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SAMORZĄDOWA

Samorządność, znaczy służba społeczeństwu

Mija już rok, gdy Papież Jan Paweł II
odszedł do domu Ojca. Niech ten dąb, symbol
trwałości, przypomina sercom naszym
o wytrwałości w pielęgnowaniu Jego nauk.
Z okazji tegorocznych DNI ZĄBEK
Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki
ogłasza konkurs na najciekawszą fotografię naszego miasta
"ZĄBKI

W OBIEKTYWIE"

Zdjęcia w formacie 13x18 cm, opatrzone krótką informacją
nt. fotografowanego miejsca, a także imieniem, nazwiskiem
i numerem telefonu autora prosimy do dnia 5 maja br. składać
w Biurze Rady Miasta, ul. Wojska Polskiego 10, tel 22 781 68 14
wew 118.
Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas miejskiego festynu
w dniu 4 czerwca br.
Komisja zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć zgłoszonych
w konkursie.

Gazeta ukazuje się w ostatnią niedzielę miesiąca. Następny
numer ukaże się w ostatnią niedzielę kwietnia. Gazeta dostępna jest również na www.zabki.pl, www.zabki.net.pl
i www.powstancow2.prv.pl. Jeśli chcesz otrzymywać gazetę
w wersji elektronicznej lub umieścić ją na swojej stronie internetowej wyślij e-mail na adres coslychac0@op. pl

Szanowni Państwo, 2 kwietnia będziemy obchodzić pierwszą rocznicę śmierci umiłowanego Ojca Świętego Jana
Pawła II. Wszyscy oczekujemy
z niecierpliwością na rychłe
wyniesienie na Ołtarze Kościoła Świętego pierwszego w historii Papieża Polaka i modlimy się w tej intencji.
Z tej okazji z Księdzem proboszczem Edwardem Kowarą
organizujemy tablicę z wizerunkiem umiłowanego Ojca
Świętego Jana Pawła II, która
zostanie zamontowana w Kościele Świętej Trójcy w Ząbkach, zaś uroczyste jej poświęcenie nastąpi 2 kwietnia br. na
mszy wieczornej o godzinie 18.
Z początkiem marca br. wyszedłem z inicjatywą apelu
o następującej treści:
„Społeczny Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego
Popiełuszki wraz ze środowiskami pielęgnującymi pamięć
o męczenniku naszych czasów
zwraca się z apelem do prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej
Janusza Kurtyki o jak najszybsze wyjaśnienie ostatecznej daty
i okoliczności śmierci Księdza
Jerzego Popiełuszki. Ponieważ
publiczne podważenie przez
pracowników IPN okoliczności
i daty męczeńskiego mordu dokonanego na Księdzu Jerzym
Popiełuszko ma decydujący
wpływ na ostateczne zamknięcie procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego Księdza Jerzego
Popiełuszki. Wierzymy w rychłe
wyjaśnienie tej sprawy, co przyczyni się do oczekiwanego przez
nas wyniesienia na Ołtarze Kościoła Świętego męczennika za
wiarę, prawdę i Ojczyznę.“
Apel ten poparli proboszczowie trzech ząbkowskich
parafii i inni duchowni oraz
kilkunastu parlamentarzystów i radnych Warszawy z Ligi Polskich Rodzin wraz ze
środowiskami patriotyczno —
katolickimi.
Ponadto pragnę poinformować Państwa, że w marcowych

PRG

wyborach do władz krajowych
Ligi Polskich Rodzin zostałem
wybrany do Rady Naczelnej
LPR, a Radny powiatowy
z Zielonki Krzysztof Damięcki
został Wiceprzewodniczącym
Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Obydwaj zarządzamy strukturą powiatową Ligi Polskich
Rodzin i opowiadamy się za
propozycją Prawa i Sprawiedliwości ograniczenia do
dwóch kadencji sprawowania
władzy przez Prezydentów,
Burmistrzów, Wójtów i Starostów, co ograniczy zawłaszczanie władzy dla wąskich grup
interesu i przyczyni się do rzeczywistej służby samorządowców w interesie społeczności
lokalnej. Opowiadamy się za
jawnością życia publicznego,
a także za objęciem lustracją
kandydatów na radnych i kandydatów na odpowiedzialne
stanowiska
Samorządowe.
Rok temu sami wystąpiliśmy
z wnioskami do IPN.
Ja swoje zaświadczenie
z IPN otrzymałem dnia
14.09.2005 roku nr 4981/05
jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi,
w których kandydowałem do
Senatu RP. Z zaświadczenia
tego wynika: „Pokrzywdzonym w rozumieniu art. 6 ust.
1 ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej jest osoba, o której organy bezpieczeństwa
państwa zbierały informacje
na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.
W wyniku przeprowadzonej
kwerendy w zgromadzonym
i dostępnym zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nie odnaleziono dokumentów potwier- dzających
okoliczność, iż służby specjalne
gromadziły w toku czynności
operacyjno-rozpoznawczych
informacje na Pana temat.
W sytuacji, gdy brak jest dokumentów dotyczących osoby wy-

Zapraszamy

USŁUGI GEODEZYJNE
• TYCZENIA
• PODZIAŁY
• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE
Ząbki ul. Gałczyńskiego 19

do nowootwartej
smażalni ryb
przy
ul. Jana Pawła II 3c

0-605-218-000 ;
781-45-81, 781-70-51
prg1@wp.pl ; www.prg1.waw.pl

w godz. 12.00 - 22.00

stępującej z wnioskiem, zgodnie z procedurą przyjętą w Instytucie Pamięci Narodowej
wydawane jest zaświadczenie
stwierdzające, iż wnioskodawca nie jest osobą pokrzywdzoną w rozumieniu wyżej cytowanego art. 6 ustawy.“
Uważam, że lustracja jest
niezbędna dla oczyszczenia
życia publicznego w naszym
Państwie i mam nadzieję, że
wszyscy kandydujący do
władz Krajowych i Samorządowych będą zobowiązani do
przedstawienia swoich zaświadczeń z IPN z mocy nowo
uchwalanej ustawy lustracyjnej w parlamencie RP. Lustracji nie muszą obawiać się
samorządowy i politycy o czystych sumieniach.
W tegorocznych wyborach
samorządowych LPR pod
moim kierownictwem nie poprze żadnego kandydata na
burmistrza czy wójta w powiecie wołomińskim, który
nie podpisze zobowiązania
o niedokonywaniu sprzedaży
polskiej ziemi obcokrajowcom, uwzględniamy jedynie
możliwość wieloletniej dzierżawy. Zobowiązanie dotyczy
również nieuwzględniania
w planach zagospodarowania
przestrzennego budowy supermarketów w obszarze
miast lub niewydawania warunków zabudowy na tego typu obiekty, które w ostateczności
powinny
być
lokalizowane na pograniczu
miast w wolnej przestrzeni,
by nie zagrażały rozwojowi
rodzimej przedsiębiorczości
i kupiectwu.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomińskiego
GABINET LEKARSKI
Ząbki ul.Niepodległości 1A
Andrzej Kaczorek
internista
specjalista med. rodzinnej
- EKG, spirometria
- badania kierowców
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu
w godz. 8.00-20.00
tel. 603 927 323
Domel. Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki automatyczne, chłodziarki, chłodziarko-zamrażalki, zmywarki,
kuchnie mikrofalowe, itp. Inż.
Ryszard Szczęśniak, Ząbki, ul.
Lisa Kuli 19a, tel. 0227817368 lub
0604688037, www.domel-agd.waw.pl.
Firma istnieje od 1982 roku.
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Świadome wybory przy urnie
W tym roku jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu
miasta będą jesienne wybory
samorządowe i nie zamierzam
być obłudnikiem, który udaje,
że nie interesuje go, kto będzie
rządził Ząbkami przez najbliższe 4 lata. W ostatnim czasie
spotkałem się z kilkoma opiniami, że już czas skończyć
z mówieniem o polityce
i o zbliżających się wyborach,
bo ludzie są już tym zmęczeni
i mają dość polemiki. Jednak
przecież o to walczyli moi
przodkowie, aby w Polsce była
demokracja, czego widocznym
objawem są wolne wybory.
Dlatego też uważam za zupełnie naturalne, kiedy politycy
publicznie prezentują swoje
opinie, co pozwala każdemu
na zapoznanie się z ich poglądami i dokonanie świadomego
wyboru przy urnie.
Niektórzy sądzą, że mówienie o problemach trapiących
nasze miasto jest niewłaściwe,
że należy je zamieść pod dywan i poddać się biegowi cza-

