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ZĄBKOWSKA
ROBERT PERKOWSKI NOWYM
BURMISTRZEM ZĄBEK
Dnia 26 listopada br. odbyła
się druga tura wyborów na
burmistrza Ząbek. Zmierzyli
się Janusz Chibowski (PO) i
Robert Perkowski (PiS).
Mimo niższej frekwencji
(32,1%) niż w pierwszej turze
zgodnie z demokratycznymi
regułami wyboru
Robert
Perkowski otrzymał 3847
głosów,
natomiast Janusz

Chibowski - 1773 głosy. Druga
tura wyborów dała decydu
jącą odpowiedź na pytanie,
kto przez najbliższe cztery lata
będzie podejmował najważ
niejsze dla Ząbek decyzje.
Redakcja życzy nowemu
burmistrzowi owocnych lat
pracy i satysfakcji ze służenia
Miastu.
red.

Szanowni Mieszkańcy Ząbek
Serdecznie Państwu dzię
kuję za udzielone mi zaufa
nie i poparcie, które znalazło
odzwierciedlenie w oddanych
na mnie głosach. Obiecuję,
iż zrobię wszystko by god
nie reprezentować wszystkich
mieszkańców Ząbek.
Zdaję sobie sprawę, że
najbliższy okres będzie

okresem ciężkiej i wytężonej
pracy. Przejęcie całej doku
mentacji, wszystkich toczą
cych się spraw, w kontekście
rozpoczynającego się nowego
roku budżetowego, to odpo
wiedzialne i pracochłonne
zadanie. Jednakże wsparty
kompetentnymi i przyja
znymi mi osobami jestem w

Szanowni Mieszkańcy Ząbek!
Pragniemy
serdecznie
podziękować za poparcie,
jakiego udzieliliście nam w
wyborach 12 listopada.
Pomimo negatywnej kam
panii prowadzonej przeciw
ko naszemu kandydatowi na
Burmistrza Miasta - Panu
Waldemarowi Stacherze, zdo
był on 2198 Waszych głosów i
jedynie 54 głosy dzieliły go od
wejścia do drugiej tury.
Dziękujemy
Wszystkim
Państwu za zaufanie, jakim
nas obdarzyliście.
Ze swej strony obiecujemy,
że zarówno osoby, które weszły
Beta-Med
Niepubliczny ZOZ
Ząbki, ul Ks. Skorupki 71
Tel.22-781-58-42
Tel/fax 22-762-92-32
e-mail: beta-med@wp.pl

od nas do Rady Miasta, jak i
te, które nie zostały radnymi,
nadal będą aktywnie pracować
na rzecz Naszego Miasta.
Przed Nami dużo pracy,
przecież każdy z Nas widzi, ile
jest do zrobienia.
Zawsze możecie Państwo
liczyć na pomoc, zarówno
tych, którzy zostali radnymi
z list Komitetu CZAS NA
ZMIANY, jak i tych z nas,
którzy nimi nie zostali.
Osoby z Komitetu CZAS
NA ZMIANY będą starały się
w ścisłej współpracy z Wami,
Szanowni Państwo, zmienić
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SAMORZĄDOWA

stanie tym zadaniom stawić
skutecznie czoło.
Już od pierwszych dni urzę
dowania mam zamiar rozpo
cząć skuteczne działania zmie
rzające w celu pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej.
Dzięki tym dodatkowym środ
kom będziemy mogli urucho
mić nowe i bardzo potrzebne
inwestycje dla Naszego Miasta.
Jednakże, chciałbym Państwa
prosić o wyrozumiałość, gdyż
biorąc pod uwagę przygotowa
nie procesu inwestycyjnego (w
tym niezbędnej do tego doku
mentacji), na pierwsze efekty
będzie trzeba trochę poczekać.
Pracownikom Samorządo
wym oraz sobie życzę skutecz
nej współpracy, Burmistrzowi
Jerzemu Boksznajderowi dzię
kuję za dotychczasową dzia
łalność i osiągnięcia, a Nam
wszystkim życzę, by w Ząbkach
żyło się po prostu lepiej.
Jeszcze raz z całego serca
dziękuję,
Robert Perkowski.
nasze otoczenie na ładniejsze,
przyjemniejsze - aby wszyscy
z Nas mogli z dumą mówić,
że mieszkają w Ząbkach. O
formach naszej aktywności na
rzecz Miasta będziemy na bie
żąco Państwa informować.
W skład Rady Miasta, dzię
ki Państwa głosom, oddanym
na wszystkich kandydujących
z naszych list, weszły następu
jące osoby:
1. Małgorzata Stachera (okręg
nr 1)
2. Waldemar Stachera (okręg
nr 2)
3. Adam Szarubko (okręg nr 3)
4. Grzegorz Majtyka (okręg nr 3)
5. Krzysztof Laskowski (okręg nr 3)
Komitet Wyborczy Wyborców
Waldemara Stachery
"CZAS NA ZMIANY"
Domel. Autoryzowany zakład
naprawy AGD naprawia:
pralki automatyczne, chło
dziarki, chłodziarko-zamra
żarki, zmywarki, kuchnie
mikrofalowe itp.
Inż. Ryszard Szczęśniak,
Ząbki, ul. Lisa Kuli 19a, tel.
0227817368 lub 0604688037
www.domel-agd.waw.pl.
Firma istnieje od 1982 roku.



















Szanowni Mieszkańcy!
Serdecznie dziękujemy za
uczestnictwo w wyborach
samorządowych oraz za
uzyskane poparcie. Komitet
Wyborczy Platformy Oby
watelskiej otrzymał 1760
głosów, co stanowi 23,06%
wszystkich oddanych gło
sów. Mimo tego, iż upla
sowaliśmy się na drugim
miejscu spośród sześciu
komitetów startujących w
wyborach, zdobyliśmy tylko
4 mandaty. Przyczyną takie
go stanu rzeczy są zapisy
ordynacji, powstanie bloku
wyborczego oraz nowy
podział na okręgi wyborcze
w Ząbkach.
Dzięki Państwa głosom
mandat radnego otrzymali:
• A gnieszka Mastalerska uzyskała 343 głosy zajmując
drugą pozycję wśród wszyst
kich radnych.
• A ndrzej Chibowski – uzy
skał 238 głosów zajmując
trzecią pozycję.
• K rzysztof Murawski – 165
głosów.
• Tomasz Kalata - 129 gło
sów.

Nasz kandydat na stano
wisko burmistrza i do rady
powiatu
wołomińskiego
Janusz Chibowski uzyskał
mandat radnego otrzymując
1261 głosów. Jest to czwar
ty wynik w powiecie na 29
radnych oraz drugi wynik w
Ząbkach.
Zapewniamy iż Platforma
Obywatelska w Ząbkach
będzie dalej pracować dla
dobra mieszkańców i popra
wy wizerunku miasta. Nasi
radni będą zgodnie współ
pracować z całą Radą Miasta,
a wielu członków koła PO
deklaruje udział w pracach
komisji. Pragniemy wyra
zić wdzięczność wszystkim
zwolennikom i sympatykom
Platformy Obywatelskiej,
którzy czynnie włączyli się w
kampanię wyborczą. jeszcze
raz dziękujemy i obiecujemy
nie zawieźć Państwa ocze
kiwań.
Zarząd Koła
Platformy Obywatelskiej

Dzień Papieski
Mimo niesprzyjającej pogody
została odprawiona w Miejskim
Parku uroczysta Msza Św. z
okazji Dnia Papieskiego. Na
uroczystość 15 października br.
przybyły rzesze wiernych, aby
oddać hołd Janowi Pawłowi
II. Wśród mieszkańców Ząbek
szczególnie widoczni byli ucz
niowie ząbkowskich szkół
wymachujący białymi flagami.
Uroczystość
rozpoczęła
się słowami Jana Pawła II:
"Szukałem was, a teraz przyszli
ście". Nabożeństwo prowadzili
proboszczowie ząbkowskich
parafii: ks. Edward Kowara,
ks. Sylwester Ciesielski oraz ks.
Władysław Trojanowski, który
w kazaniu przybliżył osobę
Jana Pawła II. Uroczystości
NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
mgr Andrew James
native speaker
- Przygotowanie do matury,
FCE, CAE i innych egzaminów, również korepetycje.
- Nauka indywidualna lub w
małych grupach.
Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych.

Ząbki, ul. Chopina 8
(blisko stacji PKP)

Tel. 781-46-10, 0601-384-104
e-mail: ajames@wp.pl

towarzyszyła przepiękna opra
wa artystyczna.
Usłyszeliśmy
wspania
łe wykonanie połączonego
chóru, składającego się z 5
chórów szkolnych i 2 chórów
parafialnych: z parafii Św.
Trójcy i Miłosierdzia Bożego.
Wszystkie te chóry, na co
dzień śpiewające osobno, na tę
chwilę pod batutą p. Sylwestra
Mulika stały się jednością.
Wszystkich
zachwy
cił koncert ząbkowskich
talentów wokalnych Anny
Mazurek i Beaty Borowskiej.
Usłyszeliśmy wspaniałą poe
zję Ernesta Bryla oraz piękną
muzykę Piotra Rubika.
Szczególną atmosferę podkre
ślała również muzyka Bożeny
Suwały grającej na flecie i
Wiesława Leśniewskiego gra
jącego na klawiszach. W połą
czeniu z wykonaniem młodych
solistów wraz ze swoimi nauczy
cielami Jagodą Żaboklicką,
Małgorzatą Kujawską i Ireny
Jaszczyk, ta wspólna modli
twa wszystkich wykonawców
wędrowała aż do nieba. W ślad
za tą modlitwą pod koniec uro
czystości wzniosły się ku niebu
białe balony wypuszczone
przez dzieci oraz głosy śpiewa
jące „Barkę” - ulubioną pieśń
papieża Jana Pawła II.
red.



57 sesja Rady Miasta
Dnia 25 października br.
odbyła się ostatnia w tej kaden
cji 57. sesja Rady Miasta. Po
wyczerpaniu merytorycznych
punktów porządku obrad
nastąpiła uroczysta część sesji
związana z końcem obecnej
kadencji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Miasta Ząbki na 2006.
Rada
Miasta
dokona
ła korekty dochodów miasta.
Wygospodarowane
środki
Rada zdecydowała przeznaczyć
głównie na modernizację dróg.
Uchwały geodezyjne.
Rada Miasta wyraziła zgodę
na wykup niezabudowanych
działek ewidencyjnych sta
nowiących własność osób
fizycznych położonych przy
ul. Sowińskiego: numer 17/2
z obrębu 1-18 o powierzchni
950 m2 oraz numer 16 z obrę
bu 1-18 o powierzchni 589 m2,
które wejdą w skład mienia
Gminy Ząbki.
Radni wyrazili się zgodę na
nabycie do zasobu gminnego
udziału w wysokości 1/2 w nie
zabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej dział
kę ewidencyjną numer 33/3
z obrębu 3-17 o powierzchni
153 m2, położonej przy ulicy
Kosynierów pod drogę pub
liczną.
Wyrażono zgodę na sprze
daż części działek numer 92/2
i 93/3 z obrębu 3-27, ozna
czonych na mapie literami
ABCDEFGHA, położonej
przy ulicy Powstańców.
Wyrażono zgodę na wydzier
żawienie na okres 10 lat części
działki ewidencyjnej numer
166 z obrębu 3-14, oznaczonej
na mapie literami ABCDEFA
oraz GHIJKLMNOG, poło
żonej w Ząbkach przy ul.
Skorupki.
Wyrażono zgodę na zniesie
nie współwłasności niezabu
dowanej nieruchomości grun
towej opisanej w Kw Nr 70579,
oznaczonej w ewidencji grun
tów jako działki o numerach
4/9,4/10 i 4/11 z obrębu 3-20, o

łącznej powierzchni 7443 m2,
położonej w Ząbkach w rejonie
ul. Bocianiej. Nieruchomość
powyższa w 1/4 stanowi włas
ność Gminy zaś w 3/4 osoby
fizycznej.
Uchwała
zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Rada Miasta wprowadzi
ła szereg zmian w uchwale
nr XLVI/262/2005 z dnia 28
listopada 2005 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład miesz
kaniowego zasobu gminy oraz
ustalono lokale mieszkalne
z przeznaczeniem na lokale
socjalne, (dostępne do wglą
du w Biurze Rady).
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych
Komendantowi Stołecznemu
Policji na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji na zakup
sprzętu komputerowo-biurowego dla Komendy Stołecznej
Policji z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie – Komisariatu
Policji w Ząbkach.
Radni przekazali środ
ki finansowe w wysokości
34 000 zł na wydatki zwią
zane z zakupem sprzętu
komputerowo-biurowe
go dla Komendy Stołecznej
Policji z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie – Komisariatu
Policji w Ząbkach. Wydatki na
ten cel pokryte będą z budże
tu gminy z działu 754, rozdział
75404, § 3000.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Ząbki.
Uznano za zasadną skargę
mieszkańców Ząbek z dnia 21
sierpnia 2006 r., zarejestrowa
ną pod nr l.dz. 5401 Urzędu
Miasta Ząbki, w sprawie naru
szania prawa przez Burmistrza
Miasta Ząbki przy wydawaniu
decyzji o pozwoleniu na wzno
wienie robót budowlanych.
red.

