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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

W tegorocznych wyborach 
kandydowało 199 mieszkań-
ców Ząbek. Do obsadzenia 
było 21 mandatów radnych 
miejskich, 3 mandaty do rady 
powiatu oraz wybór burmi-
strza, czyli w sumie 25 osób, 
które tak czy inaczej trzeba 
było wybrać. W wyborach do 
sejmiku wojewódzkiego żadna 
gmina nie ma pewności, że bę-
dzie miała swojego reprezen-
tanta. Z Ząbek wystartowało 
3 kandydatów. Bez wątpienia 
spektakularnym sukcesem 
był wynik mieszkańca nasze-
go Miasta Jacka Sasina, który 
otrzymał 54 726 głosy i został 
radnym sejmiku. Jeszcze więk-
szym sukcesem zakończyły 
się wybory do rady powiatu. 
Chociaż liczba radnych powia-
towych z Ząbek jest stała (3), 
to jednak poparcie społeczne 
radnych ząbkowskich jest tak 
duże, że jeden z nich został 
wybrany na bardzo prestiżową 
funkcję, jaką jest urząd staro-
sty wołomińskiego. Mowa tu 

o Piotrze Uścińskim, który w 
przeszłości pełnił funkcję wi-
cestarosty.  

Natomiast wybory do rady 
miasta przyniosły umiarko-
wane zmiany. W wyniku wy-
borów wśród radnych pojawi 
się 11 nowych twarzy (na 21 
radnych). W stosunku do po-
przedniej rady zmiany zaszły 
w 52% składu (jest to jeden 
z najniższych wskaźników w 
powiecie wołomińskim, gdzie 
średnio zmieniło się ponad 
60% radnych, w niektórych 
gminach nawet 3/4).

Wybory do rady miasta 
zdecydowanie wygrał PiS 
(43,26% poparcia) co dało 
10 radnych. Drugie miejsce 
zajęła PO (26,56% głosów; 6 
radnych). Trzeci wynik uzy-
skał SIS Krzysztofa Słomki 
(13,17% głosów; 3 mandaty). 
Czwarte miejsce przypadło 
Krajowej Wspólnocie Samo-
rządowej (12,59% głosów, 2 

radnych). Ostatnie miejsce 
zdobyło Centrum Samorzą-
dowe – Nasza Gmina. Z wy-
nikiem 4,42% ugrupowanie 
to nie będzie miało swojego 
przedstawiciela w radzie. 

Spośród prawie 20 tys. 
mieszkańców uprawnionych 
do głosowania w wyborach 
wzięło udział 46,92%. Naj-
większą frekwencję zanotowa-
no w północnej części Ząbek 
(53,07%). W Ząbkach central-
nych do urn poszło 44,60% 
uprawnionych, a w Ząbkach 
południowych 41,07%. 

Największe namiętności 
wywoływała walka o urząd 
burmistrza. Jednak poparcie 
70% dla urzędującego burmi-
strza jednoznacznie przesą-
dziło, kto będzie pierwszym 
gospodarzem Ząbek.

Wybory samorządowe już za nami

Szczegółowe wyniki głoso-
wania str. 12-14
Wywiad z burmistrzem Ro 
bertem Perkowskim str. 4-5
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ZAPOWIEDZI

Miejski Ośrodek Kultury

zaprasza dzieci
na

Spotkanie i zabawę
z udziałem św. Mikołaja

w sobotę 4 grudnia 2010 r.
o godz. 11:00

MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

Świąteczny Kiermasz 
Prezentów

Oryginalne ozdoby choinkowe, choinki z piernika, anioły, 
biżuteria, ceramiczne dzwonki, obrazy olejne i wiele innych 

prezentów przygotowanych przez artystów plastyków 
(profesjonalistów i amatorów), kupić będzie można 

w przystępnych cenach podczas kiermaszu: 
11 grudnia (sobota) w godz. 15:00 - 19:00 

12 grudnia (niedziela) w godz. 12:00 - 18:00 
w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Orlej 8 w Ząbkach. 
Kiermaszowi towarzyszyć będą różne atrakcje m.in. Koncert 
świąteczny, w "Mikołajowej Kawiarence" spróbować będzię 

można świątecznych wypieków, zaś dzieci będą mogły 
namalować świąteczny obrazek. 

Na kiermasz zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie 
ciekawe i niepowtarzalne prezenty i takimi chcieliby obdarzyć 

swoich bliskich.
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Studentka Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

zgłasza 
zaginięcie 

legitymacji szkolnej. 
Numer index-u to 051949

,, Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy,
gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać,
Władza imponuje tylko małym ludziom,
którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość.
Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada jest służebnikiem."

Stefan Wyszyński

Szanowni mieszkańcy Ząbek

Uprzejmie dziękuje za zaufanie jakim obdarzyliście mnie w wyborach do Rady 
Miasta. Mój wynik świadczy o tym, że sprawy jakie poruszyłam w kampanii są waż-
ne dla wielu z Nas. Wskazywałam, że najważniejsze jest dobro jednostki i dbanie, aby 
władza i urzędy były otwarte na potrzeby mieszkańców, Mam nadzieję, że moja wizja 
pracy w Radzie naszego Miasta spełni Wasze oczekiwania. Jednocześnie już dziś za-
praszam do współpracy.

 Z poważaniem 
 Agnieszka Antonina Gmitrzuk

Wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy 
bardzo serdecznie dziękuję. 
Sukces był blisko. 
Gratuluję zwycięzcom! 

Tomasz Miller

Szczęść Boże Wszystkim, 
którzy na mnie głosowali

Jan Kurowicki

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy, jakie oddali 

Państwo na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości 
w wyborach samorządowych. Dzięki Waszemu poparciu 

wygraliśmy wybory do Rady Miasta i Rady Powiatu. Również 
dzięki Waszym głosom Robert Perkowski 

został ponownie burmistrzem w I turze, Ząbki mają też 
swojego przedstawiciela w Sejmiku Wojewódzkim 
w osobie Jacka Sasina. To duże poparcie i zaufanie
jakim nas obdarzyliście jest dla nas zobowiązaniem 

do ciężkiej pracy dla dobra społeczności Ząbek. 
Jeszcze raz dziękujemy.

Piotr Uściński
Przewodniczący Koła PiS w Ząbkach

Szanowni Mieszkańcy

Pragnę gorąco podziękować wszystkim za zaufanie, 
którym Państwo mnie obdarzyliście, oddając głos 
na moją kandydaturę w wyborach do Rady Miasta. 

Z pozdrowieniami
Zofi a Dąbrowska
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Wybory już za nami. 
Pierwsza tura dała ostateczne 
rozstrzygniecie jeśli chodzi o 
urząd burmistrza. Ponad 
70-procentowe poparcie to 
znakomity wynik świadczący 
o bardzo dużym zaufaniu ze 
strony mieszkańców. Jak Pan 
ocenia ten wynik? 

Po pierwsze, bardzo dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy tak licznie obdarzyli mnie 
swoim zaufaniem. Dziękując 
jednocześnie zapewniam, że 
zrobię wszystko, by nie za-
wieść tego zaufania, aby Pań-
stwo przekonali się, że te kolej-
ne 4 lata będą również okresem 
ciężkiej pracy na rzecz Ząbek. 
Myślę, że efekt tej pracy będzie 
widoczny. 

A jak Pan ocenia przebieg 
kampanii wyborczej, która po-
przedzała sam akt głosowania?

Kampania wyborcza rządzi 
się swoimi prawami. Jest na 
pewno okresem bardzo specy-
fi cznym i nietypowym, bo nie 
odzwierciedlającym, całego 
pozostałego okresu kadencji. 
Bardzo się cieszę, że mieszkań-
cy to dostrzegli i w głosowaniu 
udzielili mi poparcia. Mimo 
momentami agresywnej kam-
panii mieszkańcy bez większe-
go trudu potrafi li odfi ltrować 
rzeczy, które są tylko i wyłącz-
nie samą kampanią wyborczą, 
które stanowią element gry i 
marketingu od rzeczywistej 
pracy, rzeczywistych działań i 
prawdziwych programów wy-
borczych.

Trzeba przyznać, że 70 
–procentowe poparcie to bar-
dzo dobry wynik. Taki wynik 
stosunkowo łatwo jest uzyskać 
w przypadku gdy jest dwóch 
kandydatów. Natomiast w 
przypadku 4 kandydatów, 
tak jak to miało miejsce w 
tym roku, i co trzeba uczci-
wie przyznać dość silnych, bo 
są to znane osoby w Ząbkach 
bardzo możliwa była druga 
tura. Wybory jednak poka-
zały, że Pana kontrkandydaci 
nie uzyskali takiego poparcia 
jak urzędujący burmistrz. 
Co zadecydowało, że wynik 
jest tak znakomity?

Myślę, że zdecydowały głów-
nie rozpoczęte i zrealizowane 
inwestycje. Każdy mógł sobie 
porównać, co było 4 lata temu 
obiecane, a co z tych obietnic 
zostało zrealizowanych. To 
chyba jest najlepszą kampanią. 
Jest takie powiedzenie, które 
mówi, ze kampania wyborcza 
zaczyna się już dzień po wy-
borach. I to jest autentyczna 
prawda. Myślę, że trzeba się 
tym kierować.  

Już następnego dnia po 
wyborach trzeba mocno pra-
cować, ze świadomością, że 
każdy ruch, każda decyzja jest 
oceniana przez naszych wybor-
ców, a zatem musi spełniać ich 
oczekiwaniach. Trzeba mieć 
też świadomość misji, wizji 
rozwoju naszego miasta. 

Jestem mieszkańcem Ząbek 
praktycznie od urodzenia i to 
jest moje miasto. Szczerze mi 
zależy, aby to miasto pięknia-
ło, zmieniało się na plus, by 
moi sąsiedzi mogli mi, idąc 
na spacer, pogratulować, a ja 
mógłbym im powiedzieć pro-
sto w oczy, że to jest dla mnie 
również ważne jako mieszkań-
ca Ząbek.

Oczywiście w naszym mie-
ście jest jeszcze bardzo dużo do 
zrobienia, i nikomu nie staram 
się powiedzieć, że wszystko, 
co trzeba było już zostało zro-
bione, bo byłoby to nieprawdą. 
Oczywiście zainicjowaliśmy te 
największe sprawy, a teraz bę-
dziemy schodzili od ogółu do 
szczegółu. 

