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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

I sesja Rady Miasta Ząbki

Prezydium Rady Miasta Ząbki. Od lewej wiceprzewodniczący Tomasz Kalata (PO), przewodniczący
Krzysztof Bławdziewicz (PiS), wiceprzewodniczący Wojciech Gut (KWS)
Uroczysta sesja Miasta Ząbki odbyła się 2 grudnia,
w nowoczesnym gmachu Przedszkola nr 3 przy ul. Westerplatte. Sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny
Paweł Poboży. Na początku przewodnicząca miejskiej
komisji wyborczej Małgorzata Murawska wręczyła

wszystkim radnym zaświadczenie o uzyskaniu mandatu. Następnie najmłodszy z radnych Paweł Dominik
Uściński odczytał rotę przysięgi, a każdy z radnych
potwierdził jej słowa stwierdzeniem: „Ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”.
dokończeniena str. 8
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ZAPOWIEDZI

Urząd w wigilię
Informuję, że w dniu 24 grudnia Urząd Miasta Ząbki będzie nieczynny. Jest to dzień wolny w zamian za 25 grudnia 2010 r. - dzień
świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela.
Sekretarz Miasta Ząbki

Masz problem z alkoholem?

Chcesz porozmawiać z osobą, której choroba ta nie jest obca?
Przyjdź lub zadzwoń w każdy wtorek w godz. 18.00 - 20.00
Punkt Konsultacyjny Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ząbki, ul. 3 Maja 14/16, tel. 22/ 781 63 61.
Zapewniam pełną anonimowość.
Andrzej.

Nadchodzące imprezy

Kulturalne:
19 grudnia 2010 - Betlejemskie Światełko Pokoju
8 stycznia 2011 – Festiwal Kolęd i Pastorałek
14 stycznia 2011 - II Konkurs Kolęd Obcojęzycznych
19 stycznia 2011- II Konkurs Jasełek „Dzieciaki z wesołą nowiną”
Sportowe:
18 grudnia 2010 - Mikołajkowy turniej piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych – godz. 9.00 (hala sportowa Gimnazjum nr 1, ul. Harcerska 9)

Idź do
Teatru

– pomóż
dzieciom
Fundacja ... and I am up! i Teatr Rampa zapraszają na spektakl
charytatywny „A my do Betlejem” Przedstawienie odbędzie
się w dniu 18 grudnia 2010 r. o
godz. 19.00 w Teatrze Rampa na
Targówku.
Dochód ze sprzedaży zaproszeń
- cegiełek jest przeznaczony na
szczytny cel reaktywacji poradni
dla dzieci z dodatkowym chromosomem (z Zespołem Downa)
przy Pomniku - Centrum Zdrowia
Dziecka.
Bilety można nabyć w kasie Teatru Rampa (22 – 679 50 51) lub
bezpośrednio w Fundacji AND I
AM UP! Serdecznie zapraszamy.

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. 22 781 68 14 do 17
druk: „REGIS’’ Sp. z o.o. Kobyłka, ul. Napoleona 4, tel. 22 786 94 70
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.
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FUNDACJA
ORANGE DLA
BIBLIOTEK
Fundacja Orange jest sponsorem Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach.
Dzięki funduszom z Programu Orange, biblioteka mogła
zmodernizować istniejącą sieć
komputerową oraz organizować zajęcia z obsługi Internetu i komputera dla seniorów z
naszego miasta. Modernizacja
sieci komputerowej znacznie
usprawni dostęp do Internetu
wszystkim użytkownikom biblioteki.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 9
poniedziałki: godz. 1600-1800
piątki: godz.: 800-1000
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W tych wyjątkowych dniach oczekiwania
na Boże Narodzenie,
Koło Przyjaciół Radia Maryja

Świąt wypełnionych
radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku 2011
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia
życzą
Krzysztof Bławdziewicz
Przewodniczący Rady
Miasta Ząbki

Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

przy paraﬁi Św. Trójcy życzy swoim członkom,
opiekunowi ks.kan.Edwardowi Kowarze,
animatorowi duchowemu ks.prał.Tadeuszowi Karolakowi, wszystkim
kapłanom, siostrom zakonnym,
zespołom paraﬁalnym, władzom miasta i wszystkim mieszkańcom Ząbek Błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Najświętszej, zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń,
satysfakcji i wielu osiągnięć zawodowych.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło miłości, wewnętrznego pokoju,
zrozumienia i ciepłej
rodzinnej atmosfery. A napełnieni zaduma nad
minionym czasem, z nadzieją patrząc na lepszy 2011 Rok,
spieszmy do żłóbka powitać nowo narodzoną Bożą Dziecinę.
Niech to spotkanie da nam siłę i moc do pokonywania trudów życia codziennego.
Z radością dzielę się z Państwem białym chlebem wigilijnego opłatka, a
świąteczne życzenia z serca płynące niech poniesie melodia kolęd
i moc Bożej Łaski.

WESOŁYCH ŚWIĄT I
BŁOGOSŁAWIONEGO NOWEGO ROKU
ŻYCZĄ:

Przewodnicząca K.P.R.M. Danuta Filipiak-Kowalczyk
wraz z mężem.
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Nasz Mieszkaniec
Starostą Wołomińskim!
Rozmowa ze starostą Piotrem Uścińskim
już wiosną. Zastanowimy się ewentualnie nad prowadzeniem prac w
wakacje, kiedy ruch pojazdów będzie mniejszy.
Zdaniem mieszkańców wiele dróg powiatowych jest źle oznakowanych (szczególnie chodzi o miejsca w pobliżu przejść dla pieszych). Czy jest możliwość poprawić ten stan rzeczy?
Oczywiście, oznakowanie przejść dla pieszych jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa. Już w tym roku udało się
doprowadzić do odnowienia przejść dla pieszych w wielu miejscach.
Będziemy sukcesywnie uzupełniać brakujące znaki i malować pasy.
Nie mniej ważne jest także bieżące utrzymanie stanu nawierzchni
dróg: łatanie dziur, odtwarzanie warstw ścieralnych asfaltu, po prostu
prace konserwacyjne.
Jakie inne powiatowe inwestycje mogą być zrealizowane w Ząbkach w najbliższej kadencji?

