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PRG
USŁUGI GEODEZYJNE

• TYCZENIA
• PODZIAŁY

• MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

• INWENTARYZACJE 
POWYKONAWCZE

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000
022 781-45-81
022 781-70-51

prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
• EKG, spirometria

• badania pracowników
• badania kierowców

• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie

po uzgodnieniu wizyty pod tele-
fonem: 

tel. 603 927 323

* Wyszczuplenie, Ujędrnienie 
* Redukcja cellulitu
* SOLARIUM Ergoline, 

Nowe lampy brązujące, 1 min=1 zł

Studio Figura
ul. Malczewskiego 6

05-091 Ząbki
Tel. 022/251-41-06

www.studiofi gura.net
Zapraszamy na bezpłatny pokaz dzia-
łania urządzenia ROLL SHAPER!

W związku ze złożeniem rezygnacji ze sprawowania manda-
tu radnego przez Krzysztofa Murawskiego jego miejsce 

zajął Łukasz Kukiełka. W gminach powyżej 20 tys. mieszkań-
ców funkcjonuje system ordynacji proporcjonalnej. Zgodnie z 
jej zasadami po rezygnacji radnego jego miejsce zajmuje kolejna 
osoba z listy, która uzyskała największą liczbę głosów. W tym 
przypadku był to Łukasz Kukiełka, reprezentujący listę PO. 

Nowy radny został zaprzysiężony podczas sesji 1 grudnia. 
Wtedy to w obecności radnych złożył ślubowanie. Łukasz Ku-
kiełka ma 28 lat, ukończył Szkołę Główną Handlową na kie-
runku fi nanse i bankowość. Podjął decyzję o pracy w komisji 
gospodarczej.

red. 

NOWY RADNY W ZĄBKACH

SZKOLENIA
-  Specjalista ds. Kadr i Ubez-

pieczeń z „Płatnikiem”
-  „Płatnik” - warsztaty kompu-

terowe
-  Dotacje unijne dla rozpo-

czynających działalność 
gospodarczą

-  Podstawy obsługi komputera, 
zachęcamy Seniorów

telefon: 0-503765560 
e-mail: askib@onet.eu
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13 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbędzie się II fi nałowy etap konkursu 

muzycznego w ramach Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek „Młodzież Mazowsza u wrót stajenki”.

Do II etapu awansowało 15 uczestników. 
Ząbkowscy uczniowie będą stanowić w fi nale 
mocną reprezentację. Do fi nału przeszli: Ka-
rolina Gerej (SP nr 2), Jan Kadłubowski (SP 
nr2), Ewa Jarząbek- (PG Nr 2), Karolina Ku-
jawska (PG Nr 2), Zespół FORTE (PG Nr 2), 
Agnieszka Partyka (PG Nr 1), Weronika Tro-
chimiuk i Paulina Kuciak (PG Nr 1), Łukasz 
Rosiński oraz Magda Osińska. Na zwycięz-
ców czeka nagroda - uroczysty występ przed 
koncertem „Moje Betlejem” zespołu „Skal-

dowie”, który odbędzie się 4 stycznia 2009 r. 
w katedrze warszawsko-praskiej św. Michała 
Archanioła i św. Floriana.

Organizatorami Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek „Młodzież Mazowsza u wrót stajenki” 
są: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych 
Diecezji Warszawsko - Praskiej, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, Urząd Mia-
sta w Ząbkach i Praska Giełda Spożywcza w 
Ząbkach.

Patronat nad Festiwalem sprawują: J. Eksce-
lencja abp Henryk Hoser – ordynariusz diecezji 
warszawsko-praskiej oraz Pan Adam Struzik 
– marszałek województwa mazowieckiego.

red.

ŚWIATEŁKO 
BETLEJEMSKIE

21 grudnia, w niedzielę, o godz. 16:00, w 
Parku Miejskim tradycyjnie zostanie prze-
kazane mieszkańcom Ząbek Betlejemskie 
Światełko Pokoju. Wszystkich serdecznie za-
praszamy.

ZAGINĄŁ
Dnia 26 listopada 2008 r. zaginął pies rasy 

owczarek niemiecki, ma 8 miesięcy.
Czarny podpalany, ma bliznę na pysku i 

tatuaż w prawym uchu.
Wabi się Hiro.

Jest bardzo płochliwy i boi się otoczenia.
Znalazcę bardzo prosimy o kontakt pod 

numerem 
Telefonu 0505 252 116

Bądź 0510 992 071

NA ZNALAZCĘ CZEKA NAGRODA

FINAŁ FESTIWALU KOLĘD 
I PASTORAŁEK

NAJNOWSZE DZIEŁO 
MARIANA GRZEŚCZAKA

26 listopada, w Klubie Księgarza przy 
warszawskim Starym Rynku odbyła się 

premiera literacka najnowszej książki wybit-
nego twórcy - Mariana Grześczaka, mieszka-
jącego od 8 lat w Ząbkach. Najnowsze dzieło 
zatytułowane „Nike niosąca blask” wydane 
zostało staraniem Państwowego Instytutu Wy-
dawniczego. Publikacja zdobyła już tytuł naj-
lepszej książki lipca 2008 r. To czy zostanie 
uznana książką roku zależy od czytelników.

Spotkanie z autorem ciszyło się ogromną 
popularnością. Sala Klubu Księgarza zajęta 

była co do jednego miejsca. Goś-
ciem honorowym tego wieczoru z 
poezją była Irena Szewińska.

Po krótkiej recenzji najnowsze-
go tomiku wierszy przyszedł czas 
na występ samego autora. Marian 
Grześczak odczytał kilkanaście 
ulubionych utworów. Na zakoń-
czenie każdy mógł nabyć książkę 
i otrzymać autograf od mistrza, a 
także zamienić z nim kilka słów. 

Marian Grześczak (ur. 22 
marca 1934 roku w Nochowie koło 
Śremu), poeta, prozaik, dramaturg, 
eseista, tłumacz, krytyk literacki, re-
daktor. W latach 1952-1956 studio-
wał polonistykę i bohemistykę na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Był współzało-
życielem i kierownikiem artystycz-
nym Klubu Studenckiego Odnowa 

oraz współtwórcą grupy poetyckiej Wierzbak. 
Współredagował kilka czasopism, między inny-
mi „Poezję”, „Scenę”, „Tygodnik Kulturalny” i 
„Twórczość” - z tym miesięcznikiem jest zwią-
zany także obecnie. W latach 1990 - 1996 był 
konsulem w Czechosłowacji i radcą ambasady 
w Republice Słowackiej oraz dyrektorem Insty-
tutu Polskiego w Bratysławie. W latach 1996 - 
1999 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Więcej na stronie artysty 
www.grzesczak.art.pl
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LARYNGOLOG – dorośli i dzieci
dr n. med. Stanisław Nitek 

INTERNISTA – spec. chorób płuc
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

aparaty słuchowe cyfrowe, nowoczesne
- refundacja NFZ

I i III piątek miesiąca, godz. 9.00 – 11.00

Ząbki, ul. Narutowicza 4
zapisy telefonicznie: 0 502 – 315 – 952

Zapraszamy mieszkańców Ząbek do Przychodni Beta-Med
 na szczepienia przeciwko grypie. Drogi Pacjencie,

nie musisz być zameldowany w Ząbkach,  aby móc skorzystać z wizyt u naszych specjalistów w ramach NFZ. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
(Filia ul. Kościelna 2)

zatrudni: 

-  nauczyciela kształcenia zintegrowanego 
(zastępstwo do końca roku szkolnego 
2008/2009). 