W poprzedniej kadencji 
było zrealizowanych i rozpo-
czętych mnóstwo inwestycji.  
Można byłoby pogrupować 
je na te duże kubaturowe, jak 
przedszkole, trybuna, basen, 
ale także wiele inwestycji li-
niowych takich jak wodociągi 
i drogi. Czy w tym kolejnym 
czteroleciu będzie położony 
nacisk na innego typu inwe-
stycje, czy będzie to kontynu-
acja?

Jeśli chodzi o duże kuba-
turowe inwestycje to w dużej 
mierze będzie to kontynuacja 
tego, co już zostało rozpoczę-
te, a więc: basen miejski, wie-
lofunkcyjny obiekt sportowy, 
jakim jest trybuna.

Receptą na sukces jest codzienna praca
Rozmowa z burmistrzem Robertem Perkowskim

To są inwestycje duże, cza-
sochłonne i kapitałochłonne. 
Dlatego one będą dominujące, 
ale nie będą jedyne. W zależ-
ności od naszych możliwości 
fi nansowych mamy zamiar 
również w rozpoczynającej się 
kadencji rozbudować Szkołę 
Podstawową nr 3, wybudować 
nowe przedszkole w północnej 
części Ząbek. 

Jeśli chodzi o inwestycje 
infrastrukturalne, to bardzo 
ważną sprawą są wodociągi, 
z dwóch powodów. Pierwszy 
to oczywiście chęć doprowa-
dzenia dobrej jakości wody 
do mieszkańców Ząbek. Drugi 
element to zamiar zamknięcia 
tematu budowy infrastruktu-
ry podziemnej, po to, by móc 
budować drogi i w sposób do-
celowy uporządkować miasto, 
stawiając przysłowiową krop-
kę nad „i”. Tam, gdzie tego 
wodociągu jeszcze nie ma, 
tam nie budujemy dróg. Brak 
wodociągu jest często tym ha-
mulcowym dalszego rozwoju 
na danej ulicy, czy w danym 
rejonie. 

Wróćmy jeszcze na chwilę 
do okresu kampanii wybor-
czej. Jest to bowiem nie tylko 
okres ubiegania się różnych 
komitetów o poparcie spo-
łeczne, ale również przed-
kładanie różnych pomysłów. 

Niektóre z nich mogłyby być 
cenne. Czy pojawiły się takie 
pomysły, nawet przedstawio-
ne przez konkurencję, które 
warto byłoby zrealizować?

Na pewno jeśli takie się po-
jawią to będziemy je gorąco 
wspierali.  Jeśli będą miały 
odpowiednie uzasadnienie, 
to oczywiście warto je zreali-
zować. Natomiast mam takie 
wrażenie, że podczas tych 
wyborów nie padło zbyt dużo 
nowych pomysłów. Moim 
zdaniem programy wyborcze 
różnych komitetów były zde-
cydowanie słabsze niż 4 lata 
temu. Być może dlatego, że 
większość inwestycji o któ-
rych różne komitety pisały 4 
lata temu zostały już zreali-
zowane lub są w trakcie reali-
zacji. Wszystkie szkoły są już 
wyremontowane, wyglądają 
prawie jak nowe. Wybudowa-
ne jest nowoczesne przedszko-
le, o które wiele opozycyjnych 
komitetów zabiegało, a potem 
zapominali o tym. Została za-
inicjowana budowa basenu, 
trybuny głównej, tunelu. Być 
może skromność tegorocznych 
programów wynikała z tego, 
że te najważniejsze potrzeby 
zostały zauważone i są zreali-
zowane lub w trakcie realiza-
cji. Oczywiście będę wspierał 
nowe pomysły.
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Szanowni Państwo,

W ulotce było napisane, że 4 worki będą zabierane tylko 
sprzed posesji, do których przylegają publiczne trawniki, 
drzewa i krzewy. Więc proszę mi wytłumaczyć, dlaczego 
sprzed mojej posesji został zabrany tylko jeden worek - zie-
lony a 3 inne pozostawiono (...)

Mieszkanka
Odpowiedź:
Firma, z którą podpisano umowę na odbiór odpadów biode-

gradowalnych, zbierała tylko worki w zielonym kolorze, po-

nieważ takie były warunki podpisanej umowy. Worki te zostały 
wyprodukowane z folii ulegającej rozkładowi i dlatego też ze-
brane liście oraz trawa powinny zostać wystawione właśnie w 
nich, tak aby później nie było potrzeby dodatkowej utylizacji 
worków innego rodzaju. 

Worki nieprzeźroczyste, a szczególnie w kolorze czarnym, 
nie były odbierane, aby uniknąć sytuacji, gdzie w takich wła-
śnie workach znajdowały się odpady nie nadające się do kom-
postowania.

Patrycja Żołnierzak
Sekretarz Miasta Ząbki

Faktycznie one mogą się 
pojawić, ponieważ nowa rada 
miejska w 50% to będą nowi 
ludzie, którzy będą mieć nowe 
pomysły lub inne spojrzenie 
na sprawy samorządowe.

Jak Pan ocenia możliwości 
współpracy z radą? Jakie są 
tutaj ewentualne zagrożenia 
dla tej współpracy?

Wierzę w ludzi i jestem 
przekonany, że ta współpraca 
się ułoży dla dobra Ząbek. W 
końcu każdy z radnych rów-
nież ja startowaliśmy z intencją 
rzetelnej pracy na rzecz Zą-
bek. Dlatego wierzę w to, że ta 
współpraca będzie przebiegała 
pozytywnie i że nikt nie będzie 
starał się tych wyborów trakto-
wać jako podziału zwycięskich 
łupów, jak to się niestety w nie-
których samorządach dzieje. 
Przede wszystkim mamy robić 
to, do czego zostaliśmy przez 

Miasto wynajęci, zatrudnieni. 
Naszymi pracodawcami, zle-
ceniodawcami są mieszkań-
cy. Mamy dbać o to, aby ich 
potrzeby były zaspokajane. 
Oczywiście te potrzeby są cza-
sami wzajemnie wykluczające 
się, sprzeczne, nie możliwe do 
zrealizowania w tak krótkim 
czasie. Ale mając  na uwadze 
dobro ogółu trzeba po prostu 
je realizować i systematycznie 
przeć do przodu w rozwoju na-
szego miasta. 

Wybory samorządowe w 
2010 r. to nie tylko osobisty 
sukces burmistrza czy więk-
szości radnych miejskich, ale 
też kandydujących mieszkań-
ców Ząbek do radu powiatu 
czy sejmiku wojewódzkiego. 
Wszystkie znaki na niebie 
wskazują, że nowy starosta 
będzie pochodził właśnie z 
Ząbek. Z Ząbek pochodzi 

również radny do sejmiku 
mazowieckiego. Na tle całe-
go powiatu wołomińskiego 
wydaje się, że to Ząbki stały 
się kuźnią samorządowców 
wszystkich szczebli. Czy bę-
dzie to mogło mieć jeszcze 
lepsze przełożenie na efek-
tywną współpracę z władzami 
powiatu czy województwa?

Miejmy taką nadzieję. Oczy-
wiście jedna jaskólka wiosny 
nie czyni i czasami radny czy 
kilku radnych nie zawsze jest 
w stanie pomóc tyle, ile mo-
gliby mając większość, ale jest 
to bardzo dobry krok i postęp 
w odpowiednią stronę.  Do tej 
pory reprezentacja nie tylko 
Ząbek, ale naszego powiatu 
była znikoma, praktycznie w 
ogóle jej nie było.  

Stad też niektóre problemy 
na szczeblu wojewódzkim nie 
zawsze były zauważane. 

Bardzo się cieszę, że Ząbki są 
liderem również i w tym zakre-
sie. Mam nadzieję, że te osoby, 
które dostały się do samorzą-
dów wyższego szczebla będą 
miały odpowiednie przełożenie 
i będą mogły również pomagać 
w rozwoju Ząbek.

Przy tej okazji chciałbym 
serdecznie pogratulować rad-
nym powiatowym: p. Piotrowi 
Uścińskiemu, który został wy-
brany starostą, p. Ryszardowi 
Walczakowi oraz p. Januszowi 
Chibowskiemu. Gratuluję wy-
granej, ale szczególnie ciepło 
gratuluję wygranej p. Jackowi 
Sasinowi, który został radnym 
do sejmiku województwa ma-
zowieckiego, uzyskując drugi 
wynik w województwie (gru-
bo ponad 50 tys. głosów). Jest 
to bardzo silny mandat, dzięki 
któremu będzie w stanie wspo-
móc nasze miasto. 

Dziękuję za rozmowę.

Listy Mieszkańców

1. W sprawie sposobu prowadzenia akcji 
    „Jesienne sprzątanie liści”.
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Przy uroczystym poświęceniu ko-
ścioła powraca się do historii parafi i 
oraz okoliczności, w których kościół 
był budowany.

Parafi a Świętej Trójcy w Ząbkach 
została erygowana przez kard. Alek-
sandra Kakowskiego w 1919 roku z 

części parafi i praskiej Św. Michała i 
Św. Floriana w Warszawie. Wcześniej  
już w 1914 roku ze względu na dużą 
odległość od parafi alnego kościoła na 
Pradze w Warszawie, mieszkańcy Zą-
bek pomyśleli o własnej świątyni. Na 
krótko przed I Wojną Światową hrabia 

Kościół pw. Świętej Trójcy poświęcony

Szanowni Państwo,

Jak już wielokrotnie informowałam 
Państwa (również na łamach gazety 
samorządowej), Msza Święta ząbkow-
skiego Koła Przyjaciół Radia Maryja 
sprawowana jest w kościele Św.Trójcy 
13 dnia każdego miesiąca o godz.18:00. 
Tuż po Mszy Św. odbywają się spotka-
nia formacyjne, które prowadzi ks. pra-
łat Tadeusz Karolak. Każde spotkanie 
śmiało można nazwać rekolekcjami.

Pragnąc Państwu przybliżyć choć w 
niewielkiej części tematy naszych spo-
tkań, wspólnie z księdzem prałatem po-
stanowiliśmy zamieszczać je w gazetce 
„Co słychać”.

Choć felietony poniższe nie będą 
ukazywały się na bieżąco z każdego 
spotkania, to jednak pragnieniem moim 
i ks.T.Karolaka jest przybliżenie tema-
tów jak poruszamy na spotkaniach Koła 
Przyjaciół Radia Maryja.

