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TURECCY SAMORZĄDOWCY W ZĄBKACH
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grudnia tuż przed godz.18.00 zawitała
do Ząbek turecka delegacja. Była to
swego rodzaju rewizyta. Przypomnijmy, że
pod koniec października polska delegacja, w
której oprócz przedstawicieli władz Ząbek,
byli również samorządowcy z Zielonki oraz
Kobyłki odwiedziła kilka miast w rejonie
Antayla. Tureccy samorządowcy wylądowa-

li na warszawskim lotnisku ok. godz. 13.00.
Następnie udali się na spotkanie w ambasadzie tureckiej. Kwadrans przed osiemnastą
delegacja turecka wraz z burmistrzem Robertem Perkowskim przybyła do siedziby
Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Orlej.
Na gości czekali samorządowcy, na czele z
przewodniczącym Rady Miasta Sławomirem

Ziemskim oraz przewodniczącą komisji gospodarczej Zofią Dąbrowską. Po krótkich
przemówieniach goście zostali podjęci podwieczorkiem. Specjalnie przygotowany na tę
okazję wystrój oraz podana kawa po turecku mogły sprawić, że goście poczuli się jak
u siebie w domu. Po krótkiej towarzyskiej
rozmowie dyrektor MOK Sławomir Skotnicki zaprezentował gościom
ząbkowską galerię. Specjalnie
dla gości wystąpili również młodzi aktorzy z kółka teatralnego,
działającego przy MOK – u.
Następnie goście udali się do
Publicznego Gimnazjum Nr 2,
gdzie na delegację oczekiwała
dyrektor Małgorzata Zyśk. Tureccy samorządowcy z dużym zainteresowaniem zwiedzili jedną
z najlepszych placówek oświatowych nie tylko w Ząbkach, ale i
w powiecie wołomińskim. Goście nie tylko z zaciekawieniem
przyglądali się wszystkim salom
i ich wyposażeniu, ale z przyjemnością skorzystali z ich walorów.
Odwiedzając salę gimnastyczną
niektórzy pokusili się o krótką
grę w siatkówkę, będąc zaś w
siłowni nie pozostawili bezczyncd. na str. 3
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X
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy naszym Czytelnikom
wszelkiej pomyślności oraz
sukcesu w życiu zawodowym
i osobistym.

esołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
– oby przyniósł wiele inwestycji,
które życie w naszym mieście uczynią
łatwiejszym i przyjemniejszym
życzą Szanownym Ząbkowiankom i Ząbkowianom
radni miejscy ze Wspólnoty Samorządowej:
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Agnieszka Ignaczak
Regina Walczak
Zbigniew Okulus
Marek Połomski
Ryszard T. Stworzyjan

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Ziemski zapraszają Mieszkańców na cykl spotkań, na których zostaną przedstawione zamierzenia inwestycyjne na rok 2008, a także dalsze lata. Burmistrz szczegółowo
będzie chciał przedstawić najbliższe plany dotyczące inwestycji wodociągowych i drogowych. Każdy z Mieszkańców, który jest zainteresowany przyszłością najbliższej swojej
okolicy będzie mógł liczyć na wyczerpującą odpowiedź.
W celu ułatwienia dojazdu, jak i zapewnienia możliwości omówienia w szczegółach
wszelkich inwestycji zaplanowano trzy spotkania, dla trzech części Ząbek: centralnej,
północnej oraz południowej.
Spotkania zaplanowano w następujących terminach:
- 08.01.2008 r., godz. 17.30, Publiczne Gimnazjum Nr 1 (ul. Harcerska 9)
- 09.01.2008 r., godz. 17.30, Publiczne Gimnazjum Nr 2 (ul. Batorego 37)
- 10.01.2008 r., godz. 17.30, Szkoła Podstawowa Nr 1 (ul. Piłsudskiego 35)

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12 A, tel/fax: 022 632 83 52; fax: 022 631 49 40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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Jako drobny upominek
Burmistrz Robert Perkowski
oraz Przewodniczący Rady
Miasta Sławomir Ziemski
przekazują na Państwa ręce
w załączeniu do obecnego
numeru „Co Słychać?”
„ząbkowski kalendarz”.
Redakcja

ZMIANY CZASU
PRACY URZĘDU
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w
dniach: 21.12.07, 24.12.07 oraz 31.12.07 nastąpią zmiany godzin pracy Urzędu.
21.12.2007 r. Urząd będzie czynny w godzinach: 8.00 – 14.00. Natomiast w dniach
24.12.2007 r. oraz 31.12.2007 r. Urząd będzie czynny w godzinach: 8.00 -12.00.
W pozostałych dniach grudnia Urząd będzie funkcjonował bez zmian.

