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17 maja odbył się, zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 
(w ramach akcji „Polska biega 2008”) wiosenny bieg. Na pięknej tra-
sie ząbkowskiego lasu oraz ulicami miasta 90 ochotników pobiegło na 
dystansie 3 km.

Zainteresowanie biegiem przerosło oczekiwania organizatorów. 
Wzięli w nim udział: uczniowie wszystkich szkół, spontanicznie przy-
byli mieszkańcy, dyrektor Gimnazjum Nr 1 Karol Małolepszy oraz 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Romańczuk. 
Najstarszym uczestnikiem był 54- letni mieszkaniec Ząbek. Najmłod-
szą uczestniczką zaś 4 - letnia Weronika Tomaszkiewicz, która biegła 
z tatą. Zwycięzcą biegu z czasem 14:21 został Michał Godlewski. II i 
III miejsca zajęli  gimnazjaliści z „Jedynki”: Andrzej Lewandowski z 
czasem 14:55 oraz Michał Stec - 15;06.

Bieg honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Ząbki Robert 
Perkowski, który dla najlepszych ufundował również nagrody rzeczo-
we (namioty i śpiwór).  

Dyrektor MOSiR -u ufundował pamiątkowe puchary za trzy pierwsze 
miejsca. Sponsorami imprezy byli ponadto: Małgorzata Kuczyńska, która 
poczęstowała uczestników biegu ciepłym bigosem oraz Jacek Pastewka, 
który ufundował pączki. Na trasie biegu częstował wszystkich biegną-
cych wodą mineralną anonimowy fundator, któremu bardzo dziękujemy.

Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy dyplom. Trzeba przy-
znać, że biegaczom dopisała piękna słoneczna pogoda i wspaniała at-
mosfera. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Zapraszamy do kolejnego 
biegu już jesienią.

red.

CAŁA POLSKA BIEGA W ZĄBKACH

PRG
USŁUGI GEODEZYJNE

• TYCZENIA
• PODZIAŁY

• MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

• INWENTARYZACJE 
POWYKONAWCZE

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000
022 781-45-81
022 781-70-51

prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
• EKG, spirometria

• badania pracowników
• badania kierowców

• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie

po uzgodnieniu wizyty 
pod telefonem: 

tel. 603 927 323
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Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech 
kategoriach:
- najładniejszy ogród
- najładniejszy balkon
-  najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej

Zgłoszenia udziału w konkursie należy 
dokonać za pośrednictwem odpowiedniego 
formularza do 31 lipca br., zostawiając go w 
Sekretariacie Urzędu Miasta. (Formularz zgło-
szeniowy dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu – www.zabki.pl, w następnym wydaniu 
będzie on zamieszczony również w gazecie).

Zgodnie z regulaminem konkursu zosta-
nie powołana komisja, która dokona oceny w 
okresie do 15 sierpnia.

Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród 
nastąpi we wrześniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
wrażliwych na naturalne piękno.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI OGŁASZA KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW

15 czerwca, z okazji Dni Ząbek, w Parku 
Miejskim odbędzie się tradycyjny fe-

styn. Główną atrakcją imprezy będzie koncert 
zespołu „Szymon Wydra & Carpe Diem”. 
Oprócz tego koncertu wystąpi zespół coverowy 
„Rezonans”, a także występy dzieci i młodzie-
ży z ząbkowskich szkół oraz popisy przedszko-
laków i prezentacje sekcji tanecznych MOK.

W czasie festynu poza sceną organizatorzy 
zapraszają do(na):

-  kącika z pracami dzieci i młodzieży koła 
niepełnosprawnych

- kawiarenki; 
- grill,loterię fantową
- harcerzy na grochówkę
- punktu Telepizzy
-  bazy MOK na konkurs plastyczny i prezen-

tacje prac powstałych w pracowni plastycz-
nej MOK

-  strefy Polskiego Stowarzyszenia Peda-
gogów i Animatorów KLANZA na za-
bawy rozwijające sprawność ruchową i 
manualną

-  zabawę z gliną pod kierunkiem instruktora 
z MOK

- stoisko z lodami
-  stragan z zabawkami dla dzieci młodszych
-  prezentacji z możliwością zakupu biżuterii
-  wioski słowiańskiej z możliwością pozna-

nia ówczesnej kultury i obyczajów
- punktu z watą cukrową
-  zabawy na zamku dmuchanym i w basenie 

z piłeczkami, przejażdżkę na małych samo-
chodach i karuzelę dla najmłodszych

-  obcowania z końmi- spacer na koniu

Serdecznie zapraszamy!
red.

