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Uczczono VIII Rocznicę Śmierci Jana Pawła II

rzed rozpoczęciem mszy, tego dnia, Kościół Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach wypełniły
niemal anielskie głosy solistów i chórów ząbkowskich. Zebrani w VIII Rocznicę Śmierci Jana
Pawła II, w dniu 2 kwietnia, usłyszeli takie utwory jak: „Spełniona nadzieja”, „Mój Jezu, mój Zbawco”,
„Ja ufam Ci”, „Zanim powiem słowo”, „Moje uwielbienie”, „Wiara czyni cuda”, „Błogosław duszo
moja Pana”, „Nasz Bóg jest potężny w mocy swej”, „Przyjaciela mam”.
Ten piękny i wzniosły koncert poprowadził aktor Marek
Wysocki. Dyrygowała Jolanta
Jańczuk - Tyszkiewicz. Śpiewali soliści: Agnieszka Janicka,
Irena Jaszczyk, Marta Kamińska, Małgorzata Kujawska, Beata Kurda, Beata Matoga, Marcin Staniszewski, Jolanta Stosio, Elżbieta Tarasewicz, Iwona
Pańta, Renata Wnęk, Jadwiga
Żaboklicka. Wystąpiły chóry ze
szkół podstawowych nr 1, 2 i 3,
publicznych gimnazjów nr 1 i
2, z Zespołu Szkół Katolickich
im. Twardowskiego, a także
Chór Seniora „Złota Jesień”,
Miejsko- Parafialny Chór „Cantores Misericordiae” oraz ząbkowianki śpiewające w chórze
„ Kamionek”. Koncert cieszył
się sporym zainteresowaniem.

dokończenie na str. 9
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Miejski Ośrodek Kultury

zaprasza
na otwarcie wystawy malarstwa
Anny Dobrowolskiej
“Wiosno, wiosno ach to ty”
oraz koncert wiosenny pt. “IN BLANCO”
w wyk. Dariusza Rączki i zespołu Fantasmagoria
20.04.2013, godz. 17:00
ul. Słowackiego 21
wstęp wolny!
Anna Dobrowolska z wykształcenia jest chemikiem. Malarstwa i
rysunku uczyła się u artysty plastyka p. Saidy Siczek, następnie Wiesławy
Kobos, Agnieszki Wiśniewskiej i Lidii Zdzieszyńskiej. Brała udział
w wielu plenerach malarskich: w Kazimierzu nad Wisłą, Rejowcu,
Nieszawie. Uczestniczyła w wielu wystawach, jej prace znajdują się u
kolekcjonerów w kraju i za granicą. Artystkę fascynuje kolor i jego
zmienność. W różnych technikach maluje kwiaty, pejzaże, martwą
naturę. W Ząbkach przedstawi obrazy pełne koloru, światła i radości.
Tytuł wystawy “Wiosno, wiosno ach to ty” nie jest przypadkowy.

„Nekropolis”
Usługi Pogrzebowe

Dariusz Rączka i FANTASMAGORIA - zespół muzyczny z Warszawy,
choć początkowo założony w Warce przez Dariusza Rączkę, jego
nieustającego lidera, głównego kompozytora i autora niektórych
tekstów. Początki zespołu sięgają roku 1998. Debiut: 2001 r. Jednak
podstawa obecnego składu okrzepła w 2011 r. W repertuarze zespołu
znajdujemy wyraziste teksty (najczęściej napisane przez prawdziwych,
zwykle umarłych już poetów) zaaranżowane klasycznie, balladowo.
FANTASMAGORIA nie stroni jednak od różnych stylów muzycznych.
Można tu znaleźć także elementy bluesa, swingu, pop-rocka czy nawet
reggae i bossanovy.

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na

Wieczorek z kulturką

Świadczymy pełny zakres usług
trumny l urny l kwiaty l transport
klepsydry l nekrologi l własna chłodnia

zachęcamy do weryfikacji cen!
INFORMACJA
APTEKA
RÓG ANDERSA
I KRASICKIEGO
DOJAZD OD
UL. GEN. MACZKA
A TAKŻE OD KOPERNIKA

PON-PIAT. 8.00-21.00
SOB. 9.00-16.00

Ząbki, ul. Piłsudskiego 31
Całodobowo tel. 606 653 850
www.nekropolis.com.pl

WYNAJMĘ
BEZPOŚREDNIO
3-POKOJOWE
Z WIDNĄ KUCHNIĄ,
MIEJSCEM W GARAŻU
PODZIEMNYM
NA SZWOLEŻERÓW

1700 ZŁ
+ LICZNIKI
532 128 848

14.04.2013, godz. 17.00
MOK, ul. Słowackiego 21

w programie:
- spektakl grupy teatralnej “Alegoria”
- “Warszawka da się lubić...”
- monodramy:
Ania Wiśniewska- “”Świat do góry nogami”
Patrycja Pióro- “Ostrożnie z marzeniami”
- fragmenty prozy:
Lidka Soszyńska; Dominika Uścińska; Agnieszka
Chabera
Bartek Marcjaniak; Janek Żelazowski
- poezja:
Julka Kosierkiewicz; Kamil Jóźwik
-poezja śpiewana
Julia Jóźwik; Ula Sarna
- poezja własna:
Agnieszka Marcinkiewicz

CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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Płać podatki, tu gdzie mieszkasz

P

ieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych w ok. 37% trafiają do budżetu gminy, w której
jesteśmy zameldowani lub w której zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie
Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników.
Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To
oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie
mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele
osób z różnych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do
nas w postaci nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych,
lepszych placówek edukacyjnych, szerokiej oferty usług sportowo –rekreacyjno- kulturalnych. Jednym słowem zwiększa
on komfort i podnosi standard życia wszystkim mieszkańcom.

