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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

20 lat samorządu w Ząbkach
7 czerwca 1990 r., w sali
Szkoły Podstawowej Nr 1odbyła się I sesja Rady Miasta
Ząbki. Z tej okazji w ścianie budynku szkoły została
wmurowana pamiątkowa tablica przypominająca tamto
historyczne wydarzenie. Jej
odsłonięcia dokonali podczas
jubileuszowych uroczystości
przedstawiciel Urzędu Mar-

szałkowskiego Patryk Stolarski oraz przewodniczący
Rady Miasta Krzysztof Bławdziewicz.
Wcześniej jednak, w kościele pw. Św. Trójcy odbyła się
uroczysta msza św. koncelebrowana przez wszystkich
proboszczów
ząbkowskich
paraﬁi, a także przez ks. prałata Tadeusza Karolaka - Honorowego Obywatela Miasta. W homilii ks. Andrzej
Kopczyński mówił m.in. o
istocie władzy, o władzy jako
darze, o odpowiedzialności i
o zagrożeniach, jakie władza
niesie ze sobą, dając radnym
powód do wielu reﬂeksji. Tuż
po zakończeniu mszy przedstawiciele delegacji samorządowców, przedsiębiorców
i młodzieży złożyli wieńce
przed pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Dalsza część uroczystości
przeniosła się do pobliskiej
SP Nr 1, najstarszej szkoły w
Ząbkach. Na głównym placu
dokonano odsłonięcia tablicy,
poczym wszyscy zebrani weszli do gmachu szkoły, gdzie
odbyła się uroczysta sesja, w
której udział wzięły nie tylko
obecne władze samorządowe,
ale również ci, którzy władzę sprawowali wcześniej, z
byłym burmistrzem Jerzym
Boksznajderem na czele.
Część oﬁcjalna sesji rady
miasta była swoistą serią okolicznościowych przemówień,
dokończenie na str. 8
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FESTYN MIEJSKI

20 czerwca 2010, Park Miejski
Program
1400- 1830 - Prezentacje programów artystycznych przygotowanych przez dzieci z ząbkowskich szkół i przedszkoli oraz MOK-u.
1830 - Występy: Kony i Kaczorex
(finaliści programu Mam Talent)
2000 - Koncert: Tomek Makowiecki z zespołem
W czasie festynu poza sceną:
- kącik z pracami dzieci i młodzieży koła niepełnosprawnych,
- kawiarenka; grill, loteria fantowa
- gry i zabawy zręcznościowe w plenerze
- harcerska grochówka
- punkt tele pizzy
- baza MOK - konkurs plastyczny
- stragan z zabawkami dla dzieci młodszych
- prezentacja z możliwością zakupu biżurerii
- punkt z watą cukrową, stoiska z lodami
- zabawy na zamku dmuchanym i w basenie z piłeczkami,
przejażdżka na małych samochodach i karuzela dla naj
młodszych, spacer na koniu

CO SŁYCHAĆ? - wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 781 68 14 do 17
druk: „REGIS’’ Sp. z o.o. Kobyłka, ul. Napoleona 4, tel. 22 786 94 70
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
zaprasza
Zapisy do Akademii Orlika
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach zaprasza dziewczęta i chłopców
mających 6,7 lub 8 lat na testy sprawnościowe do piłkarskiej Akademii Orlika.
Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu 13.06.2010 r. o godzinie 10.00 na boisko
„Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach
przy ul. Batorego 11. Więcej informacji na www.szukamytalentow.pl
Zaproszenie na turniej badmintona
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na na III Otwarty Turniej
Badmintona o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Turniej odbędzie się w dniu
13.06.2010 r. od godziny 10.00 na sali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
przy ul. Harcerskiej 9. Turniej odbędzie się w grach pojedynczych i podwójnych z podziałem na kategorie wiekowe: klasy I-III szkół podstawowych,
klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazja i kategoria open. Zapisy w dniu
turnieju od godz. 9.30. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!
„Streetball’2010”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach zaprasza wszystkich chętnych
na turniej piłki koszykowej „Streetball’2010”, który odbędzie się na boisku
M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 w dniu 12.06.2010 r. od godziny 9.00. W
turnieju mogą wziąć udział zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i
kategoria open. Zapisy do dnia 11.06.2010 r. mailem: mosir@zabki.pl , faxem
(22) 762 00 63 lub osobiście w siedzibie M.O.SiR. Regulamin rozgrywek i
przepisy gry na www.mosir-zabki.pl. Zapraszamy!!!

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

ogłasza nabór kandydatów na stanowiska
młodszy referent/ referent ds. kancelaryjnych
referent/ podinspektor ds. księgowości
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują się
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl – konkursy
na wolne stanowiska pracy.

CO SŁYCHAĆ
Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa w Ząbkach zaprasza
mieszkańców na spotkanie z Konradem Rytlem – prezesem Wspólnoty
Samorządowej Województwa Mazowieckiego – w sprawie udziału
stowarzyszenia w wyborach samorządowych w Ząbkach, w powiecie
wołomińskim i na Mazowszu, które przypadają jesienią 2010 roku.
Spotkanie z Konradem Rytlem
odbędzie się 23 czerwca br. (w środę) o godz. 19.00, w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

Zaproszenie do wspólnego grillowania
Urząd Miasta Ząbki oraz Praska Giełda Spożywcza serdecznie zapraszają mieszkańców
Ząbek do wzięcia udziału w konkursie grillowania, który zostanie przeprowadzony na
przełomie 3 lipca br. Konkurs adresowany jest do rodzin (regulamin przewiduje drużyny 2-3 osobowe) lubiących wyzwania kulinarne. Przygotowane dania na grillu powinny
cechować się oryginalnością lub zostać przyrządzone tradycyjnie, ale w nowoczesnej
aranżacji.
Uczestnictwo w tym konkursie to nie tylko dobra zabawa, ale też spore wyzwanie, bo
konkurs ma charakter współzawodnictwa. Dla najlepszych organizatorzy przygotowali
atrakcyjne nagrody. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie organizatorów, którzy zapewniają m.in.: dostęp do pieca konwekcyjno – parowego, grilla gazowego, a także refundację
kosztów zakupu produktów do grillowania do kwoty 100 zł na podstawie okazanych dowodów zakupu.
Osoby zainteresowane szczegółami konkursu lub chcące przesłać swoje zgłoszenie mogą
to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej grillowanie@polskiesmaki.com.pl
Pełny regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Praskiej Giełdy
Spożywcza (www.praskagieldaspozywcza.pl).

Zbiórka darów dla Powodzian

W najbliższą niedzielę 13 czerwca 2010 r. przeprowadzona zostanie zbiórka
darów dla osób poszkodowanych w czasie tegorocznych powodzi. Dary zbierane będą w oznaczonych punktach pod każdą w trzech ząbkowskich paraﬁi
przez radnych Rady Miasta Ząbki w godzinach 8.00-18.00. Bardzo dziękujemy
Wspólnocie Samorządowej za inicjatywę.
W czasie akcji przyjmowane będą wyłącznie produkty spożywcze o przedłużonym terminie przydatności do spożycia oraz nowe ubrania i inny sprzęt np: latarki, materace, koce, śpiwory, sprzęt AGD.
Urząd Miasta Ząbki

APTEKA „Pod Klonem”
Ząbki, ul. Piłsudskiego 20
tel./fax: (22) 781 – 64 –70
Szanowny Pacjencie

Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA

serdecznie zapraszamy
na rozmowę, konsultacje
doradztwo farmaceutyczne
Pon. – Pt. w godz. 13.30 – 14.30
Apteka czynna także w niedziele
wgodz. 10.00 – 14.00
www.aptekapodklonem.pl
e-mail: apteka.klon@wp.pl
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Zniżka za dowód osobisty
Firmy, które zgłosiły swój akces do akcji "Zniżka za dowód osobisty".
ADRES

FIRMA

STRONA WWW

TELEFON

ZNIŻKA

„Sukces” - szkolenia językowe

ul. Malczewskiego 6

www.sukces-szkola.pl

tel. 22 498 49 50

7%

Restauracja „77” - potrawy z grilla
i kuchnia międzynarodowa

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

www.siodemki77.pl

tel. 22 252 77 77

7%

DRIMS – profesjonalne drzwi

ul. Ks. Skorupki 91

www.drims.com.pl

tel. 22 781 41 72

15% (w czerwcu 18%)

WWMEDIA – produkcja ﬁlmów i nagrań wideo

ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7

www.wwmedia.pl

tel. 22 762 80 68

10%

Naprawa sprzętu AGD – Michał Równy

ul. Powstańców 70H

tel. 602 638 077

10%

Fotograf - Zbigniew Marcjanik

ul. Sikorskiego 35

www.zbigardo.pl

tel. 22 781 55 14

20%

MDG DATA - Mirosław Sobiecki

ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29

www.mdgdata.pl

tel. 22 349 25 55

Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
- 10% na zakup Systemu do zarządzania przed-siębiorstwem Comarch OPTIMA,
- 20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:
- 20% rabatu na usługi informatyczne.