SZYMON WYDRA W ZĄBKACH – JUŻ WKRÓTCE
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MIEJSKA PRZYCHODNIA 
ZDROWIA

W ZĄBKACH

Zaprasza do korzystania
z usług:

• podstawowa opieka zdrowotna
• stomatolog
• ginekolog
•  chirurg

Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67

Sklep „JULKA”
Ząbki

ul. Powstańców 44
ubranka, zabawki,
przybory szkolne,

papiernicze. 
www.julka.pl

Najnowsza publikacja „Dzieje Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Klee-

berga w Ząbkach” autorstwa Renaty Boryki 
Kwapisz  jest monografi ą opisującą historię 
najstarszej placówki oświatowej w Ząbkach 
na tle przeszłości i teraźniejszości miasta w 
latach 1862 – 2005. Opracowanie powstało 
z okazji obchodów 145. rocznicy utworzenia 
szkoły. Prof. dr hab. Romuald Turkowski nową 
publikację ocenił w sposób następujący:

„Praca Pani mgr Renaty Boryki Kwapisz 
dotyczy dziejów Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Ząbkach, ważnego ośrodka kształcenia mło-
dego pokolenia.

Rozprawa ta wpisuje się na bardzo dziś już licz-
ną listę monografi i opisujących przeszłość i teraź-
niejszość polskiej oświaty. Opracowanie to stanowi 
bowiem udane studium dotyczące dziejów oświaty 
w Ząbkach w XX wieku. Autorka nie zapomniała 
również odnieść się do lokalnych tradycji oświato-
wych sięgających drugiej połowy XIX wieku.

Opierając się o dość szeroki materiał archi-
walny z zasobów archiwum szkolnego, zdo-
łała pokazać w miarę możliwości całokształt 
życia szkolnego.

Ograniczona baza źródłowa – bo wiele ma-
teriałów nie zachowało się – siłą rzeczy zmusiła 
Autorkę do skupienia się na współczesnych dzie-
jach tej placówki. Pani Renata Boryka Kwapisz 
przedstawiła historie szkoły w układzie chrono-

logicznym, wpisując ją w dzieje społeczno – po-
lityczne i oświatowe Polski w XX wieku.

Myślę, że w sposób interesujący przeniosła na 
strony swojej rozprawy i utrwaliła dla potomności 
tak przecież ulotne chwile spędzone w tej szkole, 
ale pamiętane do końca życia przez uczniów i 
nauczycieli.Jest to też dobry przykład współdzia-
łania naukowego Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Warszawskiego ze środowiskiem na-
uczycielskim Warszawy dotyczącym badań nad 
dziejami oświaty polskiej w skali regionalnej.

Wydaje mi się, że rozprawa ta pozwoli ucz-
niom i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Ząbkach zapoznać się z jej przeszłością.

Absolwentom i byłym nauczycielom po-
zwoli powrócić 
pamięcią choć na 
chwilę do przeżyć 
osobistych związa-
nych z tą placówką 
oświatową”.

Dla miłośników 
historii lokalnej po-
jawienie się nowego 
opracowania to bar-
dzo dobra wiado-
mość. Trzeba mieć 
nadzieję, że pojawią 
się kolejne.  

red.

NOWA KSIĄŻKA O HISTORII ZĄBEK XXV SESJA 
RADY MIEJSKIEJ

29 kwietnia odbyła się XXV sesja Rady 
Miejskiej, podczas której podjęto na-

stępujące uchwały: 

–  w sprawie wprowadzenia zmian do bu-
dżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

–  w sprawie udzielenia Samorządowi 
Województwa Mazowieckiego pomo-
cy finansowej w formie dotacji celo-
wej z budżetu miasta na dofinansowa-
nie zadania i zakupu inwestycyjnego 
Samorządu Województwa Mazowie-
ckiego, polegającego na opracowaniu 
projektu czasowej organizacji ruchu, 
aktualizacji kosztorysów oraz podzia-
łu na etapy projektu modernizacji ul. 
Ks. Skorupki w Ząbkach

–  w sprawie wyrażenia zgody na podpisa-
nie porozumienia dotyczącego budowy 
tunelu drogowego pod torami kolejowy-
mi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla 
w Ząbkach

–  w sprawie zmiany siedziby Przedszkola 
Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach

–  w sprawie utworzenia przy ul. Kościelnej 
w Ząbkach fi lii Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Franciszka Kleeberga 

–  zmieniająca uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia kredytów długotermino-
wych w roku budżetowym 2008 z 
przeznaczeniem na realizację zadań 
inwestycyjnych

–  w sprawie zaciągnięcia kredytów długo-
terminowych w roku budżetowym 2008 z 
przeznaczeniem na realizację zadań  in-
westycyjnych

–  w sprawie zaciągnięcia kredytów długo-
terminowych w roku budżetowym 2008 
z przeznaczeniem na realizację zadań in-
westycyjnych 

–  w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Ząbki za rok 2007

NOWE PRZEDSZKOLE
PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Z¹bki, ul. Saperów 6
tel 788 386 288
692 714 670

www.bajkazabki.eu
biuro@bajkazabki.eu
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LEK NA ZĄBKOWSKIE DROGI

Stan ząbkowskich dróg nie jest najlepszy. 
Jezdnie, szczególnie po okresie zimowym 

wymagają bardzo dokładnej konserwacji. Wy-
rwy w jezdniach to dla kierowców największe 
przekleństwo. Niejednokrotnie przyczynia-
ją się one do szybkiego niszczenia podwozi 
samochodowych. Ponadto powstałe dziury 
bardzo szybko się powiększają, stwarzając 
większe niebezpieczeństwo, a dodatkowo są 
też trudniejsze w naprawach. Dlatego władze 
Ząbek postanowiły, że zakupią odpowied-
ni sprzęt do napraw nawierzchni drogowej i 
wszelkie remonty drogowe (drogi gminne) 
będą realizowały we własnym zakresie. Dotąd 
roboty te były zlecane zewnętrznej fi rmie.