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami
Mariusz Toczyski
Ząbki
Wywóz odpadów
budowlanych,
gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia
08.04.2013r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w
sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
położonej w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada – Zarządzenie nr 0050.32.2013 Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 8 kwietnia 2013r. Pełna treść Zarządzenia jest
także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w
zakładce Zarządzenia).

Gabinet
Laryngologiczno
-Internistyczny
dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki,
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZPŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog
502-315-952

Liczba nowych inwestycji jest
uzależniona przede wszystkim
od udziału w podatku dochodowym, który stanowi główne
źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu
gdzie mieszkasz. To proste,
poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne
jako miejsce zamieszkania wskaż Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Wołominie,
- Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołącz do zeznania (wypełnienie formularza jest proste i nie podlega opłacie)
- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem
podatkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu
Skarbowego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie
później niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest
w każdym urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta!
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości
życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

KOMUNIKAT MOSiR

Znaleziono worek koloru czarnego ze strojem sportowym (koszulka, spodenki i spodnie
dresowe). Na koszulce jest umieszczony numer i napis „Twardy”. Właściciel worka i stroju
sportowego odebrać znalezione rzeczy może
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Dodatkowe informacje pod numerem telefon (22) 674 11 64 wew. 101.

CHIRURG
Wizyty domowe
tel. 668 - 029 - 952
AGENCJA METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI
Mieszkania Domy Działki
kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

———————————————
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715
www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów,
działek do kupna I wynajmu

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista
chorób dzieci
nefrolog
tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
- internista
- specjalista med. rodzinnej i medycyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- badania kierowców wszystkich
kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20
tel. 603 927 323
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XXXIX sesja Rady
Miasta Ząbki
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kwietnia odbyła się 39. sesja
Rady Miasta Ząbki, podczas
której podjęto następujące uchwały:
-

w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Inwestycyjnej na rok 2013
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2013
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
części nieruchomości gruntowej
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
części nieruchomości gruntowej
- w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu (x3)
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu (x4)
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości
gruntowej
- w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach
- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej w
formie dotacji celowej z budżetu Miasta
Ząbki udzielanej Powiatowi Wołomińskiemu na dofinansowanie jego zadania
polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów
liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy na 2013 rok
- dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy
Warszawy na obszarze i w sąsiedztwie
Miasta Ząbki oraz rozwiązania węzła
„Ząbki”
- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki
na lata 2013-2019
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej
Pełna treść uchwał dostępna jest
na stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe/uchwały
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Ul. Sobieskiego do remontu

N

ie ma chyba bardziej dziurawej drogi niż ul. Sobieskiego na odcinku Wojska Polskiego – Batorego. Droga nie
dość, że jest naszpikowana mnóstwem dziur trudnych do ominięcia, to ich wielkość i głębokość skutecznie utrudniają jazdę.

Zapewne gdyby nie
przeciągająca się zima, o
koszmarnej jezdni już dawno
nikt by nie pamiętał. Jak się
okazuje remont tego odcinka drogi był już zaplanowany
dużo wcześniej. Rozstrzygnięty został już przetarg na
modernizację tej drogi, a nawet została podpisana umowa
z wykonawcą, który jest już
gotowy do wejścia na teren
budowy. Jak zapewnia wiceburmistrz Artur Murawski, jak
tylko pozwolą na to warunki
atmosferyczne, prace od razu
zostaną rozpoczęte. Cała jezdnia zostanie gruntownie zmodernizowana. Najpierw
zostanie wykonane frezowanie jezdni oraz zainstalowane krawężniki, a potem położona nakładka o grubości 10 cm.
red.

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek			
05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10

29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z przeprowadzenia
zbiórki publicznej

W dniach 11 grudnia 2012 – 28 lutego 2013 Towarzystwo Przyjaciół Ząbek z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 10, przeprowadziło Zbiórkę Publiczną, zgodnie
z zezwoleniem Burmistrza Miasta Ząbki nr SO 5311.9.2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
Cel zbiórki:
Celem Zbiórki było zebranie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków
medycznych potrzebnych po operacji dla Patryka, ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II, w Ząbkach.
Obszar zbiórki:
Zbiórka była zorganizowana na obszarze Miasta Ząbki.
Forma zbiórki:
Zbiórka była realizowana w dwóch formach:
• kwesta do puszek przeprowadzona w dniach 22-24 lutego
• dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy 69 8006 0000 0024 2426 2000 0003 założony na potrzeby zbiórki
Informacja o wynikach zbiórki:
W wyniku przeprowadzenia kwesty w dniach 22-24 lutego zebrano 3 490,35 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy) oraz 1,10
euro.
W wyniku wpłat na konto zebrano 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).Ofiar w naturze
nie zebrano.
Koszty zbiórki:
Kosztami zbiórki były opłaty za operacje bankowe zgodne z umową na otwarcie rachunku w łącznej kwocie 23,71zł (słownie dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt jeden
groszy)
Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz kibice Dolcanu Ząbki nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Wykorzystanie zebranych środków
Zebrane fundusze są sukcesywnie przeznaczane na finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i środków medycznych odpowiednio do zgłaszanych
przez poszkodowanego potrzeb i wypłacane na podstawie przedstawianych faktur.
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek:
Grzegorz Siwek				
Tomasz Kret
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
Wiceprezes Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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Wizyta w AON-ie

B

urmistrz Ząbek Robert Perkowski spotkał się z komendantem-rektorem Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr. hab. Bogusławem
Packiem. W spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie Kobyłki i Tłuszcza, wójtowie: Klembowa, Strachówki, Jadowa a także organizator spotkania Andrzej Lek.