FOTOGRAFIKUS - ﬁrma fotograﬁczna

ul. Żabia 13

www.fotograﬁkus.pl

tel. 509 136 745

10%

Agencja „Metropolis” - Nieruchomości

ul. 3 Maja 10 lok. 10
(nad Pocztą)

www.metropolis.waw.pl

tel. 22 781 44 56

10%

English Way School – szkoła
języków obcych

ul. Piłsudskiego 154

www.englishway-szkola.pl

tel. 606 626 747

5%

Tomiko – wszystko dla dziecka

ul. Rybna 6

www.tomiko.pl

tel. 609 608 521

5%

Machowicz Budownictwo

ul. Gdyńska 39a

www.machowicz.pl

tel. 504 723 593

7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu oraz
pozostałych urządzeń budowlanych, a także na usługi budowlane roboty wykończeniowe

CERT – EKO - projektowanie i świadectwa charakterystyki energetycznej

ul. Powstańców 60 lok. 121

www.cert-eko.pl

tel. 504 589 852

15%

W48 Expert - kosztorysy napraw
powypadkowych

ul. Sikorskiego 39

-

tel. 22 781 71 36

10%

GLASIMPRESSION - Krzysztof Kujawski – sprzedaż luster

ul. Kopernika 3

-

tel. 603 324 614

10%

EDU-ZABAWKI.PL - zabawki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolym

-

-

www.edu-zabawki.pl

-

7%

Gór-Pis – ﬁrma developerska

ul. Chopina 17a

www.gor-pis.pl

tel. 22 781 46 15

2% na zakup mieszkań

DRIMS/ 2 – sprzedaż okien

ul. Księdza Skorupki 91

www.drims2.pl

tel. 22 781 41 72

25%

Property Management Lech Kowalewski – nieruchomości

ul. Powstańców 15B

-

tel. 792 277 710

20%

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

ul. Wigury 3A

-

tel. 22 781 77 82

5%

Dialogos – biuro tłumaczeń

ul. Legionów 10a/4

www.dialogos.pl

tel. 605 104 284

10% na wszystkie tłumaczenia pisemne (nieprzysięgłe)
i ustne (konsekutywne i symultaniczne)

”DOSA” – biuro ochrony osób i mienia

ul. Witkiewicza 14

www.dosa.pl

tel. 22 814 56 41

5%

Apteka przy orlej

ul. Orla 6/67

-

tel. 22 358 12 20

5%

Biuro Beaty – biuro rachunkowe

ul. Łodygowa 94

www.biurobeaty.com.pl

tel. 22 243 79 68

5%

PERFECT COMP KAMIL WENDA –
kompleksowe usługi informatyczne,
sprzedaż komputerów

ul. I Brygady 27

www.perfectcomp.pl

tel. 502 372 348

20% na usługi informatyczne dla ﬁrm i osób prywatnych

AUTOGLOB - ﬁrma motoryzacyjna

ul. Powstańców 14

www.autoglob.pl

tel. 22 762 90 65

5% na nasze usługi oraz 5% na części użyte do naprawy.

Meble i Styl – produkcja i sprzedaż mebli

ul. Piłsudskiego 27B

www.mebleistyl.pl

tel. 605 225 337

10%

Vatax – kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciecha Gut

ul. Sikorskiego 33d/ 63,64

www.vatax.com.pl

tel. (22) 353 97 56

10%

Salon Auto Praga

ul. Radzymińska 334

www.autozoliborz.pl

tel. 22 355 2000

aktualnerabaty promocyjne+ 1000 zł
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INWESTYCJE MIEJSKIE

Powstają kolejne inwestycje
Ul. Budkiewicza

Trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy, który wykona remont kanału sanitarnego w ulicy Budkiewicza. - Do przetargu
zgłosiła się jedna ﬁrma, która po sprawdzeniu formalnym prawdopodobnie
podejmie się zlecenia. Przypomnę, że właśnie ten uszkodzony kanał jest
przyczyną ciągłych uszkodzeń nawierzchni w tej ulicy – wyjaśnia burmistrz Robert Perkowski.
Wyremontowanie kanalizacji pozwoli na przeprowadzenie gruntownego
remontu drogi. Po wykonaniu kanalizacji w następnym roku zostanie wybudowany wodociąg. Prace zostaną zakończone modernizacją nawierzchni jezdni, co jest planowane na drugą połowę 2011 r.

Budowa ul. Kosynierów

CO SŁYCHAĆ

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Ząbki uprzejmie informuje, że postępowanie dotyczące sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 2/3 obręb 0054-03-30,
o pow. 0,4398 ha, położonej w Ząbkach, przy ul. Piłsudskiego, objętej
księgą wieczystą nr WA1W/00009846/7 (d. Kw nr 9846), ogłoszone na
tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki (http://
umzabki.bip.org.pl/ w zakładce Tablica ogłoszeń/Przetargi) prowadzonej
w trybie pierwszego, ustnego przetargu nieograniczonego zostało zakończone wynikiem pozytywnym.
W dniu 08.06.2010 r. do przetargu przystąpiły jeden podmiot. Cena wywoławcza wynosiła 2 025 200,00 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia
pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto. Najwyższa cena osiągnięta
w przetargu to kwota 2 049 600 zł (dwa miliony czterdzieści dziewięć
tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto, osiągnięta przez ﬁrmę „Fair Play
Plus Marek Krzemieniewski” Spółka Jawna z siedzibą w Ząbkach, przy
ul. Piłsudskiego 148.

Trwają prace nad kolejną drogą, która realizowana jest w ramach projektu
kompleksowej przebudowy głównych dróg w Ząbkach. Roboty są dość
zaawansowane, bo wykonano już po obydwu stronach chodniki oraz zamontowano zestawy studni chłonnych.
Budowę planuje się zakończyć za niewiele ponad miesiąc. Jednocześnie
trzeba wykonać mnóstwo tzw. roboty papierkowej, aby cały proces inwestycyjny mógł być sprawnie przeprowadzony.
- Kompletujemy ostatnie dokumenty do projektu unijnego i z niecierpliwością czekamy na podpisanie umowy z MJWPU. Po jej podpisaniu będziemy posiadali pokrycie ﬁnansowe na kontynuowanie budowy innych
dróg w Ząbkach w tym roku – dodaje burmistrz Robert Perkowski.

Wodociąg w ul. Parkowej, Wesołej
i Niepodległości
Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach zostały już otworzone oferty na roboty budowlane związane z budową wodociągu w ul. Parkowej, Wesołej i Niepodległości. - Złożone oferty nie
przekraczają kwot zabezpieczonych na realizację w/w zadania. W związku
z powyższym w przypadku pozytywnej oceny złożonych ofert, wyłonienia
najlepszej i podpisania stosownej umowy z wykonawcą prac, roboty budowlane dotyczące budowy wodociągów w w/w ulicach będą prowadzone
w okresie wakacyjnym – informuje prezes PGK Robert Świątkiewicz.

Budowa wodociągu w ul. Batorego

Budowa wodociągu jest kluczowa w związku z przystąpieniem do II etapu przebudowy ul. Batorego (odc. ul. Wolności – Lisa Kuli). - Inwestycja
może nie jest strategicznie najważniejsza, jednakże z uwagi na zapowiadaną na lipiec dalszą modernizację tej drogi powiatowej, należy zamknąć
podziemne inwestycje. W przeciwnym razie mogłaby ujawnić się konieczność budowy wodociągu już po wybudowaniu drogi - to byłoby niegospodarne. Prace wodociągowe powinny zakończyć się w ciągu kilku tygodni
– informuje burmistrz Ząbek.
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„Miasto Ząbki w Hołdzie
Księdzu Jerzemu”
To tytuł okolicznościowej płyty CD poświęconej życiu i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego
Popiełuszki, wydanej niedawno
staraniem burmistrza Roberta Perkowskiego.
-Ks. Jerzy Popiełuszko był Wielkim Człowiekiem - został Błogosławionym. Ząbki miały to szczęście, że stały się miejscem Jego
pierwszej posługi kapłańskiej. Wielu mieszkańców osobiście pamięta
tego Wspaniałego Człowieka. Już
dawno temu został On doceniony

przez ząbkowską społeczność, został Honorowym Obywatelem Miasta Ząbki. Teraz, gdy nadszedł czas
beatyﬁkacji, wydawało się oczywistym zrobić coś, aby upowszechnić
pamięć o Nim oraz Jego związku z
naszym Miastem. Mieszkańcy „w
pigułce" mogą poznać historię Ks.
Jerzego, ale również Ząbek. Przy
tej okazji chciałbym gorąco podziękować wszystkim sponsorom za
współﬁnansowanie tego projektu –
mówi burmistrz Robert Perkowski,
pomysłodawca przedsięwzięcia.

Seniorski Piknik

Płyta rozpoczyna się krótką prezentacją historii miasta Ząbki. Zasadnicza jej część poświęcona jest
jednak osobie ks. Jerzego. Możemy
wysłuchać przejmującej opowieści
o kapelanie „Solidarności” w pięknej aranżacji muzycznej (utwory
m.in. Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Ennio Moricone –
opowiada zaś Marek Wysocki).
Możemy również zapoznać się z
archiwalnymi nagraniami z udziałem ks. Jerzego Popiełuszki. Płyta
zawiera również autentyczne wypowiedzi Polaków na temat księdza
Jerzego, które są przedstawione w

interpretacji aktorów scen polskich
oraz studentów Wydziału Aktorskiego Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w
Warszawie.
Całą kompozycję kończy utwór
„Ciepła szarość” w wykonaniu
Marka Torzewskiego.
Wydanie tej publikacji było możliwe dzięki wsparciu ﬁnansowemu
udzielonemu ze strony miejscowych przedsiębiorstw, wśród których znalazły się takie ﬁrmy jak:
GAZOMONTAŻ S.A., ZYGMAR
–BIS, DRIMS, PRASKA GIEŁDA
SPOŻYWCZA, GOR – PIS.