Szanowni/Drodzy mieszkańcy
W związku z ulotkami i pla
katami, jakie pojawiły się na
terenie Ząbek w dniu 10 listo
pada br. (tj. na kilka godzin
przed ciszą wyborczą), doty
czącymi wykreślenia Jerzego
Boksznajdera z listy kandyda
tów na stanowisko Burmistrza
Miasta wyjaśniamy:
- nowelizacja ustawy Ordy
nacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików
województw przyjęta przez
Sejm w dniu 22 lipca 2006 r.
pozbawiła biernego prawa
wyborczego (kandydowania
na stanowisko burmistrza i
radnego) osoby, wobec któ
rych wydano prawomocny
wyrok warunkowo umarza
jący postępowanie karne w
sprawie popełnienia prze
stępstwa umyślnego ściga
nego z oskarżenia publicz
nego;
- wyrok warunkowego umo
rzenia postępowania karne
go jest wyrokiem, w którym
Sąd jednoznacznie potwier
dza fakt naruszenia prawa,
wymierzenie kary zawiesza

Z prac Policji
Policjanci stale rozpra
cowują środowisko dilerów
zatrzymując kolejne osoby
zajmujące się handlem nar
kotykami. Sprawdzają wszyst
kie informacje o miejscach, w
których może dochodzić do
transakcji. Efekt ich działania
to coraz lepsze rozpoznanie
przestępczości narkotykowej
i lepsza skuteczność jej zwal
czania. „Kryminalni” z Ząbek
zatrzymali dwóch dillerów
narkotykowych Dariusza G.
(30 l.) oraz Pawła T. (24l),
temu drugiemu nie pomógł
nawet owczarek niemiecki,
którym próbował szczuć poli
cjantów.
Paser zatrzymany, komputery odzyskane.
To ciąg dalszy sprawy
zatrzymania Artura A. (32 l.),
który dokonał serii włamań

jednak na okres próby;
- Sąd Rejonowy w Wołominie
w dniu 8 czerwca 2005 r.
wydał
wobec
Jerzego
Boksznajdera taki wyrok i
tym samym pozbawił Jerzego
Boksznajdera
biernego
prawa wyborczego do dnia
20 stycznia 2007 r.;
- pomimo wyroku Komitet
Wyborczy
Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej
zgłosił do Miejskiej Komisji
Wyborczej w Ząbkach i
do Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Warszawie
kandydaturę
Jerzego
Boksznajdera odpowiednio:
na stanowisko burmistrza
Ząbki i na stanowisko rad
nego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego;
Jerzy
Boksznajder pomimo wyro
ku złożył dwa oświadczenia
o posiadaniu biernego prawa
wyborczego;
- W ojewódzka
Komisja
Wyborcza
i
Miejska
Komisja Wyborcza (pod
przewodnictwem p. Marii
Baranowskiej-Uszyńskiej)
do mieszkań na osiedlach tzw.
sypialniach. Włamywał się do
mieszkań, w ciągu dnia, gdy
lokatorzy byli w pracy. Kradł
pieniądze i łatwo zbywalne
przedmioty: laptopy, sprzęt
RTV, zestawy komputerowe,
aparaty fotograficzne. Wraz
z nim wpadł wspólnik Michał
M. (26 l.) , który stał na cza
tach.
Funkcjonariusze z Ząbek
ustalili, że kradzione kompu
tery mogły trafiać na jedno ze
stoisk na giełdzie elektronicz
nej w Alejach Niepodległości.
Przystąpiono do przeszu
kania tego punktu sprzeda
ży. W realizacji brali udział
„kryminalni” z warszawskiej
śródmiejskiej
komendy.
Ujawniono aż 56 laptopów
różnych marek. Właściciel
firmy nie umiał określić ich
pochodzenia, sprzęt zabez
pieczono. Zatrzymano Pawła
F. ( 35 l.) mieszkańca gminy

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza konkurs dla zainteresowanych
pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowiska:
1. podinspektor ds. inwestycji
– o specjalności budowa
dróg (cały etat),

w punkcie 1 – wykształcenie o specjalności budowa
dróg,

2. podinspektor ds. inwestycji – inżynieria sanitarna i
wodna (cały etat).

- podinspektora ds. inwestycji wymienionego wyżej w
punkcie 2 – wykształcenie
o specjalności inżynieria
sanitarna i wodna.

Wykształcenie kierunkowe,
preferowane studia wyższe,
ewentualnie wykształcenie
średnie i co najmniej 3-letni
staż pracy.
Wymagania
niezbędne
wspólne dla obydwu stanowisk:
znajomość przepisów prawa w
zakresie stanowiska pracy, zdolność analitycznego myślenia,
samodzielność oraz inicjatywa,
komunikatywność, umiejętność
biegłej obsługi komputera oraz
dodatkowo dla:
- podinspektora ds. inwestycji wymienionego wyżej



Wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe w
administracji publicznej oraz
znajomość prawa zamówień
publicznych.
Zakres
zadań:

wykonywanych

- p rzygotowywanie zleceń,
kontrola i rozliczanie zamówień publicznych (w ramach
ustawy – prawo zamówień
publicznych),
- przygotowywanie formalne

dokumentacji do uzyskania
decyzji budowlanej, sprawdzanie dokumentacji projektowej kosztorysowej,
- uczestniczenie w odbiorach
technicznych wykonanych
robót.
Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu
powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny,
2. kopie świadectw pracy i
ewentualnie
opinie
o
dotychczasowej pracy zawodowej,
3. kopia ukończenia szko-

ły wyższej, wyższej szkoły
zawodowej lub średniej,
oświadczenie, że kandydat
nie był karany za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej oraz, że nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie karne.
Dokumenty należy skła
dać osobiście, w zamkniętych
kopertach, z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem kon
kurs ofert pracy w Urzędzie
Miasta, w terminie do dnia 22
grudnia 2006 r. w Kancelarii
Urzędu. O sposobie rozpa
trzenia wniosków kandydaci
zostaną poinformowani drogą

po uzyskaniu zaświadcze
nia z kartoteki Jerzego
Boksznajdera z Krajowego
Rejestru Karnego, w któ
rym wpisany był ww. wyrok,
dokonały skreśleń Jerzego
Boksznajdera z list kandy
datów;
- K omitet
Wyborczy
Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej
składał
odwołania od decyzji do
Wojewódzkiej i Państwowej
Komisji Wyborczych, które
zostały odrzucone i ostatecz
nie Jerzy Boksznajder nie
znalazł się na kartach do gło
sowania zarówno na liście
kandydatów na Burmistrza,
jak i na radnego Sejmiku
Wojewódzkiego.
W związku z powyższym
wszelkie sugestie, jakoby nasz
komitet dokonał wykreślenia
Jerzego Boksznajdera z list
kandydatów są nieprawdziwe.
W imieniu Komitetu
Wyborczego
Waldemara Stachery
„CZAS NA ZMIANY”
Pełnomocnik Komitetu
H.Stelmach
Legionowo. W mieszkaniu
ujawniono trzy twarde dyski
komputerowe. Po sprawdze
niu w policyjnym systemie
okazało się, że są poszuki
wane. Paweł F. trafił do poli
cyjnego aresztu. Mężczyzna
odpowie zapewne za paser
stwo, grozi mu do 5 lat pozba
wienia wolności.
Policjanci zwracają się z
apelem do wszystkich osób,
które w ostatnim okresie, przede wszystkim w
Ząbkach, w Legionowie, na
warszawskim Rembertowie,
na Pradze, padły ofiarą włamywacza i skradziono im taki
sprzęt o to, aby skontaktowały się z Komisariatem Policji
w Ząbkach, ul. Górnośląska
30 tel. 022 781 62 57 lub 022
60 47 402.
Na podstawie informa
cji przesłanych przez Oficera
Prasowego KPP w Wołominie.
red.
pisemną. Wnioski oraz kom
plety załączników rozpatrzone
negatywnie zostaną komisyj
nie zniszczone.

ZĄBKI W RADZIE
POWIATU
W pierwszej turze wyborów
samorządowych 12 listopada
br. od Rady Powiatu zostali
wybrani z terenu Ząbek:
1. Chibowski Janusz - KW
Platforma Obywatelska
RP,
2. Jarzyło Ignacy - KW
Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa,
3. Uściński Piotr - KW
Prawo i Sprawiedliwość.
red.

CO SŁYCHAĆ? –wydawca: Rada Miejska w Ząbkach; redaktor naczelny: Adam Karłowicz
e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0503490219; redakcja: Ząbki, ul wojska Polskiego 10, tel. 781
6814 do 17 wew.18; łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12A,tel/fax. (022)63283-52; fax 631-49-40; Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.

25-lecie nadania imienia Gen. Franciszka
Kleeberga Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach
Dzieje szkolnictwa na tere
nie Ząbek niewątpliwie wple
cione są w rzeczywistość histo
ryczną tego miasta. Powstanie
pierwszej szkoły w Ząbkach
datuje się na rok 1862.
Pierwszy drewniany budynek
kryty strzechą został wybudo
wany przy rozwidleniu dróg w
kierunku Kawęczyna, Pragi i
Zielonki na terenie nadleśni
ctwa, którego siedziba mieś
ciła się we wsi Drewnica obok
ogrodu dworskiego.

systematyczności kształcenia,
jednak mimo grożącego nie
bezpieczeństwa nauczyciele
podejmowali trud tajnego
nauczania historii i geografii.
Przez pierwsze dwa miesią
ce roku szkolnego 1939/1940
po wybuchu wojny szkoła była
nieczynna, ale już 1 listopada
została otwarta i przyjęła w
swe mury 491 uczniów.
Pierwsze powojenne lata to
okres niezwykle trudny, bra
kowało sal lekcyjnych, a ucz

żołnierza polskiego, który
swoim postępowaniem w
pełni zasłużył na miano wiel
kiego Polaka. To człowiek,
dla którego obrona Ojczyzny
była najwyższym nakazem, a
zarazem najzaszczytniejszym
obowiązkiem.

niego rozkazu generała do
swoich żołnierzy. Dokonała
tego synowa generała - Anna
Kleeberg i Kleeberczyk płk
Jacek Tadeusz Grzeszkiewicz.
W tym roku Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Ząbkach
obchodzi 25-lecie nadania
imienia Gen. Franciszka
Kleeberga. Jedną z uroczysto
ści składających się na obcho
dy był apel z okazji 67 rocznicy

Drewniany budynek szkoły wybudowany na przełomie 1902/1903, ostatecznie wyburzony w 1995 r.

