
26 kwietnia br., podczas 
51 Sesji, Rada Miasta deba-
towała nad absolutorium dla 
Burmistrza Miasta w zakresie 
wykonania budżetu za 2005 
rok. Analogicznie do roku 
ubiegłego, większość radnych 
negatywnie oceniła działal-
ność Burmistrza Jerzego 
Boksznajdera.

Negatywnie działalność 
Burmistrza oceniło i głosowało 
za nieudzieleniem absolutorium 
10 radnych: Z. Dąbrowska, E. 
Dzikowski, K. Laskowski, M. 
Miłosz, K. Słomka, M. Stachera, 
W. Stachera, A. Szarubko, P. 
Uściński, S. Ziemski. Pozytywnie 
działalność Burmistrza oce-
niło 3 radnych: F. Czajkowski, 
Z. Kołodziejczyk, Z. Okulus. 
Wstrzymał się od głosu radny I. 
Jarzyło. Radny M. Połomski nie 
brał udziału w głosowaniu. 

W porównaniu do roku ubie-
głego tylko radny Jarzyło zmie-
nił swoją ocenę działalności 
Burmistrza - poprzednio głoso-
wał przeciwko udzieleniu abso-
lutorium.  Dla przypomnienia 
w debatach absolutoryjnych za 
2002 i 2003 rok negatywna opi-
nię miało tylko 7 radnych. 

15 marca br. Burmistrz zło-
żył sprawozdanie z realizacji 
budżetu miasta za rok 2005. 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
pod względem kryterium zgodno-
ści z prawem i stanem faktycznym 
pozytywnie zaopiniowała to spra-
wozdanie, pozostawiając jednak 
Radzie Miasta ocenę działalności 
Burmistrza w zakresie gospodar-
ności i celowości. W tych zakre-
sach obowiązek wypracowania 
opinii spoczywał na Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta. Komisja 
Rewizyjna 12 kwietnia przedło-
żyła Radzie i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej taką opinię

Mając na względzie ubiegło-
roczne uwagi Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, w tym roku 
Komisja Rewizyjna analizowała 
wyłącznie te aspekty działalności 
Burmistrza, które miały związek 
z realizacją budżetu. W tym celu 
Komisja przeprowadziła kontrolę 
realizacji ubiegłorocznych inwe-

stycji oraz zamierzała skontrolo-
wać finanse szkół podstawowych 
i gimnazjów. 

Kontrola inwestycji wykazała, że 
wydatki majątkowe zrealizowano 
znacznie poniżej planu tj. w 54,5%. 
Według komisji. ze względu na 
opieszałość Burmistrza nie wyko-
nano: budowy ulicy Powstańców 
(planowano: 1.110.000 zł, wydano: 
0 zł), projektu szkoły podstawowej 
w Ząbkach południowych (plano-
wano: 200.000 zł, wydano: 24.440 
zł), prac remontowych w Szkole 
Podstawowej nr 2 (planowano 
50.000 zł, wydano: 3.780 zł). Wiele 
inwestycji nie zostało dokończo-
nych: kanał w ul. Szpitalnej (nie 
objął wszystkich posesji), wodociąg 
w ul. Szkolnej i Sikorskiego (brak 
spięcia z wodociągiem w ul. Kossaka 
– brak zasilania dwustronnego), 
wodociąg w osiedlu za Agromą (z 
10 ulic wykonano wodociąg tylko 
w 3), wodociąg do osiedla bloków 
przy Batorego-Wojska Polskiego 
(wydano około 1% przewidzianej 
kwoty). Budowę ulic Granicznej, 
11-go Listopada, Starzyńskiego 
Burmistrz zakończył na etapie pod-
budowy betonowej, bez wykonania 
chodników i nawierzchni asfaltowej. 
Remont ul. Szwoleżerów ograni-
czony został wyłącznie do wykona-
nia części chodników, bez moder-
nizacji nawierzchni,  a remont 
kapitalny Szkoły Podstawowej nr 1 
ograniczony do toalet i wejścia do 
budynku. 

Burmistrz wyjaśniał, że tak 
niskie zaawansowanie realizacji 
tych inwestycji wynikło z braku 
możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych z Unii Europejskiej i 
WFOŚiGW. Urząd Miasta składał 
wnioski, nie uzyskał jednak zapla-

nowanych dotacji. Burmistrz poda-
wał również przykłady inwestycji, 
które są miastu potrzebne, a zosta-
ły wykonane przez deweloperów. 

Komisja Rewizyjna wskazy-
wała, że w wielu ww. inwesty-
cjach nie wydatkowano nawet 
kwot środków własnych. Komisja 
przypomniała również, że wszyst-
kie zaplanowane do pozyskania 
środki zewnętrzne były wpisane 
do budżetu miasta na wniosek 
Burmistrza. Poza tym, w trakcie 
roku, kiedy okazało się, że nie-
których środków zewnętrznych 
nie uda się pozyskać, Burmistrz 
mógł zaproponować Radzie 
Miasta dokończenie inwestycji 
z nadwyżki budżetowej za 2004 
r. w wysokości 1.866.408 zł (w 
trakcie roku budżetowego tylko 
Burmistrz może proponować 
zmiany do budżetu). Z niezrozu-
miałych dla Rady Miasta powo-
dów, pieniądze te nie zostały 
wydatkowane na inwestycje i 
pozostały do końca roku na kon-
cie Urzędu Miasta.

Regionalna  Izba 
Obrachunkowa pozytywnie 
(z uwagami) zaopiniowała 
wniosek Komisji Rewizyjnej 
o nieudzielenie absolutorium 
Burmistrzowi. RIO stwierdziło 
m.in., że komisja dokonała wni-
kliwej analizy sprawozdania z 
wykonania budżetu i, że podjęła 
próbę ustalenia przyczyn braku 
niepełnej realizacji inwestycji. 
Uznała też, że szczegółowej 
analizy wymaga problem wska-
zanych przez Komisję nierze-
telnych danych wykazanych w 
przedłożonym przez Burmistrza 
sprawozdaniu. 

Na wniosek radnego 
Laskowskiego głosowanie w 
kwestii absolutorium było gło-
sowaniem imiennym. 

Podczas posiedzenia w dniu 17 
maja br. Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej uznało uchwałę o 

nieudzieleniu absolutorium za zgod-
ną z prawem. Pracownicy RIO wyra-
zili również uznanie dla prac Komisji 
Rewizyjnej, której opinię w sprawie 
wykonania budżetu uznano za jedną 
z najlepszych w województwie.

red.

04.06.2006 (niedziela)
W programie m.in.:
•  Występ Chóru Seniora 

„Złota Jesień”
•  Występy dzieci z przed-

szkoli publicznych 
•  Prezentacje Szkół 

Podstawowych i 
Gimnazjów

•  Występy Klubu Tańca 
Nowoczesnego „FART”

•  Koncert Marleny 
Drozdowskiej
Do 1985 roku występowała 

głównie w europie zachodniej. 
Po powrocie do kraju nawią-
zała współpracę z kompozyto-
rem Andrzejem Korzyńskim. 
Efektem tej współpracy była 
płyta solowa z której piosen-
ka „Bajadera plaża” została 
przebojem „Lata z radiem 
1986”. W 1991 roku wylanso-
wała następny wielki przebój 
„Mydełko Fa”. Wykonywane 
przez nią lekkie popowe pio-
senki cieszyły się uznaniem 
rodzimych jak i zagranicznych 
słuchaczy. Płyta „Mydełko 
Fa” to zbiór jej najpopular-
niejszych piosenek.
•  Występ Beaty Borowskiej, 

Anny Mazurek i Koła 
Teatralnego MOK

•  Koncert zespołu Gospel 
z MOK

•  Koncert zespołu FOR 
SALE (covery)

•  Projekcja filmowa (ple-
nerowa) w Parku „Jak 
ugryźć 10 milionów"-
komedia kryminalna. 
Aktorzy: Bruce Willis, 
Mattchew Perry 
i Rosanna Arquette

Poza sceną:
•  Koło Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej

•  Kawiarenka 
•  Loteria fantowa
•  Stoisko Policji (konkurs 

o ruchu drogowym przy-
gotowany przez Policję)

•  Zabawy rekreacyjno-
sportowe

•  Koło garncarskie – moż-
liwość wykonania prac 
własnych w czasie trwania 
festynu

•  Wystawa prac plastycz-
nych Szpitala Drewnica

•  Punkt informacyjny MOK 
(konkurs plastyczny), 
wystawa i kiermasz prac 
pracowni plastycznej MOK

•  Wesołe miasteczko
•  Ścianka wspinaczkowa
•  „Tele Pizza w plenerze”
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ZĄBKOWSKA  GAZETA  SAMORZĄDOWA

FESTYN MIEJSKI Z OKAZJI DNI ZĄBEK

ABSOLUTORIUM ZA 2005 ROK

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

BALKON i TARAS
OGRÓDEK PRZY DOMKU WOLNOSTOJĄCYM
OGRÓDEK PRZY SEGMENCIE W  ZĄBKACH

MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE
Organizatorem Konkursu jest Komisja Społeczna Rady Miasta.

Celem konkursu, który przeprowadzamy po raz drugi, jest poprawa wizerunku 
naszego miasta.

Wszyscy, którzy chcą zaprezentować nam efekty swojej pracy, proszeni są o zgłosze-
nie się do 10 września 2006 roku do Biura Rady Miasta

osobiście lub listownie.
adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

e-mail:  biuro.rady@zabki.pl 
telefon do Urzędu Miasta (prosić o połączenie z Biurem Rady): 781 68 14

Zgłoszenie powinno zawierać:
adres posesji i numer telefonu max. 15 zdjęć formatu 10x15 

i być opatrzone hasłem naszego konkursu:
MÓJ OGRÓD ŚWIADCZY O MNIE.

Ogrody i balkony zakwalifikowane do finału 
mogą zostać odwiedzone przez komisję konkursową 

po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Właściciele najładniejszych ogródków i balkonów zostaną nagrodzeni.

Podobnie jak w roku ubiegłym przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Komisja zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych zdjęć. 
Zdjęć nie odsyłamy.

Do mel. Au to ry zo wa ny za kład 
na pra wy AGD na pra wia: pral ki 
au to ma tycz ne, chło dziar ki, chło-
dziar ko -za mr aża lki, zmy war ki, 
kuch nie mi kro fa lo we, itp. Inż. 
Ry szard Szczę śniak, Ząb ki, ul. 
Li sa Ku li 19a, tel. 0227817368 lub 
0604688037, www.do me l-agd.waw.pl. 
Fir ma ist nie je od 1982 ro ku.

USŁUGI GEODEZYJNE
• TYCZENIA
• PODZIAŁY

• MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH

• INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZE

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000 ; 

781-45-81, 781-70-51
prg1@wp.pl ; www.prg1.waw.pl
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BURMISTRZ NEGATYWNIE OCENIONY PRZEZ 
RADĘ MIASTA



Dnia 26 kwietnia br. odbyła 
się 51. sesja Rady Miasta.

Uchwała w sprawie nie-
udzielenia absolutorium dla 
Burmistrza Miasta Ząbki.

O podjęciu uchwały w spra-
wie nieudzielenia absoluto-
rium dla Burmistrza Miasta 
Ząbki patrz osobny artykuł 
na stronie 1.

Uchwała w sprawie wpro-
wadzenia zmian do budżetu 
Miasta Ząbki na 2006 r.

Rada Miasta, na wniosek 
Burmistrza, dokonała prze-
sunięć po stronie wydatków 
pomiędzy rezerwą ogólną a 
przedszkolami i pomocą spo-
łeczną o łącznej wysokości 21 
963 zł  oraz wyasygnowała 
kwotę 20 000 zł na pomoc 
dla osób, które ucierpiały w 
wyniku pożaru budynku przy 
ul. Kołłątaja.

Uchwała w sprawie nada-
nia nazwy ulicy.

Rada Miasta nadała nazwę 
drodze położonej na przedłu-
żeniu ulicy Pułaskiego pomię-
dzy ulicami Szwoleżerów i Ch. 
Andersena. Drogę nazwano 
imieniem Józefa Wybickiego.

Uchwała zmieniająca uchwa-
łę w sprawie wprowadzenia 
zakazu sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoho-
lowych.

Zmieniono paragraf drugi 
tejże uchwały. Otrzymał 
on następujące brzmienie: 
„Wprowadza się na tere-
nie Miasta Ząbki stały zakaz 
sprzedaży, podawania i spoży-
wania napojów alkoholowych 
w obrębie obiektów sakralnych 
i cmentarzy oraz w odległości 
mniejszej niż 100 m liczonej od 
granicy posesji, na których są te 
obiekty lub cmentarze usytuo-
wane”. Wydaje się, że wpro-
wadzenie tego zakazu zostało 
podyktowane zamiarem znie-
chęcenia sieci Lidl do budowy 
swego obiektu w Ząbkach przy 
ul. Piłsudskiego koło cmenta-
rza.

Uchwała w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z pracy 
Komisji Społecznej za 
2005 r.

Rada Miasta przyjęła 
sprawozdanie z działalności 
Komisji Społecznej za 2005 
r. Sprawozdanie drukuję na 
stronie 3.

Apele do Burmistrza 
Miasta w kwestii szerokości 
ulicy Powstańców, estetyki 
miasta, linii 170 i dojazdu do 
posesji przy ul. Piłsudskiego.

Rada Miasta na wniosek 
Komisji Rewizyjnej wystoso-
wała następujące apele do 
Burmistrza Miasta:
1.  Rada Miasta apeluje do 

Burmistrza o zaniechanie 
działań zawężających sze-
rokość ulicy Powstańców do 
16 m. Ulica Powstańców, ze 
względu na bardzo ważną 
funkcję komunikacyjną 
i przewidywane warunki 
ZTMu przy uruchomieniu 
w tej ulicy linii autobuso-
wej, powinna mieć min. 
20 m.

