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Z Ą B KO W S KA G A Z E TA S A M O R Z Ą D O WA
JAK ZLIKWIDOWAĆ SZPECĄCE SŁUPY?

Sieć energetyczna wysokiego napięcia to nie tylko wysokie, potężne, budzące grozę
słupy i pajęczyna szpecących
przewodów, ale również
potężne areały ziemi wykluczone z użytkowania. Dla
przykładu linia napowietrzna
110 kV wymaga 40 metrowej
strefy ochronnej. Na kilometrowym odcinku linii energetycznej strefa ochronna
pochłania 40 000 m2.
W obszarach leśnych czy rolnych nie stanowi to większego problemu, gorzej gdy sieć
wysokiego napięcia rozprowadzona jest przez środek
miasta, jak ma to miejsce
w Ząbkach.
Jeszcze kilkanaście lat
temu nie przewidywano
tak dużego rozwoju urbanistycznego miasta. Zapla-
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nowany wówczas przebieg
linii, po obrzeżach i w mniej
newralgicznych punktach
miasta nie stanowił kiedyś
kłopotu. Po latach okazało
się, że niektóre linie znajdują
się w silnie zurbanizowanym
terenie, wręcz w środku miasta. Taka lokalizacja tych linii
negatywnie wpływa na estetykę miasta, ale co nie mniej
ważne utrudnia prowadzenie
racjonalnej polityki zagospodarowania przestrzennego. Trzeba zwrócić uwagę,
że w praktyce wykluczone
są nie tylko tereny pod strefę
ochronną, ale także i te, które
do nich przylegają, a na których ze względu na niedużą
powierzchnię nie można nic
wybudować.
Chcąc rozwiązać ten problem część mieszkańców

wpadło na pomysł, aby linię
napowietrzną 110 kV przenieść pod ziemię. Przy takim
rozwiązaniu strefa ochronna
wynosi jedynie 10 m. Zyskuje
się zatem pas nieruchomości
o szerokości 30 m plus tereny, których nie można było
dotąd w żaden sposób zagospodarować. Choć inwestycja
jest dość kosztowna, to odzyskane tereny z nawiązką zrekompensują te koszty.
W Ząbkach taki pomysł
zrodził się w stosunku do linii
110 kV biegnącej wzdłuż ul.
Andersena przy cmentarzu,
a potem po skosie w kierunku
ul. Gajowej. Długość tej linii
na odcinku miejskim wynosi
ok. 3 km. Nieruchomości kilkudziesięciu właścicieli tylko
przez tę jedną linię zostały
przed laty wyłączone z obro-

tu. „Zakopanie” tej linii
w praktyce może przynieść
korzyści wszystkim, zarówno

Miejska Przychodnia Zdrowia
w Ząbkach

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek
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• EKG, spirometria
• badania pracowników
• badania kierowców
• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
po uzgodnieniu wizyty
pod telefonem:

tel. 603 927 323

właścicielom terenów, jaki
i całemu Miastu.
red.

FESTYN MIEJSKI
W ZĄBKACH
23 września w parku miejskim odbył się, na pożegnanie
lata, festyn. Park im. Schuberta ma swój urok. Pagórkowaty teren przyozdobiony
licznymi drzewami zachęca
do rodzinnego spaceru. Część
mieszkańców skorzystało z
ostatnich letnich promieni
słonecznych przybywając do
parku miejskiego. Na dzieci
czekało wiele atrakcji. Oprócz
dobrze wyposażonych stoisk z
zabawkami i łakociami, było
wiele możliwości do aktyw-

0-604-46-70-47
www.drjacekrutka.pl

nego spędzania czasu. Można
było między innymi pojeździć
na koniach, skorzystać z wielu
urządzeń akrobatycznych,
czy obejrzeć pokazy sztuk
walki. Późne popołudnie to
uczta dla melomanów. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Miłośnicy muzyki folkowej
mogli wysłuchać koncertu
„Kwartetu Jorgi”. Fascynaci mocniejszych rockowych
brzmień mieli okazję jeszcze raz na żywo zaśpiewać
razem z zespołem „Oddział
Zamknięty”. Nie lada atrakcją był pokaz Teatru Ognia
„Avatar” Ostatnim muzycznym akcentem tego wieczoru
był występ grupy disco polo
„Skaner”. Ząbkowianie bawili
się z całym oddaniem. Widać,
że takie spotkania cieszą się
dużym
zainteresowaniem
wśród mieszkańców. Bogata
galeria zdjęć z całego festynu
mieści się na stronie Urzędu:
www.zabki.pl.
red.
cd. na str. 4
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"POŻEGNANIE SYLWESTRA MARZOCHA

Sobota, 29 września była
pięknym, ciepłym i bezchmurnym dniem. W ten dzień dziwił wszystkich tłum ubranych
na czarno postaci przemierzających ząbkowskie uliczki
prosto do Kościoła parafii pw.
Miłosierdzia Bożego. Niektórzy z nich sadząc po minach
jeszcze nie mogli uwierzyć
w wiadomość, jaką przyniósł
piątkowy poranek – Sylwester
Marzoch nie żyje. Niestety ta
smutna wiadomości obiegła
nasze Ząbki lotem błyskawicy. Nie było nikogo w Ząbkach, na kim ta wiadomość
nie wywarła przygnębiającego
wrażenia. Sylwester Marzoch
– wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego – można by o
Nim powiedzieć. Jednak to
nie stanowiska, jakie piastował miały dla Niego znaczenie.
Najważniejsi byli dla Niego
ludzie i możliwość współpracy
z nimi.
Angażował się w każdy
obywatelski czy społeczny

rodzaj działalności. Każdemu
wiadomo było, że nie ma festynu, imprezy, rajdu czy spotkania miejskiego, do którego
ręki nie przyłożył Sylwester
Marzoch. W tegoroczne wakacje zabrał młodzież na 600
kilometrowy rajd rowerowy,
który był już wpisany w tradycję wakacyjnych działań Sylwestra Marzoch. Ostatnim jego
dokonaniem była organizacja
festynu miejskiego „Ulice Dla
Ludzi” była kontynuacją ząbkowskiej aktywności w zakresie
promowania celów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodów.
Ostatni Jego pomysł, jaki
został ogłoszony przez Urząd
Miejski to akcja „Ślady wydarzeń i ludzi związanych z miastem Ząbki”.
Niestety śmierć pokrzyżowała te plany. Odchodząc
miał 51 lat. Wydawałoby się,
że to mało jednak jakość życia,
jaka wniósł w nasze Miasto

pozostanie na zawsze trwałą
wartością. Wartości takie jak
uczynność, uczciwość, pracowitość, zaradność i samodzielność starał się zawsze pielęgnować i rozwijać w młodzieży,
z którą miał dobry kontakt.
Dlatego też tłum, jaki zawitał w sobotnie popołudnie
do Kościoła nikogo nie zdziwił. Nie będzie przesadą, jeżeli
napiszę, że w Kościele zebrało
się ponad 800 osób. Byli młodzi jak i starzy. Kobiety i mężczyźni. Zebrali się wszyscy Ci,
których życie zetknęło z Sylewstrem Marzochem. Po pięknej
mszy i kazaniu, które wygłosił Ks. Władysław Trojanowski kondukt żałobny wyruszył
na cmentarz parafii Miłosierdzia Bożego. Tam w ciszy
i spokoju rodzina, przyjaciele,
znajomi, pracownicy Urzędu
Miejskiego pożegnali Sylwestra Marzocha.
Cześć Jego pamięci.

