
Tunel – największa inwestycja już wkrótce

Rok XX Nr 5 (242) 11 marca 2011 r. ISSN 1427−3717 www.zabki.pl

ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Zaproszenie dla Mieszkañców Miasta Z¹bki
na dyskusjê dotycz¹c¹ budowy tunelu pod torami kolejowymi w Z¹bkach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca 2011 roku (wtorek) odbędzie się VII sesja Rady
Miasta Ząbki w Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Batorego 37, podczas której
o godzinie 18.00 odbędzie się dyskusja na temat budowy tunelu pod torami kolejowymi w Ząb−
kach. Na spotkaniu po raz kolejny zostanie przedstawiony projekt tej współfinansowanej przez
Unię Europejską i PKP inwestycji. Celem spotkania jest zapoznanie Mieszkańców ze szczegółami
bieżącego etapu realizacji tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy również do przekazywania pytań, uwag dotyczących tej inwestycji.
Można je składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta lub mailem na adres
biuro.rady@zabki.pl do dnia 17 marca br.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ząbki

Krzysztof Bławdziewicz

O potrzebie budowy tu−
nelu pod torami kolejo−
wymi mówiło się od wie−
lu lat. W końcu, po dłu−
gim okresie oczekiwania
ambitne plany stają się
rzeczywistością. Miasto
ogłosiło przetarg na wy−
konanie tunelu wraz z
ciągiem komunikacyj−
nym Orla – Wojska Pol−
skiego. Większość miesz−
kańców odetchnęła z
ulgą. Jednak nie wszyscy
są do końca zadowoleni. Dokończenie na str.  6

Tunel – największa inwestycja już wkrótce

Dynamicznie rozwijające
się miasto (według niektó−
rych szacunków w Ząbkach

mieszka już ok. 50 tys. ludzi)
niesie ze sobą wiele wyzwań.

Wizyta mieszkañców podczas sesji RM
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Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza

na otwarcie wystawy malarstwa

profesora Marka Kwiatkowskiego

oraz koncert
„Broadway Street”

największe przeboje musicalowe

w wyk. Jakuba Wociala
i Edyty Krzemień

19.03.2011 o godz. 17:00
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

Odbiór odpadów
w z¹bkowskich aptekach

Od 1 marca w trzech ząbkowskich apte−
kach można zostawić przeterminowane
leki.
Są to następujące punkty:
1. Apteka „Orla” przy ul. Orlej 6
2. Apteka Sp. J. Oleksyn−Łebkowska ul.
Powstańców 29a
3.Apteka „Nova” na ul. Tetmajera 10
Przeterminowane leki można tam zostawić
w specjalnie do tego przygotowanych pojem−
nikach po uprzednim wyjęciu z opakowań.

Wielkanocny Kiermasz przy Fabryczce
Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu wołomińskiego, je−

steś pełnoletni, amatorsko zajmujesz się twórczością i
chcesz zaprezentować szerzej swój dorobek, zgłoś swój
udział w Wielkanocnym Kiermaszu przy Fabryczce, któ−
ry odbędzie się w dniach 9−10 kwietnia (2 tygodnie przed
Wielkanocą), w Galerii Przy Fabryczce.

Zgłoszenia w siedzibie galerii, Wołomin, ul. Orwida 22,
bądź telefonicznie: 22 787 41 13,

pon.− piątek w godz. 10.00−17.00,

niedziela: 10.00−16.00.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 20 marca
2011. Liczba miejsc ograniczona.

Uwaga: Kiermasz jest imprezą plenerową, wystawcy
muszą zabezpieczyć stoliki oraz ochronę przed desz−
czem. Stojaki bądź stelaże do prezentacji obrazów − rów−
nież we własnym zakresie. Oferta skierowana do twór−
ców amatorów. Nie przyjmujemy zgłoszeń galerii, skle−
pów i hurtowni.

Burmistrz Miasta Z¹bki
wraz z Klubem Sportowym

„Omega Sports”
zapraszaj¹ Panie:

zameldowane w Ząbkach lub zamieszkują−
ce w Ząbkach, które złożyły NIP 3 na ko−
lejną edycję DARMOWEGO Kursu Samo−
obrony dla Kobiet
Kurs rozpocznie się 21 marca 2011 r.
i będzie trwał przez 3 miesiące.
Zajęcia −  dwa razy w tygodniu
Zapisy samoobrona@zabki.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

BIAŁA NIEDZIELA − OKULISTYKA
w Szpitalu Powiatowym w Wołominie

Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Dyrekcja Szpitala
Powiatowego zapraszają mieszkańców powyżej 55 roku

życia na bezpłatne badania okulistyczne
w niedzielę 13 marca 2011 r.
Okulistyka − profilaktyka ślepoty

− starcze zwyrodnienie plamki żółtej.
Informacje i zapisy w dni powszednie w godzinach:

12.00 − 14.00 telefon:  22 763 32 39
NALEŻY PRZYNIEŚĆ OKULARY DO BLIŻY

BADANIA W ODDZIALE OKULISTYCZNYM (II piętro)
w godzinach: 9.00−13.00

UKS Z¥BKOVIA Z¥BKI
zaprasza na

I  Ogólnopolski Halowy Turniej Pi³ki No¿-
nej Dziewcz¹t

„Z¥BKOVIA CUP” 
Turniej odbêdzie siê w sobotê, 12 marca 2011 r.
w Sali Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego 37.
Kategorie wiekowe
- m³odziczki rocznik 1999 i m³odsze ( mog¹ wyst¹piæ 2
zawodniczki z rocznika 1998)
- m³odziczki rocznik 2000 i m³odsze
Nagrody
Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników dyplo-
my.
Dru¿yny, które zajm¹ miejsca I - IV otrzymaj¹ puchary i
nagrody rzeczowe.
Dru¿yny, które zajm¹ miejsca I - III otrzymaj¹ medale.
Puchary przewidziane równie¿ dla: najlepszej bramkarki,
strzelczyni i zawodniczki.



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 anoni−

mowość.
Andrzej.
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych

Ewa Czaplicka−Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog

tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt telefoniczny

Zmiana numerów telefonicznych do Urzêdu
Urząd Miasta Ząbki systematycznie wprowadza rozwiązania z zakresu e−

administracji. W tym tygodniu, zmienia centralę telefoniczną  z analogowej
na cyfrową. Inwestycja ta ułatwi mieszkańcom kontakt telefoniczny z pra−
cownikami Urzędu.
Aktualne nr telefonów do Urzędu Miasta Ząbki:Aktualne nr telefonów do Urzędu Miasta Ząbki:Aktualne nr telefonów do Urzędu Miasta Ząbki:Aktualne nr telefonów do Urzędu Miasta Ząbki:Aktualne nr telefonów do Urzędu Miasta Ząbki:
Biuro Obsługi Interesanta                22 5109 700
Sekretariat Burmistrza                22 5109 702
Sekretariat         FAX 22 5109 888
Urząd Stanu Cywilnego                22 5109 710
Referat Spraw Obywatelskich                22 5109 722
Referat Organizacyjno−Administracyjny 22 5109 729
Referat ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej 22 5109 766
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 22 5109 745
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 22 5109 772
Referat Oświaty i Pomocy Społecznej 22 5109 739
Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 22 5109 752
Referat Inwestycji i Rozwoju 22 5109 758
Działalność Gospodarcza 22 5109 788
Stanowisko ds Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia 22 5109 792
Redakcja „Co słychać?” 22 5109 793
Biuro Rady Miasta 22 5109 712
Referat Budżetowo−Finansowy 22 5109 778
Referat Kadrowo−Płacowy 22 5109 717
Stanowisko ds. OC i Informacji Niejawnych 22 5109 790
Ośrodek Pomocy Społecznej 22 5109 807
Straż Miejska 22 5109 825
Straż Miejska nr alarmowy dla dzwoniących z terenu Ząbek                 986

Przedstawiciel WKU w Z¹bkach
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w dniach 14 III (w godz.

