OD LISTOPADA RUSZAJĄ KONTROLE BILETÓW W ZĄBKOBUSACH Z1, Z2, Z3

Rok XXX

nr 22 (493) 30 listopada 2021r.

ISSN 1427-3717

www.zabki.pl

MIASTO ZĄBKI OTRZYMA 500 000 PLN NA PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM COVID–19

W konkursie „Rosnąca odporność”, organizowanym
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ząbki
zajęły drugie miejsce w powiecie wołomińskim pod
względem poziomu zaszczepienia mieszkańców.
Dzięki temu zyskały 500 000 zł do swojego budżetu.
Na pierwszym miejscu w powiecie wołomińskim znalazła się
Strachówka, która może otrzymać 1000 000 zł, a na trzecim

Jadów, który w tym przypadku dostanie 250 000 zł.
Celem konkursu jest utrwalenie i promocja samorządowych
działań mających wpływ na wzrost liczby osób, które
zdecydowały się zaszczepić przeciw COVID–19. W wynikach
brano pod uwagę przyrost poziomu w pełni zaszczepionych
(dwiema lub jedną dawką, w zależności od rodzaju preparatu)
mieszkańców gminy od 1 sierpnia 2021 r. do 31 października
2021 r., liczony w punktach procentowych.
Liczbę zaszczepionych mieszkańców gminy obliczało Centrum
e-Zdrowia na podstawie listy unikalnych pacjentów z numerem PESEL, dla których w systemie Zdarzeń Medycznych
została wypełniona karta szczepień. Osoby, które nie posiadały
numeru PESEL, nie były uwzględniane w konkursie.
W konkursie brały udział wszystkie gminy w Polsce –
z wyjątkiem tych będących miastami na prawach powiatu.
Konkurs premiował te gminy, które pomiędzy 1 sierpnia
a 31 października 2021 roku osiągnęły najwyższy wzrost
poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciw Covid -19.
Łączna pula nagród wynosi ponad 500 mln zł.

PORAŻKA W OSTATNIM MECZU SPRZĘT DLA OSP ZĄBKI ZA PIENIĄDZE
Z POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
RUNDY JESIENNEJ
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach
Szkoda tych trzech punktów, ale miejmy nadzieję, że
wrócą do nas jak bumerang. Przegrana
spowodowała, że po rundzie jesiennej zajmiemy
trzecie miejsce ze stratą czterech punktów do
liderującej Wisły II Płock.
O porażce zdecydowała pierwsza połowa, w której nie dość, że
straciliśmy, dwie bramki to sami w klarownych sytuacjach ich
nie wykorzystaliśmy. Ogłoszenie typu „Królestwo oddam za
skutecznego strzelca” jest jak najbardziej aktualne i na pewno
taki zawodnik musi się u nas pojawić.
Druga połowa to nasza dominacja i mnóstwo sytuacji,
w których bramkarz gospodarzy wykazywał się
nieprzeciętnymi umiejętnościami. Trzy zmiany, z którymi
weszliśmy, w drugą połowę dawały widoki na poprawę wyniku,
a że nadzieja umiera ostatnia, to do końca meczu mieliśmy
duże emocje. I w takiej nadziei będziemy trwali przez cały okres
przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu 2021/2022.
MŁAWIANKA Mława – ZĄBKOVIA Ząbki 2 – 0 (2-0)
Mława, 20 listopada 2021 r.
Skład ZĄBKOVIA Ząbki:
Matracki – Szulakowski, Augustyniak, Smolarczyk, Paradowski,
Jóźwiak, Wiśniewski, Osoliński (46' Głowala), Lelito,
Pr z ygoda(46' Ziółkowsk i), Róż yck i (46' Grabowicz,
82' Szczepocki)

w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu
Wołomińskiego dla OSP w 2021 roku kupiła
aluminiową drabinę nasadkową oraz specjalistyczny
sprzęt rmy „Milwaukee”. Po raz pierwszy strażacy
z naszego miasta otrzymali takie wsparcie ze
starostwa.

Dobrego i nowoczesnego wyposażenia nigdy dość
w jednostkach straży pożarnej. Sprzęt, kupiony przez
OSP Ząbki, posłuży do ratowania życia i mienia o ar wypadków
oraz pożarów.
Wsparcie ze starostwa (w wysokości do pięciu tysięcy złotych)
dostały wszystkie OSP z terenu powiatu wołomińskiego.
Wystarczyło złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek.
Strażacy z Ząbek za otrzymane fundusze zdecydowali się kupić
aluminiową drabinę oraz sprzęt rmy „Milwaukee”, czyli piłę
szablastą z zestawem noży oraz diaks.
Tych narzędzi można używać do cięcia w drewnie, a nawet
metalu i dzięki temu dostać się do o ar wypadku lub pożaru.
Ostatnio dostaliśmy się w ten sposób na płonące poddasze –
mówi „Co słychać?” prezes OSP Ząbki Magdalena Posłajko.
W planach jest wymiana umundurowania na nowe - w kolorze
piaskowym. Potrzebne są na to spore fundusze, bo jeden sort
kosztuje około 4-5 tysięcy złotych. Strażacy z OSP Ząbki mają
też zamiar kupić nowe radiostacje.