Zdaniem burmistrza Roberta Perkowskiego 
zakup takiego sprzętu dość szybko się zwróci, 
a naprawy zostaną wykonane lepiej i szybciej, 
bo sprzęt i pracownicy są na miejscu. 

Nowy remonter drogowy już pracuje na 
ząbkowskich drogach. Sprzęt warty ponad 
400 tys. zł jest w pełni zautomatyzowany. 
Jednorazowo może być załadowany 5 tonami 
grysu bazaltowego oraz 1 tys. litrów specjal-
nej emulsji, co starcza na dwa tygodnie pracy. 

Wszelkie ubytki w jezdniach, których 
zarządcą jest gmina, należy zgłaszać do 
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Ząb-
kach. Naprawy będą wykonywane w moż-
liwie najkrótszym czasie (oczywiste jest, że 

potężna maszyna nie będzie wyjeżdżała do 
jednej wyrwy).

Dodatkową zaletą sprzętu jest jego funk-
cjonalność. Po niewielkim przezbrojeniu może 
on zimą służyć jako pługo – piaskarka.

red.

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 95c

zapewnia
− indywidualne podejście do ucznia

− wysoki poziom nauczania
− cztery posiłki dziennie
− opiekę od 600 – 1800

Przyjmujemy także do klasy „0”
www.szkola95.pl; e – mail: szkola95@op.pl

tel. 518 051 547

PODPISANO POROZUMIENIE W SPRAWIE TUNELU

5 maja burmistrz Robert Perkowski podpi-
sał porozumienie w sprawie budowy tunelu 

drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic 
Wojska Polskiego - Orla pomiędzy miastem Ząb-
ki a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Z ramie-
nia PKP PLK porozumienie podpisali naczelny 
dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie 
Jacek Nowak oraz jego zastępca Jerzy Janeczka.

Strony porozumienia deklarują wolę współ-
pracy przy przygotowaniu i realizacji wyko-
nania tego zadania inweestycyjnego zgodnie z 
“Koncepcją tunelu drogowego pod torami ko-
lejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego -Orla , 
wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego 
dla ruchu samochodowego i pieszego” opra-
cowanej jeszcze w listopadzie ubiegłego roku 
przez Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o.

W ramch porozumienia Miasto zobowiąza-
ło się do:
-  sporządzenia dokumentacji projektowo 

– kosztorysowej i geodezyjnej, w tym uzy-
skania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
administracyjnych

-  wykupu gruntów niezbędnych do realizacji 
zadania

-  realizacji zadania do 2012 r
-  poniesienia kosztów przygotowania i wyko-

nania zadania w proporcji 2/3 ich wysokości
-  utrzymania tunelu (w zakresie swoich obo-

wiązków)
Natomiast PKP PLK zobowiązuje się do:
-  udostępnienia nieodpłatnie działki (część)
-  pełnego bezpłatnego nadzoru przy realizacji 

na terenie PKP
-  poniesienia kosztów przygotowania i realiza-

cji zadania w proporcji1/3 ich wysokości, w 
zamian za zamknięcie obecnego kolizyjnego 
przejazdu drogowego przez tory kolejowe w 
ciągu ul. Batorego 
- Piłsudskiego

-  utrzymania i konser-
wacji tunelu w za-
kresie nawierzchni 
kolejowej i izolacji 
na tym obiekcie oraz 
wejścia z poziomu 
tunelu pieszego na 
poziom przystanku 
pasażerskiego PKP 
Ząbki.

W celu realizacji za-
dania Miasto jako bene-
fi cjent będzie się ubie-
gało o dofi nansowanie 

z Europejskeigo Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województywa Mazowieckiego 2007–2013.

W przypadku gdy uda się otrzymać Miastu 
dofi nansowanie w proporcji 85%-15%, wtedy 
PKP dołoży 1,1 mln zł, jeżli zaś proporcja wy-
niesie 75% - 25%, PKP PLK dołoży 1,8 mln zł.

W celu realizacji zadania zostanie powo-
łany zespół koordynacyjny, który przygotuje 
szczegółowy ramowy program działań oraz 
harmonogram ponoszenia kosztów. 

red.
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5 maja ruszyła selektywna zbiórka odpadów w pierwszej części 
miasta. Ze względów organizacyjnych miasto podzielono na 
4 strefy. Posegregowane odpady będą odbierane raz w mie-

siącu w konkretnym dniu (według przyjętego harmonogramu).
Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 8.00. Wysegre-

gowane surowce wtórne odbierane będą od mieszkańców bezpłat-
nie – na koszt miasta.

Wszyscy właściciele posesji otrzymają worki do segregacji odpa-
dów w trzech kolorach, na każdy rodzaj opisanych na worku odpa-
dów: na szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę. Worki z właściwie 
posegregowanymi odpadami będę odbierane na koszt gminy bezpo-
średnio z posesji, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednocześ-
nie informujemy, że worki zawierające odpady niezgodne z ich prze-
znaczeniem, nie będą odbierane. W szczególności nie będą odbierane 
worki zawierające styropian, zabawki, odpady gumowe, szkło harto-
wane, kartoniki po napojach (mleku).