Szczere kondolencje oraz wyrazy
współczucia Rodzinie, Przyjaciołom
i Znajomym
Ś.P. Stanisława Chibowskiego
składają:
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Sławomir Ziemski

CO SŁYCHAĆ
cd. ze str. 3

TURECCY SAMORZĄDOWCY
W ZĄBKACH
nie sprzętu treningowego. Na dłużej goście
zatrzymali się w Izbie Pamięci, poświęconej
patronowi szkoły - ks. Jerzemu Popiełuszce.
Po ponad dwugodzinnej wizycie w Ząbkach
goście pojechali do Kobyłki. Plan wizyty był
niezwykle napięty. Następnego dnia turecka
delegacja spotkała się z władzami Zielonki i
Wołomina. Doszło też do spotkania na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach.
red.

SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM
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grudnia na zaproszenie dyrektora
Karola Małolepszego do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach przybył wicemarszałek Sejmu RP Jarosław Kalinowski. Była to szczególna wizyta. Marszałka
gościła bowiem cała społeczność szkolna,
zarówno kadra pedagogiczna, jak i licznie
zgromadzona młodzież szkolna. Spotkanie z marszałkiem Kalinowskim było swego rodzaju lekcją wiedzy o społeczeństwie,
podczas której uczniowie mogli dowiedzieć
się jak w praktyce wygląda funkcjonowanie
instytucji państwowych. Lekcja tym bardziej
cenna, gdyż do takich spotkań nie dochodzi
przecież co dziennie. Uczniowie z tej okazji świetnie skorzystali, zasypując marszałka
gradem pytań. Uczniowie pytali praktycznie
o wszystko: o sprawy prywatne, zaintereso-

wania, ale padały także szczegółowe pytania
dotyczące funkcjonowania Sejmu, pytano
także o program Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również o różnice programowe
rządzącej obecnie koalicji, czy też plany na
najbliższe miesiące. Zanim jednak doszło do

„publicznej debaty” uczniowie przedstawili
krótki program artystyczny.
W spotkaniu wzięli również udział: burmistrz Ząbek Robert Perkowski, przedstawiciel władz szkockiego hrabstwa Donburton Les Mac Artur oraz samorządowcy z
sąsiadujących gmin.
Na zakończenie wicemarszałek Kalinowski złożył wszystkim najlepsze życzenia z
okazji Bożego Narodzenia oraz tradycyjnie
podzielił się opłatkiem.
red.

Biuro Rachunkowe
EFEKT
w Ząbkach informuje
o zmianie numeru
telefonu stacjonarnego.
Aktualny numer
/022/ 253-23-71,
nr kom. 0-510 246 888
Zapraszam do owocnej
współpracy.
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JAKIE INWESTYCJE W 2008 ROKU?