Jest Pan pierwszym Starostą Wołomińskim, który pochodzi spoza
Wołomina, a dokładnie z Ząbek. Bez wątpienia to duża nobilitacja dla Pana osobiście, ale również i duże wyróżnienie dla naszego
Miasta.
Nie traktuję tego jako osobistej nobilitacji, a już na pewno nie uważa
tego za sukces moja żona, która już martwi się, że będę mniej czasu poświęcał rodzinie. Starosta bowiem pracuje często 7 dni w tygodniu i to do
późnych godzin wieczornych. Dla mieszkańców Ząbek jest to faktycznie
nowa okoliczność i mam nadzieję, że dzisiejsza radość z objęcia funkcji
przez mieszkańca naszego Miasta zamieni się w radość z konkretnych
działań, jakie zrobimy wspólnie z radnymi powiatowymi Ryszardem
Walczakiem i Januszem Chibowskim dla Ząbek w tej kadencji.
Na terenie Ząbek istnieje kilka dróg powiatowych, których starostwo jest bezpośrednim zarządcą. Jedną z najważniejszych inwestycji powiatowych była w poprzedniej kadencji budowa ul. Batorego.
Wybudowane zostały już dwa etapy. Poprzednie władze zapewniały,
że kolejny ostatni etap będzie kontynuowany w przyszłym roku?
Czy Pan jako nowy starosta podtrzymuje to stanowisko?
Kolejny etap modernizacji Batorego jest w projekcie budżetu na 2011
rok. Jeśli uda się przyjąć budżet w styczniu i inwestycja ta zostanie
uwzględniona przez radę, to liczę, że prace budowlane mogą ruszyć
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Poza kontynuacją modernizacji Batorego jest kilka rozpoczętych
inwestycji w Ząbkach. Rozpoczętych na razie w sensie formalnym
poprzez opracowywanie projektowe. Powiat jest w trakcie projektowania modernizacji ulicy Szpitalnej. To bardzo ważna inwestycja,
która poprawi bezpieczeństwo na tej ruchliwej ulicy. Najważniejsze
w przebudowie Szpitalnej będzie odsunięcie drogi od zabudowań i
wybudowanie szerokiego chodnika od strony posesji. W tym celu została już wydzielona część gruntu za ogrodzeniem szpitala. Szpitalna
wraz z przebudową części Rychlińskiego i Wojska Polskiego pozwoli
na utworzenie nowoczesnego ciągu aż do planowanego tunelu. Bardzo
ważny jest również kompleksowy remont nawierzchni ulicy Piłsudskiego wraz z chodnikami. Czy to wszystko uda się zrealizować w tej
kadencji? Nie obiecuję, pamiętajmy bowiem, że powiat to 12 gmin,
setki kilometrów dróg powiatowych, a budżet powiatu jest niestety
ograniczony. Wyboru inwestycji dokonuje w wieloletnim planie i projektach budżetów Rada Powiatu, a więc jako radny reprezentujący w
powiecie Ząbki liczę na współpracę w tym zakresie z pozostałymi
radnymi z naszego Miasta. Jako Starosta będę starał się rozważać zasadność inwestycji w poszczególnych gminach według obiektywnych
kryteriów, jestem bowiem Starostą całego powiatu.
W swoim czasie dużo mówiło się o potrzebie stworzenia szkoły średniej w Ząbkach. W związku z tym, że najczęściej organem
prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych jest powiat, byłaby
konieczność zainicjowania działań przez władze starostwa. Czy
będzie Pan rozważał taką możliwość?
Zamierzam zainicjować poważną dyskusję w sprawie uruchomienia
w Ząbkach szkoły średniej. Przyznam się, że gdy w kampanii wyborczej przedstawiłem taki pomysł spotkałem się z różnymi reakcjami.
Część mieszańców uważa to za bardzo dobry pomysł, inni uważają,
że jest to pomysł skazany na porażkę, gdyż młodzież i tak wybierze warszawskie szkoły. Trzeba te skrajne opinie traktować poważnie. Dlatego potrzebna jest rozmowa, w której udział powinni wziąć
Pan Burmistrz, dyrektorzy ząbkowskich gimnazjów, przedstawiciele
rodziców, trzeba wsłuchać się również w potrzeby wyrażane przez
młodzież. Dopiero gdy będziemy pewni, że szkoła taka ma szanse powodzenia możemy angażować się w jej uruchamianie.
Dziękuję za rozmowę.
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26 tys. mieszkańców
w Ząbkach
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Co zrobić z nadmiarem śniegu?

Podczas pierwszej inauguracyjnej
sesji przewodniczący rady Krzysztof
Bławdziewicz oraz burmistrz Robert
Perkowski uhonorowali specjalnymi podziękowaniami p. Dominikę Przytulską,
która jest 26 – tysięczną osobą zameldowaną w Ząbkach.
Formalnie Ząbki z uwagi na liczbę
mieszkańców są drugim co do wielkości miastem w powiecie wołomińskim.
Faktycznie jednak miasto zamieszkuje
więcej osób niż nawet w Wołominie.
Szacuje się, że liczba może sięgać nawet
45 tys. mieszkańców. Nie wszyscy jednak są zameldowani w Ząbkach. Fakt ten negatywnie wpływa na budżet miasta.
Gdyby wszyscy zamieszkujący w Ząbkach zameldowali się, to do kasy miejskiej wpłynęłoby dodatkowo kilkanaście mln zł.
red.

Kolejna transza unijnych
środków – 4 mln zł
Dokładnie miesiąc temu informowaliśmy o I transzy środków unijnych, które wpłynęły do kasy miejskiej za realizację I i II etapu projektu przebudowy głównych dróg w Ząbkach w wysokości ponad 5,5
mln zł. Natomiast 9 grudnia budżet Ząbek zasiliły kolejne pieniądze,
refundujące wydatki dokonane w ramach wspomnianych projektów
drogowych.
W sumie ﬁzycznie wpłynęło już niemal 10 mln zł. Jest to zaledwie
niewielka część wszystkich środków unijnych, które pozyskało Miasto. Przypomnijmy, na budowę kilkunastu głównych dróg gminnych,
budowę tunelu pod torami kolejowymi oraz pływalni miejskiej Ząbki
pozyskały prawie 60 mln zł. W związku z tym w niedalekiej przyszłości
sukcesywnie będą spływać kolejne środki ﬁnansowe.
red.

Zima w pełni. Obﬁte opady śniegu i dość niska temperatura powodują,
że śnieżna pokrywa staje się coraz to grubsza. Zapewne dobra to informacja dla miłośników zimy, ale niekoniecznie dla kierowców i pieszych.
Konieczność odśnieżania dróg, chodników i prywatnych posesji prowadzi czasem do sytuacji, że nie wiadomo, co zrobić z zalegającym śniegiem,
gdzie go zrzucić. Niektórzy „zaradni” mieszkańcy wywożą biały puch na
pobliskie, sąsiadujące tereny. Jednak właściciele tych najczęściej prywatnych nieruchomości nie zawsze zgadzają się na to.
Aby wykluczyć ewentualne spory, Urząd Miasta wyznaczył dwa miejsca na składowanie zalegającego na chodnikach śniegu. Mieszkańcy Ząbek mogą wywozić zalegający śnieg na tereny położone na skraju lasu:
1)na końcu ul. Herberta
2)przy drodze dojazdowej do Nowego Cmentarza.
Jednocześnie organizatorzy akcji proszą, aby śnieg wyrzucać w sposób
nie utrudniający komunikacji oraz umożliwiający innym jego składowanie.
Miejsca te służą jedynie do składowania śniegu, więc zabrania się, pod
karą administracyjną, wyrzucania tam śmieci.
Przy tej okazji warto przypomnieć, że za jakość odśnieżania odpowiada
wiele podmiotów. Drogi są podległe właściwemu zarządcy (gmina, powiat, województwo).
Natomiast za chodniki w dużej mierze odpowiadają sami mieszkańcy,
którzy są właścicielami posesji bezpośrednio przylegających do chodników. Szczegółowo reguluje to ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach. Poniżej zamieszczamy stosowny fragment:
"Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez:
(...)
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie
jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony
red.
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".