14−17) i 29 III (w godz. 13 –15),  na terenie Urzędu będzie funk−
cjonowało stanowisko promocyjne, obsługiwane przez przedsta−
wiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Praga, któ−
ry będzie propagował służbę wojskową tj. służbę w Narodowych
Siłach Rezerwowych oraz służbę przygotowawczą.

Po rezygnacji z funkcji rad−
nego przez Artura Murawskie−
go, w związku z jego nomi−
nacją na stanowisko wicebur−
mistrza Ząbek, trzeba było
uzupełnić skład rady. W przy−
padku gmin powyżej 20 tys.
mieszkańców, w celu uzupeł−
nienia składu nie trzeba orga−
nizować wyborów uzupełnia−
jących. Do rady wchodzi kan−
dydat startujący w wyborach
w ramach tego samego okrę−

gu oraz z tej samej listy co ustępujący radny, z kolejno największą
liczbą głosów.  Wszystkie te warunki spełniał Jan Kurowicki
(PiS). Podczas ostatniej sesji (28 lutego) złożył ślubowanie, sta−
jąc się tym samym pełnoprawnym członkiem rady miasta Ząbki.
Jan Kurowicki sprawował mandat radnego również w poprzed−
niej kadencji. red.

Nowy radny w Z¹bkach
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Od 5 lat jest Pan członkiem, a od 3 lat
członkiem zarządu SISKOM − Stowarzy−
szenia Integracji Stołecznej Komunikacji
− stowarzyszenia propagującego informa−
cje na temat planowanych inwestycji in−
frastrukturalnych w aglomeracji war−
szawskiej oraz popierającego rozwiązania
komunikacyjne najlepsze pod względem
technicznym, ekonomicznym, środowi−
skowym i społecznym. Proszę powiedzieć
czym zajmuje się to stowarzyszenie?

Stowarzyszenie najbardziej znane jest ze
swojej strony internetowej  www.si−
skom.waw.pl na której są publikowane
dokumentacje planowanych projektów
transportowych i która jest największym
ogólnodostępnym zasobem wiedzy w za−
kresie tematyki inwestycji transportowych
na Mazowszu.

W ramach działalności stowarzyszenia
analizowane są projekty transportowe
przygotowywane przez   Warszawę, gmi−
ny ościenne, samorząd województwa ma−
zowieckiego w zakresie inwestycji drogo−
wych, transportu publicznego oraz zago−
spodarowania przestrzennego. Stowarzy−
szenie bierze udział w konsultacjach spo−
łecznych i postępowaniach środowisko−
wych dot. wydawania decyzji o uwarun−
kowaniach środowiskowych dla inwesty−
cji, zgłaszając swoje wnioski i uwagi zmie−
rzające do poprawy rozwiązań projekto−
wych, aby były jak najlepsze pod wzglę−
dem technicznym, ekonomicznym, środo−
wiskowym i społecznym. Stowarzyszenie
tworzą ludzie wykształceni w bardzo róż−
nych dziedzinach, są projektanci drogo−
wi, specjaliści od inżynierii ruchu, ale
większość stanowią ludzie nie związani
zawodowo z transportem, tacy jak: infor−
matycy, inżynierowie,  prawnicy, socjo−
lodzy, dziennikarze, studenci i naukowcy.
Jaki jest Pana udział w pracach SISKOM−u?

Z racji miejsca zamieszkania – od uro−
dzenia jestem mieszkańcem Ząbek, koor−
dynuję większość działań SISKOMu do−
tyczących prawobrzeżnej Warszawy i tej
części aglomeracji.

W ramach działalności w stowarzysze−
niu analizowałem i przygotowywałem
wnioski  lub uwagi w procesach plani−
stycznych dla  kilkunastu studiów uwarun−
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (m.st. Warszawy i gmin
ościennych) oraz kilkudziesięciu planów
zagospodarowania przestrzennego.
Uczestniczyłem w ocenie i opiniowaniu
ponad setki projektów drogowych w tym

Nie bêdzie rozwi¹zañ idealnych
Rozmowa z Tomaszem Kretem – doradc¹  burmistrza Z¹bek w
zakresie transportu, komunikacji publicznej, ruchu pieszego i
rowerowego oraz zagospodarowania przestrzennego

tras ekspresowych, dokumentów strate−
gicznych i planistycznych na poziomie
krajowym, wojewódzkim, m.st. Warsza−
wy i gmin.

Przez 5 lat działalności w SISKOM−ie
zdobyłem wiedzę i doświadczenie w pro−
cedurach i uwarunkowaniach formalno−
prawnych związanych z przygotowywa−
niem inwestycji drogowych, procesem pla−
nowania przestrzennego oraz funkcjono−
wania komunikacji.

Od 2009 roku uczestniczę z ramienia
SISKOM w Komisji Dialogu Społeczne−
go ds. Transportu przy Biurze Koordyna−
cji Remontów i Inwestycji Urzędu m.st.
Warszawy.

Praca w komisji daje mi wiedzę na te−
mat projektów drogowych i komunikacyj−
nych przygotowywanych przez Warsza−
wę.

KDS−y funkcjonują na podstawie Pro−
gramu Współpracy m.st. Warszawy z or−
ganizacjami pozarządowymi i pełnią rolę
opiniującą i inicjatywną.
Jak to się stało, że został Pan doradcą
Burmistrza Ząbek?

Z burmistrzem Perkowskim współpra−
cuję już od 4 lat, gdy z jego inicjatywy
odbyło się pierwsze spotkanie z przedsta−
wicielami  SISKOM−u. Wtedy to rozma−
wialiśmy o uwarunkowaniach komunika−
cyjnych Ząbek, priorytetach inwestycyj−
nych miasta i kierunkach rozwoju komu−

nikacji publicznej miasta. Na tym spotka−
niu zostało naszkicowane kilka tras linii
autobusowych, w tym przebieg później−
szej linii 199, która po kilkunastu tygo−
dniach stała się faktem. Pozostałe linie
wymagały inwestycji, ponieważ sieć dro−

gowa Ząbek nie spełniała wymogów do
prowadzenia komunikacji ZTM−u, m.in.
na tym spotkaniu wykrystalizowały się
założenia inwestycyjne, które stały się
podwaliną programów budowy dróg, któ−
re dzięki  ciężkiej pracy urzędników od−
niosły sukces w postępowaniach konkur−
sowych i uzyskały  finansowanie ze środ−
ków UE.