su. Nie zamierzam jednak
przyłączać się do tej grupy
osób, bowiem konstytucja
przyznała mi prawa i zamierzam z nich w pełni skorzystać.
Nie tylko w świecie wielkiej
polityki już wiosna, także u nas
na różnych forach internetowych wyrażane są poglądy
i spostrzeżenia na temat szans
kandydatów na fotel burmistrza. Pojawia się w nich także
teza, że najlepiej wybrać na to
stanowisko osobę w żaden
sposób niezwiązaną z dotychczasowym burmistrzem. Takim
powiązaniem ma być nawet
w oczach osoby wyrażającej tę
opinię także bycie w opozycji
wobec obecnego burmistrza.
W ten sposób jedynym kandydatem na burmistrza mogłaby
być tylko osoba całkowicie nieznana w naszym mieście, która
niczego jeszcze nie dokonała,
której na niczym nie zależy,
która z obojętnością przyjmuje
to, co się dzieje, na zasadzie:
jakoś to będzie. Nie ukrywam,
że nie zgadzam się z takimi po-

glądami i wrzucanie do jednego worka tak zwolenników
burmistrza jak i jego oponentów uważam za nieporozumienie. W sezonie, kiedy szerzy
się ptasia grypa, uważam za
absurdalne obawy, że można
się zarazić poglądami burmistrza Boksznajdera poprzez
podanie mu ręki na przywitanie. Gdyby tak było, to z szybkością błyskawicy epidemia
nieudolności ogarnęłaby świat,
a przecież mamy przykłady
miast świetnie zarządzanych.
Uważam, że burmistrzem nie
może zostać osoba zupełnie
wyabstrahowana z realiów naszego miasta, taki królik z kapelusza jak Stan Tymiński z jego czarną teczką. Burmistrzem
musi zostać osoba znająca miasto od podszewki, przygotowana do podjęcia energicznych
i racjonalnych działań. Nie możemy sobie pozwolić na głosowanie na czarnego konia, na
„niewiadomą” na zasadzie
przekory lub z powodu jego
ładnego nazwiska. Może się
bowiem okazać, że znowu natkniemy się na nieudacznika

Czas na zmiany
Trzeba lepiej dbać o ulice
Powoli nadchodzi wiosna.
Mamy już raczej za sobą okres
zasypanych śniegiem, często
śliskich ulic. Czeka nas jeszcze
kilka dni (może tygodni) jazdy
slalomem pomiędzy dziurami
i wyrwami w asfalcie. Co mniej
sprawni i przewidujący kierowcy być może zniszczą swój
samochód, albo „chociaż”
„zleją” błotem nic nie winnych
przechodniów.
Większość z nas to denerwuje i złości. Nie piszę tego
jednak, aby szukać winnych
tej sytuacji. Zresztą najbardziej winnym tego stanu rzeczy było ogromne zadłużenie
naszego miasta, które nie pozwoliło w minionych latach na
kosztowne zakupy odpowiedniego do utrzymania dróg
sprzętu. Na szczęście dzięki
bardzo oszczędnej polityce
Rady Miasta obecnej kadencji, zadłużenie spadło z ponad
65% do około 12% całorocznych dochodów miasta i możliwe jest zupełnie inne podejście do tego problemu.
Jak to wyglądało do tej pory.
W zakresie zimowego utrzymania dróg, Miejski Zakład Komunalny ogłaszał przetarg na
odśnieżanie ulic. Oferty składały się z dwóch parametrów:
miesięcznej kwoty ryczałtowej
za tzw. gotowość do odśnieżania i kwoty za każdą tonę rozsypanej na ulicach soli. Umowa
określała, w jakim czasie powinien wyjechać pług i przy jakich
temperaturach należy wysypywać sól. Praktyka okazywała się
odbiegać od założeń teoretycznych. Firma, która ostatnio wygrała przetarg w Ząbkach, wy-

grała też przetargi w kilku innych miejscach i przy tej ilości
pługów, jakimi dysponowała,
nie była zwyczajnie w stanie
wszędzie nadążyć z odśnieżaniem. W ramach jednego z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
w 2004 roku postanowiliśmy
pojeździć za takim pługiem
i sprawdzić, czy wypełnia warunki umowy. Pług, owszem,
pojawił się, jeździł po wskazanych ulicach, ale jeździł w tak
szybkim tempie (z lekko uniesionym lemieszem), że ledwo
za nim nadążaliśmy. Efekty odśnieżania były znikome. Obecne kierownictwo MZK wprowadziło pewne mechanizmy
monitorowania pracy firmy,
kilkukrotnie naliczyło firmie
kary umowne, ale to wszystko
mało. Bez własnego sprzętu
zdecydowanej poprawy nie będzie. MZK musi mieć uniwersalny samochód ciężarowy, na
który w okresie opadów można
będzie zamontować lemiesz
i solarkę, a w „spokojniejsze”
dni skrzynie i sprzęt do załadunku śniegu z poboczy i chodników. W okresie intensywnych
opadów być może będzie konieczne wykorzystanie do odśnieżania również wozu strażackiego z zamontowanym
lemieszem. Tak organizując zimowe utrzymanie dróg uzyskamy dużo większą skuteczność
i lepszą kontrolę nad wydatkami (bardzo trudno jest obecnie
zweryfikować, czy ilość rozsypanej przez firmę soli jest zgodna z fakturą).
Również
naprawy
nawierzchni asfaltowych MZK
powinno oprzeć o własny

sprzęt specjalistyczny. Nasze
ząbkowskie ulice są w fatalnym
stanie. Wiele z nich to trylinka
pokryta cienką warstwą asfaltu, która nie ma prawa wytrzymać ruchu samochodów ciężarowych. Dopóki takich dróg
gruntownie nie wyremontujemy (a właściwie nie wybudujemy od nowa) dziury i wyrwy
będą się pojawiać. Dlatego potrzebne jest ciągłe, permanentne ich naprawianie. Musimy
mieć własny tzw. remonter,
specjalistyczną przyczepę służącą do cząstkowej naprawy
dróg przy zastosowaniu grysu
i emulsji asfaltowej. Idea pracy
urządzenia polega na podawaniu do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu,
emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją, a następnie wbudowanie
pod ciśnieniem tak powstałej
mieszanki w istniejący ubytek,
wybój lub pęknięcie w nawierzchni. Taki sprzęt na każdej ulicy asfaltowej w Ząbkach
powinien pojawić się co najmniej raz w tygodniu. Lepiej
załatać mały ubytek, który dopiero co powstał, niż pozwolić,
aby samochody „zrobiły” z niego wielką wyrwę i dopiero wtedy ją naprawiać.
radny Waldemar Stachera

Nasze miasto nie zasłużyło sobie na to, aby osoba z przypadku była promowana na funkcję
burmistrza, albowiem jakość
naszego życia zależy od tego,
jakiego będziemy mieli gospodarza. Dlatego nie dajmy się
zobojętnić, skłócić, idźmy świadomie do wyborów, aby przez
kolejne 4 lata nie było słychać
narzekania, że kanalizacja się
zapada, że mamy dziurawe
drogi, że brakuje nam autobusu, że przecieka dach w nowo
wybudowanej szkole. Świadomy wybór wymaga wiedzy, a zatem odważnie zadawajmy pytania
kandydatom
do
najwyższych funkcji w naszym
mieście. Tylko takie podejście
gwarantuje, że nie zdamy się na
ślepy los, że nie będziemy okłamywani iluzjami.
radny Krzysztof Laskowski

1% - bezcenna pomoc
SZANOWNI PAŃSTWO
Rozważcie możliwość przekazania 1% z Waszego podatku dochodowego dla Koła TPD Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach.
Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 (Dz. U. Nr 96, poz. 873) możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na działalność naszej organizacji.
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
ul. Kredytowa 1 A 00-056 Warszawa
Nr. 11 1060 0076 0000 4010 2000 5361
Tytułem: 1% dla TPD Ząbki
Wpłaty można dokonać tylko w terminie 1 stycznia — 30 kwietnia
KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST DLA NAS BEZCENNA.
DZIĘKUJEMY

UWAGA ! PIES
W ramach akcji UWAGA! PIES Komisja Społeczna Rady Miasta
Ząbki ogłasza konkurs fotograficzny pt.
MÓJ PRZYJACIEL PIES.
Zgłoszenie powinno zawierać max. 5 sympatycznych fotografii
czworonoga podpisanych jego imieniem, a także nazwisko, adres
i telefon właściciela.
W konkursie mogą wziąć udział psy z aktualnym świadectwem
szczepień i opłaconym podatkiem.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 5 maja br. w Biurze Rady
Miasta, ul. Wojska Polskiego 10,
tel 22 781 68 14 wew 118.
Na podstawie nadesłanych zdjęć Komisja Społeczna wyłoni 10
NAJSYMPATYCZNIEJSZYCH psich finalistów, którzy zostaną
zaprezentowani 4 czerwca br. podczas festynu z okazji Dni Ząbek.
Wówczas nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
Przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki
zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w drugiej edycji
konkursu na najładniejszy balkon i ogródek
MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo
w kolejnym numerze "Co Słychać?"