Informacje pod numerem 0-22 7816193 

- osobę do przeprowadzania uczniów 
przez przejście na skrzyżowaniu 
ul.Powstańców i Kopernika w Ząbkach.
Informacje pod numerem 0-22 7816193

HURTOWNIA RAJSTOP 
W ZĄBKACH
ul. Skorupki 78

poleca rajstopy dziecięce firm:
WOLA, GATTA, SYNTEX w 

cenach fabrycznych
Godz. otwarcia: pon-pt. 8-17, 

sob. 8-13
Życzymy tanich i udanych 

zakupów.

tel:(022)7628669, (0)604184776

27 listopada w Strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej władze miasta w spo-

sób uroczysty przekazały na ręce ząbkowskich 
strażaków specjalistyczny sprzęt pożarniczy.

W tej uroczystości udział wzięli burmistrz 
Robert Perkowski, wiceburmistrz Grzegorz 
Mickiewicz, ks. proboszcz Edward Kowara, 
komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej Roman Gołębnik, prezes powiatowy 
ZOSP RP Wiesław Gręda, dowódca warszaw-
skiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 15 
Bogdan Jarczewski, członek zarządu OSP w 
Ząbkach, zasłużony strażak Florian Czajkow-
ski, prezes OSP w Ząbkach Zbigniew Ksią-
żek, skarbnik OSP Daniel Książek, sekretarz 
OSP Krzysztof Krajewski oraz pozostali ząb-
kowscy strażacy.

Na zakup tego sprzętu Urząd Miasta 
wystąpił o dotację do Urzędu Marszał-
kowskiego. Dotacja została przyznana w 
wysokości 20.420 zł. Wartość zakupio-
nego sprzętu wyniosła jednak 43 179 zł. 
Resztę kosztów pokryły: Urząd Miasta 
(7747 zł), WFOŚiGW (7475 zł), Towa-
rzystwo Ubezpieczeniowe (6050 zł) oraz 
MSWiA (1580 zł).

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: 
−  zestaw hydrauliczny do ratownictwa tech-

nicznego
− pompa szlamowa
− 2 prądownice pianowe
− 4 prądownice wodne
−  6 kompletów specjalistycznego ubrania 

ochronnego
− 6 kurtek strażackich

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych 
gości podarowany sprzęt został poświęcony 
przez ks. proboszcza Edwarda Kowarę.

XXXIII SESJA 
RADY MIASTA

1 grudnia odbyła się XXXIII sesja Rady 
Miasta Ząbki, podczas której podjęto na-

stępujące uchwały:
-  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

Miasta Ząbki na 2008 rok
-  w sprawie procedury uchwalania budżetu 

Miasta, rodzaju i szczegółowości materia-
łów informacyjnych towarzyszących projek-
towi budżetu Miasta oraz zakresu i formy in-
formacji o przebiegu wykonania za pierwsze 
półrocze roku budżetowego budżetu Miasta 
i planu fi nansowego miejskich jednostek or-
ganizacyjnych: Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejska Przy-
chodnia Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

-  zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty tar-
gowej

-  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 
Ząbki do zaciągnięcia zobowiązania wek-
slowego

-  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Gospodarczej.

-  w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej 
listy wyborczej na miejsce radnego w związ-
ku z wygaśnięciem mandatu

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl) 
link BIP (prawo miejscowe).

SPRZĘT DLA OSP W ZĄBKACH
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Pierwszy raz w historii najnowszej zda-
rzyło się, że wicestarosta pochodził z Zą-
bek. Była to nobilitacja nie tylko dla Pana, 
ale także i dla miasta. Ząbki na tym skorzy-
stały, czyż nie?

Faktycznie pozycja Ząbek w powiecie 
wołomińskim jest, w tej kadencji, lepsza. 
Udało się zwrócić uwagę powiatu na ząb-
kowskie problemy, głównie na zły stan dróg 
powiatowych w Ząbkach. Uzmysłowiliśmy 
także powiatowym radnym, że ząbkowscy 
podatnicy fi nansują znaczną część budże-
tu powiatu, w związku z czym mają prawo 
domagać się inwestowania na terenie Ząbek. 
Już w tym roku wykonaliśmy remont uli-
cy Kolejowej wraz z nowym chodnikiem z 
kostki. W przyszłym roku planowana jest bu-
dowa chodnika w południowej części ulicy 
Piłsudskiego, a także I etap kompleksowej 
modernizacji ulicy Batorego. Takich remon-
tów dróg powiatowych w Ząbkach nie było 
od początku istnienia obecnych powiatów. 
To wszystko nie jest jednak jedyną zasługą 
wicestarosty z Ząbek. Pracowaliśmy nad tym 
wraz z pozostałymi radnymi powiatowymi z 
Ząbek, przy wsparciu Rady Miasta oraz Pana 
Burmistrza. 

Dlaczego więc złożył Pan rezygnację z 
pracy w zarządzie powiatu i został zwy-
kłym radnym?

Moim głównym obowiązkiem wynikającym 
z zaufania wyborców jest służba społeczeństwu. 
Jak długo zarząd służył społeczeństwu ciężką 
pracą merytoryczną to ja brałem w tym udział. 
Jednak po blisko 2 latach okazało się, że część 
zarządu coraz więcej czasu zaczęła poświęcać 
na gierki polityczne, co niestety odbija się na 
jakości pracy merytorycznej. Nie chciałem ta-
kiego stanu rzeczy fi rmować dłużej swoim na-
zwiskiem. W tej chwili jako radny mogę, moim 
zdaniem, więcej załatwić dobrego dla Ząbek niż 
trwając w skonfl iktowanym zarządzie.

Jakie było podłoże tych konfl iktów i gier 
politycznych?

Nie chcę wchodzić w szczegóły, gdyż nasza 
koalicja wciąż trwa. Ogólnie tylko powiem, że 
konfl ikty na szczytach władzy powodują duże 
napięcia również w samorządach, szczególnie 
gdy współpracować mają zwaśnione na górze 
partie. Źródłem konfl iktów okazała się także 
obyczajowość i przeszłość jednego z panów. 
Pisały o tym gazety, nie będę tego przytaczał.

Wspomniał Pan o budowie ulicy Bato-
rego w Ząbkach. Droga ta ma być grun-
townie przebudowana (oprócz samej jezd-
ni mają powstać chodniki z dwóch stron, 
ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe itd.). 
Koszt inwestycji opiewa na ok. 10 mln zł. 
Na razie nie ma tych pieniędzy. Jaka zatem 
przyszłość czeka tę drogę?

Oczywiście inwestycja ta jest zaplanowa-
na w oparciu o środki pochodzące z fundu-
szy europejskich, przy częściowym udziale 
samorządów gminnego i powiatowego. Sta-
rostwo już od wielu miesięcy jest przygoto-
wane na złożenie odpowiedniego wniosku 
o fundusze unijne. Dlatego z wielkim nie-
pokojem odbieram informację, że Starosta 
zdecydował się nie składać tego wniosku w 
pierwszej turze wniosków, jakie można było 
składać we wrześniu. Tłumaczy to tym, że 
złożył wniosek na inną drogę i nie chciał 
mnożyć wniosków. Nic jednak nie stało na 
przeszkodzie aby starać się o środki również 
na Batorego. Nie mogę zrozumieć takie-
go postępowania. Mam jednak nadzieję, że 
wniosek zostanie złożony i pozytywnie roz-
patrzony w 2009 roku. 