Miejscowe zalania w Ząbkach

6 czerwca, na terenie nieopodal plebani paraﬁi pw. Miłosierdzi Bożego odbył się piknik, w którym udział wzięli członkowie ząbkowskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także honorowi goście:
ks. Andrzej Kopczyński oraz poprzedni burmistrz Jerzy Boksznajder.
Podczas spotkania była okazja nie tylko do przyjaznych rozmów, ale także
śpiewania, pieczenia kiełbasek, wspólnego radowania się.
Zarząd koła serdecznie dziękuje za wsparcie udzielone ze strony burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego, a także ks. Andrzeja Kopczyńskiego,
który użyczył terenu do wspólnego piknikowania.
red./ fot. Bogdan Śladowski

Sprawne działanie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ząbkach

Na zdjęciu: Ząbkowska młodzież tuż po usuwaniu wody z dolnego
kościoła pw. Miłosierdzia Bożego:
Burmistrz Robert Perkowski, Adrian Wiciński, Bartosz Królikowski,
Julia Mastula, Daniel Majewski, Paulina Wierzba

W nocy z 2 na 3 czerwca w czasie oberwania chmury doszło do zalania
naszej około 100 -metrowej piwnicy, przy ul. Kolejowej. Wyglądało to
strasznie, w zalegającej wodzie ze szlamem pływała część naszego majątku. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wylanie wody zajmie nam sporo czasu
i raczej nie spodziewaliśmy się, że jesteśmy jedynymi poszkodowanymi.
Zadzwoniliśmy do Straży Pożarnej licząc, że może w południe następnego dnia ktoś mam pomoże wypompować wodę. Okazało się (mimo godziny około 2 nad ranem), że po kilkunastu minutach pojawiła się u nas
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, stacjonująca w Ząbkach. Szybko
i sprawnie podłączyli pompę, usuwając większość nagromadzonej mazi.
Poinstruowali nas także co do problemów, które nas jeszcze czekają. Dzięki nim ujrzeliśmy „światełko w tunelu ”. Dobrze jest mieć świadomość, że
można na nich liczyć. Dziękujemy bardzo.

Burza, która rozpętała się 2 czerwca, spowodowała dużo zamieszania
i nieco szkód. Zalany został między
innymi dolny kościół przy Paraﬁi
Miłosierdzia Bożego, jednakże po
wykonaniu przez Proboszcza Andrzeja Kopczyńskiego 3 telefonów,
zebrała się dynamiczna grupa kilkudziesięciu osób. Po paru chwilach sytuację opanowano. Nieco
mniej szczęścia miała Szkoła Podstawowa nr 1, gdzie zalało piwnicę, kotłownię, jedną salę. Niewiele
brakowało, by została zalana sala
gimnastyczna. Wiele ulic w Ząbkach było podtopionych, zwłasz-

Agnieszka i Michał Piątkowscy oraz Anna i Michał Szulak
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cza te nieutwardzone, ale również
asfaltowe bez odwodnienia lub z
odwodnieniem chłonnym. Niekiedy stare uliczne kratki ściekowe są podłączone do kanalizacji
sanitarnej, nawał wody spowodował lokalne zatory kanalizacji,
co nie wyglądało ani pachniało
ciekawie. Nazajutrz procesja w
paraﬁi Zesłania Ducha Świętego
miała duże problemy z pokonaniem trasy. Nie bardzo pocieszające jest nawet to, że w Warszawie i sąsiednich miejscowościach
było podobnie. Oby jak najmniej
takich niespodzianek.

SPOŁECZEŃSTWO

www.zabki.pl
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Ku pamięci ks. Jerzego Popiełuszki
Za Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko dziękuję Bogu
po 25 latach szerzenia kultu pamięci męczennika naszych czasów
Ks. Jerzego Popiełuszkę poznałem
w mojej rodzinnej Paraﬁi Św. Trójcy
w Ząbkach, gdzie rozpoczął swoją
prace duszpasterską w 1972 roku,
miałem wówczas 14 lat. Kilkakrotnie
spowiadałem się u Ks. Jerzego, od
tamtych chwil utkwiła mi w pamięci
pokora i wyrozumiałość kapłana wobec młodego człowieka szukającego
swojej drogi, próbującego odróżnić
dobro od zła i przyjaciół od wrogów
w tamtych trudnych czasach.
Z tych naszych kontaktów coś
jednak we mnie pozostało, gdyż w
roku zrywu pierwszej „Solidarności”
i czasach posługi kapłańskiej Ks.
Jerzego Popiełuszko w Paraﬁi Św.
Stanisława Kostki na warszawskim
Żoliborzu czułem duchową potrzebę przebywania w tym niezwykłym
miejscu, gdzie poznałem wielu
wspaniałych ludzi, działaczy „Solidarności” i niepodległościowych,
którzy z pokorą i poświęceniem do
dziś służą Bogu i Ojczyźnie. Z wieloma z nich po śmierci i pogrzebie
bestialsko zamordowanego Ks. Jerzego Popiełuszko uczestniczyłem
w pierwszej służbie czuwającej przy
grobie męczennika, powołanej przez
środowiska „Solidarności”, służby
medycznej, studentów i działaczy
niepodległościowych. Pilnowaliśmy
na zmianę grobu męczennika przed
możliwością wykradzenia ciała umiłowanego Ks. Jerzego Popiełuszki
przez PRL-owskie służby bezpieczeństwa. Po kilku miesiącach grupa
nasza została włączona w Kościelną
Służbę Porządkową TOTUS STUUS,
w ramach której uczestniczyłem nadal w nocnych czuwaniach przy grobie Ks. Jerzego z Nr Legitymacji 554
nadanej mi i podpisanej 31.12.1985
r. przez ówczesnego proboszcza ks.
prałata Teoﬁla Boguckiego.
W tamtym czasie z wieloma młodymi osobami podejmowaliśmy także
różnorakie działania upamiętniające
uznanego przez nas za kapelana i
patrona „Solidarności” Ks. Jerzego
Popiełuszko. Stanowiliśmy wówczas
nieformalny i nielegalny komitet,
który rozpowszechniał tworzone
pieśni oraz wiersze i modlitwy poświęcone męczennikowi naszych
czasów. W okresie przemian tworzyliśmy symbole pamięci, tablice,
obeliski, pomniki i medale - nie tylko
upamiętniające Ks. Jerzego Popiełuszkę, ale też w naszym przekonaniu w Jego imieniu wychodziliśmy z
inicjatywami upamiętnienia Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego, Ks. Ignacego Skorupkę,
męczenników, bohaterów i mężów
stanu z poświęceniem służących
Bogu i Ojczyźnie, a w ostatnich latach umiłowanego Ojca Świętego
Jana Pawła II.
Działania Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki obejmujące obszar
ogólnopolski w październiku 1994
roku zyskały aprobatę śp. Biskupa
Władysława Miziołka, a po odsłonięciu pomnika Ks. Jerzego 27 października 1997 r. w Paraﬁi Św. Trójcy w
Ząbkach w pierwszej paraﬁi kapłana
męczennika uzyskaliśmy błogosławieństwo Ks. Kardynała Józefa
Glempa - Prymasa Polski na dalszą
działalność. Wyrażając wdzięczność
Księdzu Prymasowi za poświęcenie
pomnika w Pałacu Prymasowskim
wręczyłem w asyście Senatora RP
Piotra Andrzejewskiego i Pani Posłanki Ewy Tomaszewskiej i członków komitetu pierwszy medal „ZŁO
DOBREM ZWYCIĘŻAJ” z wizerunkiem Ks. Jerzego Popiełuszki.
Wydarzenie to zapoczątkowało wyróżnianie tym medalem osobistości
szerzących pamięć o Słudze Bożym
Ks. Jerzym Popiełuszko i męczennikach, bohaterach i mężach stanu z
poświęceniem służących Bogu i Ojczyźnie. Medal ten otrzymała mama
Ks. Jerzego - Marianna Popiełuszko
i Zakon Ojców Paulinów na Jasnej
Górze podczas pielgrzymki świata
pracy w dwudziestą rocznicę powstania NSZZ Solidarność, a także
ponad 800 członków służby czuwającej przy grobie męczennika wraz z
aktorami scen polskich. W ubiegłym
roku 22 maja w Muzeum Jana Pawła
II w Warszawie medal „Zło Dobrem
Zwyciężaj” odebrał Szanowny Pan
Ryszard Kaczorowski Prezydent RP
na uchodźstwie, a wręczenia w imieniu komitetu i osób wyróżnionych
dokonali: Prezes Ryszard Walczak,
Wiceprezes Jan Marczak zarazem
Prezes Służby czuwającej przy grobie męczennika oraz Ks. Prałat Józef
Maj, Ks. Dziekan Mieczysław Stefaniuk z Zielonki, Stefan Melak Prezes
Kręgu Pamięci Narodowej i Członkowie Zarządu: Waldemar Sobiecki
i Tomasz Augustyniak.
Podczas tej uroczystości medalem tym zostali również wyróżnieni
twórcy ﬁlmu „Popiełuszko” - Julita
i Rafał Wieczyńscy, oraz Ks. Dziekan Jan Andrzejewski kustosz Kaplicy Ossowskiej Proboszcz Paraﬁi
Św. Trójcy w Kobyłce, Ks. Kanonik
Edward Kowara Proboszcz Para-