W

śród wielu planowanych w przyszłym
roku inwestycji można rozróżnić ich
dwa rodzaje:
1) inwestycje priorytetowe, które będą realizowane nawet bez zewnętrznego dofinansowania,
2) duże inwestycje, których realizacja może
być możliwa jedynie przy współfinansowaniu ze środków unijnych.
Do pierwszej grupy inwestycji zaliczamy: budowę wodociągów oraz utwardzenie
naszych ząbkowskich dróg. Z uwagi na racjonalne podejście należy prowadzić jedynie
utwardzanie dróg, w których jest już pełna
infrastruktura podziemna (woda, kanalizacja). Zatem chcąc więcej asfaltować, musimy więcej i szybciej wodociągować.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, wodociągowanie całych Ząbek można zakończyć w przeciągu pięciu lat (począwszy od
2008 roku). W związku z powyższym rok lub
dwa lata później utwardzanie wszystkich ulic
w Ząbkach mogłoby się zakończyć. Jest to
bardzo ambitne wyzwanie, do którego jednak podejdziemy z całym zapałem i energią.
Już teraz mogę zdradzić, że w budżecie na
2008 rok zaplanowaliśmy utwardzanie takich
ulic jak: Wolności, Gen. Maczka, I-Brygady,
Sosnkowskiego, Torfowej (odc. Nowa-Klamrowa), Sowińskiego, Wyspiańskiego, Mokrej,
Kościelnej, Poniatowskiego, łącznika Poniatowskiego z Orlą, Cisowej, Modrzewiowej,
Wierzbowej, łącznika Orlej z Legionów,
Skrajnej. Nie wykluczam, że może uda się
utwardzić inne drogi, dotychczas nie wymienione. Wszystko zależy od wielu czynników,
a zwłaszcza od wysokości środków finansowych, jakie będziemy mogli na to przeznaczyć. Ponadto w przyszłym roku będą przygotowywane projekty techniczne utwardzenia
kolejnych dróg na przyszłe lata.
Przyszłoroczne wodociągowanie obejmie
takie ulice jak: Wyzwolenia, Langiewicza, Ks.
Skorupki (część), Szwoleżerów (część), Warszawska, Cisowa, Wierzbowa, Modrzewiowa,
Wojska Polskiego (część), Prusa, 3-go Maja,
Gen. Maczka, Gdyńska, Reymonta (część),
Rychlińskiego, Malczewskiego, Złota, Wyszyńskiego, Górnośląska, Gałczyńskiego.
Zaangażowanie mieszkańców z pewnością przyspieszy realizację tych zamierzeń.
Bowiem, warunkiem utwardzenia drogi
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będzie nie tylko istnienie infrastruktury
podziemnej, ale również podłączenie się
mieszkańców. Szkoda po kilku miesiącach
lub latach niszczyć nawierzchnię wykonując
przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne.
W przyszłym roku będziemy finalizowali realizację szkoły podstawowej przy ul.
Kościelnej, rozpocznie się budowa przedszkola przy ul. Westerplatte, zakończymy
budowę łącznika budynku urzędu miasta,
wymienimy centralę telefoniczną urzędu (obecna często się psuje), utworzymy
Straż Miejską, zakupimy remonter (urządzenie do łatania dziur w drogach), rozpoczniemy modernizację parku miejskiego,
rozpoczniemy budowę skate-parku dla
młodzieży oraz wiele innych.

Ponadto w przyszłym roku, przy współpracy ze Strażą Miejską, mamy zamiar wykryć
wszystkie nielegalne przyłącza do wodociągu
i kanalizacji oraz osoby zaśmiecające Ząbki.
Kwoty uzyskane z nałożonych kar, również
zostaną wykorzystane na inwestycje.
Autobus linii X
Autobus linii X w przyszłym roku będzie
nadal funkcjonował. Z uwagi na pewną politykę Miasta Stołecznego Warszawy, polegającą na minimalizowaniu ruchu pojazdów (w
tym autobusów) w centrum, zaistniało pewne zagrożenie likwidacji tej linii. Z uwagi na
bardzo dużą popularność udało się ją utrzymać. Niestety prawdopodobnie autobusem
tej linii będzie można dojechać jedynie do
Dworca Wileńskiego.

Ponadto będziemy walczyli o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych
do takich inwestycji jak: budynek Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, sala
Widowiskowo-Sportowo-Wystawiennicza,
basen miejski ze zjeżdżalniami, sztuczne
nawierzchnie boisk MOSiRu, tunel pod
torami (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa), rewitalizacja centrum Ząbek, tramwaj,
utwardzanie ważniejszych dróg gminnych w
Ząbkach, wodociągowanie miasta. Jednak
z uwagi na olbrzymie koszty większość tych
inwestycji będzie realizowana dopiero, gdy
uzyskają dofinansowanie. Zdajemy sobie
sprawę, że pomimo dość dużych środków,
jakie będą dostępne, potrzeby wszystkich
gmin są wielokrotnie większe i dofinansowanie uzyskają jedynie niektóre projekty.

Realizacja tych wszystkich zamierzeń, jest
uzależniona od atmosfery w Radzie Miasta.
Tylko pozytywne działania oraz wspólna wizja rozwoju Ząbek pozwolą zbudować miasto naszych marzeń, czego sobie i Państwu
życzę.

Oczekujesz inwestycji - zainwestuj w
swoje miasto.
Jednakże już teraz namawiam wszystkich mieszkańców, do inwestowania w swoje
miasto. Najłatwiej to zrobić poprzez zameldowanie się i zarejestrowanie w tutejszym
urzędzie skarbowym. Szacuje się, że w Ząbkach mieszka około 15 tys. nie zameldowanych mieszkańców. Z tego właśnie powodu
do budżetu Miasta spływa prawdopodobnie
około 10-12 milionów złotych mniej niż powinno. Za taką kwotę moglibyśmy porządnie utwardzić ok. 10 ulic rocznie (asfalt,
chodniki, pobocze).