2.  Rada Miasta apeluje do 
Burmistrza o stosowanie 
przy budowie dróg i chod-
ników z kostki jednolitej 
kolorystyki w całym mieście. 
Zaproponowano:
drogi i wjazdy - kolor szary;
chodniki - kolor czerwony;
ścieżki rowerowe - kolor 
grafitowy.

3.  Rada Miasta apeluje do 
Burmistrza o jak najszyb-
sze zrealizowanie wymagań 
ZTMu, które są niezbędne 
do uruchomienia linii 170 
na terenie Ząbek.

4.  Rada Miasta apeluje do 
Burmistrza o rozwiązanie 
problemu dojazdu do pose-
sji p. Marcinkiewicz przy ul. 
Piłsudskiego poprzez prze-
jęcie od Skarbu Państwa 
działki – rowu pomiędzy 
posesjami Piłsudskiego 43 
i 45 i przeznaczenie jej na 
zamianę z częściami dzia-
łek 52/1 i 52/2 oraz 53.
W kwestii linii 170, Komisja 

Rewizyjna poinformowa-
ła Radę o swoim spotka-
niu z Dyrektorem ZTMu 
p. Bożymem. Pan Dyrektor 
wyjaśnił, że ZTM w dalszym 
ciągu oczekuje od miasta 
przygotowania trasy dla auto-
busu 170, zgodnie z wymaga-
niami, jakie zostały zawarte 
w piśmie przesłanym jeszcze 
w 2005 r. Jak pamiętamy, 
Rada Miasta na Sesji w dniu 
3 listopada 2005 r. zaakcepto-
wała te wymagania i podjęła 
stosowną uchwałę. Komisja 
Rewizyjna nie rozumie dla-
czego Burmistrzowi przez pół 
roku nie udało się wypełnić 
tych wymogów technicznych

Ponadto w trakcie sesji 
odbyła się rozmowa z miesz-
kańcami Ząbek, którzy 
ucierpieli w wyniku pożaru 
budynku przy ul. Kołłątaja. 
Kierownik MZK zdał rela-
cję z przebiegu i ewentual-
nych przyczyn pożaru. Rada i 
Urząd Miasta rozważali moż-
liwość udzielenia skuteczniej-
szej pomocy osobom poszko-
dowanym, którym pożar 
strawił cały dobytek. 

red.
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51. SESJA RADY MIASTA

W pamięci ludzkiej.
W niedzielę Miłosierdzia 

Bożego w tym roku 23 kwiet-
nia obchodziliśmy również 
imieniny Księdza Jerzego 
Popiełuszki męczennika 
naszych czasów za Wiarę, 
Prawdę i Ojczyznę. Tego 
dnia do grobu kapłana 
przy Kościele Świętego 
Stanisława Kostki na war-
szawskim Żoliborzu przy-
byli najwierniejsi, by 
modlić się o rychłą beatyfi-
kację Sługi Bożego Księdza 
Jerzego Popiełuszki, nie 
było ich tak wiele jak przed 
kolejnymi wyborami, no 
cóż do najbliższych samo-
rządowych wyborów mamy 
jeszcze pół roku. O naszym 
Słudze Bożym nie zapomi-
nają pielgrzymi przybywa-
jący do grobu  z odległych 
zakątków świata i kraju oraz 
niektórzy Ząbkowianie, naj-
dalej jest jednak tym, którzy 
mają najbliżej. A przecież 
nad tym grobem pochyla-
ły się największe autorytety 
tego świata jak umiłowany 
Ojciec Święty Jan Paweł II, 
monarchowie i przywódcy 
wielu państw, by oddać hołd 
kapłanowi, którego ofiara 
przyczyniła się do zmiany 
oblicza nie tylko Polski ale 
też Europy. 

W tym miejscu nieopo-
dal grobu męczennika 
w podziemiach Kościoła 
Świętego Stanisława Kostki 
na warszawskim Żoliborzu 
można zwiedzać muzeum 
poświęcone pamięci Sługi 

Bożego Księdza Jerzego 
Popiełuszki, które powsta-
ło dzięki za angażowaniu 
Proboszcza Księdza Prałata 
Zygmunta Maladzkiego 
i fundatorów. Przy tym 
grobie czuwa nieustannie 
od ponad 21 lat Służba 
TOTUS TUUS, uczestniczą 
w niej pod kierownictwem 
Przewodniczącego Jana 
Marczaka przedstawiciele 
z wielu parafii i również z 
innych diecezji. Pielęgnacja 
otoczenia i ochrona grobu 
to żmudne i bezinteresowne 
poświęcenie, które zasługu-
je na szacunek i podzięko-
wanie nas wszystkich. Swą 
wdzięcznością pragniemy 
również ogarnąć artystów 
teatralnych i estradowych, 
którzy pod kierownictwem 
Leona Łochowskiego od 
kilkudziesięciu lat uświet-
niają Msze Święte za 
Ojczyznę zapoczątkowa-
ne przez Księdza Jerzego 
Popiełuszkę trwające do 
dziś i wzbogacają coroczne 
uroczyste nabożeństwa w 
intencji beatyfikacji Sługi 
Bożego Księdza Jerzego 
Popiełuszki.

W różny sposób poszcze-
gólne parafie czy grupy 
społeczne starają się upa-
miętniać księdza Jerzego 
Popiełuszkę wierząc w jego 
świętość, z tym samym prze-
konaniem działa już 12 lat 
Społeczny Ogólnopolski 
Komitet Pamięci Księdza 
Jerzego Popiełuszki w 
Warszawie.

Komitet ten pod Kierow-
nictwem prezesa Ryszarda 
Walczaka organizował 
pomnik Słudze Bożemu 
tablice pamiątkowe, wysta-
wy, wieczory wspomnień 
połączone z  koncertami 
oraz wybił medale z wize-
runkiem kapłana męczen-
nika, którymi wyróżnio-
no  środowiska Służby 
Kościelnej czuwającej przy 
grobie Księdza Jerzego 
Popiełuszki i środowi-
ska artystów teatralnych i 
estradowych.

Medalami  tymi  wyróż-
nieni zostali hierarchowie 
Kościoła katolickiego   i 
szereg wybitnych osobi-
stości szerzących pamięć o 
bohaterach, męczennikach 
i mężach stanu wiernie 
służących z poświęceniem 
Bogu i Ojczyźnie . W ostat-
nim czasie komitet zaape-
lował do prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej o 
ostateczne wyjaśnienie 
okoliczności  męczeńskiej  
śmierci Księdza Jerzego 
Popiełuszki, ponieważ z 
dotychczasowych publikacji 
na podstawie materiałów 
z IPN wynika, że dotych-
czasowy bohater okazał się 
Judaszem a okoliczności 
tej zbrodni nie zostały do 
końca wyjaśnione.

Pojawiają się  głosy, że 
prawda może zaszkodzić 
beatyfikacji Sługi Bożego 
Księdza Jerzego Popiełuszki, 
jesteśmy przekonani że praw-
da ukarze ewentualną tajem-
nicę Jego śmierci, a zagro-
żeni mogą czuć się jedynie 
konspiratorzy i donosiciele.

cd. na str.4

SAMORZĄDNOŚĆ, ZNACZY 
SŁUŻBA SPOŁECZEŃSTWU

W dniu 29 marca br. na 50. sesji 
Rady Miasta powołano Społeczną 
Komisję Mieszkaniową w skła-
dzie: Waldemar Brzeszkiewicz – 
przewodniczący, Hanna Prywata, 
Elżbieta Rutkowska, Zofia 
Dąbrowska, Zenon Kołodziejczyk, 

Tomasz Kołakowski, Waldemar 
Guz. Komisja ma za zadanie opi-
niowanie wniosków w sprawie 
przydziału mieszkań wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. 

red.

SKŁAD SPOŁECZNEJ KOMISJI 
MIESZKANIOWEJ

To był bardzo ciekawy pomysł. 
W niewielkiej odległości od 
Warszawy wybudować willową 
osadę dla bogatszych mieszkań-
ców stolicy. Wybrano, popular-
ną w Anglii, koncepcję miasta-
ogrodu. Konkurs na projekt 
wygrał prof. Tadeusz Tołwiński. 
W 1912 r. rozpoczęły się pierw-
sze parcelacje gruntów. 

Patrząc dzisiaj na plan 
naszego miasta, łatwo znaj-
dziemy obszar tego miasta-
ogrodu. Ciekawie usytuowane, 
promieniście zbiegające do 
stacji kolejowej ulice, z wyraź-
ną osią poprowadzoną wzdłuż 
Lipowej, Traugutta, Norwida, 
Górnośląskiej, zaczynającą się 
w lesie, a kończącą na nieistnie-
jących już stawach.  

Kilka willi, a właściwie ich pozo-
stałości, przypomina, że nie była to 
koncepcja li tylko na papierze. W 
Ząbkach mieszkali przecież gene-
rał Sikorski, generał Sosnkowski, 
wiceprezydent Warszawy 
Jankowski i wiele innych, znanych 
w okresie międzywojennym osobi-
stości polityki i kultury. Może nie 

zdajemy sobie z tego sprawy, ale 
ta koncepcja jest zabytkiem, pod 
ochroną konserwatora.

Dlaczego o tym piszę? 
Ponieważ uważam, że najwyż-
szy czas przywrócić świetność 
temu terenowi. Mało mamy w 
Ząbkach rzeczy ciekawych, god-
nych pokazania gościom naszego 
miasta. Jesteśmy przeciętnym 
miasteczkiem, a ze względu na 
brud i zaniedbania, raczej omi-
janym przez innych. Miasto-
ogród jest szansą na pozytywne 
zaistnienie w Polsce, na zmianę 
naszego wizerunku. 

Co trzeba zrobić? 
Zaprojektować i wybudo-
wać, zgodnie z koncepcją prof. 
Tołwińskiego, wszystkie braku-
jące ulice oraz wyremontować 
istniejące. Starając się przy tym 
nadać im charakter przedwojen-
nej osady willowej. Ładne chodni-
ki, stylowe lampy oświetleniowe, 
ławeczki, ujednolicone ogrodze-
nia, odrestaurowane zabytkowe 
wille, poprawione fasady współ-
czesnych budynków.

Skąd na to wszystko wziąć 
pieniądze?  Według mnie temat 
ten ma ogromną szansę na dofi-

nansowanie unijne. Bezbłędnie 
wpisuje się w obszary ochro-
ny dziedzictwa kulturowego i 
rewitalizacji. Oczywiście jest to 
wyzwanie. Przygotowanie wnio-
sku dla tego projektu to nie 
tylko wypełnienie kilku formu-
larzy (to będzie najprostsze), ale 
wykonanie kilkuset projektów 
ulic, budynków, instalacji, ogro-
dzeń. To ciężka i żmudna praca 
dla architektów, konserwatorów 
zabytków, dekoratorów, archi-
tektów zieleni. Graficy kompu-
terowi i spece filmowi muszą 
przygotować prezentacje mia-
sta-ogrodu, przenoszące nas sto 
lat wstecz, tak aby ci, którzy 
będą decydować o przyznaniu 
pieniędzy, wprost zakochali się 
w naszym mieście.

To będzie wniosek na projekt 
o wartości może 50 mln zł, a 
może więcej, z realizacją rozło-
żoną na minimum 5 lat. Teraz 
nie ma na to funduszy unijnych, 
ale wraz z nowym budżetem 
Unii na lata 2007-2013,  pienią-
dze będą. Kolejna Rada Miasta 
i nowy Burmistrz będą musie-
li od pierwszych dni swojego 
urzędowania rozpocząć walkę 
z czasem, aby nie przegapić tej 
wielkiej szansy. 

radny Waldemar Stachera

CZAS NA ZMIANY

Ząbki – Miasto Ogród



W 2005 roku Komisja 
Społeczna odbyła 63 posie-
dzenia, w tym: 6 w terenie i 
35 z udziałem zaproszonych 
gości.

Frekwencja na posiedze-
niach przedstawiała się nastę-
pująco: Małgorzata Stachera - 62 
obecności; Florian Czajkowski 
- 62; Zenon Kołodziejczyk - 
55; Maria Miłosz - 57; Ignacy 
Jarzyło – 54: Krzysztof Słomka 
- 45.

W posiedzeniach Komisji 
systematycznie udział brały 
osoby spoza Rady: Pan 
Waldemar Brzeszkiewicz (51 
posiedzeń) oraz Pani Iwona 
Horszczaruk (17 posiedzeń). 
Ich aktywne zaangażowanie w 
działania Komisji Społecznej 
zasługuje na wyróżnienie prze-
de wszystkim dlatego, że zgod-
nie z obowiązującym prawem, 
nie będąc radnymi, nie pobiera-
li oni za uczestnictwo w posie-
dzeniach Komisji żadnych diet. 

Od początku swego istnie-
nia Komisja Społeczna kła-
dzie duży nacisk na kontakt 
i współdziałanie z osobami i 
placówkami, które podobnie 
jak Komisja operują w dzie-
dzinie oświaty, sportu, kul-
tury, bezpieczeństwa, opieki 
społecznej i zdrowia. Stąd 
też ponad połowa posiedzeń 
Komisji odbyła się z udzia-
łem gości. Komisja Społeczna 
jest też jedyną komisją Rady 
Miasta, w której pracach od 
samego początku systematycz-
nie uczestniczą chętni miesz-
kańcy Ząbek (w 2003 były 
trzy takie osoby, w 2004 roku 
– dwie, w 2005 - także dwie).