Czy poza chodnikiem w ulicy Piłsud-
skiego oraz przebudową Batorego są pla-
nowane jakieś remonty na terenie Ząbek w 
przyszłym roku? 

W najgorszym stanie technicznym znaj-
duje się ulica Drewnicka, ta którą wraca się 
do centrum Ząbek z Makro. Wnioskowałem o 
remont tejże ulicy i mam nadzieję, że zostanie 
wykonany, choć na razie w projekcie budżetu 
go nie wpisano. 

Jak ocenia Pan 2 lata pracy Burmistrza 
Perkowskiego?

Bardzo dużo w Ząbkach się inwestuje, roz-
budowuje się sieć wodociągowa, budowane 
są nowe drogi. Burmistrz skończył już wiele 
inwestycji oświatowych, buduje nowe przed-
szkole, a w urzędzie powstają plany kolejnych 
inwestycji. To wszystko w połączeniu z twar-
dym egzekwowaniem przez miasto świadczeń 
od wykonawców sprawia, że Ząbki mają coraz 
lepszą infrastrukturę. Już przyzwyczailiśmy 
się do czerwonych autobusów, które codzien-
nie jeżdżą po ulicach centrum miasta, przecież 
jeszcze 2 lata temu ich nie było. Przykładów 
można by mnożyć. Burmistrz i Rada Miasta 
ma wizję rozwoju miasta i konsekwentnie ją 
realizuje. To wszystko składa się na moją bar-
dzo dobrą ocenę. 

Dziękuję za rozmowę.

CO SIĘ DZIEJE Z INWESTYCJAMI POWIATOWYMI W ZĄBKACH?
Rozmowa z Piotrem Uścińskim - radnym powiatu wołomińskiego, b. wicestarostą wołomińskim.



5

CO SŁYCHAĆ

W ostatnim czasie sprawa ul. Batorego 
stała się tak ważna, że nie było dla ni-

kogo żadnym zaskoczeniem, że zajęto się nią 
również podczas ostatniej sesji, która odbyła 
się 1 grudnia. 

W tej kwestii głos zabrał obecny na sesji 
radny powiatowy Janusz Chibowski.

- Postanowiłem złożyć zmianę do projektu 
budżetu powiatu na 2009 w sprawie inwesty-
cji. Mamy opóźnienia w przypadku ul. Bato-
rego. Zwróciłem się w tej sprawie do zarządu 
powiatowego. Stwierdzam, że proponowane 
inwestycje, a w szczególności dotyczące Zą-
bek są nie do przyjęcia. Zaproponowałem 
wpisać do budżetu powiatu na rok 2009 prze-
budowę ul. Piłsudskiego w zakresie wykona-
nia projektu budowy ulicy z odwodnieniem i 
chodnikami, a w 2010 dokończenie wszelkich 
spraw związanych z udzieleniem pozwoleń 
i przeprowadzenie wszelkich uzgodnień. Po 
drugie, zaproponowałem wpisać do budżetu 
na 2009 r. remont chodnika przy ul. Piłsud-
skiego na odcinku od cmentarza do stacji PKP 
wraz z nakładką. 

Mam nadzieję, że ten mój wniosek spowo-
duje zmiany w budżecie. Czy te zmiany będą 
zaakceptowane, będzie zależało od rady po-
wiatu – powiedział Janusz Chibowski.

Przewodniczący Sławomir Ziemski po-
dziękował radnemu za działania zmierzające 
do zachęcenia starostwa do inwestowania w 
Ząbkach.

W sprawie ulicy Batorego wypowiedziała 
się również rada miasta, przyjmując złożone 
przez burmistrzów odpowiednie stanowisko, 
które zostanie przekazane na ręce starosty 
oraz rady powiatu.

W stanowisku tym czytamy:
„Rada Miasta Ząbki wnosi do Rady i Za-

rządu Powiatu Wołomińskiego o zdecydowa-
ne działania w sprawie kompleksowej moder-
nizacji drogi powiatowej - ulicy Batorego w 
Ząbkach.

Stan przedmiotowej drogi z roku na rok ule-
ga znacznemu pogorszeniu. W chwili obecnej 
konieczne jest podjęcie zdecydowanych dzia-
łań w celu doprowadzenia tej drogi do należy-
tego stanu technicznego. Na dzień dzisiejszy 

droga ta jest w bardzo złym stanie technicz-
nym, co zagraża bezpieczeństwu użytkow-
ników drogi i mieszkańcom tej ulicy, którzy 
przemieszczają się zarówno w ruchu kołowym 
jak i pieszym. W obecnym stanie technicznym 
droga fragmentami jest częściowo lub całkowi-
cie zdegradowana i brak inwestycji w tę ulicę 
w najbliższych latach doprowadzi do jej całko-
witej degradacji. Należy wspomnieć, że droga 
ta stanowi jeden z kluczowych szlaków komu-
nikacyjnych łączących gminy Powiatu Woło-
mińskiego z Miastem Stołecznym Warszawą 
i codziennie przemieszcza się nią kilkanaście 
tysięcy pojazdów.

W związku z powyższym Rada Miasta 
Ząbki zwraca się z prośbą do Zarządu Powia-
tu Wołomińskiego o rozpoczęcie w roku 2009 
kompleksowej modernizacji ulicy Batorego, 
jak również zabezpieczenie w tym celu w bu-
dżecie Powiatu na rok 2009 i w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym niezbędnych kwot 
pozwalających na zakończenie ww. moderni-
zacji w roku 2010”.

red.

Takie pytanie podczas ostatniej sesji skiero-
wał przewodniczący Sławomir Ziemski do 

burmistrzów. - Inwestycje w naszym mieście są 
bardzo duże, nawet te w budżecie na przyszły 
rok, kwoty są astronomiczne. Czy w związku z 
tym złożyliśmy jakieś wnioski o dofi nansowa-
nie – pytał przewodniczący Ziemski.

Na to pytanie szczegółowo odpowiedział 
bezpośrednio nadzorujący sprawę pozyski-
wania środków zewnętrznych wiceburmistrz 
Grzegorz Mickiewicz. 

- Do dnia dzisiejszego zostało złożonych 
25 wniosków w ramach różnych programów 
do różnych instytucji. W przeciągu ostatnich 
dwóch miesięcy takich wniosków zostało 
złożonych 8. Sześć wniosków zostało złożo-
nych do RPO WM. Pierwszy z nich dotyczy 
kompleksowego remontu i budowy głównych 
dróg w Ząbkach (etap I), czyli część północ-
na miasta na kwotę 17 mln zł. Drugi wniosek 
dotyczy również kompleksowego remontu i 
budowy głównych dróg w Ząbkach (etap II - 
Ząbki południowe) na kwotę 17,2 mln zł.

Trzeci duży wniosek dotyczy budowy 
tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulic 
Wojska Polskiego - Orla na kwotę 24 mln zł. 
Czwarty wniosek złożony został w sprawie re-
montu zabytkowego budynku siedziby MOK 
przy ul. Słowackiego (etap I) na kwotę 428 
tys. zł. Piąty dotyczy kompleksowej budowy 
sieci wodociągowej w Ząbkach (etap I) na 
kwotę 2,5 mln zł. Natomiast szósty wniosek 
w ramach RPO WM dotyczy zakupu ultraso-
nografu dla przychodni w Ząbkach (312 tys. 
zł) – wyliczył wiceburmistrz Mickiewicz. 