Później, współpraca z burmistrzem ogra−
niczyła się do wysyłania e−maili z infor−
macjami istotnymi dla Ząbek i uwagami
do podejmowanych przez niego inicjatyw.
Podejmowaliśmy również równoległe
działania lobbingowe m.in. dzięki tym
powstały szczegółowe opracowania stu−
dialne ul. Nowo−Ziemowita  na terenie
m.st. Warszawy wraz z analizą ekono−
miczną potwierdzającą zasadność inwesty−
cji, działania zmierzające do wpisania li−
nii tramwajowej do Ząbek do dokumen−
tów planistycznych i strategicznych m.st.
Warszawy oraz uwzględniono rezerwę
pod ten tramwaj w przygotowywanym
projekcie Trasy Świętokrzyskiej. Tramwaj
to daleka przyszłość, ale działać w tym kie−
runku trzeba już teraz, aby wpisać tę in−
westycję do dokumentów planistycznych
Warszawy i Ząbek.

W ostatnim okresie zostałem poproszo−
ny przez burmistrza o wsparcie meryto−
ryczne w negocjacjach w kwestii kosztów
i zasad funkcjonowania wspólnego biletu
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między Ząbkami i ZTM− em, co uczyniłem.
Robert Perkowski, po wygranych kolejnych wyborach  zapro−

ponował mi formalizację statusu doradcy, co po namyślę zaak−
ceptowałem.
Dlaczego Pan się zgodził?

W Ząbkach dzieje się sporo w kwestii inwestycji drogowych,
tak naprawdę nigdy w historii miasta aż tyle się nie działo. Co
nie oznacza, że wszystko jest idealne i piękne. Ponieważ jako
rodowity ząbkowianin jestem emocjonalnie związany z tym mia−
stem, zależy mi, żeby ilość popełnianych błędów i niedociągnięć
w procesie inwestycyjnym i planistycznym była jak najmniej−
sza, a na podstawie dotychczasowego doświadczenia  mogę
stwierdzić, że nie widziałem projektu idealnego, którego nie da−
łoby się poprawić. Projektantowi zależy tylko na najszybszym
skończeniu pracy przy zachowaniu zgodności z  opisem zamó−
wienia i wymaganiami prawa, często bez oglądania się na oto−
czenie inwestycji. Na rozważanie pytań czy da się coś zaprojek−
tować lepiej, optymalniej, bezpieczniej, estetyczniej czy wygod−
niej nie ma czasu i chęci. To irytuje osobę z moim wykształce−
niem, gdzie optymalizacja procesów i rozwiązań to normalność,
szczególnie, że te inwestycje są realizowane ze środków publicz−
nych, czyli naszych wspólnych podatków.
Faktycznie, w zakresie drogownictwa poczyniono olbrzymie
kroki. Największym zmianom ulegnie chyba centralna część
miasta...

Trzeba sobie uświadomić, że w wyniku inwestycji miejskich i
powiatowych powstaje kształt docelowy układu komunikacyj−
nego centrum Ząbek, na który złożą się: budowa tunelu i dróg
(ulic Batorego, 3 Maja, Wojska Polskiego, Orlej, Leszyckiego),
czyli inwestycje, które przez najbliższe 20 lat nie będą przebu−
dowywane i z tymi rozwiązaniami, nie zawsze idealnymi  przyj−
dzie nam żyć.

Inwestycje, które  powstaną powinny zapewniać właściwe
warunki komunikacji samochodowej, ale również odpowiednie
warunki funkcjonowania komunikacji rowerowej, rozwoju ko−
munikacji autobusowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, przej−
rzystość i intuicyjność rozwiązań komunikacyjnych, minimali−
zację uciążliwości dla środowiska oraz być trwałe i estetyczne,
co jest bardzo ważne w ścisłym centrum miasta. Ważna jest spój−
ność rozwiązań proponowanych w projektach, rozwiązania bez−
pieczeństwa ruchu oraz drobne inwestycje uzupełniające i do−
pełniające system komunikacyjny, bez których efektywność wie−

lomilionowych inwestycji będzie znacznie mniejsza.
Nie należy zapominać o pieszych, każdy z nas jest, kiedyś był

lub będzie pieszym, nie zawsze w pełni sprawnym. Osoby na
wózkach, rodzice z wózkami wiedzą jak trudno poruszać się po
Ząbkach, o warunkach zimowych już nie wspominam. Jeśli już
wydajemy publiczne środki na inwestycje, to twórzmy je przyja−
zne dla pieszych w tym  dla osób nie w pełni sprawnych.
Większość mieszkańców Ząbek jest zawodowo lub edukacyjnie
związana z Warszawą i kwestia skomunikowania ze stolicą jest
kluczowa. Przebudowa szlaków komunikacyjnych łączących
Ząbki z Warszawą może przynieść wiele utrudnień. Jak można
sobie z tym poradzić?

W najbliższych 2 latach czekają nas trudności komunikacyjne
o skali, jakiej do tej pory  nie doświadczyliśmy. Będą związane z
budową centralnego odcinka II linii metra na Pradze, co spowo−
duje zamknięcie dla ruchu indywidualnego ul. Targowej i Al.
Solidarności. Na to nałożą się utrudnienia z wyjazdem z Ząbek
związane z  przebudową ulic Łodygowej, Marsa oraz inwesty−
cjami w centrum Ząbek (budową tunelu, ulicy 3 Maja i III etapu
ul. Batorego).   Przystanek kolejowy znajdzie się na środku wiel−
kiego placu budowy. To wszystko   niekorzystnie wpłynie na
funkcjonowanie komunikacji publicznej. Konieczna będzie dy−
namiczna analiza sytuacji i korekty przebiegu linii autobusowych
obsługujących Ząbki lub podejmowanie innych doraźnych dzia−
łań interwencyjnych. W tym trudnym okresie przyda się ktoś,
kto wspomoże urzędników miejskich. Chociaż mogę już teraz
powiedzieć, że łatwo nie będzie i rozwiązań idealnych nie nale−
ży się spodziewać.
Co jeszcze warto zrobić dla Ząbek w obszarze komunikacji?

Pomysłów, które, korzystając z pełnienia funkcji doradcy,
chciałbym zainicjować i zrealizować mam jeszcze wiele. Najam−
bitniejsze mają związek z większym niż dotychczas wykorzysta−
niem na potrzeby mieszkańców pasa terenów kolejowych prze−
cinających Ząbki  oraz poprawą stanu przystanku kolejowego.
Istotny jest również dalszy rozwój autobusowej czy nawet mi−
krobusowej komunikacji dowozowej z peryferyjnych części mia−
sta do przystanków kolejowych w Ząbkach i Rembertowie oraz
do węzła przesiadkowego przy centrum handlowym w Markach.
Ważne jest również stworzenie lepszych i bezpieczniejszych
warunków dla ruchu rowerowego, w tym powiązanie fragmen−
tów ścieżek, które powstają z realizowanymi obecnie inwesty−
cjami drogowymi.