Spośród osób uczestni-
czących w pracach Komisji 
Społecznej w 2005 r., podob-
nie jak w roku poprzednim, na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
gują – w opinii Przewodniczącej 
Komisji – radna Pani Maria 
Miłosz (za ogromne zaangażo-
wanie, poparte dużym nakła-
dem czasu, w przedsięwzię-
cia Komisji) i Pan Waldemar 
Brzeszkiewicz (przede wszyst-
kim za bezinteresowną pomoc 
merytoryczną). 

W ciągu całego roku 
Komisja Społeczna na bieżąco 
realizowała tematy wynikające 
z planu pracy oraz bieżącego 
funkcjonowania miasta. 

Ponadto z inicjatywy Komisji 
Społecznej lub na skutek inter-
wencji KS m.in.:

-  rozpoczęły się prace nad 
uchwałą porządkującą 
zasady przydziału mieszkań 
komunalnych w Ząbkach;

-  po raz kolejny odbyło 
się ząbkowskie Forum 
Społeczne, poświęcone 
koordynacji działań insty-
tucji i organizacji, działają-
cych na rzecz pomocy dru-
giemu człowiekowi. Dało 
ono początek cyklicznym 
spotkaniom organizatorów 
pomocy (w spotkaniach 
tych uczestniczyli także 
radni z KS);

-  po raz trzeci odbyła się 
akcja sprzątania miasta w 
ramach akcji sprzątania 
świata;

-  kontynuowano akcję 
„Uwaga! Pies”. W 2005 
r. położono szczególny 
nacisk na przeszkolenie 

uczniów w zakresie właś-
ciwej reakcji obronnej na 
wypadek ataku psa;

-  przeprowadzony został 
konkurs na najładniejszy 
balkon i ogródek w naszym 
mieście;

-  poprawiono wygląd i oto-
czenie kiosku spożywczego 
u zbiegu ulic: 3-go Maja i 
Orlej;

-  doprowadzono do końca 
inwestycję budowy placu 
zabaw dla dzieci przy ul. 
Wyspiańskiego i zabezpie-
czono ją przed wandala-
mi;

-  pomalowano budynek sta-
cji PKP;

-  burmistrz rozpoczął sta-
rania w kierunku zmiany 
rejonu pogotowia ratunko-
wego dla Ząbek z woło-
mińskiego na warszawski;

-  Komisja Rewizyjna RM 
z udziałem przedstawicie-
la KS radnego K. Słomki 
przeprowadziła kontro-
lę działań burmistrza w 
zakresie zwolnień z opłat z 
tytułu podatków, dzierżaw 
i opłat lokalnych (kontrolę 
zwieńczyła uchwałą RM).

W 2005 r. realizowane były 
przedsięwzięcia zainicjowane 
przez KS w latach ubiegłych, 
takie jak budowa kolejnego 
placu zabaw dla najmłodszych 
przy ul. Westerplatte czy zakup 
nowego samochodu dla ząb-
kowskiej Policji. Komisja brała 
aktywny udział w sfinalizowaniu 
także innych ważnych dla miasta 
przedsięwzięć, m.in. negocjowa-
niu wysokości oraz warunków 

przyznawania nauczycielom 
dodatków i nagród oraz reakty-
wowaniu obchodów Dni Ząbek, 
którego pomysłodawczynią była 
nieżyjąca już Kierownik MOK 
Pani Jolanta Płoska. Ponadto 
Komisja podejmowała działa-
nia na rzecz zaspokojenia bie-
żących potrzeb i rozwiązania 
doraźnych problemów jedno-
stek, np. zakup pomocy szkol-
nych dla szkół katolickich w 
związku ze stratami spowodo-
wanymi pożarem oraz pomoc 
w pracach porządkowych po 
pożarze; sprowadzenie do 
Ząbek 12-osobowej drużyny 
prewencyjnej; zakup nowego 
wozu strażackiego (trzy osoby 
ze składu KS – I. Jarzyło, 
M. Stachera i F. Czajkowski 
otrzymały od Straży Pożarnej 
medale za zasługi dla pożar-
nictwa); wsparcie finansowe 
dwóch rodzin przed Świętami 
Wielkiej Nocy i Bożego 
Narodzenia i inne.

Dodatkowo członkowie 
Komisji uczestniczyli m.in. w:

-  pracach komisji ds. 
mieszkań komunalnych 
(Z. Kołodziejczyk, W. 
Brzeszkiewicz);

-  w dorocznym spotkaniu 
w starostwie poświęconym 
sprawom bezpieczeństwa 
w powiecie (M. Miłosz, M. 
Stachera, F. Czajkowski);

-  wyjazdach do Legionowa i 
Nowego Dworu Mazowiec-
kiego w celu zapoznania 
się z zasadami funkcjono-
wania tamtejszych warszta-
tów terapii zajęciowej dla 
niepełnosprawnych (M. 
Stachera, M. Miłosz);

-  spotkaniach organiza-
cyjnych przed Dniami 
Ząbek (M. Stachera, M. 
Miłosz, F. Czajkowski. W. 
Brzeszkiewicz);

-  szkoleniu w zakresie 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego (M. Stachera, 
M. Miłosz);

-  pracach zespołu ds. 
współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi (K. 
Słomka, F. Czajkowski);

-  comiesięcznych spotka-
niach kierownictw MZK 
i Komisariatu Policji w 
Ząbkach (F. Czajkowski, 
M. Stachera);

-  recenzowaniu przygoto-
wywanej przez Pana R. 
Żbikowskiego historii Ząbek 
(I. Jarzyło, M. Stachera).

Niestety nie wszystkie 
przedsięwzięcia, na realiza-
cji których zależało Komisji 
Społecznej, udało się prze-
prowadzić. Chodzi zwłaszcza 
o uruchomienie w Ząbkach 
powiatowych warsztatów tera-
pii dla osób niepełnospraw-
nych (w zastępstwie ząbkow-
skie Koło Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Niepełnosprawnej 
rozszerza swoją ofertę lokalo-
wą i terapeutyczną dla rodzin 
z dziećmi niepełnosprawny-
mi), a także domu dzienne-
go pobytu dla osób starszych. 
Wielką bolączką dla Komisji 
Społecznej nadal pozostaje 
brak poprawy perspektyw dla 
rodzin pozostających w nie-
zwykle trudnych warunkach 
mieszkaniowych.

Przewodnicząca Komisji 
Społecznej

Małgorzata Stachera
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ W 2005 ROKU

22 kwietnia br. odbył się 
pierwszy z dwóch etapów akcji 
sprzątania miasta w ramach 
akcji sprzątania świata. Wzięli 
w nim udział radni (Maria 
Miłosz, Zofia Dąbrowska, 
Ignacy Jarzyło, Florian 
Czajkowski, Piotr Uściński, 
Małgorzata Stachera), pra-
cownicy Miejskiego Zakładu 
Komunalnego, który zabezpie-
cza akcję od strony technicz-
nej (rękawice, worki, trans-
port śmieci), Nadleśnictwo 
Drewnica, Fundacja „Dzieci 
Ulicy”, ząbkowskie Koło 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej oraz Pan 
Waldemar Brzeszkiewicz 
– mieszkaniec naszego mia-
sta. W zaplanowanym na 19 

c z e r w c a 
d r u g i m 
e t a p i e 
sprzątania 
uczestni-
czyć będą 
p lacówki 
oświatowe 
i wycho-
w a w c z e . 
Akcję zai-
nicjowała 
i od czte-
rech lat 
koordynu-

je Komisja Społeczna Rady 
Miasta Ząbki, która m.in. w 
ten sposób stara się zachę-
cić mieszkańców do dbałości 
i odpowiedzialności za własne 
otoczenie. 

W tym roku do uporząd-
kowania, podobnie jak w 
latach ubiegłych, wytypowano 
miejsca, które mogą i powin-
ny służyć Ząbkowianom do 
rekreacji (park, tereny leśne 
– zwłaszcza ścieżka rowero-
wa, polne boiska). Na przykła-
dzie jednego z takich miejsc 
przekazać chcę Państwu kilka 
refleksji i dwa zdjęcia, a całość 
zakończyć wielkim apelem do 
wszystkich NIE ŚMIEĆCIE!

Mieszkańcy często i przy 
różnych okazjach narzekają na 

nieporządek w mieście, obar-
czając zazwyczaj całą odpo-
wiedzialnością lokalne służby 
porządkowe. Nie chciałabym 
teraz wdawać się w rozważa-
nia nad słusznością tej opi-
nii, a zaproponować Państwu 
zastanowienie się nad własną 
postawą w tej materii przy 
pomocy kilku zasadniczych 
pytań:

Czy denerwują mnie zaśmie-
cone place i ulice czy też jest 
mi to zupełnie obojętne?

Czy mam odwagę zareago-
wać, gdy widzę, że ktoś zosta-
wia pod płotem reklamówkę 
pełną odpadów, wyrzuca śmie-
ci do lasu, spala je w ognisku 
lub zostawia pod koszem do 
segregacji 
odpadów 
t a p c z a n , 
m u s z l ę 
k l o z e t o -
wą i inne 
przedziw-
ne rze-
czy, które 
nigdy nie 
p o w i n n y 
się tam 
znaleźć?

C z y 
p o w i a -
d a m i a m 

policję (można to zrobić 
anonimowo) lub MZK, jeśli 
stwierdzam taki proceder? 

A może to ja zapycham 
uliczne kosze domowymi 
odpadkami, pozbywam się ich 
po drodze do pracy lub pod 
osłoną nocy, gdzie się tylko 
da, albo zatruwam swoich 
sąsiadów dymem palonych 
śmieci i jestem przekonany, 
że nie robię nic złego?

Czy mam świadomość tego, 
że żaden wyrzucony śmieć nie 
zniknie sam z siebie i ktoś inny 
będzie musiał go sprzątnąć?
Jakim jestem CZŁOWIEKIEM?

W imieniu Komisji 
Społecznej

Małgorzata Stachera

Komentarz do zdjęć: Kilka 
dni po uporządkowaniu obrze-

ży lasu przy ul. Rychlińskiego 
i wywiezieniu stamtąd kilku-
nastu worów śmieci, m.in. 
z wykopanego obok ścieżki 
rowerowej ogromnego dołu 
(który został oczywiście zasy-
pany), pojawił się kolejny dół, 
jeszcze większy, a w nim kolej-
ne śmieci. Po wybraniu śmieci 
dół także został zasypany. Aby 
zapobiec powtarzaniu się tego 
procederu wszystkie posesje 
w rejonie zostaną skontrolo-
wane pod kątem posiadania 
umowy i bieżących rachun-
ków na wywóz śmieci przez 
którąś z uprawnionych do 
tego firm. Cały teren będzie 
także monitorowany pod tym 
kątem przez policję i służby 
komunalne. Miejski Zakład 
Komunalny rozmawia również 
z najbliższymi mieszkańcami, 
by zwracali baczniejszą uwagę 
na śmieciarzy i informowali o 
tym policję i MZK.

AKCJA SPRZĄTANIA MIASTA JUŻ PO RAZ CZWARTY

Zaproszenie

 Zapraszam zwolenników 
i sympatyków Platformy 
Obywatelskiej RP na spotka-
nie z posłem A. Smirnowem 
w dniu 8 czerwca br. o godzi-
nie 18  w MOK-u przy ul 
Orlej 8 w Ząbkach. 

Przewodniczący
PO w Ząbkach 

Janusz Chibowski



W biurowcu Praskiej Giełdy 
Spożywczej uroczyście otworzo-
no 4 maja br. wystawę „Polskie 
Jarmarki”. Została ona zai-

nicjowana dzięki współpracy 
Praskiej Giełdy Spożywczej oraz 
Regionalnego Ośrodka Badań 
i Dokumentacji Zabytków w 
Kielcach. Celem wystawy jest 
przybliżenie i przypomnienie 
roli jarmarków i targów, które 
onegdaj odgrywały duże znacze-
nie gospodarcze i handlowe, a 
obecnie stanowią bardzo ważny 
element naszego narodowego 
dziedzictwa ukazujący lokalne 
tradycje i niepowtarzalny folklor. 

Wystawę w formie czarno-
białej fotografii i grafik będzie 
można zwiedzać do września br. 

Honorowy patronat nad 
imprezą objął Kazimierz 
Michał Ujazdowski, Minister 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Na otwarciu 
wystawy nie zabrakło przed-
stawicieli Rady i Urzędu 
Miasta Ząbki.

red.

Na ten dzień czekaliśmy 
bardzo długo. Od roku zbie-
raliśmy pieniądze z myślą o 
naszych  szkolnych dzieciach. 
Promujemy wśród naszych 
uczniów zdrowy i aktyw-
ny wypoczynek. Staramy się 
dostarczać dzieciom wiele 
pozytywnych emocji i tak też 
stało się 5 maja! Z udziałem 
władz miasta uroczyście otwo-
rzyliśmy przyszkolny ogró-
dek sportowo- rekreacyjny. 
Wszystkich gości i przechod-
niów cieszyły zadowolone 
twarze uczniów, którzy z nie-
cierpliwością czekali na uro-
czyste przecięcie wstęgi. Nie 
lada sztuką było opanowanie 
szalejących uczniów, którzy po 
krótkiej prezentacji i odczyta-
niu regulaminu rzucili się w 
wir wspólnej zabawy.

Ogródek powstał dzięki 
zaangażowaniu wielu osób; 
rodziców, nauczycieli i ucz-
niów. Aby zebrać odpowied-
nią sumę zorganizowaliśmy na 
terenie szkoły koncert charyta-
tywny, loterie fantowe, otwo-

rzyliśmy szkolną kawiarenkę 
podczas festynu z okazji Dnia 
Dziecka. W tym roku odbył 
się w szkole bal dla rodzi-
ców, nauczycieli i sympatyków 
naszej szkoły.

