstawiciele Mi−
nisterstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.

Tekst i foto:
Jacek Pływaczewski
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Akcja „Zniżka za dowód” kontynuowana
Rozpoczęta w połowie zeszłego roku  akcja „Zniżka za dowód” cieszy się ogromną

popularnością wśród mieszkańców Ząbek. Co chwilę zgłaszają się nowe podmioty chcące
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Zamiarem inicjatora tej akcji burmistrza Roberta Perkowskiego było stworzenie płasz−
czyzny współpracy między firmami działającymi na terenie Ząbek a mieszkańcami,
którzy na stale tu mieszkają (są zameldowani). Bez wątpienia to przedsięwzięcie daje
wiele korzyści praktycznie wszystkim. Zameldowani mieszkańcy, za okazaniem do−
wodu osobistego, będą mogli skorzystać ze zniżek firm, które przystąpiły do tego przed−
sięwzięcia. Firmy z kolei, mogą liczyć na większą liczbę klientów oraz bezpłatną pro−
mocję. Natomiast nowi meldujący się mieszkańcy zasilają poprzez swoje podatki kasę
miejską. Za te pieniądze można realizować kolejne inwestycje.

Obecnie w akcji uczestniczy kilkadziesiąt firm dających atrakcyjne zniżki. Przedsię−
biorstwa te są oznakowane specjalnym plakatami i naklejkami akcji.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl) jest zamieszczony specjalny
baner szczegółowo informujący o akcji, a zasadach przystąpienia do niej. Zamieszczo−
na jest lista firm biorących udział w tej inicjatywie. Taką uaktualnioną listę co jakiś
czas również publikujemy na łamach „Co Słychać?”.

red.

Lista firm bior¹cych udzia³ w akcji „Zni¿ka za dowód” 
FIRMAFIRMAFIRMAFIRMAFIRMA ADRESADRESADRESADRESADRES ZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKASTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWW TELEFONTELEFONTELEFONTELEFONTELEFON

„Sukces”„Sukces”„Sukces”„Sukces”„Sukces” szkolenia językowe ul. Malczewskiego 6 7%7%7%7%7%www.sukces−szkola.pl tel. (22) 498 49 50

Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77” – potrawy z grilla
i kuchnia międzynarodowa

ul. Sikorskiego 33d (wejście od
ulicy Stefczyka – osiedle Bajkowe)

7%7%7%7%7%www.siodemki77.pl tel. (22) 252 77 77

DRIMS DRIMS DRIMS DRIMS DRIMS – profesjonalne drzwi  ul. Ks. Skorupki 91 15%15%15%15%15%www.drims.com.pl tel. (22) 781 41 72

WWMEDIAWWMEDIAWWMEDIAWWMEDIAWWMEDIA – produkcja filmów i
nagrań wideo

ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7 10%10%10%10%10%www.wwmedia.pl tel. (22) 762 80 68

Naprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGD
– Michał Równy

ul. Powstańców 70H 10%10%10%10%10%– tel. 602 638 077

Fotograf Fotograf Fotograf Fotograf Fotograf Zbigniew Marcjanik ul. Sikorskiego 35 20%20%20%20%20%www.zbigardo.pl tel. (22) 781 55 14

MDG DATAMDG DATAMDG DATAMDG DATAMDG DATA
– Mirosław Sobiecki

ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29 Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
− 10%10%10%10%10% na zakup Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch OPTIMA,
− 20%20%20%20%20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:
− 20%20%20%20%20% rabatu na usługi informatyczne.

www.mdgdata.pl tel. 503 104 170

FOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUS – firma
fotograficzna

ul. Żabia 13 10%10%10%10%10%www.fotografikus.pl tel. 509 136 745

Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”
Nieruchomości

ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą) 10%10%10%10%10%www.metropolis.waw.pl tel. (22) 781 44 56

English Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way School – szkoła
języków obcych

ul. Piłsudskiego 154 5%5%5%5%5%www.englishway−szkola.pl tel. 606 626 747

Machowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz Budownictwo ul. Gdyńska 39a 7% 7% 7% 7% 7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu oraz pozostałych
urządzeń budowlanych oraz na usługi budowlane − roboty wykończeniowe

www.machowicz.pl tel. 504 723 593

CERT – EKOCERT – EKOCERT – EKOCERT – EKOCERT – EKO – projektowanie i
świadectwa charakterystyki energetycznej

ul. Powstańców 60 lok. 121 15%15%15%15%15%www.cert−eko.pl tel. 504 589 85

W48 ExpertW48 ExpertW48 ExpertW48 ExpertW48 Expert – kosztorysy napraw
powypadkowych

ul. Sikorskiego 39 10%10%10%10%10%– tel. (22) 781 71 36

GLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSION Krzysztof
Kujawski – sprzedaż luster

ul. Kopernika 3 10%10%10%10%10%– tel. 603 324 614

EDU−ZABAWKI.PLEDU−ZABAWKI.PLEDU−ZABAWKI.PLEDU−ZABAWKI.PLEDU−ZABAWKI.PL – zabawki
edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