niektórych utworów Piotra
Rubika w wykonaniu rodzimych artystów. W koncercie
udział wezmą chóry szkolne i parafialne pod batutą
Sylwestra Mulika, jak również soliści: Beata Borowska,
Jagoda Żaboklicka, Irena
Jaszczyk, Małgorzata Kujaw-

ska, Jolanta Stosio, Renata
Wielądek, Marta Kamińska,
Ania Mazurek, Aneta Silarska-Sobota, Bożena Suwała,
Marcin Staniszewski i Jacek
Kępka.
Msza Święta odprawiona
będzie przez proboszczów
ząbkowskich parafii.
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KONDOLENCJE
!
Z wielkim żalem pożegnaliśmy Ś.P. Sylwestra
Marzocha.
Żonie, Synom, Synowym, Wnukowi oraz Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Rada Miasta Ząbki

!
Dnia 28 września 2007 roku odszedł nasz Kolega
Św. P. Sylwester Marzoch wieloletni Sekretarz
Miasta, społecznik i animator kultury
Rodzinie zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia składa
Burmistrz Miasta Ząbki
oraz pracownicy Urzędu

Rafał Mozga

DZIEŃ PAPIESKI W ZĄBKACH
Miejski Ośrodek Kultury i
Urząd Miasta Ząbki zapraszają do Parku Miejskiego
w dniu 14 października o
godz 16.00 na uroczysty koncert i Mszę Świętą z okazji
Dnia Papieskiego. W czasie
koncertu będą mieli Państwo możliwość wysłuchania

"

!
Z bólem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w dniu
28 września 2007 r. drogiego nam Kolegi
Sylwestra Marzocha, wieloletniego uczestnika
naszego Forum.
Sylwester pozostanie w naszej pamięci jako
kompetentny Sekretarz, niezawodny i życzliwy
kolega, służący pomocą, wiedzą i doświadczeniem.
Najbliższej Rodzinie oraz wszystkim, którym odejście Sylwestra nie było obojętne, przekazujemy
wyrazy głębokiego współczucia.
Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych
Województwa Mazowieckiego

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY
29 września został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny zatytułowany „Ząbki w moim obiektywie”, zorganizowany przez Praską
Giełdę Spożywczą oraz Burmistrza Miasta Ząbki.
Natomiast 3 października w
gmachu PGS przy ul. Piłsudskiego nastąpiło uroczyste otwarcie
wystawy pokonkursowej oraz
wręczenie laureatom konkursu
dyplomów i nagród.
Konkurs adresowany do uczniów ząbkowskich szkół podsta-

wowych i gimnazjalnych przeszedł najśmielsze oczekiwania
organizatorów. Ogółem wpłynęło
bowiem aż 514 prac, spośród których nagrodzono i wyróżniono 26
zdjęć. W konkursie wzięli udział
uczniowie ze: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr
2, Katolickiej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Katolickiego, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 2 oraz
uczennica mieszkająca w Ząbkach, ale uczęszczająca do war-

Laureaci konkursu na tle swoich prac.

szawskiego Gimnazjum Nr 127.
Rozstrzygnięcie
konkursu
nastąpiło w wyjątkowych okolicznościach: Miasto Ząbki obchodzi
swój 40 - ty, a Praska Giełda Spożywcza 16 - ty jubileusz. Z tej okazji w spotkaniu udział wzięli m.in.:
burmistrz Robert Perkowski, prezes PGS Zenon Daniłowski, dyr.
PGS Janusz Dąbrowski, starosta
Maciej Urmanowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Witold Prandota, dyrektorzy placówek oświatowych oraz
ząbkowska młodzież. W swych
okolicznościowych przemówieniach honorowi goście podziękowali uczniom za tak wielkie
zainteresowanie i aktywność, bo
to świadczy o identyfikacji z miastem. Przedstawione prace nie
przedstawiają Ząbek w sposób
wyidealizowany, ale ukazują miasto w całej jego różnorodności,
przedstawiając zarówno najbardziej urokliwe miejsca, jak i te,
które nie przysparzają powodu do
dumy. Jednocześnie to bogactwo
różnych spojrzeń czyni cały zbiór
fotografii doskonałym zapisem
dokumentalnym z życia Miasta.

KONFERENCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA
17 września w Gimnazjum nr 1
odbyła się konferencja naukowa
pod nazwą „Patologie społeczne
XXI wieku – etiologia, symptomatyka, profilaktyka”, otwierająca cykl szkoleń dla nauczycieli,
pedagogów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,
duszpasterstwa,
katechetów,
pielęgniarek oraz pracowników
samorządowych.
Organizatorem panelu dyskusyjnego była Fundacja Pedagogium, Burmistrz Ząbek oraz
Mazowiecki Kurator Oświaty.
W sposób oficjalny konferencję
otworzyli: burmistrz Robert Perkowski oraz kurator mazowiecki
Grzegorz Tyszko.
Spotkanie miało na celu przygotowanie uczestników szkolenia do rozpoznawania zjawisk
patologii społecznej oraz umiejętnego doboru form oddziaływa-

nia wychowawczego, zwłaszcza
przeciwdziałania uzależnieniom
od substancji psychoaktywnych.
Konferencja na pewno wpłynęła
na poszerzenie wiedzy na temat
narkomanii, infoholizmu (zagrożeń cyberprzestrzeni, uzależnie-

(oboje z PG nr 2). Trzecie miejsce
przypadło: Alinie Czuchońskiej
(PG nr 1), Danielowi Majewskiemu (PG nr 2) oraz Anecie Nowosińskiej (SP nr 2). Ponadto wyróżnienia otrzymali: Kamil Bagieński

Nagrody wręczali: burmistrz Robert Perkowski, starosta Maciej
Urmanowski oraz prezes PGS Zenon Daniłowski.

wpływający na integrację naszej
społeczności, powodujący utożsamianie się z Nim – powiedział
Robert Perkowski.
Burmistrz wyraził nadzieję, że
niektóre zdjęcia mogłyby zostać
wykorzystane w celu stworzenia
ząbkowskiego kalendarza, który
mógłby zawisnąć nie tylko w
budynkach instytucji użyteczności
publicznej, ale także w naszych
domach.
Zwycięzcą konkursu został
Maksymilian Sędzielski (SP nr
2). Drugie miejsce zdobyli Daniel
Bialek oraz Ewelina Markowska

(PG nr 2), Daniel Bialek (PG
nr 2), Małgorzata Brzozowska
(ZPSK), Magdalena Guz (PG nr
2), Patrycja Kępka (PG nr 2),
Klaudia Kłopotowska (SP nr 2),
Piotr Majek (PG nr 2), Katarzyna
Majewka (SP nr 2), Ewelina Markowska (PG nr 2), Iga Markowska (ZPSK), Mateusz Mizerski
(ZPSK), Małgorzata Niedzińska
(PG nr 2), Weronika Niewczas
(PG nr 2), Aneta Nowosińska (SP
nr 2), Anna Sacewicz (G nr 127
w Warszawie), Paulina Topolska
(PG nr 1) oraz Iwona Wileńska
(SP nr 1).
red.

ILU JEST MIESZKAŃCÓW ZĄBEK?