Pamiątkowe zdjęcie pod tablicą patrona, wykonane w dniu nadania szkole
imienia Gen .Franciszka Kleeberga: dyrektor szkoły pani Barbara Nitczyńska, synowa generała pani Anna Kleeberg, Kleberczycy.

Niestety z nieznanych do
dziś przyczyn w 1894 r. spłonął
wskutek pożaru i przez wiele
lat szkoła dla dzieci z terenu
Ząbek mieściła się w wynaję
tych izbach po starej karczmie
Aleksandra Sobolewskiego.
Pierwszym kierownikiem
szkoły w Ząbkach był p.
Rodziewicz, niestety dotar
cie do bardziej obszernych
danych okazało się niemożliwe.
Początkowo była to szkoła jed
noklasowa z jednym nauczycie
lem. Szybki rozwój następuje
dopiero w Polsce niepodległej.
W tym okresie szkołę od
podstaw organizował nauczy
ciel Aleksander Pokłoński.
W 1930r. Publicznej Szkole
Powszechnej decyzją Kura
torium Okręgu Szkolnego
Warszawskiego przyznany
został stopień organizacyjny
szkoły siedmioklasowej.
Okres okupacji hitlerow
skiej, to czas, kiedy nauka w
Szkole Podstawowej Nr 1 była
często przerywana z powodu
łapanek, zajmowania lokalu
szkolnego przez wojsko nie
mieckie, rewizji czy też braku
opału. Trudno było mówić o

tablica patrona

niowie z klas I - IV pobierali
naukę co drugi dzień. Szkoła
istnieje i działa od 144 lat.
Wykształciła w swoich murach
kilkadziesiąt pokoleń młodych
Polaków, poczynając od okre
su zaborów, poprzez okupację
aż do wolnej Polski i czyni to
aż do chwili obecnej.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Ząbkach to nie tylko szkoła
z wieloletnimi tradycjami, ale
również "Szkoła z klasą". W
ostatnich latach uzyskała także
sprawność "Lego", czyli szkoły
uczącej czytania ze zrozumie
niem. Natomiast w 2006 r.
otrzymała certyfikat za aktyw
ne uczestnictwo w ogólnopol
skiej kampanii profilaktycznej
"Zachowaj Trzeźwy Umysł". To
tylko kilka kart z historii, którą
tworzyli i nadal tworzą ucz
niowie i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Ząbkach.
Od 1981 r. Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Ząbkach nosi imię Gen.
Franciszka Kleeberga.
Po 13 latach usilnych sta
rań otrzymano zgodę władz
zwierzchnich i 12 września
1981 r. szkole nadano imię,

W tym uroczystym dniu ucz
niowie po raz pierwszy ślubowa
li na sztandar szkoły, na którym
widnieją słowa wypowiedzia
ne przez Gen. Franciszka
Kleeberga: "...Dobro Polski
najwyższym prawem...". Postać
patrona stała się dla nich wzo
rem, który starali się naślado
wać w swoim postępowaniu,
pracy, nauce, jak również i w
życiu codziennym.
W tym szczególnym dla
szkoły dniu odsłonięto tab
licę pamiątkową zawierają
cą znamienne słowa z ostat

bitwy pod Kockiem.
Każdego roku władze szkoły,
nauczyciele i uczniowie uczest
niczą w uroczystych obchodach
kolejnych rocznic bitwy pod
Kockiem. Był i wciąż jest to
dzień pełen refleksji i zadu
my. Młodzież na nowo zgłębia
historię, idąc szlakiem ostat
nich walk generała do Kocka.
Wykładowcami są tam naj
lepsi profesorowie, naoczni
świadkowie, żołnierze którzy
w tym czasie bronili ostatniego
skrawka wolnej Polski.
Renata Boryka Kwapisz

List otwarty do
społeczności miasta Ząbki
Szanowni Państwo !
Po roku poszukiwań, głębo
kiego namysłu i dyskusji doko
naliśmy wyboru kandydata
na patrona naszej szkoły ks.
Jerzego Popiełuszko, a zade
cydowały o tym następujące
argumenty:
Ks. Jerzy Popiełuszko jest
postacią znaną i bliską spo
łeczeństwu naszego miasta,
ponieważ pracował tu jako
wikariusz w Parafii Świętej
Trójcy w Ząbkach w latach
10.06.1972 – 10.10.1975r, a
więc wielu rodziców pamięta
Go jako spowiednika, nauczy
ciela religii, kapłana udzie
lającego im ślubów, chrztów,
Komunii Świętej. Mieszkańcy
posiadają zdjęcia i inne doku
menty, związane z życiem i
działalnością księdza Jerzego;
• Uchwałą Rady Miejskiej z
dnia 14 października 2004
r. Nr XXVII/147/2004
nadano mu status hono
rowego obywatela miasta.
• To świadek nadziei na
poprawę losu naszej
Ojczyzny w trudnych
latach 80-tych XX wieku,
wspierający wszystkich,
którzy pragnęli urzeczy
wistnić swój sen o wolnej
i sprawiedliwej Polsce,
wspierający tych, którzy

odkryli piękno odpowie
dzialności
za wspólne
dobro;
• Do Jego grobu od 22 lat
przybywają wciąż rzesze
ludzi wierzących i nie
wierzących, pragnących
oddać hołd Temu, który
bronił prawdy, wolności i
godności człowieka, czyli
wartości uniwersalnych
(co przypłacił życiem);
• Z życia i śmierci męczeń
skiej księdza Jerzego płyną
wskazania dla dzisiejszych
i następnych pokoleń,
aby jak on sam mówił
„Kochać prawdę bez lęku
i czynić sprawiedliwość w
miłości”;
• Powszechnie znane Msze
Święte za Ojczyznę to rów
nież dowód jego głębokie
go patriotyzmu, a zawoła
nie „zło dobrem zwyciężaj”
było, jest i będzie najlep
szym drogowskazem nie
tylko dla młodzieży, ale i
nauczycieli oraz rodziców
naszych uczniów.
Czyż może być piękniej
sza postać do naśladowa
nia dla nas? Jakże dumnie
będzie brzmieć nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Ząbkach im. ks. Jerzego
Popiełuszki.

ZAPROSZENIE
Komenda Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego i
Miejski Ośrodek Kultury
zapraszają
wszystkich
mieszkańców Ząbek na
uroczystość przekazania
Betlejemskiego Światełka
Pokoju, która odbędzie się
w dniu 17 grudnia 2006
roku o godzinie 16.30 w
Parku Miejskim.
Przekazywanie
Betle
jemskiego Światła Pokoju tuż
przed Bożym Narodzeniem
stało się piękną tradycją
wśród harcerzy. Betlejemski
Ogień płonie bezustan
nie w Grocie Narodzenia
Pańskiego w Betlejem, upa
miętniając przyjście na świat
Jezusa Chrystusa. Związana
z nim legenda głosi, że pierw
szym, który przywiózł je w
rodzinne strony był rycerz
powracający z wyprawy krzy
żowej, pragnący przekazać
najbliższym tchnienie dobro
ci i pokoju. Skauci i har
cerze podtrzymując tę tra
dycję sztafetą niosą Płomyk
Nadziei po całej Polsce i
Europie. Do naszego kraju
Betlejemskie Światło Pokoju
po raz pierwszy dotarło w
1990 roku. Ząbkowscy har
cerze pragną przekazać je
mieszkańcom naszego mia
sta podczas uroczystości w
dniu 17 grudnia 2006 roku
z nadzieją, że owocem tej
Światłości będzie prawość,
pokój, prawda i sprawiedli
wość.
Z Harcerskim
Pozdrowieniem Czuwaj !
W związku z powyższym
zwracamy się do Szanownych
Państwa o wsparcie i włącze
nie się do naszych przygo
towań uroczystości nadania
szkole imienia ks. Jerzego,
która nastąpi wiosną po odda
niu do użytku budującej się
sali gimnastycznej.
Wielu Ząbkowian pamię
ta zapewne ks. Jerzego jako
swojego nauczyciela religii,
spowiednika i kapłana, który
udzielał im ślubu, chrzcił
dzieci. Nasze oczekiwania
dotyczą pomocy w odkry
waniu piękna tej postaci.
Prosimy więc o kontakt ze
szkołą tych z Państwa, którzy
posiadają zdjęcia i inne doku
menty czy materiały dotyczą
ce ks. Popiełuszki i chcieli
by je udostępnić. Będziemy
wdzięczni, jeśli zdecydujecie
się udzielić młodzieży wywia
du, opowiedzieć naszym
uczniom o swoich kontak
tach, doświadczeniach, prze
życiach i wspomnieniach ze
spotkań z Nim.
Pomoc Państwa może rów
nież polegać na wsparciu
finansowym, organizacyjnym
czy logistycznym w zależności
od możliwości i chęci. Liczymy
więc na życzliwy odzew na
nasz apel.
W imieniu całej społeczności
Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach:
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
i Samorząd Uczniowski



Mongolia w Ząbkach

Mongolia to niezwykła kraina
w środkowej Azji zamieszkiwa
na przez bogów, demony, ludzi,
a jeszcze wcześniej dinozaury.
Z terenu tego kraju, ośmio
krotnie większego od Polski.
wyszło największe imperium w
dziejach świata, przed którym
drżały inne potęgi jak Chiny,
Persja, starożytny Rzym.
Niezwykła kultura i przy
roda Mongolii fascynuje nas
od dawna i jest coraz częściej
odkrywana przez europejskich
turystów. Chyba temu wszyst
kiemu razem można przypisać
duże zainteresowanie ząbko
wian wernisażem Bolesława
Uryna, który został otwarty 18

listopada br. w galerii MOK
przy Orlej.
Bolesław Uryn jest doktorem
nauk przyrodniczych, ichtiolo
gem. Ten niezależny dzienni
karz i fotografik, specjalizujący
się w fotografii przyrodniczej
przedstawił barwną Mongolię
na specjalnych fotografiach
ukazujących ludzi, ich życie,
przedmioty, demony oraz pro
roków i szamanów.
Z zamiłowania jest podróż
nikiem, wędkarzem, płetwo
nurkiem i żeglarzem. Miłośnik
survivalu. Autor tekstów i zdjęć
zamieszczanych w miesięczni
kach geograficznych, turystycz
nych, wędkarskich, wojsko

wych oraz barwnych reportaży
i pasjonujących książek.
Po obejrzeniu wystawy jego
zdjęć publiczność mogła zada
wać pytania o życiu w Mongolii,
na które autor wernisażu
wyczerpująco
odpowiadał
wtrącając wiele ciekawostek i
anegdot. Opowiedział, co łączy
i dzieli Polaków z Mongołami.
Łączy to, że Moskwa była
palona tylko dwukrotnie, raz
przez Mongołów, a za drugim
razem przez Polaków. Dzieli
– Legnica, gdzie 9 kwietnia
1241 r. do przyjęcia bitwy w
niesprzyjających okolicznoś
ciach, tj. przed połączeniem z
wojskami Wacława I, zmusił
Henryka szybki pochód wojsk
tatarskich i próba odcięcia
jego wojsk od Czechów. Klęskę
rycerstwa polskiego spowo
dowała nagła ucieczka części
sił z Mieszkiem II Otyłym
na czele. Niewykluczne, iż
Tatarzy użyli po raz pierwszy
w dziejach Europy broni che
micznej, którą podpatrzyli od
Chińczyków.
Miłośnicy wędkarstwa mogli
usłyszeć o niezwykłych przygo
dach pana Bolesława Uryna w
zmaganiach z „wielką rybą”.
Sami Mongołowie nie jedzą ryb,
podobnie jak Polacy ślimaków
i dlatego urzekająca Mongolia
jest wymarzoną krainą dla
miłośników wędkarstwa.
red.