W przypadku wątpliwości co do rodzaju odpadów będących w wor-
kach, pracownicy fi rmy odbierającej odpady będą mogli sprawdzić 
przez półprzezroczystą folię zawartość worka lub poprzez otwarcie go.

Należy zwrócić uwagę, iż akcja ta nie zwalnia mieszkańców z obo-
wiązku posiadania podpisanej umowy na wywóz pozostałych odpa-
dów zmieszanych z fi rmą uprawnioną do odbioru i wywozu odpadów 
komunalnych z terenu Ząbek. 

WORKI ZAWIERAJĄCE ODPADY 
INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE NA 

WORKACH NIE BĘDĄ ZABIERANE!!!
W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄ ZABIERANE 

WORKI ZAWIERAJĄCE STYROPIAN, ZABAWKI, 
ODPADY GUMOWE, SZKŁO HARTOWANE, 

KARTONIKI PO NAPOJACH (MLEKU)!!!

Do worków na plastiki (żółte worki) wrzucamy:
–  opakowania po płynach i napojach typu PET-y (z wyjątkiem karto-

ników po mleku i napojach)
–  opakowania po chemii gospodarczej
–  folie, reklamówki i woreczki foliowe
Do worków na papier (niebieskie worki) wrzucamy:
–  gazety, książki, zeszyty
–  katalogi, prospekty, foldery
–  torby i worki papierowe
–  tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów (z 

wyjątkiem segregatorów zawierających plastik i metal oraz kartoni-
ków po mleku i napojach)

Do worków na szkło (zielone worki) wrzucamy:
–  opakowania szklane bezbarwne i kolorowe (butelki i słoiki) wolne 

od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi (bez nakrę-
tek i obrączek)

Dodatkowo w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. 8.00 - 13.00 ze 
zlewni mieszczącej się na ulicy Piłsudskiego będą odbierane odpady 
wielkogabarytowe (szafy, wersalki) oraz zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny.

W przypadku gdy termin wywozu będzie ustawowo dniem wol-
nym od pracy (święta), segregacja zostanie zebrana w następnym dniu 
pracującym.

HARMONOGRAM WYWOZU SEGREGACJI 
Z POSZCZEGÓLNYCH STREF

1 STREFA 2 STREFA 3 STREFA 4 STREFA GABARYTY 
5.05.2008 12.05.2008 19.05.2008 26.05.2008 10.05.2008 
2.06.2008 9.06.2008 16.06.2008 23.06.2008 14.06.2008 
7.07.2008 14.07.2008 21.07.2008 28.07.2008 12.07.2008 
4.08.2008 11.08.2008 18.08.2008 25.08.2008 9.08.2008 
1.09.2008 8.09.2008 15.09.2008 22.09.2008 13.09.2008 
6.10.2008 13.10.2008 20.10.2008 27.10.2008 11.10.2008 
3.11.2008 10.11.2008 17.11.2008 24.11.2008 8.11.2008 
1.12.2008 8.12.2008 15.12.2008 22.12.2008 13.12.2008

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
NA TERENIE MIASTA ZĄBKI

STREFA 1  (od północnej części 11 Listopada do północnej grani-
cy Ząbek) - odpady będą zbierane w pierwszy ponie-
działek miesiąca

STREFA 2  (od południowej części 11 Listopada do torów kolejowych) 
- odpady będą zbierane w drugi poniedziałek miesiąca

STREFA 3  (od torów kolejowych po północnej części ulicy Szwo-
leżerów poprzez wschodnią część Piłsudskiego (odci-
nek od Szwoleżerów do ks. Skorupki)) - odpady będą 
zbierane w trzeci poniedziałek miesiąca

STREFA 4  (od południowej części ulicy Szwoleżerów i zachod-
niej części Piłsudskiego (odcinek od Szwoleżerów do 
ks. Skorupki) do południowych granic Ząbek)- odpady 
będą zbierane w czwarty poniedziałek miesiąca
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W dniu 14.05.2008 r. w piękne, słoneczne 
przedpołudnie odbył się zorganizowany 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tur-
niej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 
Ząbki. Pierwszą kategorią, która rozpoczęła 
cykl imprez piłkarskich byli gimnazjaliści. W 
turnieju wzięło udział 6 zespołów, które rywa-
lizowały systemem „każdy z każdym”. Zespo-
ły rozegrały 21 emocjonujących i stojących na 
niezłym poziomie spotkań. 

Ostateczna kolejność: 
1. FC Gangreniaki
2. FC Łosie 
3. FC Bobry
4. Pink Forever
5. FC Ząbki
6. FC Jarowole 

Królem strzelców z dorobkiem 15 bramek 
został Michał Kropiewnicki (Gangreniaki). 
Najlepszym zawodnikiem wybrano Filipa Fi-
lińskiego (Łosie), a najlepszym bramkarzem 
Igora Wyszczelskiego (Bobry). Nagrody dla 
najlepszych zespołów i zawodników wręczył 
zastępca burmistrza Grzegorz Mickiewicz, 
dyrektor M.O.S.iR. Jacek Romańczuk i dyrek-
tor Gimnazjum nr 1 Karol Małolepszy.