Bardzo serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy nawet w 
najmniejszym stopniu przyczy-
nili się do powstania ogródka. 
Cieszymy się, że zapoczątko-
wana przez UKS współpraca 
wielu osób pozwoliła na speł-
nienie naszych marzeń. Nie 
zamierzamy jednak spocząć 
na laurach. Bierzemy się do 
pracy, by za rok wzbogacić 
ogródek o kolejne urządze-
nia sportowo- rekreacyjne dla 
szkolnych sportowców.

Zachęcamy do współpracy 
wszystkich ludzi dobrej woli, 
którzy swoim zaangażowaniem 
chcieliby wspomóc działania na 
rzecz naszych wychowanków.

Zarząd 
Uczniowskiego Klubu 

Sportowego 
„Jedynka Ząbki”
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UKS JEDYNKA ZĄBKI SPEŁNIA 
SWOJE MARZENIA !!!

Z UKS „JEDYNKA”
W dniu 22.04.2006 r. 

Uczniowski Klub Sportowy 
działający przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 zorga-
nizował rajd rowerowy, w 
którym uczestniczyłam wraz 
z synem – uczniem pierw-
szej klasy. Pierwszy raz bra-
liśmy udział w tej niezwykłej 
wyprawie. W sobotni pora-
nek spotkało się pod szkołą 
70 uczniów. Rajd rozpoczę-
liśmy na boisku szkolnym, 
a miejscem docelowym 
był Lasek Bródnowski w 
Warszawie. Tam panie 
nauczycielki zorganizowały 
dzieciom świetną zabawę. 
Odbyły się zawody rowe-
rowe, grano w piłkę, a na 
koniec były pieczone kieł-
baski. Uczniowie bawili się 
świetnie.

Myślę, że wszyscy: dzieci, 
rodzice, pedagodzy wrócili, 
tak jak ja i mój syn, bardzo 
zadowoleni. Takie imprezy 
na łonie natury powinny być 
częściej organizowane, to była 
wspaniała zabawa dla dzieci 
i rodziców. Tak naprawdę to 
dzieci niewiele mają rozrywki 
w naszym mieście. Udział szko-
ły i rodziców w organizowaniu 
takich imprez sportowych ma 
duży wpływ na kształtowanie 
młodego człowieka. 

Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do wspól-
nego, czynnego wypoczynku 
w sobotnie przedpołudnie. 
Gratulacje dla naszych pań z 
UKS-u i Dyrekcji szkoły.

Małgorzata Kałwa
mama ucznia kl.1e 

ABY DROGI BYŁY 
BEZPIECZNIEJSZE

Policjanci, współpracując z 
przedstawicielami zarządców 
dróg, dokonują wiosennego 
przeglądu stanu dróg i jako-
ści oznakowania. Policji zale-
ży także na spostrzeżeniach i 
uwagach użytkowników dróg. 
Każdy może zareagować i 
powiadomić Policję. Tym 
razem nie powinniśmy tolero-
wać obniżenia stanu bezpie-
czeństwa na naszych drogach. 

Droga, jej stan jest waż-
nym elementem, który ma 
bezpośredni wpływ na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. 
Podczas tej akcji policjanci 
ruchu drogowego sprawdzają, 
jaki jest stan dróg po zimie. 
Innym ważnym elementem 
podlegającym policyjnej kon-
troli jest również poprawność 
oraz stan oznakowania dróg. 

Podczas wiosennego prze-
glądu dróg policjanci z dro-
gówki będą zwracali uwagę 
przede wszystkim na:

- sprzeczne ze sobą oznako-
wanie poziome i pionowe,

- nieprawidłowe lub zbędne 
oznakowanie (np. pozostało-
ści po robotach drogowych), 

- nieczytelność oznakowań 

(np. zniszczone, zasłonięte 
przez krzaki, zasłonięte przez 
nieprawidłowo umieszczo-
ne w pasie drogowym tablice 
reklamowe),

-  braki lub zniszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu,

-  stan nawierzchni: dziury, 
wyrwy, koleiny. 

Funkcjonariusze podczas 
kontroli będą również zwracać 
uwagę na ewentualne niepra-
widłowe, wprowadzane nieja-
ko „na wyrost” ograniczenia 
i weryfikować racjonalność 
wprowadzonych zakazów. 

Policji zależy na spostrze-
żeniach i uwagach nie tylko 
osób zmotoryzowanych, ale 
także pieszych. Każdy, kto 
będzie miał informacje w tym 
zakresie proszony jest o kon-
takt z Policją, najlepiej bezpo-
średnio z Naczelnikiem Sekcji 
Ruchu Drogowego wołomiń-
skiej Komendy, tel. centr. 022 
60 47 223, 60 47 224. Każdy 
sygnał zostanie sprawdzony.

Na podstawie informa-
cji przesłanych przez Oficera 
Prasowego Policji.

red.

WYSTAWA „POLSKIE JARMARKI”

Wierzymy głęboko w świętość 
Księdza Jerzego Popiełuszki 
który odkupił naszą wolność 
swym dążeniem do prawdy i 
za nią oddał swe życie, myślę 
że On dzisiaj od nas oczekuje 
dążenia do  prawdy choćby 
była dla niektórych bolesna.

Prawo do własności.
Na tej podstawie Burmistrz 

Miasta Ząbki wydał decyzję na 
wycinkę drzew na terenie przy 
cmentarnym  jak sam stwierdził 
na posiedzeniu komisji gospo-
darczej na której uczestniczy-
liśmy 12 maja br. razem z księ-
dzem proboszczem Edwardem 
Kowarą na zaproszenie prze-
wodniczącego Komisji Piotra 
Uścińskiego Radnego Ząbek.
Na tym spotkaniu ustalono że 
władze naszego miasta wesprą 
działania Proboszcza Parafii 
Świętej Trójcy w celu unie-
ważnienia decyzji na budowę 
supermarketu przy cmentarzu.  

Pragnę przypomnieć, że na  
podstawie prawa własności i pry-
watyzacji powszechnej, w imię 
demokracji wysprzedano za bez-
cen majątek Narodowy i ogrom-
ne połacie polskiej ziemi cudzo-
ziemcom, a przecież tyle jest 
Ojczyzny ile ziemi. A polskiej 
ziemi coraz mniej jak się okazało 
po spotkaniu w Parafii Świętej 
Trójcy w Ząbkach z przedstawi-
cielem firmy niemieckiej Lidl, 
będącej od 10 maja prawomoc-
nym właścicielem ponad 1-hek-
tarowej działki przy cmentarzu, 
przedstawiciel w/w firmy zgłosił 
się do parafii po skierowaniu 
przez Księdza Proboszcza i prze 

zemnie pisma do Starosty Powiatu 
Wołomińskiego Konrada Rytla 
następującej treści:

„Informujemy , że w imie-
niu Parafii Świętej Trójcy 
w Ząbkach wystąpiliśmy do 
Urzędu Wojewódzkiego o 
unieważnienie wydanegoprzez 
Pana pozwolenia na budowę 
supermarketu przy cmentarzu 
parafialnym w Ząbkach na 
ulicy Piłsudskiego.

Otrzymaliśmy informację, 
że teren planowanej inwesty-
cji został zbyty przez właści-
cielkę na rzecz Firmy Lidl. 
Apelujemy zatem do Pana 
Starosty o nieprzepisywanie 
wydanego już pozwolenia na 
budowę na nowego właściciela 
nieruchomości do czasu roz-
strzygnięcia spornej sprawy 
przez Wojewodę. W sprawie 
tego supermarketu odbyliśmy  
z Księdzem Proboszczem sze-
reg spotkań, złożyliśmy odwo-
łania skargi i prośby, zaś pod 
apelem poparcia dla naszych 

działań zebraliśmy prawie pół-
tora tysiąca podpisów, staramy 
się czynić wszystko co w naszej 
mocy by do budowy tego 
supermarketu nie doszło.

Liczymy na pomoc w tej spra-
wie Pana wicewojewody Jacka 
Sasina i dziękujemy za wsparcie 
ze strony Księdza Arcybiskupa 
Leszka Sławoja Głódzia, 
Ordynariusza Diecezji 
Warszawsko Praskiej i Posła 
RP  Szymona Pawłowskiego  
z LPR oraz  radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, którzy też 
nie popierają liberalnego stylu 
sprawowania władzy przez 
obecnych włodarzy starostwa 
i naszego miasta.

Ryszard Walczak 
Radny Powiatowy  

Prezes Stowarzyszenia 
Ogólnopolskiego Komitetu

Budowy Pomnika
Romana Dmowskiego

i Komitetu Pamięci Księdza 
Jerzego Popiełuszki

Pełni wrażeń po plene-
rze w Kamieńcu Podolskim 
na Ukrainie nie możemy się 
zebrać do twórczej pracy. 
W wyjeździe uczestniczyli 
ludzie z każdego przedzia-
łu wiekowego, związani z 
Domem Kultury „Zacisze” i 
Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Ząbkach. Plener odbył się 
w dniach od 1 do 6 maja. 
Połączony był ze zwiedzaniem 
zabytków w samym Kamieńcu 
i okolicznych miejscowościach, 
leżących na terenie Podola nie 
wyłączając urokliwych miejsc 
widokowych nad Dniestrem.

Podole oczarowało nas i 
omamiło rozkwitającą wiosną, 
nieodpartym urokiem i swoją 
dzikością. Trzeba się jednak 
otrząsnąć z tych cudownych 
wrażeń, bo za miesiąc, czyli od 
15 do 18 czerwca, odbędzie się 
kolejny plener, tym razem w 
polskim Nieborowie.

Marta Dybcio

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza

Zapraszamy na zakończenie Roku Koła Teatralnego 
MOK w dniu 11 czerwca o godz. 17:00 MOK, ul. Orla 8.

Ponadto tego samego dnia w Galerii przy ul. Orlej 8 
odbędzie się o godz. 19.00 pokaz wideoklipów „Yacht 
Film Festiwal” prowadzony przez Yacha Paszkiewicza.

Zapraszamy przedszkolaków do udziału w Przeglądzie 
Piosenki Dziecięcej, 9 czerwca o godz. 900 w sali widowi-
skowej MOK, ul. Orla 8. Zaproszenie kierujemy do dzieci 
z przedszkoli publicznych oraz klas „0” ze szkół podstawo-
wych w Ząbkach

red.

PLENER
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE
2006 ROK
LAUREATKA konkursu biologicznego zwolniona w tym roku z 
części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. 
2005 ROK
FINALISTA konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej.
2004 ROK
DWÓCH FINALISTÓW konkursu informatycznego.
2003 ROK
LAUREAT konkursu historycznego.
LAUREAT konkursu informatycznego.
2002 ROK
FINALISTA konkursu informatycznego.
2001 ROK
DWÓCH FINALISTÓW konkursu informatycznego.

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE I OGÓLNOPOLSKIE
2005 ROK
WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym Konkursie Europejskim 
z jęz. angielskiego "CHALLENGE".
2005 ROK
BARDZO DOBRE I DOBRE WYNIKI w Ogólnopolskim 
Konkursie Polonistycznym "ALBUS".
2005 ROK
DWIE OSOBY OTRZYMAŁY WYRÓŻNIENIE w 
Ogólnopolskim Konkursie Językowym "FOX" organizowanym 
przez UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI.
2004 ROK
NAGRODA I TRZY WYRÓŻNIENIA w Ogólnopolskim 
Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA".
2004 ROK
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ZABKACH 
LAUREATEM Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego "MÓJ 
SZKOLNY KOLEGA Z AFRYKI" w kategorii dramatycznej.
2004 ROK
I MIEJSCE w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 
"KRĄG".
2004 ROK
WYRÓŻNIENIE w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym "KANGUR".
2004 ROK
BARDZO DOBRE I DOBRE WYNIKI w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym "KANGUR" i "ALFIK".
2004 ROK
WYRÓŻNIENIA w Międzynarodowym Konkursie Językowym 
"ABC OXFORD".
2003 ROK
BARDZO DOBRE I DOBRE WYNIKI w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym "KANGUR" i "ALFIK".
2002 ROK
BARDZO DOBRE I DOBRE WYNIKI w Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym "KANGUR" i "ALFIK".

KONKURSY WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE
2005 ROK
I i II MIEJSCE dla koła teatralnego - ABSOLWENCI I 
GIMNAZJALIŚCI (MOK)  w XXV Przeglądzie Amatorskich 

Zespołów Artystycznych.
2004 ROK
LAUREATKA Konkursu "WIEDZY O POWIECIE 
WOŁOMIŃSKIM"w języku angielskim.
2004 ROK
II MIEJSCE I WYRÓŻNIENIE  w konkursie "C.K.NORWID - 

POETA NASZEJ ZIEMI".
2004 ROK
II i III MIEJSCE ORAZ WYRÓŻNIENIE w Konkursie 
"CZŁOWIEKIEM JESTEM I NIC, CO LUDZKIE NIE JEST 
MI OBCE".
2004 ROK 
II i III MIEJSCE  w Konkursie "LUDOWIZNA W JADOWIE".
2004 ROK
III MIEJSCE  dla koła teatralnego "GIMNAZJALIŚCI" (MOK) 

w XXIV Przeglądzie Amatorskich Zespołów 
Artystycznych.

2003 ROK
II MIEJSCE  w Konkursie "C.K.NORWID - POETA NASZEJ 

ZIEMI.
2003 ROK
II MIEJSCE  w Konkursie "CZŁOWIEKIEM JESTEM I NIC, 

CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE".
2003 ROK
I MIEJSCE  dla koła teatralnego "GIMNAZJALIŚCI" (MOK) 

w XXIII Przeglądzie Amatorskich Zespołów 
Artystycznych.