To jednak nie wszystko. Jeden z wniosków w 

ramach programu „Blisko Boisko” jest już reali-
zowany – powstaje boisko przy Gimnazjum Nr 2. 

Z relacji wiceburmistrza dowiadujemy się, 
że w ostatnim czasie został złożony wniosek w 
ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011 na remont ul. Warszaw-
skiej (na kwotę 621 tys. zł). Również złożono 
wniosek w ramach programu „Orlik” na budo-
wę boiska przy SP nr 2 do Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej WM. Można uzyskać dofi -
nansowanie w wysokości ponad 600 tys. zł. 

Do tego samego funduszu został też zło-
żony wniosek w ramach programu budowy 
otwartych boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 
1 na 308 tys. zł. 

Kilka projektów złożono do Europejskiego 
Funduszu Społecznego (na programy naucza-
nia, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne).

- Niebawem będziemy składać wnioski 
w ramach inwestycji oświatowych. Chcieli-
byśmy pozyskać środki za budowę sali gim-
nastycznej przy Gimnazjum nr 2. W drugim 
kwartale 2009 będą ogłoszone konkursy na 
część rekreacyjno - sportową. Zgłosimy wów-
czas wnioski na dofi nansowanie budowy: try-
buny na terenie MOSiR, boiska, kortów teni-
sowych, basenu oraz hali sportowej.

W roku 2007 złożyliśmy 10 wniosków, 
w tym roku już 15 – podsumowuje wicebur-
mistrz Mickiewicz.

W trakcie dyskusji radny Waldemar Sta-
chera chciał się dowiedzieć, który z wnio-
sków jest dla władz najważniejszy, z którym 
wiążą największe nadzieje.

Na to pytanie odpowiedział z kolei bur-
mistrz Robert Perkowski.

- Naszą strategią jest pozyskać jak naj-
więcej środków. Oczywiście moglibyśmy 
wygenerować jeden wniosek, uważając go za 
najważniejszy, i czekać czy otrzyma dofi nan-
sowanie czy nie. W pozyskiwaniu środków 
nigdy nie ma gwarancji, dlatego tworzymy 
dużo wniosków na najważniejsze inwestycje 
w mieście w różnych obszarach tematycz-
nych. Nie ukrywam, że wiąże się to z ogrom-
nym nakładem pracy, ale ta dywersyfi kacja 
pozwoli nam na zwiększenie szans na pozy-
skanie tych pieniędzy. 

Proszę także pamiętać, że obecnie wcale 
nie jest łatwiej pozyskać środki. Konkurencja 
jest większa niż kilka lat temu, a i pieniędzy 
wcale nie jest więcej. Dla przykładu, na Ma-
zowszu na projekty drogowe na 4 lata zostało 
przeznaczonych 178 mln zł, o które wszystkie 
mazowieckie gminy mogą walczyć, a jest ich 
ok. 320, czyli średnio na jedną gminę przy-
pada ok. 550 tys. zł. Statystycznie są to więc 
grosze w porównaniu do potrzeb. Zapewne 
część gmin nie otrzyma dofi nansowania, my 
staramy się je dostać. 

Robimy wiele, żeby pozyskać środki ze-
wnętrzne, ale także aby pozyskać te wewnętrz-
ne. Gdyby wszyscy, którzy mieszkają w Ząb-
kach się zameldowali, byśmy byli w stanie 
więcej wygenerować niż ze środków unijnych.. 
Walczmy więc o pieniądze zewnętrzne, ale 
również zabiegajmy o to, aby nasi mieszkańcy 
się u nas meldowali i zostawiali tu swoje pie-
niądze – zachęcał burmistrz Perkowski.

Czy te wnioski zostaną pozytywnie rozpa-
trzone czas niebawem pokaże.

red.

KOLEJNE KROKI W SPRAWIE UL. BATOREGO

CZY MIASTO SKŁADA WNIOSKI O DOTACJE UNIJNE?
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2 grudnia Świetlica Środowiskowa Nr 2 
„Schowek” obchodziła swoją piątą rocz-

nicę istnienia. Z tej okazji została przygo-
towana jubileuszowa uroczystość, w której 
udział wzięli przyjaciele „Schowka”: burmi-
strzowie obecnej i poprzedniej kadencji, ks. 
proboszcz Andrzej Kopczyński oraz poprzed-
ni proboszcz ks. Władysław Trojanowski, wi-
ceprzewodniczący rady miejskiej Marek Po-
łomski oraz dyrektorzy różnych ząbkowskich 
placówek.

Wszystkich gości powitała kierownik 
Świetlicy Justyna Fijałkowska, która w dal-
szej kolejności przybliżyła zebranym historię 
„Schowka”. 

Corocznie z usług Świetlicy korzysta ok. 
40 podopiecznych, którzy kierowani są przez 
pedagogów szkolnych z Gimnazjum nr 2 i 
Szkoły Podstawowej nr 2.

Uczestnicy uczą się nie tylko tego, co wy-
magane jest w szkole, ale przede wszystkim 
uczą się jak żyć w rodzinie, jak rozwiązywać 
codzienne problemy.

Ponadto rozwijają swoje talenty poprzez 
uczestnictwo w zajęciach sportowych, mu-
zycznych, teatralnych czy plastycznych.

To co niezwykle cenne to atmosfera, któ-
ra panuje w Schowku. Można powiedzieć, 
że uczniowie i wychowawcy stanowią jedną 
wielką rodzinę. Wszyscy wspólnie obchodzą: 
Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
urodziny i imieniny dzieci.

- Panuje miła, ciepła atmosfera Udało nam 
się stworzyć atmosferę domową.

Wszyscy nasi podopieczni przechodzą do 
następnych klas. Wszyscy jesteśmy autorami 
tego sukcesu. Celem naszym jest to, aby dzie-
ci czuły się tu bezpiecznie, żeby czuły się do-
ceniane, aby mogły się tutaj rozwijać. Efekty 
tej pracy będą na pewno widoczne za parę lat. 
W naszej pracy kierujemy się mottem, które 
towarzyszy nam od początku świetlicy: „Jeśli 
coś komuś powiemy to ten ktoś zapomni, jeśli 
pokażemy to zapamięta, ale jeżeli pozwolimy 
mu uczestniczyć, to on to zrozumie” – powie-
działa kierownik Justyna Fijałkowska.

Kierownictwo świetlicy zdaje sobie sprawę, 
że bardzo trudno funkcjonować bez pomocy in-
nych osób. Jubileusz pięciolecia był doskonałą 
okazją, aby wszystkim podziękować. Wszyst-
kim zasłużonym kierowniczka wręczyła statu-
etki „Przyjaciel Schowka”. Otrzymali je przed-
stawiciele władz, pedagodzy oraz sponsorzy.

Krótkie przemówienia wygłosili także za-
proszeni goście, którzy wręczali również pa-
miątkowe upominki.

W geście podziękowania wychowankowie 
„Schowka” przedstawili interesujący program 
artystyczny. Na zakończenie uroczystości na 
salę wjechał urodzinowy tort.

Życzymy dalszej wytrwałości oraz kolej-
nych sukcesów.

red.