Pozwolenie na budowę
basenu miejskiego
9 grudnia nowy starosta wołomiński Piotr Uściński podpisał decyzję
o wydaniu pozwolenia na budowę miejskiej pływalni. Jest to już jeden z
ostatnich formalnych etapów przygotowania calej inwestycji do realizacji.
- W chwili obecnej jest przygotowywana dokumentacja przetargowa na
budowę tego miejskiego obiektu. Jeszcze zimą będzie ogłoszony przetarg
na wybór wykonawcy – informuje burmistrz Robert Perkowski.
red.

5

CO SŁYCHAĆ

KONFERENCJA

www.zabki.pl

III KONFERENCJA I WARSZTATY
SZKOLENIOWO-METODYCZNE
Elektroniczna rzeczywistość

Wychowanie i edukacja w cyberprzestrzeni - szanse i zagrożenia
12 stycznia 2011 rok

Organizator Honorowy: Burmistrz Miasta Ząbki
Organizatorzy i Realizatorzy Projektu:
Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach;
Instytut Nowoczesnej Edukacji w Warszawie,
Patronat: Mazowiecki Kurator Oświaty
Patronat Medialny: Wydawnictwo „Wolters Kluwer” wydawca „Dyrektor Szkoły”, wydawnictwo Net Konkret; Gazeta -Co słychać i Moja Gazeta
Regionalna; Życie Powiatu Wołomińskiego i Wieści Podwarszawskie
Adresaci:
Rodzice i Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach i szkół Miasta Ząbki
Zaproszeni od udziału w projekcie:
Przedstawiciel samorządów lokalnych, Rodzice, Pedagodzy i Dyrektorzy szkół z powiatu wołomińskiego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
instytucje wspierające oświatę, stowarzyszenia działające na rzecz oświaty, Policja, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodki
opieki społecznej, świetlice środowiskowe oraz inne instytucje działające na rzecz oświaty;
CEL PROJEKTU
Uświadomienie szans edukacyjnych wynikających z korzystania przez nauczycieli rodziców i uczniów z nowoczesnej technologii,
Wykorzystanie różnych sposobów komunikacji w celu zwiększenia efektywności kształcenia,
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczania innowacyjnym, jako skuteczniejszym źródłem przekazywania wiedzy,
Zaangażowanie rodziców w nowoczesny system nauczania,
Poznanie sposobów zapobiegania zagrożeniom z sieci Internet;
Przebieg konferencji:
14:30–15:00 Przywitanie uczestników – Robert Perkowski, Karol Małolepszy i Grzegorz Pytkowski .Określenie celów konferencji, wypracowanych
efektów w dwóch edycjach i określenie co w szkole się zmieniło od ostatniej konferencji ( Moodle)- Platforma edukacyjna w publicznym Gimnazjum
nr 1 Ząbkach
15:00 – 15:20 Platforma oświatowa i jej wykorzystanie w pracy organu prowadzącego- prowadzący Firma Vulcan – lider oprogramowania dla oświaty
15:20 – 15:40 Ośrodek Edukacji i zastosowań komputerów jako partner we wdrażaniu systemów informatycznych w szkołach - prowadzący OEIiZK
Warszawa
15:40 – 16:00 Narzędzia wspierające prace szkoły w zakresie doradztwa zawodowego –Centrum Metodyczne ECORYS
16:00 –16:15 – Przerwa kawowa
16:15- 17:00 Dopalacze - ich wpływ na rozwój człowieka. Dostępność dopalaczy w sieci
Internet – prof. dr hab.n .farm. Jolanta Zawilska
17:00- 18:30 Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie zarządzania sobą. Kto
odkryje mój talent – prowadzący Renata Gut
18:30- Zakończenie konferencji i wydanie certyﬁkatów uczestnictwa
W trakcie konferencji od 14:30 do 19:00 w salach informatycznych otwarte będą następujące laboratoria ćwiczeniowe i stoiska informacyjne
Platforma Moodle i jej zastosowanie w codziennej praktyce – PG1prowadzący – Marcin Pawlik i Anna Gosk Jastrzębksa
Platforma edukacyjna w praktyce – Vulcan
Szkolenia z wykorzystaniem najnowszej technologii w tym wykorzystanie w projektach edukacyjnych - OEI iZK
Wykorzystanie oprogramowania dla doradców zawodowych w codziennej
praktyce –Centrum metodyczne ECORYS i Doradca zawodowy z Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Ząbkach Jolanta Maciążek
Nowe rozwiązania technologii informacyjnej – LG – prezentacja monitorów sieciowych
Tablice interaktywne w codziennej praktyce – Transfer Learning Solutions i Szkoła Pro Futuro
Audiobooki - Instytut Nowoczesnej Edukacji
Nowoczesne wydawnictwa dla oświaty Wolters Kluwers – wydawca dyrektora szkoły
19:00 - Zakończenie - Wydanie certyﬁkatu uczestnictwa
Osoby współpracujące:
Katarzyna Markowska - psycholog PG1
Jolanta Maciążek - doradca zawodowy
Joanna Pełszyk – pedagog PG1
Renata Koc –pedagog PG1
Marta Archita - strona internetowa, zaproszenia i wizualizacje
Jacek Pływaczewski obsługa informatyczna

Komitet organizacyjny
Karol Małolepszy Dyrektor PG1 – koordynator całości
Anna Saar Auerbach – PG1
Grzegorz Pytkowski - INE

Zasady uczestnictwa: Zgłoszenie w terminie do dnia 12 stycznia 2011, r Uczestnictwo nieodpłatne
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Odsłonięto pomnik i wyróżniono medalami
„Zło Dobrem Zwyciężaj”
W 180. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego został
odsłonięty pomnik z popiersiem
w brązie ks. prałata Wacława
Karłowicza i Stefana Melaka twórców Alei Chwały Olszynki
Grochowskiej.
Wizerunki te autorstwa artysty
rzeźbiarza Stefana Szwakopfa z
Warszawy umieszczono po bokach
krzyża, na którym widnieje napis:
„Aleja Chwały im. ks. Wacława
Karłowicza i Stefana Melaka.
Synowie Niepodległej Rzeczypospolitej twórcy Alei Chwały w
Olszynce Grochowskiej ks. Prałat
Wacław Karłowicz 1907 – 2007,
Stefan Melak 1946 – 2010, w
180 rocznice Powstania Listopadowego.
Krąg Pamięci Narodowej i Komitet Katyński Warszawa 28 listopada 2010”.
Następnie przy mogile poległych powstańców zostało odprawione nabożeństwo, któremu
przewodniczył zastępca Biskupa
Polowego Wojska Polskiego ks.
płk. Sławomir Żarski w asyście ks.

proboszcza Marka Uzdowskiego,
ks. Stanisława Małkowskiego i
innych.
Po zakończonej liturgii Andrzej
Melak - prezes Kręgu Pamięci Narodowej nadał Gwiazdę Wytrwałości śp. ks. prałatowi Wacławowi
Karłowiczowi, którą odebrała siostrzenica Maria Pladys.
Po odczytaniu krótkiej biograﬁi
generała Andrzeja Błasika, prezes
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki Ryszard
Walczak odczytał dyplom nadania
medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” z
wizerunkiem Błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki, śp. generałowi Andrzejowi Eugeniuszowi Błasikowi za wierna służbę Narodowi
i Ojczyźnie.
Odznaczenie to nadali w imieniu
komitetu i osobistości dotychczas
wyróżnionych: prezes komitetu
Ryszard Walczak, zastępca Biskupa Polowego Wojska Polskiego
ks. płk. Sławomir Żarski, ks. Stanisław Małkowski, prezes Kręgu
Pamięci Narodowej i Komitetu
Katyńskiego Andrzej Melak, wiceprezes komitetu Jan Marczak.