STUPROCENTOWY ZĄBKOWIANIN
Z przyjemnością możemy
powiadomić, że 17 sierpnia
2007 roku, o godz. 6.45 urodził

nie od komputera, gier itp.) oraz
problematyki agresji wśród dzieci
i młodzieży. Wśród prelegentów
znaleźli się m.in.: prof. Mariusz
Jędrzejko, prof. Józef Bednarek
oraz dr Wiesław Bożejewicz.
red.

– Jestem niezmiernie zadowolony
z tak wielkiej aktywności naszej
młodzieży. To, co najbardziej
przemawia poprzez te prace, to
wyrażenie ducha naszego Miasta.
Jest to element bardzo ważny,

się „stuprocentowy” ząbkowianin. Adrian Pietrak przyszedł
na świat w rodzinnym domu

Od lewej: mama Aneta Pietrak z synem Adrianem, dziadek Andrzej
Pietrak oraz burmistrz Ząbek Robert Perkowski

w Ząbkach. Z tej okazji burmistrz Robert Perkowski złożył
wizytę szczęśliwym rodzicom,
aby pogratulować im tak wspaniałej chwili. Burmistrz, życząc
samych najprzyjemniejszych,
radosnych chwil, a dziecku przede wszystkim zdrowia i ciepła
rodzinnego, przekazał na ręce
matki Adriana kwiaty, a głównemu bohaterowi pamiątkowy
prezent. Władze Ząbek dla
wszystkich noworodków przygotowały także dodatkowy prezent w postaci tzw. drugiego
becikowego. O dodatkowe becikowe mogą ubiegać się rodzice
zameldowani w Ząbkach.
P.S. Szczęśliwym rodzicom
i rodzinie gratulujemy, a Adrianowi życzymy wszystkiego najlepszego.
red.

W Ząbkach zameldowanych
jest prawie 24 tys. mieszkańców,
co czyni z Ząbek drugie co do
wielkości miasto pod względem
liczby mieszkańców w powiecie
wołomińskim (zaraz po Wołominie). Jednak te dane demograficznie nie oddają do końca rzeczywistości. Według różnych źródeł
liczba osób zamieszkujących w
Ząbakch jest dużo większa. Oczywiście nigdy liczba mieszkańców
zameldowanych z liczbą faktycznie zamieszkujących gminę nigdy
nie będzie się pokrywać, bo w każdej gminie znajdują się mieszkańcy z różnych przyczyn nie zameldowani. Idealnie byłoby, gdyby te
liczby bardzo się nie różniły. W
Ząbkach problem niedopełnienia
obowiązku zameldowania ma jednak największe natężenie w skali
powiatu.
Otóż, w Ząbkach mimo że
zameldowanych jest 24 tys. mieszkańców faktycznie zamieszkuje
miasto 40 – 45 tys. osób. Według
szacunkowych wyliczeń ząbkowskiej policji mieszkańców jest ok.
45 tys. Podobną analizę demograficzną sporządzili również eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej,
pracujący nad Strategią Rozwoju
Miasta. Według nich mieszkańców może być ok. 40 tys. Wyliczenia dokonano w oparciu o dane
dotyczące liczby mieszkań.
Eksperci zgodnie twierdzą, że
demograficzna chłonność Ząbek

jest tak duża, że miasto w najbliższej przyszłości może liczyć nawet
ok. 100 tys. mieszkańców.
Władze miasta zachęcają
wszystkich do zameldowania się
w Ząbkach. – Jest to dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym,
aby osoby mieszkające w Ząbkach poczuli się ząbkowianinami.
Zameldowanie się jest bowiem
nie tylko obowiązkiem prawnym,
ale również przejawem lokalnego patriotyzmu. Jesteśmy otwarci.
W tym celu podjąłem decyzję,
aby referat meldunkowy pracował
również w każdą drugą sobotę
miesiąca. Dla osób pracujących
zrobiliśmy to udogodnienie, że
zmieniliśmy godziny otwarcia
Urzędu. W każdy poniedziałek
Urząd otwarty jest do godz. 18.00
– informuje burmistrz Perkowski.
Nie mniej istotny jest aspekt
finansowy związany z kwestią
zameldowania.
Z przeprowadzonych wyliczeń
wynika, że z każdym 1000 niezameldowanych osób gmina traci
ok. 700 – 800 tys. zł. Biorąc pod
uwagę całkowitą liczbę osób niezameldowanych, można założyć,
że gmina corocznie zyskiwałaby dodatkowe 15 mln zł, które
można byłoby przeznaczyć na
kolejne inwestycje. Dlatego władze zachęcają: „Jeśli oczekujesz
dodatkowych inwestycji, to zamelduj się!”
red.
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WYBORY DO SEJMU I SENATU – ZĄBKI
DO SENATU RP

DO SEJMU RP
KOMITET PIS

JACEK SASIN ur. 1969; magister historii Uniwersytetu
Warszawskiego; od stycznia 2006 r. w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim; wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Śródmieście oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie; 1999–2002 dyrektor w Urzędzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wiceprzewodniczący
Komisji Weryfikacyjnej w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, przyjaciel Kombatantów i Sybiraków, żonaty, ma syna
Radka.
Szanowni Państwo
Dlaczego zdecydowałem się kandydować do senatu? Dlaczego
nie pozostać Wojewodą Mazowieckim?
Otóż pełniąc swój obecny urząd i będąc odpowiedzialnym
za przestrzeganie prawa na terenie naszego województwa, spotkałem się, jak każdy z nas, z wieloma przypadkami, gdzie prawo
nie spełnia swojej roli. Z perspektywy wojewody widać wyraźnie,
że różne zapisy w kodeksach, ustawach i innych aktach prawnych
często sprowadzają proste i oczywiste dla każdego człowieka
rzeczy do absurdu. Okazuję się nierzadko, że prawo bywa niesprawiedliwe, zacofane, a czasami nawet głupie, a jego jakość zawsze
przekłada się na nasze życie codzienne – na to gdzie i jak się leczymy, jak długo zakładamy firmę i jak płacimy podatki, jak długo
zdobywamy pozwolenia na budowę garażu czy dobudówki, gdzie
czujemy się bezpiecznie, jakiej wysokości mamy emeryturę, czy jak
udowadniamy, że potrzebna jest nam renta… można by wymieniać bez końca, w jakiej sferze życia prawo tworzone przez posłów
i poprawiane przez senatorów ma bezpośredni wpływ na nasze
codzienne życie.
Senat to właśnie miejsce, gdzie można zapobiec błędom przy
pisaniu ustaw, które prawo stanowią. Błędy te często mają opłakane skutki dla państwa i zwykłych obywateli, których nie stać
na adwokatów, mecenasów, doradców doskonale orientujących się
w gąszczu kodeksów i kruczkach prawnych.. Gdy obdarzycie mnie
Państwo zaufaniem, będę miał zaszczyt być Waszym senatorem.
Będziemy mieli wtedy wpływ na to, by to sprawy naprawdę ważne
dla Polski i naszego regionu zainteresowały rząd, czy posłów
na Sejm. Poprawa komunikacji, edukacja oraz bezpieczeństwo
i zdrowie oraz uczciwy rynek pracy powinny być naszymi priorytetami na długie lata, tak w Ząbkach jak i w tysiącach podobnych
miast i miasteczek w całej Polsce.
Zasiadanie w senacie pozwala na szeroki ogląd wszystkich ważnych
spraw i kształtowanie polityki na długi czas. A do tego przyzwyczaiło
mnie moje doświadczenie zawodowe i mój obecność na stanowisku
urzędnika państwowego – Wojewody Mazowieckiego.
Możecie mi wierzyć, jestem jednym z Was.
Jacek Sasin
Wojewoda Mazowiecki

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
Wojewoda Mazowiecki Jacek Sasin oraz Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściński zaprasza Mieszkańców Ząbek
na spotkanie, które odbędzie się 19 października, o godz. 19.00
w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Orlej 8.
Materiały KWW Prawo i Sprawiedliwość
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PIOTR MICHAŁ
UŚCIŃSKI

RYSZARD WALCZAK

lat 30, żonaty, dziecko 4 lata,
ukończył Politechnikę Warszawską i Szkołę Główna Handlową w W-wie. W latach 19982006 radny w Ząbkach, od 2006
roku Wicestarosta Wołomiński. Członek Rady Parafialnej
Parafii Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach. Więcej w internecie www.uscinski.pl.