5-LECIE „SCHOWKA”
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6 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z okazji 50 – lecia 
pożycia małżeńskiego, odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia 

odznaczeń państwowych czterem ząbkowskim parom.
Dostojne pary przybyły do ratusza wraz ze swoimi rodzinami. Sala 

konferencyjna wypełniła się po brzegi.
Uroczystość rozpoczęła kierownik USC Joanna Konieczna, gratulu-

jąc gościom wspaniałego jubileuszu. Następnie głos zabrali burmistrz 
Robert Perkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Ziemski 
oraz ks. proboszcz Andrzej Kopczyński.

Wszyscy jubilaci zostali odznaczeni przez burmistrza Ząbek oko-
licznościowymi medalami przyznanymi przez Prezydenta RP, zaś 
przewodniczący RM wręczył legitymacje potwierdzające ten fakt. Na-
tomiast przewodniczący komisji społecznej Marcin Kubicki wręczył 
złotym parom po bukiecie pięknych róż. Na pamiątkę jubilaci otrzyma-
li efektowne grawertony oraz albumy o Janie Pawle II.

Na cześć jubilatów wystąpił chór „Złota Jesień”. Po ofi cjalnej czę-
ści ceremonii na wszystkich czekała lampka szampana oraz jubileu-
szowy tort.

Medalami państwowymi odznaczeni zostali: Państwo Zofi a i Ignacy 
Łęczyccy, Państwo Maria i Marian Stwiertniowie, Państwo Halina i 
Józef Szymczakowie oraz Państwo Zofi a i Stefan Załęscy.

Jubilaci pragną podziękować władzom Miasta za pamięć i zorga-
nizowanie tak wspaniałej uroczystości, a wszystkim przyjaciołom za 
uczestnictwo w tej ważnej dla nich chwili. 

red.

ZŁOTY JUBILEUSZ
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W sposób uroczysty jubileusz ćwierćwie-
cza obchodzono 29 listopada br., kiedy 

to z wizytą duszpasterską przybył ordynariusz 
Diecezji Warszawsko – Praskiej abp Henryk 
Hoser. Z okazji 25 – lecia została również wy-
dana okolicznościowa publikacja, autorstwa 
ks. dr Mateusza Matuszewskiego, opisująca 
dotychczasowy dorobek parafi i. Jeden z roz-
działów, traktujący o historii parafi i przedsta-
wiamy poniżej. 

HISTORIA PARAFII
Geneza powstania Parafi i Miłosierdzia 

Bożego związana jest z dynamicznym rozwo-
jem Ząbek w latach 60. i 70. ubiegłego wieku 
oraz wynikającą stąd potrzebą powołania do 
istnienia kolejnego ośrodka duszpasterskiego. 
Dobrze zdawał sobie z tego sprawę proboszcz 
jedynej wówczas ząbkowskiej parafi i 
Świętej Trójcy – ks. Tadeusz Karolak, 
który złożył stosowny wniosek do władz 
kościelnych. Te z kolei podjęły dalsze 
działania, w wyniku których 10 paździer-
nika 1982 r. został skierowany do Ząbek, 
z zadaniem zorganizowania nowej pla-
cówki duszpasterskiej, ks. Wacław Ku-
lesza.

Podejmując się tego zadania, ks. Wac-
ław opuścił parafi ę św. Stefana w War-
szawie, gdzie był wikariuszem, i przybył 
do parafi i Św. Trójcy. Od pierwszych 
dni rozpoczął starania o uzyskanie placu 
pod budowę kościoła. 1 grudnia 1982 r. 
zlecił opracowanie projektów architekto-
nicznych budynków kościelnych. Zaczął 
też gromadzić materiały oraz maszyny 
budowlane. Podczas wizytacji duszpa-
sterskiej w rodzinach zamieszkałych na 
terenie nowo organizowanej parafi i (było 
ich wtedy 2561), ks. Kulesza spotkał się z 
niezwykle przychylnym nastawieniem, co 
zaowocowało rychłym powstaniem Tym-
czasowego Komitetu Budowy Kościoła 
stanowiącego zalążek Rady Parafi alnej. 
26 marca 1983 r. odbyło się pierwsze po-
siedzenie tego Komitetu, na którym - w 
celu zapewnienia stałego dopływu fundu-
szy potrzebnych do rozpoczęcia i prowadze-
nia budowy świątyni – postanowiono m.in. 
Powołać 80 - osobowy zespół inkasentów 
(kwestarzy, mających zbierać comiesięcz-
ne ofi ary według sporządzonych list rodzin. 
Dla sprawniejszego przeprowadzenia kwesty 
oraz prac społecznych na rzecz budowy, teren 
przyszłej parafi i podzielono na cztery rejony: 
Klin, Drewnica, Batorego i Za Szkolą Nr 2. 

1 kwietnia 1983 roku prezydent Warsza-
wy, gen. Mieczysław Dębicki zatwierdził 
lokalizację terenu pod budowę świątyni. To 
oczekiwane niecierpliwie przez wszystkich 
wydarzenie nastąpiło w Wielki Piątek, w roku 
Świętym ogłoszonym przez Papieża Jana Pa-
wła II z okazji Jubileuszu Odkupienia. Przy-

znany plac o powierzchni 9637 m2 mieści 
się między ulicami 11 Listopada, Konopki 
(obecnie Stefana Wyszyńskiego), Wigury i 
Serwitutową (obecnie ks. Wacława Kuleszy). 
24 sierpnia 1983 r biskup Jerzy Modzelewski 
odprawił na ołtarzu polowym pierwsza mszę 
świętą i pobłogosławił plac oraz wzniesiony 
na nim krzyż.

Mimo że komisja kurialna już w 1983 r 
wybrała i zatwierdziła do realizacji projekt 
architektoniczny zabudowań kościelnych 
(autorstwa Jerzego Kuźmienki), przedłużają-
ca się procedura zatwierdzenia tego projektu 
przez czynniki państwowe skłoniła probosz-
cza do podjęcia decyzji o przerobieniu stoją-
cej na placu wiaty budowlanej na tymczaso-
wą kaplicę. 12 grudnia 1983 r prymas Polski 
Józef kard, Glemp pobłogosławił kaplicę i 

erygował w niej stacje drogi krzyżowej. Ofi a-
rował też obraz Miłosierdzia Bożego, który 
następnie został umieszczony w ołtarzu głów-
nym kaplicy (obecnie znajduje się on w koś-
ciele, w miejscu przechowywania relikwii św. 
Faustyny). Wydarzenia te mogły się urzeczy-
wistnić dzięki wydanemu dwa dni wcześniej 
dekretowi Księdza Prymasa, ustanawiające-
mu prawie – parafi ę oraz jej rektora w osobie 
ks. Wacława Kuleszy. Dokument zezwalał na 
sprawowanie w nowej kaplicy posług religij-
nych i duszpasterskich z chrztami, ślubami i 
pogrzebami włącznie, oraz na prowadzenie 
ksiąg kancelaryjnych.

Decyzją z 9 maja 1984 r Naczelnik Mia-
sta Ząbki przekazał w wieczyste użytkowanie 
Rektoratowi Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 

plac przy ul. 11 Listopada. W tym samym mie-
siącu ruszyły prace budowlane przy wznosze-
niu domu administracyjno – katechetycznego. 
Natomiast w lipcu do parafi i zostali skierowa-
ni pierwsi wikariusze: ks. Jan Kulesza i ks. 
Antoni Kulikowski. W tym miejscu podkre-
ślić należy zaangażowanie Księży Pallotynów 
(prowadzących na ul. Wilczej w Ząbkach 
wydawnictwo i drukarnię Apostolicum oraz 
Sekretariat Misyjny), którzy w pierwszych 
latach istnienia parafi i służyli wielką pomocą 
duszpasterską. 