Dzięki m.in. tym przekazom mamy 
głęboką nadzieję, że nasze szeregi będą 
z miesiąca na miesiąc powiększać się. 
Zakładamy również, że potrzeba modli-
twy, przemiany duchowej, wzajemnego 
wsparcia i chrześcijańskiego patrzenia 
na otaczający nas świat, zachęci Państwa 
do czynnego uczestniczenia w życiu ząb-
kowskiej Rodziny Radia Maryja. 

Każdy człowiek staje nieustannie 
wobec konieczności wyboru wartości w 
wielorakim wymiarze: religijnym, mo-
ralnym, światopoglądowym a nawet w 
wymiarze codziennego życia.

Spróbujmy pokrótce przyjrzeć się 
tym wyborom.
a. w wymiarze religijnym;

Coraz częściej spotykamy się z bluź-
nierstwami, czyli obrażaniem lub profa-
nowaniem uczuć, które dla człowieka 
wierzącego są rzeczą najświętszą. Przy-

Z  ŻYCIA  K.P.R.M.  PRZY  PARAFII ŚW. TRÓJCY

Adam Roniker rozpoczął starania ma-
jące na celu wzniesienie murowanej 
świątyni. Wojna nie pozwoliła na reali-
zację tych planów i budowę odłożono 
na czas nieokreślony. W tym czasie 
łatwiejszy był dostęp do drewna. W 
związku z tym w przeciągu 6 miesię-
cy pobudowano tymczasowy kościół 
drewniany z dzwonnicą. Wczesną 
wiosną, w 1936 roku, dzięki staraniom 
ks. Jana Sitnika rozpoczęła się budowa 
murowanego kościoła według planów 
inż. arch. Jana Kamińskiego. 30 maja 
1936 roku abp Stanisław Gall poświę-
cił i wmurował kamień węgielny, a 
w lipcu 1937 roku ks. prał. Stanisław 
Mystkowski poświęcił mury świątyni. 
W 1944 roku na skutek działań wojen-
nych poważnemu uszkodzeniu uległy 
dach i sklepienie świątyni. Naprawę 
tych uszkodzeń i prace wykończenio-
we zamknięto w 1948 roku. Na prze-

łomie lat 70-tych i 80-tych ks. prał. 
Tadeusz Karolak zbudował wieże.  
Wiele osób zastanawia się nad tym, 
dlaczego ta uroczystość odbyła się po 
ponad 70-ciu latach .Być może księża 
proboszczowie traktowali poświęcenie 
murów tego Kościoła przez ks. prałata 
Stanisława Mystkowskiego jako osta-
teczne. Warto w tym momencie uświa-
domić sobie, że historią ludzi kieruje 
Boża Opatrzność. Być może Pan Bóg 
chciał, by ta uroczystość odbyła się po 
beatyfi kacji Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Wybieranie i uświęcenie miejsca przez 
Pana Boga dokonuje się przez posługę 
księży biskupów, a także przez posyła-
nie tam ludzi świątobliwych- mężnych 
wyznawców gotowych swe życie od-
dać, by chwała Boża mogła się docie-
rać jak najdalej.

Niech poświęcona w dniu 
17.10.2010 roku Świątynia Św. Trójcy 
w Ząbkach uświęca nasze życie- nasze 
Świątynie ciała.

ks. proboszcz Edward Kowara

kładem niech będzie paradowanie ulica-
mi Warszawy ośmiu kobiet przebranych 
z Matkę Najświętszą w strojach, którymi 
okryte są najbardziej szanowane wize-
runki Maryi na świecie.

Drugim przykładem niech będą pro-
fanacje Krzyża na Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie przed Pałacem 
Prezydenckim.
b. w wymiarze moralnym;

W telewizji pokazywana była re-
klama (kilkadziesiąt razy dziennie), w 
której panna młoda odrzuca zobowią-
zania ślubne, przy aplauzie uczestników 
ceremonii. Czyżby chodziło tu tylko o 
reklamę telefonii? Filmy, wypowiedzi 
znanych artystów i polityków chwa-
lących się ilością żon, mówiących o 
względności poczynionych postanowień 
ślubnych, nie uwzględniających tragedii 
rodzinnych i krzywdy dzieci, stały się 
dziś normą. Skądinąd dobrzy a nawet 
pobożni ludzie upominani, dlaczego żyją 
bez ślubu, jakże często odpowiadają, „że 
dziś jest taki zwyczaj, taka moda”. 

Czyżby tylko chodziło o brak kryty-
cyzmu?
c. w wymiarze światopoglądowym;

W tym samym wymiarze, w którym 
przyszłość narodu, gospodarka, ludzka 
praca, godność człowieka stoją pod zna-
kiem zapytania. Jednym z przykładów 
zagubienia patriotycznego niech będzie 
przykład postawienia okazałego pomni-
ka najeźdźcom bolszewickim z 1920 
roku na polach pod Ossowem.
d. w życiu codziennym;

Mając potrzebę natychmiastowej 
pomocy udałem się do okulisty, w jed-
nym z ośrodków zdrowia. Otrzymałem 
informację od pielęgniarki, że mogę być 
przyjęty dopiero za pół roku.

Tego faktu nie trzeba komentować. 
Podobnie jak nie komentuje się straj-
ków górników, personelu szpitalnego, 
pracowników wielkich instytucji, sprze-
dawanych zachodnim inwestorom, bez 
zapewnienia pracy. Środki masowego 
przekazu mówią, że wszystko jest w 

porządku, a jeżeli dzieje się coś złego, 
to winę zwala się na Kościół. Dlaczego 
mamy religię w szkole, jeżeli kosztuje to 
2 miliardy złotych rocznie. To kościół 
jest winien, że nie usunięto natychmiast 
Krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego? 

Ostatnia szokująca propozycja, to 
usunięcie duchownych z publicznego 
życia narodu. 

Czyżby kapłan nie był obywatelem 
swego kraju i nie miał własnych poglą-
dów? Itd., itd.

Wśród tych wyborów stajemy jesz-
cze przed problemem ustosunkowania 
się do Radia Maryja, Telewizji Trwam, 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej oraz badań geotermalnych 
podejmowanych przez Ojca Tadeusza 
Rydzyka.

Pomijam tu wszelkie działania dusz-
pasterskie jak działalność Biur i Kół 
Przyjaciół Radia Maryja, zanoszoną po 
wielokroć w ciągu dnia modlitwę, ka-
techizację, propagowanie kultury mo-
ralnej, audycji fi lmowych i radiowych, 
wreszcie ukazywanie prawdziwego ob-
licza Polski.

To właśnie o. T. Rydzykowi należy 
się okazały pomnik. A przecież, czy wy-
lano na kogokolwiek więcej pomyj jak 
na tego człowieka? 

Wszystkie dzieła zainicjowane przez 
o. T. Rydzyka jednak ciągle trwają i na-
dal się rozwijają, bo jest to dzieło nie tyl-
ko człowieka, ale przede wszystkim jest 
to dzieło samego Boga. Nic dziwnego, 
że w swoim czasie Ojciec Święty Jan 
Paweł II powiedział:

„CODZIENNIE DZIĘKUJĘ 
BOGU, ŻE JEST W POLSCE TAKIE 
RADIO, CO SIĘ NAZYWA – RA-
DIO MARYJA” !

Radio Maryja utrzymuje się tylko z 
ofi ar składanych dobrowolnie przez lu-
dzi dobrej woli. 

Nie otrzymuje żadnych dotacji 
państwowych. A mimo tych trudno-
ści nadal trwa!

Z całą pewnością jest więc za tym 

dziełem opatrzność Boża i Maryja Pan-
na-Gwiazda Ewangelizacji.

Zastanówmy się zatem co my osobi-
ście robimy dla Radia Maryja?
Dlaczego stoję obok?
Dlaczego idę z tymi, którzy niszczą to 
Boże dzieło?
Dlaczego jestem obojętny?

A przecież Radio Maryja i Telewizja 
Trwam dają nam odpowiedź na wszyst-
kie podstawowe pytania związane z 
egzystencją religijną i patriotyczną każ-
dego z nas.

Nie dajmy sobie wmówić, że tylko 
starsze kobiety i chorzy słuchają Radia 
Maryja. 

Jest zupełnie inaczej!
Zjazdy modlitewne na Jasnej Górze 

młodzieży słuchającej Radia Maryja li-
czą dziesiątki tysięcy osób. W podobnej 
liczbie uczestniczą dzieci z Podwórko-
wych Kół Różańcowych.

Około tysiąca studentów uczy się w 
Wyższej Szkole Kultury Społecznej i 
Medialnej w Toruniu. Uczelnia ta zaj-
muje drugie miejsce w rankingach wyż-
szych uczelni.

Co sprawia, że tak mało interesujemy 
się Radiem Maryja?

Wszelkie złe opinie pochodzą od wro-
gów Kościoła. I my często je przyjmuje-
my będąc pod przemożnym wpływem 
tego o czym wspomniałem na początku.

Słuchajmy Radia Maryja, a nie bę-
dziemy tacy naiwni. 

Obserwujmy upowszechniającą się 
płyciznę zainteresowań i reagujmy na nią. 

Szukajmy tego co jest prawdziwą 
wartością.

Nie bójmy się okazywać, że wszystko 
co Boże nie jest nam obce.

Wspierajmy modlitewnie i fi nansowo 
Radio Maryja. 

Bądźmy rzecznikami Bożej sprawy.
 

Ks. prałat Tadeusz Karolak, 
Animator Duchowy K.P.R.M.
Danuta Filipiak-Kowalczyk, 

Przewodnicząca K.P.R.M.
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Mając na względzie wychowanie młodzieży w duchu umiłowania Oj-
czyzny i poszanowania tradycji, pamiętamy o corocznych obchodach 
Święta Niepodległości.

11 listopada br., z okazji tak ważnego święta narodowego, wystawiony 
został dla mieszkańców Ząbek okolicznościowy montaż słowno-muzycz-
ny. Występ młodzieży poprzedziła uroczysta msza święta, odprawiona w 
kościele Miłosierdzia Bożego, po której uczniowie Gimnazjum nr 2 im. 
ks. J. Popiełuszki, pod kierunkiem pań: Anny Kozioł, Jadwigi Żaboklic-
kiej i Doroty Bisialskiej, zaprezentowali inscenizację patriotyczną. Pro-
gram przygotowany przez uczniów z koła teatralnego, został wystawiony 
dla całej społeczności szkolnej, a rodzice mieli okazję podziwiać występ 
swoich dzieci przed listopadowymi zebraniami z wychowawcami i dyrek-
cją szkoły. 