Działacz społeczno-patriotyczny
z Powiatu Wołomińskiego, mieszkaniec Ząbek od urodzenia.
Radny Powiatu Wołomińskiego w latach 1998 – 2006 r., kandydat do Senatu RP w 2005 r.
Zaangażowany w pozyskiwanie dofinansowań na zmianę
infrastruktury drogowej powiatu i napowstałe sale gimnastyczne w dwóch gimnazjach
ząbkowskich.
Obronę rodzimej przedsiębiorczości gospodarczej i walkę
z nieuczciwą konkurencją i bezprawnie wydawanymi decyzjami
administracyjnymi z uprzywilejowaniem handlowych korporacji zagranicznych.
Przyczynił się do całkowitego
wstrzymania składowania osadów z oczyszczalni warszawskich
zatruwających środowisko przy
ul Chełmżyńskiej na pograniczu
osiedli ząbkowskich.

Szanowni
Mieszkańcy
Ząbek
Rok temu PiS wygrało wybory w Ząbkach. Burmistrz Perkowski uzyskał w I turze – 3326
głosów, w II turze – 3747. Dziś
Ząbki pozyskują fundusze
zewnętrzne, przygotowywane
są duże projekty, które dofinansowywane będą przez UE.
Rozwiązujemy wiele problemów, których do tej pory nikt
nie rozwiązał. Nasza praca
spotyka się z dużą życzliwością
i poparciem mieszkańców.
Dziś zachęcamy Państwa
do oddania głosu na Piotra
Uścińskiego, wicestarostę,
szefa Ząbkowskiego PiS.
Uściński jest osobą, która
buduje zgodę (popatrzmy na
powstałą w powiecie koalicję
POPiS). Takich polityków
Ojczyzna potrzebuje. Jest
uczciwy, profesjonalny i skuteczny w działaniu. Pełniąc
funkcję wicestarosty życzliwie
pomaga Ząbkom w wielu sprawach, z pewnością jako poseł
będzie mógł jeszcze bardziej
wesprzeć ząbkowskie sprawy. Szczególnie ważne będzie
wsparcie w zakresie budowy
dróg i obwodnic, które zmniejszą ruch samochodowy w Ząbkach oraz ułatwią nam dojazd
do Warszawy.
Do tej pory nasz powiat nie
miał swojego posła, choć jest
największy i najbardziej prawicowy w okręgu wyborczym.
Piotr Uściński jest najbardziej
rozpoznawalną twarzą PiS
na terenie powiatu. Przy tak
znacznym poparciu dla PiS
w Ząbkach a także w całym
powiecie ma realne szanse
na uzyskanie mandatu posła.
Nie dzielmy naszych głosów,
bowiem w jedności siła!
Komitet PiS

List rekomendacyjny
dla Ryszarda Walczaka
Kandydata do Sejmu RP
W zbliżających się wyborach
parlamentarnych, nie tylko należy
wziąć udział ale wyszukiwać konkretnych kandydatów zdolnych
służyć Narodowi i Ojczyźnie którzy dali się poznać. Poprzez swoje
wcześniejsze działania na rzecz
społeczności lokalnych, ludzi ideowo oddanych wartościom Wiary
i Ojczyzny. Chciałbym nie tylko
gorąco namawiać do uczestnictwa
w wyborach ale także popierać
osoby które swoimi czynami zasłużyli się Kościołowi i Ojczyżnie
Podczas moich częstych wizyt
w Warszawie poznałem wieloletniego działacza społeczno-patriotycznego i samorządowca pana
Ryszarda Walczaka. Na którego
nie tylko osobiście mogłem liczyć
ale także popierałem wiele jego
inicjatyw.
Uważam że zaangażowanie społeczne w sprawy patriotyczne i ludzkie jest godne
uznania i poparcia pana
Ryszarda Walczaka Prezesa Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci
ks. Jerzego Popiełuszki jako
kandydata na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z listy numer
3 w okręgu podwarszawski. Ja
osobiście go popieram.
ks. prałat Henryk Jankowski

KOMITET LID

MAREK BALICKI otwiera listę kandydatów Lewicy
i Demokratów do Sejmu. Ma 54
lata, jest lekarzem, dyrektorem
Szpitala Wolskiego w Warszawie. Ma dwoje dorosłych dzieci
i wnuka Marka. W Ząbkach
osiedlił się z rodziną 20 lat
temu. Przez wiele lat był ordynatorem oddziału i dyrektorem
Szpitala „Drewnica”. W latach
80. działał w „Solidarności”
i strukturach opozycyjnych.
Po przemianach demokratycznych w 1989 roku rozpoczął
działalność publiczną w samorządzie terytorialnym. W 1990
roku został radnym w Ząbkach.
Jest doświadczonym parlamentarzystą. Był posłem
na Sejm RP I i II kadencji
z dawnego województwa warszawskiego i senatorem RP V
kadencji. W latach 2004 - 2005
był ministrem zdrowia. Od 2006
roku jest wiceprzewodniczącym
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. Jest prezesem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej
i Opieki nad Psychicznie
i Nerwowo Chorymi oraz wiceprzewodniczącym Klubu Dialogu Politycznego im. Zofii
Kuratowskiej, z którą blisko
współpracował. Był inicjatorem powołania Stowarzyszenia
Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce, organizacji budującej
nowoczesny system podstawowej opieki zdrowotnej. Współpracuje z Helsińską Fundacją
Praw Człowieka.
Opowiada się za równym dla
wszystkich obywateli dostępem
do lecznictwa, aktywną polityką społeczną, wyrównywaniem
szans edukacyjnych oraz równym statusem kobiet i mężczyzn
w życiu publicznym. Sprzeciwia
się dyskryminacji ludzi ze względu na wyznanie, niepełnosprawność czy pochodzenie, naruszaniu praw mniejszości. Docenia
rolę samorządu i organizacji
pozarządowych w życiu kraju.
Jest zwolennikiem bezpiecznego, otwartego na świat i przyjaznego ludziom państwa.