– 7%7%7%7%7%www.edu−zabawki.pl –

DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2 – sprzedaż okien ul. Księdza Skorupki 91 25%25%25%25%25%– tel. (22) 781 41 72

Property Management Property Management Property Management Property Management Property Management Lech
Kowalewski – nieruchomości

ul. Powstańców 15B 20%20%20%20%20%– tel. 792 277 710

P.U.H.P.U.H.P.U.H.P.U.H.P.U.H. Henryk Lubaszka –
blacharstwo i mechanika pojazdowa,
przeglądy i sprzedaż części

ul. Wigury 3A 5%5%5%5%5%– tel. (22) 781 77 82

DialogosDialogosDialogosDialogosDialogos – biuro tłumaczeń ul. Legionów 10a/4 10% 10% 10% 10% 10% na wszystkie tłumaczenia pisemne (nieprzysięgłe) i ustne
(konsekutywne i symultaniczne)

www.dialogos.pl tel. 605 104 284
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”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” – biuro ochrony osób i
mienia

ul. Witkiewicza 14 5%5%5%5%5%www.dosa.pl tel. (22) 814 56 41

Apteka przy orlejApteka przy orlejApteka przy orlejApteka przy orlejApteka przy orlej ul. Orla 6/67 5%5%5%5%5%– tel. (22) 358 12 20

Biuro BeatyBiuro BeatyBiuro BeatyBiuro BeatyBiuro Beaty – biuro rachunkowe ul. Łodygowa 94 5%5%5%5%5%www.biurobeaty.com.pl tel. (22) 243 79 68

PERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDA
– kompleksowe usługi
informatyczne,sprzedaż komputerów

ul. I Brygady 27 20% 20% 20% 20% 20% na usługi informatyczne dla firm i osób prywatnychwww.perfectcomp.pl tel. 502 372 348

AUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOB − firma
motoryzacyjna

ul. Powstańców 14 5% 5% 5% 5% 5% na nasze usługi oraz 5%5%5%5%5% na części użyte do
naprawy.

www.autoglob.pl tel: (22) 762 90 65

Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl – produkcja i
sprzedaż mebli

ul. Piłsudskiego 27B 10%10%10%10%10%www.mebleistyl.pl tel. 605 225 337

VataxVataxVataxVataxVatax – kancelaria Doradcy
Podatkowego Wojciecha Gut,

ul. Sikorskiego 33d/ 63,64 10%10%10%10%10%www.vatax.com.pl  tel. (22) 353 97 56

Salon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto Praga ul. Radzymińska 334 aktualne rabaty promocyjne + 1000zł– tel. (22) 355 20 00

Błęki t  Jerzy PrzychodzeńBłęki t  Jerzy PrzychodzeńBłęki t  Jerzy PrzychodzeńBłęki t  Jerzy PrzychodzeńBłęki t  Jerzy Przychodzeń −
oprogramowanie komputerowe dla firm,
sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis

ul. T. Borowskiego 2 pok. 220,
Warszawa

20%20%20%20%20%www.blekit.com tel. (22) 49 23 320,
kom. 501 255 842

Architekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena Guzik
– projektowanie wnętrz

ul. Andersena 18D lok. 11 10%10%10%10%10%– tel. (22) 762 30 73,
kom. 608 896 136

Gabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny Mariage
– pełen zakres usług

ul. Batorego 1 (1 piętro) 5%5%5%5%5%www.mariage.waw.pl tel. (22) 781 40 00

School of EnglishSchool of EnglishSchool of EnglishSchool of EnglishSchool of English – wszystkie
języki obce, przedmioty szkolne i
akademickie, logopedia

ul. Chopina 9 20%20%20%20%20%www.soe.com.pl tel. (22) 781 46 11

Fotografia ślubna i okolicznościowaFotografia ślubna i okolicznościowaFotografia ślubna i okolicznościowaFotografia ślubna i okolicznościowaFotografia ślubna i okolicznościowa
Zbigniew Świderski

www.zbigniewswiderski.pl 10%10%10%10%10%fotoswiderski@@gmail.com tel. 501 138 685

Dobra Wróżka KrystynaDobra Wróżka KrystynaDobra Wróżka KrystynaDobra Wróżka KrystynaDobra Wróżka Krystyna ul. B. Prusa 8 10%10%10%10%10%www.wrozka.waw.pl tel. (22) 781 62 34,
kom. 512 075 238