KOŁO POMOCY DZIECIOM

Warto zameldować się, gdyż w wielu
przypadkach meldunek znacząco pomaga
załatwić wiele urzędowych spraw np.: zapisać dziecko do szkoły, przedszkola.

Bardziej dociekliwych odsyłam do Budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok, gdzie można
znaleźć więcej interesujących szczegółów.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

OGŁOSZENIA
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ TPD W ZĄBKACH
W dniu 12 stycznia 2008 roku Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach organizuje
Bal Charytatywny w Gimnazjum nr 1.
Koszt cegiełki – biletu wynosi 130 złotych od osoby. Dochód będzie przeznaczony na rehabilitację podopiecznych.
Kontakt telefoniczny: 501-689-970.
Serdecznie zapraszamy na przybycie na
nasz pierwszy Bal Charytatywny.

CO SŁYCHAĆ

BIESIADA Z MIKOŁAJEM
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grudnia Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD zorganizowało integracyjne spotkanie świąteczne
- „Biesiadę z Mikołajem”. Uroczystość odbyła się w lokalu MOK przy ulicy Orlej 8 w
godzinach 14.00 - 20.00. W mieście rozwieszono plakaty informujące i zapraszające
mieszkańców Ząbek na to spotkanie.
Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca
Koła Elwira Kurzajewska, witając serdecznie
wszystkich przybyłych gości i mieszkańców
Ząbek. Tego popołudnia byli z nami: burmistrz Ząbek Robert Perkowski, burmistrz
Zielonki Adam Łossan, starosta wołomiński
Maciej Urmanowski z małżonką, przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki
Marcin Kubicki, prezes Oddziału Mazowieckiego TPD, dyrektor MOK w Ząbkach Sławomir Skotnicki, przyjaciele Koła, państwo
M. i P. Łukaszewiczowie, inne osoby współpracujące z Kołem oraz rodzice z dziećmi.
To spotkanie uświetnili mali artyści z
klasy integracyjnej I c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach, których przygotowały
panie: D. Niemyjska, A. Żochowska. Po
nich wystąpiły dzieci z Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i
Słabosłyszących z Otwocka, przedstawiając
sztukę pt. „Czerwononosy Rudolf”. Później odbywały się różne konkursy dla dzieci,
śpiewy z przybyłym z Laponii Świętym Mikołajem. Dzieci cisnęły się do Mikołaja, gdyż

nie widziały go cały rok. Ponadto tego dnia
otrzymywały one słodkie upominki od najważniejszego gościa. W międzyczasie mogły
posilić się ciastem przygotowanym przez rodziców dzieci z Koła. W kawiarence każdy
dorosły mógł kupić sobie domowe wypieki,
napić się herbaty, kawy. Jak co roku przy
tej okazji zorganizowaliśmy kiermasz prac
ręcznych, na którym można było zakupić
ozdoby świąteczne, upominki pod choinkę.
Dochód z kiermaszu przeznaczamy na potrzeby Koła, których jest wiele.
Pod koniec spotkania przewodniczą-

ca podziękowała wszystkim za przybycie,
szczególnie dzieciom występującym na
scenie (z Ząbek i z Otwocka) i ich opiekunom za uświetnienie naszej uroczystości. Był to ciekawy, pełen wrażeń dzień
spędzony w szerszym gronie, w miłej,
świątecznej już atmosferze.
Dziękujemy wszystkim instytucjom za
pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości, a
także wszystkim osobom za przybycie na to
świąteczne spotkanie.
Rodzice i Dzieci z Koła TPD w Ząbkach

GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W ZĄBKACH
Od 15 września 2007 r. W Punkcie Konsultacyjnym Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ząbkach
przy ul. 3 Maja 14/16 odbywać się będą
KONSULTACJE DLA OSÓB Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM
W ramach dyżurów prowadzone będą:
- porady i konsultacje dla osób z problemem narkotykowym
- porady i konsultacje dla rodzin osób z
problemem narkotykowym,
- edukacja dotycząca ograniczania szkód
zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków.
Dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym odbywać się będą w każdy piątek
w godzinach 15.00 – 17.00, a pełnić je będzie
specjalista Terapii Uzależnień.
Numer telefonu do Punktu Konsultacyjnego: (022) 781 63 61