MEC. EWELINA DUDEK RADZI:

Ostatnio kupiłam sobie funkcjonalny sprzęt AGD. Moja
radość nie trwała jednak długo.
Funkcjonalna i energooszczędna lodówka miała wadę ukrytą
i przestała działać po tygodniu
eksploatacji. Sprzedawca nie był
już tak miły i otwarty jak podczas sprzedaży. Co mogę zrobić?
Jakie mam prawa jako konsumentka?
Czytelniczka
Zdarza
się
czasami,
że w pewien czas po dokonaniu zakupu jakiejś rzeczy ujawniają się w niej wady fizyczne.
W takim wypadku należy w ter-

minie 2 miesięcy od wykrycia
wady zawiadomić o niej sprzedającego. Jeśli terminu tego
nie dochowamy, to stracimy
uprawnienia jakie ustawodawca zagwarantował konsumentom ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz zmianie
kodeksu cywilnego. Następnie
należy wskazać sprzedającemu
dlaczego uważamy, że zakupiony towar nie jest zgodny
z umową. Musimy wtedy wykazać, że towar nie odpowiada
opisowi, nie posiada cech jak
uprzednio pokazany wzór lub
próbka, nie nadaje się do celu,
w jakim został określony przez
kupującego przy zawarciu
umowy, nie odpowiada cechom
właściwym danemu towarowi,
nie odpowiada oczekiwaniom
kupującego, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela,
w szczególności nie uwzględnia
zapewnień wyrażonych w oznakowaniu towaru lub reklamie,
odnoszących się do właściwości
towaru.
Nie dajmy się zbyć sprzedawcom,
którzy
często

zamieszczają informacje typu:
„za wszelkie wady towaru
nie ponosimy odpowiedzialności”, „nie ponosimy odpowiedzialności za wady ukryte
rzeczy”, lub też na odwrocie
paragonów zamieszczają notatkę „klient oświadcza, że wie
o wszystkich niezgodnościach
towaru z umową/o wadach rzeczy”, „towar nie podlega reklamacji” itp. Takie zastrzeżenia,
choć robią wrażenie na kupującym, nie mają mocy prawnej.
Odpowiedzialność sprzedawcy
powstaje niezależnie od jego
woli (zaś strony umowy sprzedaży tylko w niewielkim stopniu mogą modyfikować zakres
odpowiedzialności
sprzedawcy). Nie ważne jest też,
gdzie dokonujemy zakupu
– czy w wielkim centrum handlowym, czy w małym sklepiku,
czy też na bazarze – każdy,
kto sprzedaje konsumentom
towary w ramach swojej działalności gospodarczej, podlega
reżimowi ustawy o sprzedaży
konsumenckiej.
W przypadku niezgodności
towaru z umową kupującemu
przysługują dwa podstawowe
roszczenia – żądanie napra-

wienia rzeczy lub wymiany
jej na nową. Sprzedawca może
odmówić realizacji któregoś
z tych roszczeń tylko wtedy, gdy
naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Naprawa towaru
lub wymiana na nowy, nastąpić
ma nieodpłatnie, a sprzedający
ma obowiązek zwrócić takie
koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz
ponownego zamontowania
i uruchomienia rzeczy (jeżeli
takie koszty zostały faktycznie
poniesione).
Gdy sprzedający nie może
naprawić rzeczy lub wymienić
na nową, kupujący ma prawo
żądania obniżenia ceny lub
odstąpienia od umowy. Roszczenia te można realizować
wyjątkowo i tylko przy spełnieniu pewnych warunków
(najczęściej
niezależnych
od kupującego). Przykładowo
od umowy odstąpić można
wtedy, gdy zakupiony towar
ulega notorycznie awariom,
a w konsekwencji nie można
z niego właściwie korzystać.
Odstępując od umowy strony zwracają sobie wszystko,
co otrzymały (klient oddaje
towar, a sprzedawca oddaje
pieniądze). Klient oddaje rzecz

w takim stanie, w jakim się ona
znajduje i nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia
sprzedawcy za normalne zużycie rzeczy powstałe przy prawidłowym z niej korzystaniu.
Sprzedający zaś oddaje pieniądze w pełnej kwocie zakupu.
Z uwagi na powyższe zawsze
powinniśmy zachować dowody
zakupu towaru, a więc paragony lub faktury.
Powyżej wskazane uprawnienia kupującego wynikają
z odpowiedzialności sprzedawcy za rzeczy, które nie są objęte gwarancją. Jeżeli zaś wada
powstała towarze objętą gwarancją, to klient według własnej
woli może skorzystać z powyższych rozwiązań lub uprawnień
wynikających z udzielonej gwarancji jakości. Ewelina Dudek
Radca Prawny
Na Państwa pytanie odpowiada radca prawny Ewelina
Dudek – specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek oraz
prawa pracy. Wszelkie pytania
prawne można przesyłać na
adres e-mail: edudek@o2.pl
lub bezpośrednio do mec.
E. Dudek na adres kancelarii
(ul. Wilcza 9, Ząbki).

ŚMIECI NICZYJE?
Każdy z nas jest konsumentem, a co za tym idzie
„producentem” różnego rodzaju odpadów.

V Mieszkańcy przywożą śmieci samochodami ...

W

odbiór śmieci nie jest dla
przeciętnego mieszkańca
dużym wydatkiem. W zależności od wielkości rodziny
miesięczny koszt kształtuje się w granicach kilku
– kilkunastu złotych. Są jednak i tacy, którzy i na tym
chcą zaoszczędzić. I może
zaoszczędzają, jednak kosztem Miasta, bo przecież
pozostawione śmieci musi
ktoś zabrać.
W Mieście istnieje 5
wydzielonych miejsc, w których stoją specjalne kontenery do segregacji okre-

a także przynoszą na piechotę. V

O ile ten fakt jest dla wszystkich oczywisty, o tyle właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami już takie
oczywiste nie jest. Oczywiście w subiektywnym
odczuciu niektórych mieszkańców, bowiem przepisy
prawa dość jasno to regulują. Zgodnie z nowym prawodawstwem każde gospodarstwo domowe powinno mieć
zawartą umowę z uprawnionym odbiorcą odpadów
komunalnych. Regularny
ślonych odpadów. Niestety
niektórzy zapominają o tym
i pozbywają się tam praktycznie wszystkich śmieci, podjeżdżając różnymi
środkami lokomocji. Czynią to zarówno, mężczyźni,
kobiety, jak i dzieci. Czy ci
mieszkańcy nie mają świadomości, że zaśmiecają
swoje Miasto?
.....motocyklami, V

red.
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JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
XVI Jesienne Biegi Przełajowe odbyły się tradycyjnie
w parku miejskim, w sobotę 22 IX.
W całej Europie ten dzień
obchodzony jest jako „Dzień
bez Samochodu”. Celem
takich obchodów jest zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, a co za tym idzie propozycja dla ludzi, aby przesiadali
się na rowery lub korzystali
ze środków miejskiej komunikacji.
My – ząbkowiacy tego dnia
biegamy.
W myśl hasła „Ulice dla ludzi”
postanowiliśmy, że część trasy
naszych biegów będzie prowadzić ulicami miasta. Pogoda
wbrew złym przepowiedniom
dopisała, było bardzo pogodnie i ciepło. O godzinie 11.00
Pan Burmistrz Robert Perkowski oficjalnie otworzył zawody.
Uczestnicy imprezy zmierzyli
się w 14 kategoriach biegowych. Biegały dzieci od trzeciej
do szóstej klasy szkoły pod-