Komendant - rektor AON witając wszystkich powiedział m.in.: - Zadaniem naszej uczelni jest przygotowanie
akademickiej młodzieży cywilnej, jak i wojskowej do różnych zadań związanych z bezpieczeństwem. Uczy się u
nas kilka tysięcy studentów cywilnych. Mamy u siebie studia licencjackie, magisterskie a także studia doktoranckie.
Spełniamy wszystkie wymogi uniwersyteckie. Liczymy się
w całej Europie – powiedział rektor AON.
Rektor zaproponował władzom samorządowym wiele
płaszczyzn współpracy i działań. Burmistrzowie i wójtowie
zwiedzili także w towarzystwie gen. dyw. Bogusława Packa
Salę Tradycji Akademii Obrony Narodowej.
red./fot. Andrzej Lek

Zaproszenie

Polecenie to najpewniejszy sposób na wartościowe zlecenia!

Burmistrz Miasta Ząbki wraz z grupą networkingową
„Przedsiębiorcze Ząbki” zaprasza na spotkanie grupy, które odbędzie się

17 kwietnia 2013, o godz. 19.30
w sali konferencyjnej MOSiR Ząbki,
ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.
Podczas spotkania odbędzie się szkolenie

Sztuka prezentacji, czyli jak efektywnie przedstawić siebie i swój
produkt
Dlaczego warto przyjść?
Dzięki uczestnictwu w networkingu mają Państwo szansę na
odniesienie następujących korzyści:
• zaprezentowanie i zareklamowanie swojej działalności
przed innymi przedsiębiorcami,
• zwiększenie liczby kontaktów biznesowych, co owocuje
zwiększeniem liczby zleceń,
• nawiązanie kontaktu z nowymi klientami oraz partnerami biznesowymi.
Networking jest coraz popularniejszym narzędziem do promocji i
budowania wizerunku własnego biznesu. Członkowie działających
na terenie Warszawy grup networkingowych w ciągu ostatniego roku
przekazali sobie ponad 10000 rekomendacji współpracy o wartości
wielu milionów złotych. Rekordziści odnotowali nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost obrotów. Jako organizatorom, zależy nam na
zaszczepieniu tego rodzaju działalności na terenie Ząbek i okolic, aby
wzmocnić pozycję i wizerunek naszej lokalnej gospodarki.

Udział w spotkaniu i szkoleniu jest bezpłatny. Na spotkanie
należy wziąć ok. 50 wizytówek.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie potwierdzenia
uczestnictwa w spotkaniu na adres: przedsiebiorczezabki@gmail.com

Burmistrz Ząbek Robert Perkowski i Komendant-Rektor AON
gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek podczas spotkania w AON

ZAPROSZENIE
dla Ząbkowskich Przedsiębiorców
na Cykl Bezpłatnych Szkoleń
Burmistrz Miasta Ząbki wraz z Kancelarią Adwokacką Adwokat Rafał Krajewski oraz Kancelarią Adwokacką Adwokat Magdalena Amerek mają zaszczyt zaprosić Ząbkowskich
Przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia, które odbędą się
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki:

1. Jak prawidłowo formułować umowy handlowe
pomiędzy kontrahentami?

Podstawowe zasady formułowania umów handlowych: O
czym należy pamiętać? Jak prawidłowo określić zasady reprezentacji stron? Precyzyjny przedmiot umowy i zasady
wynagrodzenia. Zabezpieczenie umów i odpowiedzialność
umowna. Właściwe prawo, sąd, w tym zapisy na sąd polubowny.
Termin 23/04/2013 godz. 18.00

2. Przedsiębiorca sam w sądzie. O czym powinien
pamiętać?

Szkolenie przedstawia podstawowe prawa i obowiązki
przedsiębiorcy przed sądem w szczególności zakresie dochodzenia roszczeń od kontrahentów, w tym zasady postępowania cywilnego, tryby postępowania cywilnego, rygory
formalne przy formułowaniu i wnoszeniu pism procesowych, zgłaszanie dowodów, odwoływanie się od orzeczeń.
Termin 21/05/2013 godz. 18.00

3. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szkolenie przedstawia zasady odpowiedzialności członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
stosownie do przepisów prawa spółek handlowych, prawa
cywilnego, prawa karnego, w tym odpowiedzialność wobec
spółki i jej wierzycieli. Dodatkowo przedstawione zostaną
ustawowe obowiązki członków zarządu.
Termin 18/06/2013 godz. 18.00
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Straż Miejska – podsumowanie 2012 roku

eaktywowana ząbkowska straż miejska ma już ponad 5 lat. Podczas jednej z ostatnich sesji
Rady Miasta komendant Zbigniew Forysiak dokonał sprawozdania z działalności za 2012 rok
kierowanej przez siebie formacji.
Ze statystyk wynika, że mieszkańcy darzą ząbkowską straż dość dużym zaufaniem. W 2012 r. liczba zgłoszeń i interwencji Straży Miejskiej w Ząbkach wyniosła
2683. Oprócz bezpośredniej interwencji straż także pełniła funkcję swego rodzaju „okienka” pierwszego kontaktu,