ZNIKAJĄ KONTENERY
Od 1 stycznia 2008 roku z terenu Miasta
znikną kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki niektórych odpadów, takich
jak plastik, szkło czy papier. Dotychczasowy sposób gromadzenia odpadów nie okazał się skuteczny. Przy kontenerach oprócz
posegregowanych odpadów niektórzy pozostawiali także i inne. Postępowanie to
doprowadziło do tego, że zamiast schludnych pojemników powstawały lokalne małe
śmietniska. Władze Ząbek postanowiły więc
zlikwidować te szpecące Miasto sterty śmieci. Od nowego roku posegregowane odpady
będzie można oddawać w jednym miejscu,
na terenie zlewni przy ul. Piłsudskiego (na
przeciwko cmentarza).
red.

Z nowym rokiem znikną te kontenery.
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WYCIECZKA „SZLAKIEM JANA
PAWŁA II” UCZNIÓW SP NR 2

J

an Paweł II jest dla naszej szkoły postacią
szczególnie ważną. Czcimy jego pamięć
corocznymi obchodami Dnia Papieskiego, zapalamy znicze w miejscach mu poświęconych.
Czerpiemy mądrość z jego nauczania i siłę z
miłości, którą zawsze żywił dla swojego kraju
i rodaków.
Nic więc dziwnego, że w szkole powstał projekt zorganizowania wyjazdu
dla klas szóstych „Szlakiem Jana Pawła
II”. Utworzono specjalny zespół, który
podjął się opracowania programu tego
wyjazdu. W jego skład weszli nauczyciele
naszej placówki: p. Elżbieta Gaworek,
p. Bożenna Ziemińska, p. Małgorzata
Chibowska i p. Magdalena Przygudzka.
Projekt został zatwierdzony przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, które
przekazało środki finansowe pokrywające część kosztów wycieczki. Wyprawa
odbyła się w dn. 28-30 października br.
Z oczywistych względów uczniowie wraz ze
swoimi nauczycielami udali się tylko w kilka
miejsc związanych z życiorysem i działalnością
papieża Polaka. Rzeczą niemożliwą byłoby odwiedzenie w ciągu trzech dni wszystkich bliskich
Karolowi Wojtyle zakątków Polski.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Jasnej Góry.
Maryja, którą Jan Paweł II wybrał za patronkę
swojego pontyfikatu, powitała nas w kaplicy Cudownego Obrazu. Papież wielokrotnie mówił w
Częstochowie słowa ważne dla wszystkich grup

społecznych. Tutaj również odbyło się jedno z
papieskich spotkań z młodzieżą całego świata.
Częstochowa dzień w dzień łączyła się duchowo
z Ojcem Świętym podczas Apelu Jasnogórskiego. Właśnie Czarnej Madonnie Jan Paweł II
złożył w darze złotą różę - znak swojego przy-

wiązania i wdzięczności za Jej opiekę.
Późnym popołudniem dotarliśmy do Wadowic. Udaliśmy się do Muzeum Jana Pawła
II, które stale wzbogaca się o nowe eksponaty. Byliśmy również w Katedrze Wadowickiej
i naturalnie na kremówkach. Odwiedziliśmy
również Kalwarię Zebrzydowską - sanktuarium Maryjne, które Jan Paweł II szczególnie
chętnie odwiedzał.
Drugiego dnia podziwialiśmy Zakopane,
które prezentowało się pięknie w promieniach

ANGIELSKI „NA ŻYWO” W GIMNAZJUM NR 1

W

dniach 3 - 15 grudnia gościem naszej szkoły był Pan Les MacArtur,
nauczyciel angielskiego ze Szkocji. Pan MacArtur jest potomkiem polskiego emigranta,
który opuścił kraj po II Wojnie Światowej.
Ukończył jeden z najbardziej prestiżowych
uniwersytetów Oxford, w zakresie nauczania
obcokrajowców języka angielskiego. Bardzo
pozytywnie ocenił on znajomość języka angielskiego naszych uczniów. Prowadzone
przez niego lekcje spotkały się z dużym
uznaniem młodzieży. Uczniowie klasy IIIb
przygotowali prezentację multimedialną o
naszej szkole i mieście, która będzie wręczona władzom Dunbarton w Anglii, celem nawiązania współpracy pomiędzy Gimnazjum
Nr1 w Ząbkach a wytypowaną miejscową
szkołą. Chcielibyśmy w przyszłości zaprosić
reprezentację młodzieży ze Szkocji do nas.
K.M