stawowej, gimnazjaliści, absolwenci, rodzice z maluchami.
Było wiele emocji podczas
rywalizacji i radości ze zwycięstwa.
Każdy uczestnik biegu otrzymywał po biegu soczek i baton
oraz prawo do udziału w loterii
fantowej, gdzie każdy los był
pełny. Najlepsza szóstka każdego biegu uhonorowana została
nagrodami rzeczowymi.
Atrakcją tego dnia były
przepyszne ciastka ufundowane przez cukiernię pani Gmitrzuk, których woń wypełniała cały park. Na wszystkich
czekała także ciepła herbatka,
a dla dorosłych uczestników
i kibiców także kawa.
Swoją obecnością zaszczyciło
nas wielu gości z Urzędu Miasta, z Miejskiego Ośrodka Kultury, przybyli też dyrektorzy
ząbkowskich szkół, aby dopin-

gować swoich podopiecznych.
Szczególną
niespodziankę sprawił nam swoim przybyciem burmistrz senior Jerzy
Boksznajder, prekursor biegów przełajowych w Ząbkach.
Przybył ze swoim wnuczkiem
Jerzym i ochoczo stanął na starcie biegu maluchów z opiekunem, po czym z wielką klasą,
w burzy oklasków, zamknął
peleton ostatniego w tym dniu
biegu.
Po zakończonej imprezie
wszystkich gości i nauczycieli
zaprosiliśmy na wspaniałą grochówkę przygotowaną przez
panie kucharki w Szkole Podstawowej nr 2.
Cieszę się, że po raz kolejny
udało się namówić do aktywnego wypoczynku tak wiele
osób w sobotnie południe.
P.S.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za pomoc
w organizacji biegów Urzędowi
Miasta, a w szczególności panu
Sylwestrowi Marzochowi. Gorą-

ce podziękowania należą się
wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjnym
ze Szkoły Podstawowej nr 2,
a przede wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego.
Swoją pomoc, co roku, ofiarują
również nauczyciele wychowa-

nia fizycznego innych szkół ząbkowskich, za co serdecznie dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna
za wsparcie cukierni pani
Agnieszce Gmitrzuk i Radzie
Rodziców Szkoły Podstawowej
nr 2.
Dagmara Dobosz

FESTYN MIEJSKI W ZĄBKACH

c.d. ze str. 1

„Kwartet Jorgi” grał prawie na wszystkim

WYNIKI
Szkoły Podstawowe
Dziewczęta
klasa III
1 miejsce – Blanka Giżewska SP
Katolicka
2 miejsce – Aleksandra Waćkowska SP 2
3 miejsce – Magda Żochowska
SP 1 Marki
klasa IV
1 miejsce – Monika Kazimierczuk SP 2
2 miejsce – Ela Grabowska SP 2
3 miejsce – Łucja Siekierko SP2
klasy V
1 miejsce – Zuzanna Koźluk SP 1
2 miejsce – Asia Zontek SP
Katolicka
3 miejsce – Ala Zawadzka SP 1
1 miejsce – Joanna Kubilus SP 2
2 miejsce – Karolina
Klimkiewicz SP 2
3 miejsce – Paulina Wiśniewska
SP 2
Chłopcy
klasa III
1 miejsce – Rafał Mucha SP 2
2 miejsce – Norbert Frelik SP 2
3 miejsce – Norbert Jaworucki
SP 2

klasa IV
1 miejsce – Kamil Ruciński SP 2
2 miejsce – Jan Paciorek SP 1
3 miejsce – Mateusz Klimek SP 1
klasy V
1 miejsce – Szymon
Hermanowicz SP 1
2 miejsce – Patryk Roguski SP 2
3 miejsce – Fabian Bujalski
SP Katolicka
klasy VI
1 miejsce – Adrian Trafalski
SP 2
2 miejsce – Michał Majewski
SP 2
3 miejsce – Karol Komorowski
SP 2
Gimnazjum – dziewczęta
klasy I - II
1 miejsce – Kasia Dębiec G 2
2 miejsce – Marta
Krzyczkowska G 2
3 miejsce – Klaudia Teodorczyk
G2
klasy III i absolwenci
1 miejsce – Sylwia Kazimierczuk
abslw.
2 miejsce – Beata Kazimierczuk
abslw.
3 miejsce – Jola Jarząbek abslw.

Chłopcy
klasy I -II
1 miejsce – Mateusz Matejka
G1
2 miejsce – Michał Steć G 1
3 miejsce – Grzegorz Pisarski
G1
klasa III i absolwenci
1 miejsce – Bartłomiej Piekarz
abslw.
2 miejsce – Andrzej
Lewandowski G 1
3 miejsce – Łukasz Polański
abslw.

„Oddział Zamknięty” dał prawdziwe show

Maluch i opiekunka
1 miejsce – Jędrek Węgrzynek
z mamą Kasią
2 miejsce – Kamil Jakubowicz
z mamą Martą
3 miejsce – Aleksander Wasiuk
z mamą
Maluch i opiekun
1 miejsce – Kacper Płaza
z tatą Robertem
2 miejsce – Robert Soszyński
z tatą Arturem
3 miejsce – Wiktor Bujalski
z tatą
Przejażdżka konno cieszyła się dużym zainteresowaniem

LIST ZE SZKOŁY
Drodzy Rodzice Uczniów
Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Ząbkach im. Jana Pawła II
ul. Harcerska 9
Dyrektor szkoły oraz nauczyciele składają podziękowania rodzicom, którzy wybrali naszą szkołę do dalszego
kształcenia swoich dzieci.
W roku szkolnym 2007–2008
przyjęliśmy 162 nowych uczniów, to kolejny raz więcej
niż w minionych latach.
Wzorem lat poprzednich
stworzymy młodzieży warunki do rozwoju i rzetelnego
zdobywania wiedzy. Będzie-

6

my wychowywać młodzież
w poszanowaniu tradycji
narodowej, wartości patriotycznych i duchowych.
Od kilku lat sukcesywnie
wzrastają osiągnięcia naszych
uczniów w egzaminach gimnazjalnych. Uczniowie odnoszą sukcesy w sporcie na arenie powiatu, województwa
i kraju. W konkursach językowych i przedmiotowych
zdobywają premiowane miejsca. To w naszej szkole, dzięki zaangażowaniu nauczyciela informatyki Pana Tomasza
Łukawskiego największa liczba uczniów w województwie mazowieckim, co roku
uzyskuje certyfikat ECDL

(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
W licznych konkursach i ważnych wydarzeniach związanych z naszym miastem często
zajmujemy pierwsze lokaty.
Kolejny rok we współpracy
z Klubem Sportowym „Dolcan” prowadzimy klasę sportową ze specjalnością piłki
nożnej. Stworzyliśmy klasy
z autorskimi programami
geografii i biologii, informatyki i matematyki. Uczniowie
z trudnościami w nabywaniu wiedzy mogą korzystać
z dodatkowych, nieodpłatnych zajęć. Rozszerzyliśmy
także ofertę zajęć pozalekcyjnych sportowych – basen,

rajdy, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, siłownia, fitness dla dziewcząt.
Dodatkowo dostępne będzie
kółko teatralne, dziennikarskie i fotograficzne. Nasza
młodzież rozwija swoje zdolności językowe uczestnicząc
w dodatkowych zajęciach
z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Uczniowie korzystają z letnich
i zimowych wyjazdów wypoczynkowych, organizowanych
przez nauczycielkę tej szkoły.
Kolejny rok realizujemy ogólnopolski projekt edukacyjny
„Trzymaj Formę”, którego
założeniem jest promocja
wśród młodzieży gimnazjalnej

zdrowego odżywiania i aktywizacja ruchowa. Do współpracy przy projekcie chcemy zaprosić lokalne firmy.
Z myślą o mieszkańcach
Ząbek, będziemy realizować podjęte wcześniej
działania proekologiczne.
Według oceny uczniów
i ich rodziców jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną.
Mamy nadzieję na kontynuowanie dalszej współpracy z Wami drodzy rodzice
w zakresie wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa
naszych uczniów.
Dyrektor Szkoły oraz
Nauczyciele