Medal wraz z dyplomem odebrała p. Ewa Błasik małżonka generała
poległego 10 kwietnia w katastroﬁe
narodowej pod Smoleńskiem, w której zginęła para prezydencka Maria
i Lech Kaczyńscy, Ryszard Kaczorowski -Prezydent RP na Uchodźctwie, Stefan Melak - prezes Komitetu
Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej, współtwórca Alei Chwały
w Olszynce Grochowskiej oraz 92
wybitne osobistości. Medalami „Zło

Ks. T. Karolak wyróżniony

Wieczór wspomnień o Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełuszko, podczas którego wyróżniono medalem „Zło Dobrem
Zwyciężaj” Ks. Prałata Tadeusza
Karolaka.
W Paraﬁi Miłosierdzia Bożego w
Ząbkach w dniu 7 listopada swoimi
wspomnieniami o Błogosławionym
Księdzu Jerzym Popiełuszko dzielili
się z mieszkańcami naszego miasta,
m.in.: ks. prałat Tadeusz Karolak, ks.

prałat Zygmunt Wirkowski - który
uczęszczał z ks. Jerzym Popiełuszko
do Liceum w Suchowoli, Jan Marczak
- od 25 lat prezes służby czuwającej
przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki (
hutnik, działacz „Solidarności”).
Na zaproszenie organizatorów ks.
proboszcza Andrzeja Kopczyńskiego
i Ryszarda Walczaka na ten wieczór
przybył również pan Rafał Wieczyński - reżyser i twórca ﬁlmu „Popiełuszko”, który opowiedział o swoich
niecodziennych przeżyciach przy re-

alizacji ﬁlmu „Popiełuszko - wolność
jest w nas”.
Po tych wspaniałych świadectwach
pan Andrzej Melak - prezes Komitetu
Katyńskiego w podzięce za wierną
służbę Kościołowi i Ojczyźnie wręczył Ryszardowi Walczakowi krzyżyk
katyński, po czym nastąpiło uroczyste
wyróżnienie medalem „Zło Dobrem
Zwyciężaj” księdza prałata Tadeusza
Karolaka - twórcy kościelnej służby
Totus Tuus, wieloletniego proboszcza
Paraﬁi Św. Trójcy w Ząbkach, pod
którego kierownictwem pracował ks.
Jerzy Popiełuszko w latach 1972 –
1975.
Wręczenia tego prestiżowego wyróżnienia dokonali: Ryszard Walczak
- prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki,
fundator medali, wnioskodawca. Jan
Marczak - prezes służby czuwającej
przy grobie męczennika, ks. Andrzej
Kopczyński -proboszcz Paraﬁi Miłosierdzia Bożego, ks. Zygmunt Wirkowski - proboszcz Paraﬁi Św. Izydora w Markach, p. Rafał Wieczyński
- laureat w/w medalu, Andrzej Melak

Dobrem Zwyciężaj” zostali również
wyróżnieni: Andrzej Melak, Arkadiusz Melak i Jan Waś -współtwórcy
Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej współrealizatorzy
wielu inicjatyw śp. Stefana Melaka,
który był jeszcze za życia wnioskodawcą tych wyróżnień.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci
Księdza Jerzego Popiełuszki

i Jan Waś z Kręgu Pamięci Narodowej
oraz burmistrz naszego miasta Robert
Perkowski.
Dziękując za wyróżnienie ks. prałat
Tadeusz Karolak nie krył zaskoczenia
dowartościowaniem jego zasług dla
Kościoła Świętego.
Dziękując za zaufanie i wybór do
Rady Powiatu Wołomińskiego pragnę
na to nadchodzące Boże Narodzenie
życzyć księżom proboszczom, kapłanom, ojcom Pallotynom, siostrom
zakonnym, nowo wybranym władzom samorządowym i wszystkim
mieszkańcom Ząbek wiele radości i
błogosławieństw Bożych na każdą
chwilę życia.
W to Boże Narodzenie wspomnijmy choć w modlitwie oﬁary narodowej tragedii w Smoleńsku i solidaryzujmy się z ich rodzinami dążącymi do
odkrycia prawdy i ukarania winnych
tego dramatycznego wydarzenia.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
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I sesja Rady
Miasta Ząbki
W dalszej kolejności odbyło się ślubowanie burmistrza Roberta Perkowskiego, wybranego już w I turze.
Następnie przystąpiono do wyboru prezydium rady. Jako pierwszego
wybrano przewodniczącego rady. Został nim Krzysztof Bławdziewicz,
który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. W tej kadencji zdecydowano powołać dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Wojciech Gut
oraz Tomasz Kalata.
MO

Burmistrz Robert Perkowski podczas ślubowania

Skład Rady Miasta Ząbki (kadencja 2010 – 2014)
Krzysztof J. Bławdziewicz - Przewodniczący RM
Wojciech Gut - Wiceprzewodniczący RM
Tomasz Kalata – Wiceprzewodniczący RM
Andrzej Chibowski
Joanna Dąbrowska
Zoﬁa Dąbrowska
Agnieszka Gmitrzuk
Maria Guzowska
Agnieszka M. Ignaczak
Monika Kamińska
Marcin J. Kubicki
Łukasz Kukiełka
Zyta Kurowska
Paweł Poboży
Wojciech Polkowski
Grzegorz Siwek
Waldemar Stachera
Robert Świątkiewicz
Paweł Uściński
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Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3
rozwijają zainteresowania informatyczne

Zajęcia z graﬁki komputerowej
Od listopada uczniowie klas szóstych mogą uczestniczyć w zajęciach
z graﬁki komputerowej, prowadzonych przez p. Cezarego Rodziewicza.
Podczas tych zajęć uczniowie uczą się projektować w 3D przy pomocy
narzędzia o nazwie Pov-Ray (Persistence of Vision Ray-Tracer) czyli tzw.
techniki rysowania światłem. Jest to program służący do tworzenia wysokiej jakości graﬁki trójwymiarowej. Zachęcamy uczniów do aktywnego
udziału w zajęciach, gdyż jest to przydatny wstęp do programowania.
Monika Kubacka-Żurek