2002 ROK
I MIEJSCE  dla koła teatralnego "GIMNAZJALIŚCI"w XXII 

Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych.
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
2006 ROK
I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w Dwuboju 

Nowoczesnym chłopców.
I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w Dwuboju 

Nowoczesnym dziewcząt.
II MIEJSCE  w Zawodach Międzypowiatowych Gimnazjów w 

Pływaniu Drużynowym dziewcząt.

I MIEJSCE  w Zawodach Międzypowiatowych w sztafetowych 
biegach przełajowych dziewcząt.

II MIEJSCE  w Zawodach Międzypowiatowych w sztafetowych 
biegach przełajowych chłopców.

I MIEJSCE  w Igrzyskach Międzypowiatowych w Piłkę ręczną 
chłopców.

I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w sztafecie pły-
wackiej 6 X 25m dziewcząt.

II MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w sztafecie pły-
wackiej 6 X 25m chłopców.

2005 ROK
II MIEJSCE  w Międzypowiatowych Zawodach w Lidze Szkolnej 

LA 10x1000 chłopców.
II MIEJSCE  na szczeblu powiatowym- Unihokej.
II MIEJSCE  na szczeblu powiatowym w Tenisie stołowym.
II MIEJSCE  na szczeblu powiatowym sztafeta przełajowa dziew-

cząt 10x800m.
I MIEJSCE  na szczeblu powiatowym sztafeta przełajowa chłop-

ców 10x1000m.
II MIEJSCE  na zawodach Międzypowiatowych sztafeta prze-

łajowa chłopców 10x1000m. Indywidualne biegi 
przełajowe dziewczęta: S. Kazimierczuk (30m), E. 
Badowiec (8m), M. Jarosińska (24m), chłopcy: P. 
Maciejewski (67m) - na szczeblu mazowieckim. 

II MIEJSCE w powiecie - dwubój nowoczesny dziewczęta.
II MIEJSCE  w zawodach Międzypowiatowych - dwubój nowo-

czesny chłopców.
II MIEJSCE  w zawodach Miedzypowiatowych - sztafeta pływa-

cka dziewcząt.
III MIEJSCE  w zawodach Międzypowiatowych- sztafeta pływa-

cka chłopców.
I MIEJSCE  w mistrzostwach Miedzypowiatowych - piłka ręczna 

chłopców.
X MIEJSCE Mistrzostwa Mazowsza - piłka ręczna chłopców.
II MIEJSCE  w powiecie - Liga LA – dziewcząt.
I MIEJSCE  w powiecie Liga LA chłopców i awans do udziału w 

zawodach na szczeblu Mazowsza.
VI MIEJSCE  sztafeta 4x100m w Mistrzostwach Mazowsza - Liga 

Szkolna LA chłopcy.
XII MIEJSCE  sztafeta olimpijska w Mistrzostwach Mazowsza 

- Liga Szkolna LA chłopców.
II MIEJSCE  w rejonie chłopcy p. koszykowa.
II MIEJSCE  w rejonie dziewczęta p. koszykowa.

Za osiągnięcia sportowe Szkolny Związek Sportowy przyznał 
naszej szkole III MIEJSCE w Powiecie w kategorii Szkół 
Gimnazjalnych.
2004 ROK
II MIEJSCE  w Zawodach Międzypowiatowych Gimnazjów 

Dziewcząt w Pływaniu – Sztafety.
II MIEJSCE  w Zawodach Międzypowiatowych Gimnazjów 

Chłopców w Pływaniu – Sztafety.
II MIEJSCE  w Międzypowiatowych Zawodach w Dwuboju 

Nowoczesnym dziewcząt.
III MIEJSCE  w Międzypowiatowych Zawodach w Dwuboju 

Nowoczesnym dziewcząt.
I MIEJSCE  w Mistrzostwach powiatu w Lidze Szkolnej L.A. 

dziewcząt.
I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu w Lidze Szkolnej L.A. 

chłopców.
I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu w Sztafecie Pływackiej 6 x 

25 chłopców.
I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu w sztafecie Pływackiej 6 x 

25 dziewcząt. 
I MIEJSCE  w Mistrzostwach powiatu w Dwuboju Nowoczesnym 

chłopców. 
I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu w Dwuboju Nowoczesnym 

dziewcząt.
UDZIAŁ  w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

Lidze Szkolnej L.A.
VIII MIEJSCE  w indywidualnych biegach przełajowych na 

Mazowszu.
X MIEJSCE  na Mazowszu w przełajowych biegach sztafetowych 

dziewcząt.
II MIEJSCE  piłka ręczna chłopców i III MIEJSCE piłka ręczna 

dziewcząt w rejonie.
II MIEJSCE  piłka koszykowa dziewcząt i II MIEJSCE chłopców 

w rejonie.
I MIEJSCE tenis stołowy dziewcząt w rejonie.
IV MIEJSCE  w Powiecie - tenis stołowy dziewcząt.

Za osiągnięcia sportowe Szkolny Związek Sportowy przy-
znał naszej szkole II MIEJSCE w Powiecie w kategorii Szkół 
Gimnazjalnych ( na 31 szkół - w tym również wyprzedziliśmy 
gimnazja sportowe).
2003 ROK
I MIEJSCE  w Międzypowiatowych Biegach Przełajowych 10 x 

1000 m chłopców.
I MIEJSCE  w Międzypowiatowych Biegach Przełajowych 10 x 

800 m dziewcząt.
II MIEJSCE  w Mistrzostwach Międzypowiatowych w Dwuboju 

w V Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w Dwuboju 

Nowoczesnym.

I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w Sztafecie 
Przełajowej 10 x 1000 m chłopców.

II MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w Sztafecie 
Przełajowej 10 x 800 m dziewcząt.

I MIEJSCE w Lidze Szkolnej L.A. dziewcząt.
I MIEJSCE w Lidze Szkolnej L.A. chłopców.
I MIEJSCE w Mistrzostwach Rejonu w piłce ręcznej chłopców.
II MIEJSCE w Mistrzostwach Rejonu w koszykówce chłopców.
III MIEJSCE  w Mistrzostwach Rejonu w piłce ręcznej dziewcząt.
Udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 
Szkolnej Lidze L.A.

Za osiągnięcia sportowe Szkolny Związek Sportowy przyznał 
naszej szkole III MIEJSCE w Powiecie w kategorii Szkół 
Gimnazjalnych.
2002 ROK
I MIEJSCE  w Turnieju Piłki Nożnej o puchar klubów MKS 

"Wicher" - A.C. "Torino".
I MIEJSCE  w Miedzypowiatowych Zawodach Gimnazjum w 

piłce nożnej chłopców - IV Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej.

II MIEJSCE  w Międzypowiatowych Sztafetowych Biegach 
Przełajowych chłopców w IV Mazowieckich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

II MIEJSCE  w Międzypowiatowych Zawodach w Dwuboju 
Nowoczesnym - IV Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej.

I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu w Dwuboju 
Nowoczesnym.

II MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu w Lidze Szkolnej L.A. 
dziewcząt.

III MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu w Lidze Szkolnej L.A. 
chłopców.

I MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w sztafecie 10 x 
1000 m chłopców.

II MIEJSCE  w Mistrzostwach Powiatu Wołomin w sztafecie 10 x 
800 m dziewcząt.

V MIEJSCE w Igrzyskach Powiatu Wołomin w Unihokeju.

Za osiągnięcia sportowe Szkolny Związek Sportowy przy-
znał naszej szkole II MIEJSCE w Powiecie w kategorii Szkół 
Gimnazjalnych.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Zyśk
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SUKCESY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ZĄBKACH.

Niedawno Poseł Artur Zawisza, obecny szef komisji 
śledczej bankowej, spotkał się z mieszkańcami Ząbek. 
Każdy z mieszkańców miał możliwość zadania pytania 
na, które Artur Zawisza chętnie i wyczerpująco odpo-
wiadał. Poruszane tematy były bardzo różne, dotyczyły 
problematyki zarówno lokalnej jak i ogólnokrajowej.

Z przedstawionych informacji można było usłyszeć 
miedzy innymi ocenę obecnej sytuacji w Ząbkach, 
która została zręcznie połączona z działaniami rządu. 
Miedzy innymi przypomniał o niedawnych sukcesach 
Marcinkiewicza takich jak np. obniżenie akcyzy na pali-
wo. Pomimo szalejących cen ropy naftowej na rynkach 
międzynarodowych, cena paliw choć kosztowna to jest 
niższa niż w sierpniu 2005 roku.  Likwidacja mafii pali-
wowej, która nielegalnie importowała i produkowała 
paliwa, też przyniosła wymierne korzyści dla budżetu 
państwa. Jedna z takich nielegalnych wytwórni funkcjo-
nowała również na terenie naszego powiatu.

Minister Dorn w bardzo prosty sposób rozwiązał 
problem, który innym wydawał się niemal niemożliwy 
do zrealizowania. Umożliwił kontrolę pijanych parla-
mentarzystów i sędziów. Dzięki wprowadzeniu nowych 
przepisów, radcą prawnym czy adwokatem będzie mógł 
zostać również taki student, którego rodzice nie byli 
prawnikami i nie mieli koneksji. O tym kto dostanie się 
na aplikacje prawnicze decydować mają umiejętności i 
włożona praca. 

Wskutek negocjacji Premiera z wydawnictwami ceny 
podręczników szkolnych uległy znacznemu obniżeniu. 
Pamiętamy wypowiedzi poprzedników, że obniżka cen 
jest nie możliwa bo są dyktowane przez rynek i wydaw-
nictwa. W Ząbkach jest wiele rodzin, dla których zakup 
podręczników jest obciążającym wydatkiem.

Wcześniejsze przewidywania, że polska gospodarka 
pod rządami PiS będzie chyliła się ku upadkowi cał-
kowicie się nie sprawdziły. Wzrost gospodarczy Polski 
wynosi nawet 5%, czyli dużo więcej niż przewidywane 
niespełna 4%. Natomiast w naszym powiecie znacząco 
spada wskaźnik bezrobocia.

Zestawiając powyższe z faktem, iż rząd wynegocjował 
większe środki z Unii Europejskiej można spodziewać 
się dalszego wzrostu gospodarczego i faktycznej popra-
wy poziomu życia Polaków. Szansą również dla Ząbek 
jest właśnie korzystanie ze środków Unii Europejskiej. 

robert@perkowski.pl
Robert Perkowski

PODSUMOWANIE ZE 
SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW 

Z ARTUREM ZAWISZĄ



„Wy, chrześcijańscy wychowawcy,
macie być tymi, którzy kształtu-
ją ludzi wolnych,
podążających za prawdą,
obywateli sprawiedliwych 
i prawych,
budujących pokój (...).
Umiejcie kształtować w waszych 
wychowankach
serca wielkie i pogodne, pełne 
miłości do Ojczyzny (...).
Drodzy wychowawcy:
wiem, że został wam powierzony 
obowiązek ciężki i trudny.
Pamiętajcie, że Pan jest z wa-
mi.”

Jan Paweł II

Każdy, kto przybywa do Ząbek 
nie może nie dostrzec nasze-
go Gimnazjum Nr 1 położone-
go niemal w centrum miasta. 
Piękna bryła budynku podkre-
ślona została paletą seledyno-
wo-żółtych barw. Z daleka widać 
zadbane i czyste ogrodzenie z 
przestronnym parkingiem. Od 
ulicy Kołłątaja duża sala gim-
nastyczna pyszni się swym bla-
skiem. Od progu wita wchodzą-
cych serdeczny napis „CZEŚĆ”; 
lecz dalej......- bez pozwolenia, 
nikt oprócz nauczycieli, uczniów 
i pracowników szkoły, wejść nie 
może. Gimnazjum postawiło 
na bezwzględne bezpieczeń-
stwo uczniów, dlatego w naszej 
szkole nigdy nie było żadnych 
problemów z narkotykami czy 
„nieproszonymi gośćmi”.

Właśnie bezpieczeństwo 
dzieci zostało najwyżej ocenio-
ne przez Kuratorium Oświaty i 
Wychowania w Warszawie pod-
czas tegorocznej wizytacji z oka-
zji całościowego mierzenia jako-
ści pracy szkoły. Warto dodać, 
że ocena ta jest niezależna, bo 
przeprowadzona przez Panią 
Wizytator na podstawie opinii 
rodziców, uczniów i nauczycieli. 
Bezpieczeństwo i dyscyplina to 
cechy naszej Szkoły najbardziej 
cenione przez rodziców.

Całościowe mierzenie jako-
ści pracy szkoły ukazało jesz-
cze inne mocne strony naszej 
placówki, które zawsze były 
priorytetami Dyrekcji i Rady 
Pedagogicznej. Konsekwentnie 
wprowadzane w życie stały 
się, znanymi w naszym mie-
ście atutami Gimnazjum Nr 
1. Kuratorium dobrze oce-
niło też poziom dydaktyczny 
szkoły, jako wyraźnie wzra-
stający. Absolwenci naszego 
Gimnazjum z roku na rok coraz 
lepiej zdają egzamin gimnazjal-
ny oraz wygrywają liczne kon-
kursy przedmiotowe lub plasu-
ją się na pierwszych miejscach, 
nie tylko na terenie miasta, ale 
w powiecie i województwie.

Zajmują wysokie lokaty w 
dyktandzie ortograficznym 
„Ibis”: w 2005 r. Olga Toczyska 
z kl. IIb zajęła I miejsce w X 
edycji Powiatowego Konkursu 
Sprawności Ortograficznej 
„Dyktando 2005”.