Żółte kartki: Wiśniewski, Ziółkowski, Jóźwiak.
Dariusz Dudkiewicz
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SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
W PP3 „SKRZAT” NOWOŚCI I REFLEKSJE…

• platformę wibracyjną,
• kolumnę bąbelkową z wodą destylowaną,
• wieżę audio,
• słuchawki audio,
• płyty CD z odgłosami przyrody i otoczenia,
• puszki dźwiękowe,
• zręcznościowe łyżki,
• sensoryczną gąsienicę,
• memory dotykowe XL,
• kwiaty do treningu dłoni,
• piaskownicę z piaskiem kinetycznym,
• dotykową loteryjkę,
• krążek do ćwiczeń dłoni,
• magnetyczną tabliczkę z kulkami,
• tor z fakturą,
•„Świat dźwięków” oraz„Historyjki dźwiękowe”,
• głuchy telefon,
• interaktywna podłoga oraz
• dwa regały do przechowywania.
Serdecznie dziękujemy!!!
Daria Wellman
Pedagog specjalny

Dzięki Pani Annie Woźnickiej, mamie naszej
w ychowank i, po raz drugi wzięliśmy udział
w projekcie „Wolontariat jest super”, organizowanym
przez Fundację BGK.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W SPRAWIE GAZOMONTAŻU

Gorąco wierzyliśmy, że znów się uda i będziemy mogli
doposażyć Salę doświadczania świata, która pojawiła się
w naszym przedszkolu rok temu. Udało się!

Do dnia 14 lutego 2022r. trwa zbieranie propozycji
w zakresie zagospodarowania działki po
Gazomontażu przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach.

Powstanie tego miejsca w przedszkolu okazało się bardzo
przydatne, a prowadzenie terapii przyniosło wiele wymiernych
efektów. Z naszej sali, zgodnie z jej przeznaczeniem i pod
okiem specjalisty, korzystają wszystkie grupy wiekowe. Terapia
w Sali doświadczania świata stała się stałym elementem dla
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

To jest czas, by mieszkańcy zajęli stanowisko w sprawie
i wypowiedzieli się na temat swoich oczekiwań. Co, Twoim
zdaniem, powinno powstać na działce 33/9 obręb 0055
o powierzchni 13852m2, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu
ulic Piłsudskiego i Powstańców?

Pobyt w Sali doświadczania świata pozwolił naszym
wychowankom chłonąć, badać i kontrolować szeroki zakres
bodźców zmysłowych w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni.
Zaobserwowaliśmy, że system nerwowego dziecka wchodził
w stan odprężenia. Zakupione sprzęty dały dzieciom
możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi takimi jak:
muzyka, efekty świetlne czy łagodne wibracje. Przez to
złagodzone zostały stany napięcia, które tak często towarzyszą
dzieciom w ich zaburzeniach. Widzimy także wymierne efekty
jeśli chodzi o stymulowanie mowy i poprawę w zakresie
komunikacji.
Utworzenie takiego miejsca w naszej placówce dało wiele
możliwości i pozwoliło na prowadzenie kompleksowej
i efektywnej terapii. W ramach projektu „Wolontariat jest super”
Sala doświadczania świata została doposażona w następujące
elementy:

Na pomysły przekazane w formularzu (do pobrania na stronie
zabki.pl), wraz z uzasadnieniem, czekamy do dnia 14 lutego
2022 r. Nasz adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10,
05-091 Ząbki, mail: konsultacje@zabki.pl.
Z e k s p e r t y z a m i te c h n i c z ny m i b u d y n k ów, k tó r y m i
zabudowana jest działka nr 33/9 obręb 0055 po Gazomontażu
można zapoznać się na stronie www.zabki.pl .

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI WRĘCZYŁA TRWAJĄ MIĘDZYNARODOWE BADANIA
STYPENDIA I NAGRODY ZDOLNEJ
NA TEMAT CAR-SHARINGU.
MŁODZIEŻY Z ZĄBEK
WYPEŁNIJ ANKIETĘ
W poniedziałek 22 listopada 2021 r. odbyło się
o cjalne wręczenie stypendiów i dyplomów dla
uzdolnionej młodzieży z Miasta Ząbki uczęszczającej
do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie dostali
nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce
i działalności ar tystycznej w roku szkolnym
2020/2021.
W tym roku nagrodzeni zostali: Helena Wałachowska, Karolina
Chylińska, Alicja Barbachowska, Karol Jakubowski, Mikołaj
Dziok, Franciszek Sobota i Łukasz Łopacki.
Dyplomy wręczyła Burmistrz Miasta Ząbki, Małgorzata Zyśk.
W spotkaniu uczestniczyły również Radna Miasta Ząbki,
Marzena Toton - Przewodnicząca Komisji Stypendialnej oraz
Agnieszka Przywózka, główny specjalista Referatu Oświaty
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki - członek Komisji
Stypendialnej.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Ząbkowskich uczniów
szkół ponadpodstawowych zachęcamy do aplikowania
o stypendium w następnym roku szkolnym.

Tr wają międz ynarodowe badania naukowe,
obejmujące Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rosję
na temat zmian wykorzystania car-sharingu po
wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią
koronawirusa.
Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława
Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology
and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy
of Technology and Economic i Ural State University
of Economics zwracają się z prośbą o udział w krótkiej ankiecie,
którą można znaleźć pod linkiem:
https://survey.puss.pila.pl/new/index.php/725624?lang=pl
Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą jako dane
naukowe i stanowić będą cenne źródło do przygotowania
międz ynarodowej analiz y porównawczej w postaci
naukowego artykułu. Udział w ankiecie zajmuje do pięciu
minut.