Uroczyste obchody 5 – lecia Koła TPD

W październiku br. minęło 5
lat, jak z inicjatywy pani Elwiry
Kurzajewskiej
utworzone
zostało Koło Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej,
będące jednostką terenową
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
20 października br. uroczy
ście obchodziliśmy tę rocznicę,
która była połączona z otwar
ciem kolejnych pracowni: pla
stycznej z aneksem kuchennym
i rehabilitacyjnej z hydroma
sażem.
Na uroczystość przybyli przed
stawiciele władz samorządo
wych, stowarzyszeń, fundacji,
organizacji i firm współpracu
jących z Kołem, przedstawicie
le władz Krajowego Komitetu
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej oraz Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci,
kierownicy świetlic środowi
skowych, wolontariusze oraz
osoby prywatne niosące pomoc
naszym podopiecznym.
Uroczystość rozpoczęła się
symbolicznym przecięciem



wstęgi i poświęceniem nowych
pomieszczeń przez księ
dza proboszcza Władysława
Trojanowskiego z parafii
pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego.
W czerwcu 2004 roku odda
no pierwszą do użytku salę
reedukacyjną sfinansowaną
przez Ambasadę Kanady,
obecnie dzięki finansowemu
wsparciu Fundacji Wspólna
Droga, Międzynarodowemu
Stowarzyszeniu International
Women Group oraz sponso
rom prywatnym zajęcia mogą
odbywać się w kolejnych
dwóch pracowniach.
Po krótkim oficjalnym otwar
ciu w siedzibie Koła nastąpiła
dalsza część uroczystości w
lokalu MOK przy ulicy Orlej.
Przewodnicząca Koła, pani
Elwira Kurzajewska powitała
zebranych i przedstawiła dal
szy ciąg programu. Tę część
uroczystości uświetnił występ
dzieci z klasy trzeciej inte
gracyjnej Szkoły Podstawowej

nr 2, przedstawiając teatrzyk
o ,,Brzydkim kaczątku”.
Przedstawienie
przygoto
wały nauczycielki nauczania
zintegrowanego pani Dorota
Niemyjska i pani Agnieszka
Żochowska, które są wolon
tariuszkami Koła niemal od
początku jego istnienia.
Następnie przewodniczą
ca Koła, prezes Krajowego
Komitetu Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej
i przedstawiciel Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, wręczyli
podziękowania i odznaczenia
dla organizacji, urzędów oraz
osób indywidualnych za pomoc
i wsparcie na rzecz dzieci i
młodzieży specjalnej troski.
Podziękowania otrzymali:
Starostwo w Wołominie, Urząd
i Rada Miasta w Ząbkach,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wołominie,
Miejski Ośrodek Kultury w
Ząbkach, Fundacja Wspólna
Droga, Fundacja Bankowa
im. Dr Kantona, Centrum
Działalności Charytatywnej
TPD, Bank Drugiej Ręki, Firma
FOTON, Międzynarodowe
Stowarzyszenie International
Women Group, Wydawnictwo
Egmont, Miejska Przychodnia
Zdrowia przy ulicy Orlej,
Powiatowy i Wojewódzki
Oddział TPD, osoby indywidu
alne nieustannie wspomagają
ce Koło, wolontariusze.
Odznaki ,,Przyjaciel Dziec
ka” otrzymali: Magdalena Łuka
szewicz, Piotr Łukaszewicz,
kierownik miejskiej przychod
ni Przemysław Budny, Barbara
Postek, Ewa Puchta, Grażyna
Grzesik, Elżbieta Kołodziejek,

„Psalmy Dawida" w Ząbkach
W październiku br. odbył
się niezwykły koncert w koś
ciele pw. Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach. Ponownie jak w
maju br. „Pop Oratorium”
dzięki swoim walorom arty
stycznym podbiło serca słu
chaczy. Tym razem zaprezen
towano mieszkańcom Ząbek
„Psalmy Dawida”, których
kompozytorem jest Zbigniew
Małkowicz. Psalmy, jak wiele
innych form literackich wystę
pujących w Biblii, do dziś są
natchnieniem i wzorem dla
poetów.
Psalm to podniosła liryczna
pieśń modlitewna podobna
do hymnu i ody wykonywa
na przy akompaniamencie
instrumentów strunowych.
Stąd gwarancją wysokiego
poziomu psalmów byli zna
komici wykonawcy: orkiestra
smyczkowa, zespół muzy
ki sakralnej "Lumen", soli
ści: Marzena Małkowicz,
Aleksandra Małkowicz oraz
Marek Bałata i połączone siły
chórów: Carminy z Parafii
Świętej Trójcy i Ichthis z
Sulejówka.
Psałterz hebrajski zaczął for
mować się w XI wieku przed
Chrystusem i nadal po przeszło
trzech tysiącach lat współczes
ny człowiek wciąż odnajduje
Marianna Wielgat, Krzysztof
Wielgat.
Za wieloletni wysiłek i odda
nie się sprawom środowiska
niepełnosprawnych przewodni
cząca Koła Elwira Kurzajewska
otrzymała z rąk prezesa
Krajowego Komitetu Józefa
Bogdaszewskiego
srebrną
odznakę ,,Zasłużony Działacz
TPD”.
Przy okazji jubileuszu
można było oglądać wystawę
prac plastycznych podopiecz
nych Koła. Warto wspomnieć,
że nasze manualne zdolności
rozwijamy pod kierunkiem
pani Heleny Król, dzięki
której prace wykonywane
są na najwyższym poziomie.
Trafiają one na kiermasze
do Ambasad, a w tym roku
po raz pierwszy będą licy
towane na aukcji interneto
wej we wszystkich oddziałach
Citibank Handlowy na tere
nie kraju.
Po południu uroczystość
dobiegła końca i goście zaczęli
wracać do swoich obowiązków.
Nam zostały miłe wspomnie
nia i poczucie zadowolenia, że
pięć lat naszej pracy przynio
sły wymierne efekty.
To,
co
osiągnęliśmy
zawdzięczamy
oczywiście
przychylności i wsparciu wielu
instytucji, organizacji, firm, a
przede wszystkim ludzi dobre
go serca.
Rodzice i dzieci z ząbkowskiego Koła TPD
Serdeczne podziękowanie
składamy Pani Małgorzacie
Kuczyńskiej za pomoc w przy
gotowaniu poczęstunku pod
czas uroczystości oraz Pani
Małgorzacie Roguskiej za
udostępnienie naczyń.

w psalmach ukojenie i odpo
wiedź na dręczące go pyta
nia. W Starym Testamencie
psalmy pisane w natchnieniu
wyrażały oddanie czci Bogu,
odbiorcy próśb, dawcy prawa i
mądrości. To rodzaj modlitwy,
refleksji, dziękczynienia, pro
roctwa. Psalmy są ponadcza
sowe - choć mówią o Izraelu
w konkretnym czasie. Za ich
pomocą wyrażano najszczer
sze uczucia, jakie człowiek z
głębi serca w żarliwej modli
twie zanosi do Boga.
W Polsce psalmy tłumaczo
ne były wielokrotnie. Znane
są m.in. "Psałterz floriański",
"Psałterz puławski" i "Psałterz
krakowski" - wszystkie z XV
wieku, "Żołtarz Dawidów"
z XVI wieku, "Psałterz
Dawidów" z 1546 roku autor
stwa Mikołaja Reja, "Psałterz
Dawidów" z 1579 roku autor
stwa Jana Kochanowskiego.
Do tej ostatniej pozycji
Mikołaj Gomółka skompo
nował muzykę - tak powsta
ła "Melodia na psałterz pol
ski". Psalmy naśladował także
Wespazjan Kochowski w
"Psalmodii polskiej".
Warto było udać się w ten
niezwykły wieczór, by zapo
znać się z treścią tych utwo
rów. Koncert został zorgani
zowany przez Chór Carmina
z Parafii Świętej Trójcy w
Ząbkach, współorganizato
rem była Parafia Miłosierdzia
Bożego w Ząbkach. Projekt
zrealizowano przy współ
udziale finansowym Miasta
Ząbki oraz Starostwa Powiatu
Wołomińskiego.
red.

Nowy
komendant
Policji
Od 1 września br. nowym
komendantem ząbkowskiej
Komendy jest podinspektor
Dariusz Ślusarek.
W Policji pracuje od 1986
r., w październiku minęło 20
lat jego pracy. Wcześniej pra
cował w wydziale dochodze
niowo – śledczym Komendy
Rejonowej w Piasecznie,
następnie w wydziale docho
dzeniowo – śledczym w
Komendzie
Stołecznej
Policji. Od 1996 r. pracuje
na stanowiskach kierow
niczych. W 1992 r. został
Komendantem Komisariatu
w Górze Kalwarii. W 1995
r. był zastępcą komendan
ta Komisariatu Kolejowego
Warszawa Centralna, a w
1998 r. został komendan
tem Komisariatu Warszawa
Muranów. Po likwidacji tej
jednostki, od lipca 1999 r.
został zastępcą komendanta
Komisariatu Kolejowego. Pod
swoją opieką miał wszystkie
tereny kolejowe w Warszawie
oraz nadzorował 160 eta
tów. W związku z reorgani
zacją Komendy Komisariatu
Kolejowego został oddelego
wany do Ząbek.
red.

„My wolimy na
rowerach”
21 września 2006 r. klasa VIF
i IVB Szkoły Podstawowej Nr
2 oraz wybrani uczniowie ze
Szkoły Katolickiej pojechały na
Rajd Rowerowy zorganizowa
ny przez Urząd Miasta Ząbki
z okazji EUROPEJSKIEGO
TYGODNIA ZRÓWNO
WAŻONEGO
TRAN
SPORTU ORAZ EURO
PEJSKIEGO DNIA BEZ
SAMOCHODU.
Oprócz
uczniów w wycieczce uczest
niczyło pięciu Nauczycieli
Wychowania Fizycznego i
trzech Rodziców.

drogą albo małymi problema
mi z rowerem naszej koleżanki.
Celem tego wyjazdu było ogni
sko, gry i zabawy na polance
należącej do Psychiatrycznego
Szpitala Drewnica w Ząbkach.
Na miejsce dojechaliśmy
około godziny 10.15. Zmęczeni
uczestniczy z przyjemnością
zasiedli między jabłonkami.
Jeden z rodziców zapropo
nował wspólne zdjęcie do
szkolnej kroniki. Cała grupa
ustawiła się w stronę aparatu.
Później nauczyciele dali wolny
czas swoim podopiecznym.
Uczniowie rozegrali mecz
między klasowy. Reszta dzie
ci, która nie brała udziału w
tej zabawie miała inne propo