przekazując zgłoszone problemy do właściwych instytucji
(Referat OA i DiKM Urzędu Miasta Ząbki – 280, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – 5, Zarząd Dróg Powiatowych – 8, Telekomunikacja Polska – 12, Pogotowie
Ratunkowe – 15, Policja – 64, Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami – 30, Straż Pożarna – 7, Referat ZPiOŚ Urzędu Miasta Ząbki – 27, PGK – 11, inne – 134).
W wyniku działań Straży Miejskiej w Ząbkach w 2012
r. zatrzymano 43 osoby, (w tym: osoby ujęte i przekazane do Policji /poszukiwane nakazem zatrzymania/ – 17,
osoby nietrzeźwe doprowadzone do Policji lub miejsca zamieszkania – 19, ujawniono również 7 przestępców).

Dużym sukcesem ząbkowskich strażników było odnalezienie dwóch skradzionych pojazdów.
Doprowadzono również do usunięcia z drogi 9 wraków.
Działalność straży to nie tylko reagowanie na łamanie
prawa, równie dużo czasu poświęca ona na działalność
prewencyjną. Jak co roku Straż Miejska w Ząbkach zabezpiecza uroczystości miejskie, kościelne oraz imprezy oko-
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licznościowe na terenie Miasta Ząbki m.in.: majówkę dla
dzieci niepełnosprawnych w Nadleśnictwie Drewnica, uroczystości Bożego Ciała w trzech parafiach ząbkowskich
oraz Drogi Krzyżowej, a także akcję „Cała Polska Biega”,
Dzień Dziecka - placówki SP1 i SP2, biegi przełajowe –
park czy Bieg Niepodległości.
W okresie zimy Straż Miejska w Ząbkach udziela pomocy bezdomnym, zbierając i dowożąc im paczki i dary.
Straż Miejska w Ząbkach przez cały rok szkolny
współpracuje z miejskimi placówkami oświatowymi, wpływając tym samym na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Współpraca realizowana jest poprzez: kontrolę otoczenia
placówek oświatowych, pogadanki w szkołach na temat
bezpieczeństwa (bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w szkole, niebezpieczeństwa czyhające na dzieci i młodzież, bezpieczne zachowania).
Funkcjonariusze stale uczestniczą w szkoleniach
oraz doskonalą swoje umiejętności i kondycję fizyczną
(szkolenia z taktyki i techniki przeprowadzania interwencji,
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
szkolenia z zabezpieczenia miejsc wypadków, szkolenia
ratownictwa drogowego.

Ponieważ zakres obowiązków i praw straży miejskiej
wciąż nie jest dla większości znana, obok zamieszczamy
odpowiednie przepisy prawne ustawy o strażach gminnych, które regulującą te kwestie.
red.

SPOŁECZEŃSTWO
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ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

CO STRAŻNIK MOŻE…?

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w
zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie
określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii
technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem
śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,
a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności
publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w
ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub
miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim
dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo
zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach
zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w
tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych
lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w
ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania
i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności
publicznej.

1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11,
ma prawo do:
1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu
ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i
niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości
podręcznych bagaży osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust.
1 pkt 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art.
11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie
niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia
środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w
Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie
kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach
o ruchu drogowym,
7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek
gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do
każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
1a. Straż w toku wykonywania czynności, o których mowa w
ust. 1 i art. 11 ust. 2, ma obowiązek respektowania godności
ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej
naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.
1b. Z czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek osoby
kontrolowanej, sporządza się protokół.

STRAŻ NIE JEST BEZBRONNA...
Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie.
Środkami przymusu bezpośredniego są:
  1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
  2) kajdanki,
  3) pałki obronne wielofunkcyjne,
  4) psy i konie służbowe,
  5) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na
broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
  6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie
na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
  7) ręczne miotacze gazu.
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Mam na imię Psyche - wydarzenie artystyczne
na scenie ząbkowskiego MOK