Szkoła Podstawowa Nr 3 oferuje dla uczniów szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich są innowacyjne zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów. Są to „lekcje programowania robota” oraz
„graﬁka komputerowa”
Lekcje programowania robota
RoboCAMP to zajęcia, podczas których uczniowie poznają tajniki robotyki i programowania przy wykorzystaniu najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych do samodzielnego montażu. Tej formule nauczania
przewodzi zasada edukacji przez zabawę. Pod okiem instruktorów uczniowie klas IV - VI realizują zadania skonstruowania robota wg instrukcji,
a potem zaprogramowanie go do wykonania określonych czynności. Instruktorzy w sposób przystępny i atrakcyjny prezentują podstawowe zagadnienia programistyczne.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI.
Aneta Majewska

Kiermasz świąteczny w Szkole Podstawowej Nr 3
Tradycją naszej szkoły są coroczne kiermasze bożonarodzeniowe.
Aby tradycji stało się zadość również w tym roku, w dniach 7 – 13
grudnia w Szkole Podstawowej Nr
3 odbył się kiermasz z okazji Świąt
Bożego Narodzenia. Zorganizowany został przez dzieci i nauczycieli
świetlicy szkolnej. Dzieci pod kierunkiem wychowawców świetlicy
przygotowały wiele ciekawych
prac: bombki z masy solnej, aniołki, świeczniki, stroiki świąteczne,
choinki z szyszek oraz wiele innych

oryginalnych ozdób świątecznych.
Sprzedażą przygotowanych rzeczy zajmowały się dzieci ze świetlicy. Kiermasz cieszył się dużym
zainteresowaniem uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Zebraliśmy pokaźną sumę.
Dochód z kiermaszu zostanie
przeznaczony na zakup zabawek,
gier i artykułów szkolnych do naszej świetlicy.
K. Słowik
D. Siuchninska
I. Sudoł
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Na Stadionie Narodowym

Dnia 27.10.2010 klasa 5d ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w
Ząbkach, wraz z wychowawcą i opiekunami,
udała się na wycieczkę na budowę Stadionu
Narodowego w Warszawie. Miejscem zbiórki
była sąsiadująca z placem budowy siedziba
Narodowego Centrum Sportu (NCS), które
pełni nadzór nad realizacją projektu.

tysięcy miejsc na trybunach, 1765 miejsc parkingowych oraz jedyny w swoim rodzaju dach
linowy z rozsuwanymi membranami. W Narodowym Centrum Sportu obejrzeliśmy także
fragmenty przyszłej biało-czerwonej elewacji
oraz wypróbowaliśmy krzesełka, które zostaną
zamontowane na trybunach stadionu.

Powitał nas kierownik budowy, Krzysztof Owczarczyk, oraz jego współpracownicy
z Konsorcjum Alpine – Hydrobudowa, które jest
generalnym wykonawcą budowy stadionu. Zaprezentowali oni modele, przekroje i elementy
konstrukcji przyszłego stadionu. Dowiedzieliśmy się, że obiekt będzie miał 9 poziomów, na
których oprócz szatni dla zawodników, pomieszczeń dla komentatorów i centrum prasowego,
znajdą się także m.in.: sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe, klub kibica, ﬁtness club,
restauracje, kawiarnie, sklepy i dwupoziomowy
podziemny parking. Stadion będzie posiadał 55

Po włożeniu kasków ochronnych i kamizelek
odblaskowych weszliśmy na teren budowy Stadionu Narodowego. Z poziomu zero, czyli głównej promenady, mieliśmy okazję obserwować

Ostatnio wiele się mówi o niechęci młodzieży
do zajęć sportowych i wychowania ﬁzycznego.
Nie można tego powiedzieć o uczniach Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach.
Szeroka oferta pozalekcyjnych zajęć sportowych takich jak: gry zespołowe, badminton, taniec czy zajęcia na siłowni, pozwala młodzieży
aktywnie spędzać czas.

Dziewczęta i chłopcy z PG1 systematycznie
uczęszczają na zajęcia basenowe, w okresie
zimowym spotykają się na lodowisku, a dodatkowo każdego roku w ferie, organizowane są
obozy narciarsko-snowboardowe. W tym roku
w Tyliczu koło Krynicy Górskiej młodzież będzie doskonalić swoje umiejętności w sportach
zimowych.

pracę dźwigów i innych maszyn budowlanych,
przyglądać się trwającym robotom montażowym
i wykończeniowym. Podziwialiśmy wykonane
elementy konstrukcji stalowej dachu oraz imponujące rozmiary całej „bryły” stadionu.
Mieliśmy mnóstwo pytań do oprowadzających m.in. o szczegóły pracy inżynierów, sposób
użytkowania stadionu, terminy otwarcia obiektu
i planowanych imprez, rodzaj murawy na boisku
i wiele innych.
Na zakończenie stwierdziliśmy, że po zapoznaniu się z makietami w Narodowym Centrum
Sportu i wizycie na placu budowy jesteśmy już
w stanie wyobrazić sobie ostateczny wygląd Stadionu Narodowego.
Obiecaliśmy zjawić się ponownie na Stadionie Narodowym po jego uroczystym otwarciu,
na jednej z imprez sportowych lub kulturalnych.
Julia Gacka
uczennica 5d

Gimnazjaliści na sportowo
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Dla dzieci ważne jest dobre spożytkowanie
nadmiaru energii i wolnego czasu, a sport świetnie się do tego nadaje. Każdy może znaleźć w
nim coś dla siebie i starać się być aktywnym każdego dnia przez całe życie dla zdrowia, urody i
dobrego samopoczucia.
Małgorzata Piątkowska
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„A ludzie szli...”

W oczekiwaniu na pierwszą
gwiazdkę w naszych instytucjach
publicznych, szkołach czy miejscach pracy, tradycją już stały się
organizowane wspólne spotkania
wigilijne, które są wyrazem naszego
głębokiego przywiązania do Świąt
Bożego Narodzenia. Również nasze
ząbkowskie Koło Dzieci i Młodzie-

mi dziećmi Państwo Ambasadorowie
Węgier Róbert i Erika Kiss wraz z
towarzyszącymi osobami. Po razy
pierwszy gościł u nas przedstawiciel
Wojewody Mazowieckiego do spraw
organizacji pozarządowych Pan Andrzej Rybus- Tołłoczko oraz pełniący
od trzech dni Urząd Starosty Powiatu
Wołomińskiego Pan Piotr Uściski.
Nie zabrakło wśród nas gospodarza
naszego miasta Pana Burmistrza Roberta Perkowskiego, który uroczyście
rozpoczął nasze spotkanie.