PS. Pragnę złożyć gorące podziękowania dyrektorowi MOK-u, p. Sła-
womirowi Skotnickiemu za wieloletnią owocną współpracę, która skutku-
je tak cennymi  inicjatywami patriotycznymi. 

Małgorzata Zyśk

Święto Niepodległości w Gimnazjum Nr 2

W strugach wieczornego deszczu 
na ząbkowski peron wysypało się z 
pociągu około pięćdziesięciu chłop-
ców ubranych w długie płaszcze, 
kaszkiety, kapelusze. Część z nich 
w nikłym świetle latarni dostrzegła 
postać w stroju polskiego ofi cera. 
Krótka wymiana zdań, pośpieszne 
nawoływania i już po chwili wszy-
scy ruszyli w kierunku Gimnazjum 
nr 2. Tak, 12 listopada, rozpoczął się 
kolejny Zlot Niepodległości Skau-
tów Europy Hufca Radomskiego.

Zlot Niepodległości w Hufcu Ra-
domskim to dwu-trzydniowa gra o 
tematyce patriotycznej, nie zawsze 
związanej z rocznicą 11 listopada. 
W tym roku fabułą gry miejskiej 
były przygotowania do Powstania 
Warszawskiego. Gimnazjum nr 2 
w Ząbkach, stanowiące bazę dla 
przyszłych powstańców, gościło 12 
zastępów z 5 drużyn. W piątek po 
kolacji harcerze zajęli się rozszyfro-
wywaniem rozkazów, aby nazajutrz 
z samego rana ruszyć do akcji. Do 
ich zadań należało między innymi 
tropienie potencjalnych kolaboran-
tów, fotografowanie ich spotkań z 

niemieckimi ofi cerami oraz posile-
nie się w barze mlecznym. Dzień za-
kończyła projekcja fi lmu „Godzina 
W”. W niedzielę wszyscy udali się 
na Mszę Świętą, po której odbyły się 
apele drużyn wraz z przyrzeczenia-
mi.  Ostatnim zadaniem zastępów 
było odnalezienie i symboliczne 
dokonanie egzekucji śledzonych w 
dniu poprzednim kolaborantów. Na 
koniec skauci zebrali się na Placu 
Piłsudskiego, gdzie odbył się apel 
kończący Zlot i ogłoszenie zwy-
cięzcy.

Organizatorzy i uczestnicy Zlo-
tu pragną wyrazić swoje serdecz-
ne podziękowania ks. Andrzejowi 
Kopczyńskiemu – proboszczowi 
parafi i p.w. Miłosierdzia Bożego – 
za umożliwienie nam służby litur-
gicznej, ks. Markowi Janickiemu 
za obecność na apelach jednostek, a 
także pani Małgorzacie Zyśk – dy-
rektor Gimnazjum nr 2 im. Bł. Księ-
dza Jerzego Popiełuszki w Ząbkach 
– za udostępnienie nam budynku 
szkoły.

Marcin Jędrzejewski HO, 
drużynowy 3ciej Radomskiej FSE

Zlot niepodległościowy 
w ZąbkachPrzedszkole Niepubliczne „Smyk” w Ząbkach uroczyście obchodziło 

Dzień Niepodległości.
Cała sala była przyozdobiona rysunkami i fl agami a dzieci miały przy-

pięte kwiatki biało czerwone.
Wszystkie dzieci zaśpiewały na początek hymn Polski a potem było 

dużo piosenek żołnierskich i wierszyków w wykonaniu uczniów zerówki, 
starszaków (gdzie grała na gitarze p. Agnieszka), średniaków i średniacz-
ków.

Maluszki zaś pięknie cichutko siedząc słuchały, co się dzieje.
Niejednej pani łezka się w oku zakręciła, widząc z jak wielkim przeję-

ciem dzieci recytowały swoje wiersze.
Uwiecznieniem tego dnia był wielki tort w kształcie fl agi i zapalone 

na nim świeczki, które wszyscy razem zdmuchnęli. Następnie tort został 
podzielony i ze smakiem zjedzony.

Bożena Matera

Dzień Niepodległości 
w „Smyku”
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W porozumieniu z Radą Ro-
dziców Publiczne Przedszkole 
Nr 3 "Skrzat" zaopiekowało się 
kangurzycą z warszawskiego 
ZOO. Adopcja ta ma na celu 
uwrażliwienie dzieci na los 
zwierząt oraz zaciekawienie ich 
trybem życia oraz sposobem 
opiekowania się nimi. Dlatego 
też ogłosiliśmy w przedszko-
lu konkurs "Szukamy imienia 
dla kangurka", którego główną 
nagrodą były bilety do ZOO. 
Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpiło 18.X.2010 r. Jury spo-
śród wszystkich wspaniałych 
propozycji wybrało tę jedyną. 
Nasza kangurzyca będzie miała 
na imię ELDA. Autorką zwycię-
skiego imienia jest Aleksandra 
Wacholska (lat 6). Wybór został 
uzasadniony tym, że w języku 
elfi ckim słowo "elda" znaczy 
elf. Nasze przedszkole nazywa 
się "Skrzat", czyli elf, krasnolu-
dek. Wszystkich, którzy będą w 

Adopcja kangurzycy 
przez Publiczne Przedszkole
Nr 3 "Skrzat"

Dyrektor Publicznego Przedszko-
la Nr 3 "Skrzat" w Ząbkach, Pani 
Jolanta Salak otrzymała wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie „DY-
REKTOR PRZEDSZKOLA 2010” 
w kategorii "Ewaluacja wewnętrz-
na, a rozwój przedszkola - przykład 

Wielkie wyróżnienie 
dla Publicznego Przedszkola 
Nr 3 "Skrzat"

Kolejny raz Citi Handlowy ogłosił konkurs dla pracowników „Wolontariusz 
na bank!”, w którym mogli oni zgłaszać własne inicjatywy wolontarystyczne. 
Ideą akcji jest rozwiązywanie realnych problemów społeczności, w których na 
co dzień żyją pracownicy banku. W ten właśnie sposób, dzięki zaangażowaniu 
i współpracy ze szkołą pani M. Predi – mamy naszego przyszłego ucznia – 
powstał projekt „Przyjazna klasa”. 

Po uzyskaniu aprobaty komisji konkursowej oceniającej zgłoszone projekty 
otrzymaliśmy ponad 4 tysiące złotych na jego realizację. Za tę kwotę zakupili-
śmy farbę do odnowienia sali,  meble, dywan oraz pomoce dydaktyczne. 

Wolontariusze pomogli w malowaniu ścian oraz rozstawieniu mebli. W 
prace aktywnie włączyły się opiekunki sali panie Ewa Stolarska i Grażyna 
Jóźwiak oraz dyrekcja szkoły z panią dyrektor Agnieszką Piskorek na czele. 
Sfi nalizowanie prac nad projektem miało miejsce 30.10.2010r. W czystej, od-
nowionej sali, na kolorowym dywanie obok nowych mebli „wolontariusze na 
bank” rozłożyli teatrzyk i przez chwilę poczuli się jak dzieci. 

Mamy nadzieję, że będzie to prawdziwa „przyjazna klasa” dla naszych 
uczniów. Dziękujemy pani M. Predi za zainteresowanie potrzebami szkoły i 
bezinteresowną pomoc. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim rodzicom naszych uczniów, którzy w różny sposób wspierają dzia-
łania szkoły i polecamy się na przyszłość.

wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 
Małgorzata Marzec

Projekt „Przyjazna klasa”
Dzięki wsparciu fundacji bankowej im. L. Kronenberga udało się 

Szkole Podstawowej Nr 1 odnowić i wyposażyć jedną z sal lekcyjnych 
klas I – III.

dobrej praktyki", adresowanym do 
wszystkich dyrektorów przedszkoli 
publicznych i prywatnych. 

W tej kategorii przyznano dwa 
wyróżnienia, a jedno z nich przypa-
dło nam w udziale.

Konkurs został zorganizowany 
przez Dom Wiedzy i Instytut Raabe 
we współpracy z miesięcznikiem 
"Wychowanie w przedszkolu", "Mo-
nitorem prawnym Dyrektora Przed-
szkola" oraz "Menagementem w 
przedszkolu". 

Jest to nagroda dla dyrektora, ale 
również dla całego zespołu placów-
ki, który poprzez swoje zaangażowa-
nie i twórczą pracę, przyczynił się do 
otrzymania tego wyróżnienia. 

ZOO zapraszamy do odwiedza-
nia naszej kangurzycy oraz dzie-
lenia się z nami jej fotografi ami 
lub narysowanymi przez dzieci 
portretami Eldy. 

Zdjęcia można przysyłać na ad-
res: pp3bkonopko@op.pl 
Opublikujemy je na naszej stro-
nie internetowej.
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Zakończyły się eliminacje do XIII 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w sztafetowych i indywidual-
nych biegach przełajowych. Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Ząbkach może uznać je 
za bardzo udane.

W biegach indywidualnych ucznio-
wie naszej szkoły okazali się najlepsi 
w powiecie wołomińskim, a także w 
zawodach międzypowiatowych, aż 
siedmioro z nich zakwalifi kowało się do 
biegów fi nałowych na Mazowszu. Są to: 
Lidia Niemira, Aleksandra Waćkowska, 
Adam Szatybełko, Mateusz Ryciuk, 
Artur Kopczyński, Ziemowit Nizioł, 
Maciej Foryś. Ich liczba i postawa są 
gwarantem wysokiego miejsca naszej 
szkoły na Mazowszu.

Wielkich emocji dostarczyły też biegi 
sztafetowe 10 x 800m. Obie nasze szta-
fety wygrały zawody powiatowe i były 
faworytami biegów międzypowiato-
wych. Dość łatwo udało się wykorzystać 
tę szansę dziewczętom, które wygrały z 
dużą przewagą prowadząc od czwartej 
zmiany.