6

jesiennego słońca. Dlaczego na naszym szlaku
pojawiła się stolica polskich Tatr, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Każdy z nas ma przed oczami
białą postać papieża zapatrzoną w tatrzańskie
krajobrazy, którą wielokrotnie widzieliśmy
w telewizji. Papież kochał góry i potrafił, jak
nikt, rozmawiać z góralami. Jego niezwykły
dialog z mieszkańcami Podhala był przepełniony modlitwą i śpiewem. Ogromne wrażenie
zrobiło na nas Sanktuarium na Krzeptówkach.
Świątynia, którą górale nie szczędząc
sił i zdolności, wznieśli w podzięce za
ocalenie życia Jana Pawła II, zachwyca
precyzją wykonania. Kościół ten w swej
stylistyce doskonale wpisuje się w architekturę zakopiańską. Odwiedziliśmy
również cmentarz, na którym spoczywają zasłużeni dla Zakopanego ludzie: artyści, sportowcy, taternicy. Tak jak Karol
Wojtyła kochali góry i czerpali z nich siłę
do pracy, natchnienie do twórczości.
Popołudnie spędziliśmy w Ludźmierzu. Jest to miejsce wyjątkowe dla mieszkańców okolic. Przybywają tu co roku, by
prosić o błogosławieństwo Matkę Bożą,
zwaną tu Gaździną Podhala. Miało tu miejsce
anegdotyczne zdarzenie. Karol Wojtyła złapał
berło, które wypadło z ręki posągu. Wszyscy odczytali to jako zapowiedź jakiś niezwykłych wydarzeń w jego życiu. W Ludźmierzu zachwyca
nie tylko rzeźba Maryi umieszczona w głównym
ołtarzu, ale i otoczenie sanktuarium. Okala je
bowiem piękny ogród, w którym znajdują się
rzeźby ilustrujące tajemnice różańcowe.
Ostatni dzień wycieczki poświęcony był
zwiedzaniu Krakowa. Rozpoczęliśmy od krakowskich Łagiewnik. Jest to miejsce, z którego
rozchodzi się dobra nowina o Bożym miłosierdziu na cały świat. Podziwialiśmy tam poświęconą przez Ojca Świętego bazylikę oraz uczciliśmy relikwie św. siostry Faustyny. Następnie
pojechaliśmy do centrum Krakowa. Historia
miasta, jego zabytki, a szczególnie Katedra
Wawelska utwierdziły nas w przekonaniu, że
słusznie Jan Paweł II tak bardzo ukochał to
miasto. Bardzo ciepło wspominamy nasz przystanek przy oknie na ulicy Franciszkańskiej.
Chyba nigdzie w Polsce nie ma okna, z którego papież tak często wyglądał, by rozmawiać
z wiernymi. W czasie pontyfikatu widywaliśmy
Jana Pawła II również w oknie watykańskim,
a gdy umierał w naszych oknach płonęły świece. Po jego śmierci Josef Razinger zapewniał
nas, że Jan Paweł II spogląda na nas z okna w
Domu Ojca. Wędrując jego szlakiem w czasie
naszej wycieczki mieliśmy wrażenie, że nie tylko na nas spogląda, ale i z nami idzie.
Małgorzata Bloch