OBÓZ HUFCA ZHP ZĄBKI
Harcerze Hufca Ząbki oraz
podopieczni Świetlicy Środowiskowej nr 1 i Świetlicy nr 2
spędzili trzy tygodnie wakacji
nad pięknym jeziorem Nożyce,
w pobliżu miejscowości Piasutno na Mazurach. W tym roku
na obozie przebywało 116
osób, w tym 102 uczestników.
Pogoda nas nie rozpieszczała,
a mimo to udało się nam ten
czas spędzić aktywnie i atrakcyjnie. W tym roku nasz obóz
był zorganizowany na zasadzie
zgrupowania dwóch podobozów. W podobozie, „Pasieka”
odpoczywali harcerze z 7 DH
Tajemnica i 25 DH Polaris. Ich program nawiązywał
do tematyki II wojny światowej,
a szczególnie Powstania Warszawskiego. Ponadto był kontynuacją zajęć śródrocznych
tychże drużyn. Drugi podobóz
miał charakter integracyjny
i razem z harcerzami odpoczywali podopieczni Świetlic
Środowiskowych z Ząbek.
Nosił nazwę „Muzyry” i jego
program nawiązywał do tema-

tyki muzycznej. Uczestnicy
poznawali różne style muzyki,
instrumenty muzyczne i organizowali koncerty. Podczas
obozu realizowaliśmy również
zadania wynikające z poznawania i doskonalenia umiejętności harcerskich, takich jak
pionierka obozowa, samarytanka, terenoznawstwo i inne.
Uczestnicy zdobywali sprawności harcerskie, pełnili warty
i wachty w kuchni. Braliśmy
udział w licznych grach terenowych, zwiadach i biegach
patrolowych, podczas których mogli sprawdzić zdobyte
umiejętności. Poza tym zorganizowaliśmy wspólne dla
obydwu podobozów imprezy
takie jak Olimpiada Obozowa
czy Festiwal Piosenki w Operze Leśnej. Nowi uczestnicy
obozu podczas specjalnych
ceremonii chrztu zostali pasowani na obozowiczów. Wieczory spędzaliśmy na wspólnych ogniskach, kominkach
a nawet dyskotekach. W każdą
niedzielę dzięki miejscowemu

KOLONIE MURZASICHLE 2007
W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 spędzili
wakacje w lipcu na koloniach
w Murzasichle, koło Zakopanego. Mieszkaliśmy w pięknym pensjonacie, z którego

okien rozlegał się wspaniały
widok na Tatry. Codziennie
zwiedzaliśmy bliższą lub dalszą okolicę. Wchodziliśmy
do przepięknej Jaskini Bielskiej po stronie słowackiej.

Księdzu Proboszczowi odbywała się msza polowa. Podczas wycieczek zwiedziliśmy
Szczytno oraz Mikołajki. Byliśmy również w niesamowitym
miejscu zwanym „Galindia”,
gdzie zapoznaliśmy się z historią, tradycjami i zwyczajami
plemienia Galindów. W ostatnich dniach naszego pobytu
na obozie odwiedzili nas zna-

komici goście: Pan Burmistrz
Robert Perkowski z Narzeczoną, Pan Jerzy Boksznajder oraz
Pan Sylwester Marzoch wraz
z grupą młodzieży przemierzającą Mazury na rowerach.
Trzy tygodnie obozu minęły
nam zdecydowanie za szybko.
Pozostało nam wiele miłych
wspomnień, Komenda Hufca
ZHP i Kierownicy Świetlic

Środowiskowych w Ząbkach
składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji
naszego obozu a szczególnie:
Radzie Miasta Ząbki, Fundacji
„Pomóżmy Dzieciom" i Panu
Waldemarowi Krajewskiemu.

Pluskaliśmy się w wodzie
w parku wodnym w Zakopanem i w ogromnym kompleksie Tetralandii na Słowacji.
Mieliśmy okazję przejechać
się bryczkami nad urokliwe
Morskie Oko. Podziwialiśmy
Dolinę Chochołowską, pokonując dość długą trasę tramwajem, rowerami i oczywiście
piechotą. Piękną panoramę
Zakopanego
oglądaliśmy
z Gubałówki, gdzie do woli
szaleliśmy na torze saneczkowym. W wolnym czasie bawiliśmy się na pięknym boisku
z drewnianym placem zabaw
dla młodszych dzieci. Ganialiśmy ogromne stada owiec,
które pochodziły pod nasz
pensjonat. Zajadaliśmy się
galaretkami i „Słodką chwilą”
od pana Władka. A to właśnie dzięki Fundacji „Pan Władek” z Gdańska, uczniowie
naszej szkoły mogli podziwiać

w tamtym roku uroki Pomorza i Gdańska, a w tym roku
piękno gór. A dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Ząbki i Panu Robertowi
Perkowskiemu – Burmistrzo-

wi naszego Miasta mogliśmy
wszędzie podróżować autokarem, a koszt kolonii wynosił
50% przeciętnych wyjazdów.
Agnieszka Żochowska
Dorota Niemyjska

FANTASTYCZNY SOYKA NA PIKNIKU RODZINNYM W ZĄBKACH
Takiej imprezy jeszcze
w Fundacji „Dzieci Ulicy”
nie było... – jest to ocena (stałych już) uczestników naszych
corocznych, charytatywnych
pikników rodzinnych. W ostatnią niedzielę wakacji, 2 września br., mieszkańcy i wolontariusze Domu Adaptacyjnego
Fundacji zorganizowali IV Piknik Rodzinny dla dzieci (dorośli byli jedynie osobami towarzyszącymi). Głównym celem
organizatorów imprezy było
wyposażenie w wyprawki
szkolne 300 dzieci zgłoszonym przez Ośrodki Pomocy
Społecznej Zielonki, Kobyłki,
Marek i Ząbek – w tym miejscu dziękuję pracownikom
socjalnym w/w gmin za pomoc

w wydawaniu wyprawek. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała
rodzinnej zabawie. Całość, jak
co roku, otworzył uroczyście
Zbigniew Hołdys – patron Fundacji. Muzyka zespołu „Awa"
Wojtka Kajaka wprowadziła
słuchaczy w doskonały nastrój.
Następnie barwnie zaprezentowała się grupa taneczna
dzieci uchodźców z Czeczenii pod nazwą "Dzieci Wajnahów". Wszystkich zachwycił
pokaz sprawności użytkowej
psów policyjnych z Legionowa.
Współtwórca legendarnego
"Salonu Niezależnych", Jacek
Kleyff, przyjechał do nas prosto z koncertu w Suwałkach.
O godz. 16.00 na scenie pojawił się STASZEK SOYKA,

którego pieśni, z dreszczem
emocji, wysłuchała dorosła
część widowni. Na koniec dzieci i młodzież porwał do tańca
zespół "Contrast" z Wołomina.
Przez cały czas trwania imprezy nasi goście mogli posilić się
bigosem, kaszanką i kiełbaskami z grilla, a także ochłodzić
się lodami i napojami (gratis). Atrakcją była też loteria
fantowa oraz konkursy: tańca
i wyraźnego czytania (wręczono kilkaset nagród), a dla
maluchów – jazda konna.
Za bezinteresowny udział
w pikniku Fundacja „Dzieci Ulicy” dziękuje wszystkim
artystom oraz: SAS Institute
Polska, Dyrekcji i Pracownikom Szpitala „Drewnica”, Lat-

mannen Unibake, Marszałkowi Woj. Mazowieckiego, firmie
„Clipper", Laboratorium Kosmetycznemu „Joanna", firmie
Broplast, Pani Danucie Jasiń-