W 2006 r. -Bogumiła 
Chodzyńska kl. Ic zajęła I miej-
sce w szkole w Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym 
„KRĄG”. W 2006 r. Michał 
Kaszyński kl. Ic zdobył IV miej-
sce w województwie mazowie-
ckim w konkursie „English High 
Flier”. Również z biologii nasi 
uczniowie rokrocznie zdobywa-
ją nagrody w konkursach kura-
toryjnych.

To jeszcze nie wszystkie 
osiągnięcia naszych uczniów:

W konkursie plastycz-
nym organizowanym przez 
MOK w Ząbkach 2005 r. 
pt.„Najpiękniejsze zakąt-

ki mojego miasta” wygrały 
dwie uczennice naszej szkoły - 
Monika Lipiec kl. IIa -miejsce I, 
Anna Lipiec kl. IIIa miejsce II. 

W XV Festiwalu Piosenki 
Ząbki 2005 nagrodę Grand 
Prix zdobyła Barbara 
Staruchowicz.

Sukcesy sportowe są wizy-
tówką uczniów naszej szkoły. 
W I Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza 
Ząbek, który odbył się 18 marca 
2006 r. w naszej nowej sali gim-
nastycznej, wszystkie miejsca 
na podium zajęli uczniowie z 
naszego Gimnazjum Nr 1 (!):

I miejsce –klasa III a
II miejsce –klasa III d
III miejsce –klasa III c.
Również mecze dziewcząt 

okazały się zwycięskie dla nas 
–oba wygrały dziewczyny z 
Gimnazjum Nr 1 (!).Dopiero 
dalsze miejsca przypadły w 
udziale innym, zaprzyjaźnio-
nym szkołom.

Sukcesy edukacyjne i spor-
towe naszych uczniów są tym 
bardziej godne docenienia, że 
wynikają z ich własnej pracy i 
zaangażowania nauczycieli, a 
nie pomocy zewnętrznej.

Innym obszarem, który został 
pozytywnie oceniony przez 
Kuratorium Oświaty, było 
dobre zachowanie naszych ucz-
niów podczas przerw jak i na 
lekcjach. Wzbudziło ono wręcz 
zdumienie i podziw. Zostało 
wyróżnione jako rzadko spoty-
kane w innych szkołach.

Nie byłoby sukcesów nasze-
go Gimnazjum Nr 1 gdyby 
nie jego nauczyciele i wycho-
wawcy! Stanowią oni grono 
wyjątkowe! Wszyscy są długo-
letnimi pracownikami oświa-
ty. Doskonale wykształceni i 
kompetentni, podejmują dru-
gie lub trzecie studia podyplo-
mowe. Biorą udział w licznych 
kursach przedmiotowych. 

Na szczególną uwagę zasłu-
guje udział prawie wszystkich 
nauczycieli w kursach kom-
puterowych organizowanych 
przez OEIiZK.

Nasze Gimnazjum Nr 1 
od nowego roku szkolnego 
2006/2007 będzie wyposażo-
ne już w dwie, profesjonalne 
pracownie komputerowe, w 
których oprócz zajęć infor-
matycznych odbywać się będą 
lekcje multimedialne z każde-
go przedmiotu.

Nauczyciele z naszej szkoły 
odnoszą również inne spekta-

kularne sukcesy !
Są autorami podręczników 

szkolnych!!!
„Matematyka dla gimna-

zjalistów – to proste”, Wyd. 
Eremis, Warszawa 2005

Autorki: Margarita 
Biedrzycka, Anna Saar-
Auerbach, Maria Uszyńska-
Baranowska.

Książka ta jest przeznaczo-
na dla gimnazjalistów klas 
III jako pomoc do egzaminu 
gimnazjalnego. Zawiera zbiór 
zadań z matematyki z elemen-
tami fizyki i chemii.

„Trygonometria –to proste”, 
Wyd. Eremis, Warszawa 2006. 
Autor: Margarita Biedrzycka

Ta pozycja przeznaczona 
jest dla młodzieży pragnącej 
powtórzyć i uzupełnić wiado-
mości z trygonometrii przed 
sprawdzianem lub maturą.

Oto inne osiągnięcia 
naszych pedagogów:

Nauczyciele przedmiotów 
ścisłych:

Maria Uszyńska-
Baranowska – dyrektor 

szkoły, nauczycielka chemii 
i matematyki. Egzaminator 
Przedmiotów Matematyczno-
Przyrodniczych.

Anna Saar-Auerbach 
-wicedyrektor szko-
ły, nauczycielka chemii i 
matematyki. Egzaminator 
Przedmiotów Matematyczno-
Przyrodniczych.

Margarita Biedrzycka – 
nauczycielka matematyki, w 
listopadzie 2005 r. zajęła II 
miejsce w Konkursie „Giełda 
w matematyce”, przeznaczo-
nym dla nauczycieli, matema-
tyków, autorów podręczników 
i studentów kierunków peda-
gogicznych.

Magdalena Kłodzińska-
Wasiuk – nauczycielka mate-
matyki, ma w swoim dorob-
ku zawodowym trzykrotnego 
laureata konkursu matema-
tycznego „Kangur” .Jest dru-
żynową Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej.

Tomasz Łukawski – nauczy-
ciel informatyki - jest jedynym 
licencjonowanym egzamina-
torem informatyki, uczącym w 
ząbkowskich szkołach (numer 
licencji: PL-E 1343 nadawa-
ny przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne). Dzięki niemu 
nasi uczniowie od kilku lat 
uzyskują Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych 
ECDL, który jest niezbędny 
do pracy w administracji w 
krajach Unii Europejskiej. 
Warunkiem uzyskania certyfi-
katu jest zdanie 7 egzaminów 
państwowych. Nasi uczniowie 
zdają te egzaminy na miej-
scu w szkole. Tylko w tym 
roku certyfikat uzyskało już 
17 osób. Pan Łukawski jest też 
autorem programu nauczania 
informatyki w Gimnazjum 
Nr 1 oraz autorem „Projektu 
Interdyscyplinarnego – Bitwa 
pod Grunwaldem”.

Marianna Toczyska – 
nauczycielka fizyki i chemii. 
W swojej pracy zachęca ucz-
niów do samodzielnego wyko-
nywania prostych pomocy 
naukowych.

Ewa Chojnicka - nauczy-
cielka geografii – opracowała 
autorski program nauczania 
geografii, który zastosuje w 
swojej pracy od nowego roku 
szkolnego. Jest opiekunem 
bardzo dobrze wyposażonej 
pracowni geograficznej.

Jolanta Gałecka – nauczy-
cielka biologii. Współpracuje 
z Nadleśnictwem-Drewnica w 
Ząbkach w zakresie eduka-
cji leśnej i ekologicznej. Jej 
uczniowie odnoszą duże suk-
cesy w konkursach przedmio-
towych organizowanych przez 
Perspektywy we współpracy 
z SGGW. Współpracowała 
przy opracowaniu Projektu 
Ekologicznego „Czyste 
Ząbki”.

Panie: pedagog Renata Koc 
oraz psycholog Katarzyna 
Markowska współtworzyły 
„Projekt Ekologiczny Czyste 
Ząbki”, który został pozy-
tywnie oceniony i zatwier-
dzony przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz 
Urząd Miejski w Ząbkach. 
Dzięki ich zaangażowaniu 
pozyskaliśmy fundusze na 
jego realizację.

Psycholog Katarzyna Mar-
kowska jest też konsultantem 
w programach TV, telefonie 
zaufania oraz pisze artykuły/
porady do czasopism kobiecych 
oraz młodzieżowych.

Pedagog Renata Koc jest 
też Kuratorem Społecznym 
Sądu Rejonowego, członkiem 
Komisji d/s Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz członkiem Miejskiego 
Zespołu Koordynacyjnego d/s 
Wychowania.

Nauczyciele w-f:
Jarosław Dobrowolski 

- uznany przez uczniów 
za Najsympatyczniejszego 
Nauczyciela 2005 r., jest jed-
nocześnie trenerem dziewcząt 
w piłce nożnej i ma na swoim 
koncie liczne zwycięstwa swo-
ich podopiecznych w mieście, 
powiecie a nawet w kraju.

Małgorzata Piątkowska - z 
powodzeniem organizuje od 
kilku lat letnie i zimowe kolo-
nie w kraju i zagranicą. Jest 
opiekunką wolontariuszy akcji 
charytatywnych m.in.: „Pomóż 
dzieciom godnie żyć”. Swoim 
zaangażowaniem przyczynia 
się do sukcesów sportowych 
naszych uczniów.

Wojciech Nikiel - oprócz 
pracy dydaktycznej jest 
Kuratorem Społecznym 
Sądu Rejonowego, instrukto-
rem pływania i narciarstwa. 
Odznacza się wyjątkową 
sprawnością fizyczną. Jego 
pasją są różnorodne dyscy-
pliny sportowe, czym potrafi 
zachęcić uczniów do podej-
mowania wysiłku fizycznego.

Wanda Skoniecka – nauczy-
cielka plastyki. Jest wybit-
ną malarką, absolwentką 
Akademii Sztuk Pięknych. Jej 
wychowankowie są laureatami 
licznych konkursów plastycz-
nych. Ona sama jest autor-
ką wielu wystaw malarskich 
w Warszawie i w Ząbkach. 
Jest miłośniczką warszawskiej 
Starej Pragi, którą uwiecznia 
na swoich płótnach. Wykonała 
ilustracje do bajek Ilony 
Paczkowskiej oraz do książek 
Haliny Popławskiej.

Małgorzata Kujawska 
– nauczycielka muzyki. 
Od lat wzbudza wrażliwość 
muzyczną naszych uczniów. 
W swoim dorobku zawodo-
wym ma laureatkę Grand Prix 
XV Festiwalu Piosenki Ząbki 
2005.

Nauczyciele języka polskie-
go:

Mirosława Staruchowicz 
– jest opiekunką Szkolnego 
Koła Teatralnego. Pod jej kie-
runkiem powstają profesjo-
nalne, szkolne przedstawienia 
teatralne. Dzięki niej ucznio-
wie naszego Gimnazjum Nr 
1 uczestniczą na terenie szko-
ły w warsztatach teatralnych 
prowadzonych przez znanego 
aktora p. Obłozę, występu-
jącego m.in. w serialu „Na 
Wspólnej”.

Grażyna Krasuska - od 
kilku lat jest Okręgowym 
Egzaminatorem Przedmiotów 
Humanistycznych.

Nauczyciele języków 
obcych:

Zyta Kurowska – nauczy-
cielka j. rosyjskiego jest 
wszechstronnie wykształconą 
rusycystką. Studia kierunkowe 
ukończyła w Wilnie. W naszej 
szkole promuje naukę j. rosyj-
skiego. Zważywszy na bliskie 
sąsiedztwo Polski i kontakty z 
Rosją – handlowe i kulturalne 
język ten ma przyszłość.

Joanna Charchuła – nauczy-
cielka j. niemieckiego. Oprócz 
skończonych studiów z j. nie-
mieckiego –germanistyka, 
ma ukończone drugie studia 
– iberystykę (j. hiszpański).

Anna Gosk-Jastrzębska 
- nauczyciel języka angiel-
skiego, wyróżnia się wiedzą 

wykraczającą poza nauczany 
przedmiot. Opiekunka laure-
ata etapu wojewódzkiego kon-
kursu „English High Flier”.

Elżbieta Połomska – nauczy-
ciel bibliotekarz –z wykształ-
cenia teolog-apologetyk oraz 
bibliotekarz. Ma na swoim 
koncie liczne publikacje z 
dziedziny teologii społecznej.

Nauczyciele religii:
Ks. Przemysław Macios i ks. 

Arkadiusz Świątkiewicz dbają 
o rozwój duchowy naszych 
uczniów. Skutecznie wspoma-
gają działania wychowawcze 
szkoły i rodziców.

Nauczyciele historii i WOS:
Mariola Zboina - we 

współpracy z Uniwersytetem 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego zorganizowała 
i przeprowadziła szkolny kon-
kurs historyczny „Krąg”. Za 
swoje zaangażowanie otrzy-
mała dyplom uznania.

Magdalena Wideńska-
Drapała – nauczyciel 
dyplomowany. W swoim 
dorobku zawodowym ma 
laureatów konkursów histo-
rycznych na etapie wojewódz-
kim. Wielokrotna medalistka 
Mistrzostw Polski seniorów 
w judo. Posiada uprawnienie 
trenerskie II klasy w judo.

Nowy rok szkolny 2006/2007 
otwiera podwoje naszego 
Gimnazjum Nr 1 wszystkim 
ząbkowskim uczniom, którzy 
chcieliby prawdziwie i sku-
tecznie zainwestować w swoją 
przyszłość. W naszych murach 
uczą się też młodzi ludzie z 
najbliższych okolic: Warszawy 
i Marek.

Dla kandydatów do klas 
pierwszych przygotowaliśmy 
następujące propozycje edu-
kacyjne:
•  klasa z innowacyjnym pro-

gramem matematyki i infor-
matyki;

•  klasa z innowacyjnym pro-
gramem nauki języków 
obcych (tzw. „europejska”), 
zapewniamy naukę trzech 
języków obcych: angielskie-
go, niemieckiego i rosyj-
skiego, w różnym stopniu 
zaawansowania z podziałem 
na małe grupy;

•  klasa z innowacyjnym pro-
gramem biologiczno geogra-
ficznym;

•  klasa ogólna z dodatkowy-
mi zajęciami z matematyki i 
jęz. polskiego;

•  klasa sportowa prowadzo-
na przez doświadczonych 
nauczycieli w-f, działająca 
pod patronatem klubu spor-
towego DOLCAN.
Szkoła jest skłonna rozsze-

rzyć swą ofertę programową, 
zgodnie z oczekiwaniami ucz-
niów i ich rodziców.