SUKCESY TENISISTÓW STOŁOWYCH Z ZĄBEK

Wiktoria Szulc i Kacper Weikum wywalczyli trzecie
miejsca w Grand Prix Mazowsza, rozegranych na hali
Szkół Fundacji Primus na Kabatach. Zosia Kałuska
zaprezentowała się z dobrej strony w ogólnopolskich
zawodach rozegranych w Zielonej Górze.
Sukcesy młodych sportowców z klubu Tenis Maxi Plast Ząbki
trzeba docenić tym bardziej, że mazowieckie zawody miały
bardzo wysoką frekwencję. W rywalizacji chłopców startowało
65 tenisistów, a wśród dziewczyn do gry zgłosiło się
31 zawodniczek.
Walka toczyła się systemem pucharowym, czyli każda porażka
oznaczała pożegnanie z zawodami. Zarówno Wiktoria jak
i Kacper w drodze na podium musieli pokonać wielu rywali.
Zawodniczka z Ząbek na początku wygrała trzy pojedynki.
W pół nale lepsza okazała się jej rywalka. Po przegranym
pojedynku Wiktoria szybko wyciągnęła wnioski i w walce
o 3 miejsce pokonała swoją rywalkę w stosunku 3:1.
Kacper miał jeszcze dłuższą drogę do swojego sukcesu - żeby
awansować do strefy medalowej musiał pokonać czterech
przeciwników. Najtrudniejszy był mecz ćwierć nałowy, gdzie
pokonał 3:2 dużo wyżej rozstawionego Filipa Kosteckiego.
Przegrał dopiero w pół nale z późniejszym triumfatorem
zawodów Janem Adamiakiem.
W zawodach brało udział także pięciu innych zawodników
naszego klubu, którzy po zaciętej walce zajęli ostatecznie
następujące pozycje:
• Mikołaj Jurek 17-24,
• Szymon Rybczyk 33-48,
• Jan Zagórka 33-48,
• Maksymilian Rodek 33-48,
• Adam Zbierada 65-80.
Warto też docenić dobry występ Zo i Kałuskiej, która na
ogólnopolskich zawodach, rozegranych w Zielonej Górze
3 października została sklasy kowana na miejscach 17-24.

MIĘDZYPOWIATOWE IGRZYSKA DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BADMINTONIE
We wtorek 23 listopada w Legionowie odbyły się
Międzypowiatowe Igrzyska Dzieci oraz
Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w badmintonie. W rywalizacji udział wzięli zwycięzcy
zawodów z trzech powiatów: legionowskiego,
piaseczyńskiego i wołomińskiego.
Do rywalizacji nie zgłosiły się drużyny z powiatu otwockiego
oraz nowodworsk iego. Szkoła Podstawowa nr 4
reprezentowała Gminę Ząbki i Powiat Wołomiński w dwóch
kategoriach: Igrzyska Młodzieży Chłopców i Igrzyska Dzieci
Dziewcząt. W obu przypadkach uzyskaliśmy drugie miejsce
wracając„do domu” z pucharami i medalami.
Skład:
• Michał Wójcik,
• Piotr Skotarczyk,
• Zuzanna Zaporska,
• Klaudia Trzpil,
• Ala Molenda.
Gratulujemy.

RUSZYŁY KONTROLE NA S8
NIEDALEKO NASZEGO MIASTA

CO ZROBIĆ, JEŚLI ZWIERZĘ LUB CZŁOWIEK
ZETKNĘLI SIĘ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO
WŚCIEKLIŹNIE?

Na mapie fotoradarowej Mazowsza pojawiły się nowe
miejsca objęte automatyczną kontrolą prędkości. Na
warszawskim odcinku trasy S8 kierowców kontrolują
już odcinkowe pomiary prędkości.

W dużej części Mazowsza, w tym w powiecie
wołomińskim, od soboty 19 listopada trwa akcja
szczepienia lisów.

We wtorek, w południe 23 listopada po zakończonych testach,
ruszyły kontrole na trasie S8 z wykorzystaniem odcinkowych
pomiarów prędkości. Kontrole prowadzone są pomiędzy
ul. Łabiszyńską w Warszawie a ul. Szpitalną w Markach oraz
między węzłem Warszawa Zachód a miejscowością Blizne
Łaszczyńskiego.
Pomiary są prowadzone w obu kierunkach, na wszystkich
nitkach głównego ciągu trasy S8. Na kontrolowanych
odcinkach, pojazdy osobowe mogą poruszać się z prędkością
do 120 km/h, a ciężarowe z prędkością do 80 km/h. Kierowcy
nie powinni być zaskoczeni kontrolami. O prowadzonych
pomiarach informują ich odpowiednie znaki.
W sumie zainstalowano 30 kamer, które kontrolują łącznie
14 km trasy S8. Na podstawie czasu wjazdu i wyjazdu pojazdu
z kontrolowanego odcinka drogi system automatycznie określi
jego średnią prędkość. Funkcjonalność systemu umożliwi
przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono
prędkość, szeregu danych, w tym m.in.: miejsca, daty i czasu
pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej
dozwolonej prędkości. Zastosowane rozwiązania techniczne
umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze
nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do
systemu centralnego CANARD.
Kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości jest
możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości
na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie
wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczestników
ruchu.
Koszt montażu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na
trasie S8 wyniósł blisko 4 mln zł.

To ważna informacja dla właścicieli czworonogów, ale też
zwierząt gospodarskich. Warto też zapoznać się z zasadami
postępowania w przypadku kontaktu człowieka z tym
preparatem.
Poniżej przedstawiamy kilka zasad, które pomogą uchronić
zwierzęta domowe przed negatywnymi skutkami zetknięcia
się ze szczepionką dla lisów:
• lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka
została wyłożona metodą zrzutów z samolotów na
obszarach leśnych, polach i łąkach;
• skuteczność przeprowadzonej akcji zostanie osiągnięta przez
kilkukrotne rozrzucenie przynęt między jesienią a wiosną;
• przynęty mają kształt krążka koloru zielono-brązowego.
W środku umieszczony jest plastikowy blister z płynną
szczepionką przeciwko wściekliźnie;
• po przegryzieniu blistra przez lisa szczepionka w zetknięciu ze
śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną
przeciwko wściekliźnie;
• dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych wolno
żyjących szczepionka jest nieszkodliwa; zagrożenie dla
człowieka może stanowić bezpośredni kontakt na otwarte
rany, oczy, jamę ustną i nos. W takim przypadku należy
przemyć dokładnie te miejsca wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem;
• wszelkie kontakty ze szczepionką wykluczają możliwość
przyjęcia jej przez lisy; wszelkie kontakty zwierząt
domow ych i gospodarsk ich z pr z ynętami należ y
bezwzględnie zgłaszać lekarzowi weterynarii;
• z takiego zdarzenia powinien być spisany protokół, a dalsze
postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod
nadzorem lekarza weterynarii ze szczególnym zwróceniem
uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

GRUDNIOWE ZAPROSZENIE DO MULTIKINA AKCJA „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM I ODBLASKIEM”
NA „FATIMĘ”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski prowadzą
bardzo miłą i ciekawą akcję. Jeśli uczeń będzie mieć
przyczepiony odblask do plecaka, otrzyma słodki
upominek od Rady Rodziców!