Natomiast chłopcy, i my razem z 
nimi, przeżyliśmy prawdziwy horror. W 
wyniku awarii sprzętu nagłaśniającego i 
nieuwagi organizatorów bieg rozpoczęto 
bez naszego zawodnika pierwszej zmia-
ny. Kiedy się zorientowaliśmy rywale 
przebiegli już około 200 metrów. Na tej 
zmianie biegł Maks Góra, który przy-
tomnie pobiegł na linię startu i rozpoczął 
pogoń za innymi sztafetami. W tym mo-

Sportowe wiadomości z „Dwójki”
mencie nasza strata wynosiła już jedną 
minutę i dwadzieścia sekund. Nasi za-
wodnicy odrabiali po kilka sekund, ale 
do czwartej zmiany odległość do innych 
malała bardzo powoli. Wtedy do biegu 
przystąpili nasi reprezentanci, którzy 
kilka dni wcześniej uzyskali awans na 
XIII MIMS w biegach indywidualnych. 
Każdy z nich odrobił ponad 10 sekund, 
a Artur Kopczyński aż 26 sekund. I wła-
śnie ten członek sztafety biegnący na 
dziewiątej zmianie wyprowadził nasz 
zespół na prowadzenie. Dziesiąta zmia-
na, na której biegł Patryk Jóźwik, już 
tyko dopełniła formalności.

Jednak nie mogliśmy się jeszcze 
cieszyć z wygranej, gdyż organizatorzy 
nie mogli uwierzyć, że odrobiliśmy taką 
stratę.

Na szczęście opiekun drużyny z 
Tłuszcza, która zajęła drugie miejsce, 
zapewnił ich, że nasza sztafeta jest tak 
silna, iż na zawodach powiatowych wy-
przedziła ich o ponad 400 metrów.

Ofi cjalne wyniki spotkały się z wi-
watem nie tylko naszej szkoły ale i całej 
widowni.

Myślę, że  ta „przygoda” bardzo 
wzmocni psychikę naszych drużyn i 
odegra znaczące role na mistrzostwach 
Mazowsza.

Udział w fi nale Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej jest nagro-
dą dla tych szkół, którym uda się poko-
nać poszczególne szczeble zawodów w 
każdej dyscyplinie począwszy od rejo-
nowych poprzez powiatowe a następnie 
międzypowiatowe. Zajęcie pierwszego 
miejsca w tych ostatnich gwarantuje 
udział w zawodach Mazowieckich. Tu 
spotykają się już sami najlepsi walcząc 
o tytuł mistrza Mazowsza. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w roku 
szkolnym 2009/10 znalazła się ponownie 
w czołówce województwa. W podsumo-
waniu szkół podstawowych zajęliśmy 
III miejsce, lepszymi od nas okazały się 
tylko dwie szkoły warszawskie. Pragnę 
przypomnieć, że nie jest to nasz pierw-

szy sukces, gdyż od 2000 roku staliśmy 
na podium już czterokrotnie w tym trzy 
razy na najwyższym stopniu. 

Na ubiegłoroczny sukces złożyły się 
starty naszych podopiecznych w trzech 
dyscyplinach lekkoatletycznych. 

Największy sukces odniosła sztafeta 
biegowa  10 x 800 m. dziewcząt zdo-
bywając złoty medal w zawodach, które 
odbyły się w Ostrołęce na wiosnę.

Mistrzostwo Mazowsza w tej dys-
cyplinie dziewcząt to największy 
sukces w historii naszej szkoły. Skład 
drużyny: Monika Kazimierczuk, Eliza 
Kosyl, Paulina Zaboklicka, Lidia Nie-
mira, Aleksandra Waćkowska, Jaśmina 
Owczyńska, Klaudia Adameczek, Alek-
sandra Mirkowicz, Magda Jabłońska, 

Łucja Siekierko, Kaja Czapiewska, 
Anna Badowska.

Drugim występem, który wpłynął 
na ten sukces były fi nały indywidual-
nych biegów przełajowych, w których 
dziewczęta (Lidia Niemira kl. IV, Ja-
śmina Owczyńska kl. V, Monika Kazi-
mierczuk, Aleksandra Mirkowicz, Łucja 
Siekierko, Paulina Zaboklicka z kl. VI) 
zdobyły drugie miejsce, a indywidualnie 
Lidia Niemira brązowy medal.

Trzecią koronną dyscypliną, w której 
nasza szkoła odnosi sukcesy jest czwór-
bój lekkoatletyczny (bieg na 60m, bieg 
na 600m, skok w dal i rzut piłeczką pa-
lantową), tym razem drużyna dziewcząt 
w składzie: Klaudia Adameczek, Łucja 
Siekierko, Magda Jabłońska, Monika 

III miejsce ząbkowskiej „Dwójki” 
na XII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Dziękujemy za doping oraz podtrzy-
mywanie na duchu, obecnej na zawo-
dach, Pani Dyrektor Irenie Małyszczuk, 
która dziękując i gratulując naszym 
zwycięskim drużynom miała w oczach 
łzy wzruszenia. 

Życzymy sobie jeszcze wielu takich 
przyjemnych chwil związanych ze zwy-
cięstwami naszych uczniów, ale nieko-
niecznie muszą być okupione aż takimi 
nerwami.

Dariusz Redman
nauczyciel w-f

SKŁADY SZTAFET:
1. Jaśmina Owczyńska
2. Katarzyna Kielar
3. Patrycja Szczepanik
4. Weronika Kopczyńska
5. Lidia Niemira
6. Karolina Mrówka
7. Ela Alberty
8. Aleksandra Waćkowska
9. Ewelina Prusinowska
10. Paulina Murawska
11. Klaudia Dmochowska
12. Paulina Raczek 
13. Kamila Jabłońska
14. Kaja Czapiewska

1. Maksymilian Góra
2. Adam Szatybełko
3. Maciej Foryś
4. Ziemowit Nizioł
5. Dominik Sadowski
6. Mateusz Ryciuk
7. Artur Kopczyński
8. Patryk Jóźwik
9. Robert Biernacki 
10. Norbert Tomczak 
11. Mateusz Kania 

29 października w Ciechanowie odbyło się podsumowanie XII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, czyli nagrodzenie 
najlepszych szkół na Mazowszu, które rywalizowały w ubiegłym roku szkolnym w różnych dyscyplinach sportowych na terenie 
całego województwa.

Kazimierczuk, Paulina Zaboklicka, Ja-
śmina Owczyńska) zajęła IV miejsce.

W uroczystości, która odbyła się w 
jednej z ciechanowskich hal sporto-
wych, wzięło udział wielu działaczy 
sportowych województwa, którym 
sport dzieci i młodzieży szkolnej jest 
bardzo bliski; nauczyciele i dyrektorzy 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
którzy wspierają swoich podopiecznych 
w dążeniu do sukcesów sportowych; a 
także licznie zgromadzeni uczniowie 
szkół ciechanowskich.

Splendoru całej imprezie nadała 
obecność dwóch wspaniałych lekko-
atletów kulomiota  mistrza olimpij-
skiego i wicemistrza świata Tomasza 
Majewskiego i dyskobola wicemistrza 
olimpijskiego i wicemistrz świata Piotra 
Małachowskiego.

Obaj panowie nagradzali najlepsze 
szkoły, w tym także nas, a następnie roz-
dawali autografy i pozowali do zdjęć. 

Wręczaniu nagród towarzyszyły 
występy młodzieżowej grupy tanecznej 
oraz slajdy wykonane podczas igrzysk 
oddające piękno małego sportu i wielką 
radość uczestników tego wydarzenia.

Chciałabym bardzo serdecznie po-
gratulować i podziękować wszystkim 
uczennicom, które przyczyniły się do 
tego sukcesu. To wasze zwycięstwo, 
życzymy wam dalszych sukcesów w 
sporcie, to dzięki wam i waszym star-
szym kolegom ząbkowska „Dwójka” 
jest doskonale znana w świecie sportu 
szkolnego.

Dagmara Dobosz
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Naturalna dziecięca ciekawość świata i niespożyta energia sprawiają, że 
uczniowie doskonale czują się w roli fotoreporterów. Z ogromnym entu-
zjazmem przeprowadzają wywiady, fotografują ważne wydarzenia i podej-
mują pierwsze próby wypowiadania się w formach dziennikarskich. 

Przed przyszłymi dziennikarzami jeszcze wiele pracy – nauka trudniej-
szych gatunków, takich jak reportaż czy felieton, szlifowanie warsztatu 
językowego i praca nad kształtowaniem postawy dziennikarza-reportera, 
który nie goni za tanią sensacją, lecz stara się rzetelnie pokazywać prawdę 
i szanować prywatność swoich rozmówców. 

Nowe kółko dziennikarskie 
w SP Nr 1

W Szkole Podstawowej nr1 im. Gen. F. Kleeberga w Ząbkach po-
wstało koło dziennikarskie, które daje uczniom możliwość rozwijania 
rozmaitych pasji – coś dla siebie znajdują tu zarówno ci, którzy chcą 
nauczyć się mistrzowsko władać słowem, jak i tacy, których interesu-
je fotografi a. 

A oto fragmenty wypowiedzi uczniów poproszonych o opisanie dzia-
łalności kółka:

Na spotkaniach kółka najbardziej lubię te zadania, które wymagają od 
nas przeprowadzenia wywiadu i zilustrowania go zdjęciami. Tak właśnie 
widzę moją przyszłość, o tym marzę. Cieszę się też na myśl o planowanych 
wycieczkach – w listopadzie jedziemy do radia!

Sara Posłuszna, 5s
…………………………………………………………………………
Lubię wszystkie zadania dziennikarskie, a najbardziej – wywiady!

Maciek Łączyński, 4b
…………………………………………………………………………
Na spotkania naszego kółka przychodzi około 20 uczniów. Robimy tu 

dużo różnych rzeczy. Myślę, że najfajniejsze jest to, że uczymy się poprzez 
zabawę. W przyszłości chciałabym przeprowadzać prawdziwe wywiady i 
pisać do dużej gazety. 

Natalia Tarkowska, 5s 
…………………………………………………………………………
Bardzo lubię pisać artykuły i reportaże, ale najbardziej podoba mi się 

przeprowadzanie wywiadów z ciekawymi ludźmi. 
Grażyna Andrzejewska 5d
…………………………………………………………………………

Podobają mi się sposoby pracy na spotkaniach kółka. Dla mnie ważne 
jest to, że pomagamy sobie wzajemnie i uczymy się bez stresu i nudy, np. 
bawiąc się w reporterów. Dlatego uważam, że zorganizowanie dla uczniów 
takiego kółka było świetnym pomysłem. 