W

piątek, 5 kwietnia o godz. 18.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach odbyła się prapremiera spektaklu, a raczej recidramy pt. „Mam na imię Psyche” w wykonaniu znakomitej aktorki
Anny Marii Grabińskiej i w mistrzowskiej reżyserii Marka Wysockiego.
Wśród gości tego
zaczarowanego teatrem
wieczoru znaleźli się starosta powiatu wołomińskiego Piotr Uściński,
burmistrz Ząbek Robert
Perkowski, zastępca Artur
Murawski, burmistrz Wołomina Ryszard Madziar,
komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew
Forysiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie
Jolanta Tlaga wraz z małżonkiem oraz radni
miasta Ząbki.
Przybyły władze Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie z rektorem doc.
dr Januszem Kowalskim i prorektor Agnieszką
Raczko. Widzów przywitał reżyser Marek Wysocki, po czym
oddał głos rektorowi Uczelni,
który wprowadził nas w historię powstania tego przedstawienia, bo
okazuje
się,
że pomysł narodził się
podczas
dyskusji
nad
wprowadzeniem nowego kierunku studiów - „Integracja
religii świata”.
Początek
przedstawienia to imponująca scena
obłędu psychicznie chorej
pacjentki szpitala psychiatrycznego. Za sprawą wielkiego talentu artystki i nowatorskiej reżyserii widzowie
przenieśli się w otchłań wyobraźni i bogactwa kultur:
żydowskiej, arabskiej, cygańskiej. Oblicza wielu tradycji kulturowych odkrywała
postać dziewczyny cierpiącej na schizofrenię. Twórcy spektaklu zabrali nas w podróż
do miejsca dziwnego i
tajemniczego. Choroba
pensjonariuszki objawiała
się za pomocą przemian
osobowościowych. Kolejne jej wcielenia rodziły się
na oczach widzów.
Dziewczyna wychodząc ze swej szpitalnej
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skóry ukazała się
jako Żydówka, niosąca ze sobą ciężar
wyznawanej wiary.
Ujrzeliśmy odsłonę
wyzwolonej Arabki, poświęcającej
swe życie w ataku
terrorystycznym.
Przeniknęliśmy
także do osobowości bawiącej do łez
Cyganki. Pointą każdego obrazu była piosenka
aktorska, które brawurowo wykonała Anna Maria Grabińska. W spektaklu wykorzystano między innymi kompilacje tekstów klasycznych i
współczesnych, autorstwa: Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima czy Ivany Sajko. Ciekawostką był niepublikowany dotąd monolog Cyganki, powstały specjalnie dla wyjątkowej reżyserii Marka Wysockiego. Autor monologu, Don
Vasyl Szmidt, romski piosenkarz i poeta, przyjaciel reżysera, wywodzący się z królewskiego
rodu Baro Szero, oddał widzom wzruszającą
modlitwę Cyganki z
myślą o niecodziennej
roli teatru oczyszczającego.
Można śmiało powiedzieć, że
piątkowa premiera była wielkim wydarzeniem artystycznym na miarę
dużej sceny zawodowego teatru, a o jej
walorach artystycznych
świadczyć może to, że
twórcy spektaklu oklaskiwani byli na stojąco.
J.W.
fot. Bogdan
Śladowski
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Uczczono VIII Rocznicę Śmierci
Jana Pawła II
dokończenie ze str. 1
Wśród zebranych byli: zastępca burmistrza Artur Murawski, radni, dyrektorzy ząbkowskich placówek oraz mieszkańcy Ząbek.
Po koncercie odbyła się msza, którą celebrował ks. proboszcz Andrzej Kopczyński. Na koniec uczczono chwilę śmierci Jana Pawła II, słuchając w skupieniu
słów wypowiedzianych niegdyś do Polaków. Papież zwracał się wówczas do Narodu Polskiego, przypominając swój Kraków i Polskę, powiedział m.in. abyśmy mieli
ufność nawet wbrew swojej słabości, i aby nigdy nie utracić tej wartości duchowej,
która wyzwala człowieka.
Te kilka zdań wypowiedzianych przez Ojca Świętego przywołało żywe wspomnienie o Naszym Papieżu Polaku, który na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach.
Iwona Potęga
Fot. Bogdan Śladowski

9

CO SŁYCHAĆ

EDUKACJA

Przedszkolak –
bezpieczny Internauta

F

ajnie w Internecie spędzam czas
i wszystkie zasady dobrze znam.
Imię – nie podaje, nazwisko – nie podaję.
Zdjęcia nie wysyłam i tego się w sieci trzymam.
INTERNET. Wszyscy z
niego korzystamy. Znamy
jego dobrodziejstwa, ale
też uświadamiamy sobie
czyhające w nim zagrożenia. Jak ustrzec przed nimi
dzieci? Problem ten jest
ogromną troską rodziców i
wychowawców. Dlatego też
w Publicznym Przedszkolu
nr 2 „Leśny Zakątek” podjęte zostały działania mające
na celu pomoc dzieciom w

stawianiu pierwszych kroków w sieci oraz poznawaniu podstaw bezpieczeństwa online.
Wraz z bohaterem opowiadania
„Mój przyjaciel Necio”, które powstało w ramach projektu edukacyjnego
przygotowanego przez Fundację
Dzieci Niczyje (z którą nawiązaliśmy
współpracę), nasi wychowankowie
kształtują właściwe postawy młodego Internauty.

2

Podczas całego cyklu zajęć dzieci dowiedziały się:
• czym jest komputer oraz internet i do czego służy,
• jak posługiwać się klawiaturą,
• jak kulturalnie i pożytecznie korzystać z sieci,
• jakie mogą być zagrożenia w internecie i
co robić w takich sytuacjach.
Przyswajaniu tych
trudnych kwestii sprzyjały stosowane przez nas
różne formy aktywności:
taniec i piosenka, praca z
tablicą interaktywną, wykonanie robota Necika, tworzenie sieci z
kłębka wełny, karty pracy i oczywiście praca z komputerem.
Na koniec każde dziecko otrzymało książeczkę z omawianym wcześniej opowiadaniem, by wspólnie z rodzicami zgłębiać
tajniki internetu przy słowach piosenki:
„Klikam w sieci, patrzę, słucham, gram.
Z mamą, z tatą – wiem, nie jestem sam.
Numer – nie podaję, adres – nie podaję.
Sieciuch – chce wykiwać, Necio.pl nas
wzywa!”
Wszyscy, zarówno rodzice, jak i
nauczyciele, są odpowiedzialni za dobro dziecka. Nie jesteśmy w stanie
cały czas kontrolować dzieci, dlatego
musimy wpajać im od najmłodszych
lat zasady, dzięki którym będą mogły w
przyszłości same podejmować mądre i
właściwe decyzje.
Małgorzata Burzyk
Nauczycielka Publicznego
Przedszkola nr2 ”Leśny Zakątek”

Niebieskie „Skrzaty”
kwietnia, w Przedszkolu Publicznym nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach odbyły się obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu.