W nowym roku szkolnym 
zajęcia będą się odbywać w 
grupach ok. 25 osobowych. 

Na wszystkich czeka dobrze 
zaopatrzona biblioteka szkol-
na i czytelnia, które prze-
kształcone zostaną w Szkolne 
Centrum Multimedialne. 
Każdy będzie mógł skorzy-
stać z komputerów oraz z 
Internetu.

W holu głównym jak dotych-
czas odbywać się będą cykliczne 
„Spotkania ze Sztuką”. Są one 
organizowane wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i dostępne 
także dla społeczności lokalnej. 
Przez cały rok, dzięki uprzejmości 
Sekretarza Urzędu Miejskiego w 
Ząbkach p. Sylwestra Marzocha, 
na przestronnych korytarzach 
naszej szkoły, wystawiane są ory-
ginalne dzieła słynnych twórców 
sztuki plakatu.

cd. na str. 8.
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W ramach refleksji nad 
naszym życiem w okresie 
wielkopostnym odbyło się w 
Niedzielę Palmową (09.04.06) 
– w parafii Miłosierdzia Bożego 
– przedstawienie teatralne pt.: 
„My i nasz Chrystus połama-
ny” w wykonaniu wspaniałej 
młodzieży z Gimnazjum nr 2 
i SP nr 2 w Ząbkach. Spektakl 
teatralny z udziałem młodych 
aktorów ukazał piękną opo-
wieść o bezgranicznej miłości 
Boga do człowieka, opartej na 
motywach książki pt.: „Mój 
Chrystus połamany”, poety 
hiszpańskiego, Ojca – Jezuity, 
Romana Cue Romano. 

Bohaterem tej opowieści jest 
„Chrystus Połamany” kupio-
ny na targu przez antykwa-
riusza. W świetle „Chrystusa 
Połamanego” zobaczyliśmy 
wszystkie cierpienia ludzkie: 
podział świata na bogatych i 
biednych, porzuconych star-
ców, osierocone dzieci, znie-
wolenie nałogami, rozwiązłe 
życie moralne. Dlaczego „My 
i nasz Chrystus Połamany”? 
Nasze przedstawienie zawiera 
scenki życia codziennego uka-
zujące, iż my wszyscy potrze-
bujemy Chrystusa. Gdy jeste-
śmy chorzy na duchu i ciele 
tzw. „połamani”, gdy jesteśmy 
poranieni, gdy się źle mamy, 
to i Chrystus w nas cierpi. 
Ludzie biedni są Chrystusem. 
Chrystus zaprasza nas do 
współpracy i naśladowania Go 
(por. Mt 16,24). W „Chrystusie 
Połamanym” widzimy, że cier-
pienie jest jedynym dawaniem 
miłości. Wcześniej czy później 
nasze życie zderzy się z krzy-
żem. Może to będzie choro-
ba lub nieszczęście. Trzeba, 
abyśmy umieli dostrzec w 
drugim człowieku Chrystusa, 
ponieważ cały sens naszego 
życia jest w Nim, który daje 
człowiekowi nadzieję: ŻYCIE 
MA SENS, BO PAN ŻYJE! 
oraz „MOGĘ WSZYSTKO 
W TYM, KTÓRY MNIE 
UMACNIA” (Flp 4,13). 

Dziękujemy Ci Panie Jezu: 
za Twoją mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie dla nasze-
go zbawienia. Gorąco dzięku-
ję ks. Proboszczowi za moż-

liwość wystawienia naszego 
przedstawienia w kościele dla 
większej rzeszy ludzi. Wielkie 
podziękowanie kieruję do 
Pani Anny Kozioł i do Pana 
Sławomira Skotnickiego. 
Dzięki współpracy MOK-u ze 
Szkołą dokonują się wielkie 
dzieła. Przedstawienia mają 
sens teatralny, a role aktorów 
są precyzyjnie doszlifowane 
pod kierunkiem niezastąpio-
nej Pani Anny Kozioł. Panu 
Sławomirowi gorąco dzięku-
ję za niezwykłą perfekcję w 
montażu całości: obrazów z 
podkładem muzycznym, za 
mozolną pracę i czas poświę-
cony. Władzom naszego mia-
sta bardzo dziękuję za każdą 
pomoc, sponsorowanie i pięk-
ny plakat rozwieszony w całym 
mieście. Drogiej młodzieży z 
serca dziękuję za podjęcie tak 
trudnego tematu i wspaniałe 
przygotowanie oraz teatral-
ne wykonanie. Oto główni 
bohaterowie: Głos Chrystusa 
– Michał Służewski kl. III c 
gim., Handlarka – Joanna 
Kapusta kl. II c gim., Mecenas 
Sztuki – Klaudia Urbańska kl. 
II a gim., Babcia – starusz-
ka – Patrycja Subańska kl. 
II c gim., Maria Magdalena 
– Magda Sikora kl. II c gim., 
Dama – Monika Łapińska 
kl. III c gim., Katechetka 
– Kamila Waćkowska kl. II 
c gim., Uczeń I  - Patryk 
Kostecki – kl. II c gim., Uczeń 
II – Rafał Sobolewski – kl. II 
a gim., Pijak, Ojciec, Złodziej 
– Patryk Woźniak – kl. III 
c gim., Gimnazjalistka – 
Katarzyna Tur – kl. II a gim., 
Dziecko- Kasia Majewska 
– kl. II c sp2.

Przedstawienie było pięk-
ne, wzruszające, dotykające 
serca aż do łez. Przede wszyst-
kim dało do zrozumienia, jak 
Chrystus jest nam wszystkim 
bardzo potrzebny. Aktorzy 
zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami.

Wszystkim życzę 
mocy  Chrys tusa 
Zmartwychwstałego na każdy 
dzień życia.

Szczęść Boże!
Katechetka, M.Chudzik

W Wielkim Tygodniu we 
wtorek klasy IIc i IIe zapre-
zentowały uczniom ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 program 
przybliżający tradycje zwią-
zane z obchodami Świąt 
Wielkanocnych. Uczniowie 
mieli okazję zobaczyć najważ-
niejsze wydarzenia Wielkiego 

Tygodnia, a także 
zwyczaje i obrzę-
dy ludowe już od 
pokoleń związane z 
obchodami Wielkiej 
Nocy. Dzieci mogły 
zobaczyć Jezusa 
wkraczającego w 
Niedzielę Palmową 
do Jerozolimy 
(witanego przepięk-
nymi palmami przy-

gotowanymi przez uczniów 
klas drugich). Były świadkami 
„ostatniej wieczerzy” i obmy-
cia stóp 12 apostołom przez 
Jezusa w Wielki Czwartek. 
Pocałunek Judasza, a następ-
nie pianie kura i gorzkie łzy 
Piotra przypomniały wszyst-
kim, że Jezus został zdradzony 

przez najbliższych. Golgota, 
grzmoty, grota i palące się 
znicze symbolizowały śmierć 
Pana Jezusa w Wielki Piątek. 
Powagę tej chwili spotęgowa-
ła pieśń „ Krzyżu Chrystusa” 
śpiewana przez naszego 
papieża. Niejednej osobie 
zakręciła się łza w oku, sły-
sząc głos Jana Pawła II przy-
pominający nam wszystkim o 
męce Chrystusa. W wielką 
Sobotę dzieci zobaczyły jak 
przygotowywano święconkę 
w tradycyjnym polskim domu. 
Dowiedziały się co symboli-
zują pokarmy wkładane do 
koszyczka. Głośne i wesołe 
Alleluja uświadomiło wszyst-
kim, że Jezus zmartwych-
wstał. 

Następnie przy świątecz-
nym stole przykrytym białym 
obrusem, na którym pojawi-
ły się przepiękne mazurki i 
wielkanocne baby, odbyło się 
wielkie ucztowanie. Dzieląc 
się symbolicznym jajkiem, 
uczniowie składali wszystkim 
świąteczne życzenia. Dużo 
radości i zamieszania wpro-
wadził obrzęd lanego ponie-
działku, podczas którego dzie-
ci „oblewano” wodą z wielkich 
wiader. Uwieńczeniem obcho-
dów było ukazanie typowo 
ludowego zwyczaju wędrowa-
nia z pięknie przystrojonym 
zielonym gaikiem i piejącym 
kogucikiem. Wszyscy śpiewali 
ludowe przyśpiewki, a chłopcy 
wykrzykiwali wesoło porze-
kadła. Ta atmosfera udzieli-
ła się wszystkim, gdy barwny 

korowód ruszył korytarza-
mi szkoły śpiewając i życząc 
napotkanym Wesołych Świąt. 

Uroku przedstawieniu 
dodała przepiękna dekora-
cja i barwne stroje wykonane 
przy dużej pomocy rodziców. 
Przy grobie stali uczniowie w 
prawdziwych wypożyczonych 
od strażaków strojach, za co w 
tym miejscu dziękujemy naszej 
ząbkowskiej Straży Pożarnej. 
Serdecznie dziękujemy rów-
nież s. Patrycji za pomoc i 
udestępnienie rekwizytów.

Po raz kolejny można było 
przekonać się, że wszechstron-
na współpraca i porozumienie 
przynoszą oczekiwane efekty.

Ewa Kosierkiewicz
Dorota Niemyjska

Agnieszka Żochowska

MOC WIELKANOCNYCH ZWYCZAJÓW

Pod tym hasłem 7 marca 
2006 roku odbyła się prezen-
tacja dotycząca życia i twór-
czości patrona naszej szkoły 
Jana Kochanowskiego przy-
gotowana przez uczniów klas 
trzecich. Konkurs „Wokół 
patrona – Jan Kochanowski” 
przebiegał w dwóch etapach. 
W lutym uczniowie wraz z 
wychowawcami wykonywali 
witraż przedstawiający postać 
poety, przygotowywali scenkę 
z życia na podstawie podane-
go scenariusza oraz zapoznali 
się z życiorysem poety. Drugi 
etap to prezentacja, która 

odbyła się na sali gimnastycz-
nej. 

Każda z klas pokazała swoje 
umiejętności aktorskie pod-
czas odgrywania scenek odno-
szących się do dzieciństwa, lat 
studenckich i dorosłego życia 
poety. Wplecione fragmenty 
utworów pozwoliły uczniom 
zapoznać się z wybranymi 
utworami napisanymi nieła-
twym dla współczesnych języ-
kiem. Przygotowane stroje i 
scenografie odzwierciedlały 
duże zaangażowanie i wkład 
pracy zarówno wychowawców 
i uczniów. Krótki quiz poka-

zał, że klasy trzecie posiadają 
dużą wiedzę na temat życia i 
twórczości poety. Spotkanie 
zakończyło się obejrzeniem 
wykonanych przez uczniów 
prac plastycznych, które sta-
nowiły element wystroju sali. 

Wspólne przedsięwzięcie 
uczniów i wychowawców przy-
czyniło się do tego, że Jan 
Kochanowski – patron naszej 
szkoły nie jest już dla młod-
szych uczniów anonimową 
postacią, ale poetą, po twór-
czość którego chętnie będą 
sięgać nasi uczniowie.

SP nr 2

MY I NASZ CHRYSTUS 
POŁAMANY

Od wielu lat patronem 
SP2 w Ząbkach jest wybit-
ny renesansowy poeta Jan 
Kochanowski. Co roku mło-
dzież z ząbkowskiej „dwójki” 
czci pamięć wielkiego huma-
nisty, recytując jego fraszki, 
treny i pieśni, tworząc jego 
portrety czy też „pielgrzymu-
jąc” do miejsc poświęconych 
poecie (Czarnolas, Zwoleń). 
W tym roku postanowili-
śmy oddać hołd mistrzowi z 
Czarnolasu organizując ram-
bit dotyczący jego życia i twór-
czości. Tego zadania podjęły 
się pani Jolanta Tomczuk i 

pani Katarzyna Nielipińska. 
W rambicie, który odbył się 

5 maja 2006 r. wzięli udział 
reprezentanci klas 6. – sześć 
drużyn. Rambit składał się z 5 
tur pytań teoretycznych zwią-
zanych z poszczególnymi eta-
pami życia Jana z Czarnolasu 
i jego twórczością oraz z 5 
tur zmagań sprawnościowych. 
Uczestnicy, podobnie jak ich 
patron, musieli wykazać się 
umiejętnością zachowywa-
nia równowagi, celnością, 
spostrzegawczością, a także 
przejść swoistą „beanię” ska-
cząc w workach.

Trzeba przyznać, że mistrz z 
Czarnolasu nie musi się wsty-
dzić swoich podopiecznych, 
wręcz przeciwnie – może być 
z nich dumny bo wiedza i 
sprawność fizyczna, którą 
zaprezentowali uczestnicy 
rambitu stała naprawdę na 
wysokim poziomie. Zmagania 
wygrała klasa 6b, otrzymując 
najwyższą liczbę punktów, II 
miejsce zajęła klasa 6d a III 
6c. Wszystkim uczestnikom 
wręczono pamiątkowe dyplo-
my!

Jolanta Tomczuk

RAMBIT – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA 
KOCHANOWSKIEGO

CZYTELNIKU! GDY FRASZKI CZYTAĆ BĘDZIESZ ONE, 
WIEDZ, ŻE (CHOĆ NIEZNANEMU) TOBIE POŚWIĘCONE...