Już dziś zapraszamy wszystkich serdecznie 
na drugą odsłonę cyklu turniejów piłki nożnej 
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. W dniu 
01.06.2008 r. (niedziela) rywalizować będą 
przedstawiciele szkół podstawowych, a do-
kładnie rocznika 1998. Swój udział potwier-
dziły już zespoły: Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ząbkach, Dolcan Ząbki, Delta Warszawa, 
GKP Targówek, Junak Warszawa i KS Ra-
szyn. Serdecznie zapraszamy.

red.

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA ZĄBEK 
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Dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już 
od wczesnego dzieciństwa, a bogactwo 

wrażeń jakich doznaje wpływa na jego wraż-
liwość i plastyczność w odbiorze sztuki. Rolą 
dorosłych jest odkrywanie oraz rozwijanie w 
dzieciach wrażliwości i twórczej ekspresji. 
Zabawa teatralna uczy dziecko poznawania 
własnego ciała, rozbudzania wyobraźni, słu-
chania, zaangażowania, umiejętności współ-
działania z innymi. Ponadto pozwala poczuć 
wspólnotę, a więc akceptację faktu, że każda 
osoba  w grupie może wyrażać siebie taką, 
jaką jest, oraz pomaga osiągać wspólne środki 
ekspresji. Gra aktorska uczy też pokory, czyli 
uznania faktu, że w teatrze wszyscy są równi, 
bo nie ma w nim dobrych albo złych ról.

Pani Anna Kozioł - instruktor teatralny w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach uczy 
z wielką pasją gry aktorskiej dzieci i mło-
dzież. Tym razem swym nowatorskim pomy-
słem objęła również rodziców, którzy zostali 
zaproszeni wspólnie z dziećmi do udziału w 
przeglądzie teatrzyków szkolnych „5 MINUT 
DLA RODZINY”, który odbył się  23 kwiet-
nia 2008 roku.  

Do konkursu stanęły trzy grupy sześciolat-
ków z Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat”, 
dwie klasy 6- latków i klasa pierwsza ze Szko-
ły Podstawowej Nr 2, który odbył się  na sce-
nie MOK-u w Ząbkach przy ul. Orlej.

Nauczycielki swoje zmagania rozpoczę-
ły od opracowania, czy wyboru scenariusza 
przedstawienia, a następnie doboru dzieci do 
odpowiednich ról tak, aby każde z nich mo-
gło wziąć udział w spektaklu. By mali aktorzy 

mogli odegrać swoje role, nie wystarczy na-
uczyć ich tylko tekstu. Trzeba rozwijać u nich 
też takie cechy jak: odwaga, pewność siebie, 
wytrwałość oraz wydobywać to, co najlepsze. 

Przedszkolaki i uczniowie wykazali się 
wielką odwagą, występując przed swoimi ró-
wieśnikami oraz rodzicami, zachowali się jak 
profesjonalni aktorzy, a nawet więcej: nie do-
strzegłyśmy u nich żadnych oznak tremy.

Słowa podziękowania składamy rodzicom, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie stro-
jów dla dzieci, niektórych elementów dekoracji. 
Szczególne słowa uznania należą się rodzicom 
bezpośrednio zaangażowanym w grę aktorską, 
którzy poświęcili swój cenny czas na udział w 
wielu próbach, na których ćwiczona była dyk-
cja, śpiew oraz taniec. Dzięki temu rodzice i 
dzieci mieli możliwość wspólnego tworzenia 
oraz okazję do wzmocnienia więzi uczuciowej. 
Wreszcie przyszedł dzień  zaprezentowania się 
na scenie ze swoimi pociechami.

Jury w składzie p. Halina Filemonowicz i 
p. Tomasz Mitrowski doceniło wysiłki wszyst-
kich artystów i uhonorowało pięknymi pucha-
rami i dyplomami.

Pierwsze miejsce zdobyły sześciolatki z 
grupy p. Doroty Jankowskiej z Przedszko-
la Nr3, które wystąpiły w ponadczasowej 

sztuce autorstwa rodzica- p. Anety Skowron 
„Sposób na zakochanie”. 

Drugie miejsce przypadło w udziale ucz-
niom z kl. 1 „e”, ze Szk. Podst. Nr 2. Sztukę pt. 
„Opowieści babci Filomeny” razem z dziećmi 
przygotowała p. Ewa Kosierkiewicz.

Równoległe miejsca trzecie zajęły 5- i 
6- latki p. Bożeny Pietrzak- sztuka „Brzyd-
kie kaczątko” oraz  6- latki p. Beaty Konop-
ko- sztuka „Przy ognisku” (obydwie grupy 
reprezentowały P.P. Nr 3), a także kl. O „d” 
p. Jolanty Stosio- sztuka  „Czerwone Kaptur-
ki” oraz kl. O „c” p. Małgorzaty Worach- „O! 
Kurcze!” (te dwie grupy reprezentowały Szk. 
Podst. Nr 2).