”Ekspert S.C.” Salon Vacu ”Ekspert S.C.” Salon Vacu ”Ekspert S.C.” Salon Vacu ”Ekspert S.C.” Salon Vacu ”Ekspert S.C.” Salon Vacu –
nowoczesne odchudzanie
i kształtowanie sylwetki

ul. Sikorskiego 33a/40 10%10%10%10%10%– tel. (22) 676 83 53,
kom. 784 914 905

mobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISH – angielski z
dojazdem

ul. Gajowa 32a 5%5%5%5%5%www.angielskizdojazdem.pl kom. 502 917 131

Geo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław Szczepocki
– usługi geodezyjne i kartograficzne

ul. Szwoleżerów 130/28 5%5%5%5%5%www.geo−inwent.pl kom. 607 332 645

BabybooomBabybooomBabybooomBabybooomBabybooom – szkoła rodzenia ul. Piłsudskiego 46 10%10%10%10%10%www.babybooomzabki.pl kom. 696 136 298

SĘK BUDSĘK BUDSĘK BUDSĘK BUDSĘK BUD – usługi remontowo
budowlane

ul. Warszawska 46a lok. 16 15%15%15%15%15%www.sek−bud.pl kom. 502 228 925

Studio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu Ewelina
GórskGórskGórskGórskGórska – zabiegi na ciało

ul. Wojska Polskiego 1 lok. 6 10%10%10%10%10%www.sek−bud.pl kom. 668 394 462,
604 632 903

P.H.U. „MG” Mariusz GrabowskiP.H.U. „MG” Mariusz GrabowskiP.H.U. „MG” Mariusz GrabowskiP.H.U. „MG” Mariusz GrabowskiP.H.U. „MG” Mariusz Grabowski
– firma motoryzacyjna

ul. Mazowiecka 5 10%10%10%10%10%www.serwis−zabki.pl kom. 504 003 350

OrchideaOrchideaOrchideaOrchideaOrchidea – organizacja wesel,
catering

ul. Batorego 18 5%5%5%5%5%www.weselaorchidea.pl tel. (22) 781 40 06,
609 113 033

SeptomaSeptomaSeptomaSeptomaSeptoma – preparaty do
dezynfekcji dla zakładów
kosmetycznych i fryzjerskich

ul. Reymonta 28 6%6%6%6%6%www.septoma.pl kom. 668 923 842

Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C. – usługi
rachunkowo−księgowe,
doradztwo podatkowe

ul. Reymonta 28 5%5%5%5%5%www.uslugiksiegowe−zabki.pl kom. 608 094 801

Szkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAI ul. Sikorskiego 33D lok. 59 5%5%5%5%5%www.milabai.pl kom. 602 780 721,
608 325 989

ZooekspertZooekspertZooekspertZooekspertZooekspert – artykuły
akwarystyczno – zoologiczne

ul. Sikorskiego 33D lok. 57 5%5%5%5%5%– kom. 602 780 721,
608 325 989

Kubuś Kubuś Kubuś Kubuś Kubuś – sklep meblowy  ul. Batorego 4 (wszystkie meble),
ul. Poniatowskiego 2a/ obok poczty
(meble kuchenne)

5%5%5%5%5%www.meble−kubus tel. (22) 781 67 90,
kom. 504 192 294

MSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJE
– instalacje alarmowe, domofonowe,
elektryczne, telewizyjne

ul. Krucza 21 lok. 29 15%15%15%15%15%www.meble−kubus kom. 602 869 873

Restauracja „Na Skrajnej”Restauracja „Na Skrajnej”Restauracja „Na Skrajnej”Restauracja „Na Skrajnej”Restauracja „Na Skrajnej” ul. Skrajna 1a 20% 20% 20% 20% 20% od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00 – 22.00www.naskrajnej.pl el. (22) 781 70 29,
kom. 519 064 128



SPOŁECZEŃSTWO

Z  ̄ YCIA  K.P.R.M.  PRZY  PARAFII ŒW. TRÓJCY
Szanowni Pañstwo,

W dniu 4 grudnia ubiegłego roku w Toruniu, kilka tysięcy członków i sympatyków Rodziny Radia Maryja świętowało 19.
rocznicę powstania tej katolickiej rozgłośni radiowej. Już od wczesnych godzin porannych przed siedzibą Radia Maryja i
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej gromadzili się pielgrzymi z różnych części Polski.

W uroczystościach rocznicowych jak co roku, udział wzięli członkowie ząbkowskiego Koła Przyjaciół Radia Maryja.
Ojcowie redemptoryści, którzy na co dzień pracują w katolickiej rozgłośni przeprowadzali wywiady z pielgrzymami. Można było pozdrowić

swoich bliskich, księży i współparafian. Wszyscy z serca dziękowali Ojcu dr Tadeuszowi Rydzykowi za powołanie do istnienia Radia Maryja i
życzyli wytrwałości, cierpliwości i dalszego trwania przez długie, długie lata w obronie Boga, wiary i Polskości.