Zamienię mieszkanie komunalne (przy ul. Chopina) o po−
wierzchni 25 m2 (jednopokojowe z aneksem kuchennym
i łazienkowym)  niskie opłaty na większe z wydzieloną
kuchnią i łazienką, w innej lokalizacji.

Tel. 512  565  142

Do wynajêcia lokal us³ugowy
o powierzchni 72,52 m2, w centrum Z¹bek

ul. Wiosenna 14 (przy Targowisku)
tel. 691 - 754 - 932
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Większa populacja to większa liczba środków transportu
(przede wszystkim prywatnych samochodów, ale również
więcej autobusów) poruszających się po ząbkowskich drogach.
Kilkudziesięcioletnie zaniedbania w zakresie inwestycji dro−
gowych spowodowały, że miasto nie jest w stanie zapewnić
płynnej organizacji ruchu dla tak gigantycznej masy samo−
chodów. Najbardziej daje się to odczuć podczas przejazdu
przez przejazd kolejowy w centrum miasta, szczególnie pod−
czas godzin szczytu komunikacyjnego. Zamknięte szlabany
paraliżują ruch po stronie ul. Batorego i sąsiednich dróg, ale
jeszcze bardziej po drugiej stronie torów. W newralgicznych
momentach zakorkowana jest cała ul. 3−go Maja, połowę ul.
Orlej oraz odcinek ul. Piłsudskiego aż do samego kościoła
pw. Świętej Trójcy. A przez to blokują się ulice w ciągu Sko−
rupki – Warszawska – Łodygowa oraz  drugi odcinek Piłsud−
skiego.

Zapewne pozostawienie tego problemu samemu sobie nie
spowodowałoby, że sam by się rozwiązał. Przyszłość byłaby
o wiele gorsza. I nie tylko ze względu na jeszcze większą liczbę
samochodów, ale przede wszystkim presję czasu i bardziej
skomplikowane uwarunkowania prowadzenia robót drogo−
wych. To z kolei z pewnością wpływałoby na koszty realiza−
cji inwestycji.

Wychodząc tym wyzwaniom naprzeciw władze miasta po−
przedniej kadencji zdecydowały się wybudować tunel pod to−
rami kolejowymi, który w sposób bezkolizyjny pozwoli prze−
mieszczać się z jednej strony miasta na drugą bez konieczno−
ści stania w korkach. Choć tunel pod torami kolejowymi nie
jest autorskim pomysłem burmistrza Perkowskiego, bo w do−
kumentach planistycznych miasta był przewidywany już od
wielu lat, to jednak żadne wcześniejsze ekipy rządzące nie
podjęły się tego przedsięwzięcia. Zapewne nie z lenistwa, a
wynikało to z obiektywnych okoliczności. Problemem były
pieniądze, a w zasadzie ich brak. Budowa tunelu, mimo że nie
jest spektakularną, widowiskową inwestycją, jest szalenie
kosztochłonna. W obecnych czasach to koszt minimum 20 mln
zł. Za taką kwotę można wybudować kilkanaście porządnych
dróg, z pełną infrastrukturą czy solidny obiekt kubaturowy.

Pewne jest również i to, że z własnych środków miasto nie
wybudowałoby tunelu w najbliższej przewidywalnej przyszło−
ści. A mimo to inwestycja ta powoli staje się faktem. W po−
przedniej kadencji władze Ząbek dobrze wykorzystały histo−
ryczną okazję pozyskując na budowę tunelu dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%  wartości in−
westycji. Dodatkowo część kosztów pokryje jeszcze spółka
PKP PLK. Zatem inwestycja ta zostanie zrealizowana przy
zaangażowaniu stosunkowo niewielkiego wkładu własnego.
Taka sprzyjająca okoliczność mogłaby już nigdy się nie po−
wtórzyć.

Choć jeszcze w terenie nic się nie dzieje, to do tej pory zo−
stał wykonany ogrom pracy. Pozyskano środki unijne. Cały
proces zwieńczyło podpisanie umowy o dofinansowanie z mar−
szałkiem województwa mazowieckiego. Drugim nie mniej
ważnym elementem całego procesu było przygotowanie do−
kumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy kom−
pleksowego, wielobranżowego projektu technicznego. Prze−

targ wygrała i dokumentację sporządziła jedna z najlepszych
firm w Polsce spośród zajmujących się projektowaniem tego
typu obiektów. Obecnie został ogłoszony przetarg  na wyko−
nawstwo tunelu. Oferty będą mogły spływać do Urzędu do 8
kwietnia. Formalnie więc na tym zamknąłby się cały etap przy−
gotowawczy tej inwestycji.

Kolejny etap to realizacja tego przedsięwzięcia. Maksymalny
czas wykonania został określony w dokumentach przetargo−
wych na 18 miesięcy.

Inwestycja z nazwy wydaje się dość prosta, ale faktycznie
jest to skomplikowany zespół złożony z obiektu inżynieryj−
nego, jakim jest sam tunel, oraz z przebudowanych dróg w
ciągu ul. Orla − Wojska Polskiego w sposób zapewniający
właściwe skomunikowanie z całym układem drogowym.

O zakresie zaplanowanych prac w najogólniejszy sposób in−
formuje opis przedmiotu zamówienia z dokumentów przetar−
gowych. Szczegóły zawierają się zaś w kilku opasłych segre−
gatorach wypełnionych najprzeróżniejszymi dokumentami.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres prac obej−
muje budowę ciągu komunikacyjnego łączącego drogę woje−
wódzką Nr 634 (ulica Ks. Skorupki) z ulicą Wojska Polskie−
go z bezkolizyjnym przejściem pod torami PKP w Ząbkach.
Na całość zadania będą składały się następujące elementy:

I. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 634
(ul. Ks. Skorupki) z ul. Orlą i ul. Kwiatową:

1) budowa jezdni,
2) budowa chodników,
3) budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo− rowero−

wego,
4) budowa zjazdów indywidualnych i jezdni serwiso−

wych,
5) budowa zatok autobusowych,
6) budowa miejsc postojowych,
7) przebudowa sygnalizacji świetlnej,
8) przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
9) przebudowa systemu odwodnienia polegająca na bu−

dowie kanalizacji deszczowej,
10) przebudowa odcinka gazociągu,
11) przebudowa i zabezpieczenie kolidującej sieci TP SA,
12) budowa rurociągu teletechnicznego,
13) przebudowa kolidujących linii niskiego napięcia,
14) przebudowa kolidujących linii średniego napięcia,
15) usunięcie kolidujących z obiektami drzew i krzewów.

II. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego (tunel) w osi
ul. Orlej, ul. Wojska Polskiego wraz z rozwiązaniem ukła−
du komunikacyjnego dla ruchu samochodowego i pieszego
wynikającego z lokalizacji skrzyżowania bezkolizyjnego:

1) budowa zespolonego tunelu drogowo− pieszego z ram−
pami,

2) budowa jezdni i ronda,
3) budowa chodników,
4) budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo− rowerowe−

go,
5) budowa zjazdów indywidualnych,
6) budowa zatok autobusowych,
7) budowa miejsc postojowych,

Dokończenie ze str. 1

Tunel – największa inwestycja już wkrótceTunel – największa inwestycja już wkrótce
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8) budowa oświetlenia ulicznego i tunelu,
9) przebudowa systemu odwodnienia polegająca na bu−

dowie kanalizacji deszczowej wraz z  pompownią stre−
fową i budową przyłącza kablowego zasilającego
pompownię oraz kabla niskiego napięcia do czujnika
pompowni,

10) budowę zbiornika retencyjnego umieszczonego pod
przejściem podziemnym dla pieszych,

11) przebudowę odcinków gazociągu,
12) przebudowę kolidujących linii średniego napięcia

wraz z przebudową stacji transformatorowych,
13) przebudowę kolidujących linii niskiego napięcia,
14) przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sani−

tarnej,
15) budowę rurociągu teletechnicznego,
16) przebudowę i zabezpieczenie kolidującej sieci TP SA,
17) usuniecie kolidujących z obiektami drzew i krzewów,
18) tereny linii kolejowej:
a. przebudowa sieci trakcyjnej,
b. przebudowa urządzeń SRK− sterowania ruchem ko−

lejowym,
c. przebudowa sieci teletechnicznej,
d. przebudowa kolidującej linii średniego napięcia SN

15kV LPN,
e. dobudowa peronu z rampą,
f. usunięcie kolizji związanej z oświetleniem peronu i

zasilaniem oświetlenia peronu.

III. Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Pol−
skiego i ul. Leszyckiego:

1) wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni chod−
ników i jezdni ulic,

2) wykonanie zmian stałej organizacji ruchu,
3) budowa ronda o średnicy zewnętrznej 30 m, szero−

kość opaski− 1.5 m, szerokość pasa ruchu−  5.5 m,
4) przebudowa kolizyjnych sieci elektroenergetycznych,
5) przebudowa kolizyjnych sieci teletechnicznych,
6) adaptacja istniejącej zieleni,
7) przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogól−

nospławnej.
IV. Przebudowa ul. Leszyckiego:
1) budowę jezdni,
2) budowę chodników,
3) budowę ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z ul.

Batorego,
4) budowę zjazdów indywidualnych,
5) budowę zatoki autobusowej,
6) przebudowę systemu odwodnienia polegającą na bu−

dowie kanalizacji deszczowej,
7) budowę oświetlenia,
8) przebudowę kolidującej linii niskiego napięcia i sie−

ci gazowej,
9) przebudowę i zabezpieczenie kolidującej sieci TP SA,
10) budowę rurociągu teletechnicznego,
11) usunięcie kolidujących z obiektami drzew i krzewów.

V. Pozostałe roboty objęte zamówieniem wynikające z
dokumentacji projektowej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest
w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do

SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
http://dobracena.eu/Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.zip oraz w
przedmiarze robót stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ za−
mieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://do−
bracena.eu/Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.zip

I choć zdecydowana większość ząbkowian jest zadowolona
z tego przedsięwzięcia, to nie obyło się bez uwag ze strony
niektórych mieszkańców. Na ostatnią sesję rady miasta przy−
było ok. 30 osób zamieszkałych we wspólnotach mieszkanio−
wych przy ul. Legionów 10A i 10B.

Mieszkańcy ci na ręce przewodniczącego rady złożyli pro−
test, pod którym podpisało się 150 osób. W skierowanym do
władz Ząbek piśmie domagają się wstrzymania budowy tune−
lu, gdyż ich zdaniem inwestycja ta, z powodu bliskiego są−
siedztwa, negatywnie wpłynie na jakość życia w tym rejonie
miasta (nastąpi wzrost poziomu zanieczyszczenia oraz hała−
su). Zdaniem protestujących zwiększy się ruch na ul. Orlej,
wręcz droga ta stanie się swego rodzaju tranzytem poprzez
centrum miasta, po której będą poruszały się także samocho−
dy ciężarowe. Część mieszkańców nie jest zadowolona, że w
ul. Orlej na wysokości pasażu zostanie wybudowane rondo.

Burmistrz próbował uspokoić zaniepokojonych mieszkań−
ców oraz rozwiać wiele wątpliwości.

 − Przy tak dużej inwestycji to oczywiste, że mamy tyle obaw.
Ta inwestycja jest duża, kapitałochłonna i oddziaływuje na
większą liczbę mieszkańców.

Mamy podpisane porozumienie z PKP, gdzie jest mowa o
zamknięciu tylko jednego przejazdu kolejowego w centrum
Ząbek. Tak naprawdę budowany tunel ma zastąpić inny ciąg
komunikacyjny w przeprawie przez linię kolejową, ale jedno−
cześnie nie tworzymy nowego. Powstaje on w oparciu o ist−
niejące drogi, które zostaną odpowiednio zmodernizowane –
tłumaczył burmistrz Perkowski.

Burmistrz jednocześnie zapewnił, że na drogach związanych
z tunelem zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu, zarów−
no z uwagi na tonaż (do 10 t), jak i prędkość (do 40 km/h).
Dodatkowym elementem wyhamowującym ruch ma być spor−
ne rondo.

Co ważne cała infrastruktura obsługująca tunel mieści się w
zabezpieczonym wcześniej pasie drogowym.

Obawa, że przez centrum miasta zostanie przeprowadzony
ruch tranzytowy nie do końca wydaje się uzasadniona. Miesz−
kaniec Wołomina czy Zielonki jadąc do Warszawy nie będzie
potrzebował przejeżdżać przez ząbkowski tunel kolejowy. Po−
jedzie sobie albo przez Marki, albo Żołnierską albo przez tzw.
ogródki. Tunel wbrew pozorom nie rozwiązuje problemów
mieszkańców powiatu, ale przede wszystkim Ząbek. Nawet
podczas pierwszych rozmów w sprawie tunelu władze powia−
tu nie widziały możliwości dofinansowania tego przedsięwzię−
cia uznając go za wewnętrzną sprawę miasta.

Właściwe obwodnice dla Ząbek, które niemal w zupełności
mogą wyeliminować ruch tranzytowy mogą zapewnić jedy−
nie inwestycje wojewódzkie (droga 631) oraz krajowe (drogi
S17 i S8). To jednak nie jest zależne ani od władz miasta, ani
od mieszkańców Ząbek.

Na wniosek mieszkańców w sprawie budowy tunelu zosta−
nie zorganizowana 22 marca sesja rady miasta, podczas któ−
rej szczegółowo zostaną omówione wszelkie aspekty tego
przedsięwzięcia.