Amanda Rostek 5s

Opracowała:
opiekunka kółka dziennikarskiego,
polonistka Monika Staniszewska  

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
tak i w tym roku trzecioklasiści 
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach za-
prosili burmistrza naszego miasta 
na lekcję poświęcona strukturom 
samorządowym. Pan Robert Per-
kowski na 45 minut wcielił się w 
rolę nauczyciela i rozszerzył wie-
dzę uczniów na temat działalności 
Urzędu Miasta i podległych mu 
organów, zakresu kompetencji po-

szczególnych władz gminy oraz 
przedstawił zasady funkcjonowa-
nia samorządów. 

Następnie burmistrz odpowiadał 
na pytania uczniów, którzy chcieli 
dowiedzieć się więcej na temat in-
westycji rozpoczętych i planowa-
nych w naszym mieście.

Opiekunka Samorządu          
Uczniowskiego              

Agnieszka Iwanowska          

Lekcja z Burmistrzem

Dnia 20 listopada w Parafi i Świętej Trójcy odbył się Bal Andrzejowy. W 
programie znalazło się mnóstwo atrakcji: szalone tańce, zabawy oraz wiele 
konkursów między innymi taniec na gazecie, taniec z gwiazdami, konkurs 
na najlepszego tancerza „makareny”, konkurs na najszybsze jedzenie man-
darynek i wiele innych ciekawych konkursów. Dla dzieci czekały atrakcyj-
ne nagrody : słowniki do nauki angielskiego czy też piękne długopisy itp. 

W trakcie balu dzieci mogły posilić się z pełnego stołu słodkości, który 
ufundował Ksiądz Proboszcz Edward Kowara. 

Cały bal poprowadziła mgr Katarzyna Dzięcioł przy pomocy animato-
rów- Natalii Gilewicz, Marty Marzec, Julii Szymczak, Pawła Uścińskiego 
oraz Księdza Piotra Urbanowskiego.

Wszystkim, którzy wzięli udział w balu serdecznie dziękujemy i zapra-
szamy w styczniu na bal przebierańców.

Bal Andrzejowy

Podczas pierwszego wywiadu z burmistrzem Robertem Perkowskim
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Budynek przy ul. Powstańców służył już wcześniej jako obiekt oświa-
towy. Obecnie zanim stał się fi lią został gruntownie odnowiony. Są tam 
już prowadzone 4 oddziały przedszkolne SP Nr 3, do których uczęszcza 
niemal 100 przedszkolaków.

Obiekt został poświęcony przez miejscowego proboszcza ks. Sylwestra 
Ciesielskiego, dokonano również symbolicznego przecięcia wstęgi, co 
uczynili burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz jedna z uczennic.

Część ofi cjalną kończył ciepły występ artystyczny przedszkolaków. 
red.

Nowa filia SP Nr 3 
w Ząbkach

9 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie fi lii Szkoły Podstawowej 
Nr 3, która przez kilka lat sama była fi lią Szkoły Podstawowej Nr 1.

W końcu nadszedł czwartek – 
dzień, w którym mieliśmy jechać 
na długo oczekiwany biwak. Około 
godziny 9 11. Drużyna Warszawska 
zebrała się przed Dworcem Wschod-
nim i za chwilę już siedzieliśmy w po-
ciągu. A raczej staliśmy, bo nie było 
miejsc siedzących. Mimo wszystko 
podróż minęła szybko i przyjemnie.

Ok. godz 14. dojechaliśmy na ry-
nek Kazimierza Dolnego autobusem, 
który odebrał nas z dworca. Już od 
pierwszej chwili doceniliśmy urodę 
miasta. Po chwili udaliśmy się w górę 
w stronę szkoły, w której mieliśmy 
nocować. Po przejściu 8 km z ciężki-
mi plecakami, zmęczeni, dotarliśmy 
na miejsce. Przydzielono nam sale, 
w których mieliśmy nocować. Pod 
wieczór poszliśmy do kazimierskiego 
kościoła, który okazał się zabytkową 
miejską farą. Na myśl, że mamy po raz 
trzeci przemierzyć tę samą długą trasę 
do szkoły ogarniało nas coraz więk-
sze zmęczenie. Pod wieczór zorgani-
zowaliśmy jeszcze świeczysko, czyli 
coś w stylu ogniska, ale w pomiesz-
czeniu i ze świeczkami. Śpiewaliśmy 
wtedy różne piosenki patriotyczne, a 
każdy zastęp przygotowywał scenkę 
w temacie „Patriotyzm dzisiaj”. W 
końcu kompletnie wyczerpani, ale 
szczęśliwi, zasypialiśmy w ten Dzień 
Niepodległości ułożeni pokotem w 
naszych salach.

W piątek rano dowidzieliśmy się, 
że dziś dzień upłynie pod znakiem 
„Expo”. Jest to wyjście każdego za-
stępu do miasta i wykonywanie róż-
nych zadań takich jak bezinteresowna 
pomoc mieszkańcom, zdobycie prze-
pisów kulinarnych i treści piosenek 
ludowych, czy też częściowe odtwo-

rzenie historii Kazimierza Dolnego. 
Mogliśmy szukać we wszystkich źró-
dłach, ale przede wszystkim korzysta-
jąc z historii ustnych opowiadanych 
nam przez przechodniów – mieszkań-
ców Kazimierza. Pod koniec trzeba 
było stworzyć raport, czyli założyć 
zeszyt zawierający wszystkie infor-
macje, zdjęcia itp. Po powrocie do 
szkoły zrobiliśmy pyszny obiad i za-
braliśmy się za jedzenie. Przygotowa-
liśmy również inne smakołyki: przede 
wszystkim ciasto drożdżowe (wyszło 
bardzo dobre) oraz wyśmienity chleb 
z przepisu rodzinnego naszego druży-
nowego.  Ciasto i pieczony chleb był 
serwowany codziennie w wykonaniu 
innego zastępu.

W sobotę, zaraz po śniadaniu i 
porządkach, wyruszyliśmy na wielką 
grę. Podzielono nas na dwie grupy, a 
ponieważ tematem przewodnim była 
„Narnia”, jedna grupa wcieliła się w 
Telmarów, a druga Narnijczyków. 
Musieliśmy szybko przygotować ko-
stiumy i przebrać się w nie, a potem 
rozpoczęło się wielkie szukanie ukry-
tych kopert z zadaniami. Z początku 
było to proste zadanie, gdyż koperty 
znajdowały się w okolicach szkoły, 
jednak po odnalezieniu trzeciej ko-
perty, do której załączony był worek 
z chustami, stopień trudności wzrósł. 
Należało teraz szukać zadań poza 
terenem szkoły, w Kazimierzu Dol-
nym. Telmarowie nie mieli problemu 
ze znalezieniem kopert, więc szybko 
wyszli do miasta. Narnijczy natomiast 
nie mogli oszukać ani pierwszej ani 
drugiej koperty, które były podstawą 
do realizacji dalszych zadań. 

Przeciwnicy Narnijczyków mieli 
zatem od razu nad nimi sporą prze-

wagę, przede wszystkim czasową. 
Wykorzystali to i zastawili na Na-
rnijczyków pułapkę. Wokół jednego 
ze słynnych kazimierskich jarów Tel-
marowie pochowali się w krzakach, 
cierpliwie czekając na przeciwników. 
Kiedy wrogowie nadeszli, Telmaro-
wie wyskoczyli na nich z zasadzki i 
natychmiast próbowali odebrać chusty 
ukryte w kieszeniach Narnijczyków. 
Nie było to łatwe, ponieważ przeciw-
nicy bronili się dzielnie i ostatecznie 
to oni wygrali, zdobywając wszystkie 
chusty Telmarów. 

Przegrani, a więc Telmarowie ze 
swym wodzem na czele, który ob-
serwował walkę z oddalenia, ruszyli 
następnie w góry, aby znaleźć wodza 
Narnijczyków - księcia Kaspiana. 
Kiedy po uciążliwej wspinaczce i wy-
konaniu mnóstwa zadań poleconych 
im przez wodza, udało się znaleźć 
dowódcę Narnijczyków, ten rzucił 
wyzwanie Mirazowi- dowódcy Tel-
marów do ostatecznej bitwy.

Miraz jednak nie odważył się na 
takie starcie wręcz i ustąpił pola. 
Wyznaczono wobec tego miejsce na 
potyczkę całych oddziałów i obydwaj 
wodzowie zebrali wojsko do decy-
dującej rozgrywki. Odbyła się ona 
dokładnie w miejscu zasadzki. Była 
zacięta i długotrwała i, mimo iż cho-
dziło tylko o wyjęcie chust z kieszeni, 
nie obyło się bez ofi ar. Jeden z uczest-
ników bitwy złamał nogę i to stano-
wiło znak do jej zakończenia. Zwy-
cięstwo należało do Narnijczyków. 
Zmęczenie dało się nam we znaki, 
więc wróciliśmy do obozu. Byliśmy 
jednak szczęśliwi, a dopełnieniem 
tego było upieczenie przez nas ciast 
dla wszystkich. Nie było już Narnij-
czyków i Telmarów, pozostali tylko 

pojednani harcerze naszej drużyny.
W końcu nadszedł dzień powrotu. 

Wszyscy się spakowali i po zjedzeniu 
śniadania oraz posprzątaniu po sobie 
wyruszyliśmy z miejsca naszego kil-
kudniowego mieszkania. Był to dzień 
ważny przede wszystkim dla czte-
rech chłopców, ponieważ to właśnie 
dzisiaj mieli składać Przyrzeczenie. 
Oznaczało to, że dostawali błogosła-
wieństwo, krzyż na beret i zostawali 
prawdziwymi harcerzami. Między 
nimi znalazłem się też ja i mogę śmia-
ło powiedzieć, że od dawna nie prze-
żyłem takiego stresu. Trzeba się było 
nauczyć zasad, prawa harcerskiego, 
dialogu, roty przyrzeczenia, pieśni na 
przyrzeczenie i modlitwy harcerskiej. 
Przyrzeczenie jednak odbyło się od 
razu po Mszy św. w pięknej scene-
rii Góry Trzech Krzyży. Wszystko 
poszło zgodnie z planem i nadszedł 
czas na rozdanie wstążek. Wstążki 
te przyczepia się do proporca jako 
nagrodę za poszczególne osiągnięcia 
całego zastępu. Jest to na przykład 
Wielka Gra, Konkurs Kulinarny czy 
Explo, ale najważniejszą wstążką 
była wstążka za Biwak – dla najlep-
szego zastępu. I muszę się pochwalić, 
że właśnie nasz zastęp, Ryś, otrzymał 
tę nagrodę. Po tym wydarzeniu zje-
dliśmy w restauracji obiad i wsiedli-
śmy do busu, który miał nas zawieźć 
prosto do Ząbek. Drogę umilał nam 
śpiew przy wtórze gitary, więc podróż 
minęła nam szybko i przyjemnie. Kie-
dy rozradowani rodzice czekali na nas 
przed kościołem w Ząbkach pomyśla-
łem, że naprawdę cieszę się, iż jestem 
harcerzem.