WynajmĊ lokale
usáugowo-handlowe
o pow. 20 i 40 m2 z
moĪliwoĞcią ich
poáączenia
Ząbki
ul. PowstaĔców
Tel. 02278165693

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Rada Miasta w Ząbkach; redaktor naczelny: Adam Karłowicz,
e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0503490219; redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 781 6814 do 17 wew. 18;
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A, tel/fax. (022) 632-83-52; fax 631-49-40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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i po raz kolejny zmarnujemy
swoją szansę na poprawę losu.
Czy zasadne jest, aby osoby,
które wskazywały zaniedbania,
uświadamiały o popełnianych
błędach, narażające się w ten
sposób na bezpardonową krytykę, w jawny sposób deprecjonującą ich dobre imię, miały
być wykluczone z ubiegania się
o mandat tylko z tego tytułu, że
miały nieszczęście mieć kontakt z obecnym burmistrzem.
Tego typu sposób myślenia może prowadzić do absurdalnego
wniosku, że nie należy się w żaden sposób starać, bo i tak
szansę może mieć tylko osoba
zobojętniała, biernie poddająca
się losowi. Tymczasem wybory
nie są loterią, której codziennie
oddają się miliony osób, loterią, która daje szanse na wygraną jak jeden do 14 milionów.

RMK

ROMIKA

AUTORYZOWANY ZAK AD BLACHARSKO-LAKIERNICZY
- ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE Z TOWARZYSTWAMI
UBEZPIECZENIOWYMI
- NAPRAWY POWYPADKOWE W PE NYM ZAKRESIE
-SAMCHÓD ZAST PCZY NA CZAS NAPRAWY
- POMOC DROGOWA
0 601 26 47 68
24h
TEL. (022)781 50 34, 781 54 64
FAX. 762 83 56, kom. 0-605-580-590

05-091 Z bki
ul. Ko taja 55
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Spotkania z P iS
5 marca br. odbyło się spotkanie z Michałem Kamińskim. Wizyta europosła spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców, którzy licznie
przybyli do Miejskiego Ośrodka
Kultury. Poseł przedstawił bieżącą sytuację polityczną, a także
odpowiadał na liczne pytania
mieszkańców dotyczące spraw
bieżących, a także historii politycznej ostatnich lat. Mieszkańcy
byli bardzo zadowoleni ze spotkania i zachęcali nas do organizowania spotkań również z innymi politykami oraz urzędnikami
administracji państwowej. Postaramy się, jako komitet miejski
PiS, wyjść naprzeciw oczekiwa-

niom mieszkańców w tym zakresie i będziemy co pewien czas zapraszać kolejnych polityków.
W trakcie spotkania mieszkańcy mieli również możliwość
porozmawiania z radnym powiatowym Robertem Perkowskim,
a także radnymi miejskimi z PiS.
Niestety nie zdążyliśmy odpowiedzieć na wszystkie Państwa
pytania w czasie tego spotkania.
Serdecznie zapraszam Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę
9 kwietnia o godzinie 19.15
w Sali Widowiskowej przy Parafii Św. Trójcy w Ząbkach.
Tym razem będzie to spotkanie z radnymi PiS, którzy

przedstawią aktualną sytuację
w samorządzie. Będzie okazja
do zadania nurtujących pytań
i dyskusji z radnymi.
W trakcie spotkania odbędzie
się również projekcja filmu
„Nocna Zmiana”. Jest to film
dokumentalny opowiadający
o kulisach obalenia rządu Premiera
Jana
Olszewskiego
w czerwcu 1992 roku. Film ten
obejrzeć powinien każdy Polak,
a trudno go znaleźć w telewizji
publicznej lub w stacjach komercyjnych. Polecam szczególnie
tym, którzy jeszcze tego filmu nie
oglądali, ale również tym którzy
chcą obejrzeć go po raz kolejny.
Piotr Uściński
Pełnomocnik Komitetu PiS
w Ząbkach

Słup i słupy

W lutym br. usunięto słup energetyczny stojący na skrzyżowaniu ul. Orlej z ul. 3 Maja. Słup w znacznym stopniu ograniczał widoczność kierowcom wjeżdżającym w ul. 3 Maja w kierunku
przejazdu PKP.

Spółdzielnia zarabia na ząbkowianach
Spółdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego z Wołomina, do której należą m. in.
budynki przy ul. Wojska Polskiego, Batorego i Konopnickiej, podniosła opłaty za wodę
i
ścieki.
Część
mieszkańców tych bloków
uznała podwyżki za nieuzasadnione i zwróciła się do
Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta o pomoc w negocjacjach z Zarządem Spółdzielni. Pani Stanisława Stelmach,
Teresa Gajda i Jadwiga
Ostrowska, podczas posiedzenia Komisji w dniu 13
marca br., przedstawiły historię zmian wspomnianych
opłat oraz korespondencję
z władzami spółdzielni.
Komisja Rewizyjna dokonała oceny prawnej decyzji podjętych przez Zarząd Spółdzielni w kwestii naliczania opłat
za pobór wody i odprowadzenie ścieków. W opinii Komisji
sposób naliczania wspomnianych opłat jest niezgodny
z prawem i krzywdzący dla
członków spółdzielni.
Ustawa z dnia 7 czerwca

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków
w Art. 27 mówi, że w przypadku braku wodomierza,
ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków ustalana jest
w oparciu o przeciętne normy, które zostaną określone
stosownym rozporządzeniem.
14 stycznia 2002 r. Minister
Infrastruktury wydał Rozporządzenie w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Rozporządzenie to
określa, że w gospodarstwach
domowych
wyposażonych
w wodociąg, łazienkę, lokalne
źródło ciepłej wody, podłączonych do kanalizacji miejskiej przeciętna norma zużycia
wody
na
jednego
mieszkańca wynosi 3 m3 miesięcznie.
Tymczasem Spółdzielnia
nalicza i pobiera opłatę za
7,14 m3, czyli o 4,14 m3 więcej niż zezwala na to prawo.
Przy obowiązującej obecnie
cenie 6,57 zł/m3, kwota nienależnie pobranej opłaty od
jednego mieszkańca wynosi

27,20 zł miesięcznie. Przy
czteroosobowej rodzinie daje
to miesięczną kwotę ponad
108 zł. Uwzględniając cały
okres od wejścia w życie ww.
Rozporządzenia do dzisiaj,
każda taka rodzina zapłaciła
Spółdzielni prawie 5'000 zł
więcej niż powinna.
To ogromna kwota. Według
Komisji Rewizyjnej członkowie Spółdzielni maja prawo
domagać się od Zarządu Spółdzielni
natychmiastowego
zwrotu całej tej kwoty.
Bardzo duże zastrzeżenia
Komisja Rewizyjna ma również do ceny za 1 m3 wody
i ścieków. Zgodnie z prawem
naliczona przez Spółdzielnie
cena powinna być określona
na podstawie szczegółowej
kalkulacji kosztów i przychodów. Zarząd Spółdzielni
podnosząc cenę nie przedstawił takiej kalkulacji,
a swoje działanie uzasadnił
ceną wody i ścieków obowiązującą w Ząbkach. Takie postępowanie jest nieuprawnione, gdyż Spółdzielnia nie
pobiera wody z wodociągu

System dodatków mieszkaniowych
System ten został wprowadzony ustawą z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali mieszkaniowych, dla ochrony najemców o niskich dochodach
w związku z wprowadzoną reformą czynszów i obowiązywał
do końca 2001 r. Aktualnie
obowiązują przepisy ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych.
Zgodnie z tymi przepisami
uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:
1. Posiadają tytuł prawny do
zajmowanego mieszkania
lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub
socjalny
Czyli o dodatek mieszkaniowy mogą się starać:
- najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność
gmin jak i innych osób
prawnych lub fizycznych,
- osoby zajmujące lokale na
podstawie spółdzielczego
lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,
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- właściciele mieszkań,
- właściciele budynków zajmujących mieszkania w tych
budynkach,
- osoby oczekujące na przysługujące im lokalne zamienne,
- osoby oczekujące na lokal
socjalny przyznany przez
sąd w wyroku nakazującym
opróżnienie lokalu,
- osoby oczekujące na lokal
socjalny spełniający kryteria
uprawniające do otrzymania
lokalu socjalnego na terenie
gminy.
2. Średni miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza
175% najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym
Najniższa emerytura od
dnia 1 marca 2006 r. wynosi
597,46 zł co oznacza, że
w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego dochód nie

może przekraczać 1045,55 zł,
a w przypadku gospodarstwa
wieloosobowego — 746, 82 zł
na osobę w rodzinie.
3. Zajmowany lokal mieszkalny
nie jest za duży w stosunku
do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza
powierzchni normatywnej
o więcej niż 30% albo 50%
pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni całkowitej tego
lokalu nie przekracza 60%
Normatywna powierzchnia
użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może
przekraczać dla: 1 osoby — 35
m2, 2 osób — 40 m2, 3 osób
— 45 m2, 4 osób — 55 m2,
5 osób — 65 m2, 6 osób — 70
m2, a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli
w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na
wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełno-