W kinie w Centrum Handlowym Targówek po raz
kolejny będzie można obejrzeć wartościowy lm.
Pokaz organizuje Para a Zmar twychwstania
Pańskiego, położona bardzo blisko granicy Ząbek.
Wiele lmów może przejść niezauważonych, bo są słabo
promowane i wyświetlane bardzo krótko. Jednym z takich
obrazów jest „Fatima” z 2020 r., więc warto skorzystać z okazji
i wybrać się do Multikina Targówek 9 grudnia, na godzinę
19.00. Bilety można nabyć w warszawskim kościele
Zmartwychwstania Pańskiego, przy ul. Księcia Ziemowita.
O historii objawień w małym, portugalskim miasteczku słyszeli
niemal wszyscy. Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mrokach
Pierwszej Wojny Światowej. Do małej portugalskiej wioski
Fatimy, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie
płyną dramatyczne wieści o tysiącach zabitych.
To nie wszystko, bo o ary wojny widać na każdym kroku. Do
domów wracają okaleczeni i pozbawieni nadziei weterani.
W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie. Właśnie
w takich okolicznościach troje dzieci z Fatimy doświadcza
niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka Boża, by
przekazać im przepowiednie dla świata. Relacje dzieci z tego
wydarzenia spotykają się z wielkim sceptycyzmem zarówno
osób świeckich jaki i przedstawicieli Kościoła.
Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści. Bywa nawet
tak, że miejscowe władze próbują zastraszyć trójkę małych
wizjonerów. A jednak wieść o cudownych wydarzeniach
w Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące pielgrzymów
pr z yby wają do wiosk i, z właszcza na zapowiadany
13 października Cud Słońca (wiele tysięcy ludzi jednocześnie
miało wtedy widzieć nietypową aktywność słońca, w tym jego
wirowy ruch na niebie). Cud fatimski zaczyna odmieniać ich
losy, wywierając przemożny wpływ także na instytucję
Kościoła i na cały świat.
O tej historii opowiada lm z 2020 r., wyreżyserowany przez
Marco Pontecor vo, został nakręcony w koprodukcji
portugalsko-amerykańskiej. Obraz zebrał wiele pozytywnych
ocen od widzów, a użytkownicy serwisu Filmweb wystawili mu
ocenę 7,1 (w dziesięciopunktowej skali). Na ekranie będzie
można zobaczyć m.in. Joaquima De Almeidę, Harveya Keitela
czy Sonię Bragę.
Bilety, w cenie 15 zł, można kupić w zakrystii Para i
Zmartwychwstania Pańskiego (ul. Księcia Ziemowita 39). Nie
będzie możliwości zakupu biletów w kinie, przed seansem.

Dni są coraz krótsze, światła jest coraz mniej, więc piesi,
rowerzyści czy użytkownicy hulajnóg mogą być gorzej
widoczni dla kierowców samochodów. Dlaczego warto nosić
odblaski? Po ciemku, bez elementów odblaskowych, jesteśmy
widoczni w światłach mijania z odległości zaledwie
20–30 metrów.
Jeśli kierowca jedzie prędkością 90 km/h, to pokonuje
25 metrów drogi w ciągu 1 sekundy i nie ma szans na
jakąkolwiek reakcję, gdy zauważy na swojej drodze pieszego.
Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy
odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już
z odległości 130-150 metrów, czyli około pięciu razy szybciej.
Osoby noszące odblaski są lepiej widoczne na drodze. Lepsza
widoczność i wcześniejsze dostrzeżenie pieszego pozwala
kierowcy wyhamować lub bezpiecznie go ominąć.
Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony
w sposób widoczny dla kierujących. Elementami odblaskowymi mogą być np. przedmioty doczepiane do ubrania,
opaski, kamizelki. Rekomenduje się, aby odblaski były umieszczone w takim miejscu, żeby znalazły się w polu działania
świateł samochodowych i były zauważane przez kierujących
nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).

Zachęcamy do aktywnego udziału w tej ciekawej akcji.

CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE..."
Jak zachęcić dzieci do czytania? Jak lepiej wczuć się
w klimat lektury? Na ciekawy pomysł wpadli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Ząbek.
Klasa 7b spotkała się wieczorem w szkole, by przy świecach
wspólnie przeczytać dramat Mickiewicza „Dziady” cz. II.
Uczniowie zadbali nie tylko o odpowiedni klimat, ale także
dopasowali swoje stroje do postaci występujących w utworze.
Wyszło bardzo ciekawie. Zobaczcie.

RYSUJCIE KARTKI ŚWIĄTECZNE
– ATRAKCYJNE NAGRODY
CZEKAJĄ
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach przypomina o konkursie plastycznym pt.:
„Wodociągowa Kartka Bożonarodzeniowa”. Prace
można wysyłać do 3 grudnia.
Młode pokolenie być może nigdy w swoim życiu nie wysyłało
kartek świątecznych. Od czego zacząć w takim razie? Najlepiej
od zaprojektowania własnej kartki i zgłoszenia się do konkursu,
organizowanego przez PWiK w Ząbkach. Prace można składać
do 3 grudnia, na adres: bok@pwikzabki.pl.
Jak zapowiada PWiK „pomocnicy Wodnego Świętego Mikołaja
szykują dla uczestników super nagrody”, m.in.:
• lekcję tańca do wykorzystania w dowolnej szkole Egurrola
Dance Studio,
• voucher na spektakl dziecięcy - ważny do 30 grudnia 2022 r.
do Teatru Capitol,
• i inne niespodzianki.

KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2022 – 2024 ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESACH: POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte
konkursy ofert na realizację w latach 2022 – 2024
zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna
oraz Pozostałe zadania w zak resie polit yk i
społecznej. Zgłoszenia należy składać w terminie do
9 grudnia 2021 r.
Oferty trzeba składać za pośrednictwem generatora ofert
w systemie Witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze należy
wydrukować "Potwierdzenie złożenia oferty", które należy
złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie do
10 grudnia 2021 r., do godz. 9:00. O zachowaniu terminu
złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Kancelarii
Starostwa. Ofertę realizacji zadania publicznego trzeba
składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań.
Procedura uz ysk ania dostępu do generatora oraz
przygotowania i złożenia oferty opisana została w:
1) Instrukcji tworzenia konta w systemie Witkac.pl;
2) Instrukcji obsługi kreatora składania wniosków po
01.03.2019, które opublikowano w zakładce Konkursy ofert na
stronie:
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/organizacjepozarzadowe2.

Potwierdzenie złożenia oferty można złożyć na kilka sposób:
1) osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie
przy ul. Prądzyńskiego 3,
w godzinach: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – czwartek
8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem
WRZUTNI ustawionej przed wejściem A do budynku Starostwa

dostępnej przez całą dobę;
2) elektronicznie – w tym przypadku opatrzoną kwali kowanym podpisem elektronicznym:
a) za pośrednictwem e-PUAP lub
b) na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, do 10 grudnia 2021 r.
O fer ta złożona za pośrednic twem generatora, bez
dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Wołominie
potwierdzenia złożenia oferty, nie będzie oceniana
merytorycznie.
W p r z y p a d k u c h ę c i w yc o f a n i a o fe r t y z ł o ż o n e j z a
pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl (przed
upływem terminu składania ofert w generatorze), należy
dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wołominie,
w jednym z wyżej wskazanych sposobów, oświadczenie
o wycofaniu oferty.
Zadania są podzielone na kilka rodzajów:
1. Organizacja i prowadzenie Punktu specjalistycznego
poradnictwa rodzinnego dla gmin: Dąbrówka, Klembów,
Radzymin;
2. Organizacja i prowadzenie Punktu specjalistycznego
poradnictwa rodzinnego dla gmin: Jadów, Strachówka,
Tłuszcz;
3. Organizacja i prowadzenie Punktu specjalistycznego
poradnictwa rodzinnego dla gmin: Kobyłka, Poświętne,
Wołomin;
4. Organizacja i prowadzenie Punktu specjalistycznego
poradnictwa rodzinnego dla gmin: Marki, Ząbki, Zielonka;
5. Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach
domowych;
6. Terapia grupowa i indywidualna dzieci i młodzieży
z zaburzeniami rozwoju.

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ
„OCALMY OD ZAPOMNIENIA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZĄBKACH
Były emocje, trochę stresu, wzruszenia, uśmiechy,
a nawet łezka w oku. A to wszystko za sprawą
wspaniałych ar tystów – uczniów naszych
ząbkowskich szkół oraz ich nauczycieli, którzy
23.11.2021 przybyli po raz trzeci do Szkoły
Podstawowej nr 1, by wziąć udział w Międzyszkolnym Konkursie Piosenk i Patriotycznej
i Żołnierskiej„Ocalmy od zapomnienia”.
Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne,
wykonując różnorodne utwory o tematyce patriotycznej. Nie
zabrakło znanych wszystkim tradycyjnych, popularnych pieśni
żołnierskich. Mieliśmy okazję wysłuchać również tych mniej
znanych, nowych piosenek, także pięknych i ciekawych.
Młodzież naszego miasta popisała się bogatym repertuarem
oraz pokazała niezwykle wysoki i bardzo wyrównany poziom
artystyczny. Tym samym sprawiła niemały kłopot komisji
konkursowej w składzie:
• p. Małgorzata Zyśk – Burmistrz Miasta Ząbki,
• p. Bartosz Gardziński – muzyk, student Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
• p. Mirosław Sobiecki – pasjonat i znawca historii i kultury
Ząbek,
• p. Adam Wiśniewski – muzyk, organista w para i Św. Trójcy
w Ząbkach.
Wyniki konkursu :
Kategoria klas I – III
• I miejsce – Antonina Kornat„Co to jest niepodległość” PKSP
• II miejsce – Wiktoria Potaczek„Jest takie miejsce” SP4
• III miejsce – Zuzanna Garczyńska„O mój rozmarynie” SP5
• wyróżnienie – Natalia Karpiuk„Dziewczyna z granatem” SP6
Kategoria klas IV – VI
• I miejsce – Hanna Borkowska„Przybyli ułani” SP2
• II miejsce – Sara Bednarska„Rozkwitały pąki białych róż” SP6
• III miejsce – Aleksandra Marcinkowska„O mój rozmarynie” SP2
• wyróżnienie – Ines Szymczak„Deszcz, jesienny deszcz” SP1
• wyróżnienie – Maja Pokwap„Dziewczyna z granatem” PKSP
Kategoria klas VII – VIII
• I miejsce – Aleksandra Piotrowska „Dziś idę walczyć, mamo”
SP3
• II miejsce – Gabriela Pogorzelska„Uwierz Polsko” SP1
• III miejsce – Natalia Osmoła„Sanitariuszka Małgorzatka” SP2
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś
zwycięzcy dodatkowo okolicznościowe statuetki oraz książki.