Janek Zgliczyński
topograf zastępu Ryś

uczeń 1 klasy gimnazjum

Ząbkowscy skauci w Kazimierzu Dolnym
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Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Chibowski Andrzej 337 8.41%
2. Kukiełka Łukasz Piotr 126 3.14%
3. Balcerzak Justyna 90 2.25%
4. Murawski Krzysztof 44 1.10%
5. Skwierczyńska-Mizerska 

Beata Marzanna 
68 1.70%

6. Kłusek Aleksandra 28 0,70%
7. Olton Zygmunt 10 0.25%
8. Wrotny Janusz Waldemar 21 0.52%
9. Chudzik Józef Edward 46 1.15%

10. Nojszewski Mieczysław 29 0.72%
11. Sówka Renata Izabela 46 1.15%
12. Dynowski Adam Tadeusz 34 0.85%
13. Gałecka Jolanta Janina 92 2.30%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Mastalerska Agnieszka 186 7.38%
2. Gadomski Michał 122 4.84%
3. Rypczyńska Monika  41 1.63%
4. Sawicki Tomasz Adam  47 1.86%
5. Nienałtowska Marta 38 1.51%
6. Kosieradzki Paweł 20 0.79%
7. Jastrzębski Mariusz Eugeniusz 17 0.67%
8. Gozdera Mateusz Karol 36 1.43%
9. Jarczyński Grzegorz 20 0.79%

Lista nr 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Polkowski Wojciech  72 1.80%
2. Czarneta Paweł 26 0,65%
3. Stelmach Stanisława 67 1,67%
4. Kopczyńska Agnieszka  24 0,60%
5. Sakowski Ryszard 41 1,02%
6. Fijołek Andrzej 24 0,60%
7. Rowicka Ewa Alicja 35 0.87%
8. Krajewska Iwona Tekla 7 0.17%
9. Czubak Ryszard Henryk 41 1.02%

10. Łukaszewicz Magdalena 21 0.52%
11. Orzechowska Małgorzata Danuta 30 0.75%
12. Sobota Jolanta Anna 12 0.30%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Dąbrowska Zofi a  233 9.24%
2. Niewiadomska Barbara 85 3.37%
3. Świątkiewicz Robert Adam 104 4.13%
4. Dzikowski Edward   52 2.06%
5. Borkowska Ewa 103 4.09%
6. Dudzik Zofi a Danuta  92 3.65%
7. Żabicka Maria Grażyna 65 2.58%
8. Walczak Jacek Tomasz 98 3.89%
9. Guzowska Maria Elżbieta 123 4.88%

10. Smorczewski Dominik  58 2.30%
11. Suchodolski Tomasz  45 1.79%
12. Uściński Paweł Dominik 190 7.54%

Lista nr 27 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA 
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Bugaj Patrycja Magdalena 37 0.92%
2. Fijołek Adam Andrzej  31 0.77%
3. Girguś Eliza Patrycja  17 0.42%
4. Grzelak Hanna Lucyna  32 0.80%
5. Gut Wojciech Dariusz  96 2.40%
6. Jarzyło Ignacy Kazimierz  80 2.00%
7. Kępka Jacek Ferdynand 24 0.60%
8. Kołodziejczyk Zenon Tadeusz 13 0,32%
9. Okulus Zbigniew  35 1.12%

10. Połomski Marek 85 2.12%
11. Sobański Dariusz Andrzej 31 0.77%
12. Sosnowska Elżbieta 17 0.42%
13. Ścigocki Marian 27 0.67%
14. Zabłudowski Mieczysław 22 0.55%
15. Zawadzki Henryk Andrzej 25 0.62%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Perkowski Robert 864 21.56%
2. Kurowicki Jan  148 3.69%
3. Kubicki Marcin  173 4.32%
4. Murawski Artur  149 3.72%
5. Siwek Grzegorz   187 4.67%
6. Rowicki Dariusz  29 0.72%
7. Uścińska Anna Cecylia 19 0.47%
8. Gmitrzuk Agnieszka 195 4.87%
9. Woźniak Robert 27 0.67%

10. Maliszewska Magdalena  13 0.32%
11. Szkodziński Marek  16 0.40%
12. Królikowski Mariusz 31 0.77%
13. Pawluk Grzegorz 12 0.30%
14. Gołębiewska Monika 19 0.47%
15. Forysiak Alicja 29 0.72%
16. Onaciewicz Magdalena 54 1.35%

Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA 

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Lipka Marlena  10 0.25%
2. Niewiadomska Aneta Luiza  23 0.57%
3. Oleksiak Kamila Anna   13 0,32%
4. Wawrzyńczak Michał  9 0.22%
5. Żochowski Damian Stanisław  34 0.85%

Wyniki Głosowania 
do Rady Miasta

Okręg nr 1

Okręg nr 2

* Wytłuszczoną czcionką są oznaczeni kandydaci, którzy otrzymali mandat radnego/burmistrza



CO SŁYCHAĆ

13

www.zabki.pl WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Białoskórska Anna Maria 30 1.19%
2. Fabisiak Grażyna Stanisława 7 0.28%
3. Staśkiewicz Maria Grażyna   9 0.36%
4. Stolarska Alina Elżbieta   22 0.87%
5. Zadrożna Agnieszka Irena  50 1.98%
6. Ciesielski Krzysztof Andrzej  7 0.28%
7. Lasecki Łukasz 23 0.91%
8. Lasecki Piotr Karol 3 0.12%
9. Zawadzki Janusz Wojciech  30 1.19%

Lista nr 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Żurek Dariusz  61 2.42%
2. Zwidryn Kazimierz 15 4.84%
3. Zawadka Artur Ireneusz   17 0.67%
4. Sadowski Łukasz  24 0.95%
5. Ratyńska Anna  46 1.82%
6. Dąbrowski Jan Stanisław 41 1.63%

Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA - Zarejestrowana

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Korzewicz Monika 40 1.70%
2. Kuczyńska Małgorzata Paulina 17 0.72%
3. Kuryłek Agnieszka    23 0.98%
4. Stolarska Maria 17 0.72%
5. Działecki Paweł Marcin  20 0.85%
6. Grodzicki Ryszard Zdzisław  6 0.25%

Lista nr 27 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA 
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Bryk Łukasz 10 0.40%
2. Dowalla Zenon Andrzej 33 1.31%
3. Gaworek Jacek Karol   58 2.30%
4. Ignaczak Agnieszka 

Małgorzata   
113 4.48%

5. Kralczyński Stanisław 39 1.55%
6. Krystowski Marek 17 0.67%
7. Rostkowska Hanna Teresa  11 0.44%
8. Stworzyjan Radosław Ryszard 12 0.48%
9. Walczak Regina 68 2.70%

Lista nr 27 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA 
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Kuczyński Mariusz  21 0.89%
2. Kwiek Mieczysław Marian 13 0.55%
3. Miller Tomasz 36 1.53%
4. Olszewska Małgorzata 

Weronika 
7 0.30%

5. Przeszowski Kazimierz Marek  48 2.04%
6. Sikorski Krzysztof Andrzej  10 0.42%
7. Stworzyjan Tadeusz Ryszard   23 0.98%
8. Ścigocka Krystyna Danuta  1 0.04%
9. Uszyńska-Baranowska Maria 16 0.68%

Okręg nr 3

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Kalata Tomasz 381 16.19%
2. Kiryluk Andrzej 55 2.34%
3. Kurowska Zyta   62 2.63%
4. Kamińska Monika    106 4.50%
5. Bochenek Magdalena  44 1.87%
6. Kurcewicz Jacek Józef  19 0.81%
7. Kołodziejski Marek Kamil 49 2.08%
8. Misiak Jan Sławomir  34 1.44%
9. Pentowska Katarzyna Magdalena 40 1.70%

10. Kopczyńska Julia Anna  48 2.04%
11. Ślusarczyk Sebastian Wojciech 23 0.98%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Bławdziewicz Krzysztof Jerzy 161 6.84%
2. Poboży Paweł 125 5.31%
3. Boruc Stanisław 88 3.74%
4. Gutowski Krzysztof Jerzy  25 1.06%
5. Skorliński Bartosz 12 0.51%
6. Czermińska Bożena  26 1.10%
7. Grodzka Krystyna Julianna 15 0.64%
8. Mitura Tomasz Marek 8 0.34%
9. Ostasz Mariusz 11 0.47%

10. Iwanowska Agnieszka 44 1.87%
11. Ołowski Stanisław 12 0.51%
12. Wałachowski Artur 55 2.34%
13. Moskwa Bożena 28 1.19%
14. Lauri Violetta 19 0.81%

Lista nr 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIS KRZYSZTOFA SŁOMKI 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Stachera Waldemar  117 4.97%
2. Karłowicz Adam 14 0.59%
3. Miłuński Wojciech   44 1.87%
4. Konopka Krzysztof Dariusz  40 1.70%
5. Truszkowski Adam Jakub  21 0.89%
6. Jakubiak Tomasz Jacek   36 1.53%
7. Laskowski Marek 22 0.93%
8. Krawczyk Marcin 18 0.76%
9. Marecki Paweł Zbigniew 23 0.98%

10. Mocek Jarosław 44 1.87%
11. Dąbrowska Joanna 79 3.36%
12. Gałązka Ewa 31 1.32%
13. Niewiadomski Adam Krzysztof 31 1.32%
14. Gumienny Piotr Marian 46 1.95%

* Wytłuszczoną czcionką są oznaczeni kandydaci, którzy otrzymali mandat radnego/burmistrza