Za to pojawiły się na terenie naszego miasta inne słupy. Nie
utrudniają życia. Ponadto są praktyczne — nie sposób ich zniszczyć ani przewrócić. Co najważniejsze, poprawiają estetykę miasta. Jak widać, cieszą się powodzeniem u ogłoszeniodawców.
Szkoda, że nie wszyscy doceniają tę cywilizowaną formę kontaktu, rozwieszając swe ogłoszenia gdzie się da.
red.
miejskiego, a jedynie z własnego ujęcia.
Analiza prawna, jakiej dokonała Komisja Rewizyjna Rady Miasta, niestety po raz kolejny potwierdza, że Zarząd
Spółdzielni traktuje osiedla
w Ząbkach przede wszystkim
jako źródło dochodów, nie
troszcząc się należycie o warunki życia na tych osiedlach,

ani nie licząc się z potrzebami
ich mieszkańców. Według nas,
powinni Państwo bardzo poważnie rozważyć możliwość
odłączenia się od Wołomina
i założenia własnej, lokalnej
spółdzielni.
Komisja Rewizyjna
Waldemar Stachera, Adam Szarubko, Krzysztof Laskowski

sprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Wysokość dodatku
mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną
powierzchnię użytkową zajmo
wanego lokalu mieszkalnego
a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
a) jeżeli dochód jest niższy od
150% najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym: 15%
dochodów — w gospodarstwie jednoosobowym, 12%
dochodów — w gospodarstwie 2-4-osobowym, 10%
dochodów w gospodarstwie
5-osobowymi i większym;
b) jeżeli jest równy lub wyższy
od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
20% dochodów — w gospodarstwie jednoosobowym,
15% dochodów — w gospodarstwie
2-4-osobowym,
12% — w gospodarstwie 5-

osobowym i większym.
Do wydatków tych w zależności od tytułu prawego do zajmowanego lokalu zalicza się:
czynsz, wydatki związane
z kosztami eksploatacji i remontów ponoszone przez gospodarstwa domowe członków
spółdzielni mieszkaniowych,
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną ponoszone przez gospodarstwo domowe
właścicieli
lokali
mieszkalnych, z tym że do wysokości czynszu jaki byłby za taki lokal w gminie, a także (niezależnie od rodzajów zasobów)
opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych
i płynnych. Wydatki te przyjmuje się w wysokości 90%.
Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego wg wzoru zawartego
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych
należy
składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej, który mieści się przy
Urzędzie Miasta przy ul. Wojska Polskiego 12.
red.
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Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 3 marca 2006 r. ogłasza dla organizacji pozarządowych (oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
otwarte konkursy ofert na dofinansowanie następujących zadań (w nawiasie wysokość środków)
Zakres I. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS
TYCH RODZIN I OSÓB (22.000 zł)
1. Konkurs na zorganizowanie dożywiania zimowego dla dzieci, dorosłych i osób starszych z rodzin
dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym.
2. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których
bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni
wynika z problemu alkoholowego.
Zakres II. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (30.000 zł)
1. Konkurs na działania na rzecz wspierania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Konkurs na wspieranie osób niepełnosprawnych
poprzez udostępnienie lokalu oraz pokrycia kosztów utrzymania i usług telekomunikacyjnych.
Zakres III. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU
DZIECI I MŁODZIEŻY (40.000 zł)
1. Konkurs na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zakres IV. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI (7.000 zł)
1. Konkurs na upowszechnianie kultury muzycznej
poprzez organizację konkursów i przeglądów.
Zakres V. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU (43.000 zł)
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych,
I. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Finansowanie zadania obejmuje okres do dnia 15 grudnia
2006 r. na warunkach określonych umową w taki
sposób, by działaniami objąć najefektywniej jak największą liczbę uczestników.
Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
II. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w okresie od dnia
podpisania umowy o wspieranie realizacji zadania
do 15 grudnia 2006 r. przy zastosowaniu i przestrzeganiu (co najmniej) następujących zasad:
- dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
- oferent musi posiadać wystarczające środki finan-

sowe własne i wykwalifikowaną kadrę niezbędną
do realizacji zadania objętego składaną ofertą,
- wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
III. Termin składania ofert.
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data stempla pocztowego) do dnia 14 kwietnia 2006 r. do
godz. 16.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą
i adresem oferenta. Termin otwarcia ofert: w dniu
17 kwietnia 2006 r. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór ofert dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ząbki: www.umzabki.bip.org. pl
IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.
Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który spełnia
łącznie następujące wymogi formalne:
- jest organizacją pozarządową lub podmiotem,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2006 r.
- złożył kompletną ofertę w terminie określonym
w ogłoszeniu,
- załączył ramowy program zajęć,
- złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji
zadania, Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
- zgodność zaproponowanych działań z obowiązującymi programami w zakresie pomocy społecznej, na szczeblu centralnym i samorządowym,
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień
i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju
działalności lub proponowanego zadania,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
- przedłożonych rekomendacji;
- dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki;
- rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Miasta;
- pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
- innowacyjność proponowanych rozwiązań.
Pierwszeństwo w wyborze ofert mają organizacje
pozarządowe działające na terenie miasta Ząbki.
Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie informuje oferentów.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość
nie rozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Ząbki — tel. (022) 781 — 68 — 14.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ząbki (adres: www. umzabki. bip. org. pl) oraz na
tablicach informacyjnych Urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza
konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowiskach:
- inspektor ds. problematyki unijnej (cały etat),
- inspektor ds. inwestycji — branża sanitarna, znajomość budowy sieci — (cały etat).
Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2006 r. —
kancelaria Urzędu.
Główne obowiązki:
- inspektora ds. problematyki unijnej -koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, samodzielne przygotowywanie
wniosków oraz ich pilotowanie (wymagana znajomość problematyki akcesyjnej, europejskiej
oraz doświadczenie w formułowaniu wniosków
akcesyjnych);
- inspektora ds. inwestycji — wynikające z działalności Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych.
(wymagane: branża sanitarna, znajomość sieci,
znajomość prawa zamówień publicznych).
Wykształcenie kierunkowe, studia wyższe.
Wymagania konieczne na wszystkich stanowiskach: znajomość przepisów prawa w zakresie stanowiska pracy, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność oraz inicjatywa, komunikatywność,
umiejętność biegłej obsługi komputera.
Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny,
2. kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
3. kopia ukończenia szkoły wyższej, wyższej szkoły
zawodowej,
4. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz że nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem konkurs ofert pracy w Urzędzie Miasta, w terminie do dnia 31 marca 2006 r. w kancelarii Urzędu.
O sposobie rozpatrzenia wniosków kandydaci zostaną poinformowani drogą pisemną. Wnioski oraz
komplety załączników rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru oferty spośród spełniających
kryteria konkursu, jak również prawo rezygnacji
z wyboru jakiejkolwiek oferty, bez obowiązku podawania uzasadnienia w obydwu przypadkach.

Chciał wykupić brata z aresztu
Kierowca i trzech pasażerów trafiło 25 lutego br. do
policyjnego aresztu. W kontrolowanym aucie zabezpieczono narkotyki, czarną kominiarkę i kije do walk
wschodnich tzw. nunchaku.
Brat jednego z zatrzymanych
chciał ich „wykupić”. Wpadł
wprost w policyjną pułapkę
i teraz ogląda świat zza krat.
Tuż przed 2 w nocy uwagę
wołomińskich „kryminalnych”,
którzy tej nocy współpracowali
z policjantami z KSP, zwrócił
VW Passat, który z dużą prędkością poruszał się ulicami Zą-
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bek. Został zatrzymany, wylegitymowano kierowcę i trzech
pasażerów, sprawdzono ich
w policyjnych bazach informatycznych. Kontrola bagażnika
przyniosła
nieoczekiwane
efekty. W miejscu na lewarek
do zmiany koła policjanci
ujawnili kilka charakterystycznych foliowych torebek z brązowym i białym proszkiem
(heroiną i amfetaminą), jedną
pełną tabletek (ekstazy), dwie
torebki z ciemnozielonym suszem (marihuaną) oraz czarną
kominiarkę i kije do wschodnich sztuk walki.