ŚLUBOWANIE W „DWÓJCE”
Kolejny raz młode pokolenie
Ząbkowian uczyniło duży krok
w stronę swojej dorosłości. 29
września 2006r. pierwszokla
siści Szkoły Podstawowej nr 2
zostali pasowani na uczniów.
Swoją obecności zaszczy
cili nas liczni goście: bur
mistrz naszego miasta p.
Jerzy Boksznajder, prze
wodniczący Rady Miasta.
Sławomir Ziemski, dyrekto
rzy szkół, świetlic środowisko
wych i przewodnicząca Rady
Rodziców.
W celu nadania uroczy
stości szczególnego charak
teru uczniowie klas Ic i Id
pod kierunkiem Pań Bożeny
Kochanowskiej i Jolanty Gut
przygotowali program arty
styczny „Mały Polak – młody
Europejczyk”.
Wjeżdżając na scenę dzieci
utworzyły „pociąg europej

ski”. Każdy wagonik przed
stawiał inne państwo. Poprzez
krótkie scenki, wiersze, pieśni
i tańce – pierwszoklasiści mieli
okazję poznać cechy charakte
rystyczne danego kraju. Swoją
podróż dzieci rozpoczęły w
rytm wiedeńskiego walca
wykonanego przez uczniów
klas IV. Największe zacieka
wienie wywołało pojawienie
się torreadora, który urato
wał tłum przed rozjuszonym
bykiem. Szczególnie bliskimi
postaciami dla dzieci były:
Brzydkie Kaczątko, Królowa
Śniegu, Dziewczynka z zapał
kami, stworzone przez duń
skiego pisarza H. Andersena.
Kiedy wydawało się, że już nic
ciekawego się nie wydarzy na
scenę wkroczyły historyczne
postaci ze starożytnej Grecji.
W rytm muzyki irlandzkiej
podskakiwał pasterz grający

na kobzie i prowadzący swoje
owce na wypas. Nagle, spokoj
ną atmosferę zakłócił warkot
niemieckich aut.
Zwieńczeniem uroczystości
były patriotyczne elementy z
wykorzystaniem symboli naro
dowych i pięknych strojów
regionalnych charakterystycz
nych dla Polski. Przy dźwię
kach polonez F. Chopina
błyskotliwy obserwator mógł
dostrzec u widzów łzę w oku.
W drugiej części uroczysto
ści pierwszaki ślubowały na
sztandar naszej szkoły, że będą
dobrymi Polakami, będą dbać o
dobre imię swojej klasy i szkoły,
uczyć się w szkole jak kochać
swoją Ojczyznę. Rodzice zaś
obiecali, że będą wspierać swoje
dzieci w realizacji tych, jakże
trudnych zadań. Spotkanie
zakończyło się wykonaniem
pamiątkowych zdjęć pod tablicą
patrona szkoły.
Jolanta Gut
Bożena Kochanowska

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Zbiórka odbyła się o godzi
nie 9.00 przed budynkiem
Szkoły Podstawowej Nr 2
ponieważ o 9.10 zaplanowa
no odjazd. Zanim ruszyliśmy
jeden z policjantów przypo
mniał wszystkim zasady, o
których powinniśmy pamiętać.
Była to prośba o nieoddziela
nie się od grupy, spokój, nie
popisywanie się swoimi umie
jętnościami i jeżdżenie jeden
za drugim, a nie obok siebie.
Najpierw przejeżdżaliśmy
przez miasto. Ulice, które mija
liśmy były patrolowane przez
Policję. Dzięki niej mogliśmy
bezpiecznie dojechać do lasu.
Zanim dotarliśmy do pierw
szego dłuższego postoju dwa
razy zatrzymywaliśmy się. Te
krótkie postoje były spowodo
wane na przykład piaszczystą

zycje spędzenia czasu jak na
przykład: ringo czy babington.
O godzinie 11.00 rozpoczęli
śmy wspólne ognisko. Każdy
uczestnik rajdu dostał kiełbas
kę, pieczywo i butelkę mine
ralnej wody.
Kiedy nadszedł czas powro
tu do domu wszyscy ze smutną
miną wsiedli na swoje rowery
i odjechali.
Zmęczeni, ale bardzo zado
woleni dojechaliśmy do szkoły
po godzinie 12.00. Na zakoń
czenie rajdu ustaliliśmy, że
chętnie pojedziemy na taką
samą wycieczkę jeszcze raz.
Wszystkim, którzy przyczy
nili się do zorganizowania tej
wyprawy serdecznie dzięku
jemy.
Ewa Grzelak klasa VIf ze
Szkoły Podstawowej Nr 2

zaprasza
na

w dniu

2 grudnia 2006 r.
00
o godz .11

Sala widowiskowa MOK, ul. Orla 8
WstĐp wolny.

W
Polsce
kampa
nia „Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu”
oraz „Europejski Dzień bez
Samochodu”
organizowa
na jest już po raz piąty. Cel
kampanii to zainteresowa
nie mieszkańców miast ideą
zrównoważonego transpor
tu na terenach miejskich.
Koordynatorem krajowym
inicjatywy jest Ministerstwo
Środowiska.
W tym roku deklarację
przystąpienia do kampa
nii Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu
oraz Europejskiego Dnia bez
Samochodu podpisały 73 mia
sta. W tym 29 miast przystąpi
ło do Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu
a 71 do Europejskiego Dnia
bez Samochodu. Oczywiście
w tej kampanii nie zabrakło
naszego miasta.
Od 2002 roku zawsze
w dniach 16 – 22 września
jest obchodzony Europejski
Tydzień Zrównoważonego
Transportu. W kulminacyj
nym dniu tych obchodów 22
września przypada Europejski
Dzień Bez Samochodu. Hasło
tegorocznej kampanii brzmia
ło: "Zmiany klimatu".
Celem kampanii jest bezpo
średnie zaangażowanie oby
wateli w działania związane

z ochroną środowiska przez
promowanie transportu komu
nikacją miejską jako alter
natywy dla indywidualnego
transportu samochodowego.
Kampania ta ma również na
celu promocję nowego podej
ścia do zagadnień problema
tyki transportu w miastach,
szczególnie w dużych aglo
meracjach miejskich poprzez
kształtowanie proekologicz
nych wzorców zachowań oraz
popularyzację
transportu
miejskiego przyjaznego środo
wisku. Tysiące miejscowości
organizuje co roku wydarze
nia promujące transport pub
liczny, komunikację pieszą i
rowerową, zamyka ulice dla
samochodów, przeprowadza
debaty publiczne o konieczno
ści ograniczania ruchu samo
chodowego.
W ramach tej akcji ząb
kowska Policja zorganizowała
znakowanie rowerów, które
są najbardziej ekologicznym
środkiem transportu. Żaden

inny pojazd nie
ma tak bar
dzo wysokiego
współczynnika
efektywności
wykorzysta
nia
energii.
Wiele pojazdów
nie zbliża się
nawet do tego
rzędu efektyw
ności. Można
by rzec, że ile
rower wykorzy
stuje energii
na ruch, tyle
inne pojazdy
tracą. W latach
1884-85 John
Kemp-Starley
z Wielkiej Brytanii opraco
wał pierwowzór współczes
nego roweru. Pojazd nazywał
się Rover (Wędrowiec), stąd
pochodzenie polskiej nazwy.
Zakończenie kampanii odby
ło się w sobotę 23 września br.
w Ząbkach, tego dnia odbył się
zorganizowany przez Miejski
Ośrodek Kultury festyn miejski.
Warto było wyjść z rodzi
ną tego pięknego jesiennego
dnia i zapoznać się z ofertą
kulturalną festynu. Głównymi
atrakcjami festynu były kon
certy (Cotton Cat, Piotr
Szczepanik) i występy tanecz
ne (taniec nowoczesny, hiphop, electric boogie), a także
koncert wiolinowy dla dzie
ci i występ Teatru Tancerzy
Ognia „AVATAR".
Dużą
atrakcją dla dzieci były konne
przejażdżki.
Dla pragnących spędzić ten
dzień na świeżym powietrzu
w parku było bardzo wiele
innych atrakcji.
red.

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza do Galerii Orlej
w dniu 16 grudnia o godzinie 17:00
na wystawę malarstwa krakowskiej artystki Marii Smolak
pt.: "Anioły"
Otwarciu wystawy towarzyszył będzie koncert Darka
Bernatka. W jego wykonaniu usłyszymy piosenki
z repertuaru Cz. Niemena.
Wstęp wolny.



“Sportowe tradycje Ząbek”

4. Krajewski A.- S.P. nr 1
5. Łagowski A.- S.P. nr 2
6. Majewski M.- S.P. nr 2

Niezwykłe spotkanie seniorów i
młodzieży gimnazjalnej

Kl. VI dziewczęta
1. Krzyczkowska M.- S.P. nr 2
2. Skowrońska E.- S.P. nr 2
3. Frelik I.- S.P. nr. 2
4. Dębiec K.- S.P. nr. 2
5. Markowska E.- S.P. nr 2
6. Markowska P.- S.P. nr 2
Kl. VI chłopcy
1. Zamęcki A.- S.P. nr 2
2. Jałoszyński B.- S.P. nr 1
3. Moch M.- S.P. nr 2
4. Bogusz A.- S.P. nr 2
5. Paciorek F.- S.P. nr 1
6. Jaworski M.- S.P. nr 2

“XV
Jesienne
Biegi
Przełajowe uważam za otwar
te...” - te słowa wypowiedział
Burmistrz Ząbek p. Jerzy
Boksznajder po raz piętna
sty, 23 września-w piękną sło
neczną sobotę inaugurując tę
ważną imprezę sportową.
To już 15 lat minęło od
pierwszego startu uczniów ząb
kowskich szkół w Jesiennych
Biegach Przełajowych, któ
rych pomysłodawczynią była
p. Olga Kisiel nauczyciel
ka wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Jana Kochanowskiego
w Ząbkach. Jesienne Biegi
Przełajowe stały się tradycją
naszego miasta i odbywają się
co roku w miesiącu wrześniu.
Od rana gwarno było w parku
miejskim, gdzie jak zwykle
wyznaczono trasę biegów. O
godz. 11 p. Dagmara Dobosz
– główny koordynator impre
zy i Burmistrz miasta p. Jerzy
Boksznajder dokonali uroczy
stego jubileuszowego otwarcia.
Pani Dobosz powitała uczestni
ków zawodów, zgromadzonych
kibiców, a także przybyłych
gości: burmistrza miasta p. J.
Boksznajdera, wiceburmistrza
p. K. Sikorskiego, sekretarza
gminy p. S Marzocha, dyr.
Szkoły Podstawowej nr 1 p. J
Odzeniak, dyr. Gimnazjum nr.
1 p. M. Uszyńską-Baranowską,
dyr. Gimnazjum nr 2 p. M
Zyśk, dyr. Szkoły Podstawowej
nr 2 p. I. Małyszczuk, wicedy
rektor Szkoły Podstawowej nr
2 p. M. Woźnicę.
W biegach wzięło udział 443
zawodników, w tym 189 dziew
cząt i 254 chłopców. Każdy kto
ukończył bieg był nagrodzo
ny. Uczestnicy, którzy zajęli 6
pierwszych miejsc w każdej gru
pie wiekowej otrzymali nagrody
główne. Pozostali ciągnęli losy
i odbierali upominki w loterii
fantowej. Ząbkowskie przeła
je odbyły się dzięki niezawod



nemu sponsorowi, którym od
początku jest Urząd Miasta,
oraz cukierni państwa Olbryś
i Telepizzy przy ul. Orlej 8.W
organizacji tej sportowo-rekre
acyjnej imprezy brali udział
nauczyciele wychowania fizycz
nego ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Ząbkach; D. Dobosz,
O. Kisiel, A. Jarosińska i D.
Redman. Czynnie włączyli się
również pozostali pedagodzy i
pracownicy ząbkowskiej dwójki
oraz nauczyciele wychowania
fizycznego z Gimnazjum nr. 2 w
Ząbkach. Zmagania sportowe
przebiegały w wesołej i sporto
wej atmosferze, a jej uwieńcze
niem była słynna grochówka i
słodki poczęstunek w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 2.
Pan burmisrz J. Boksznajder
wręczył p. O. Kisiel bukiet
kwiatów i podziękował za
wytrwałość w kontynuowaniu
biegów przełajowych, oraz
podziękował koordynatorce
p. D. Dobosz, która świetnie
sprawdza się w tej roli.
Wszyscy uczestnicy bie
gów, organizatorzy, goście na
pewno mile wspominają ten
dzień, bowiem to chyba jedyna
sobota w roku, która w naszym
parku skupia tyle dzieci i mło
dzieży oraz dorosłych.
A oto wyniki XV Jesiennych
Biegów Przełajowych:
Kl. IV dziewczęta
1. Z ontek
J.Szkoła
Katolicka
2. Zawadzka A. - S.P. nr 1
3. Osak K. - S.P. nr 2
4. Legendzka W. - S.P. nr 2
5. Baczyńska K. - S.P. nr2
6. Szczepańska K. - S.P. nr 1
Kl. IV chłopcy
1. Hermanowicz Sz.- S.P. nr 1
2. Roguski P.- S.P. nr 2
3. Kosowski Ł.- S.P. nr 2
4. C elmer
R.Szkoła
Katolicka
5. B ujalski
F.Szkoła
Katolicka
6. Kamiński M.- S.P. nr 2
Kl. V dziewczęta
1. Kubilus J.- S.P. nr 2
2. Reczko O.- S.P. nr 2
3. Nosal S.- S.P. nr 2
4. Wołąs D.- S.P. nr 1
5. Krajewska K.- S.P. nr 2
6. Fronc P.- S.P. nr 2
Kl. V chłopcy
1. Zawistowski M. - S.P. nr 1
2. Płaza Ł.- S.P. nr 2
3. Trafalski A.- S.P. Nr 2