14

www.zabki.plCO SŁYCHAĆ WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Chibowski Janusz 1487 16.86%
2. Sadowska Emilia Marta 543 6.16%
3. Kukiełka Eugeniusz 204 2.31%
4. Elwert-Barwik Katarzyna Maria 137 1.55%
5. Gozdera Rafał Michał 146 1.66%
6. Peska Dariusz Tadeusz 117 1.33%

Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Stachera Małgorzata Ewa  399 4.52%
2. Stolarski Patryk Paweł 121 1.37%
3. Domański Krzysztof Piotr 91 1.03%
4. Mirkowicz Benita Anna 73 0.83%
5. Korzewicz Roman 24 0.27%
6. Słomka Krzysztof Sławomir  411 4.66%

Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY 
KOMITET WYBORCZY PRAWICY 

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Krucka Iwona Małgorzata 36 0.41%
2. Szokalska Małgorzata Stanisława 3 0.03%
3. Robaczewski Arkadiusz Romard  17 0,19%
4. Zawadzka Anna Barbara 18 0.20%
5. Korzewicz Roman 8 0.09%

Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Numer na 
liście Nazwisko i Imiona

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Boksznajder Jerzy 984 11.16%
2. Konera Roman 69 0.78%
3. Sikorska Bożena  78 0,88%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Uściński Piotr Michał 1645 18.65%
2. Walczak Ryszard Zenon 706 8.01%
3. Zyśk Małgorzata Renata 582 6.60%
4. Salak Jolanta 229 2.60%
5. Cichowska Ewa Janina 164 1.86%
6. Olton Patrycja Marta 78 0.88%

Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDEN POWIAT 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Żero Artur Adam 111 1.26%
2. Karczmarczyk Zbigniew Piotr 66 0.75%
3. Wudarczyk-Nizioł Agnieszka 

Gertruda 
75 0.85%

4. Gut Dorota Agnieszka 96 1.09%
5. Filipiuk Wioletta Elżbieta 30 0.34%
6. Michnowska Marta Aleksandra  71 0.81%

Wyniki Głosowania do Rady Powiatu Wołomińskiego

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd 
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Chibowski Janusz 1243 13.44%

2. Perkowski Robert 6486 70.13%
3. Połomski Marek 448 4.84%
4. Słomka Krzysztof Sławomir  1071 11.58%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd 

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na 

liście Nazwisko i Imiona
Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

1. Sasin Jacek Robert 54726 16.19%
9. Kwitowski Ryszard 1335 0.40%

Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ
2. Strzembosz Agnieszka Ewa 664 0.20%

Wyniki Głosowania 
na Burmistrza

Wyniki Głosowania 
do Sejmiku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki

GiGN 72243/ 183 /2010 ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej:

Nr działki Obręb Pow. w 
m²

Położenie Przeznaczenie terenu do 
wydzierżawienia

Uwagi Termin Wywoławcza opłata roczna z tytułu 
czynszu dzierżawnego netto [zł]

Wadium 
[zł]

Minimalne 
postąpienie [zł]

I II III IV V VI VII VIII IX X

część 2/5 '3-14 1000 ul. Kwiatowa/Wł. Sikorskiego Nieuciążliwa działalność 
gospodarcza

Pow. zabudowy 
tymczasowej do 200m²

5 lat 23880,00 2000,00 240,00

A

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  w dniu 15.12.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 08.12.2010 r. NA KONTO URZĘDU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto 
bankowe Urzędu Miasta).
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 121)

* Wytłuszczoną czcionką są oznaczeni kandydaci, którzy otrzymali mandat radnego/burmistrza
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki

GiGN 72243/185 /2010  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie 
następującej nieruchomości gruntowej:

A.

Nr działki Obręb Pow. 
w m²

Położenie Przeznaczenie terenu 
do wydzierżawienia

Termin 
wydzierża-

wienia

Wywoławcza opłata roczna z 
tytułu czynszu dzierżawnego 

netto [zł]

Wadium
[zł]

Minimalne 
postąpienie

[zł]

I II III IV V VI VII VIII IX X

A część dz. ew. nr '2/1, część dz. ew. nr '2/4,
część dz. ew. nr '45/8.

'03-30 '03-30 '03-23 1890 ul. Piłsudskiego Nieuciążliwa działal-
ność gospodarcza

5 lat 20412,00 2100,00 240,00

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  A. w dniu 20.12.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 30 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 14.12.2010 r. NA KONTO URZĘDU: PKO S.A. III O/
Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 121)

Przedostatnia niedziela listo-
pada, Uroczystość Chrystusa 
Króla, przyniosła niektórym 
wiele wrażeń, miłych przeżyć i 
doznań, a także łez szczęścia i 
rozpaczy. Wybrany został Bur-
mistrz na następną, 4-letnią, ka-
dencję, oraz Radni wszystkich 
szczebli. 

Utworzona została nowa Rada 
Miasta, w której zasiądzie dzie-
sięcioro Radnych, którzy praco-
wali w tym, jakże zaszczytnym 
gremium, również przez ostatnie 
cztery lata. 

Patrząc czysto od strony 
"układu sił politycznych" widać, 
że dziesiątka Radnych (a więc 
prawie wymagana większość) to 
Kandydaci z list Prawa i Spra-

wiedliwości. Następna grupa to 
szóstka Radnych z Platformy 
Obywatelskiej, oraz trzy Osoby 
z SiSu i dwie ze Wspólnoty. W 
sumie w 21-osobowej Radzie 
Miasta prawie bezwzględną 
większość ma PiS. I na tym po-
winienem zakończyć, pozosta-
wiając czytelny komunikat, że 
PiS będzie teraz sam o wszyst-
kim decydował i nikt w żaden 
sposób nie będzie Mu przeszka-
dzał. 

I tu, po króciutkim zastano-
wieniu, pomyślałem sobie, że 
przecież wcale nie musi tak 
być. Jak pięknie można po ludz-
ku, rzetelnie i uczciwie ze sobą 
współpracować dla dobra tego 
małego miasta. Nie trzeba się 

kłócić i przenosić tej "chorej 
polityki" z parlamentu i gabine-
tów do podwarszawskich Ząbek. 
Wielu z nas, Radnych, zna się 
od dziecka. Postarajmy się nie 
patrzeć na siebie jak na przeciw-
nika politycznego (bo ja jestem 
w PO, a Ty w PiSie), spójrzmy 
na siebie i rozmawiajmy ze sobą 
jak przyjaciele i koledzy z przed-
szkola, ze szkoły, lub jak kole-
żanki z jednej ulicy. Wszyscy tu 
mieszkamy, a więc wspólnie, w 
zgodzie i w spokoju pracujmy 
dla Ząbek. 

Ja ze swojej strony deklaruję 
współpracę bez żadnych waśni, 
podtekstów i uszczypliwości. 

Jednocześnie dziękuję moim 
Wyborcom z Południowych Zą-

Wspólna praca w nowej kadencji

bek za obdarzenie mnie po raz 
drugi tak wielkim zaufaniem w 
wyborach do Rady Miasta (381 
głosów poparcia). 

Z poważaniem 
Tomasz Kalata 

radny miasta Ząbki

Szanowny Panie Grzegorzu,

W odpowiedzi na podane przez SiS informacje dotyczące budowy 
przedszkola przy ul. Westerplatte w swoim artykule napisał Pan: „Pan 
Radny Stachera ... nie ma choćby podstawowej wiedzy w zakresie 
prowadzenia wysokobudżetowych inwestycji kubaturowych, żadnej 
wyobraźni”. Jako potwierdzenie tych słów podaje Pan fakt, że prace 
musiały być przerwane w zimie, bo przez długi okres mieliśmy minu-
sowe temperatury. 

Zadziwił mnie Pan swoją logiką. Oczywistym jest, że nie wolno 
takich inwestycji prowadzić w zimę, ale przecież to nie ja prowadzi-
łem tę inwestycję, tylko Pan, i to Pan powinien − organizując proces 

inwestycyjny − wykazać się wyobraźnią i nie stawiać w przetargu 
bezwzględnego warunku realizacji inwestycji w tak krótkim czasie, 
obejmującym również zimę. To Pan (albo Pana przełożony – tego nie 
wiem) postąpiliście bez żadnej wyobraźni, narażając gminę na dużo 
wyższe koszty budowy przedszkola, a i tak nie zostało ono oddane do 
użytku w zakładanym terminie.

Ponieważ na ostatniej Sesji Rady Miasta pożegnał się Pan z Ząbka-
mi, życzę, żeby wyciągnął Pan dla siebie konstruktywne wnioski z 4 lat 
pracy na rzecz naszego Miasta. Ubolewam tylko, że skoro nie mieszka 
Pan już w Ząbkach, nie będzie Pan już musiał spłacać kredytów, które 
tak chętnie były w tej kadencji zaciągane.

Waldemar Stachera

Ad vocem do tekstu p. Grzegorza Mickiewicza
„Przedszkole Publiczne Nr 3 chluba i duma Ząbek”
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Dziękujemy!
Już od kilku lat działania Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach wspierane są przez Praską Giełdę Spożyw-

czą w Ząbkach. W tegorocznym konkursie plastycznym pod hasłem ,,Owocolandia” organizowanym przez Praską Giełdę Spożywczą wzięły 
udział dzieci nie tylko z Ząbek, ale i z innych miejscowości. Na aukcję zostało przekazanych 30 nagrodzonych w konkursie prac plastycznych. 
Tym razem dzięki fundatorom, którzy z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do licytacji udało się pozyskać kwotę 8 890zł! Najwyższa 
kwota wylicytowana za jedną z prac to: 1500 zł! Obraz za taką kwotę nabył pan Grzegorz Goryszewski z Warszawy. Cała kwota pozyskana z 
aukcji została przekazana na potrzeby podopiecznych naszego Koła. Dzięki otwartym sercom wszystkich osób, którzy wzięli udział w licytacji, 
będziemy mogli sfi nansować rehabilitację potrzebującym dzieciom i młodzieży oraz zakupić materiały do zajęć plastycznych, które są bardzo 
ważnym elementem rozwijania aktywności naszych podopiecznych. W imieniu podopiecznych Koła oraz ich rodziców, pragnę złożyć serdeczne 
podziękowanie, zarówno organizatorom tej szczytnej akcji, szczególnie Panu Prezesowi Zenonowi Daniłowskiemu, Panu Dyrektorowi Januszo-
wi Dąbrowskiemu, jak i wszystkim, którzy wzięli w niej udział. 

 Przewodnicząca Koła Elżbieta Kołodziejek