Były też słodkie niespodzianki.
Dziękujemy Miastu Ząbki, które było współorganizatorem
tego wydarzenia oraz pani Małgorzacie Zyśk, Burmistrz Miasta
Ząbki, która zaszczyciła nas swoją obecnością i zechciała
podjąć się trudnej pracy w komisji konkursowej.
Składamy serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla
opiekunów artystycznych za przygotowanie występów.
Dziękujemy również pani dyrektor Agnieszce Piskorek oraz
wszystkim zaangażowanym pracownikom i uczniom naszej
szkoły za pomoc, zrozumienie i współpracę.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nas wszystkich osiągnęliśmy
najważniejszy cel tego przedsięwzięcia, zadbaliśmy wspólnie
o kulturowe dziedzictwo naszego kraju i śmiało możemy
zacytować słowa naszego wieszcza:„ Pieśń ujdzie cało (…)”
W imieniu organizatorów
Małgorzata Kujawska
nauczyciel muzyki SP1

IDĄ ŚWIĘTA – ZADBAJMY O POTRZEBUJĄCYCH
Do 4 grudnia na terenie M.O.S.iR. Ząbki trwa
świąteczna zbiórka artykułów spożywczych oraz
przemysłowych dla podopiecznych Oddziału
Rejonowego PCK Warszawa Południe. Organizator
zbiórki – Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „S.R.O.
54”.

do wskazanego w mailu magazynu Szlachetnej Paczki. Na
każdym etapie kompletowania Paczki można kontaktować się
z wolontariuszem-opiekunem rodziny. Rozwożenie paczek
z magazynów do rodzin następuje w tzw. Weekend Cudów,
który w tym roku został zaplanowany na 11-12 grudnia.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie
www.szlachetnapaczka.pl.

Organizatorzy akcji zbierają żywność, która nie psuje się
szybko, czyli:
• kasze,
• warzywa konserwowane,
• herbaty,
• makarony,
• owoce w puszkach,
• dżemy,
• konserwy rybne i mięsne,
• kawy, ryże, przyprawy, słodycze.
Można też przynosić środki czystości:
• płyny do mycia,
• mopy,
• ręczniki kuchenne,
• mydła, pasty do zębów oraz proszki do prania.
Ważne, aby przekazywane dary miały jak dłuższy termin
przydatności.
Wszystkie pozyskane w ten sposób artykuły zostaną
przekazane do potrzebujących, w ramach świątecznych
paczek Polskiego Czerwonego Krzyża.
Z góry dziękujemy!
Szlachetna Paczka
Jak co roku można też wesprzeć ubogich w ramach Szlachetnej
Paczki. Rok temu na udział w tym projekcie zdecydowało się
ponad 420 tys. Polaków. Wsparcie materialne o wartości
51 mln zł otrzymało ponad 14 tysięcy rodzin.
Jak to działa? Darczyńca pomaga najbardziej potrzebującym,
do których wcześniej dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki:
osobom starszym i samotnym, rodzinom z dziećmi, osobom
z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia lub
dotkniętych ciężką, a często nagłą chorobą. Pomaga tym
wszystkim, dla których pełna lodówka, ciepły posiłek, nowe
ubranie czy chwila oddechu od obowiązków opiekuńczych są
mało realnym mar zeniem. Dla niektór ych ż ycie to
przytłaczająca dosadność. Kiedy – mimo zimy – mówią „Nie
mam się w co ubrać”, opisują prawdę.
W pierwszym kroku: darczyńcy wybierają rodzinę na stronie
www.szlachetnapaczka.pl, najczęściej ze swojej okolicy,
i zapoznają się z listą potrzeb, która zostanie wysłana mailowo
wraz z potwierdzeniem wyboru. W drugim kroku: robią
potrzebne zakupy i przygotowują paczkę. Paczkę dla jednej
rodziny organizują średnio 24 osoby. Nie jesteś z tym sam!
W trzecim kroku: darczyńcy dostarczają zapakowane produkty

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
DLA OSÓB 18+
Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od
23 listopada mogą skorzystać z darmow ych
szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się
do wybranego punktu szczepień.
Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in.
medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Prawo
to od 23 listopada mają wszystkie osoby dorosłe – to efekt
podpisanej przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego
nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania
grypie w sezonie 2021/2022.
Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty
Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie

muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się
do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed
szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać
się na wizytę do lekarza kwali kującego do zabiegu.
Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać
szczepienie przeciw gr ypie, znajduje się na stronie
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.
Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej
infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy
szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.
Punkty składają zamówienia do RARS
Punkty szczepień mogą zamawiać szczepionki przeciwko
grypie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS),
która następnie dostarczy do nich dawki. W tym roku do Polski
tra łącznie 5 mln dawek szczepionki. Szczepienia będą
wykonywane do wyczerpania rezerwy lub do 31 marca 2022 r.

lmu o tym samym tytule, czyli “Jumanji”. Jest to emocjonująca
gra rodzinna o prostej mechanice – idziemy na planszy tam,
gdzie nas zaprowadzi rzut kostką, a następnie musimy
wykonać wylosowane zadanie i … przetrwać. Ale uwaga! Choć
to wszystko brzmi bardzo prosto, to gra potra zaskakiwać! Bo
co zrobisz, gdy będzie kazała Ci wyjść z domu? Czy odważysz
się na to? A jeśli wylądujesz w dżungli? Ryzyko wciąga, więc
miej się na baczności! Przygoda z “Jumanji” czeka na naszych
półkach! Zapraszamy!
Serdecznie Państwa zapraszamy do naszego sklepu
stacjonarnego przy ul. Orlej 6/70, na stronę ksiegarniaorla.pl
oraz do obserwowania naszych pro lów w mediach
społecznościowych.
Księgarnia Orla

Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie jest
wzmocnienie odporności na zakażenie wirusem grypy.
Szczepienia są skuteczną metodą zapobiegania
zachorowaniom na tę chorobę oraz powikłaniom i zgonom.