Jeden z zatrzymanych Piotr
K. oświadczył, że chce „załatwić
sprawę”. Zaproponował policjantom gotówkę w zamian za
odstąpienie od wykonywanych
dalszych czynności. Pieniądze,
całe 3.5 tys. zł, miał przywieźć
brat zatrzymanego. Funkcjonariusze poinformowali o wszystkim swoich przełożonych
i przygotowali zasadzkę.
Kilkadziesiąt minut oczekiwania i na policyjny parking
przed wołomińską Komendą
przyjeżdża oplem Marek K.,
wysiada samochodu, podchodzi do funkcjonariuszy. Kaj-

danki zamykają się na jego
rękach w momencie, gdy wyjmuje rulon pieniędzy. Jest
bardzo zaskoczony. Po chwili
zatrzymany jest już w policyjnym areszcie, „podążył”
w ślad za swoim bratem. Pieniądze zostały zabezpieczone.
W domu Piotra K. w Warszawie w wyniku przeszukania policjanci ujawniają telefon pochodzący z przestępstwa oraz
inne przedmioty: buty z „klipsami” i wiele par okularów.
W wyniku całej akcji do wołomińskiego
policyjnego
aresztu trafiło 5 mężczyzn:

kierowca Passata Piotr K.
i trzech pasażerów, a w końcu
Marek K. (30 l.), który za pomocą łapówki chciał „wykupić” swojego brata.
Policjanci szczegółowo ustalą, czy ujawnione narkotyki były przedmiotem handlu, kto jest
ich dostawcą i odbiorcą? Czy
kominiarka i kije były wykorzystywane w przestępczej działalności? Na te i inne pytania odpowie policyjne dochodzenie.
Na podstawie informacji
przesłanych przez Oficera Prasowego KPP w Wołominie.
red.
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Katecheza w szkole
Swego czasu katecheza odbywała się na salkach katechetycznych, miało to swoisty charakter i na pewno
dla wielu katechetów było to dogodniejsze.
Powrót katechezy do szkół stworzył nowe problemy
w procesie wychowania młodego pokolenia. Pojawiła
się szansa kształtowania w społeczeństwie nowej
świadomości na temat wychowania i potrzeby współdziałania wszystkich czynników, mających wpływ na
proces wychowawczy młodego pokolenia.
I. Pozytywne elementy integracji parafii i szkoły
Generalnie można powiedzieć, że relacje między
szkołą a parafią układają się pozytywnie. Zasadniczo
nie ma większych problemów, które powodowałyby
zadrażnienia na styku parafia-szkoła. Mamy już za sobą czas wzajemnej nieufności, czy nawet objawów
wrogości, co miało miejsce w niektórych ośrodkach,
szczególnie miejskich. W procesie integracji szkoły
i parafii można wskazać na kilka elementów:
1. Katecheza, wracając do szkoły, objęła wyraźnie
większą niż kiedyś liczbę dzieci, a zwłaszcza młodzieży. Nadało to katechezie charakter autentycznie misyjny. Katecheta znalazł się także wśród
uczniów, dla których katechizacja musiała być najpierw i przede wszystkim ewangelizacją.
2. Kontakt z dziećmi i młodzieżą, która wcześniej nie
trafiała do punktu katechetycznego, zobligował
kadrę katechetyczną do starań o wyższą jakość zajęć. Wejście w dialog z młodzieżą mającą braki
w religijnej edukacji, a zwłaszcza niechętną wobec
Kościoła, wymagało od katechetów ogromnego
wysiłku w zakresie przygotowania zajęć, ale i podjęcia trudów zrozumienia złożonych problemów
i aspiracji młodzieży.
3. Katecheza w szkole integruje osobowość ucznia.
Przełamując lansowaną przez miniony system polityczny opozycję „nauka-wiara”, przezwycięża
niebezpieczeństwo przeciwstawiania ról ucznia
i chrześcijanina.
4. Katecheza proponuje uczniom trwały system wartości oraz zachęca dzieci i młodzież do pracy nad
sobą, w sposób naturalny integruje wychowawczą
pracę Kościoła i szkoły. Poprzez wychowawczą
współpracę katechety z nauczycielami następuje
integracja procesu wychowawczego.
5. Katecheza dowartościowuje wychowawczą funkcję szkoły. Zachęca, by tę funkcję traktować jako
niezbywalną oraz dostarcza przesłanek merytorycznych dla opracowywania szkolnych programów wychowawczych.
6. Katecheta ma dziś łatwość w stymulowaniu powstawania i rozwoju katolickich organizacji młodzieżowych (np. Oaza) oraz ułatwione dotarcie i oddziaływanie na organizacje już istniejące, niekoniecznie

o charakterze katolickim (np. harcerstwo).
7. Katecheza na terenie szkoły — wkomponowując
zajęcia w siatkę godzin lekcyjnych — usprawnia
organizację dnia pracy ucznia, który nie musi już
w godzinach popołudniowych czy wieczornych wędrować do punktu katechetycznego. W efekcie
ułatwia to organizację życia rodzinnego.
8. Pojawiła się, i została już powszechnie uznana za
ważną, potrzeba przygotowania nowych programów katechezy oraz odpowiadających im podręczników i to dla wszystkich poziomów nauczania.
Dodatkowym czynnikiem mobilizującym okazała
się w ostatnim czasie reforma szkolnictwa.
9. Bycie w szkole dało szansę nadania religijnego
charakteru uroczystościom szkolnym: początek
i zakończenie roku szkolnego, rocznice szkolne czy
święta państwowe połączone są na ogół z Eucharystią. Pojawiła się szansa powrotu do szkoły religijnego wymiaru świąt Narodzenia Pańskiego (przez
organizowanie jasełek, wspólne przeżywanie
opłatka, co jest szansą integracji, zbliżenia, nawiązania bliższych kontaktów), czy świąt Wielkanocnych (dzięki organizowaniu pasji lub „święconego”). W wielu przypadkach przygotowanie tych
imprez spoczywa na barkach katechetów, nie brak
jednak przykładów współpracy z nauczycielami,
którzy chętnie włączają się w ich organizowanie.
10. Zauważyć można, że w wielu szkołach pojawiły się
gablotki o tematyce religijnej, w których znajdują
się materiały opracowane przez samych uczniów,
dotyczące tematów z życia Kościoła, Pisma świętego itd. Wszystko zależy od inwencji i pomysłowości osób katechizujących.
11. Do pozytywnych elementów współpracy parafii
i szkoły należy pomoc w organizowaniu rekolekcji
wielkopostnych.
Generalnie można powiedzieć, że nastąpił powolny
proces integracji szkoły i parafii w trosce o ucznia.
Nie są to formalne działania, ale pojawia się świadomość, że pracujemy i trudzimy się dla tego samego
ucznia, dla tego samego człowieka, którego mamy
prowadzić do dojrzałego życia fizycznego, psychicznego i duchowego.
II. Trudności wymagające przezwyciężenia
Wyżej przedstawiono elementy wskazujące na integrację parafii i szkoły, jednak istnieją problemy jeszcze
nie rozwiązane, a nawet nasilające się. Przyczyny są
zapewne złożone i nie sposób o nich nie wspomnieć.
1. Katecheza wkomponowana w różne przedmioty
szkolne straciła, a przynajmniej wydatnie osłabiła
swój niegdyś sakralny charakter. Zarówno salka
katechetyczna przy kościele, jak i tamtejsze zajęcia miały bardziej „kościelną” atmosferę. W skrajnych przypadkach katecheza w szkole stała się
lekcją wychowawczą, bądź lekcją religioznawstwa.