Kl. I i II Gimnazjum
dziewczęta
1. Machowicz S.- Gim. nr 33
W-wa
2. Sasin E.- Gim. nr 2
3. Staniszewska P.- Gim. nr 2
4. N iemyjska
K.Gim.
Katolickie
5. Stępień P.- Gim. Katolickie
6. Mirkowicz P.- Gim. nr 2
Kl. I i II Gimnazjum chłopcy
1. Lewandowski A.- Gim. nr 1
2. Wojciechowski M.- Gim. nr
21 W-wa
3. Hnatowski M.- Gim. nr 2
4. Ejchorszt D.- Gim. nr 1
5. Paciorek P.- Gim. nr 1
6. Augustyniak P. Gim. nr 1
Kl. III Gimnazjum
i absolwenci dziewczęta
1. Jarosińska M.- Gim. nr 2
2. Goliszek P.- Gim. nr 1
3. Zamęcka M.- Gim. nr 2
4. Jakubiak E.- Gim. nr 2
5. Frąckiewicz E.- Gim. nr 2
Kl. III Gimnazjum
i absolwenci chłopcy
1. Szczotka S. 76 LO
2. Piekarz B. LO Bielany
3. Abratamski A. Gim. nr 2
4. Pastoła A. Gim. nr 2
5. Godlewski B. Gim. nr 1
6. Dąbrowski M. Gim. nr 1
Kl. III dziewczęta
1. Jabłońska M.- S.P. nr 2
2. Grabowska E.- S.P. nr 2
3. Sobocińska E.- S.P. nr 2
4. Zaboklicka P.- S.P. nr 2
5. Mirkowicz O.- S.P. nr 2
6. Gut K.- S.P. nr 2
Kl. III chłopcy
1. Frelik N.- S.P. nr 2
2. Paciorek J.- S.P. nr 1
3. Gago D.- S.P. nr 2
4. Jaworucki N.- S.P. nr 2
5. Cieśluk Sz.- S.P. nr 1
6. Kondraciuk K.- S.P. nr 1
Maluch i opiekunka
1. Mądry T. i p. Joanna
2. Dziemdziela L. i p. Ula
3. Płaza K. i p. Ula
4. Węgrzynek J. i p. Kasia
5. Duralczyk R. i p. Anna
6. Jałbrzykowski M. i
p.
Izabella
Maluch i opiekun
1. Krasnodębski A. i p. Adam
2. Jakubiak M. i p. Sławek
3. Grobla M. i p. Krzysztof
oraz Płaza K. i p. Robert
4. Węgrzynek D. i p. Robert
5. Jaworski B. i p. Marian
6. Kosierkiewicz K. i p.
Sławomir

Obchody 88 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
przez naszą Ojczyznę stały się
okazją do niezwykłego spot
kania seniorów i młodzieży
gimnazjalnej. W dniu 8.11 br.
o godzinie 10.00 licznie zgro
madzeni członkowie Klubu
Seniora w kościele Miłosierdzia
Bożego w Ząbkach przy ul. 11go Listopada obejrzeli patrio
tyczne widowisko pt. „Polsko,
nie jesteś Ty już niewolnicą”,
przygotowane przez uczniów
Publicznego Gimnazjum nr 2
w Ząbkach. Dekorację wyko
nała p. Anna Słowik, oprawę
muzyczną zapewniła p. Jadwiga
Żaboklicka, zaś przygotowa
niem młodzieży do występu
zajęły się p. Dorota Bałazy i
p. Agnieszka Barbachowska.
Uczniowie przypomnieli, że
nie zawsze na naszej ziemi
mogła rozbrzmiewać polska
mowa i powiewać biało-czer
wona flaga. Jakże wymowna
była inscenizacja, w której ucz
niowie w rolach zaborczych
państw w symbolicznym geście
rozdzierali mapę Polski mię
dzy sobą. Recytowane wiersze
i śpiewane pieśni narodowe
miały na celu przypomnienie
tego, że naród polski podjął
walkę z wrogiem i choć upada
ły kolejne powstania, to dzięki
uporowi kilku pokoleń Polska
wciąż trwała, aż nadszedł rok
1914 – wybuch I wojny świato
wej, której zakończenie przy
niosło długo oczekiwaną wol
ność. Również wymowne były
słowa „Jest takie miejsce, to

nasz kraj” z dumą zaśpiewane
przez wszystkich na zakończe
nie występu. Podniosły nastrój
chwili i wzruszenie sprawił, że
wielu osobom łzy zakręciły się
w oczach.
Pani Zofia Załęska Prezes
Klubu Seniora podzięko
wała p. Małgorzacie Zyśk,
Dyrektorowi
Publicznego
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach,
nauczycielkom i młodzieży za
przygotowanie tak wzruszają
cego programu artystycznego i
obdarowała młodzież słodkimi
upominkami. Pani Dyrektor
złożyła podziękowania senio
rom za przybycie i podkreśliła,
że takie spotkania sprawiają
nam wszystkim zawsze wiele
radości.
Po występie młodzieży gim
nazjalnej chór „Złota Jesień”
wprowadził zgromadzonych
w atmosferę pięknej muzy
ki i śpiewu, wykonując pieśni
patriotyczne. Zgromadzeni
seniorzy i młodzież wspólnie
śpiewali pieśni patriotyczne,
dając dowód na to, że muzyka
może łączyć pokolenia.
Po części artystycznej panie
z Klubu Seniora zaprosiły
zgromadzonych na poczęstu
nek. W jego trakcie goście i
wykonawcy dzielili się wraże
niami na temat części arty
stycznej i zgodnie stwierdzili,
że takie spotkania wpływają
pozytywnie na budowę więzi
wśród lokalnej społeczności.
Agnieszka Barbachowska
Dorota Bałazy

DNI ZĄBEK W JADOWIE
Gminny Ośrodek Kultury
w Jadowie wraz ze Starostą
Powiatu Wołomińskiego oraz
Porozumieniem Dyrektorów
Ośrodków Kultury Powiatu
Wołomińskiego zaprosił w
dniu 17 listopada do Jadowa
recytatorów (młodzież gim
nazjalną) na VII Konkurs
Recytacji Poezji Ludowej i
Rodzimej. W związku z tym,
iż koło teatralne MOK w
Ząbkach od paru lat bierze
czynny udział w tym wyda
rzeniu, tak i w tym roku
podjęliśmy to wyzwanie.
Głównym jurorem oceniają
cym talent uczestników była
pani Barbara Wrzesińska.
Konkurs przeprowadzony był
w dwóch kategoriach:- poe

zja ludowa (wiersze twórców
ludowych) i poezja rodzima
(wiersze poetów związanych
z ziemią wołomińską). MOK
w Ząbkach reprezentowany
był przez Magdę Osińską i
Magdę Sikorę, które jak się
później okazało były laure
atkami całego wydarzenia.
Magda Osińska :-I miejsce
w poezji rodzimej, II miejsce
w poezji ludowei i GRAND
PRIX! i Magda Sikora- I
miejsce w poezji ludowej!
Gratulujemy Magdom i
dziękujemy
Gminnemu
Ośrodkowi w Jadowie za
możliwość uczestniczenia w
ich święcie.
MOK

Turnus rehabilitacyjny dzieci i młodzieży
z Koła TPD
W tym roku mieliśmy oka
zję przebywać na turnusie
rehabilitacyjnym w przepięk
nie położonej Rabce-Zdroju.
Rabka od dawna słynie
jako uzdrowisko ze swego
wyjątkowego mikroklimatu,
który pozytywnie wpływa na
różne schorzenia ( m.in. na
górne drogi oddechowe).
Jej walory, urok - położenie
wśród otaczających stoków
gór Beskidu Wyspowego
przyciąga nie tylko kuracju
szy, ale także turystów sprag
nionych pieszych wędrówek
górskich.
Nasz pobyt w tym słynnym
kurorcie (uzdrowiskowym)
zaczął się od zwiedzania mia
sta, jego ciekawych miejsc
pod okiem przewodnika z
naszego ośrodka „Żuraw”.
Jak przystało na uzdrowisko,
centrum stanowi ogrom
ny, piękny Park Zdrojowy,
w którym można wypocząć,
zrelaksować się i skorzystać z
atrakcji ( przejażdżki konne,
na kucykach, bryczkami, plac
zabaw dla dzieci itp.).
Podczas tego dwutygodnio
wego pobytu mieliśmy mnó
stwo atrakcji i wycieczek.
Nie było czasu na nudę. Już
drugiego dnia wyruszyliśmy
na wycieczkę. Odwiedziliśmy
Dębno, gdzie znajduje się
cenny zabytek architektury
XIV wieku, drewniany koś
ciół zbudowany bez użycia
gwoździ. Na drewnianych
balach - ścianach są dobrze
zachowane malowidła – poli
chromie, słynne w całej
Europie. Przy ołtarzu znaj
dują się zabytkowe cymbały,
które służą jeszcze podczas
odprawiania mszy świętych.
Właśnie w tym kościele
nagrywano niektóre sceny do
znanego wszystkim polskiego
filmu „Janosik”.
Byliśmy w Pieninach, oglą
daliśmy spływ tratwami w
dół Dunajca. Jednak napię
ty program zwiedzania nie
pozwolił nam na popłynięcie
słynnym przełomem rzeki,
gdyż czekał na nas zamek w
Niedzicy „Czarny Dunajec”
i pływająca po jeziorze
„Biała Dama” strzegąca
swych dóbr. Podziwialiśmy
także znajdującą się w pobli
żu olbrzymią zaporę wodną,
która zrobiła na nas ogrom
ne wrażenie. Na koniec dnia
przekroczyliśmy granicę ze
Słowacją, gdzie mogliśmy
zrobić zakupy.
W kolejny dzień odwie
dziliśmy miejscowy słynny
„Rabkoland” – raj dla dzieci,
młodzieży, a nawet i doro
słych. Tu znajduje się m.in.
Muzeum Orderu Uśmiechu,
w którym można przeczy
tać listy dzieci z prośbami
o wyróżnienie osób zasłużo
nych dla nich, posągi osób
odznaczonych (m.in. postać
Anny Dymnej).