Rok 1984 był pierwszym w historii pa-
rafi i, kiedy miały miejsce takie wydarzenia, 
jak: rekolekcje adwentowe i wielkopostne, 
Pierwsza Komunia Święta, odpust parafi alny, 
procesja Bożego Ciała i doroczna trzydniowa 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Zaczęły 

działać zespoły parafi alne i rozpoczęła się 
katechizacja – w pomieszczeniach szkoły 
katechetycznej parafi i Świętej Trójcy oraz 
w kaplicy (dzieci młodsze). 

Wiosną 1985 roku przystąpiono do 
budowy fundamentów i murów kościoła. 
Prowadzono ją równolegle z budową domu 
parafi alnego, który został pobłogosławio-
ny przez Józefa kard. Glempa 28 grudnia 
1986 r. i niemal od razu był wykorzysty-
wany zgodnie ze swoim przeznaczeniem – 
mieszkali w nim księża (do czerwca 1997, 
kiedy to do użytku został oddany budynek 
plebanii), odbywała się katechizacja, miały 
miejsce zebrania zespołów parafi alnych.

W 1987 r wśród licznych starań ks. Pro-
boszcza znalazły się także – uwieńczone 
ostatecznym sukcesem – ubieganie się o 
przydział terenu pod cmentarz grzebalny, 
na który władze miejskie, a następnie wo-
jewódzkie, zgodziły się przeznaczyć 6 ha. 
Cmentarz, na którym stanął 15 metrowy 
krzyż, pobłogosławił bp Stanisław Kędzio-
ra 28 października 1990 roku.

28 lutego 1988 r ks. Prymas przekształ-
cił dotychczasowy Ośrodek Duszpasterski, 
erygując w nim Parafi ę Miłosierdzia Boże-
go w Ząbkach. Uroczystego wmurowania 

kamienia węgielnego – pochodzącego z grobu 
Św. Faustyny, pobłogosławionego przez pa-
pieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzym-
ki do Polski w 1987 r – dokonał Józef kard. 
Glemp 13 września 1988 r. 

W czerwcu 1989 r brygada murarska roz-
poczęła stawianie ścian drugiej kondygnacji 
kościoła. Intensywnym działaniom, zmie-
rzającym do wybudowania kościoła mate-
rialnego, towarzyszyły liczne wydarzenia i 
przedsięwzięcia, których celem była troska o 
rozwój duchowy parafi i. Jednym z ważniej-
szych była trwająca 5 lat peregrynacja kopii 
cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej, który w latach 1987 - 1992 nawiedził 
wszystkie tutejsze rodziny.

19 maja 1991 roku pochodzący z nowej 

25 LAT PARAFII PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
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parafi i ks. Grzegorz Rowicki odprawił mszę 
świętą prymicyjną.

Od września 1991 r ks. Proboszcz udostęp-
nił budynek katechetyczny Szkole Podstawo-
wej Nr 2 celem poprawy warunków nauczania 
i skrócenia drogi do szkoły dzieciom mieszka-
jącym w północnej części Ząbek. Było to moż-
liwe, ponieważ religia powróciła do szkolnych 
programów nauczania i szkoła katechetyczna 
nie była już w pełni wykorzystywana. Sześć lat 
później zaczęła tam funkcjonować Niepublicz-
na Katolicka Szkoła Podstawowa.

Jesienią 1992 roku prace budowlane przy 
kościele były na tyle zaawansowane, że pojawiła 
się realna możliwość i zarazem wielka nadzieja 
na obchodzenie najbliższych Świąt Bożego Na-
rodzenia w nowej świątyni – co też się stało.

W uroczystość Narodzenia Pańskiego ordy-
nariusz nowej diecezji warszawsko – praskiej, 
w granicach której znalazła się również parafi a 
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, bp Kazimierz 
Romaniuk pobłogosławił nową świątynię, aby 
można była w niej sprawować kult.

31 marca 1993 r w wieży kościoła zawie-
szone zostały trzy dzwony, natomiast 14 maja 
stanęły na jej szczycie 3 krzyże. 15 kwietnia 
1994 r. krakowski artysta Maciej Kauczyński 
dostarczył oczekiwany projekt wystroju wnę-
trza świątyni, który był stopniowo realizowa-
ny. Między innymi w 1995 r wykonano dro-
gę krzyżową, która została pobłogosławiona 
przez bp Stanisław Kędziorę wraz z amboną, 
chrzcielnicą oraz kaplicą Matki Bożej i znajdu-

jącym się w niej obrazem Pani Jasnogórskiej.
W grudniu parafi a otrzymała fi gurę Chry-

stusa Uwielbionego, zamówioną u artysty kra-
kowskiego, A. Szpunara. W niedzielę 14 wrześ-
nia 1997 r bp Kędziora uroczyście wprowadził 
do świątyni relikwie s. Faustyny Kowalskiej.

W marcu 1998 r miały miejsce pierwsze 
w dziejach parafi i misje święte, prowadzone 
przez misjonarzy Świętej Rodziny. Krzyż sto-
jący na placu przed kościołem jest pamiątką 
tych misji.

We wrześniu 1998 r zmarł proboszcz Wac-
ław Kulesza. Jego następcą został ks. Włady-
sław Trojanowski.

Podczas jego 9 - letniego pobytu w Ząb-
kach udało mu się doprowadzić niemal do 
końca dzieło poprzednika oraz przeprowadzić 
szereg własnych projektów. W pierwszej ko-
lejności podjęte zostały prace związane z przy-
gotowaniem świątyni do uroczystego poświę-
cenia, między innymi zainstalowano witraże 
w oknach, zakupiono dębowe ławki, ustawio-
no nowe konfesjonały, oddano do użytku dol-
ną część kościoła wraz z zapleczem, obłożono 
granitem schody wejściowe, ogrodzono teren 
wokół świątyni, rozpoczęto doposażenie koś-
cioła w paramenty liturgiczne.

Nowy proboszcz kontynuował starania 
o sprowadzenie do parafi i sióstr ze Zgroma-
dzenia Świętego Michała Archanioła – rozpo-
częły one swoją posługę parafi alną w sierp-
niu 1999 r. We wrześniu siostry Michalitki 
otworzyły przedszkole parafi alne, mieszczące 

się w budynku dawnej kaplicy. W tym czasie 
parafi a liczyła ok. 8,5 tys. wiernych. W nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego 30 kwietnia 2000 
r ordynariusz diecezji warszawsko – praskiej 
bp Kazimierz Romaniuk uroczyście poświęcił 
kościół w obecności blisko 3 tys. parafi an.

27 października 2001 r. w rocznicę uwol-
nienia kard. Stefana Wyszyńskiego została 
odprawiona uroczysta msza święta, po której 
nastąpiło odsłonięcie stojącego przy głównym 
wejściu do świątyni pomnika Prymasa Tysiąc-
lecia, autorstwa Czesława Dźwigaja z Krako-
wa. Uroczystości przewodniczył bp Romaniuk. 
Natomiast honorowy patronat nad pracami i 
uroczystością objął Józef kard. Glemp.

W 2003 r. – z myślą o dzieciach i młodzie-
ży z północnej części Ząbek – ks proboszcz 
wyraził zgodę i zaangażował się w urucho-
mienie w pomieszczeniach kościelnych gmin-
nej świetlicy środowiskowej.