Wszystkie sztuki były niezwykle ciekawe, 
pełne humoru, a niektóre wzruszały do łez. 
Sukces odnieśli wszyscy. Gratulujemy arty-
stom, nauczycielom, inicjatorce pomysłu. 

Dziękujemy  pani dyrektor z P.P. Nr3  Jo-
lancie Salak, pani dyrektor ze Szk. Podst. 
Nr2 Irenie Małyszczuk oraz panu Sławomi-
rowi Skotnickiemu- dyrektorowi Ośrodka, za 
wspieranie takich inicjatyw.

Nauczycielki:
Bożena Pietrzak

Dorota Jankowska
Beata Konopko

„5 MINUT DLA RODZINY” 
– PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SZKOLNYCH W MOK

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr3 w Ząbkach zatrudni 
na pełny etat nauczyciela z dniem 01.09.2008r. Pisemne oferty 
należy składać w placówce do dnia 13.06.2008r., na adres: 05-

091 Ząbki, ul. Westerplatte 1/11. tel.: (0-22) 781-64-76

10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Orlej odbyły się warsztaty fo-

tografi czne pod kierownictwem pana Bogdana 
Śladowskiego. Pan Bogdan oprócz wskazó-
wek praktycznych przedstawił uczestnikom 

fotografi e „dobre” i  „złe” (specjalnie przy-
gotowane na tę okazję). Chętni mieli również 
możliwość zrobienia własnego zdjęcia pod fa-
chowym okiem instruktora, którego wady i za-
lety mogła ocenić cała grupa. Zdaniem uczest-

ników warsztaty te pozwoliły zobaczyć to, co 
nas otacza w innym, fotografi cznym świetle i w 
trójpodziałowych proporcjach .Następne spot-
kanie odbędzie się 31 maja również w MOK- u 
przy Orlej o godz. 10.00. Tym razem uczestni-
cy wychodzą w plener. Wszystkich chętnych 
zapraszamy i życzymy dobrej pogody.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
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W roku szkolnym 2007/2008 Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 przystąpiła do ogólno-

polskiej kampanii „Szkoła bez przemocy”, 
celem której jest przeciwdziałanie przemocy 
w polskich szkołach przez zwiększenie świa-
domości problemu, zmianę postaw wobec 
przemocy, a także dostarczenie szkołom kon-
kretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie 
i systemowo zwalczałyby to zjawisko. 

Organizatorami kampanii społecznej 
„Szkoła bez przemocy” są Grupy Wydaw-
nicze Polskapresse oraz Orkla Press Polska, 
a współorganizatorem Fundacja Grupy TP. 
Patronat honorowy objął Prezydent RP Lech 
Kaczyński.

Już po raz drugi szkoły uczestniczące w 
programie mogły się ubiegać o grant dla swo-
ich placówek, zgłaszając projekty w pięciu 
różnych kategoriach. 

Ząbkowska „Jedynka” przystąpiła do kon-
kursu zgłaszając dwa projekty, z których jeden 

został wyróżniony i szkoła otrzymała grant w 
wysokości 5 000 zł. Tym samym znalazła się 
w gronie 80 szkół z całego kraju, które napisa-
ły najwyżej ocenione projekty.

17 marca 2008 r. w Belwederze odbyła 
się uroczysta gala rozdania grantów, na któ-
rej Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wraz 
z przedstawicielami Rady Programu wręczył 
nagrody przedstawicielom szkół.

 Szkołę Podstawową Nr 1 reprezentowała 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
Aleksandra Zasuń i autorka projektu Renata 
Boryka Kwapisz.

W ramach projektu w naszej szkole ucz-
niowie uczą się między innymi: aktorstwa, 
śpiewu, dziennikarstwa, origami, malarstwa, 
a także odwiedzają miejsca kultury. Organizo-
wanych jest również wiele konkursów i różne-
go typu akcji.

Podsumowaniem naszego uczestnictwa 

w programie społecznym „Szkoła bez prze-
mocy” będzie zaplanowany na 10 czerwca 
„Dzień Szkoły bez przemocy”.

W tym dniu nauczyciele wraz z ucznia-
mi, przemaszerują ulicami naszego miasta z 
transparentami w „Marszu pokoju”. W parku 
miejskim nastąpi spotkanie i odczytanie listu 
skierowanego do władz miasta. 

Tworząc łańcuch pokoju wypuścimy czer-
wone balony na znak protestu przeciw agresji. 
Po powrocie w mury szkoły uczniowie odda-
dzą się słodkiej zabawie:

• klasy 0–II - zabawy w ogródku szkolnym
• klasy III-IV -dwa ognie
• klasy V-VI - siatkówka, piłka nożna 

Więcej informacji na temat działań podej-
mowanych w ramach programu „Szkoła bez 
przemocy” na naszej stronie internetowej 
www.sp1zabki.republika.pl 

Renata Boryka Kwapisz

„DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Za miesiąc kończy się rok szkolny. To czas 
podsumowań i wyciągania wniosków do 

dalszej pracy. Nasza szkoła - Gimnazjum 
Nr 1 jest typową, rejonową szkołą, jakich 
wiele w kraju. Mamy około 300 uczniów w 
większości z Ząbek południowych. Poziom 
sprawności fi zycznej naszej młodzieży też 
jest przeciętny a cykl szkoleniowy w sporcie 
krótki. Tym bardziej cieszą nas tegoroczne 
sukcesy uczniów, które uzyskali dzięki włas-
nemu zaangażowaniu w lekcje w-f oraz poza-
lekcyjne zajęcia sportowe.