2. Katecheza w szkole odbywa się pod charakterystycznym dla tej instytucji przymusem. Zdarza się,
że zwyczajowa niechęć uczniów do szkoły i wszystkiego, co ma szkolny charakter, przenosi się na
lekcje religii. Usytuowanie religii jako przedmiotu
nadobowiązkowego sprawia, że bywa on traktowany z lekceważeniem większym niż inne przedmioty, co może wywoływać zaostrzenie dyscypliny
ze strony katechety, dalekie charakterem od
ewangelicznego wymiaru katechezy. Nie jest łatwo w tych warunkach przekonać młode pokolenie, że religia — rozumiana jako więź z Chrystusem — winna być fundamentem ludzkiego życia.
3. Poważny problem to trudności związane z różnicą
terytorialną szkoły i parafii. Nie brakuje takich sytuacji, gdy uczniowie w jednej klasie przynależą do
wielu różnych parafii. Jest to wielkie utrudnienie
w organizowaniu zarówno pracy duszpasterskiej,
szczególnie w zakresie przygotowania do sakramentu bierzmowania i pierwszej Komunii św., rekolekcji.
4. Wyprowadzenie katechezy z terenu parafialnego
przyniosło ryzyko dezintegracji parafii jako całości; poważnie utrudniło budowanie nowoczesnej
parafii jako „wspólnoty wspólnot”. Kontakt dzieci
i młodzieży z punktem katechetycznym był dla
młodego pokolenia podstawowym narzędziem
styczności z własną parafią i Kościołem, a katecheza — drogą do parafialnej wspólnoty. Grupy
katechetyczne, jedne z ważniejszych mikrowspólnot w strukturze parafii, stanowiły środowisko,
z którego rekrutowali się uczestnicy innych mikrowspólnot: ministrantów, bielanek, scholi itd.
W nowym typie katechezy taka rekrutacja bywa
utrudniona. Co więcej, w świadomości dzieci i rodziców parafia jako środowisko wychowawcze
może tracić na znaczeniu.
5. Katecheza w punkcie katechetycznym obligowała
rodziców do troski o udział w niej ich dzieci (przyprowadzanie i odprowadzanie młodszych dzieci).
W nowej sytuacji rodzina jest zwolniona z wysiłku
organizacyjnego, co w dalszej perspektywie może
ją zachęcać do dyspensowania się od religijnego
wychowywania dzieci.
6. Wielu katechetów żywi teraz znacznie silniejsze
niż niegdyś obawy co do owoców swej posługi. Bywają katecheci sfrustrowani, zniechęceni trudnymi warunkami pracy, w tym zwłaszcza brakiem akceptacji ze strony ogółu uczniów. Bywają też
katecheci mający trudności w odnalezieniu się
między dwiema rolami: rolą duszpasterza i rolą
nauczyciela.
7. Nie wszędzie katecheci mają do dyspozycji swoje
sale katechetyczne, dzielą je z wykładowcami innych przedmiotów.
mgr Maria Anna Grzywaczewska

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP 2006
Jak powiedział w wywiadzie
dla „Strażaka Mazowieckiego”
— Nr 2 (62) młodszy brygadier
Wojciech Łoziński — oficer
dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP na Mazowszu: „Na
terenie województwa funkcjonują obwody operacyjne w gestii komendanta wojewódzkiego i Centralne Odwody
Operacyjne w dyspozycji komendanta głównego PSP. Są to
znaczne, można powiedzieć,
duże siły i środki, najlepszy
sprzęt i ludzie. WOO podzielone są na kompanie gaśnicze
i specjalistyczne. Kompanie są
formowane przez komendy
miejskie i powiatowe. W skład
WOO oprócz jednostek zawodowych wchodzą jednostki
z Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie tych skupionych w KSRG. Miejscowe, powiatowe czy miejskie komendy
najlepiej wiedzą, na których
OSP można polegać, które najlepiej sprawdzają się w akcjach
i to te jednostki w pierwszej
kolejności są dysponowane do
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bezpośrednich działań. Chciałbym tu zaznaczyć, że nigdy nie
przyszło mi na myśl, aby dzielić
strażaków na tych z PSP i OSP.
Wszyscy razem, solidarnie stajemy naprzeciwko niebezpieczeństw i naszym wspólnym celem jest udzielenie jak
najszybszej i najbardziej skutecznej pomocy. Reakcja społeczeństwa na czerwony samochód jest podobna: to są
strażacy. Wynik społecznego
zaufania do strażaków potwierdza, że nikt nie pyta skąd
przyjeżdża pomoc, ważne że są
to strażacy. I to właśnie ochotnicy z KSRG, czy spoza, są najczęściej pierwsi przy zdarzeniu
wszędzie tam, gdzie jednostki
PSP mają daleko. '
Licząca ponad osiemdziesiąt lat Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach to jednostka
z
pierwszej
piątki
w powiecie wołomińskim pod
względem liczby zdarzeń,
w których uczestniczyli strażacy. Na 153 zdarzenia aż 112
to pożary, a 41 to miejscowe
zagrożenia. W sumie 18 druhów przepracowało przy ak-

cjach ratowniczo-gaśniczych
745 godzin. Najbardziej aktywni mieli na koncie: Piotr
Godłowski — 102 godziny,
Jacek Zacharczuk — 96 godzin, Marek Dominiak — 88
godzin oraz Piotr Marcinkowski — 75 godzin.
Obecnie OSP Ząbki, która
od 1995 funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym dysponuje dwoma
samochodami. Jeden z nich —
Star 266 dużym nakładem
kosztów karosowany w zeszłym roku został wprowadzony do rozdzielnika PSP Wołomin w ostatnich dniach
w miejsce wysłużonego Jelcza.
Uprawnienia do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych
posiada 5 kierowców na ogólną liczbę — 34 druhów. Wśród
nich przeszkolenie ukończyło:
14 szeregowców, 8 dowódców,
3 naczelników oraz 8 operatorów sprzętu.
Wszyscy czynni strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiadają aktualne badania lekarskie oraz są
ubezpieczeni od następstw

nieszczęśliwych wypadków.
Podobnie strażnica i sprzęt ratowniczy są ubezpieczone od
zdarzeń losowych i kradzieży,
a samochody od odpowiedzialności cywilnej. W ubiegłym roku zorganizowano 36 zbiórek
szkoleniowych.
Walne zebranie Ochotniczej
Straży Pożarnej stało się okazją
do podsumowania działalności
jednostki w ciągu ostatniego
roku oraz przy okazji wyborów
nowego Zarządu, także ostatniej pięcioletniej kadencji.
Wśród zaproszonych gości byli:
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP —
Wiesław Gręda, Komendant
PSP Wołomin — Roman Gołębnik oraz przedstawiciele
ząbkowskiego samorządu —
Burmistrz Jerzy Boksznajder,
zastępca Burmistrza Krzysztof
A. Sikorski oraz honorowy
członek jednostki, radny —
Florian Czajkowski.
Zebranie rozpoczęło się od
bardzo miłego akcentu. Przedstawiciel Zarządu Głównego
ZOSP RP wręczył Burmistrzo-

wi Jerzemu Boksznajderowi
zaległą nagrodę 'Za zasługi dla
pożarnictwa' przyznaną z okazji jubileuszu 80-lecia jednostki — reprodukcję Katedry Św.
Floriana oraz odznakę 'Strażak wzorowy' druhowi Markowi Dominikowi. Następnie zebrani wysłuchali sprawozdań
z rocznej działalności prezesa,
naczelnika, skarbnika oraz
Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji, w trakcie której zabierało
głos kilku druhów, przy jednym głosie przeciwnym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi z działalności
w roku minionym.
Nowo wybrany Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ząbkach ukonstytuował się
w następujący sposób: prezes
— Zbigniew Książek, naczelnik — Edward Betlejewski, zastępca naczelnika — Adam
Posłajko, skarbnik — Daniel
Książek, sekretarz — Krzysztof Krajewski, gospodarz —
Jerzy Wernio oraz kronikarz
— Florian Czajkowski.
Zbigniew Książek
Prezes OSP
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Spotkanie dzieci z ząbkowskich przedszkoli w Miejskim Ośrodku Kultury
4 marca 2006 r. w MOK
w Zqbkach odbył się finał
dwóch międzyprzedszkolnych
konkursów: recytatorskiego
i plastycznego „CZTERY PORY ROKU W MOIM MIEŚCIE” ogłoszonego przez
Przedszkole nr 2 „Leśny Zakątek”. W konkursie wzięły udział
dzieci w wieku 4-6 lat z czterech
ząbkowskich przedszkoli: Publicznego Przedszkola nr 1 „
Zielony Dinek”, Publicznego
Przedszkola nr 2, „Leśny Zakątek“, Publicznego Przedszkola
nr 3,, Skrzat“ oraz Niepublicznego Przedszkola „Pinokio“.
Celem konkursu było rozbudzanie inwencji twórczej dzieci przez wyrażanie przeżyć
i wiedzy o Ząbkach — naszej
małej Ojczyźnie i ukazanie tego w pracach plastycznych.
Otrzymaliśmy 73 prace wykonane najróżniejszymi bardzo
ciekawymi technikami.