„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat
Autyzmu mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie
dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja

Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe
wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój poten-
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cjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości
oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone”
- podkreślił w swoim przesłaniu sekretarz generalny ONZ, Ban
Ki-moon.
Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego
leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji
społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna,
śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak
właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to
ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i
zasługuje na nasze zrozumienie ( dziecisawazne.pl)
Tego dnia społeczność przedszkola celebrowała to święto,
włączając się w globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko“. Obchody rozpoczęły się kilka dni wcześniej od happeningu - „Na
niebiesko dla autyzmu”. Tajemnicza niebieska lampka (symbol
akcji) pojawiała się w różnych zakątkach przedszkola, budząc
tym zaciekawienie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Drugiego kwietnia na znak solidarności z osobami z autyzmem, kolor niebieski pojawił się w strojach dzieci, rodziców, nauczycieli
i dyrekcji przedszkola.
Od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia
na wielkim ekranie w auli, emitowany był filmik Fundacji SY-
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Edukacja ekologiczna zawsze na czasie

egregowanie papieru, szkła czy plastiku staje się coraz bardziej powszechne,
ale co zrobić z nakrętką od słoika? Gdzie wyrzucić zużyty pilot do telewizora,
który co prawda jest plastikowy, ale zawiera w środku elementy metalowe i baterie?
Na te i inne ciekawe pytania odpowiadali przedstawiciele Polskiej Grupy Recyklingu
PROEKO – dyrektor Magdalena Bała oraz specjalista ds. gospodarki odpadami Wojciech Kamiński. Przedstawili także barwną, ciekawą prezentację o surowcach wtórnych.

konkurs z podziałem na grupy – okazało się, że prawidłowe segregowanie wcale
nie jest takie proste! Dzieci
otrzymały także piękne prezenty od firmy: książkę z
tajemniczymi okienkami pt.
„Recykling i odpadki”, będąca kolorową, pełną zagadek
historyjką o otaczającym
środowisku oraz kredki i inne
niespodzianki.

Spotkanie odbyło
się w Prywatnej Szkole
Podstawowej w Ząbkach.
Uczniowie mieli okazję
nie tylko zobaczyć, ale i
dotknąć wstępnie zmielonych plastikowych odpadów i dowiedzieć się, co
można z nich wyprodukować.
Emocje wzbudził

NAPSIS pt. „Autyzm wprowadza zmysły
w błąd”. Wszyscy wchodzący i wychodzący mogli również obejrzeć prezentację multimedialną oraz zapoznać się
z folderami wywieszonymi przy każdej
z sal - propagującymi wiedzę z zakresu
autyzmu.
W tym dniu, we wszystkich piętnastu grupach wiekowych, odbyły się zajęcia przygotowane i prowadzone przez
pedagogów specjalnych i psychologa z
naszego przedszkola. Dzieci 3 i 4-letnie
uczestniczyły w zajęciach nt..: „Mój Miś
jest chory”, natomiast 5 i 6-latki nt.: „Mój
brat ma autyzm”. Uwieńczeniem zajęć
było wykonanie przez dzieci niebieskich serduszek, które potem wszystkie „Skrzaty” ułożyły w jedno ogromne
„Serce dla autyzmu” na scenie naszego
przedszkola.
Po dniu pełnym wiedzy i atrakcji każdy przedszkolak wrócił do domu
niosąc symboliczny niebieski balonik,
który naszym zdaniem miał przyczynić
się i może trochę sprowokować do wywołania w domu rozmowy nt. autyzmu
do czego serdecznie Państwa namawiamy. Dziękujemy Radzie Rodziców
za finansowe wsparcie.
Koordynator akcji:
Magdalena Jarzębska - Kopka

„P

Spotkanie, bardzo interesująco prowadzone, na pewno
zaowocuje pozytywnym podejściem do segregowania odpadów. Już teraz dzieci zbierają nakrętki od butelek, aby za uzyskane za nie pieniądze
kupić karmę dla zwierząt
w schronisku.
Fundacja WZRASTAJ Edukacja Kultura Sport, organizator
spotkania,
składa
podziękowania
prezesom
firmy PROEKO Michałowi Wilcza
i
Markowi
Osik oraz osobom prowadzącym spotkanie: dyrektor
Magdalenie Bała oraz Wojciechowi Kamińskiemu za
cenny wkład w edukację naszych dzieci.
Natalia Kaszuba
sekretarz szkoły

Nauka kreatywności

atrz tam, gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć
nie potrafią” czyli Przedszkolaki z „PINOKIA” na Olimpiadzie Kreatywności.
10 marca, dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Pinokio” pod opieką trenerów wyruszyły do Józefowa, na Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni.
DI jest największym na świecie programem kładącym nacisk na kreatywne
rozwiązywanie problemów. Działa w 42
krajach na sześciu kontynentach. Bazuje
na koncepcji myślenia rozbieżnego zakładającego, że istnieje więcej niż jedna
możliwość rozwiązania problemu.
Dzieci, młodzież i studenci w ciągu
roku ćwiczą umiejętność pracy zespołowej i tworzenia innowacji. Podczas
Ogólnopolskiego Finału prezentują swoje rozwiązania. Najlepsi wyjeżdżają na
Światowe Finały programu do Stanów
Zjednoczonych.
Nasza przedszkolna drużyna zmierzyła się z Wyzwaniem Wschodzących
Gwiazd pt. „Urodziny Tęczostwora”. Zaprezentowane przedstawienie zostało
przyjęte owacjami na stojąco. Eksperci
zasiadający w jury uznali nasz występ za
najlepszy na tegorocznej olimpiadzie DI.