jednak często przechodząc obok nich
obojętnie, nie zastanawia się nad ich
dalszym losem.
O potrzebie niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi, w niezwykle
emocjonalny sposób przypomniały
nam nasze dzieci, które w przepięknym przedstawieniu teatralnym,
przygotowanym pod kierunkiem
Pani Beaty Kurdy, zaprezentowały
sztukę p.t. „Dziewczynka z zapałkami”. Wszyscy dobrze znamy tą
bajkę z dzieciństwa- historia biednej
dziewczynki sprzedającej zapałki jest
doskonałym obrazem naszej obojętności na ludzkie cierpienie. Idąc prosto przed siebie, do naszych domów,
nie zauważamy, że obok nas ktoś
woła - „ Proszę, kup zapałki!”. Spojrzenie nic nas nie kosztuje, ale my: „
nie mamy czasu…”, „ nie mamy pieniędzy…”, „ idziemy na zakupy…”.
A dziewczynka z zapałkami czeka i
prosi o tak niewiele…
Po wzruszającym występie artystycznym zabrał głos Pan Andrzej
Rybus- Tołłoczko, który przypomniał,
żebyśmy w naszym codziennym życiu pamiętali o niesieniu pomocy
potrzebującym. Słów serdeczności
oraz podziwu dla naszych młodych

wymianie mikołajkowych upominków, przy wspólnym śpiewie kolęd
powitaliśmy Mikołaja, który zaprosił
dzieci do wspólnej, wesołej zabawy.
Spotkanie wigilijne dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich
dzieci i rodziców, po raz kolejny
uświetnił kiermasz prac, na którym
mieliśmy możliwość zaprezentować
swoje wytwory plastyczne wykonywane na zajęciach plastycznych w
Kole.
Na zakończenie chciałabym w
imieniu swoim oraz wszystkich rodziców serdecznie podziękować
przybyłym gościom, którzy wspierają naszą działalność na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
oraz za ciepłe słowa i zainteresowanie sprawami naszej placówki. Wyrazy wdzięczności kieruję także do
wszystkich osób, które czuwają nad
rozwojem talentów oraz osobowości
naszych dzieci, a także do wszystkich wolontariuszy, którzy bezinteresownie pomagają naszym dzieciom
oraz do wszystkich, którzy w każdy
możliwy sposób wspierają nasze
działania.
Sztuka, którą zaprezentowały nasi
młodzi artyści pokazuje nam, że

ży Niepełnosprawnej TPD w ciągu
ostatnich kilku tygodni przygotowywało się do spotkania związanego ze
Świętami Bożego Narodzenia pod
nazwą: ,,Kolędowanie z Mikołajem
przy choince”, które miało miejsce 4
grudnia 2010 roku. Główną częścią
uroczystości był występ artystyczny
naszych dzieci, które po raz pierwszy
miały możliwość zaprezentowania
swoich aktorskich możliwości na
scenie przed licznie zebraną publicznością i znamienitymi gośćmi, którzy
uświetnili naszą uroczystość swoją
obecnością. Swoją obecnością zaszczycili nas zaprzyjaźnieni z naszy-

Święta Bożego Narodzenia to czas,
w którym nasza uwaga w szczególny
sposób skupia się na drugim człowieku, potrzebującym pomocy oraz
dzieleniu się szczęściem posiadania
rodzinnego domu. Dla tych, którzy
mają z kim dzielić się opłatkiem przy
wigilijnym stole, Święta są czasem
przepełnionym radością oraz wzajemną życzliwością. Osoby, które czują
się samotne, chore lub opuszczone
przez bliskich, często nie mają możliwości zaznania ciepła domowego
ogniska. Każdy z nas widzi takich
ludzi na ulicy lub wie o ich istnieniu
w swoim najbliższym środowisku,

aktorów nie krył także Ambasador
Węgier - Pan Róbert Kiss.
W oczekiwaniu na spotkanie z
Mikołajem nasze dzieci, postanowiły
wyprzedzić zamiary oczekiwanego
gościa i same obdarowały naszych
gości własnoręcznie przygotowanymi prezentami.
Dla niepełnosprawnych dzieci
czekały prezenty w postaci pięknych
aniołków przygotowane przez dzieci z Przedszkola Nr 1 w Ząbkach,
które z kolei w dowód wdzięczności zostały obdarowane aniołkami
przygotowanymi przez nasze dzieci
na zajęciach w Kole. Po serdecznej

Święta mają sens, tylko wtedy, kiedy
dzielimy się z innymi. Tylko obecność drugiego człowieka, możliwość
niesienia pomocy potrzebującym
jest w stanie sprawić, że w Wigilię,
poczujemy radość, jaką niesie Boże
Narodzenie. Tej radości oraz wiele
ciepła z okazji zbliżających się Świąt
życzę, wszystkim Państwu z całego
serca, a w Nowym 2011 roku spełnienia wszystkich planów i wielu
sukcesów.

,, Kolędowanie z Mikołajem przy
choince” w Kole Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach

W imieniu rodziców oraz dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
Elżbieta Kołodziejek
Przewodnicząca Koła
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II Konkurs Kolęd Obcojęzycznych
Serdecznie zapraszamy uczniów ząbkowskich szkół do udziału w festiwalu kolęd anglo- i niemieckojęzycznych: Christmas time in a song , Weihnachtszeit im Lied
I. Cele konkursu:
popularyzacja kolęd angielskich i niemieckich, motywowanie uczniów do nauki języków obcych, uwrażliwienie na tradycje innych kultur , łączenie zdolności wokalnych i językowych
II. Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach , Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Ząbkach
III. Zasady uczestnictwa:
Festiwal ma formę konkursu, a jego adresatami są uczniowie ząbkowskich szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu występują w dwóch kategoriach wiekowych.
- uczniowie klas I – III,
- uczniowie klas IV – VI.
W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły składające się maksymalnie z sześciu osób.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej kolędy w języku angielskim
lub niemieckim (nie dłuższej niż 5 zwrotek).
Utwory mogą być wykonywane a cappella, lub z własnym akompaniamentem
(płyta CD, keyboard, gitara lub inny dowolny instrument).
IV. Etapy konkursu:
- Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placówki dokonują wyboru najlepszych solistów lub zespołów . Do finału każda szkoła typuje do 8 wykonawców (za „wykonawcę” uważa się solistę
lub zespół) bez względu na kategorię wiekową. Zgłoszenie wyłonionych w etapie szkolnym
kandydatów należy przesłać do 5 stycznia 2011, na załączonej karcie na adres
Miejski Ośrodek Kultury
05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10
tel /fax 22 781 64 30
- Etap II (finał) odbędzie się 14 stycznia (piątek) 2011 r. godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Ząbkach ul. Orla 8
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zaproszeni zostaną do udziału w Koncercie Laureatów,
który odbędzie się 16 stycznia (niedziela) godz. 16:30 w MOK ul. Orla 8
Oceny prezentacji konkursowych dokona niezależne Jury powołane przez organizatorów, które pod uwagę weźmie:
- dobór repertuaru
- prawidłową wymowę tekstu,
- wartość artystyczną prezentacji.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski
Literatury Ludowej i Rodzimej - Jadów 2010
Tegoroczna edycja konkursu przyciągnęła dużo więcej młodzieży niż w
latach ubiegłych. W samej kategorii "gimnazjalistów" wzięło udział ponad
30 osób. Bardzo nas to cieszy, gdyż taka wysoka frekwencja bardziej podkreśla nasze osiągnięcia. Ząbki reprezentowane były w tym roku przez 4
recytatorki- w tym tylko jedna w kategorii gimnazjum. Profesjonalne Jury
przyznawało oddzielnie punkty za "ludową prozę" i "rodzimy wiersz". Oto
nasze osiągnięcia:
1 miejsce (proza) - Anna Wiśniewska (kategoria gimnazjum)
2 miejsce ( wiersz) - Daria Nowacka (kategoria liceum)
2 miejsce (proza) -Małgorzata Książek (kategoria liceum)
3 miejsce (proza) -Aleksandra Kopania (kategoria liceum)
wyróżnienie (wiersz) - Anna Wiśniewska (kategoria gimnazjum)
Laureatom serdecznie gratulujemy.
MOK