Efektem konkursu był wenisaż prac dziecięcych podziwianych przez licznie zgromadzonych mieszkańców.
Organizatorem konkursu
recytatorskiego
'Przyroda
w czterech porach roku' było
Przedszkole nr l 'Zielony Dinek'. Widownia nagradzała
występujące na scenie dzieci
brawami a organizatorzy dyplomami. Organizatorzy przygotowali także dla wszystkich
obecnych osób słodki poczęstunek. Bardzo serdecznie
dziękujemy Panu Dyrektorowi i Pracownikom MOK-u za
udostępnienie pomieszczeń
i pomoc w przygotowaniach,
Panu Burmistrzowi i wszystkim Gościom za przybycie,
a naszym małym artystom za
udział w konkursach.
Anna Kryńska
Nauczycielka Przedszkola nr 2
“Leśny Zakątek”

MOK zaprasza
Dnia 22 kwietnia br. zostanie
otwarty wernisaż prac studentów Szkoły Wyższej Rzemiosł
Artystycznych z Warszawy.
Odbędą się warsztaty „Wyścig
po Indeks”, które będą pierwszym etapem rekrutacji kwalifikacyjnej. Rekrutacja dotyczy
wyłącznie uczniów klas maturalnych lub osób posiadających
świadectwo
dojrzałości.
Uczestnik akcji przynosi na
warsztaty własne materiały tj.
3 kartki papieru 70 x 100 cm,
węgiel, ołówki, pastele. Można
przedstawić swoje dotychczasowe prace plastyczne.
Drugi etap kwalifikacji to
egzamin teoretyczny. Uczestnik akcji rekrutacyjnej „Wyścig po Indeks”, który zbierze
minimum 10 punktów z każdego etapu kwalifikacji ma
pierwszeństwo w otrzymaniu
indeksu Wydziału Artystycznego Szkoły Wyższej Rze-
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miosł Artystycznych w Warszawie co oznacza, że po zgłoszeniu się na Uczelnię jest
zwolniony z całej procedury
rekrutacyjnej na rok akademicki 2006/2007. Szczegółowy
regulamin z warunkami przystąpienia do akcji rekrutacyjnej do wglądu w MOK.
Dnia 23 kwietnia br. o godzinie 16.30 odbędzie się kolejny „Wieczorek z Kulturką”.
W niedzielę palmową o godzinie 12.30 w Dolnym Kościele parafii Miłosierdzia Bożego odbędzie się spektakl
„My i Nasz Chrystus Połamany” w wykonaniu koła teatralnego Miejskiego Ośrodka
Kultury
wyreżyserowany
przez Annę Kozioł i Marię
Chudzik.
Informacje w MOK Ząbki,
tel. 022 781-64-30.
red.

List otwarty do ludzi dobrej woli!
Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi, którzy mają możliwość wesprzeć naszą działalność.
Jesteśmy nauczycielkami pracującymi z młodszymi dziećmi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach. Już od kilku lat zajmujemy się organizowaniem dla nich wypoczynku letniego. Koszty takich wyjazdów (organizowanych najczęściej przez prywatne biura podróży) niejednokrotnie
przekraczają możliwości finansowe przeciętnej rodziny z 2-3 dzieci. Dlatego też postanowiłyśmy
z pomocą Pani dyrektor i Urzędu Miasta samodzielnie zorganizować kolonie, aby maksymalnie
obniżyć ich koszt. Naszym zamiarem jest zabranie na wyjazd jak największej grupy dzieci z rodzin biedniejszych. Dla dzieci z takich rodzin często jest to jedyna możliwość zobaczenia innych
miejsc w naszym kraju, oderwania się od przykrej rzeczywistości.
Mimo, że koszt wyjazdu został obniżony, wielu rodzin nadal nie stać na jego pokrycie, dlatego też
zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los dzieci z rodzin biedniejszych,
o finansowe wsparcie naszej inicjatywy i umożliwienie im wakacyjnego wypoczynku nad morzem.
Serdecznie dziękujemy tym, którzy już w ubiegłym roku zaszczycili nas wsparciem finansowym
oraz tym, którzy uczynią to w roku bieżącym.
Wpłaty prosimy przesyłać na konto: Szkoła Podstawowa Nr 2, 05-091 Ząbki, ul. Batorego 11,
nr konta 75124010401111000001412631 tytułem: Darowizna na kolonie 2006 r.
Z poważaniem:
organizatorki i ich podopieczni
mgr Agnieszka Żochowska
mgr Katarzyna Wasiłowska
mgr Dorota Niemyjska

Twórcy koła plastycznego
W lutym br. została otwarta
wystawa zbiorowa rysunku
i malarstwa. Przedstawione
zostały prace mieszkańców
Ząbek — Lidii Starzyńskiej,
Mirosława Petlińskiego, Beaty
Skwierczyńskiej-Mizerskiej,
Moniki Gołębiewskiej, Barbary Abczyńskiej. Prace powstały w pracowni rysunku i malarstwa prowadzonej przy
MOK przez Bogusławę Ołowską. Pracownia od kilkunastu
lat skupia osoby, dla których
malarstwo jest pasją. Tworzą
spontanicznie, odkrywając
własną prawdę o świecie
„Kaptur nie czyni mnicha, ale
bardzo lubię malować... ' —
Mirosław Petliński, 'to prawda
— nigdy nie jest za późno, żeby dołączyć do fantastycznego
grona ludzi z pasją i... malować, malować, malować... ' —
Lidia Starzyńska.
W swoim malarstwie poszukują koloru materii i światła.

Coraz częściej pracują nad
własnym stylem, zagłębiając
się w problematykę psychologiczną. Najchętniej malują
martwe natury, kwiaty, pejzaże i portrety.
Artyści biorą również udział
w wystawach indywidualnych
i zbiorowych. Na swoim koncie mają między innymi wystawy w Galerii ORLA, Galerii
IRYDION, Galerii AKTYN,

Galerii Centrum Handlowego
TARGÓWEK, Galerii Centrum Handlowego REDUTA
czy w Galeria Teatru RAMPA.
Wystawę uświetnił koncert
arii operowych i musicalowych. Przepięknie śpiewającemu Pawłowi Kominkowi towarzyszyła Anna Kornacka
grająca na fortepianie.
red.

P rzyszłość to szkoła
Mało kto wie o kameralnej
placówce oświatowej pod patronatem Parafii Miłosierdzia
Bożego w Ząbkach. W roku
szkolnym 2004/05 zostały
przeprowadzone w niej badania oświatowe przez Inspektor Kuratorium. Badanie zostało zrealizowane pod kątem
rozwoju ucznia, jego edukacji
i zachowania się w sposób moralny oraz emocjonalny, a także właściwej realizacji planów
ogólno oświatowych. Szkoła
ta otrzymała wysoką notę za
wyniki edukacji pojedynczego
ucznia, jak też i całej społeczności szkolnej. Placówka może się pochwalić wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.
Dzięki doświadczeniu oraz
pozytywnemu nastawieniu do
ucznia odnotowano najwyższą
średnią nauczania w Ząbkach.
Na pochwałę zasługują wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, gminnych i powiatowych, a także duża
liczebność dzieci i młodzieży
biorącej udział w różnych

konkursach, w których osiągają wysokie wyniki powyżej
średniej
wojewódzkiej.
W szkole przeprowadzany jest
indywidualny tok nauczania
(bezpłatne korzystanie z zajęć
specjalistycznych m. in. reedukacyjnych, logopedycznych,
wyrównawczych). Odbywają
się tam także zajęcia poszerzające
zainteresowania
uczniów, np. koła naukowe,
rekreacyjne (muzyczne i plastyczne). Interesujące jest
funkcjonowanie „sali cichej
pracy”, gdzie dzieci odrabiają
lekcje pod nadzorem nauczycieli. Szkoła zaopatrzona jest
w dużą ilość pomocy naukowych (np. w sali informatycznej każdy uczeń siedzi przy
oddzielnym
komputerze).
Utworzono dogodny dla
uczniów plan zajęć. Kumulacja godzin tego samego przedmiotu (np. trzy godz. języka
polskiego pod rząd) oraz praca w systemie jednozmianowym (zajęcia rozpoczynają się
o 8: 00 dla wszystkich) uła-

twiają efektywny przepływ informacji oraz dokładne
sprawdzenie wiedzy uczniów.
Wszelka dokumentacja jest
prowadzona prawidłowo, czytelnie i jest ogólnie dostępna
dla rodziców. Placówka prowadzi program szkoły integracyjnej. Budynek szkoły określono jako bezpieczny i czysty.
Dodatkowo nauce sprzyja
mała ilość uczniów w klasie
(ok. 18 osób).
Takie małe placówki oświatowe mają możliwość dotarcia
do każdego ucznia i wychowanie go. Są otwarte na współpracę z rodzicami, co daje im
możliwość wpływania na to, co
dzieje się w placówce. Uważam osobiście, że takie właśnie
placówki oświatowe są bardzo
dobrą podwaliną do zbudowania inteligentnego, dobrze
funkcjonującego Państwa.
Renata Gutkowska
Przewodnicząca Rady Szkoły
Katolickiej pod Patronatem
Parafii Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach
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Nie jesteś sam
„Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada — lecz
przez to, kim jest, nie przez
to, co ma — lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
Podążając za tą głęboką myślą Jana Pawła II, uczniowie
Szkoły
Podstawowej
nr
1 w Ząbkach przygotowali
i przeprowadzili akcję charytatywną „NIE JESTEŚ SAM”.
Jej celem była pomoc dzieciom niewidomym w Laskach.
Akcja ta przebiegła w dwóch
etapach. Najpierw odbyła się
zbiórka pieniędzy (w tym
miejscu składamy wielkie po-

dziękowania dla rodziców), za
które zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny. Potem złożyliśmy
wizytę w Ośrodku dla Niewidomych. Oprócz wspaniałego
prezentu, zawieźliśmy im
wzruszający bożonarodzeniowy klimat w postaci przedstawienia teatralnego pt. „Adoracja przy żłóbku”. Zostaliśmy
przyjęci bardzo serdecznie
i ciepło. Kilkuosobowa grupa
niewidomych artystów odwzajemniła się pięknym koncertem kolęd i pastorałek, pozostawiając nam niezapomniane
wrażenia. Trudno było oprzeć

się łzom wzruszenia.
Dzięki uprzejmości dyrektora ośrodka oraz nauczycieli
zostaliśmy zaproszeni do
obejrzenia sal lekcyjnych i internatu.
Powróciwszy do Ząbek
z bagażem niecodziennych
wrażeń,
postanowiliśmy
zgodnie, że na tym nie możemy i nie chcemy poprzestać.
Wszystko wskazuje na to, że
były to pierwsze kroki ku
wzajemnej przyjaźni. Dzięki
tej akcji przekonaliśmy się, że
sprawianie przyjemności innym jest ogromną przyjemnością dla nas samych.
Małgorzata Kujawska