Otrzymaliśmy wiele niespodzianek, medale oraz multimedialny kurs językowy,
który nasze przedszkolaki wykorzystają
na zajęciach języka angielskiego.
Wyjazd był dla nas ekscytującą przygodą i wyjątkowym doświadczeniem, z

którego wynieśliśmy entuzjazm do dalszej
pracy zespołowej. Sam program dał nam
możliwość odkrywania i wydobywania
potencjałów dziecięcej wyobraźni. Za rok
spróbujemy swoich sił na kolejnej olimpiadzie.
Aneta Świdwa
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Ząbkowskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej za nami
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marca, w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Ponieważ
w naszym mieście nie ma żadnego liceum w eliminacjach gminnych udział wzięło dwadzieścia pięć
osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Jury w składzie:
- Robert Perkowski
- Burmistrz Miasta
Ząbki - przewodniczący
- Joanna Wysocka Biuro Promocji UM
Ząbki - sekretarz
- Edward Betlejewski - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ząbkach
- Ewa Wiśniewska kierownik Referatu

Oświaty i Polityki Społecznej UM Ząbki
- Krzysztof Krajewski - inspektor ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych UM Ząbki dzięki przeprowadzonym pisemnym eliminacjom wyłoniło dwóch zwycięzców, którzy
reprezentować będą Ząbki w rozgrywkach powiatowych.
Laureatem w kategorii szkół podstawowych
został Bartłomiej Kęsik, uczeń 4 klasy Szkoły Podstawowej nr 1, którego do konkursu przygotowała
pani Mariola Strzedzińska, nauczycielka plastyki i
techniki. W kategorii szkół gimnazjalnych najlepszy
okazał się Krzysztof Kłos uczeń III klasy Gimnazjum
nr 2, który przygotowywał się pod okiem pani Alicji
Węsierskiej – Jonasz, nauczycielki od edukacji dla
bezpieczeństwa.
Krzysztof Kłos w swojej grupie wiekowej był

bezkonkurencyjny, natomiast w kategorii szkół podstawowych, aby wyłonić zwycięzcę przeprowadzona została dogrywka, ponieważ czterech uczniów miało identyczną punktację. Po trzech rundach dogrywki wyłoniony został laureat
eliminacji ząbkowskich - Bartłomiej Kęsik.
Turniej Wiedzy Pożarniczej to popularyzowanie prze-
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pisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Znajomość tych
zagadnień
jest
bardzo
cenna
szczególnie
wśród dzieci i młodzieży. Rozeznanie w przepisach
przeci w pożarowych, zasadach
postępowania na
wypadek
pożaru, praktycznych
umiejętnościach
posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedza na temat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony
przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji
straży pożarnej pozostaje na zawsze,
często ratując dar
najcenniejszy, jakim
jest życie.
Wszystkim
uczestnikom
dziękujemy za wzięcie
udziału w eliminacjach gminnych, a
laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym, a potem ogólnopolskim. Niejednokrotnie ząbkowska
młodzież udowodniła nam, że po prostu nie ma sobie równych.
J.W.
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Historia portretu Cecylii
opowiedziana na jednym obrazie

ama z łasiczką to jedyny obraz Leonarda da Vinci znajdujący się w Polsce, to najznakomitsze
dzieło muzealnictwa polskiego. Jak doszło do tego, że obraz znajduje się dzisiaj w Krakowie?
Czy Leonardo podarował go komuś szczególnemu a może sportretował tajemniczą polską szlachciankę?
No cóż, obraz przedstawia 20-letnią Cecylię Gallerani, córkę mediolańskiego szlachcica, która była jedną z najinteligentniejszych i
najbardziej wpływowych kobiet w Mediolanie. Została sportretowana
ok. 1489 roku, w tym czasie spodziewała się dziecka, gronostaj miał
delikatnie przykrywać jej brzuch. Obraz namalowany został na desce
z drzewa orzechowego w technice olejnej. Do 1536 roku dzieło było w
posiadaniu Cecylii. Po jej śmierci przez 300 lat malowidło pozostawało
w rękach nieznanych posiadaczy.
Dopiero w 1800 roku nowym właścicielem został książę Adam
Jerzy Czartoryski, który to w nieznanych okolicznościach zakupił je i
przywiózł do rodzinnych Puław, prezentując swej matce Izabeli Czartoryskiej. Dokonując zakupu książę nie wiedział, kogo obraz przedstawia i kto jest jego autorem. Zachwycona prezentem miłośniczka sztuki
umieściła obraz w Pokoju Zielonym w Domku Gotyckim w Puławach.
Szaro-niebieskie tło zostało na życzenie Izabeli zamalowane czarną,
kryjącą farbą. Najprawdopodobniej powodem tej zmiany była chęć
zatuszowania niewielkiego uszkodzenia, do którego doszło podczas
podróży obrazu z Włoch do Polski. Być może dzieło nie pasowało do