Wśród zgromadzonych dominowała atmosfera życzliwości, radości i wzruszenia.
Nawet mroźna aura nie zdołała zgasić tak wielkiego entuzjazmu. W podgrzewanych namiotach rozstawionych obok kościoła Św. Józefa, każdy

mógł skosztować smakowitego bigosu i gorącej herbaty. Była również możliwość zakupu pysznych, oryginalnych toruńskich pierników, a Funda−
cja Nasza Przyszłość zadbała, aby każdy mógł otrzymać materiały dydaktyczne potrzebne do pracy w Kołach i Biurach Radia Maryja.

Ponadto, znani autorzy jak prof. Jerzy Szaniawski czy prof. Jerzy Robert Nowak podpisywali swoje najnowsze książki. Była też niepowtarzalna
możliwość spotkania i rozmowy z kompozytorką i autorką tekstów Haliną Frąckowiak. Dużą popularnością wśród zgromadzonych cieszyła się
„Kapela znad Baryczy”, która dodatkowo rozgrzewała pielgrzymów swoimi piosenkami.

O godz. 12:30 pielgrzymi licznie zebrani w kościele na Bielanach, odmówili wspólnie ze słuchaczami z Polski i z zagranicy modlitwę różańcową.
Następnie odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Koncertowej „Victoria” z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie pod

dyr. płk. Juliana Kwiatkowskiego z udziałem solistów scen warszawskich. W Godzinie Miłosierdzia, zawierzając Bogu Ojczyznę i cały świat,
pielgrzymi uczestniczyli w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

Najgłówniejszym punktem jubileuszowych obchodów powstania katolickiej rozgłośni radiowej była Msza Święta, którą w Sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz licznie zgromadzeni księża.

Eucharystii przewodniczył ks. biskup Andrzej Suski, Metropolita Toruński, który podczas powitania pielgrzymów zaznaczył.
„Radio Maryja powstało jako odpowiedź na wezwanie Kościoła do nowej ewangelizacji, z której Ojciec Święty Jan Paweł II uczynił główny program

swego pontyfikatu. Radio Maryja wyrosło na gruncie charyzmatu Ojców redemptorystów, znanych i cenionych w Kościele głosicieli słowa Bożego,
rekolekcjonistów i misjonarzy. Radio Maryja narodziło się w klimacie wielkiego zrywu wolnościowego Polaków, którzy żądali nie tylko chleba i pracy
sprawiedliwie wynagradzanej, ale również wolności słowa i prawdy w życiu społecznym po wojnie z komunistyczną i ateistyczną propagandą”.

Homilię wygłosił ks. bp. prof. Kazimierz Ryczan, ordynariusz kielecki, który wyraźnie podkreślił rolę, jaką przez  dziewiętnaście lat pełni Radio Maryja.
„Radio Maryja toczy bój o miejsce Boga w naszej Ojczyźnie i w świecie. Nikt nie wierzył, że dzieło Ojca Tadeusza przeżyje i stanie się rozłożystym

dębem, w którego cieniu poszukiwacze Boga będą oddychać powietrzem wiary. To początkujące dzieło Ojcowie Redemptoryści polecili opiece
Matki Bożej i z Maryją wyruszyli do boju o miejsce Boga w Narodzie. O Boga Walczyli Prorocy, Apostołowie, misjonarze, święci i wyznawcy,
którzy wiedzieli że – Bóg jest pierwszy i nie ma spraw ważniejszych przed Nim. Bóg jest pierwszy, potem dom. Bóg jest pierwszy, potem miłość.  Bóg
jest pierwszy, potem praca. Bóg jest pierwszy, potem nauka. Bóg jest pierwszy, potem Ojczyzna.

Walczył o Boga sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, walczył całe życie Jan Paweł II.  A obecnie?
Nie mamy wspomnienia Boga w naszej konstytucji. Nie dopuszczono Boga do Traktatu Lizbońskiego. Wypunktowuje się tezę o świeckości

państwa…… Radio Maryja już od godzin porannych prowadzi synów ludzkich przed tron Boga i przy pomocy modlitwy ukazuje, kto jest Panem
tego świata, a kto jest stworzeniem. Pan całego świata nosi imię Boga Ojca. On nas stworzył. On postawił człowieka na czele wszystkich stworzeń.
On obdarzył mnie duszą nieśmiertelną.