Karnawał z Jedynką
Od
wielu
miesięcy
Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka Ząbki” ambitnie
zbiera pieniądze na realizację
swoich marzeń — plac zabaw
dla uczniów naszej szkoły.
Chcemy umożliwić dzieciom
zdrowe i bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Dotychczasowe akcje wspierane
przez rodziców przyniosły
nam zysk 3500 złotych, jednak
jest to niewielka część pieniędzy jakie zamierzaliśmy zainwestować w szkolny ogródek.
Plac zabaw z prawdziwego
zdarzenia to droga inwestycja, skąd zatem wziąć pieniądze??? Potrzeba jest matką
wynalazku — więc robimy
BAL!!! Poprosiliśmy o pomoc
Radę Rodziców, która z entuzjazmem włączyła się w akcję.
Rozpoczęliśmy przygotowania — bywały ciężkie chwile.
Rzuciłyśmy się w wir pracy,
w ruch poszły samochody, telefony, młotki, nożyczki…
Zrezygnowałyśmy z wieczornych fitness — klubów i salę
gimnastyczną przemieniłyśmy
w salę balową. I stało się!!!
11 lutego o godzinie 20.00
zaczęli przybywać goście na
I Charytatywny Bal Karnawałowy Rady Rodziców i UKS-u;
panie w wieczorowych kreacjach, panowie (prawie)
w smokingach… Wodzirej powitał gości, w ruch poszły
szampany i rozpoczęły się tańce, hulanki, swawole… Muzyka pochłonęła nas całkowicie,
stoły opustoszały, a na parkiecie rozpoczęło się szaleństwo.
Laureaci „Tańca z gwiazdami” śmiało mogliby szlifować
swoje umiejętności wśród naszych wspaniałych gości.
W czasie wspólnej zabawy
prowadzona była aukcja prac
naszych uczniów. Zaintereso-

KLUB "SWING"
Areobic,
Siłownia dla Pań,
Kosmetyka ciała,
zabiegi
wyszczuplające i
antycelulitowe.
Ząbki, ul. Legionów 32.
Pon - Pt 16.00 - 21.00.
Sobota 10-15
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wanie pięknymi obrazami
przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Portfele poszły
w ruch, emocje sięgnęły zenitu… i tym sposobem zdobyliśmy 2467,57 zł.
Bal miał prawdziwie integracyjny charakter,
zacieśnił kontakty
między rodzicami,
nauczycielami
i władzami — na
bal przybyła pani
Dyrektor z mężem
i pan Burmistrz
z żoną. Cieszymy
się, że wspólne
śpiewy karaoke
pokazały wszystkim jak potrafimy
się wspierać i dzielić talentami.
Dziękujemy
wszystkim, którzy
stworzyli tak serdeczną, balową

atmosferę i w sposób „zabawny” pozwolili nam uzbierać ponad 6800 złotych dla
naszych szkolnych dzieci.
Rada Rodziców i
Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka Ząbki”

Dzień otwarty w SP Nr 2
Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
Uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach zapraszają wszystkich
zainteresowanych na Dzień Otwarty Szkoły 31 marca 2006 r. w
godz.16.00-19.00.
W programie m.in.:
- zajęcia otwarte w oddziałach zerowych,
- zajęcia pokazowe w klasach integracyjnych,
- prezentacja dorobku,
- zwiedzanie szkoły,
- dyżur Rady Rodziców,
- dyżur dyrektora szkoły.

Dzień otwarty w Gimnazjum Nr 2
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w
Ząbkach serdecznie zapraszają na
DZIEŃ OTWARTY
6 KWIETNIA o godz. 17.30
Pragniemy zaprezentować Państwu naszą ofertę edukacyjną:
- programy i metody nauczania
- atrakcyjne pracownie przedmiotowe
- osiągnięcia w nauce i sporcie
- twórczy dorobek naszej szkoły
W roku szkolnym 2006/2007 zamierzamy utworzyć klasy:
- z rozszerzonym językiem angielskim
- matematyczno-informatyczną
- dziennikarską
- sportową
- ogólną
W miarę zainteresowania uczniów i rodziców istnieje
możliwość utworzenia klas: ekologicznej i z rozszerzonym
językiem niemieckim.
Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja i Nauczyciele
Gimnazjum Nr 2

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i
ich rodzin mieści się przy ul. 3 Maja. Wejście jest od frontu
obok Apteki, lokal nr 1 na parterze. Numer telefonu 022 78145-03.Punkt Konsultacyjny jest czynny w środy i czwartki od
godz. 16 do 18. W tym samym miejscu można również uzyskać
poradę kuratora sądowego, który dyżuruje w pierwszą i trzecią
środę miesiąca w godz. 18-20.

Porządek Mszy Świętych
Parafia Miłosierdzia Bożego
Dni powszednie w godzinach - 6.30, 7.00, 17.00, 18.00
Niedziele w godzinach - 7.00, 8.30, 10.00 (dla młodzieży), 11.30
(dla dzieci kl. III - IV), 13.00, 18.00.
Kościół Dolny, w godzinach - 10.00 (dla dzieci przedszkolnych
i klas I), 11.30 (dla dzieci klas II).
Parafia Świętej Trójcy
Dni powszednie w godzinach- 7.00, 18.00, dodatkowo w
pierwszy piątek miesiąca o 17.00.
Niedziele w godzinach - 7.00, 8.30 (dla młodzieży), 10.00, 11.30
(dla dzieci), 13.00,18.00.
Parafia Zesłania Ducha Świętego
Dni powszednie w godzinach - 7.00, 19.00.
Niedziele w godzinach - 8.00, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00, 19.00.

Uwaga rodzice!
ZAPISY DO SZKOŁY NR 2
W sekretariacie szkoły w dniach 31.03. — 28.04.2006r.
odbywać się będą zapisy do klasy „0”- rocznik 2000 i klasy
I — rocznik 1999 na rok szkolny 2006/07.
Wymagane dokumenty to: dowód osobisty rodzica i akt urodzenia dziecka.
Zapraszamy w nw. godzinach:
poniedziałek — godz. 10.00 -17.30
wtorek, środa, czwartek, piątek — godz. 8.30 -15.30

Zapisy
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w
Ząbkach ogłasza zapisy do kl. "0" i "I" na rok szkolny 2006/2007
w terminie 01.03.2006 - 30.04.2006
sekretariat czynny: poniedziałek godz. 10.00-17.00 oraz
wtorek - piątek godz. 8.00-15.00
Przy zapisie należy okazać metrykę urodzenia dziecka i
PESEL.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: (022) 781-61-93

P iłka w Hali
W dniu 25 lutego 2006 r. w hali Gimnazjum w Zielonce odbył
się turniej piłki nożnej chłopców i dziewcząt rocznik 1991 i
młodsi o Puchar Burmistrzów Miasta Zielonki i Ząbek. W
turnieju udział wzięło 10 zespołów:
1.
Agrykola Warszawa
2.
UKS Bródno
3.
Kadra Rembertów
4.
Marcowia
5.
Józefovia
6.
Targówek I
7.
Targówek II
8.
Orzeł Warszawa
9.
Dolcan I
10. Dolcan II
Kolejność:
1.
Dolcan I
2.
Dolcan II
3.
Kadra Rembertów
4.
Targówek I
Najlepszym
zawodnikiem
turnieju
został
Patryk
Banaszkiewicz z Kadra Rembertów, najlepszym strzelcem Jarosław Sochocki z Dolcan I. Za najlepszego bramkarza
uznano Michała Gulskiego z Dolcan II.
Nagrody i puchary ufundowali hurtownia VITA Sport, firma
Helmar oraz restauracja Oregano.
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