ﬁi Św. Trójcy w Ząbkach, w której
Ks. Jerzy Popiełuszko rozpoczynał
w 1972 r. pracę duszpasterską oraz
Pani Irena Nowak z Zielonki.
Medale te wręczane są od 11 lat przez
inicjatora Prezesa Ryszarda Walczaka
i Wiceprezesa Jana Marczaka oraz
innych członków komitetu i osób
wyróżnionych. A dotychczas medalami tymi zostali wyróżnieni również:
J.E. Ks. Bp Władysław Miziołek,
J.E. Ks. Bp Zbigniew Kraszewski,
śp. Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski
Duszpasterz Rodzin Katyńskich, J.E.
Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź, J.E.
Ks. Bp gen dyw. Tadeusz Płoski, Ks.
Stanisław Małkowski, Ks. Prał. Zdzisław Jastrzębiec, śp. Ks. Jan Twardowski, Ks. Prałat Grzegorz Kalbarczyk Kanclerz Kurii Metropolitarnej
Warszawskiej, Ks. Prałat Zdzisław
Król, Ks. Prałat Zygmunt Malacki,
śp. Ks. Prałat Wacław Karłowicz,
Służba Totuus Tuus czuwająca przy
grobie ks. Jerzego Popiełuszko na
Warszawskim Żoliborzu, artyści scen
Polskich uświetniający Msze Święte
za Ojczyznę i rocznicowe uroczystości, a także prof. Wiesław Wysocki
Dziekan USKW, Ks. Prałat Henryk
Jankowski, Ks. Prałat Józef Maj, Ks.
Dziekan Stanisław Kuć z Radzymina, prof. Peter Rayna, Stefan Melak
Prezes Kręgu Pamięci Narodowej,
Andrzej Kierzkowski Przewodni-

czący NSZZ „Solidarność” URSUS,
prof. Józef Szaniawski, prof. Jan Pachowski, Pani Małgorzata Zyśk Dyrektor Gimnazjum nr.2 w Ząbkach
im. Ks. Jerzego Popiełuszki, a także
Pan Adam Woronowicz odtwórca roli
głównej w ﬁlmie „Popiełuszko” i J.E.
Biskup Stanisław Pikus.
Podczas diecezjalnego nabożeństwa
odprawionego w hołdzie Księdzu Jerzemu Popiełuszce 25 kwietnia br. w
Paraﬁi Św. Trójcy w Ząbkach medal
„Zło Dobrem Zwyciężaj” przyjął Arcybiskup Henryk Hoser Ordynariusz
Diecezji Warszawsko -Praskiej.
W paraﬁi Św. Trójcy w Ząbkach 24
stycznia 2010 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie diecezjalnej wystawy fotograﬁcznej pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko w Naszej Pamięci” autorstwa
Ryszarda Walczaka zorganizowana
przez Ogólnopolski Komitet Pamięci
ks. J Popiełuszki z udziałem Miasta
Ząbki. Swoim patronatem honorowy
wystawę tą obieli:
- Ordynariusz Diecezji WarszawskoPraskiej Arcybiskup Henryk Hoser
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i Prezydent
RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Obaj zginęli w katastroﬁe w
Smoleńsku pod Katyniem.
Wystawa ta dotychczas prezentowana była przez autora Ryszarda
Walczaka w paraﬁi Św. Izydora w
Markach, w Paraﬁi Matki Boskiej
Częstochowskiej i Gimnazjum im.
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zielonce, w Paraﬁi Św. Trójcy i Szkołach w Kobyłce, w Paraﬁi
Przemienienia Pańskiego w Radzyminie oraz w paraﬁach Warszawa
Ursynów, Służewiec, Wesoła, Gminie Sobolew, a obecnie wystawa jest
prezentowana w Katedrze Floriana
na warszawskiej Pradze.

W tle tej wystawy w dniu 11 czerwca o godz. 16:00
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie
zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna
za Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę
i modlitwa za śp. Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i Jego Małżonkę śp. Marię Kaczyńską
oraz oﬁary katastrofy smoleńskiej.
Podczas tej uroczystości Kapituła Medalu „Zło Dobrem
Zwyciężaj” przekaże na ręce Rodziny przyznany medal
z wizerunkiem Kapłana Męczennika dla Pani Prezydentowej śp. Marii Kaczyńskiej i śp. Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na uroczystość tę z udziałem przedstawicieli Wojska Polskiego zapraszają:
Ks. płk. Sławomir Żarski
Administrator Diecezji Polowej Wojska Polskiego.
Ryszard Walczak
Przewodniczący Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”
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SAMORZĄD

dokończenie ze str. 1

które wygłosili: przewodniczący Krzysztof Bławdziewicz, burmistrz Robert Perkowski, były burmistrz Jerzy Boksznajder oraz
ks. prałat Tadeusz Karolaka. Opowiedzieli oni o swoim doświadczeniu z ząbkowskim samorządem, a także o największych osiągnięciach miasta w ciągu minionego dwudziestolecia.
Na zakończenie „samorządowy” program artystyczny przygo-
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towała młodzież z ząbkowskiej „Jedynki”, w której przedstawiła fragment działalności radnych, poprzez ich uczestnictwo
w kampaniach wyborczych, które są nieodzownym elementem
funkcjonowania demokracji.
Nie mogło zabraknąć też jubileuszowego tortu, który przypominał wizerunek ząbkowskiego herbu.
MO

EKOLOGIA
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Zawody Wędkarskie na Dzień Dziecka
30 maja na Gliniankach zielonkowskich odbyły się spławikowe zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. W wyznaczonym miejscu
i czasie zgłosiło się (z dorosłym opiekunem) 31 dzieci w wieku od
4 do 14 lat. Uczestnicy podzieleni zostali na na 2 grupy wiekowe –
do 10 lat i powyżej.

Wiersze polskich poetów
dziecięcych na scenie

Dnia 6 maja 2010 r. w Ząbkach odbył się konkurs teatralny, kierowany
do dzieci w wieku przedszkolnym, o
tematyce „Wiersze polskich poetów
dziecięcych na scenie”. Konkurs
został zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”.
Do prezentacji przedstawień zgłosiły się m.in. dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 „Leśny Zakątek”, grupy zerowe ze Szkoły Podstawowej
nr 1 oraz dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Pinokio”. Przebiegiem
oraz koordynacją konkursu zajęły się
panie Joanna Ruszkiewicz-Howorko
i Monika Szewczyk.
Na scenie dominowały teksty Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Zainscenizowane zostały wiersze takie
jak: „Okulary”, „Słoń Trąbalski”,
„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Żuk”, „Żuraw i czapla”, „Leń”,
„Murzynek Bambo”, oraz „Przyjście
wiosny”.
Mimo brzydkiej pogody wszystkim
dopisywał świetny humor. Po przeglądzie przedstawień, powołano jury-w składzie: Róża Wiktorska-Miezianko – wychowawczyni zerówki
ze Szkoły Podstawowej nr 1, Beata

Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów 4-metrową, uzbrojoną
wędkę typu bat oraz wiaderko z zanętą i przynętą. Ponadto w każdym wiaderku były kanapki, batony, banany i napoje. Tak wyekwipowani zawodnicy udali się na wylosowane stanowiska i na znak sędziego o godzinie 11,00
rozpoczęli rywalizację. Trwała ona 3 godziny. Po ogłoszeniu zakończenia
zawodów – komisja sędziowska zważyła złowione ryby i ustaliła kolejność zawodników w obu kategoriach wiekowych.
I tak w grupie wiekowej do 10 lat byli to:
1. Krzysztof Grabarczyk
- 385 pkt
2. Karol Nowicki
- 380 pkt
3. Radosław Fabisiak
- 350 pkt
a w grupie 10 do 14 lat :
1. Urszula Karwowska
- 155 pkt
2. Mateusz Krawczykowski - 115 pkt
3. Mikołaj Zieliński
- 80 pkt
Wszyscy oni otrzymali statuetki z postacią wędkarza, złote, srebrne lub brązowe medale oraz dyplomy z okolicznościowym napisem. Pozostali uczestnicy
zawodów odznaczeni zostali medalami za udział w rywalizacji.
W czasie gdy komisja sędziowska ustalała wyniki zawodów, pozostali
uczestnicy spożywali słodkie, kruche ciasteczka z cukierni Państwa Gmitrzuków z Ząbek, jednego ze sponsorów tej imprezy. Gośćmi honorowymi , którzy wizytowali imprezę w czasie trwania zawodów byli :Pan Robert Perkowski - Burmistrz Miasta Ząbki oraz Pan Marek Pietrzak z ﬁrmy
„U Pietrzaków” – sponsor tych zawodów.
W podsumowaniu należy podkreślić doskonałą, piknikową atmosferę zawodów, sprawną organizację oraz wędkarską pogodę (tym razem bez opadów).
Współorganizatorami tej imprezy, podobnie jak w latach ubiegłych, były
Zarządy Kół PZW nr. 130 w Ząbkach i 23 w Zielonce.

Krajewska – dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 2 „Leśny Zakątek”
i z tego samego przedszkola Halina
Chibowska – wychowawczyni jednej
z grup oraz Danuta Gościniak – właściciel Przedszkola Niepublicznego
„Pinokio”.
Przedstawienia pokazane przez
dzieci, spodobały się wszystkim.
Werdyktem jury było przyznanie
pierwszych miejsc, wszystkim trzem
placówkom, które brały udział w
konkursie. Każde przedszkole i szkoła dostały atrakcyjne nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników otrzymał
miły upominek. Po wręczeniu nagród, dzieci zostały zaproszone na
słodki poczęstunek.
Spotkanie to przybliżyło nam twórczość polskich poetów dziecięcych,
pełną humoru oraz wzorców pozytywnych zachowań. Umożliwiło prezentację talentów aktorskich przedszkolaków z naszego miasta oraz
pozwoliło nawiązać współpracę między placówkami edukacyjnymi. Oby
więcej takich spotkań, dzięki którym
możemy się lepiej poznać.
Monika Szewczyk
Joanna Ruszkiewicz-Howorko