Byliśmy widoczni na liczących się turnie-
jach sportowych w Ząbkach, rejonie i powie-
cie wołomińskim. 

I tak na mistrzostwach powiatowych nasi 
zawodnicy odnieśli nastepujące sukcesy: 

- w piłce ręcznej chłopców - I miejsce
- w piłce nożnej chłopców - II miejsce
-  w sztafecie pływackiej dziewcząt - II miejsce
-  w sztafecie pływackiej chłopców - II miejsce
- w unihokeju dziewcząt - IV miejsce
- w unihokeju chłopców – V miejsce
-  w sztafecie biegowej 10x1000 m chłopców 

– IV miejsce
- w piłce nożnej dziewcząt - I miejsce

Mistrzostwa międzypowiatowe to kolejne 
sukcesy:

- w piłce nożnej dziewcząt - III miejsce
- w piłce ręcznej chłopcow - I miejsce. 

Zwycięstwo chłopców na zawodach mię-
dzypowiatowych w piłkę ręczną dało nam 
pierwszy raz w historii szkoły awans do Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży, które odbędą 
się w Radomiu na przełomie maja i czerwca.

W mistrzostwach rejonu (Ząbki, Kobyłka, 
Zielonka) nas zawodnicy zdobyli:

- w piłce siatkowej chłopców - II miejsce
- w piłce siatkowej dziewcząt - III miejsce

Ponadto w Turniej Piłki Halowej o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół im. Olimpijczyków 
Polskich w Zielonce dziewczęta zdobyły II 
miejsce, a chłopcy pierwsze.

Uczniowie II klasy sportowej są zawodnikami 
sekcji piłki nożnej klubu Dolcan Ząbki. W Mazo-
wieckiej Lidze Piłki Nożnej Grupa I Trampkarzy 

odnoszą liczne sukcesy. Dwóch z nich zostało 
powołanych na zgrupowanie kadry Mazowsza. 
Rundę jesienną zakończyli na pierwszym miej-
scu. Runda wiosenna trwa. Ostatni wyjazdowy 
mecz z MKS Ciechanów chłopcy wygrali 4:2. 

Uczniowie naszej szkoły odnoszą te sukce-
sy dzięki pozalekcyjnym zajęciom sportowym 
prowadzonym przez nauczycieli w-f. Zajęcia 
te są fi nansowane przez Urząd Miasta Ząbki 
za co składamy podziękowania.

(K.M W.N)

PG NR 1 - OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W ROKU 
SZKOLNYM 2007/2008
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Orlej, odbył się konkurs plastycz-
ny zorganizowany przez dyrektora MBP, dla dzieci z grupy pięciolatków 

Publicznego Przedszkola nr3 „Skrzat”. Konkurs zatytułowany : „Wielkanocne 
zwierzęta”, prace były wywieszone na tablicy w bibliotece.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 25 kwietnia w bibliotece, najlepsze 
prace dzieci zostały nagrodzone książkami. Wszystkie dzieci biorące udział w 
konkursie, otrzymały od pani dyrektor pamiątkowe dyplomy.

Dyrektor MBP 
Dorota Kaźmierska

KONKURS BIBLIOTEKI

Przekraczanie granic państwowych i kul-
turowych nie jest trudne, gdy ludzi łą-

czy wspólna idea. Naszą szkołę kolejny rok 
łączy ze szkołami partnerskimi we Francji, 
Niemczech i Irlandii Północnej program 
współpracy Comenius. W roku szkolnym 
2007/08 poznaliśmy miejscowości i regio-
ny, w których mieszkają nasi partnerzy. 
Dowiedzieliśmy się, gdzie uczniowie z na-
szych zaprzyjaźnionych szkół wyjeżdżają 
na wycieczki, a także jak oni i ich rodzice, 
spędzają wakacje.

Intensywną pracę nad tegorocznym 
projektem zakończył wyjazd dyrekcji i 
nauczycieli SP nr 2 do Irlandii Północnej. 
Tym razem przekroczyliśmy nie tylko gra-
nice lądowe, ale i granicę morską. Zielona 
Wyspa przywitała nas wiosną i co zaskaku-
jące bezdeszczową pogodą. Kraj opiewany 
ze względu na swoje walory naturalne w 
pełni zasłużył na te pochwały. Urzekły nas 
nagie skały ciągnące się wzdłuż wybrze-
ża oraz rozległe łąki, na których pasły się 
liczne stada owiec. Tylko lewostronny ruch 
uliczny na początku nie do końca budził 
nasze zaufanie. 