Komendantka Hufca
Elżbieta Klimkiewicz phm

skiej z Klembowa, Panu Jankowi „od koni”, firmie Inter
Graph s.c. Państwa Mirkowiczów z Ząbek, ząbkowskiej
Policji, harcerzom z Hufca
ZHP Wołomin oraz wolontariuszom.
l.m.
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ŚLADY WYDARZEŃ I LUDZI ZWIĄZANYCH
Z MIASTEM ZĄBKI
Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza wszystkie osoby interesujące się historią profesjonalnie, ale
też pasjonatów historii, do włączenia się w przygotowanie opracowania historycznego ukazującego miasto Ząbki na tle wydarzeń z historii kraju. Pragniemy zidentyfikować wszystkie ważne dla
historii miasta miejsca i ludzi z nim związanych. Naszym celem jest wydanie publikacji dokumentującej stan obecny, ale też ślady z historii. Materiały zebrane posłużą do upamiętnienia w
sposób trwały mapy miejsc i osób związanych z miastem Ząbki. Powoduje nami przekonanie,
iż pamięć, zwłaszcza wśród młodego pokolenia ząbkowian o historii swojej "małej ojczyzny"
może budować mocniejsze z nią więzi oraz zachęcać do zaangażowania się w życie wspólnoty mieszkańców. Wszystkie osoby mogące włączyć się w prace mające na celu przygotowanie
opracowania historyczno – albumowego, zapraszamy do współdziałania. Prosimy o kontakt w tej
sprawie: Elżbieta Niemczynowska – Kopyto (U.M.)- tel. 22 781 68 14, 15, 17w.125, 605 302 407,
e-mail: elzbieta.niemczynowska@zabki.pl
Referat Oświaty, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej (OKSiPS)

GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZĄBKACH
OGŁOSZENIE
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.

PODZIĘKOWANIA
Zarząd Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w Ząbkach serdecznie dziękuje za pomoc finansową w zorganizowaniu spotkania członków koła, które miało miejsce 15 września 2007 r, następującym osobom: Pani Dyrektor Wiktorii Wierzbie, Panu Burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu, Panu Kierownikowi Sylwestrowi
Marzochowi oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Panu Sławomirowi Skotnickiemu
za nieodpłatne udostępnienie lokalu Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.
Zarząd

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach zatrudni pracownika obsługi
na stanowisku „stopka” (przeprowadzający uczniów przez przejście dla
pieszych). Więcej informacji w sekretariacie szkoły – p. J. Wilczewska
tel. 022 781-60-66 w 20.

DYŻURY RADNYCH
Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W ZĄBKACH
Radni z ząbkowskiego Koła Platformy Obywatelskiej zapraszają na swoje dyżury
w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy drugi
poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30.

Janusz Chibowski

– radny powiatowy z Ząbek, kontakt: januszchibowski@wp.pl

Andrzej Chibowski

– radny.chibowski@zabki.pl

Tomasz Kalata

– radny.kalata@zabki.pl

MOK ZAPRASZA
PRACOWNIA RYSUNKU
I MALARSTWA
I zajęcia:
10.09.2007 godz.18:15
12.09.2007 godz.19:15 (dorośli)
13.09.2007 godz.18:15
14.09.2007 godz.16:00 i 18:00
MOK, ul. Słowackiego 10
WARSZTATY CERAMICZNE
dzieci, młodzież, dorośli
Zajęcia: czwartki godz. 18:00, MOK, ul.Słowackiego 10
INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
pianino, keyboard, Program lekcji dostosowany do indywidualnych zdolności oraz wieku uczestników.
Zajęcia – wtorki w godz. popołudniowych I zajęcia –
11.09.2007, MOK, ul. Słowackiego 10
INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA GITARZE
Zajęcia – poniedziałki lub czwartki w godz. popołudniowych
I spotkanie – 17 września, MOK, ul. Słowackiego 10
PRACOWNIA WITRAŻU
Zajęcia od środy 12 września w godz. 16.30 – 19.00
GRUPA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 6 lat,
W programie zajęć: plastyka, zabawa w teatr, nauka piosenek.
Zajęcia: wtorki i czwartki (od 18 września)
godz. 10:00, ul. Orla 8
PLASTYKA
Zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat
Zajęcia – czwartki (od 20 września) godz. 16:00, ul. Orla 8
NAUKA JĘZYKA MIGOWEGO
Zajęcia – piątki w godz. 17:00 – 19:00
(od 14 września) - MOK, ul. Słowackiego 10
TRENING PAMIĘCI I SZYBKIE CZYTANIE
Zajęcia – od października 2007 - MOK, ul. Słowackiego 10
BALET
Zajęcia dla dzieci. PONIEDZIAŁKI w godz. 16:45 – 17:30
– dzieci młodsze
17:30 – 18:30 – dzieci starsze I zajęcia – 10.09.2007, MOK,
ul. Orla 8
STUDIO TEATRALNE
Zajęcia obejmują: podstawy warsztatu, ćwiczenia z dramy,
realizację przedstawień teatralnych.
I zajęcia: MOK, ul. Orla 8 - 26.09.2007, godz.16:00
ZAJĘCIA RYTMICZNO-WOKALNE
dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (5 – 8 lat)
Zajęcia – od października 2007, MOK, ul. Orla 8
KÓŁKO SZACHOWE
Zajęcia od października 2007
KLUB TAŃCA NOWOCZESNEGO „FART”
Zajęcia: wtorki i czwartki, MOK, ul. Orla 8 (od 11 września)
godz. 17:00 – dzieci (5 – 8 lat)
godz. 18:00 – szkoły podst.
godz .19:00 – gimnazja
godz. 20:00 – electric boogie
NAUKA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Kurs całoroczny dla dzieci i dorosłych
Zajęcia - poniedziałki, ul. Orla 8 (od 10 września)
godz. 17:00 – dzieci, gr. początkująca
godz. 18:00 – dzieci, gr. średnio zaawansowana
godz. 19:00 – dorośli, gr. początkująca
godz. 20:00 – dorośli, gr. średniozaawansowana
CHÓR SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ”
- próby raz w tygodniu, MOK ul. Słowackiego 10
KLUB SENIORA
spotkania w pierwszą środę miesiąca
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
- zajęcia 2 razy w tygodniu, MOK, ul. Orla 8

Agnieszka Mastalerska – radna.mastalerska@zabki.pl
Krzysztof Murawski

– radny.krzysztofmurawski@zabki.pl

Chętnie wysłuchamy Państwa opinii, zajmiemy się zgłaszanymi wnioskami i pomożemy
w sprawach dotyczących naszej gminy.
Agnieszka Mastalerska
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Domel. Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki
automatyczne, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, 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.