9

CO SŁYCHAĆ

EDUKACJA

Festyn Rodzinny w SP nr 2

29 maja 2010, sobotni poranek przywitał nas słońcem i ciepłą aurą. Tego
dnia ząbkowska „Dwójka” gościła w swoich progach mieszkańców miasta, bowiem na boisku szkolnym rozpoczął się kolejny już XIII Festyn
Rodzinny, którego koordynatorem była p.Jolanta Szklarek-Marciszewska.
I jak co roku p. dyrektor Irena Małyszczuk ciepło i serdecznie przywitała przybyłych ząbkowian, p.Burmistrza Roberta Perkowskiego, a przede
wszystkim dzieci – te najmłodsze i te starsze, ich rodziców, gości zapraszając do wspólnej zabawy.
Swoje umiejętności na scenie zaprezentowali uczniowie klas młodszych
i starszych. Przedszkolaki pokazały różne tańce, pierwszaki śpiewały piosenki nie tylko w języku polskim, ale i niemieckim. Trzecioklasiści w humorystyczny sposób ukazali znaczenie kobiety na przełomie wieków począwszy od biblijnych postaci Adama i Ewy. Oglądaliśmy również pokazy
gimnastyki artystycznej, taekwondo, aerobiku czy szermierki, bo przecież
nasi żacy specjalizują się w różnych dziedzinach.
Czas upływał miło i wesoło przy ﬁliżance kawy, herbaty czy chłodzącego
napoju i słodkim ciastku. Swoje siły można było odbudować talerzem gęstej grochówki – palce lizać!
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr2 tak zorganizowali dzieciom zabawę,
że nikt nie mógł się nudzić. Zorganizowano różne konkursy i turnieje, a
wszystkie stanowiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Wśród śmiechu i zabawy nie zapomniano również o tych, którzy cierpią i
potrzebują pomocy. Szkolny wolontariat zorganizował zbiórkę pieniędzy
na rzecz poszkodowanych w tegorocznej powodzi.
Małgorzata Chibowska – nauczyciel SP2

www.zabki.pl

„Leśny Zakątek”
na Mazurach
Już po raz trzeci przedszkolaki z „Leśnego Zakątka” wyjechały na tak zwane
„Zielone Przedszkole”. Tym razem celem naszej podróży była Kraina Mazurskich
Jezior. Wyjechaliśmy więc 19 maja, o godzinie 8.00 sprzed przedszkola, by na
godzinę 13.00 dojechać do pięknie położonego, wśród lasów i jezior, ośrodka pod
nazwą „Mazury” w miejscowości Krzyże nad jeziorem Nidzkim.
Po smacznym obiadku i rozgoszczeniu się w przestronnych pokojach wyruszyliśmy do Mrągowa obejrzeć amﬁteatr i poczuć klimat muzyki country.
Dzieci chętnie korzystały ze sceny, popisując się swoimi umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi i tanecznymi. W drodze powrotnej odwiedziliśmy farmę
pani Eulalii, gdzie przejechaliśmy się konną bryczką, poobcowaliśmy z licznie tam
mieszkającymi zwierzętami, zjedliśmy smaczne kiełbaski, wesołe i szczęśliwe
wróciliśmy na kolację i nocleg do ośrodka.
Wczesnym rankiem dnia następnego wszyscy zwarci i gotowi stawili się na śniadaniu, by później wyruszyć do Mikołajek na półtoragodzinny rejs statkiem po jeziorze Mikołajskim. Dzieci miały okazję zwiedzić statek, a nawet pobyć za jego
sterami z prawdziwym panem Kapitanem. Po tych atrakcjach zgromadziliśmy się
pod sklepikiem z pamiątkami, aby zakupić upominki dla rodziców, a następnie
obejrzeć pomnik Króla Sielaw i wysłuchać legendy.

Powrót z Mikołajek na smaczny obiad i kolejny wyjazd tym razem do Galindii.
Tam przywitała nas przedstawicielka plemienia Galindów w oryginalnym stroju.
Z jej pomocą odbyliśmy spacer po Królestwie Galindów – dzikich plemion żyjących w XIII wieku.
Dużo dowiedzieliśmy się podczas zabawy mającej na celu przybliżenie zwyczajów, obyczajów i życia codziennego byłych plemion. Zwiedziliśmy także Muzeum
Tysiąclecia Plemienia Galindów znajdujące się pod ziemią. Na koniec obejrzeliśmy ﬁlm, który opowiadał o ich historii. Wszyscy zadowoleni wrócili do ośrodka i
jeszcze przed kolacją wystarczyło nam sił, aby odbyć spacer nad jezioro i pobyć w
lesie okalającym akwen Nidzki. Posiłek tym razem bardzo smakował, apetyty dopisywały tym bardziej, że musieliśmy nagromadzić sił na oczekiwaną dyskotekę.
Dzieci świetnie się bawiły, a na koniec „padły” ze zmęczenia i szybko zasnęły.
Trzeci dzień to już powrót, ale jeszcze wizyta w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Tego dnia piękna pogoda zachęcała do spaceru po lesie. Zwierzęta nas
mile przywitały, bo każde dziecko miało dla nich „małe co nieco”. Jeszcze powrót
do stołówki, smaczny obiad i niespodzianka – wizyta przedstawicieli Rady Rodziców. Dobrze, że przyjechali, bo mieliśmy okazję podzielić się wrażeniami, pochwalić nagromadzonymi wiadomościami, które zdobyliśmy podczas wycieczek.
Poza tym pomogli nam w zapakowaniu bagaży, za co im serdecznie dziękujemy.
Wbrew obawom wszystkich, mieliśmy piękną pogodę, komary wcale nam nie dokuczały, a co zobaczyliśmy na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Dzieci przezwyciężyły tęsknotę, całe, zdrowe i wesołe wróciły do rodziców, którzy czekali na nas z utęsknieniem.
Dziękujemy Rodzicom za obdarowanie nas zaufaniem i wyrazy wdzięczności
okazane po powrocie. To daje nam siłę do podejmowania kolejnych śmiałych wyzwań w pracy z tak małymi dziećmi.
Byłyśmy po raz kolejny wychowawczyniami na takim wyjeździe i jednogłośnie
stwierdzamy, że mimo wielkich trudów i ogromnej odpowiedzialności z satysfakcją wspominamy pobyt.
Halina Chibowska
Marzanna Sobolewska
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Dowożenie dzieci niepełnosprawnych
w roku szkolnym 2010/2011
Zgodnie z art. 14 a ust. 4* i art. 17 ust. 3a** ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej,
gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki. Dowóz uczniów organizowany jest w formie zbiorowej w dni nauki szkolnej lub jako zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz
jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie
zawartej między Burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami
prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub
opiekunowie prawni.
Rodzice lub opiekunowie uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na
terenie Miasta Ząbki, którzy zamierzają zwrócić się o pomoc w formie
dowozu dziecka proszeni są o wypełnienie Wniosku o dowóz ucznia do
szkoły, przedszkola lub ośrodka w roku szkolnym 2010/2011. Wniosek
należy złożyć bezpośrednio w Referacie Oświaty i Pomocy Społecznej
(pok. 29) do dnia 15 czerwca 2010 r. Do wniosku należy załączyć kopię
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia oraz skierowanie do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych) oraz zaświadczenie z przedszkola (szkoły, ośrodka) o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego (obowiązku szkolnego, nauki).
Rodziców/opiekunów, którzy zapewniają dowóz dziecka we własnym
zakresie prosimy o dołączenie do wniosku dodatkowego podania z inforBurmistrz Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

macją, że chcą skorzystać ze zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej
między Burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi
ucznia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Pomocy
Społecznej pok. nr 29, tel. (22) 781 – 68 – 14 lub – 15, - 17 wewnętrzny
125 i 152.
* dotyczy niepełnosprawnych/upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim/upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami dzieci sześcioletnich uczęszczających do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub
ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego.

** dotyczy:
- uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uczęszczających do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a także uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do
najbliższej szkoły ponad gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.
- dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami uczęszczających do ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia
25 roku życia.

9. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
•
•

WNIOSEK

Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia,
Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy tylko szkół i
ośrodków specjalnych ).

1. Nazwisko i imię ucznia:

10. Uwagi dotyczące stanu zdrowia ucznia:
- sposób poruszania się,
- objawy chorobowe, które mogą wystąpić,
- czynności pielęgnacyjnych, do których powinien być przygotowany opiekun,
- inne ważne informacje.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ucznia:

Oświadczenie wnioskodawcy:

o dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka
w roku szkolnym 2010/2011

Występuję z wnioskiem o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/przedszkola/
ośrodka i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu.

Ząbki, dnia..........................

Podpis wnioskodawcy ....................................

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:

....................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania ucznia ( ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Szkoła lub placówka, do której skierowano ucznia ( dokładny adres):

Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
b) wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami).

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Okres świadczonej usługi / ewentualnie określenie częstotliwości:

Ząbki, dnia ...................................

od dnia........................................ do dnia............................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