NA ORLEJ
Strona po stronie, czyli polecajki książkowe
"Arsene Lupin” Maurice Leblanc - być może, dzięki
popularnemu serialowi Net ixa słyszeliście już o tej książce,
pierwotnie wydanej w 1907 r., a teraz - dzięki ekranizacji serialu
- powracającej do łask! “Dżentelmen włamywacz” to pierwsza
część 22 tomowego cyklu opowieści o przygodach tytułowego
bohatera. Lupin, mimo, że sam jest włamywaczem, kieruje się
osobistym kodeksem honorowym – okrada tylko bogaczy
i nikczemników. Jest mistrzem forteli i przebieranek i choć
wydawać by się mogło, że kolejne jego ucieczki są niemożliwe,
to jednak raz za razem zmienia tożsamość, zaskakuje
pomysłami i wodzi policję za nos. “Arsene Lupin” jest swego
rodzaju odpowiedzią na przygody Sherlocka Holmesa, jednak
zamiast niezwykłego detektywa, śledzimy poczynania
włamywacza. Cała seria książek Leblanca jest niewątpliwie
lekką i przyjemną lekturą. Taką, która przeniesie Was w inne
czasy i będzie owiana tajemnicą. Polecamy!
Grapla, czyli granie zawsze w planie!
Dziś na tapecie gra, która powstała na podstawie kultowego

Artykuł sponsorowany

WIELU BIEGACZY UCZCIŁO
NIEPODLEGŁĄ

Hanna Borkowska, która straciła do
zwyciężczyni 30 sekund oraz trzecia
Maja Wojtczak.

277 zawodniczek i zawodników
stanęło na starcie XIII Biegu
Niepodległości aby upamiętnić
103 rocznicę odzyskania przez
państwo polskie niepodległości.

Najmniej liczną, 16 osobową grupą były
osoby urodzone latach 2008 – 2006,
która rywalizowała na trasie
2500 metrów. Najlepszy okazał się
Marcin Szewcow z czasem 9 minut i 56
sekund. Drugi na mecie był Miłosz
Madziar, który przybiegł o 1 minutę po
swoim koledze. Trzeci linie mety
przekroczył Filip Gruchacz z czasem
gorszym od zwycięzcy o 16 sekund.
Wśród dziewcząt liderem była Amelia
Jaczewska z czasem 11 minut i 24
sekundy. Kolejne na mecie zameldowały
się Zuzanna Sikorska, która wbiegła
później o 37 sekund i Laila Kwaśkiewicz.

Jako pierwsi o godzinie 13:00 na starcie
pojawili się najmłodsi zawodnicy
u ro d ze n i w l at a c h 2 0 1 8 – 2 0 1 5 .
Kategoria ta rywalizowała na dystansie
350 metrów, jednego okrążenia dookoła
płyty głównej Stadionu Miejskiego.
Najszybszym wśród chłopców tej
kategorii wiekowej okazał się Jakub
Czesuch, który na mecie pojawił się po
1 minucie i 27 sekundach. Kolejne
miejsca na podium zajęli Jan Bąk i Kornel
Wąsikowski. Z dziewczynek pierwsza
linię mety minęła z czasem 1 minuty
i 42 sekund Aleksandra Suchodolska,
która wyprzedziła Polę Wendołowską
i Katarzynę Przyżycką. W tej kategorii
b i e g u k o ń c z y ł o 3 7 z awo d n i c ze k
i zawodników.
Kolejną kategorią wiekową, której start
nastąpił o godzinie 13:15, była kategoria
dziewcząt i chłopców urodzonych
w latach 2014 – 2012. Z pośród
40 uczestników, którz y ukończ yli
500-metrową trasę najlepszy okazał się
z czasem 1 minuta i 46 sekund Borys
Murawiński, który wyprzedził o 4 sekun d y M ate u s z a Wł o d a rc z y k a o ra z
o 11 sekund Adriana Maćkowskiego.
Z pośród dziewczynek pierwsza na linii
mety (a trzecia w kolejności wbiegających) zameldowała się z czasem
1 minuta i 53 sekundy Barbara Rafalska.
Drugie miejsce zajęła ze stratą 5 sekund
Michalina Tymińska, a trzecie ze stratą
16 sekund Adrianna Jaczewska.
Po kolejnym kwadransie na linii startu
pojawili się 26 przedstawicieli kategorii
wiekowej osób urodzonych w latach
2011 – 2009, którzy mieli do pokonania
t ra s ę d ł u g o ś c i 1 0 0 0 m e t rów. Po
4 minutach i 21 sekundach jako pierwszy na mecie był Kamil Szewcow, który
wyprzedził o 4 sekundy drugiego na
mecie Krzysztofa Stasiuka i trzeciego
Radka Maćkowskiego o 5 sekund.
Z dziewcząt najszybciej trasę biegu
z czasem 4 minuty i 54 sekundy
pokonała Adrianna Ciasnota. Oprócz
Adrianny na podium stanęły: druga

O godzinie 14:00 nastąpił start do biegu
głównego na dystansie 5 kilometrów
w kategorii open. Zwyciężył, z czasem
1 7 m i n u t i 1 7 s e k u n d Sy l we s te r
Kuśmierz, wyprzedzając Alberta Pego
Fernandeza aż o 48 sekund. Po kolejnych
33 sekundach linię mety minął trzeci
Paweł Piasecki. Najszybsza wśród kobiet
była Iga Modzelewska, która trasę biegu
pokonała w 21 minut i 17 sekund. Drugie
miejsce z czasem 22 minuty i 11 sekund
zajęła Hanna Nejfeld, a trzecie z czasem
22 minut i 17 sekund Iwona Karwowska.
Wszyscy uczestnicy XIII Bieg Niepodległości otrzymali pamiątkowy medal.
Po biegu najlepsza trójka w każdej
kategorii wiekowej z podziałem na
kobiety i mężczyzn otrzymała pamiątkowe puchary oraz nagrody.
Współorganizatorami i sponsorami
Biegu byli: M iasto Ząbk i, Powiat
Wołomiński, Straż Miejska w Ząbkach,
Ag e n c j a O c h ro ny O s ó b i M i e n i a
S1 Group Sp. z o.o., Towarzystwo
Przyjaciół Ząbek, Fundacja PGNiG im.
Ignacego Łukasiewicza, Firma REAL
Janusz Krajewski w Ząbkach, PWiK
w Ząbkach Sp. z o.o., Machowicz
Budownictwo – Grupa Machowicz
w Ząbkach, Praska Giełda Spożywcza,
Salon DepilConcept Ząbki