CO SŁYCHAĆ

JAK DBAĆ O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
W NASZYM MIEŚCIE?
27 listopada br. wszedł w życie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki, który został przyjęty
Uchwałą Nr XIV/97/2007 z dnia 13 września 2007 r. Cały dokument jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.zabki.pl – link BIP). Poniżej przytaczamy, naszym zdaniem, najistotniejsze jego fragmenty dla mieszkańców Ząbek.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ZĄBKI
(...) ROZDZIAŁ II:
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości oraz na części wspólnej dla użytku publicznego
§8
Obowiązki właścicieli nieruchomości:
1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.
2. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:
1) posiadanie aktualnej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, o których mowa
w § 6 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, powstałych na terenie
jego nieruchomości, oraz do odbioru nieczystości ciekłych, w
przypadku o którym mowa w pkt. 3,
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
i przekazywanie ich do odbioru zgodnie z pkt. 1,
3) zapewnienie, aby na nieruchomościach nie przyłączonych do
sieci kanalizacyjnej nieczystości ciekłe były gromadzone w
zbiornikach bezodpływowych (szambach), odpowiadających
wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów;
4) usuwanie nawisów śniegu i sopli lodu z okapów, dachów, rynien i
innych części elewacji, powstałych w rejonie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości przeznaczonej do użytku publicznego.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania na żądanie Burmistrza Miasta Ząbki lub osoby przez niego
upoważnionej, sposobu i częstotliwości pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych określonych w Rozdziale III niniejszego Regulaminu oraz korzystania z usług, o których mowa
w ust. 2 pkt. 1 i 2.
4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do przechowywania
dowodów, o których mowa w ust. 3 przez okres 2 lat, licząc od
końca roku, w którym usługi były wykonane.
5. Kierownicy budów są obowiązani do utrzymywania czystości na
obszarze wyjazdu z placu budowy na drogi publiczne, zaś odpady
powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych może gromadzić wyłącznie w workach lub specjalnie przygotowanych przez
prowadzącego prace odrębnych pojemnikach (kontenerach). (...)
§ 12
Zabrania się:
1) mieszania i gromadzenia w pojemnikach i kontenerach odpadów komunalnych razem z odpadami niebezpiecznymi oraz
odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2) wystawiania na zewnątrz odpadów niebezpiecznych, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 12 lit. d bez zastosowania odpowiedniego pojemnika
lub kontenera udostępnionego przez podmiot uprawniony;
3) spalania jakichkolwiek odpadów w piecach bądź na posesjach,
poza instalacjami służącymi do spalania odpadów;
4) niszczenia elewacji budynków i innych obiektów, w tym ogrodzeń, poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł, bądź

wykonywanie rysunków itp. - za wyjątkiem miejsc do tego celu
przeznaczonych, po uzyskaniu zgody właściciela;
5) umieszczania na pniach drzew, słupach energetycznych: afiszy,
reklam, ogłoszeń itp.;
6) składowania, magazynowania odpadów w miejscach na ten cel
nie przeznaczonych, w tym zakopywania odpadów; niniejszego
zapisu nie stosuje się do odpadów organicznych w przypadku
posiadania kompostownika.
(...)
Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 25
Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność
za zachowanie utrzymywanych zwierząt.
§ 26
1. Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek utrzymywania
stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
2. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia winny być wyprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.
3. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce.
4. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy a rasy uznane za agresywne w kagańcach
stosując się do zapisów w ust. 2.
5. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies,
o ile przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych
osób, a nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające
wydostanie się psa poza teren nieruchomości. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.
6. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się
zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez
właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.
7. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się na tereny
placów gier i zabaw dla dzieci oraz piaskownic.
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do psów – przewodników dla osób
niewidomych, posiadających wyraźne oznakowanie, i psówopiekunów osób niepełnosprawnych.
§ 27
1. Gołębi nie utrzymuje się w budynkach wielorodzinnych oraz w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku uzyskania zgody od osób
zamieszkujących bezpośrednio w miejscu utrzymywania gołębi.
3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem, iż hodowla ta nie powoduje zanieczyszczenia terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.
§ 28
Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do
posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych,
bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne. (...)
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NAGRODA DLA

MIEJSKO – PARAFIALNEGO CHÓRU

„CANTORES MISERICORDIAE”