6. Zajęcia szkolne będą odbywać się od godziny:................... do godziny: ..............................
7. Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego:
....................................................................................................................................................
8. Adres zamieszkania (do korespondencji) rodzica lub opiekuna prawnego ( ulica, nr
domu/mieszkania, kod, miejscowość):
....................................................................................................................................................
telefon kontaktowy...................................................................................................................
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Wspomnienia sprzed 20 lat
Budowanie więzi społecznych - pierwsze wolne
wybory samorządowe w naszym mieście
W artykule pt. „Wielkie zwycięstwo Solidarności” zamieszczonym
w numerach 10 i 11 „Co Słychać?”
z ub. roku w ramach wspomnień
sprzed 20 lat podkreśliłam, że
wybory 4 czerwca 89 r. spowodowały ożywienie aktywności społecznej i konieczność kontynuacji
działalności w celu wprowadzenia
demokratycznych zmian na szczeblu lokalnym. Odbudowa zniszczonych przez prawie 50 lat więzi
społecznych i gospodarki wymaga,
zwłaszcza na poziomie społeczności lokalnej, zgodnego współdziałania ludzi.
Biorąc pod uwagę zaufanie mieszkańców Ząbek do działalności
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w okresie wyborów 89
roku, którą prowadziliśmy na terenie miasta Ząbek z upoważnienia
K.O. „Solidarność” Pragi Południe
oraz czekające nas w 90-tym roku
wybory samorządowe, postanowiliśmy zalegalizować naszą działalność pod nazwą - Komitet Obywatelski „Solidarność” w Ząbkach.
28 lipca 1989 roku zawiązuje się
10 osobowy komitet założycielski,
zwołujemy Walne Zgromadzenie
członków, które przyjmuje statut,
wybiera władze K.O. „Solidarność”
w Ząbkach tj. Przewodniczącą, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Urząd
miasta użyczył nam skromny lokal,
który sami wyposażyliśmy we własnym zakresie. Nasze główne cele
to: szerzenie i popularyzacja idei
demokratycznych, samorządności
i solidarności, rozwój patriotyzmu,
pobudzenie aktywności obywateli i
budowa od podstaw społeczeństwa
obywatelskiego. Realizowaliśmy je
m.in. poprzez organizowanie uroczystości rocznicowych na terenie
miasta. O pierwszej, która odbyła
się 19 października 1989 roku tj. 5
rocznicy bestialskiego mordu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki pisałam w ubiegłym roku.
Następna uroczystość zorganizowana przez K.O. „Solidarność” w
Ząbkach to obchody 71 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodzona wyjątkowo
uroczyście bo po raz pierwszy w
pełni wolnej Polsce. Uroczystości
tej towarzyszyła zmiana nazwy 2
głównych ulic w Ząbkach zamiast
ulic Braci Melaków i Świerczewskiego, Ząbki zyskują ulice księdza Skorupki i Piłsudskiego. Była
to pierwsza od czasów wojny tak
duża uroczystości zorganizowana
w Ząbkach. Wzięło w niej udział
kilka tysięcy mieszkańców miasta,
harcerze, delegacje z miast sąsiednich. Uroczystości uświetniła oprawa muzyczna orkiestry pod batutą
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Andrzeja Wojakowskiego z Wołomina.
Upadek komunizmu w Polsce po
4 czerwca 89 roku spowodował, że
zaczął on się załamywać w całej
Europie Środkowo-Wschodniej. W
listopadzie runął „mur berliński”, a
w grudniu naród rumuński rozpoczął krwawą walkę o wyzwolenie
z tyranii komunistycznej i reżimu
Nicolasa Ceauşescu. Rumunia pogrążyła się w chaosie, konieczna
była pomoc międzynarodowa. W
związku z tym była związana nasza
kolejna akcja, która spotkała się z
szerokim wsparciem społeczeństwa Ząbek. W drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia K.O. „Solidarność” w Ząbkach zorganizował
zbiórkę darów dla narodu rumuńskiego. Zbiórka przeszła nasze
oczekiwania, zebrana odzież koce i
leki ledwie zmieściły się w dwóch
samochodach marki Nysa. Zebrano
również środki pieniężne, w sumie
ok. 5 mln złotych polskich, 13 dolarów, 20 marek niemieckich, 1200
lei rumuńskich. Dary protokolarnie
przekazano do kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej w
Warszawie. Kilku kolegów z Komitetu oddało krew.
Od początku naszej działalności
byliśmy otwarci dla wszystkich
mieszkańców Ząbek. Nawiązaliśmy współpracę z komisją zakładową NSZZ Solidarność ząbkowskich zakładów pracy m.in. szpitala
w Drewnicy i Agromy. Braliśmy
udział w posiedzeniach Miejskiej
Rady Narodowej na zasadach zaproszonych gości. Zgłaszaliśmy
interwencje pisemne i ustne do
urzędu miasta w zakresie zauważonych przez nas nieprawidłowości
np. postulowaliśmy zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przed
obiema szkołami podstawowymi
w Ząbkach – chodziło o poprawę
bezpieczeństwa dzieci, zgłaszaliśmy postulaty w zakresie pracy
policji, piętnowaliśmy marnotrawstwo w postaci oświetlania ulic w
ciągu dnia itp. Zorganizowaliśmy
spotkania z posłami z naszego
okręgu wyborczego. Podejmowaliśmy również działania w zakresie wsparcia mieszkańców miasta,
którzy znajdowali się w trudnej
sytuacji. Przedstawiciele K.O. „Solidarność” komisyjnie sprawdzali
warunki materialne osób wskazanych przez paraﬁe, protokóły z
wykazem osób i sugerowaną formą pomocy były przekazywane
do komisji opieki społecznej przy
urzędzie miasta. W czasie pełnienia
dyżurów w naszym lokalu, zdarzały się również kłopotliwe sytuacje,
kiedy nie mogliśmy spełnić oczeki-

Logotyp Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ząbkach.
wań mieszkańców. Chodziło m.in.
o sprawy lokalowe, przydziały
mieszkań lub działek itp. W tych
kwestiach mogliśmy udzielać tylko
porad i wskazówek, gdyż zgłaszane
sprawy przekraczały kompetencje
Komitetu Obywatelskiego.
Musimy pielęgnować i przekazywać młodemu pokoleniu własną,
„maleńką historię”. Kto dziś pamięta, że początek prasy lokalnej
zaczął się ukazaniem w grudniu
1989 roku pierwszego numeru
„Głosu Ząbek” – gazetki Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”, na
łamach której poruszaliśmy ważne
sprawy dla mieszkańców miasta.
Już w lutym 1990 roku w „Kurierze
Mazowsza” – biuletynie NSZZ Solidarność regionu Mazowsze wymieniono „Głos Ząbek” jako jedną
z pierwszych gazet tworzących
nowy ruch prasy lokalnej w kraju.
Kopie „Głosu Ząbek” z lat 89-90,
są dostępne teraz w internecie pod
adresem www.zabki.info.pl.
W swojej działalność byliśmy na
tyle otwarci na współpracę z innymi organizacjami działającymi w
mieście, że użyczyliśmy naszej gazety konkurentom w zbliżających
się wyborach. Do numeru 3,4 i 5
„Głosu Ząbek”, dołączono wkładkę
zredagowaną w całości przez koło
ZCHNu w Ząbkach.
Zbliżający się termin wyborów do
samorządu terytorialnego narzucał nam nowe, bardzo ważne cele
i harmonogram naszej pracy. Było
to opracowanie programu wyborczego i przygotowanie listy kandydatów na radnych. Z ponad 20 tysięcy mieszkańców naszego miasta
należało wyłonić tych najlepszych,
którzy przejmą los naszego miasta
w swoje ręce. Członkami nowych
władz miasta powinni być ludzie
„nowego typu” - stąd tak ważny
dobór kandydatów, którzy staną do
walki wyborczej z listy Komitetu
Obywatelskiego
„Solidarność”.
Główne cechy poszukiwanych kandydatów to fachowość, uczciwość,
pracowitość, umiejętność współpracy z ludźmi. Osoby zgłaszające
się z zewnątrz oraz sami członkowie K.O. „S” chcący kandydować
z naszej listy zostali poddani demokratycznej weryﬁkacji podczas
prawyborów. Chodziło o to, aby
wybrać spośród osób chętnych do
kandydowania, osoby dysponujące
pożądanymi cechami, które będą
miały realne poparcie członków

K.O. „Solidarność”, a nie wskazane arbitralnie przez zarząd K.O.
„S”. Na liście znalazły się tylko te
osoby, które uzyskały bezwzględną
większość poparcia podczas Walnego Zgromadzenia członków tj. 21
osób. Osoby te decyzją Warszawskiego Porozumienia Komitetów
Obywatelski „Solidarność” zyskały prawo do oznaczenia swojego
nazwiska nazwą „Komitet Obywatelski Solidarność”. Zgodnie z wynikiem prawyborów i późniejszą
rezygnacją jednej osoby, Komitet
Obywatelski na 24 jednomandatowe okręgi wyborcze w Ząbkach,
zgłosił swoich kandydatów tylko
do 20 okręgów. Sprawozdanie z
prawyborów w K.O. ”S” znajdziecie państwo w numerze 6 „Głosu
Ząbek” z dnia 29 kwietnia 1990 r.
W celu merytorycznego przygotowania kandydatów startujących
z list Komitetów Obywatelskich
„Solidarność” i zapewnienia im
zwycięstwa w wyborach, K.O. „S”
Pragi Południe rozpoczął szkolenia
wykładowców, a w późniejszym
okresie kandydatów na radnych.
Wzięliśmy aktywny udział w tych
szkoleniach. Jeden z członków Komitetu został przeszkolony na wykładowcę, a nasi kandydaci uczestniczyli w szkoleniach.
„Głos Ząbek” był bardzo ważnych
narzędziem w przygotowaniu
mieszkańców do pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w naszym mieście. W numerze 6 z dnia 29 kwietnia ukazał
się kalendarz wyborczy, w numerze
7 z 13 maja zamieściliśmy dodatek
wyborczy, w którym zaprezentowaliśmy sylwetki kandydatów Komitetu w poszczególnych okręgach,
informowaliśmy o zasadach ordynacji wyborczej, podziale miasta
na okręgi wyborcze, zamieściliśmy
instrukcję oddania ważnego głosu
oraz lokalizację lokali wyborczych.
Należy podkreślić, że zasady oddania ważnego głosu w wyborach w
1990 roku, były inne niż w wyborach z 89 roku. Głosowanie polegało nie na skreślaniu, a postawieniu
znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata. W dniach 9 i 11 maja
zorganizowaliśmy spotkania naszych kandydatów z mieszkańcami
Ząbek, podczas których poruszano
problemy ochrony środowiska, porządku i bezpieczeństwa w mieście
dokończenie na str. 13
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Dolcan Ząbki kolejny sezon
zagra w I lidze
Po rozpoczęciu rundy wiosennej
sezonu 2009/2010, kiedy to Dolcan
zajmował wysokie miejsce 3 grając jak równy z równym z takimi
zespołami jak: Górnik Zabrze, Widzew Łódź, czy Pogoń Szczecin.
Słowem ząbkowska drużyna była
wśród najlepszych. Runda wiosenna nie była dla Dolcanu szczęśliwa.
Po odejściu trenera i najlepszego
zawodnika było już tylko gorzej. Z
kolejki na kolejkę Dolcan spadał w
I-ligowej tabeli, ale nikt nie przypuszczał, że może być tak źle. Tuż
przed zakończeniem rozgrywek
Dolcan Ząbki był o włos od degradacji do II ligi.
Dwa ostatnie mecze zapowiadały

się bardzo ciężko. W pierwszym z
nich trudno było liczyć na sukces.
Mecz na własnym stadionie ząbkowianie przegrali z Górnikiem
Zabrze 1:0. Swego rodzaju ciekawostką był na pewno przyjazd na
to spotkanie w roli obserwatora
Jerzego Dudka grającego w Realu
Madryt, przymierzającego się do
powrotu do kraju.
Wszystko zatem zależało od
ostatniego wyjazdowego meczu,
rozegranego 5 czerwca, w którym
ząbkowianie zmierzyli się z Górnikiem Łęczna. Odniesienie sukcesu
i pewne pozostanie w I lidze dawało zwycięstwo, co było bardzo
trudnym wyzwaniem, tym bardziej,

Jerzy Dudek w Ząbkach

Podczas
ostatniego
"u siebie" z Górnikiem

meczu

że gospodarze już od 20 minuty
prowadzili 1:0. Na wyrównującego
gola kibice musieli czekać aż do
63 minuty, kiedy to bramkę zdobył
Michał Zapaśnik. Ostatecznie remis zapewnił ząbkowianom grę w
I lidze, choć jest to zapewne trochę

radość poprzez łzy. Po wiosennych
zmianach można było się spodziewać zmian w grze piłkarzy , ale
zapewne nikt nie przypuszczał, że
Dolcan otrze się o strefę spadkową.
Na zapleczu Ekstraklasy Dolcan
zagra więc po raz trzeci z rzędu.