On mnie odkupił przez mękę i śmierć swego Syna. Bóg nie prowadzi dialogu ze zwierzętami, tylko z człowiekiem. Bóg przekazał swoją wolę,
swoje przykazania całej ludzkości i dla wszystkich przygotował dom wiecznego przebywania……

Radio Maryja jednoczy naród wokół wartości i modlitwy….Kto potrafi trzymać w ręku różaniec, ten nie chwyci do ręki kamienia, ani noża. Kto
potrafi modlić się wspólnie, ten nie będzie profanował Krzyża. Ten stanie w jego obronie.

Matko Niepokalana! Otocz swoją modlitwą dzieło radia Maryja, by chwaliło Boga i pozostało na służbie kościoła, narodu i każdego człowieka.
Ta modlitwa niech będzie także życzeniem na dalsze lata posługi Ojczyźnie i Kościołowi”.

Słowa zawarte w homilii trafiały do zebranych i mocno poruszały serce. Pielgrzymi utożsamiali się z tymi refleksjami i dlatego rozważania
przerywali gorącym aplauzem.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii głos zabrał założyciel i dyrektor Radia Maryja Ojciec
dr Tadeusz Rydzyk, który powiedział:

„Jedynie niezależna od politycznych wpływów rozgłośnia, a nie polskojęzyczne media, może obalać fał−
szywe tezy, że świeckość państwa musi być przeciwstawiona wierze, Kościołowi i instytucjom religijnym…..”

W swej mowie Ojciec również podkreślił, że „……najważniejsza jest wartość prawdy i uczciwości,
którą powinien kierować się chrześcijanin w życiu publicznym. Na słuchaczy Radia Maryja zawsze
możemy liczyć, to jest jedna z najlepszych cząstek naszych parafii czy diecezji. Niech Rodzina Radia
Maryja nadal wspiera Kościół i Ojczyznę szczerą, gorącą modlitwą….”

Dziękując rzeszom pielgrzymów za przybycie do Torunia, dyrektor Radia Maryja wyraził także
wdzięczność wszystkim słuchaczom za zaangażowanie w życie swoich parafii i Kocioła lokalnego.

Kończąc chciałabym zaakcentować, że od początku Radio Maryja zmaga się z wieloma trudnościa−
mi. Jednak dzięki opiece Matki Bożej – swej Patronki, wytrwałości, cierpliwości i odwadze Ojca Tadeusza,  wszystkich współpracowników i
wolontariuszy oraz dzięki wsparciu finansowemu wiernych słuchaczy − trwa nadal i mężnie pokonuje wszelkie przeciwności.

Zachęcam Państwa bardzo gorąco do powiększenia szeregów Rodziny Radia Maryja.
Nie możemy stać z boku, gdy w Ojczyźnie atakowane są bezkarnie najważniejsze wartości chrześcijańskie.
Nie obarczajmy innych troską o Kościół w Polsce i w swojej parafii.
Musimy się jednoczyć i trwać przy Radiu Maryja. Nie wykręcajmy się błahymi wymówkami.
Przecież Ojcowie Redemptoryści z ogromnym oddaniem, ofiarnością i zaangażowaniem poświęcają swój czas dla nas wszystkich, modląc się i

pracując dzień i noc, w niedzielę i w święta, w Polsce i poza jej granicami. Jeśli więc słuchamy Radia Maryja i oglądamy Telewizję Trwam, to
bądźmy odpowiedzialni za te jedyne w Polsce katolickie media.

Jeszcze raz zachęcam Państwa gorąco do udziału w spotkaniach ząbkowskiej Rodziny Radia Maryja. Eucharystia sprawowana jest w kościele
Św. Trójcy 13 dnia każdego miesiąca o godz. 18:00.

Po Mszy Św. odbywają się spotkania formacyjne, które prowadzi ks.prał.Tadeusz Karolak.
                                                                Danuta Filipiak−Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.
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Skauci na Orszaku
Trzech Króli

Wigilia ząbkowskich skautów

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Już po raz trzeci na warszawskiej starówce 6 stycznia
odbył się Orszak Trzech Króli, gdzie nasza drużyna po−
nownie zaangażowała się w jego organizację. Wystawi−
liśmy w sumie 19 skautów do różnych ról, ale nie byli−
śmy jedyni, gdyż każda jednostka skautowa z Warsza−
wy i okolic miała swoją reprezentację. Wszystkich ak−
torów w Orszaku było ok. tysiąca, a razem uczestników
25 tysięcy!

W tegorocznym wydaniu skauci z naszej drużyny wcie−
lili się w strażników orszaku, w aniołów, którzy poda−
wali piłki ludziom i wreszcie diabły, które szturmowały
rusztowanie, na którym znajdowały się anioły. Kilka
osób prowadziło zaś punkt informacyjny o Skautach
Europy. Najbardziej spektakularna była anielska kon−
strukcja, gdzie rozgorzała wielka bitwa, w której użyto
ognia, rac i świec dymnych. Na końcu cała nasza grupa
udała się do „Betlejem”, aby razem z Trzema Królami
odda pokłon Jezusowi i świętej rodzinie.