INAUGURACJA
MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIASTA V KADENCJI.
W ostatnim tygodniu października
w ząbkowskich szkołach odbyły się
coroczne wybory do Młodzieżowej Rady
Miasta Ząbk i. Wybor y przebiegły
terminowo. Dlatego bardzo dziękuję
wszystkim koordynatorom ze szkół za
sprawne przeprowadzenie całego
procesu wyborów, których wyniki
prezentujemy w tabeli poniżej:
Szkoła Podstawowa nr 1
1. Maciej Stepuch
2. Zuzanna Niekraszewicz
Szkoła Podstawowa nr 2
1. Rozbiewska Anna
2. Winiarska Lena
3. Cholewski Damian
Szkoła Podstawowa nr 3
1. Żurek Michał
2. Franczuk Aleksandra
3. Dźwigniewska Zo a
Szkoła Podstawowa nr 4
1. Michał Kryszto ak

Wszystkim sponsorom oraz osobom
zaangażowanym w organizację XIII
Biegu Niepodległości serdecznie
dziękuję.

Szkoła Podstawowa nr 5
1. Michalina Kędziora
2. Maja Bieganowska

Jacek Romańczuk,
Dyrektor M.O.S.iR.

Szkoła Podstawowa nr 6
1. Gabriela Sikorska

2. Stanisław Podkowa
3. Maja Hojniak

· Kamil Skłodowski L.O. im. Bolesława
Limanowskiego lat 15

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Ks. J. Twardowskiego
1. Mikołaj Korda

· Miłosz Ziemka LXVII LO im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego lat 16

Młodzieżowa R ada poz wala najmłodsz ym mieszkańcom naszego
miasta brać udział w podejmowaniu
decyzji dotyczących spraw związanych
z dziećmi i młodzieżą na poziomie
lokalnym.

Wszystkim radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz zdobywania
ciekawych doświadczeń.
Marcin Kubicki.
Radny Miasta Ząbki

Organ ten pełni również funkcje
doradcze i opiniuje działania
podejmowane przez burmistrza lub
„dorosłą” Radę Miasta. Może również
sam występować z inicjatywami do
innych organów samorządu lokalnego.
Członkami Młodzieżowej Rady Miasta
zostaje młodzież z ząbkowskich szkół,
która ukończyła 13 lat lub jest uczniem
klasy co najmniej siódmej. Dodatkowo
w Radzie zasiadają uczniowie szkół
spoza naszego miasta ale będący
mieszkańcami Ząbek. Górna granica
wieku członka Młodzieżowej Rady to
18 lat. Opiekę nad młodzieżą sprawują
koordynatorz y wyznaczeni przez
dyrekcje k ażdej ze szkół. Całość
nadzoruję ja - jako Koordynator Główny
i jednocześnie Przewodniczący Komisji
Społecznej Rady Miasta Ząbki.
W rzeczywistości Młodzieżową Radą
opiekuje się cała Komisja Społeczna
włącznie z moją zastępczynią radną
Olgą Kisiel i sekretarzem radną Marzeną
Toton. Bez których byłoby naprawdę
ciężko. Komisja Społeczna organizuje
konkurs dla uczniów nie uczęszczających do szkół ząbkowskich. W tym
roku odbył się on 16 listopada. Radnymi
w wyniku konkursu zostali:
· Iga Olędzka z XLVII L.O. im. Stefana
Wyspiańskiego lat 14
· Julia Osiak z XVII LO im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego lat 17
· Katarzyna Wiącek z L.O. im. R. Szumana
lat 14
· Zuzanna Chojnowska LO im. rtm.
Witolda Pileckiego w Ząbkach lat 18

od 8:00 do 20:00. Strażnicy zbierają:
•k army suche i mok re dla kociąt
i szczeniąt,
• smycze,
• szelki,
• obroże,
• zabawki,
• kuwety,
• miski.
Nie kupuj – adoptuj
Cały czas można się zgłaszać po
zwierzęta, które mieszkają w przytulisku
w Jadowie i dać im szansę na nowy,
prawdziwy dom. Jak znaleźć psiaki,
które są przeznaczone do adopcji?
Trzeba ich szukać na pro lu przytuliska
w serwisie Facebook:
Po pierwsze trzeba wejść w zakładkę
"Zdjęcia", a następnie wybrać "Pokaż
wszystkie". Tam znajdują się fotogra e
wsz ystk ich z wier zaków, które są
wystawione do adopcji. Należy jednak
pamiętać, że to tylko niewielka część
psów.
J e ś l i n a s t ro n i e n i e z n a j d z i e s i ę
czworonóg, który by spełniał oczekiwania, to pracownicy przytuliska
zapraszają do kontaktu telefonicznego.
Dorota: 511 547 320
Hania: 515 730 175

ZBIÓRKA DLA PRZYTULISKA
W JADOWIE
Straż Miejska w Ząbkach zachęca
do zbiórki na rzecz Przytuliska
w Jadowie. Dary dla czworonogów można przekazywać do 10
grudnia.
Rzeczy dla zwierząt należy przynosić do
siedziby Straży Miejskiej przy ul. Wojska
Polskiego 10, w godzinach pracy, czyli