Grand Prix’2009/2010
w tenisie stołowym

samą liczbę punktów – 155. O zwycięstwie w Grand Prix,2009/2010 Martyny Sawiak zadecydowała większa liczba zwycięstw w poszczególnych
turniejach.
Wyniki VIII turnieju (panie - O):
Anna Ponichtera, Martyna Sawiak, Daria Grom

29 maja 2010 r. zakończyli rywalizację o Grand Prix’2009/2010 w tenisie
stołowym zawodniczki i zawodnicy, którzy wystartowali w VIII edycji turnieju z okazji Dnia Dziecka. W kategorii szkół podstawowych swoją dominację potwierdziła Monika Grom, która odniosła piąte zwycięstwo spośród
swoich pięciu startów, bezapelacyjnie wygrywając klasyﬁkację końcową.
Za nią w 8 turnieju uplasowały się Agnieszka Połomska i Kinga Dzionek,
która zajęła drugie miejsce w ogólnej klasyﬁkacji.
Wyniki VIII turnieju (dziewczęta - SP):
Monika Grom, Agnieszka Połomska, Kinga Dzionek

W ostatnim turnieju, po raz pierwszy odniósł zwycięstwo w cyklu Grand
Prix’2009/2010, najstarszy uczestnik Mirosław Pardela. Niestety zwycięstwo to dało mu tylko drugie miejsce w klasyﬁkacji końcowej. Lepszy o 2
punkty okazał się Michał Dąbrowski, który tym razem zajął 3 miejsce.
Wyniki VIII turnieju (panowie – O):
Mirosław Pardela, Michał Celiński, Michał Dąbrowski

Wśród chłopców ze szkół podstawowych o zwycięstwo w klasyﬁkacji
końcowej do ostatniego spotkania walkę toczyli Maksymilian Góra i Kamil
Marzec. Zwyciężając w tym turnieju Góra wygrał Grand Prix 2009/2010
wyprzedził Marca o 4 punkty.
Wyniki VIII turnieju (chłopcy - SP):
Maksymilian Góra, Kamil Marzec, Paweł Kamiński

SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta:
1. Grom Monika 125 pkt, 2. Dzionek Kinga 65 pkt, 3. Topolska Paulina 49 pkt
Chłopcy:
1. Góra Maksymilian 174 pkt, 2. Marzec Kamil 170 pkt, 3. Marciniak Jarosław 97 pkt
GIMNAZJA:
Dziewczęta:
1. Trojanek Ola 110 pkt, 2. Pac Katarzyna 70 pkt, 3. Bardyguła Klaudia 49 pkt
Chłopcy:
1. Trych Adam 143 pkt, 2. Pieńkowski Piotr 116 pkt, 3. Lewandowski Sylwester 111 pkt
OPEN:
Kobiety:
1. Sawiak Martyna 155 pkt, 2. Grom Daria 155 pkt, 3. Ponichtera Anna 125 pkt
Mężczyźni:
1. Dąbrowski Michał 134 pkt, 2. Pardela Mirosław 132 pkt, 3. Dąbrowski Mateusz 98 pkt

Z zawodników reprezentujących gimnazja, swój drugi triumf osiągnął
Adam Trych pieczętując tym swoje zwycięstwo w klasyﬁkacji końcowej
Grand Prix’2009/2010. Drugie miejsce zajął tym razem Piotr Pieńkowski
dzięki czemu awansował na drugie miejsce w klasyﬁkacji łącznej, na trzecie spychając Sylwestra Lewandowskiego (4 miejsce w VIII turnieju).
Wyniki VIII turnieju (chłopcy – G):
Adam Trych, Piotr Pieńkowski, Patryk Roguski

Klasyﬁkacja końcowa cyklu Grand Prix’2009/2010

Ponownie najliczniej reprezentowaną kategorią była kategoria open, w
której wystąpiło 12 zawodników i 5 zawodniczek. Pośród pań po raz piąty,
na pięć startów, zwyciężyła Anna Ponichtera. Nie dało to jej jednak pierwszego miejsca w klasyﬁkacji końcowej. W tej klasyﬁkacji więcej punktów
zdobyły Martyna Sawiak i Daria Grom. Obydwie panie zgromadziły tę

Podsumowanie Grand Prix i wręczenie nagród najlepszym nastąpi w czasie Festynu Miejskiego z okazji Dni Ząbek’2010 w dniu 20.06.2010 r. o godzinie 13.30.
Wszystkich zawodników, którzy startowali serdecznie zapraszamy!

budowy kanalizacji, wodociągów
i telefonizacji miasta. Kandydaci
podkreślali konieczność jawności działań władzy i prowadzenia
konsultacji z mieszkańcami we
wszystkich sprawach istotnych dla
miasta. Sprawozdania z tych spotkań oraz program wyborczy K.O.
Solidarność został zamieszczony
w numerze 8 „Głosu Ząbek”.
Dzięki wielkiemu poparciu mieszkańców miasta Komitet Obywa-

i solidarności, rozwój patriotyzmu oraz pobudzenie aktywności społecznej zostały osiągnięte.
Udało się to nam również, dzięki
wsparciu proboszczów obu paraﬁi, w szczególności ks. Zdzisława
Gniazdowskiego, który jak to sam
stwierdza w wywiadzie zamieszczonym w nr. drugim Głosu Ząbek
„Jeżeli chodzi o Komitet Obywatelski w Ząbkach, to jestem przy
nim niemal od jego powstania.

telski „Solidarność” w Ząbkach
zdobył 17 mandatów na wystawionych 20 kandydatów. Szczegółowe
wyniki wyborów samorządowych
27 maja 1990 r. w Ząbkach zostały
zamieszczone w numerze 9-tym
„Głosu Ząbek”.
Podsumowując pierwszy rok
działalności K.O. „Solidarność”
w Ząbkach, nasze główne cele:
szerzenie i popularyzacja idei demokratycznych,
samorządności

Starałem się zawsze jakoś go wesprzeć, pomóc, doradzić.” Jeszcze
raz pragnę z całego serca gorąco
podziękować księdzu Zdzisławowi za jego pomoc, mądre rady, a
przede wszystkim modlitwę.
Wanda Kret
Przewodnicząca
K.O. „Solidarność” w Ząbkach
w latach 89-91.
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 14 maja 2010 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24a w związku z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których będą
przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.

Numer
obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej (adres)

1

Ulice: ks. Budkiewicza, Cicha, Drewnicka, Graniczna, Gwiaździsta, Kochanowskiego, ks. Kuleszy, Leśna, Na
Bagnie, Narutowicza, Pogodna, ks. Popiełuszki, Prosta, Radzymińska, ks. Skargi, Spokojna, Szpitalna, Wigury,
Wilcza, Zakopiańska, Żwirki

Publiczna Szkoła Katolicka
ul. 11-go Listopada 4

2

Ulice: Batorego (bez nr 2 i nr 2a), Bortnowskiego, I Brygady, Gałczyńskiego, Górnośląska, Hallera, Kombatantów, Konopnickiej, Lisa Kuli, 11-go Listopada, Piaskowa, Sławoja-Składkowskiego, Sobieskiego, Sosnkowskiego, Starzyńskiego, Tetmajera, Wita Stwosza, Wolności, Wyspiańskiego, ks. kard. Wyszyńskiego, Żeromskiego

Gimnazjum Publiczne Nr 2
ul. Batorego 37
Lokal przystosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Ulice: Asnyka, Batorego nr 2 i 2a, Cisowa, Kolejowa, Leszyckiego, Modrzewiowa, Moniuszki, Norwida, Orzeszkowej, Paderewskiego, Prusa, Rychlińskiego, Sienkiewicza, Wierzbowa, Wojska Polskiego

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wojska Polskiego 10

4

Ulice: Bema, Brzozowa, Chabrowa, Chłopickiego, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Klamrowa, Łąkowa, Mickiewicza,
Mokra, Niepodległości, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Piastowska, Polna, Sezamkowa, Słowiańska, Sowińskiego, Torfowa,
Wesoła, Wiśniowa, Wysockiego

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Batorego 11

5

Ulice: Błękitna, Bociania, Brukowa, Ceglana, Dolna, Jeziorna, Kamienna, Kossaka, Krzywa, Łabędzia, Łagodna,
Łodygowa, Olszewskiego, Piłsudskiego – strona nieparzysta od nr 37 do końca i strona parzysta od nr 48 do
końca, Rybna, Skowronka, Skrajna, Słowicza, Sokola, Warszawska, Wspólna, Zielona, Zimna, ks. Zycha, Żabia,
Żurawia