Piotr Rybak,
kronikarz zastępu „Świstak”
http://11dwa.blogspot.com/

Skauci na Orszaku
Trzech Króli

zdj. Jarosław Olejnik

zdj. Jarosław Olejnik

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 18 grudnia odby−
ło się spotkanie opłatkowe ząbkowskich Skautów Europy w
parafii Miłosierdzia Bożego.

Zaczęliśmy Mszą świętą odprawioną przez ks. probosz−
cza Andrzeja Kopczyńskiego. Po niej odbył się apel, pod−
czas którego Maciej Kornacki, jeden tata naszych harce−
rzy i harcerek, został mianowany na szefa wilczków − 1.
Gromady Ząbkowskiej. Odbyło się także mianowanie na
zastępowego Adama Owczarka (15 lat), który założył
nowy zastęp „Kruk”. Po apelu udaliśmy się na część ar−
tystyczną do dolnego kościoła, który na szczęście pomie−
ścił ponad 100−osobową grupę harcerskich rodzin. Obej−
rzeliśmy ciekawe scenki zastępów i wilczków a także
wspólnie śpiewaliśmy kolędy przy skrzypcowym akom−
paniamencie jednego z naszych skautów, Konstantego
Dąbrowskiego. Szczególnie udane były występy Rysia,
który wykonał teatr cieni i Kruka z doskonałym scena−
riuszem. Następnie szef wędrowników Kazik Przeszow−
ski odczytał opisu narodzenia Jezusa i podzieliliśmy się
opłatkiem. Najprzyjemniejszy był jednak poczęstunek.
Mamy harcerzy bardzo się postarały i mogliśmy skoszto−
wać przepysznych ciast.

Wigilia była dobrą okazją do spotkania w gronie naszego
ząbkowskiego szczepu: wilczków, harcerzy, wędrowników,
a także ich całych rodzin, które przybyły, by wspólnie rado−
wać się z nadchodzących Świąt.

Kamil Zdunek z zastępu „Świstak”
http://11dwa.blogspot.com/

Wigilia ząbkowskich skautów

zdj. Jarosław Olejnik

zdj. Jarosław Olejnik
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Zastępy z naszej drużyny 11stej Warszawskiej FSE od kilku
lat odwiedzają chorych w Szpitalu Bródnowskim, do czego za−
prasza nas szpitalny duszpasterz ks. Arek Zawistowski. 9 stycz−
nia mój zastęp miał przyjemność pojawić się tam po raz pierw−
szy. Otrzymaliśmy specjalną misję… Przybyliśmy razem z dru−

żynowym. Na początku Msza św., przy której zrobiliśmy pełną
obstawę: służba liturgiczna, prowadzenie śpiewów, czytania,
psalm i  sztandar Skautów Europy. Prawie każdy z nas jest mini−

Skauci kolêduj¹ w szpitalu i nie tylko

 W sobotę, 15 stycznia w sali Ks. Jerzego tradycyjnie już odbył
się bal przebierańców dla dzieci. Dzieci przybyły na bal w ory−
ginalnych kreacjach. Były piękne księżniczki, urocza pszczół−
ka, wystrzałowe modelki, klaun, Spiderman, groźni piraci, pięk−
ne aniołki i urocze czarownice. W przerwie między tańcami
goście mogli poczęstować się pysznymi ciasteczkami, żelkami
czy też cukierkami. Ksiądz Proboszcz Edward Kowara ufun−
dował mnóstwo pysznych soków, słodyczy a także zadbał, aby
dzieci dostały piękne nagrody w kon−
kursach.

Na balu było dużo tańców, śmiechu
oraz wiele konkursów z nagrodami
(konkurs na najpiękniejsze przebra−
nie, konkurs jedzenia jabłka ,konkurs
tańca, „krzesełka” itp.).

Cały bal (konkursy, zabawy, poczę−
stunek) koncertowo przygotowała
p.Katarzyna Dzięcioł a siostry naza−
retanki, Julia Szymczak, Magda Pie−
trzak dzielnie pomagały jej zapano−
wać nad rozbrykaną grupą. Natomiast
p. Paweł Marzec zapewnił dzieciom
muzykę, przy której mogły się wspa−
niale bawić.

Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w Balu. Mamy nadzie−
ję, że go zapamiętacie na długo i że
spotkamy się na następnej zabawie.

strantem, więc nie mieliśmy z tym problemu.
Zaraz potem, przebrani w nasze stoje (król Herod, Hetman,

Anioł, Diabeł i Śmierć) kolędowaliśmy na 3 piętrach i w czte−
rech oddziałach (kardiologiczny, chirurgiczny, gastrologiczny i
ginekologiczny). Przedstawiliśmy pełną humoru scenkę, w któ−
rej Herod kuszony przez Diabła kazał zabić wszystkie dzieci w
Betlejem, ale pokonała go Śmierć, ponieważ był okrutny.