Dama z gronostajem (Cecilia Gallerani)
Dama z łasiczką
Około 1490; Olej i tempera na desce; 54,8 x 40,3 cm
Muzeum Narodowe w Krakowie, oddział książąt
Czartoryskich, Kraków.
wnętrza i dlatego zostało przemalowane. Po korekcie tła
okazało się, że trzeba było zretuszować samą Cecylię i tak
nieznany malarz dodał trochę różu na policzki, wzmocnił
barwę korali, poprawił fryzurę i strój. I w ten sposób dzieło
wielkiego mistrza zostało „poprawione”, tracąc słynne Leonardowskie sfumato. Obraz w 1830 roku wywieziono do
Paryża, gdzie bezpiecznie przebywał w hotelu Lambert,
emigracyjnej siedzibie Czartoryskich. Około 1870 roku
wnuk Izabeli, Władysław Czartoryski przewiózł zbiory znowu do Polski. W 1876 roku powstało w Krakowie muzeum
Czartoryskim i tam obraz „Dama z łasiczką” został na stałe
umieszczony. W czasie wojen był wywożony, ale ostatecznie w 1945 roku wrócił na swoje miejsce i do dziś możemy
oglądać go w krakowskim muzeum.
Czy Leonardo rozpoznałby dzisiaj swe dzieło po tylu
przeróbkach i konserwacjach ? Czy łasiczka jest gronostajem czy fretką ? Czy Cecylia jest tą samą kobietą?
Wpatrując się w obraz postarajmy sami odpowiedzieć
na te pytania.
Pracownia Mona&Lisa
Karina Witkowska i Aneta Olkucka
www.monailisa.pl
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W ZĄBKACH ROZWINIESZ SIĘ MUZYCZNIE !!!
Ząbkowskie Ognisko Muzyczne ogłasza nabór na lekcje nauki gry na instrumentach muzycznych. Każdy kto chciałby doskonalić swoje
umiejętności, może zapisać się na zajęcia prowadzone przez pasjonatów muzyki, wśród których prym wiodą muzycy po znakomitych uczelniach, także zagranicznych.
Największą zaletą spotkań jest fakt, iż naukę może podjąć każdy, bez względu na stopień zaawansowania oraz wiek.
Nie ma żadnych ograniczeń, może do nas przyjść każdy, kto kocha muzykę, chce nauczyć się grać na wymarzonym instrumencie, poznać świat muzyki i ciekawych ludzi.
Siedziba Ogniska Muzycznego mieści się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca przy ul. Kościelnej 2 w Ząbkach. Spotkania
odbywają się indywidualnie oraz w grupach i podzielone są ze względu na stopień
zaawansowania oraz wiek.
Prowadzimy naukę w różnych klasach instrumentów:
pianino, keyboard, organy, gitara elekt., gitara akustyczna,
saksofon, klarnet, trąbka, puzon, flet poprzeczny, akordeon,
skrzypce, nauka śpiewu (rozrywkowy, klasyczny).
Informacja jest o tyle istotna, że proponujemy zgłaszanie
się na nowy rok nauki już teraz,
gdyż dla zainteresowanych
chcemy zorganizować warsztaty w czasie wakacji przygotowujące do pracy w ciągu roku i
integrujące z grupą muzyczną
naszego ogniska.
Więcej informacji pod
nr tel. 518-718-688lub
email: ognisko@smostek.pl
WSZYSTKICH CHĘTNYCH
ZAPRASZAMY
Dyr. Ogniska Muzycznego
Piotr Bania
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 3/2 z obrębu 0055, 03-31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach
przy ul. Władysława Reymonta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 28.05.2013 r. (wtorek) o godz. 1100
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska
Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 796 051 zł + obowiązujący podatek VAT. Wadium: 50 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24 maja 2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006
0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub
usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy.
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy
ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach
pracy urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski
Niezabudowana nieruchomość położona w Ząbkach
przy ulicy Władysława Reymonta, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4/6 z
obrębu 0055, 3-31 o powierzchni 0,3483 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00038485/0, będąca w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gminnej
wyżej opisanej również przeznaczona jest do sprzedaży.
Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6
o zobowiązaniu się do sprzedaży potencjalnemu nabywcy
nieruchomości gminnej jest dostępne na stronie bip.zabki.
pl/ ( w zakładce Przetargi ).

Położenie nieruchomości Nr obrębu
Księga wieczysta (KW)

Nr działki
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu dotyczącym drugiego
przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działki: nr 2/45
i nr 2/47 z obrębu 0038, 03-14 o łącznej
pow. 1 037 m2, położonej w Ząbkach przy
ul. Kwiatowej róg ul. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00032062/7.

Przetarg odbędzie się dnia 10.06.2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 630 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 63 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
06.06.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na
konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości:
południowa część Miasta Ząbki, ok. 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr
32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w
dniach od 28.03.2013 r. do 27.04.2013 r. wyłożony jest do
publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach, przy ul. Słowackiego/Gdyńskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 55,
z obrębu 0030, 03-06 o pow. 0,1163 ha, objętą postanowieniem Sądu sygn. Akt I Ns 1349/10 z dnia 17.01.2012 r.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady Miasta Ząbki
z dnia 12.03.2012 r. - pok. 23 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 28.03.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na najem komunalnego lokalu użytkowego:
Usytuowanie Powierzchnia
lokalu
lokalu w m²

3 Maja 14

0028

I Piętro

KW WA1W/00038476

14,16

ul. 3 Maja 14

52,62

Dopuszczalny zakres działalności
Handel
Usługi
Działalność
nieuciążliwa

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto
w zł/m²

Najem

37,13

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu netto za 1 m2.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 29.04.2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 13. 00 (wejście B).
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie
Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109 wew. 728, 730)
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R.S. SERWIS

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak
Ząbki

Wywóz
kontenerami
gruzu, śmieci
Transport piachu
i ziemi
22 781 59 20
603 707 755
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