17

listopada 2007 r., o godz.7.00, spod
kościoła Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, Miejsko-Parafialny Chór „Cantores
Misericordiae” wyruszył mini - autokarem
na I Ogólnopolski Konkurs Chóralny do
Szamotuł. Wszyscy byli optymistycznie nastawieni do wyjazdu, choć nie bez obaw,
gdyż skład zespołu był pomniejszony o cztery osoby, które z różnych przyczyn nie mogły
pojechać w tę sobotę. Brak aż tylu chórzystów w zespole liczącym czternaście osób,
łącznie z Dyrygentem, to duże osłabienie w
poszczególnych głosach i brzmieniu całego
chóru. Mieliśmy świadomość, że jedziemy
reprezentować nasze miasto i parafię, więc
musimy dać z siebie wszystko, aby wypaść
jak najlepiej.
Do Szamotuł dojechaliśmy z opóźnieniem o godz. 14.10. Występ mieliśmy zaplanowany na godz. 15.15, ale z uwagi na
spóźnienie innych chórów poproszono nas
o występ o 14.45. Wystąpiliśmy jako ostatni. Otrzymaliśmy gromkie brawa, ale jak to
jest przyjęte na konkursach, nawet ostatni
zespół bisować nie może.
Po występie zamieniliśmy kilka uwag z
dyrygentami zaprzyjaźnionych chórów z
Warszawy, między innymi z p. Izabellą Tomaszewską - dyr. chóru kameralnego „Akademia Wilanowska” oraz p. Elżbietą Siczek
- dyr. chóru „Camerata Varsovia”.
Nasz dyrygent Sylwester Mulik bardzo
ciepło wypowiedział się na temat naszego
występu i konkurencji, co bardziej utwierdziło nasze przekonanie o dobrze wykona-
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nej pracy i celu, z jakim tam pojechaliśmy.
Wracaliśmy zmęczeni, ale zadowoleni. Po
obiedzie w lokalnej restauracji wyruszyliśmy
w drogę powrotną. Radość nasza była jeszcze
większa, gdy słuchając w radio sprawozdania
z meczu Polska - Belgia Edi Smolarek strzelił
„czerwonym diabłom” dwa gole. Odśpiewaliśmy gromkie „Sto lat!” naszym piłkarzom.
Pełnię radości i nie małe zaskoczenie dopełniła wieść otrzymana pocztą pantoflową,
że jury konkursu uhonorowało nasz zespół
nagrodą Specjalną za wykonanie, w tak małym składzie, czterech trudnych utworów na
bardzo wysokim poziomie artystycznym i
muzycznym. Nasz dyrygent otrzymał od nas
gromkie owacje, ponieważ to jego cierpliwość
i perfekcja zawodowa spowodowała, że zdołaliśmy, w tak okrojonym składzie, zaśpiewać
na odpowiednim poziomie.
Mijający rok obfitował w sukcesy naszego chóru. 24 marca uczestniczyliśmy w III
Ogólnopolskim konkursie Pieśni Pasyjnej
w Bydgoszczy, gdzie nagrodzono nas srebrnym dyplomem. W dniach 6 - 7 października
braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kościelnych „Caecilianum” w
Warszawie, na którym to otrzymaliśmy aż
dwa wyróżnienia: za najlepsze wykonanie
chorału gregoriańskiego oraz za najlepsze
wykonanie utworu muzyki dawnej.
Pragniemy podziękować wszystkim tym,
którzy wspierają nasze poczynania.
Bogusław Jóźwiak

TEATR NA ORLEJ
W naszym mieście bywanie w teatrze nie
należy do czynności priorytetowych.
Przeciętny ząbkowianin w teatrze nie
bywa często, a nawet można by zaryzykować
stwierdzenie - bardzo rzadko.
Brak czasu, późna pora powrotu, wysokie
koszty - to najczęściej używane wymówki.
Miejski Ośrodek Kultury postanowił
wyjść temu problemowi na przeciw i zaprosił
teatr do Ząbek.
Piątek (wieczór przedweekendowy), godzina 20.00 (pora, gdy prawie wszyscy są już
po pracy, obiad ugotowany, w domu wszystko ogarnięte, lekcje z dziećmi odrobione) i 0
kosztów, gdyż wstęp jest bezpłatny. I rzeczywiście - sprawdziło się. Pełna sala ludzi.
16.XI w MOK-u na Orlej mieli Państwo
możliwość obejrzenia spektaklu przedstawionego przez Kompanię MAMRO, w reżyserii Grzegorza Reszki - „Epopeja”.
Wśród wielu nagród otrzymanych za ten
spektakl: nagród za reżyserię, nagród specjalnych i nagród publiczności jest również
II nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich ATENA 2007 Pułtusk.
Kompania Teatralna MAMRO, jak sami
mówią o sobie, powstała w 2004 roku w wyniku połączenia sił aktorów „Teatru Słowa”,
„Teatru Porażka” i świeżego narybku.
Ci, którzy byli świadkami tego wydarzenia proszą o więcej. Dlatego też Miejski
Ośrodek Kultury z wielką przyjemnością
zaprasza wszystkich mieszkańców Ząbek
na następne wieczorki teatralne nie tylko z
Kompanią MAMRO, ale i z innymi zaprzyjaźnionymi teatrami amatorskimi.
MOK