7 kwietnia 2006 r. do SP2 w 
Ząbkach przybyły licznie baś-
niowe postacie: ”Baśniowa 
młodzież” z SP1 strojna w sto-
krotki i wyposażona w trans-
parenty informujące o sile 
i mądrości oraz „Baśniowe 
duszki” ze Szkoły Katolickiej, 
niby skromne, ale o potężnej 
mocy. Powitały ich „Wróżki” 
z SP2, którym (jak głosi-
ły transparenty) „nikt rady 
nie da”. Jaki był powód tego 
spotkania baśniowych „stwo-
rów” z ząbkowskich szkół?! 
Otóż w „dwójce” odbywał 
się Międzyszkolny Turniej 
Wiedzy o Baśniach zorgani-
zowany przez panią Jolantę 
Tomczuk i panią Katarzynę 
Nielipińską.

Wszystkie baśniowe posta-
cie to reprezentanci klas IV 
ząbkowskich podstawówek, 
którzy mieli za zadanie wyka-
zać się wiedzą na temat baśni 
i ich twórców a także zapre-
zentować wspaniałą kondy-
cję fizyczną. Turniej składał 
się bowiem z pięciu tur pytań 
teoretycznych i pięciu tur 
zmagań sprawnościowych. 
Zawodnicy poszczególnych 
baśniowych drużyn wędrowa-
li (jak Pinokio) w „brzuchu 
wielkiej ryby”; książęta szu-
kali swoich Kopciuszków, by 
założyć na ich stopy zgubio-
ne „pantofelki”; „magowie” 
wyczarowywali z „magicz-
nych worków” „cudowne” 
przedmioty. Potem nastąpił 

pokaz talentów artystycznych 
– pantomimy (szczególnie 
„Czerwony Kapturek” przy-
gotowany przez „Baśniowe 
duszki”) zachwycały swoją 
oryginalnością i pomysło-
wością.

Jury miało niezwykle „ciężki 
orzech do zgryzienia”, ponie-
waż wszystkie baśniowe dru-
żyny reprezentowały wysoki 
poziom wiedzy i sprawności 
i przez długi czas „szły łeb w 
łeb”. Ostatecznie zwyciężyły 
…”Wróżki” z SP2. Wszystkim 
drużynom wręczono dyplomy 
i nagrody. Turniej udowod-
nił, że baśń faktycznie „uczy, 
bawi, wychowuje”!

Jolanta Tomczuk

ZMAGANIA BAŚNIOWYCH POSTACI
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Hiszpania - 09.08-
21.08.2006 r. Zapraszamy do 
Liorett De Mar - centrum 
rozrywkowego Costa Brava 
z niezliczoną ilością atrak-
cji. Zakwaterowanie prze-
widziano w hotelu Perello. 
Ilość miejsc ograniczona. 
Rezerwacji można dokonać 
za pomocą zaliczki w wyso-
kości 300 zł. Cała kwota 1360 
zł płatna do 20 czerwca br. Są 
dodatkowo płatne wycieczki 
fakultatywne. Szczegółowa 
oferta na stronie internetowej 
www.kobylka.pl.

Zakopane
21.07-02.08.2006
Janów Lubelski
20.07-01.08.2006
Bliższe informacje - 
Sekretariat MOK lub www.
mokzabki.koti.pl

Jednym z pierwszych przed-
stawicieli arystokracji polskiej 
w Ząbkach był dzierżawca 
Woli Ząbkowej, starosta war-
szawski Batłomiej Zaliwski 
herbu „Junosza” wywodzący 
się ze średniowiecznej szlach-
ty liwskiej. Zbierał on także 
podatki od ludności. Nazwisko 
Bartłomieja Zaliwskiego figu-
ruje w spisie wyborców króla 
Polski Zygmunta III Wazy. 
Po koronacji król Zygmunt 
III Waza uczynił Zaliwskiego 
chorążym liwskim. Jednym 
z pierwszych właścicieli pol-
skich rodów arystokratycz-
nych był właściciel Ząbek 
Stanisław Plater (1784-1851) 
herbu własnego Platerów i 
jego żona Antonina herbu 
„Ostoja”. Kolejnym właścicie-
lem Ząbek był także Stanisław 
Plater i jego żona Katarzyna. 
Platerowie, jako właścicie-
le, do Ząbek przyjeżdżali 
bardzo rzadko – zamiesz-
kiwali oni we Wroniawach, 
Prochach. Katarzyna Plater 
herbu „Nowina” otrzymała 
majątek w Hruszniewie pod 
Siedlcami. 

W roku 1787 urodził się 
w Ząbkach Michał Szubert 
herbu „Wieniec”, światowej 
sławy biolog. Jego żoną była 
Zofia Szwarc, także herbu 
„Wieniec”. Oboje spoczywa-
ją na cmentarzu ewangeli-
cko-augsburskim w  Warsza-
wie. 

W Ząbkach przy obecnej 
ulicy Bartosza zamieszki-
wali Michał Piotr Radziwiłł 
absolwent wydziału nauk 
politycznych i administracyj-
nych Uniwersytetu w Lauvai 
oraz jego żona Maria Ewa 
Radziwiłł z Zawiszów herbu 
„Sulima”. Posiadali oni wielki 
majątek ziemski w Nieborowie. 
Pan Radziwiłł zajmował się 
także działalnością literacką. 
Był wydawcą i redaktorem 
„Biblioteki Warszawskiej”. 
Ewa Maria Radziwiłł była dzia-
łaczką charytatywną, utrzymy-
wała ochronkę dla dzieci upo-
śledzonych prowadzoną przez 
siostry zakonne „Szarytki” 
przy ulicy Kochanowskiego w 
Ząbkach. W Ząbkach posiada-
li oni własną cegielnię. Wiele 
cegły przekazali na cele dobro-

czynne, budowę kościołów np. 
Bazyliki Serca Jezusowego 
na ulicy Kawęczyńskiej w 
Warszawie. Po śmierci męża 
w 1903 roku zamieszkała w 
Warszawie, zginęła tragicznie 
w 1930 roku pod kołami samo-
chodu. W roku 1911 przybywa 
do Ząbek z Podola rodzina 
Babskich herbu „Radwan”. 
Zamieszkiwali przy ulicy 
Langiewicza we własnym 
budynku wybudowanym w 
pięknym stylu dworkowym. 
Anna Babska zd. Pogonowska 
herbu „Agończyk” była ini-
cjatorką nadania nazwy ulicy 
Langiewicza, gdyż jej dzia-
dek był adiutantem gen. 
Langiewicza. Małżonkowie 
Aleksander i Anna Babscy 
wybudowali jeszcze jeden 
budynek przy obecnej ulicy 
Klonowej, dziś własność pań-
stwa Radwanowskich. W 
budynku tym przed II wojną 
światową zamieszkiwał Arnold 
Szyfman, dyrektor Teatru 
Polskiego w Warszawie i jego 
żona, światowej sławy aktorka 
Przybyłko-Potocka.

Ryszard Żbikowski

Punkt Konsultacyjny dla 
osób z problemem alkoholo-
wym i ich rodzin mieści się 
przy ul. 3 Maja. Wejście jest 
od frontu obok Apteki, lokal 
nr 1 na parterze. Numer tele-
fonu 022 781-45-03. Punkt 
Konsultacyjny jest czynny w 

środy i czwartki od godz. 16 
do 18. W tym samym miejscu 
można również uzyskać pora-
dę kuratora sądowego, który 
dyżuruje w pierwszą i trzecią 
środę miesiąca w godz. 18-20.

red.

Parafi a Miłosierdzia 
Bożego
Dni powszednie w godzi-
nach – 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 godzi-
nach - 10.00 (dla dzieci 
przedszkolnych i klas I), 
11.30 (dla dzieci klas II).

Parafi a Świętej Trójcy
Dni powszednie w godzi-
nach– 7.00, 18.00, dodat-
kowo w pierwszy piątek 
miesiąca o 17.00.
Niedziele w godzinach 
- 7.00, 8.30 (dla młodzie-
ży), 10.00, 11.30 (dla 
dzieci), 13.00,18.00.
Parafi a Zesłania Ducha 
Świętego
Dni powszednie w godzi-
nach – 7.00, 19.00.
Niedziele w godzinach 
– 8.00, 10.00, 11.30 (dla 
dzieci), 13.00, 19.00.

Gazeta ukazuje się w ostatnią niedzielę mie-
siąca. Następny numer ukaże się w ostatnią 
niedzielę czerwca. Gazeta dostępna jest rów-
nież 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  

Galeria ORLA działają-
ca przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Ząbkach zapra-
sza na otwarcie wystawy 
„Mistrzowie Japońskiej 
Grafiki” towarzyszącej 
XX Międzynarodowemu 
Biennale Plakatu w 
Warszawie. Na naszą wysta-
wę swoje prace przysłało 
ośmiu uznanych mistrzów 
projektowania graficznego 
z Japonii. W sumie przed-
stawimy ok. 70 prac.

Wystawiać będą: Shin 
Matsunaga, U.G. Sato, Keizo 
Matsui, Shigeo Fukuda, 
Setsue Shimizu, Kazumasa 
Nagai, Takashi Akiyama, 
Mitsuo Watanabe.

W otwarciu wystawy wezmą 
udział przedstawiciele amba-
sady Japonii, przedstawiciele 
władz naszego miasta i powia-
tu, przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego XX 
Międzynarodowego Biennale 
Plakatu oraz dyrektor Muzeum 
Plakatu w Warszawie. Swoje 
przybycie zapowiedzieli też 
artyści z Japonii. Na otwar-
cie wystawy w dniu 4 czerwca 
2006 o godz. 17:00 zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych 
sztuką kraju kwitnącej wiśni 
oraz miłośników naszej gale-
rii. Ekspozycję będzie można 
oglądać do 30 czerwca 2006 r.

MOK

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1. ŁKS Łomża 23 58 18 4 1 47-11 11 0 1 30-6 7 4 0 17-5
2. Pelikan Łowicz 22 44 12 8 2 35-10 7 4 0 22-4 5 4 2 13-6
3. Mazowsze Grójec 23 39 11 6 6 42-26 7 2 2 26-12 4 4 4 16-14
4. Stal Głowno 21 35 9 8 4 30-21 5 4 2 14-11 4 4 2 16-10
5. Znicz Pruszków 21 31 9 4 8 31-26 6 2 3 23-11 3 2 5 8-15 1 3 1 0 0 3-0
6. Ruch Wysokie Mazowieckie 22 31 7 10 5 30-27 4 5 2 16-10 3 5 3 14-17 1 0 0 0 1 0-3
7. MG MZKS Kozienice 21 29 8 5 8 25-28 3 3 4 10-14 5 2 4 15-14
8. Legian II Warszawa 22 28 8 4 10 33-30 5 3 3 18-9 3 1 7 15-21
9. KS Paradyż 23 25 5 10 8 27-26 3 6 3 14-9 2 4 5 13-17

10. Wigry Suwałki 23 24 7 3 13 20-46 4 3 5 15-17 3 0 8 5-29
11. Unia Skierniewice 22 23 5 8 9 27-39 3 3 5 12-19 2 5 4 15-20
12. Jeziorak Iława 23 22 4 10 9 23-39 4 5 2 12-15 0 5 7 11-24
13. Dolcan Ząbki 22 21 5 6 11 19-38 3 3 4 12-14 2 3 7 7-24
14. Górnik Łęczyca 21 20 5 5 11 20-25 3 2 5 11-12 2 3 6 9-13
15. MKS Mława 21 17 4 5 12 13-30 3 3 5 9-15 1 2 7 4-15

JAPOŃCZYCY W ZĄBKACH

Tabela wyników - III liga 2005/2006, grupa: I

Terminarz rozgrywek
Dolcan Ząbki  - Unia Skierniewice - 27 maja, 16:00
Dolcan Ząbk   - MG MZKS Kozienice31 maja, 17:00
Dolcan Ząbk  -   MKS Mława 8 czerwca, 17:30

PRZEDSTAWICIELE RODÓW 
ARYSTOKRATYCZNYCH W ZĄBKACH

KOLONIE 
Z MIEJSKIM 
OŚRODKIEM 

KULTURY
Na młodzież czekają dobrze 

wyposażone klasy, wspaniała 
sala gimnastyczna z zajęcia-
mi również po lekcjach oraz 
nowoczesna i profesjonalna 
siłownia. Funkcjonuje sto-
łówka z bufetem i ciepłymi 
posiłkami. Działa sklepik 
szkolny. Młodzież zainte-
resowana dziennikarstwem 
może wprawiać swe pióro 
redagując szkolną gazetkę 
„Buda”. Ilustratorem w gazet-
ce jest niezwykle utalentowa-
na Monika Lipiec z kl. IIa. 
Uczniowie są objęci opieką 
medyczną.

Gimnazjum Nr 1 jest 
jedynym w naszym mieście 
„GIMNAZJUM Z KLASĄ”. 
Tytuł „Szkoły z Klasą” i 
Certyfikat otrzymaliśmy dnia 
10 X 2003 r.

Jesteśmy nastawieni na 
coraz lepszą edukację oraz 
promowanie uczniowskiej 
dyscypliny i bezpieczeń-
stwa. Pragniemy być waż-
nym punktem odniesienia 
dla ich kształtujących się 
osobowości. Chcemy, jako 
nauczyciele i wychowaw-
cy kształtować ludzi wol-
nych, sprawiedliwych, pra-
wych i budujących pokój. 
Pragniemy kształtować w 
naszych uczniach wielkie 
serca, pełne pogody ducha 
i miłości Ojczyzny. 

Patronuje nam w tym trud-
nym i zaszczytnym dziele naj-
większy Polak Jan Paweł II 
–Papież.

Maria Uszyńska-Baranowska

cd. ze str. 5.-JEDYNKA – „GIMNAZJUM 
Z KLASĄ”!!!

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

RKS Radomsko wycofał się z rozgrywek po ośmiu kolejkach. Jego wyniki zostały anulowane.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