W „Rabkolandzie” odby
wają się również nietypowe
mistrzostwa Polski, np. w
dojeniu krasuli, czy robieniu
balona z gumy do żucia.
Z Rabki jest blisko do
różnych ciekawych miejsc.
Zwiedziliśmy Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach. W Krakowie
zajrzeliśmy w słynne okno
na Franciszkańskiej 3 i dzie
dziniec Kurii Biskupiej.
Wstąpiliśmy do pobliskie
go zabytkowego Kościoła
Ojców Franciszkanów, w
którym są relikwie św. Anieli
i płótno naturalnej wielko
ści, przedstawiające całun
turyński. W tym kościele
jest piękne wnętrze, zabyt
kowe ozdoby, posągi, nie
spotykane ciekawie rzeź
bione ławki. Oczywiście nie
omieszkaliśmy zajrzeć na
Stary Rynek i Sukiennice.
Podziwialiśmy
piękno
Kościoła
Mariackiego,
zobaczyliśmy na własne
oczy trębacza i wysłuchali
śmy hejnału. Zwiedziliśmy
Wawel – siedzibę królów
polskich. Dotykaliśmy serca
wielkiego,
zabytkowego
dzwonu Zygmunta, który
ostatnio, półtora roku temu
obwieszczał smutną wiado
mość – śmierć Jana Pawła
II. Obejrzeliśmy wnętrze
Katedry Wawelskiej i zwie
dziliśmy grobowce zna
nych postaci historycznych.
Na koniec odwiedziliśmy
słynnego z grozy Smoka
Wawelskiego, który oczywi
ście zionął ogniem i odstra
szał złe duchy, chroniąc w
ten sposób Wawel.
Całe dwa tygodnie nasze
oczy cieszyły się pięknymi
widokami gór i zwiedzanymi
zabytkami.
Pani rehabilitantka dbała
o naszą kondycję fizyczną,
masowała ciało i robiła inha
lacje. Korzystaliśmy również
z zabiegów w „Jaskini sol
nej”. Niektórzy z nas, naj
sprawniejsi, próbowali swych
sił w spinaczce górskiej. Na
początek weszli na najbliż
szy szczyt – Maciejową (800
m). To ich nie usatysfak
cjonowało i wybrali się na
najwyższą górę w okolicy
Rabki, Luboń Wielki (1020
m). Wejście na szczyt nie
sprawiło większych proble
mów, choć szlak jest trudny,
jednak zejście po często pio
nowych, kamienistych ścia
nach było nie lada wyczy
nem. Wszyscy przeżywali
chwile lęku, a potem radość
ze szczęśliwego zejścia.
Zwiedzaniu nie było końca.
Na miejscu odwiedziliśmy
stary, drewniany kościół,
który na zewnątrz jest cały
z gonta, budowla jest jakby
dachem bez ścian z piękną
owalną wieżą. Obecnie ten
zabytkowy kościół nie jest

już miejscem kultu wiernych,
ale mieści się tu Muzeum
Orkana,
dziewiętnasto
wiecznego poety podhalań
skiego, mieszkającego w tej
okolicy, a pochowanego na
cmentarzu w Zakopanem
na Krzeptówkach, który
także później zwiedziliśmy.
Odwiedziliśmy pracownię
garncarską, gdzie podziwiali
śmy wyroby zrobione z gliny i
sposób ich tworzenia.
Po tygodniu spotkaliśmy się
w naszym ośrodku „Żuraw”
na wspólnym ognisku z kolonią z ząbkowskiego MOK-u.
Ognisku towarzyszyli górale
z miejscowej kapeli, którzy
uświetniali nam czas graniem
i śpiewaniem swoich melodii.
To był wyjątkowy wieczór,
bo naszą wielką ząbkowską
100-osobową ( tego wieczo
ru) rodzinę odwiedził bur
mistrz naszego miasta, pan
Jerzy Boksznajder, który
śpiewał razem z nami, a i
jak zwykle sprawił dzieciom
niespodziankę obdarowując
je upominkiem.
Kolejnego dnia wybra
liśmy się na wycieczkę do
Zakopanego. Zwiedziliśmy
tam Sanktuarium Matki
Boskiej Fatimskiej, które
wybudowali górale jako
podziękowanie za ocalenie
życia w 1991 roku Janowi
Pawłowi
II.
Kolejnym
punktem wycieczki była
Gubałówka na którą wje
chaliśmy kolejką torową, aby
następnie podziwiać piękno
polskich Tatr.
Innym razem wybraliśmy się
na Słowację do Tatralandii.
Jadąc do tego miejsca – raju
ciepłych, wodnych kąpie
li, Western City ( Liptovsky
Mikulas), zachwycaliśmy się
urokiem słowackich Tatr.
Na koniec naszego poby
tu ośrodek, w którym prze
bywaliśmy przygotował nam
niespodziankę. Pod ośrodek
podjechało kilkanaście doro
żek z pięknie przybranymi
końmi i powożącymi góra
lami. Godzinę jeździliśmy
ulicami Rabki, odwiedzali
śmy znane i nieznane zakąt
ki miasta, zwracając uwagę
przechodniów (na co dzień
nie widuje się 50 osób jedno
cześnie na dorożkach).
Przed opuszczeniem nasze
go miejsca wypoczynku
wybraliśmy się z zaprzyjaź
nionym kierowcą do pobli
skich dwóch bacówek. Tam
oglądaliśmy ogromne stada
pasących się owiec, zaopa
trzyliśmy się w oscypki i inne
sery, które przywieźliśmy ze
sobą do Ząbek jako namiast
kę naszych pięknych polskich
gór.
Nasz tegoroczny wypoczy
nek był bardzo aktywny, dyna
miczny, wyjątkowo ciekawy.
Poznaliśmy wiele atrakcyj
nych miejsc. Wzbogaciliśmy

swoją wiedzę poznawczą
dotyczącą historii, architek
tury, geografii. Nasz prze
wodnik zawsze w ciekawy
sposób potrafił przekazywać
wiedzę, zainteresować nią
nawet dzieci niepełnospraw
ne intelektualnie.
Dwa tygodnie minęły szyb
ko i bezpowrotnie, jak mrug
nięcie okiem.
Z tego miejsca chcieliśmy
podziękować Wszystkim,
dzięki którym mogliśmy
kolejny raz uczestniczyć w

wakacyjnym turnusie reha
bilitacyjnym. Jest on bardzo
ważnym elementem reha
bilitacji zarówno fizycznej
jak i społecznej osób nie
pełnosprawnych. Dlatego też
serdeczne słowa podzięko
wania składamy: Fundacji
Bankowej PKO S.A im.
Dr. Mariana Kantona w
Warszawie, Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie oraz Urzędowi
Miasta Ząbki.
Rodzice, dzieci i młodzież z
Ząbkowskiego Koła TPD

III PIKNIK RODZINNY

"Chodź, pomaluj mój
świat" - pod takim hasłem,
na terenie Fundacji "Dzieci
Ulicy" w Ząbkach odbył
się, już po raz trzeci, piknik
rodzinny. W piękną, słonecz
ną niedzielę, 27 sierpnia br.
, przybyło blisko 2 tysiące
dzieci i towarzyszących im
osób dorosłych z Ząbek,
Zielonki, Marek, Kobyłki,
Wołomina i Warszawy,
których gorąco przywitał
Zbyszek Hołdys ( przewod
niczący Rady Fundatorów)
oraz Lila Morawska (prezes
Fundacji).
Głównym celem pikniku,
jak co roku, było wręczenie
wyprawek szkolnych 350
dzieciom zgłoszonym przez
Ośrodki Pomocy Społecznej z
powiatu wołomińskiego oraz
Towarzystwo Rozwijania
Aktywności Dzieci "Szansa"
z Marek i Wołomina - w tym
miejscu serdecznie dzięku
ję pracownikom socjalnym
OPS-ów z Ząbek, Marek,
Zielonki i Kobyłki za pomoc
w wydawaniu wyprawek.
Przez cały czas trwania
imprezy goście mogli posilić
się kiełbaskami i kaszanką z
grilla, grochówką i bigosem.
Były lody z "Zielonej Budki"
i napoje. Czas umilali arty
ści: BLOG 27 ( dojechała
jedna z dwóch wykonawczyń,
Tola, która oprócz wspólne
go występu z dziećmi, rozda
wała płyty i naklejki z auto
grafem); WOJTEK KAJAK
z zespołem "AWA", który
porwał wszystkich refrenem "
.. żaby na aby, aby..." i "chodź,
pomaluj mój świat"; JACEK
KLEYFF
z
"Orkiestrą
Na Zdrowie", który wraz
z Wojtkiem Morawskim

poprowadził konkurs gry na
bębnie afrykańskim; zespół
bluesowy JAN KIEPURA;
solo na perkusji WOJTEK
MORAWSKI; NATALIA
KACZOROWSKA - dwu
krotna laureatka "Szansy
na sukces"; ANIA KLEM
CZYŃSKA i MAGDA
MECHNIEWSKA - laureat
ki wielu ogólnopolskich kon
kursów piosenki.
Dużą atrakcją dla najmłod
szych była jazda konna pod
okiem instruktorów oraz
konkurs piosenki i tańca.
Loteria kusiła zaskakujący
mi fantami, a ogromny balon
AVIOTEX-u z Legionowa
budził spore zaciekawienie.
Dziękujemy za przybycie
na piknik przedstawicielom
władz miasta oraz sponso
rom.
Za bezinteresowne włącze
nie się w zorganizowanie III
Pikniku Rodzinnego gorą
co dziękujemy wszystkim
artystom oraz: Szpitalowi
"Drewnica",
Miejskiemu
Ośrodkowi
Kultury
w
Ząbkach, Ośrodkowi Kultury
w Kobyłce, harcerzom z
Ząbek, Stowarzyszeniu "Bank
Drugiej Ręki", Fundacji
"Bank Żywności SOS",
SAS Institute Polska S.A.,
"Zielonej Budce-Zbigniew
Grycan" S.A., "Clipper" Sp.
z o.o., Aviotex KKS Sp. z
o.o., firmie "Octim", "Gastro
Service", PPHU "Primart",
"Wiepol", PPHU "Haza",
"Granny 90", "Reklamax",
"Oramus",
Piekarni
"Kobus" z Kobyłki, Piekarni
"Szwajcarska" S.A. z Marek
oraz mieszkańcom "Szkoły
Koefeda" z Warszawy.
Lila Morawska



PROJEKT UNIJNY – „PRACOWNIE
KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ”
W
ramach
projektu
Ministerstwa Edukacji i
Nauki współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu
Społecznego) „Pracownie
komputerowe dla szkół”
Dyrektor Gimnazjum nr 2
razem z organem prowadzą
cym szkołę (Burmistrzem
Miasta Ząbki) złożyli wnio
sek o przyznanie w/w pra
cowni naszej szkole. Wniosek
został rozpatrzony pozytyw
nie i obecnie gimnazjum
oczekuje na realizację pro
jektu. Zgodnie z wytycznymi
MEN i Unii Europejskiej w
Gimnazjum przygotowano
salę pod przyszłą pracownię
oraz przeszkolono nauczy
cieli na obligatoryjnie wyma
ganych kursach komputero
wych.
Wyposażenie pracowni obej
muje: 10 komputerów z opro
gramowaniem i monitorami
dla uczniów, serwer dla pra
cowni z monitorem i systemem
sieciowym, drukarkę sieciową,
skaner, wideoprojektor, kom
puter przenośny oraz urządze
nia sieciowe i budowę sieci.