Z okazji 100. rocznicy powstania Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drew-
nica”, znajdującego się na terenie parafi i, bp 
Romaniuk pobłogosławił 9 maja 2003 r nową 
kaplicę szpitalną znajdującą się w zaadapto-
wanej na ten cel w zabytkowym budynku. Pa-
rafi a aktywnie włączyła się zarówno w same 
obchody jubileuszu, jak i prace remontowe 
kaplicy, zakupując m.in. tabernakulum.

W czerwcu 2007 rok nastąpiła zmiana na sta-
nowisku proboszcza parafi i Miłosierdzia Boże-
go. Decyzją abp Sławoja Leszka Głódzia stano-
wisko to objął ks. kanonik Andrzej Kopczyński. 

„Z dniem 28 listopada 1918 roku roz-
kazuję utworzyć marynarkę polską, mia-
nując jednocześnie pułkownika marynarki 
Bogumiła Nowotnego, szefem Sekcji Mary-
narki Wojennej przy Ministerstwie Spraw 
Wojskowych” - tym dekretem 90 lat temu 
marszałek Józef Piłsudski rozkazał utwo-
rzyć Marynarkę Polską już w 17 dni po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości.

W jubileuszowym roku utworzenia Mary-
narki Wojennej odbyły się liczne uroczystości 
w Gdyni i Świnoujściu. Dowódca Marynarki 
Wojennej wiceadmirał Andrzej Korweta, po-
stanowił dodatkowo wyróżnić ludzi szczegól-
nie zasłużonych. Z tej okazji wybito okolicz-
nościowe medale.

Podczas szkolnych uroczystości Święta 
Niepodległości 21 listopada, ofi cerowie Ma-
rynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polski 
kmdr por. Dariusz Kalator oraz kmdr ppor. 
Artur Grządziel z Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrografi cznego ORP ARCTOWSKI uro-
czyście wręczyli dyrektorowi Gimnazjum Nr 
1 w Ząbkach Karolowi Małolepszemu medal 
zasługi „za propagowanie idei Marynarki Wo-
jennej RP na Mazowszu”. 

K.M.

MEDAL DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ RP
Współpraca pomiędzy K. Małolepszym a Marynarką Wojenną RP rozpoczęła się w 1994r. Z 

jego inicjatywy Zespołowi Szkół Nr 4 w Wołominie nadano imię Marynarki Wojennej. Od tego 
czasu organizowano liczne imprezy o charakterze edukacyjno - patriotycznym przeznaczone 
dla młodzieży szkolnej. Warto wspomnieć o obozach proobronnych dla uczniów czy zorgani-
zowanym wspólnie z Ligą Morską fl isie wiślanym z Warszawy do Gdańska. Kilka lat temu zor-
ganizowano seminarium pedagogiczne „Wychowanie morskie dzieci i młodzieży”, w którym 
uczestniczyło 40 szkół z całej Polski. Otoczono opieką miejsca pamięci związane z Marynarką 
Wojenną na Mazowszu. Rokrocznie w Ossowie przy pomniku gen. Hallera - dowódcy Frontu 
Pomorskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowego przejęcia Pomorza, przyznanego 
Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego, odbywają się uroczystości związane z „zaślu-
binami z morzem” 1920r., i wiele innych inicjatyw. W 2001 roku Minister Obrony Narodowej 
odznaczył K. Małolepszego Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 
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Lokata Progresja na 18 miesięcy:
• Oprocentowanie 10,5% za 18 miesięcy. 
• Możliwość wcześniejszego wypłacania pieniędzy bez utraty naliczonych 
 odsetek;  ich wysokość zależy od okresu utrzymywania środków na lokacie.
• Lokata w sprzedaży do 31 grudnia 2008 r.

Sprawdź także inne, mocne lokaty o krótszych terminach!Sprawdź także inne, mocne lokaty o krótszych terminach!
Oprocentowanie lokaty wzrasta w każdym miesiącu trwania umowy. Szczegółowe informacje na temat lokaty dostępne są 
w oddziałach PKO BP oraz na stronie www.pkobp.pl. Podana maksymalna wysokość oprocentowania w skali 18 miesięcy 
dotyczy środków zdeponowanych do końca okresu umownego. Wysokość oprocentowania lokaty w skali roku dla środków 
zdeponowanych do końca okresu umownego wynosi 7%. Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
w wysokości 19%.

www.pkobp.pl
infolinia 0 801 302 302* | +48 (81) 535 65 65**

Niezwykle Mocne Lokaty

STAŃ PO STRONIE ZYSKU!STAŃ PO STRONIE ZYSKU!

PKO 10i5 Pion.indd 1 23.9.2008 15:53:42
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W roku szkolnym 2008/2009, już po raz 
drugi przystąpiliśmy do ogólnopolskiej 

kampanii „Szkoła bez przemocy”, celem któ-
rej jest przeciwdziałanie przemocy w polskich 
szkołach przez zwiększenie świadomości 
problemu, zmianę postaw wobec przemocy, 
a także dostarczenie szkołom konkretnego 
wsparcia i narzędzi, które skutecznie i syste-
mowo zwalczałyby to zjawisko.

Zgodnie z mottem III edycji: „Szkoła dla 
społeczności - społeczność dla szkoły” twórcy 
programu chcą zachęcić szkoły biorące udział w 
programie grantowym i lokalne środowiska do 
podejmowania wspólnych inicjatyw przeciwko 
przemocy i agresji. Szkoły zostały zaproszone 
do działania na rzecz osób potrzebujących po-
mocy i wsparcia, do działań odpowiadających 
na potrzeby rodzimego otoczenia.

W roku szkolnym 2008/2009 projekty 
można zgłaszać w pięciu kategoriach:

• Kultura i sztuka 
• Tolerancja i integracja 
• Mój region 
• Wolontariat 
• Sport 

Szkoła Podstawowa Nr1 przystąpiła do 
konkursu grantowego zgłaszając projekt: 
„Może mam niewiele, ale się podzielę” w ka-
tegorii wolontariat, autorstwa Katarzyny Wą-
dołkowskiej i Renaty Boryka Kwapisz.

Działania podjęte w ramach projektu będą 
dotyczyły aktywności charytatywnej uczniów, 
rozwijania zainteresowań i pasji. Wykraczają 
poza program realizowany w ramach poszcze-
gólnych przedmiotów i będą realizowane w 

ramach zajęć pozalekcyjnych, dla wszystkich 
chętnych uczniów.

Przy realizacji tego projektu będą współ-
działać ze sobą uczniowie, rodzice i na-
uczyciele różnych przedmiotów. Wszelkie 
podejmowane działania będą miały na celu 
przeciwdziałanie agresji poprzez promowanie 
pozytywnych wzorców, propagowanie aktyw-
nego spędzania czasu wolnego i dzielenia się 
swoimi umiejętnościami i czasem z innymi. 
Ważnym elementem projektu jest angażowa-
nie dzieci i młodzieży w działalność na rzecz 
innych, uwrażliwienie na potrzeby innych, to-
lerancja wobec odmienności. 

Więcej na temat programu społecznego 
„Szkoła bez przemocy” na stronie http://www.
szkolabezprzemocy.pl/.