Mirosław Oleksiak
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Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach,
upłynęły pod znakiem różnorodnych zajęć, przezna−
czonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkol−
nym.Zajęcia te, odbywające się trzy razy w tygodniu,

podzielono na cykle tematyczne: plastyczny, łamigłów−
kowy oraz  rozwijający zdolności językowe.

Dzieci uczestniczące w warsztatach uczyły się:
podstaw rysunku, odgadywały zagadki dotyczące

różnych dziedzin wiedzy, rozwiązywa−
ły krzyżówki,  poznawały polskie przy−
słowia, nowe znaczenia wyrazów, opo−
wiadały historie zaszyfrowane w obraz−
kach,  malowały poezję. Na jednym ze
spotkań mali uczestnicy opowiadali o
swoich ulubionych zabawkach.

Atmosfera karnawału, skłoniła prowa−
dzącą do zorganizowania zajęć zwią−
zanych z projektowaniem kreacji na bal
karnawałowy. Finałem tych zajęć była
mała rewia mody karnawałowej, pod−
czas której dzieci prezentowały zapro−
jektowane przez siebie stroje z bibuły.

Warsztaty upływały w atmosferze
dobrej zabawy i głośnego śmiechu.
Mamy nadzieję, że choć trochę umiliły
dzieciom mroźne feryjne popołudnia.

Monika Sosnowska
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Z „Jedynk¹” nie mo¿na siê nudziæ
W pierwszym tygodniu ferii Szkoła Podstawowa nr 1

przygotowała dla swoich uczniów bardzo ciekawą ofer−
tę zajęć w ramach akcji „Zima w Mieście”.

Codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 −
14 dzieci, które nie wyjechały na zimowy wypoczynek mo−
gły w aktywny sposób spędzić czas w naszej szkole.

Z „Jedynką” nie można się nudzić. Każdego dnia ucznio−
wie mieli do wy−
boru różnego
typu atrakcje,
były to częścio−
wo odpłatne wy−
jazdy do: kina,
Centrum Nauki
Kopernik, na ku−
lig, kręgle, do
sali zabaw Kolo−
rado oraz Mila−
Bai− Szkoły Tań−
ca i Fitness. Jak
również mogli skorzystać z zajęć nieodpłatnych na terenie
szkoły. Odbywały się tu między innymi zajęcia sportowe
dla wszystkich dzieci lubiących ruch i dobrą zabawę, mo−

gły one spróbować swoich sił w grach zespołowych: ko−
szykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy.

Miłośnicy gotowania zgłębiali tajniki przygotowania cia−
steczek i sałatek owocowych, wszystkie bardzo pyszne.

Dla młod−
szych dzieci
zorganizowano
zajęcia orgiami,
na których roz−
wijały one
sprawność ma−
nualną i koordy−
nację wzroko−
wo− ruchową, z
małego kawałka
papieru można
było wyczaro−
wać piękną składankę.

Szaloną zabawę zapewniały również zajęcia  z chustą
Klanzy.

Wśród atrakcji zorganizowanych przez „Jedynkę” należy
wymienić również zajęcia filmowe, komputerowe, plastycz−
no−muzyczne, czy robótki ręczne.

Starsi uczniowie mieli do wyboru między innymi gry i za−
bawy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Akcja „Zima w Mieście” cieszyła się ogromnym zaintere−
sowaniem o czym świadczy liczba uczestników. Każdego
dnia z zajęć korzystało ok. 80 uczniów.

Ewelina Góral
Renata Boryka Kwapisz
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Najlepsi z Gimnazjum Nr 1
Zakończył się I semestr nauki.
Najlepsi uczniowie naszej szkoły:

Mateusz Nozderka − średnia 5,28
Magdalena Wójcicka− średnia 5,07
Agata Kaczorowska − średnia 5,06
Klaudia Matusik − średnia 5,06
Michał Grzybowski − średnia 5,00
Ulyana Kuk − średnia 5,00
Adam Olękiewicz − średnia 5,00
Wszyscy zostali wyróżnieni przez Radę Rodziców i Dy−

rektora szkoły i nagrodzeni stypendiami pieniężnymi. Pry−
musom i ich rodzicom gratulujemy, a wszystkich zachęca−
my do dalszych starań w zdobywaniu wiedzy.

Projekty skierowane są do uczniów klas II, a ich wynik będzie
wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. Różnorodność te−
matów pozwoli każdemu gimnazjaliście wybrać coś interesują−
cego, co umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycz−
nych, przydatnych w życiu codziennym. Tematy do wyboru to
min.: „Symetria w sztuce” , „Figury przestrzenne w architektu−
rze mojego miasta”, „Kuchnia−jak media kreują rzeczywistość”.

Mamy nadzieję, że udział w projektach edukacyjnych zaowo−
cuje coraz lepszymi wynikami w nauce. Wierzymy, że ucznio−
wie naszego gimnazjum pójdą w ślady swoich starszych kole−
gów (naszych absolwentów) i zostaną, tak jak oni, uczniami
najlepszych warszawskich szkół (tj. VIII LO im. Władysława
IV, XVIII LO im. Jana Zamoyskiego czy IV LO im. Adama
Mickiewicza)

Wspaniała prezentacja multimedialna oraz ciekawa pogadan−
ka sprawiły, że dzieciom bardzo podobało się spotkanie. Ucznio−
wie dowiedzieli się, jak zachować się na drodze, na sankach,
nartach, łyżwach oraz, co również bardzo ważne, jak zachowy−
wać się, będąc samemu w domu. Duża aktywność naszych
uczniów podczas pogadanki dostarczyła nauczycielom wiele ra−

Wizyta ¯andarmerii Wojskowej w Szkole Podstawowej Nr 3
4 lutego 2011, jak co roku, czyli tu¿ przed feriami, do œwietlicy Szko³y Podstawowej Nr 3 w
Z¹bkach zawitali goœcie. Byli to ¿o³nierze z Centrum Szkolenia ¯andarmerii Wojskowej w Miñsku
Mazowieckim. Celem wizyty by³o przygotowanie dzieci do bezpiecznego spêdzania ferii zimowych.

Uczniowie PG1 realizują projekty edukacyjne
Od II semestru roku szkolnego 2010/2011 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach ucznio-
wie zaczêli realizowaæ projekty edukacyjne (zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji)

dości, gdyż okazuje się, że „nasze gadanie” jednak ma sens!!!
Druga część spotkania to pokaz pierwszej pomocy. Krótkie

przypomnienie, co i jak i zajęcia praktyczne dla dzieci, każdy
chciał poćwiczyć z prawdziwym fantomem.

Na zakończenie panowie zaprezentowali nam sprzęt prewen−
cyjny Żandarmerii Wojskowej. Kamizelka odblaskowa ŻW,
hełm, pałka, lizak i kajdanki i każdy uczeń mógł się poczuć jak
prawdziwy żandarm. Było wspaniale…. A co więcej okazuje
się, że chcemy częściej spotykać się z tak ciekawymi gośćmi.
Mamy więc nadzieję, że nasza współpraca z Centrum Szkole−
nia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim będzie
się rozwijać.