Sukces uczennic Szkoły Podstawowej Nr 3 w konkursie
Piosenki Turystycznej „Dwukropek” w Zielonce
Dnia 6 listopada w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce odbył się konkurs piosenki o tematyce poetycko - turystycznej DWUKROPEK ZIELONKA. Przedstawiciele naszej szkoły w
składzie: wokal: Julia Czapla i Urszula Karwowska (uczennice klasy piątej), gitara: p. Tomasz
Łukawski, skrzypce: p. Agnieszka Janicka, wykonali utwory: "Oczekiwanie" - autor nieznany
oraz "Jesienną Zadumę" autorstwa Elżbiety Adamiak. Uczennice walcząc z Liceami i Gimnazjami, zdaniem Jury bezdyskusyjnie i jednogłośnie zwyciężyły czystością intonacyjną, dojrzałością wokalu i przemyślaną interpretacją utworów.
Agnieszka Janicka

O konkursie pisze Julka Czapla – uczestniczka konkursu:
Na lekcji muzyki pani nauczycielka zaproponowała mi udział w konkursie piosenki turystycznej, który miał się odbyć w Zielonce. Zgodziłam
się bez wahania. Pani od muzyki poinformowała
mnie, że będę śpiewała w duecie z koleżanką z
klasy. Występ miał odbyć się za miesiąc – mieliśmy mało czasu na przygotowanie.
Próby odbywały się codziennie. Brała w nich
udział pani od muzyki, która akompaniowała na
skrzypcach oraz pan dyrektor, który akompaniował na gitarze.
Po niespełna miesiącu przygotowań nadszedł
czas na występ w konkursie. Wiedząc jak ciężko
ćwiczyliśmy, byłam przekonana, że zaśpiewamy
dobrze, ale trema mnie do końca nie opuszczała.
W dniu występu spotkaliśmy się w naszej
szkole, by ostatni raz przećwiczyć do naszego

12

www.zabki.pl

występu. Po przybyciu na miejsce do Zielonki
jedna z nas musiała wylosować numerek kolejności występu, a że wylosowałyśmy numer
szósty mieliśmy trochę czasu do naszego wspólnego występu. Gdy wyszliśmy na scenę byłam
troszkę stremowana, ale podczas śpiewu trema
opadła. Zaśpiewałyśmy dwie piękne piosenki
i wyszło nam naprawdę nieźle, gdyż po ukończeniu ostatniej piosenki dostaliśmy ogromne
brawa. Było mi bardzo miło.
Po zakończonych występach jury udało się na
uzgodnienie werdyktu i wyłonienie zwycięzcy.
Po krótkim czasie komisja odczytała werdykt i
okazało się, że to właśnie my zajęliśmy pierwsze
miejsce. Ja i moja koleżanka Ula byłyśmy bardzo
zadowolone i dumne z siebie.
Julia Czapla, klasa Va

II Konkurs Jasełek

"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

Regulamin:
1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
2. Cele konkursu
- popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z
Bożym Narodzeniem
- rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
- rozwijanie zdolności artystycznych
3.Warunki uczestnictwa
-konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz
dzieci z zerówek szkolnych.
-prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut
-ustawienie scenograﬁi- czas ustawienia-do 5 minut
-karty zgłoszenia należy dostarczyć do 10 stycznia
2011 roku do:
MOK Ząbki ul. Słowackiego 10
tel/fax 22 781 64 30
4.Organizacja
-konkurs odbędzie się 19 stycznia 2011 w MOK przy
ul Orlej 8
informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana każdej grupie indywidualnie
5.Kryteria oceny
Profesjonalne jury oceniało będzie:
-zaangażowanie wszystkich aktorów występujących w
przedstawieniu
-dobór scenograﬁi i rekwizytów
-ogólny wyraz artystyczny

www.zabki.pl

SPORT

CO SŁYCHAĆ

Mikołajki z Sukcesem
W niedzielę, 12 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Szkoła Językowa SUKCES zorganizowała imprezę mikołajkową dla swoich
uczniów, na której przedstawiono także prezentację językowo-tanecznego
zimowiska SUKCES-HAKIEL.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji .
Spotkanie rozpoczął warsztat taneczny prowadzony przez Marcina Hakiela, po którym dzieci
rozbiegły się do mikołajowych stacji.
Na każdej z nich Lektorzy SUKCESU przygotowali różne ciekawe
konkurencje zarówno językowe, jak i sprawnościowe.
Mali zawodnicy z zapałem wykazywali się swoimi umiejętnościami, za
co otrzymywali pieczątki.
Punktem kulminacyjnym imprezy było spotkanie ze Świętym Mikołajem, któremu dzieci mogły pochwalić się zdobytymi pieczątkami a zadowolony Santa Claus obdarował je upominkami i zrobił ze wszystkimi
pamiątkowe zdjęcia.

III turniej tenisa stołowego z cyklu
Grand Prix'2010/2011 - edycja mikołajkowa

fot. Bogdan Śladowski

Po raz trzeci w dniu 4 grudnia
b.r. stanęli do rywalizacji tenisiści
stołowi startujący w cyklu Grand
Prix’ 2010/2011 pod patronatem
Burmistrza Miasta Ząbki. Przypomnijmy, że cały cykl Grand Prix
składa się z dziewięciu turniejów
odbywających się raz w miesiącu
przez cały rok szkolny na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.
W kategorii chłopców ze szkół
podstawowych ponownie najlep-

szy okazał się Maksymilian Góra,
który wyprzedził Pawła Kamińskiego i Jarosława Marciniaka. Dla
Maksa było to trzecie zwycięstwo
z rzędu.
Kategorię dziewcząt z gimnazjów wygrała Kinga Zdzierska
przed Katarzyną Bilig. Wśród
chłopców ze szkół gimnazjalnych
po raz drugi pierwsze miejsce
zajął Dominik Gawroński. Drugie miejsce zajął Kamil Marzec,

dzięki czemu objął prowadzenie
w klasyﬁkacji łącznej Grand Prix.
Trzecie miejsce zajął Mateusz
Maron. W kategorii open wśród
pań po raz pierwszy wystartowała
w turnieju i od razu triumfowała
Larysa Skrzypczak, która wyprzedziła Annę Ponichterę i prowadzącą w klasyﬁkacji łącznej Darię
Grom. Spośród 14 startujących
panów swój największy sukces w
cyklu Grand Prix odniósł Konrad
Jankowski. Wyprzedził on prowadzącego w cyklu G.P. Michała
Celińskiego i Mateusza Śledziewskiego, który dzięki trzeciemu
miejscu zachował również trzecie miejsce w ogólnej punktacji
Grand Prix.
Kolejny turniej już w przyszłym
roku. Dokładnie 8 stycznia 2011 r.
rozpocznie się kolejny, czwarty z
kolei turniej z cyklu Grand Prix, na
który serdecznie zapraszamy.