Odegraliśmy kilkadziesiąt razy tę samą scenkę, ale za każdym
razem bardzo się staraliśmy, gdyż mieliśmy wyjątkową publikę.
Najczęściej prezentowaliśmy je w ciasnych salach, manewrując
między łóżkami, ponieważ przeważnie chorzy nie mogli wsta−
wać z posłań. W efekcie było jeszcze zabawniej.

Reakcje chorych na nasze przybycie były różne, ale przeważ−
nie bardzo ciepłe. Cieszyło nas zadowolenie chorych, ich uśmie−
chy i podziękowania. Byliśmy szczęśliwi widząc, jak niektórzy
z nich śpiewali wspólnie z nami kolędy i odrywali się od swojej
choroby. Po kilkugodzinnym kolędowaniu czekał na nas poczę−
stunek, który przygotował ksiądz ze szpitala. Całym zastępem
postanowiliśmy, że do wakacji raz w miesiącu będziemy odwie−
dzać chorych w tym szpitalu.

Inne zastępy w naszej drużynie razem z wilczkami również
kolędowały! W dwie niedziele chodzili po Ząbkach przedsta−
wiając po domach tę samą, co my, scenkę. Zebrane pieniądze
przeznaczyli w połowie na parafialny Caritas, a w połowie na
działalność Skautów Europy w Ząbkach.

Konrad Sulej, kucharz zastępu Ryś
http://11dwa.blogspot.com/

Relacja z balu przebierańców w Parafii Św. Trójcy
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To tytuł wystawy fotograficznej autorstwa Jerzego Madeja i Liliany
Hilsberg, ktróra miała miejsce 22 stycznia, w Galerii „Orla”.  Zaprezen−
towane czarno−białe fotografie przedstawiają w przeważającej większości
piękno lasów drewnickich (ponad 20 fotografii w formacie zbliżonym

„Lasy Drewnickie i inne okoliczności”
do A3).  Fotografie powstawały od wcze−
snej wiosny ubiegłego roku, kiedy to pa−
sjonaci ząbkowskiej przyrody postanowili
uwiecznić ją na papierze fotograficznym.
Autorzy pokazują, jak wielkie znaczenie w
postrzeganiu rzeczywistości ma światło.

Wystawie prac fotograficznych towarzy−
szyła prezentacja ozdobnej ceramiki, wy−
tworzonej przez działającą w MOK –u Pra−
cownię Ceramiczną SMOK. Galerię zdo−
biły dzieła dorosłych plastyków, jak i zdol−
nej młodzieży. Swe prace wystawili: Ewa
Gawlikowska, Liliana Hilsberg, Bartłomiej
Kempiasty, Katarzyna Kempiasta, Hanna
Krynicka, Piotr Szambelan, Barbara Żelazowska, a także dzieci: Zuzan−
na Kempista oraz Zofia Marx.

Tradycyjnie już każdym wystawom towarzyszy element muzyczny.
Tym razem był to znakomity koncert jazzowy w wykonaniu saksofoni−
sty Michała Borowskiego.

red.

Muzyk, kompozytor i wokalista Tadeusz Woźniak wraz z zespołem wystąpi z
repertuarem kolędowym 29 stycznia 2011 roku (sobota), w sali widowiskowej
parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach o godz. 19.00. Przed koncertem artysty
zaprezentują się laureaci trzeciej edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Młodzież
Mazowsza u Wrót Stajenki”.

Tadeusz Woźniak debiutował w 1966 roku nagraniami radiowymi i płytowy−
mi z zespołem Dzikusy i grupą Czterech. Od 1968 roku występuje jako solista.

W dorobku ma muzykę do kilkuset piosenek, blisko stu inscenizacji teatral−
nych, wielu przedstawień Teatru Telewizji, programów poetyckich i filmów. Pio−
senki z jego muzyką śpiewali: Michał Bajor, Edyta Geppert, Krystyna Prońko,
Zbigniew Wodecki i wielu innych znanych artystów.

Otrzymał nagrody za muzykę do „Wesela” Wyspiańskiego w reż. Romana
Kordzińskiego, „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego w reż. An−
drzeja Witkowskiego, „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa i „Lato Mu−
minków” Tove Jansson w reż. Andrzeja Marii Marczewskiego.

Popularność przyniosły mu przeboje: „Hej, Hanno”, „Smak i zapach poma−
rańczy”, „To będzie syn”, „Zegarmistrz światła” (nagrodzony na Festiwalu Pio−
senki Polskiej w Opolu w 1972 r.), „Pośrodku świata” z serialu „Plebania”.