Serdeczne podziękowania dla p. mjr Piotra Siuchninskiego i p.
st.sierż. Sebastiana Sudoła od nauczycieli i uczniów Szkoły Pod−
stawowej Nr 3 w Ząbkach.

Wychowawcy świetlicy:
Dagmara Siuchninska
Iwona Sudoł
Katarzyna Słowik
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Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 „ Skrzat” w Ząbkach
mają możliwość uczestnictwa, jako widzowie, w wielu przed−
stawieniach teatralnych organizowanych zarówno na terenie
placówki, jak i w warszawskich teatrach dla dzieci. Niezwy−
kłym wydarzeniem była wizyta w naszym przedszkolu „akto−
rów” z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnospraw−
nej w Ząbkach.

Nasza placówka od wielu lat wspiera działalność Koła. Orga−
nizujemy kiermasze ozdób świątecznych wykonanych przez dzie−
ci niepełnosprawne i ich rodziców, a uzyskane w ten sposób pie−
niądze przekazujemy na rzecz tych właśnie dzieci. Pani Elżbieta
Kołodziejek− przewodnicząca Koła złożyła na ręce pani dyrek−
tor Jolanty Salak podziękowanie dla pracowników przedszkola
za wkład pracy w zbieranie funduszy.

Celem wspomnianego spotkania było zaprezentowanie zarów−
no przez gości, jak i gospodarzy umiejętności aktorskich.

Przedszkolaki mogły obejrzeć w wykonaniu młodzieży nie−
pełnosprawnej dwa przedstawienia: „Królewnę Śnieżkę” i
„Dziewczynkę z zapałkami”. Małe formy sceniczne powstały
dzięki zaangażowaniu pani Beaty Kurdy, która „budowała” ko−

A wszystko zaczęło się od dnia wody w naszym przedszkolu. Ten „wyjąt−
kowy dzień” został zorganizowany przez panią Katarzynę Szor − nauczyciela
grupy 3−latków. Dzieci mogły dowiedzieć się, jak olbrzymie znaczenie od−
grywa woda w codziennych sytuacjach oraz jaki jest jej wpływ na życie i
zdrowie człowieka.

Przedszkolaki podczas zabawy dowiedziały się: jakie znaczenie ma pra−
widłowe odżywianie się oraz jak prowadzić zdrowy tryb życia. Poszerzyły
wiedzę o świcie, dowiedziały się, w jaki sposób oszczędzać wodę w życiu
codziennym.

Nagroda g³ówna dla Przedszkola „Pinokio”
„Mamo, tato wolê wodê!” - to ju¿ po raz drugi zosta³a przeprowadzona przez agencjê  Laboratorium Komu-
nikacji w Warszawie ogólnopolska kampania edukacyjna promuj¹ca picie wody oraz zdrowy styl ¿ycia. Do
ponad dwóch tysiêcy przedszkoli w Polsce dotar³y materia³y edukacyjne, z których dowiadujemy siê, jak
wa¿n¹ rolê w ¿yciu cz³owieka odgrywa woda. W tym roku informacja o kampanii dotar³a równie¿ do nasze-
go przedszkola, w którym zosta³a przyjêta z wielkim entuzjazmem, gdy¿ promowanie zdrowego stylu ¿ycia
i picia wody przez dzieci stanowi jeden z priorytetów naszej placówki.

Podsumowaniem zdobytej wiedzy było przystąpienie dzieci z grup pię−
ciolatków do ogólnopolskiego konkursu zatytułowanego „Mój przyjaciel
Zdrojek” organizowanego przez Żywiec Zdrój S.A. oraz Laboratorium Ko−
munikacji w Warszawie. Konkurs składał się dwóch części. Pierwsza część
– manualna− dotyczyła przygotowanie przez przedszkolaki prac plastycz−
nych, druga − pisarska− polegała na stworzeniu przez nauczyciela innowa−
cyjnego scenariusza zajęć. W obu opracowaniach, należało ująć, dlaczego
warto polubić wodę i czy można się z nią „zaprzyjaźnić oraz dlaczego wła−
ściwe wybory w zakresie zdrowego stylu życia są tak ważne dla człowieka.
Innowacyjny scenariusz został napisany przez nauczyciela grupy pięciolat−
ków panią Joannę Ruszkiewicz−Howorko. Prace zostały przygotowane przez
dzieci z grupy najstarszej pod kierunkiem pani Joanny Ruszkiewicz−Ho−
worko, pani Moniki Szewczyk, pani Katarzyny Chomicz i pani Moniki So−
snowskiej. Gotowe materiały zostały wysłane i pozostało nam tylko czekać
na wyniki…

A tutaj miła niespodzianka – nasze przedszkole zdobyło I miejsce wraz z
nagrodą główną. Radość małych Laureatów była wielka. Został doceniony
ich talent, umiejętności i praca włożona w przygotowania konkursowe.

4 lutego br. przyjechały do nas pani Ewa Parol oraz pani Aneta Gasińska,
które koordynowały konkurs. Podczas spotkania mali zwycięzcy odebrali z
rąk koordynatorów konkursu dyplom, nagrodę oraz gratulacje. Od organiza−
tora dowiedzieliśmy się również, iż do konkursu zostało zgłoszonych kilka
tysięcy prac. Nagrody zostały zasponsorowane przez firmę Żywiec Zdrój S.A.

Jest to dla nas wielki sukces. Cieszymy się z tego zwycięstwa i jesteśmy
dumni z naszych przedszkolaków oraz naszego przedszkola.

Dzieci zdobyły wiedzę na temat wody, a przy tym zyskały wspaniałą za−
bawkę do ogrodu, która będzie służyć nam bardzo długo.

Monika SzewczykMonika SzewczykMonika SzewczykMonika SzewczykMonika Szewczyk

Teatralne spotkanie „Skrzatów” z młodzieżą niepełnosprawną
Zabawy w teatr maj¹ w edukacji przedszkolnej swoje bardzo wa¿ne miejsce. Dzieci charakteryzuje wro-
dzona potrzeba przekszta³cania rzeczywistego œwiata oraz wchodzenia w ró¿norodne role. Wykorzystu-
j¹c tê naturaln¹ sk³onnoœæ do tworzenia fikcji, nauczyciel ma mo¿liwoœæ kszta³cenia u dziecka wra¿liwo-
œci estetycznej, która pozwoli na rozumienie jêzyka tej dziedziny sztuki w ¿yciu doros³ym.

lejne sceny z młodzieżą niepełnosprawną. Zaproszeni goście−
aktorzy i ich rodzice mogli również zobaczyć spektakl teatral−
ny w wykonaniu przedszkolaków z grupy VII.

Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie w przyszłości wiele,
a każde dziecko z Publicznego Przedszkola nr3 „Skrzat” i Koła
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, będąc widzem
lub aktorem, osiągnie swój osobisty sukces.