Naszymi gospodarzami byli nauczycie-
le szkoły w irlandzkiej miejscowości An-
trim. Pierwszy dzień wizyty upłynął nam 
na zwiedzaniu. Rozpoczęliśmy od wizyty 
w parlamencie Irlandii Północnej. Była to 
dla nas nie tylko lekcja demokracji, ale i 
możliwości podziwiania wnętrz typowych 
dla krajów anglosaskich. Większość popo-
łudnia spędziliśmy w piętrowym autobusie, 
który wiózł nas ulicami Belfastu. Widzieli-
śmy interesujące zabytki, ale i zniszczenia 
powstałe w wyniku zamieszek, z którymi to 
miasto boryka się od dawna. Czuliśmy kli-
mat irlandzkich pubów, ale i atmosferę nie-
rozwiązanych konfliktów. Dzień zakończyła 
urocza kolacja w nadmorskiej miejscowości 
Donaghadee, gdzie tego dnia odbywała się 
bajecznie kolorowa defilada orkiestr.  

Kolejny dzień był prawdziwym ka-
lejdoskopem przeżyć i widoków. Podróż 
wzdłuż Wybrzeża Północnego zabrała nam 
cały dzień, ale i tak mieliśmy poczucie, 
że to zdecydowanie za mało. Miejscowo-

ści nadmorskie witały nas serdecznością 
ludzi, zapierającymi dech krajobrazami i 
orzeźwiającym powiewem znad Atlantyku.  
Na śmiałków, którymi okazali się wszyscy 
uczestnicy naszej wyprawy, czekała prze-
prawa (i to w dwie strony) przez zawieszo-
ny między skałami most.

Trzeci dzień wizyty spędziliśmy w naszej 
partnerskiej szkole. Jest to placówka liczą-
ca niewiele ponad pięćdziesięciu uczniów. 
Podziwialiśmy jej nowoczesne wyposaże-
nie oraz piękne dekoracje ścienne. Ucznio-

wie wraz w nauczycielami przygotowali dla 
nas przedstawienia i lekcje pokazowe, które 
były dla nas bardzo pouczające. Z łezką w 
oku opuściliśmy mury szkoły, by udać się na 
spotkanie z burmistrzem. Irlandia Północna 
choć nie leży blisko Polski, nam nie wyda-
je się już odległa. Poznaliśmy jej krajobra-
zy, typowe potrawy oraz legendy, a przede 
wszystkim mieszkańców tego kraju. Zielona 
Wyspa zostanie w nas na zawsze, bo przecież 
wspomnienia i przyjaźnie  nie znają granic.

Małgorzata Bloch

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z SP2
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Oddział w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 47, 05-091 Ząbki
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Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki 
Nr 151/44/2008r. z dnia 14 maja 2008r (do-
stępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl/ w 
zakładce Prawo miejscowe/Zarządzenia Bur-
mistrza/Zarządzenia 2008) przeznacza się do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  
nieruchomości  wymienione w poniższym 
wykazie:

URZĄD MIASTA 
ZĄBKI 

INFORMUJE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2 o pow. 5944 m2, 

położonej w obrębie 0020, przy ul. S. Batorego   Nr 4, objętej księgą wieczystą Nr VII-106133.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 682 144,00 zł + 22% podatku VAT 

Wadium: 400 000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 17.06.2008 r. (wtorek) o godz. 1600 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach, przy ulicy Batorego Nr 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce najpóźniej w dniu 13 czerwca 2008 r. w kasie urzędu miasta lub do 
dnia 11 czerwca 2008 r. na konto urzędu: PKO S.A. III O/Warszawa 62 1240 1040 1111 0000 0138 5414 (liczy się data wpływu na konto 
bankowe Urzędu Miasta).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym 
do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w strefi e konserwatorskiej miasta – ogrodu. Na tym obszarze dopuszcza się w części zabudowę 
budynkiem wielokondygnacyjnym (do 10 kondygnacji).

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem magazynu zbożowego, 2-kondygnacyjnego o pow. zabudowy 1917 m2.
Dla budynku magazynowego Urząd Miasta Ząbki posiada aktualną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany rozbiórki zawierającą pozwo-
lenie na jej wykonanie.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypad-
ku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w 
razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób 
odpowiadający formie wnoszenia. 

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (0-22) 781-68-14 (do nr 
17) wew. 120, 121, w godzinach pracy urzędu.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce tablica 
ogłoszeń / przetargi), www.zabki.pl. oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski



Z bki, ul. Pi sudskiego 180 

zaprasza na 

IV DNI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH 

POLSKIE SMAKI
w rod , 11 czerwca 2008 r. 

w godzinach: 7.00 – 15.00 

w czwartek, 12 czerwca 2008 r. 
w godzinach: 6.00 – 14.00 

na odwiedzaj cych czekaj  przysmaki Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur 

ZOBACZYSZ – SPRÓBUJESZ – KUPISZ 

KUPON
imi  …………………………............ 
nazwisko ……………………............ 
adres .................................................. 
………………………………............
tel. kontaktowy …………………….. 

Ka dy z odwiedzaj cych, kto wrzuci kupon 
do specjalnej skrzynki – otrzyma kie bask  z grilla 

oraz we mie udzia  w losowaniu  
koszy z wiktua ami