„Mamy  szczęście – mówi Tadeusz Woźniak – że jest jeszcze coś, co łączy
nas wszystkich. To kolędy. W większości bardzo stare – pamiętające czasem
język Kochanowskiego. Ożywają co roku w naszych sercach, powodując wzru−
szenie i radość. «Lulajże Jezuniu»”, «W żłobie leży», «A cóż z tą dzieciną» –
towarzyszą nam w Wigilię od dzieciństwa i nieodmiennie pozwalają spędzić ten
najpiękniejszy z wieczorów w serdecznej, niezapomnianej aurze. Spotkania ko−
lędowe mają zazwyczaj charakter rodzinny. Nic więc dziwnego, że zapraszam do
takich spotkań rodzinę: żonę Jolantę i synów Piotra i Mariusza. Kolędujcie więc
z nami!”.

Koncert Tadeusza Woźniaka poprzedzi minirecital kolęd w wykonaniu Ewy
Jarząbek z Ząbek – laureatki pierwszej edycji festiwalu „Młodzież Mazowsza u
Wrót Stajenki”. Wokalistka jest uczennicą Liceum im. Króla Władysława IV w
Warszawie i udziela się wokalnie podczas uroczystości w rodzinnym mieście.

Na początku kolędowego wieczoru odbędą się występy najlepszych wyko−
nawców kolęd – wyłonionych przez jury, w którego składzie znalazły się wybit−
ne postacie świata muzycznego. Jury przewodniczyła Izabela Trojanowska –
piosenkarka i aktorka, wykonawczyni wielu znanych przebojów i odtwórczyni
ról filmowych. Młodych artystów oceniała również Wanda Kwietniewska – pio−
senkarka, kompozytorka, aranżerka, jedna z najpopularniejszych wokalistek pol−
skiego rocka, założycielka zespołu Banda i Wanda. W składzie jury znalazła się

Tadeusz WoŸniak goœciem koncertu laureatów festiwalu

„M³odzie¿ Mazowsza u Wrót Stajenki”
także Patrycja Olton – znana wokalistka jazzowa oraz Paweł Sztompke – szef
redakcji muzycznej Polskiego Radia.

Wystąpią dwie zdobywczynie pierwszych miejsc w kategorii solistów: 17−
letnia Joanna Charucka z Ostrowi Mazowieckiej oraz 14−letnia Magdalena Ja−
nicka ze Słupna.

Joanna Charucka brała dotychczas udział w wielu
festiwalach i konkursach piosenki oraz recyta−
cji, podczas których zdobywała nagrody i wy−
różnienia. Jury festiwalu kolęd doceniło u niej
umiejętność stworzenia śpiewem właściwego kli−
matu, dobór repertuaru i muzykalność.

Magdalena Janicka śpiewała do tej pory
głównie podczas szkolnych akademii oraz na
uroczystościach na terenie gminy i oko−
licznych miejscowości. Uznanie jury mło−
da wykonawczyni zdobyła za piękny alt,
muzykalność i wyczucie frazy.

Spośród solistów zaśpiewa również
zdobywczyni drugiego miejsca: 16−let−
nia Alicja Bieńkowska z Otwocka, która
udziela się muzycznie w Domu Kultury
w Otwocku. Na swoim koncie ma zdobycie I. miejsca w Powiatowym Konkursie
Kolęd i Pastorałek w 2009 r. Jury doceniło walory głosowe wokalistki i pogra−
tulowało jej odwagi śpiewania operowo.

Z grona zespołów, które wzięły udział w festiwalu, wystąpi zdobywczyni pierw−
szego miejsca: Jutrzenka z Jednorożca, w powiecie przasnyskim (ubiegłorocz−
na uczestniczka festiwalu i zdobywczyni wyróżnienia). Zwycięstwo w rywalizacji
zespołów Jutrzenka zawdzięcza wielogłosowej interpretacji utworów oraz walo−
rom wizualnym występu. Jutrzenka zaprezentuje się w strojach kurpiowskich, z
towarzyszeniem instrumentów. Zespół założony w 2002 roku ma duże zasługi w
kultywowaniu tradycji regionu oraz zachęcaniu młodzieży do wspólnego śpie−
wu i tańca ludowego.

Festiwal Kolęd i Pastorałek Młodzież Mazowsza u Wrót Stajenki jest organi−
zowany przez Kurię Biskupią Diecezji Warszawsko−Praskiej, Urząd Marszał−
kowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ząbkach oraz Praską
Giełdę Spożywczą.. Patronat nad festiwalem sprawują: ordynariusz diecezji war−
szawsko−praskiej abp Henryk Hoser oraz marszałek województwa mazowiec−
kiego Adam Struzik.
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