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Piłsudskiego 35

6

Ulice: Bartosza, Czołgistów, Fiedlera, Harcerska, Jesienna, Kołłątaja, Kwiatowa, Lotnicza, Mała, Matejki, Morcinka,
Obrońców, Piłsudskiego – strona nieparzysta od nr 1 do nr 35 i strona parzysta od nr 2 do nr 46, Poniatowskiego,
gen. Rómmla, Saperów, Sikorskiego – strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 2 do nr 32, ks.
Skorupki – strona nieparzysta od nr 1 do nr 41 i strona parzysta od nr 2 do nr 64, Staszica, Szczęśliwa, Szkolna,
Targowa, Westerplatte, Wiosenna, Zaciszna

Publiczne Przedszkole nr 3
ul. Westerplatte 1/11

7

Ulice: Chopina, Dębowa, Gdyńska, Klonowa, Krótka, Langiewicza, Legionów, Lipowa, 3-go Maja, Okrężna, Orla,
Sióstr Biendarzewskich, Słoneczna, Słowackiego, Topolowa, Traugutta, Wąska, 17-go Września, Wrzosowa,
Wyzwolenia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowackiego 21

8

Ulice: Broniewskiego, Bukowa, Jodłowa, Kręta, Okrzei, Reja, Rembertowska, Sikorskiego – od nr 33 do końca (strona
parzysta i nieparzysta), ks. Skorupki – strona nieparzysta od nr 43 do końca i strona parzysta od nr 66 do końca,
Sosnowa, Spacerowa, Stefczyka

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Orla 8

9

Ulice: Andersa, Gajowa, Jaśminowa, Kosynierów, Kościuszki, Krucza, Pułaskiego, Sasanki, Szwoleżerów,
Świerkowa, Tulipanowa, Wronia, Zieleniecka, Żołnierska

Gimnazjum Publiczne Nr 1
ul. Harcerska 9
Lokal przystosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Ulice: Akacjowa, Andersena, Baśniowa, Bratnia, Dzika, Jagiellońska, Jasna, Kaszubska, Kopernika, Krasickiego, gen. Maczka, Mazowiecka, Miła, Powstańców - numery nieparzyste, Reymonta, Różana, Tęczowa,
Ułańska, Wybickiego

Filia Szkoły Podstawowej Nr
1 ul. Kościelna 2

11

Ulice: Baczyńskiego, Chełmońskiego, Herberta, Kościelna, Malczewskiego, Podleśna, Powstańców - numery
parzyste, Złota

Filia Szkoły Podstawowej Nr
1 ul. Kościelna 2

12

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „ Drewnica”

Szpital „Drewnica”
ul. Rychlińskiego 1

Uwaga:

Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek, wniesiony do dnia 15 czerwca 2010 r. do Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, pokój
8 - parter, jest dopisywany do spisu wyborców tylko w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 – 20.00.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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Zamówiłem wykonanie podłogi drewnianej w jednym pokoju.
Cena usługi obejmowała zarówno
materiał, jak i robociznę. Ustaliłem z wykonawcą termin wykonania, jednakże wykonawca tego
terminu nie dochował. Naraziło
mnie to na dużą szkodę, ponieważ
podłoga miała być wykonana w
mieszkaniu, które chcę wynająć
lokatorom i przez to, że wykonawca nie wykonał zobowiązania w
terminie, ja nie mogłem udostępnić mieszkania, na którego wynajem miałem już podpisaną umowę.
Jak zrobiłem wykonawcy awanturę za niedotrzymanie terminu, to
stwierdził że to nie jego wina, bo
jego pracownik się upił i on nic na
to nie poradzi, że nie mógł pracować. W końcu wykonawca położył
podłogę (po upływie umówionego
terminu), jednakże ja musiałem
wynająć mieszkanie o cały miesiąc później, a na dodatek to ja (a
nie lokatorzy) musiałem zapłacić
do spółdzielni czynsz, podczas gdy

CO SŁYCHAĆ

Prawnik radzi...

mieszkanie prawie miesiąc stało
puste. Jak postąpić w nierzetelnym wykonawcą i czego mogę od
niego żądać?
Czytelnik

Dla dochodzenia swoich roszczeń,
istotne jest aby miał Pan wiedzę (i
dowody) w zakresie przyczyn niedochowania przez wykonawcę terminu
wykonania zobowiązania. Jest to o
tyle istotne, iż w zależności od tego,
czy do niedochowania terminu doszło z przyczyn niezawinionych, czy
też zawinionych przez wykonawcę,
przysługują Panu różne roszczenia
w stosunku do wykonawcy.
Opóźnienie kwaliﬁkowane, inaczej
niż opóźnienie zwykłe ma miejsce,
kiedy brak spełnienia świadczenia
jest następstwem okoliczności, za
które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W opisanym przez Pana przypadku doszło do niedochowania
terminu z winy wykonawcy. Trzeba
pamiętać, że wykonawca odpowiedzialny jest nie tylko za własne
działanie i zaniechanie, ale również

za działanie lub zaniechanie osób
z pomocą, których zobowiązanie
wykonuje lub, którym wykonanie
zobowiązania powierza. Prowadząc ﬁrmę remontową i przyjmując
zamówienia, wykonawca powinien
liczyć się z tym, że jego pracownicy mogą być niedyspozycyjni i to z
różnych przyczyn, a termin wykonania zobowiązania, jaki na siebie
przyjął w umowie z zamawiającym
musi być dochowany. Skoro zatem
nie zapewnił wykonawstwa innego
pracownika, zaś przyczyną niedochowania terminu wykonania zobowiązania było pijaństwo pracownika
wykonawcy, to wykonawca ponosi
odpowiedzialność za niedochowanie terminu wykonania zobowiązania. Z uwagi na to, że zobowiązanie
zostało wykonane, obecnie może
Pan żądać naprawienia szkody
wynikłej ze zwłoki. Naprawienie
szkody obejmuje straty, jakie Pan
poniósł oraz korzyści, jakie mógłby
Pan osiągnąć gdyby szkody tej Panu
nie wyrządzono. Z opisanego przez

Pana stanu faktycznego wynika, iż
jako szkodę należałoby ująć wartość
czynszu najmu, który by Pan uzyskał, gdyby wynająłby Pan mieszkanie zgodnie z pierwotnie zawartą
z najemcami umową oraz wartość
czynszu do spółdzielni, który opłacił Pan w okresie, gdy mieszkanie
miało być już wynajęte i czynsz ten
miał być pokryty przez najemców,
z uwagi zaś na późniejsze wydanie
lokalu czynsz do spółdzielni został
opłacony przez Pana.
W przypadku braku zapłaty przez
nierzetelnego wykonawcę odszkodowania, może Pan domagać się
swoich praw na drodze sądowej.
Przypomnę, że w postępowaniu sądowym osoba dochodząca swoich
roszczeń, a więc składająca pozew,
zobowiązana jest przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Ewelina Dudek - radca prawny
Informujemy, że na pytania prawne
kierowane mailowo na adres edudek@
prokonto.pl lub listownie na adres ul.
Wilcza 9, Ząbki, Pani Mecenas odpowie
na łamach gazety „Co Słychać?”.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW”

I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie mieszkańców do dbałości o swoje najbliższe
otoczenie: ogrody, balkony, wspólnoty mieszkaniowe.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki
III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
IV. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Ząbki, z wyłączeniem laureatów poprzedniej edycji konkursu (zdobywców I, II i III miejsca).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału w nim poprzez
wypełnienie i złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta formularza zgłoszeniowego.
V. Termin konkursu
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 16 lipca 2010 r.
2. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską Komisję Konkursową do
30 lipca br.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu br.
VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.
VII. Kryteria oceny
Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1. W przypadku ogrodów:
- ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne
- stan i wygląd ogrodzenia
- kompozycje kwiatowe
- utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
- mała architektura ogrodowa
- sposób utylizacji odpadów
2. W przypadku balkonów:
- ogólny wygląd balkonu
- ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
- wypełnienie balustrady
VIII. Nagrody
1. Za wyróżnienie w konkursie będą przyznawane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wysokość nagród będzie ustalona odrębnie dla każdej kategorii konkursowej.
3. W każdej kategorii planuje się przyznać po trzy nagrody odpowiednio za I, II, III
miejsce oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników.
IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania ogrodów, balkonów i ich właścicieli oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do konkursu na najładniejszą posesję w Mieście Ząbki

............................................................
(imię i nazwisko właściciela posesji)

...........................................
(data)

...........................................................
(dokładny adres)
............................................................
(telefon kontaktowy)

Zgłaszam udział mojej posesji do konkursu
„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW” w kategorii*:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
(* proszę zakreślić odpowiednią kategorię)

.................................................................
(podpis właściciela posesji)
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CO SŁYCHAĆ

dla ZaMeldoWanych MiesZkańcóW Ząbek
Zniżki od

2 dO 30 %

W PUntkach oZnacZonych naklejką

 Lista firm udzielających zniżki str.4
OrganizatOr akcji:
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
tel. 022 781 68 14 do 17
fax. 022 781 68 13
www.zabki.pl

www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ

Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza

konkurs na najładniejszą posesję

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

najładniejszy ogród
najładniejszy balkon
najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać za pośrednictwem odpowiedniego formularza do 16 lipca br.,
zostawiając go w Sekretariacie Urzędu Miasta. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu
będą dostępne na stronie internetowej Urzędu – www.zabki.pl oraz w gazecie „CO SŁYCHAĆ?”.
Zgodnie z regulaminem konkursu zostanie powołana komisja, która dokona oceny w okresie do 30 lipca br.
Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wrażliwych na naturalne piękno.

* zdjęcia z poprzedniej edycji konkursu.
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