Renata Boryka Kwapisz

W dniu 28 października 2008 r. Przed-
szkole Niepubliczne SMYK odwiedzili 

niezwykli goście – członkowie Klubu Seniora 
działającego w Ząbkach. Przybyli oni na zapro-
szenie przedszkolaków, którzy specjalnie z tej 
okazji przygotowali przedstawienie pt. „Kras-
nal, poziomki i Pani Jesień”. Dzieci nie mogły 
doczekać się występu, bowiem przygotowania 
do niego sprawiały im mnóstwo radości. Wy-
chowawczynie przygotowały specjalną dekora-
cję oraz wykonały stroje dla małych aktorów.

Goście z Klubu Seniora obejrzeli historię 
dwóch krasnalków, którzy pewnego jesiennego 
dnia wybrali się do lasu w poszukiwaniu swoje-
go przysmaku – poziomek. Sprawiło im to jed-
nak wiele kłopotów, w lesie bowiem panowało 
ogromne zamieszanie: zajączek kupował nowe 
futro, żabki szukały jakiegoś kamienia, niedź-
wiedź robił zapasy, nawet spokojne dotąd wie-
wiórki były ogromnie zajęte. W dodatku w lesie 
pojawiła się piękna, tajemnicza Jesienna Pani. 
To ona wytłumaczyła sympatycznym krasna-
lom, że „jesień to pora roku, która przypomina – 
przygotujcie się wszyscy, bo nadchodzi zima”.

Wszyscy aktorzy wypadli świetnie – nikt 
nie pomylił swojej roli, wszystkie piosenki 

były śpiewane bardzo głośno, nawet skompli-
kowane układy taneczne okazały się fraszką 
dla naszych zdolnych przedszkolaków.

Występ bardzo spodobał się Seniorom, ma-
luchy otrzymały gromkie brawa, co wywołało 
szczery uśmiech na ich twarzach. W ramach po-
dziękowania goście mieli dla nas krótki występ 
– zaśpiewali kilka piosenek ze swojego repertu-
aru. Okazało się, że niektóre z nich znają rów-
nież nasze dzieci – więc śpiewaliśmy razem.

Gdy wspólna zabawa dobiegała końca, 
czekała na wszystkich jeszcze jedna niespo-
dzianka: goście poczęstowali dzieci pysznymi 
czekoladkami, a następnie udali się na mały 
poczęstunek, przygotowany przez panie ku-
charki z naszego przedszkola.

Spotkanie z Seniorami było pierwszą 
tego typu imprezą w naszym przedszkolu, 
ale mamy nadzieję, że nie ostatnią. Wszyst-
kim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością 
– bardzo serdecznie dziękujemy.

Agata Danielak

„KRASNAL, POZIOMKI I PANI JESIEŃ”

SP NR 1 W III EDYCJI „SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”
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W sobotę 06.12.2008 r. w hali sportowej 
Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząb-

kach przy ulicy Batorego 37 odbył się Halowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Mia-
sta Ząbki. Do turnieju organizowanego przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 
zgłosiło się 20 zespołów nie tylko z terenu Zą-
bek, ale również m.in. z Warszawy, Radzymina 
i Marek. Już po terminie wpłynęły zgłoszenia 
kolejnych 3 zespołów, które ze względów or-
ganizacyjnych nie mogły już wziąć udziału w 
rozgrywkach. Jak widać zainteresowanie takimi 
turniejami jest bardzo duże. Organizatorzy chcąc 
wyjść temu naprzeciw obiecali kontynuowanie 
rozgrywek, a być może powstanie Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek na budowanym boisku ze sztuczną 
nawierzchnią na terenie Gimnazjum nr 2.

20 zespołów zostało podzielonych na 4 
pięciozespołowe grupy, w których mecze 
odbywały się systemem każdy z każdym. 
Turniej stał na wysokim poziomie. Najbar-
dziej zacięta rywalizacja była w grupie D, 
gdzie zespoły Dolcan91 i SGSP zgromadziły 
tą samą liczbę punktów i o awansie do pół-
fi nałów zadecydował bezpośredni pojedynek, 
wygrany przez Dolcan91 4:0. Tak więc zwy-
cięzcy grup utworzyli pary półfi nałowe, które 
wyglądały następująco: zwycięzca grupy A 
- Canon kontra zwycięzca grupy C - Legia 
Fans oraz zwycięzca grupy B - Albatros Ząbki 
kontra wspomniany Dolcan91. W pierwszym 
spotkaniu Legia Fans wygrała 3:2, a drugim 
faworyt turnieju Albatros Ząbki, pokazał co 
znaczy doświadczenie na parkiecie, wyraźnie 
pokonując młodszych kolegów z Dolcanu91 
4:0. Emocje sięgnęły zenitu w fi nale. Albatros 
Ząbki prowadząc 2:0 już się widział w roli 

zwycięzców. Ale zespół Legia Fans pokazał, 
że gra się do końca i doprowadził w końcówce 
meczu do wyrównania. O zwycięstwie musia-
ły zadecydować rzuty karne. Te zdecydowanie 
lepiej wykonywali zawodnicy Albatrosa, któ-
rzy pewnie pokonali Fanów Legii, strzelając 
dwa karne i nie tracąc żadnego gola. Tak więc 
puchar Burmistrza Miasta Ząbki powędrował 
w ręce faworytów zespołu Albatros Ząbki. 
Nagrody wręczali: Zastępca Burmistrza Mia-
sta Ząbki Grzegorz Mickiewicz, Dyrektor 
Gimnazjum nr 2 Małgorzata Zyśk, Dyrektor 
MOSiR -u Jacek Romańczuk oraz radni mia-
sta Ząbki - Tomasz Kalata i Marcin Kubicki.

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ:

1. Albatros Ząbki 
2. Legia Fans 
3. Canon 
4. Dolcan 91 
5-8. CWKS Bajkowe

Kutrnogahipolit
Inter
SGSP

9-12. KS Kopacze
GROM
Multi-Medica
Bad Boys

13-16. FC Podlasie
Pelikany
Albatrosy 2
DP Drewnica

17-20. Dream Team
Czarni
Jarowole
Oczy Kobry.

NAGRODY INDYWIDUALNE:

Najlepszy zawodnik:  Mariusz Piórkowski 
(Legia Fans)

Król strzelców:  Krzysztof Słomski 
(Albatros Ząbki)

Najlepszy bramkarz:  Robert Rogulski 
(Canon)

SKŁAD ZESPOŁU ALBATROS ZĄBKI: 

Dąbrowski Kamil, Rogulski Adam, Terpi-
łowski Dariusz, Słomski Krzysztof, Lasecki 
Tomasz, Wojda Marcin, Koper Marek, Jędrze-
jewski Artur, Odzimek Michał, Bryc Leszek, 
Gmitruk Adam, Michalczyk Cezary.

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA ROZSTRZYGNIĘTY

W sobotę, 29.11.2008 r. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji wraz z Publicznym 

Gimnazjum nr 1 zorganizował Turniej Tenisa 
Stołowego. W zawodach udział wzięło ponad 
40 zawodników, którzy rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych. W poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych czołowe miejsca zajęli:

Kategoria – Szkoły Podstawowe
1. Piotr Pieńkowski
2. Mateusz Jóźwik
3. Michał Szczepańczyk
Kategoria – Gimnazja
1. Damian Cierpisz
2. Damian Kobus
3. Sylwester Lewandowski
Kategoria – Open
1. Mikołaj Martuzalski
2. Marcin Kabański
3. Piotr Kabański
Organizatorzy już dziś zapraszają na kolej-

ny turniej, który odbędzie się również w Pub-
licznym Gimnazjum nr 1 w dniu 10.01.2009 r.

Jacek Romańczuk

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Zwycięska drużyna