Wyniki III turnieju:
Kategoria:
chłopcy szkoła podstawowa:
1. Góra Maksymilian
2. Kamiński Paweł
3. Marciniak Jarosława
Kategoria:
dziewczęta gimnazja
1. Zdzierska Kinga
2. Bilig Katarzyna
Kategoria: chłopcy gimnazja
1. Gawroński Dominik
2. Marzec Kamil
3. Maron Mateusz
Kategoria: open kobiet
1. Skrzypczak Larysa
2. Ponichtera Anna
3. Grom Daria
Kategoria: open mężczyzn
1. Jankowski Karol
2. Celiński Michał
3. Śledziewski Mateusz

INFORMACJA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 ze zmianami)
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że został odwołany
drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego oznaczonej jako
część działek ewidencyjnych o numerach: 2/1, 2/4 z obrębu 03-30 i część
działki ewidencyjnych o numerze 45/8 z obrębu 03-23 o powierzchni 1890
m².
Powodem odwołania przetargu jest podanie błędnej informacji o terminie wydzierżawienia.
Nowy termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.
Urząd Miasta Ząbki
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 16 grudnia 2010 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Ząbki w roku 2011
w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz inne podmioty uprawnione,
o których mowa w art. 25 i 25a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej - na doﬁnansowanie prowadzenia pozaszkolnej
świetlicy edukacyjno - terapeutycznej (wysokość środków jest prognozowana)
I. Dotacje celowe z budżetu na ﬁnansowanie lub doﬁnansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ﬁnansów
publicznych w zakresie pomocy społecznej.
Zakres. Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno - terapeutycznej
1. Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i
młodzieży ze specyﬁcznymi trudnościami w nauce. (30 000,00)
Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu na w/w cel wynosi 30
000,00 zł. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków
zostanie określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2011 rok.
W roku 2010 wydatkowano na realizację zadania: „Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyﬁcznymi trudnościami
w nauce” – 32 000,00 zł.
(...)
V. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego
10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data stempla pocztowego) do dnia 7 stycznia
2011r. do godz. 16.00 Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane
pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich doﬁnansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa
wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ząbki: www.umzabki.bip.org.pl
(...)
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez
podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów
całkowitych zadania wskazanych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta
Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. –
tel. (022) 78-68-14 wew. 115.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

Ogłoszenie
Uprzejmie informuje,
że w dniach 10.12.2010
r. - 24.12.2010 r. została
zawarta umowa dzierżawy na grunt stanowiący
działkę ewid. nr 15 z obrębu 03-04 zgodnie ze
szkicem graﬁcznym jak
poniżej z przeznaczeniem
pod sprzedaż drzewek,
krzewów i ozdób świątecznych. Z uwagi na
powyższe zwracam się z
uprzejmą prośbą o nie parkowanie samochodów na
w/w gruncie.
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
w dniu 16 grudnia 2010 r.

ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na doﬁnansowanie
następujących zadań (wysokość środków jest prognozowana)
Zakres 1. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Konkurs na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i
młodzieży. (105 000,00)
W roku 2010 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - 85 700,00 zł.
Zakres 2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury
ﬁzycznej i sportu
w formach niekomercyjnych. (68 200,00)
W roku 2010 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w
zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu w formach niekomercyjnych - 70 000,00 zł.
Zakres 3. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ,
W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I
OSÓB
1. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni
wynika z problemu alkoholowego. (19 000,00)
W roku 2010 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w
zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób- 23 000,00 zł.
Zakres 4. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY MUZYCZNEJ
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów muzycznych. (4 000,00)
W roku 2010 zadanie: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania
kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów – 7 000 zł.
Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu na w/w cele została
podana w nawiasach. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczne
limity wydatków zostaną określone
w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2010 rok.
(...)
IV. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii
Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data stempla pocztowego) do dnia
7 stycznia 2011r. do godz. 16.00 Oferty złożone lub doręczone po terminie
nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez
otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych
nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich doﬁnansowania podejmuje Burmistrz
Miasta Ząbki, po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa
wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.umzabki.bip.org.pl
(...)
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu
bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia
kosztów całkowitych zadania wskazanych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza
Miasta Ząbki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof
Krajewski. – tel. (022) 78-68-14 wew. 115.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na
tablicach informacyjnych Urzędu.
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RADA NADZORCZA

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALEJ
W ZĄBKACH SP. Z O.O.

OGŁASZA KONKURS
na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU
wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe,
2) doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat,
3) biegła obsługa komputera i aplikacji biurowych,
4) dyspozycyjność,
5) pełnienie funkcji kierowniczej przez okres co najmniej 3 lat,
6) biegła znajomość Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce
komunalnej oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków,
wymagania pożądane:
1) wykształcenie techniczne lub ekonomiczne,
2) znajomość zasad rachunkowości,
3) doświadczenie w pracy w jednostce komunalnej lub jednostce samorządu terytorialnego.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu" należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. do
sekretariatu spółki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (liczy się data
wpływu do Spółki)
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

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 07.12.2010 r. Do
05.01.2011 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną w Ząbkach, ul. Pogodnej, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 18/27, z obrębu 0001-01-01 o
pow. 0,0975 ha objętą księgę nr WA1W/00009588/0. Osoby, których
interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do
Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/2008
Rady Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. - pok. 22 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 07.12.2010 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki
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Nabór do pracy

Rachmistrz Spisowy!
(zgłoszenia do 20 grudnia)
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny 2011
W związku z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277)
ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać
będą zadania spisowe na terenie Miasta Ząbki.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (studenci),
3) biegle znać język polski,
4) zamieszkiwać na terenie miasta Ząbki (dobra znajomość obszaru spisowego),
5) być w pełni sprawny ﬁzycznie ze względu na specyﬁkę pracy,
6) być dyspozycyjny, (praca ponad 3 miesiące),
7) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania
kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami,
wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
8) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, radzić sobie w sytuacjach konﬂiktowych,
9) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera i urządzeń typu
hand-held (smartfon, zaawansowany telefon komórkowy),
10) posiadać znajomość podstaw systemu GPS oraz posiadać umiejętność
praktycznego wykorzystania map cyfrowych.
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1) podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego,
w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, miejsce zatrudnienia lub nazwę
uczelni w przypadku studentów,
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły
średniej,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Oferty należy składać:
W formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20
grudnia 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Ząbki (kancelaria, pok. nr 6, parter) w kopertach z napisem "Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011". Dokumenty, które wpłyną
do Urzędu Miasta Ząbki po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne
nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji na BIP w zakładce:
Narodowy Spis Powszechny 2011,
oraz na stronie GUS:
http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

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 07.12.2010 r. Do 05.01.2011 r. wyłożony jest do
publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną w Ząbkach, ul. Pogodnej,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/11, z obrębu 0001-01-01 o pow. 0,1444 ha objętą księgę nr WA1W/00009574/9.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia
do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. - pok. 22 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 07.12.2010 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki
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