Szkoła ze środków własnych
zakupi sprzęt na trzy stano
wiska uczniowskie (3 kompu
tery z oprogramowaniem +
3 monitory). Do właściwego
wykorzystania nowej pracowni
internetowej niezbędne będą
jeszcze dwa zestawy uczniow
skie (2 komputery z oprogra
mowaniem i monitorami).
Jeśli ktoś z Państwa mógłby
wspomóc Gimnazjum w zaku
pie brakujących komputerów,
bądź przekazać darowiznę na
ten cel (z możliwością odpisu
od podatku), bylibyśmy nie
zmiernie wdzięczni za ten gest
hojności uczyniony w naszym
kierunku.
Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunem pracowni
p. Sławomirem Pielatem

Zgłoś się na
badanie!

wynosi tylko 15 zł. Tak niski
koszt badania wynika z przy
stąpienia gminy do progra
mu „Wczesnego wykrywanie
nowotworów piersi u kobiet
w wieku 40 lat i powyżej”.
Dzięki podpisanemu porozu
mieniom badania mammo
graficzne współfinansowa
ne są przez powiat i gminę.
Badania mammograficzne
będą wykonywane do wyczer
pania limitu przeznaczonych
na nie środków finansowych.
Zgłoszenia na badania
można dokonać osobiście lub
telefonicznie:
Zakład
Diagnostyki
Obrazkowej SZPZOZ w
Wołominie (II piętro). tel.:
(022) 76-33-183
Pamiętaj!!!
Tylko wczesne rozpoznanie
choroby i natychmiastowe
podjęcie leczenia daje szansę całkowitego powrotu do
zdrowia!

Wszystkie Panie mieszkają
ce na terenie Ząbek zachęca
my do przeprowadzenia badań
profilaktycznych w ramach
powiatowo-gminnego progra
mu z zakresu wczesnej wykry
walności chorób nowotworo
wych: „Wczesne wykrywanie
nowotworów piersi u kobiet w
wieku 40 lat i powyżej”.
Na badanie mammograficzne
należy zgłaszać się od poniedział
ku do piątku w godzinach 8.00
13.00 do Zakładu Diagnostyki
Obrazowej
SZPZOZ
w
Wołominie, ul. Gdyńska 1/3
(II piętro). Wymagane jest
skierowanie lekarskie. Na
badanie należy umówić się
wcześniej telefonicznie Zakład
Diagnostyki Obrazkowej (II
piętro).tel.: (022) 76-33-183.
Koszt badania mammogra
ficznego dla kobiet z Ząbek

„Ząbki- dzieje,
ludzie, miasto”
W październiku zosta
ła wydana książka pana
Ryszarda
Żbikowskiego,
regularnie współpracującego
z gazetą „Co słychać”, miesz
kającego w Ząbkach już 42
lata. Autor książki wydał
już wiele prac, nie tylko o
Ząbkach jak „W cieniu sto
licy”, ale także: „Walki nad
Narwią i Bugiem”, „Służbie
narodu”. Profesor Andrzej
Kalinowski tak wypowiada
się o najnowszym ‘dziecku’
pióra pana Żbikowskiego:
„Niezależnie od jej oceny
wartości literackich zawie
ra ogromny zasób wiedzy
historycznej Ząbek i regio
nu. Wydobywa z przeszłości
i zapomnienia dzieje ludzi i
miasta”.



Osoby zainteresowane pomocą szkole prosimy o kontakt:
Publiczne Gimnazjum nr2 w
Ząbkach, ul. Batorego 37
tel. (22) 799-74-92
www.gim2zabki.waw.pl lub wpła
ty na konto: Bank Pekao S.A.
82124010401111000001412602
z dopiskiem darowizna na kom
putery dla Gimnazjum.

Książka ukaże się dzięki
Wydawnictwu Palatynów w
Ząbkach i będzie dostępna
m.in. w Bibliotece Publicznej
oraz w Urzędzie miasta.
Zostanie wydana w ok. 1000
egzemplarzy, znajdzie się w
niej ok. 35 zdjęć okolicy.
Autor publikacji „Ząbkidzieje,
ludzie,
miasto”
mówi:„W pracy swej stara
łem się w wiarygodny spo
sób przekazać obraz praw
dy historycznej o powstaniu
naszej miejscowości, o życiu
jej mieszkańców, ich kultu
rze i obyczajach. Chciałbym
złożyć podziękowania wszyst
kim tym, którzy udzielili mi
informacji przyczyniając się
do powstania tej książki”.
Wraz z p. Żbikowskim
zachęcamy do lektury!
Kinga Jakisz

Informatyku, elektroniku i elektryku nie szukaj
pracy za granicą
Pracę w swoim zawodzie
możesz znaleźć w swoim kraju
i to bardzo blisko Twojego
zamieszkania. Tym miastem
jest Łódź, gdzie zostanie wybu
dowana fabryka komputerów
„Della” na 100 hektarowym
obszarze ziemi łódzkiej.
Koszt przewidywanej budo
wy to 200 milionów euro,
która rozpocznie produk
cję w październiku 2007 r.
W tej amerykańskiej firmie
będą produkowane kompu
tery najnowszej światowej
generacji oparte na świa
towej technologii łącznie z
dwoma rodzajami laptopów.
Na stronie internetowej www.
lodz.pl jest informacja, że
firma ta poszukuje inżynie

rów z językiem angielskim
umiejących obsługiwać bazy
danych. Natychmiast mogą
też znaleźć pracę specjaliści
od zasobów ludzkich, którzy
będą przeprowadzać rekru
tację do pracy przy taśmie.
Będą też szukać z wyższym
wykształceniem jak również
elektroników i elektryków z
doświadczeniem, oraz absol
wentów techników szkół elek
tronicznych, których nabór
rozpocznie się z początkiem
stycznia 2007 r. W początko
wej fazie produkcyjnej Della
przyjmie 1000 osób a po peł
nym jej rozruchu przewiduje
zatrudnienie około 3 tysięcy, a
w dalszej perspektywie nawet
do 12 tys. osób. Firma będzie

miała również dość duży ser
wis i tu będzie praca dla tych,
którzy w takich serwisach
już pracują. Jak mi wiadomo
firma będzie zaopatrywać w
pierwszej kolejności państwa
sąsiadujące. Porozumienie na
budowę Delli podpisał prezy
dent Łodzi, Pan Kropiwnicki
oraz minister gospodar
ki Piotr Woźniak (Prawo i
Sprawiedliwość) .
Należy również nadmienić,
że sprawą tą zajmował się pre
mier Jarosław Kaczyński, któ
remu bardzo zależy na tym,
ażeby absolwenci z dobrym
wykształceniem pracowali w
Polsce, a nie szukali pracy za
granicą.
Józef Gross

Osiągnięcia
„Jarzębinek” z
Leśnego Zakątka

książki pt. „Jan Paweł II czyli
jak Karolek został papieżem”,
a także wykonywały prace.
Niektóre z nich znalazły się
na przedszkolnej wystawie,
natomiast trzy prace zostały
wysłane na konkurs.
Uroczysta gala odbyła się
16.10.2006 r. w siedzibie orga
nizatora. W konkursie wzięło
udział 12 przedszkoli, zostali
zaproszeni goście, obejrzeliśmy
również program artystycz
ny wykonany przez dzieci ze
szkoły muzycznej. Laureatami
konkursu plastycznego dla
przedszkolaków powiatu woło
mińskiego w kategorii dzieci
sześcioletnich zostały:
I miejsce – Małgorzata James
– Publiczne Przedszkole nr 2
„Leśny Zakątek” w Ząbkach,
II
miejsce
Karolina
Rutkowska – Publiczne
Przedszkole nr 2 „Leśny
Zakątek” w Ząbkach,
III miejsce Ala Sutkowska
i
Damiana
BrzezińskaPubliczne Przedszkole nr 3
„Skrzat” w Ząbkach.
Dzieci otrzymały nagrody.
Wszyscy się bardzo ucieszyli
z osiągniętych wyników, gra
tulowali nam. „Jarzębinki” z
przedszkola „Leśny Zakątek”
w Ząbkach to dzieci ambitne,
chętne do pracy, lubiące pre
zentować swoje osiągnięcia.
Oprócz konkursu plastyczne
go, o którym wspomniałam
wyżej, nasze dzieci wzięły
udział również w przeglądzie
Małych Form Teatralnych o
tematyce ekologicznej „EKONUTKA”, który organizowa

ny był przez Zielonkowskie
Forum Samorządowe.
Ekonutka to przegląd teatrzy
ków przedstawiających spekta
kle o treściach związanych z
ochroną środowiska. Głównym
ich celem było promowanie idei
dbałości o środowisko natural
ne wśród dzieci poprzez kształ
towanie u dzieci postaw proekologicznych. Przegląd odbył
się 27.10.2006 r. W finale udział
wzięły: Publiczne Przedszkole
nr 2 „Leśny Zakątek” z Ząbek,
Miejskie Przedszkole nr 4 z
Zielonki z dwoma przedsta
wieniami w dwóch kategoriach
wiekowych, dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Zielonce
z klasy III.
Atmosfera podczas występów
była przyjazna. Dzieci z przy
jemnością, niekiedy z tremą
prezentowały swoje przedsta
wienia. Podczas przerwy wszy
scy zostali zaproszeni na smacz
ny poczęstunek. Po obejrzeniu
wszystkich propozycji z wielką
niecierpliwością oczekiwaliśmy
na sędziowski werdykt. Radość
nasza była ogromna, gdyż oka
zało się, że Jarzębinki” dzie
ci sześcioletnie z Publicznego
Przedszkola „Leśny Zakątek”
w Ząbkach zdobyły I miejsce.
Chciałabym podkreślić, że w
roku ubiegłym na podobnym
przeglądzie teatralnym dzieci
te zdobyły również I miejsce.
Placówki otrzymały cenne
nagrody, nauczyciele piękne
albumy, natomiast wszystkie
dzieci maskotki.
Nauczycielka P.P. nr 2
Elżbieta Rowicka

Wiek przedszkolny to nie
powtarzalny okres w rozwo
ju człowieka. Jest to czas, w
którym doskonali się struktu
ra całej osobowości. Rozwój
sześciolatka przebiega bardzo
intensywnie i ma ogromny
wpływ na jego przyszłość, dlate
go też należy dostarczać wielu
pozytywnych wzorców, które
pozwolą dzieciom na wszech
stronny rozwój, kreatywność,
a także odnalezienia się w róż
nych sytuacjach życiowych.
Chcąc rozbudzać w naszych
dzieciach nowe zaintereso
wania, pogłębiać ich wiedzę
zaproponowałam im udział
w konkursie plastycznym na
temat „Jan Paweł II w oczach
dziecka”, który zorganizo
wany był przez Integracyjne
Centrum Oświatowe oraz
Niepubliczne Przedszkole
„Baśniowa Kraina” dla uczcze
nia pontyfikatu Ojca Świętego
Jana Pawła II. Konkurs prze
znaczony był dla dzieci powia
tu wołomińskiego.
„Jarzębinki” tzn. sześcio
latki z przedszkola „Leśny
Zakątek” w Ząbkach z przy
jemnością wyraziły ochotę
na udział w tym konkursie.
Inspiracją dla prac plastycz
nych były działania nauczy
cielek. Skierowane one były
na pogłębianie wiedzy o Ojcu
Świętym. Dzieci przynosiły do
przedszkola zdjęcia, ilustra
cje, słuchały z zaciekawieniem

UWAGA !!!

W PIĄTEK, 10 LISTOPADA,
Z
POSESJI
PRZY
UL.
REYMONTA W ZĄBKACH
ZOSTAŁA UPROWADZONA
5-CIO
MIESIĘCZNA
SUCZKA
LABRADOR
MAŚCI
BISZKOPTOWEJ,
MA CIEMNIEJSZE USZY,
BRĄZOWY NOS
NA PSA CZEKA ZROZPACZONE
DZIECKO

Za wskazanie miejsca pobytu lub
odnalezienie
WYSOKA NAGRODA!!!
TEL. 0 605 203 677, 0 607 602 243