 Agnieszka Legencka
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Pomó¿ .....Zbieraj nakrêtki!!
Świetlica parafialna przy Parafii Św. Trójcy w Ząbkach wraz z uczniami ze Szkoły

Podstawowej nr 1 organizuje AKCJĘ ZBIERANIA  NAKRĘTEK.

Jak mo¿ecie pomóc?
Wystarczy zbierać plastikowe nakrętki od butelek po wszelkich napojach, zatyczki, kapsle po

środkach chemicznych, korki, zaślepki itp.  Każda nakrętka się liczy.
NAKRĘTKI BĘDĄ PRZEKAZANE ŻOLIBORSKIEMU    STOWARZYSZENIU DOM

RODZINA CZŁOWIEK. FUNDACJA DZIĘKI PIENIĄDZOM OD FIRMY RECYKLINGOWEJ
ZAKUPI SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO WSPARCIA AKCJI
NAKRĘTKI MOŻNA PRZYNOSIĆ DO ŚWIETLICY PARAFIALNEJ W KAŻDY

WTOREK OD 17:00 DO 19:00 (MOŻNA  UMÓWIĆ SIĘ NA PRZEKAZANIE NAKRĘTEK Z
KIEROWNIKIEM ŚWIETLICY P. KATARZYNĄ DZIĘCIOŁ prezesi@poczta.onet.pl)

LUB DO KANCELARII PARAFIALNEJ.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY DO TEJ PORY WSPARLI  NASZĄ AKCJĘ

I PROSIMY O JESZCZE
OTO NASI REKORDZIŚCI:

P. POROWSKI −2207 szt.
P. BOLESTA −1541 szt.
P. ORZEŁ −1111 szt.

W 180. rocznicę Powstania Listopadowego i bitwy pod Ol−
szynką Grochowską, która rozegrała się 25 lutego 1831 roku,
została odprawiona Msza Święta w intencji Bohaterskich Po−

wstańców i mjr Le−
ona Drewnickiego,
w Parafii Św. Trój−
cy w Ząbkach w
dniu 25 lutego 2011
r., której przewod−
niczył Ks. Dziekan
Mieczysław Stefa−
niuk  w asyście Ks.
Prałata Tadeusza
Karolaka i Ks. Pro−
boszcza Edwarda
Kowary.

Po nabożeństwie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy
upamiętniającej mjr Leona Drewnickiego i Bohaterów Powsta−

nia Listopadowego w
obecności kawale−
rzystów na koniach
Andrzeja Michalika −
Radnego Powiatu
Wołomin z Kobyłki.

Odsłonięcia tablicy
dokonali: organizator
Ryszard Walczak –
Radny Powiatowy
przewodniczący Ko−
misji Dziedzictwa
Narodowego, Eduka−
cji i Kultury, oraz fundator tablicy Robert Perkowski −Burmistrz
Ząbek, w asyście współorganizatorów uroczystości Ks. Probosz−
cza Edwarda Kowary, dyr. Gimnazjum nr. 1 Karola Małolepsze−
go, oraz przedstawiciela St.  Kręgu Pamięci Narodowej − Olszynka
Grochowska Wiceprezesa Jana Wasia i innych licznie przyby−

łych gości.
Na tablicy granitowej umocowanej na fron−

cie Kościoła Św. Trójcy widnieje napis:
„Przechodniu powiedz współbraciom, że

walczyliśmy mężnie i umieraliśmy bez trwo−
gi. Ale z troską w sercu o losy Polski, o losy
przyszłych pokoleń, o Wasze losy…”  mjr Le−
onowi Drewnickiemu i bohaterom Powstania
Listopadowego w 180. rocznicę Bitwy Pod Ol−
szynką Grochowską. Mieszkańcy Ząbek 25
luty 2011 r.

Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Gro−
chowską miała miejsce 26. lutego 2011 r.

Rozpoczęto wymarszem wojsk z pl. Gen. Pio−
tra Szembeka w kierunku Olszynki Grochow−
skiej przy ul. Szerokiej od ul. Chełmżyńskiej,
gdzie odbyła się kilkugodzinna rekonstrukcja hi−
storycznej bitwy Powstania Listopadowego.

Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomin
Przewodniczący Komisji

Dziedzictwa Narodowego
Edukacji, Kultury i Sportu

CO SŁYCHAĆ



GOSPODARKA ODPADAMIwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW NA TERENIE MIASTA ZĄBKI
odpady będą zbierane w godz. 8−18

OPDADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 800 (ODPADY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ MOGĄ NIE ZOSTAĆ ZABRANE)

Legenda:

REJON 1 (nr−y parzyste 11REJON 1 (nr−y parzyste 11REJON 1 (nr−y parzyste 11REJON 1 (nr−y parzyste 11REJON 1 (nr−y parzyste 11
Listopada do północnejListopada do północnejListopada do północnejListopada do północnejListopada do północnej
granicy Ząbek – granica zgranicy Ząbek – granica zgranicy Ząbek – granica zgranicy Ząbek – granica zgranicy Ząbek – granica z
Markami) – Markami) – Markami) – Markami) – Markami) – odpady będą
zbierane w pierwszą środę
miesiąca

REJON 2 (nr−y nieparzysteREJON 2 (nr−y nieparzysteREJON 2 (nr−y nieparzysteREJON 2 (nr−y nieparzysteREJON 2 (nr−y nieparzyste
11 Listopada do torów ko−11 Listopada do torów ko−11 Listopada do torów ko−11 Listopada do torów ko−11 Listopada do torów ko−
lejowych) – lejowych) – lejowych) – lejowych) – lejowych) – odpady będą
zbierane w drugą środę mie−
siąca

REJON 3 (od torów kolejo−REJON 3 (od torów kolejo−REJON 3 (od torów kolejo−REJON 3 (od torów kolejo−REJON 3 (od torów kolejo−
wych poprzez część ulicywych poprzez część ulicywych poprzez część ulicywych poprzez część ulicywych poprzez część ulicy
Piłsudskiego (nr−y od 1 doPiłsudskiego (nr−y od 1 doPiłsudskiego (nr−y od 1 doPiłsudskiego (nr−y od 1 doPiłsudskiego (nr−y od 1 do
55) do nieparzystej części55) do nieparzystej części55) do nieparzystej części55) do nieparzystej części55) do nieparzystej części
ulicy Szwoleżerów oraz uli−ulicy Szwoleżerów oraz uli−ulicy Szwoleżerów oraz uli−ulicy Szwoleżerów oraz uli−ulicy Szwoleżerów oraz uli−
ca Zaciszna) ca Zaciszna) ca Zaciszna) ca Zaciszna) ca Zaciszna) – – – – – odpady będą
zbierane w trzecią środę
miesiąca

REJON 4 (część ulicy Pił−REJON 4 (część ulicy Pił−REJON 4 (część ulicy Pił−REJON 4 (część ulicy Pił−REJON 4 (część ulicy Pił−
sudskiego (nr−y od 56)sudskiego (nr−y od 56)sudskiego (nr−y od 56)sudskiego (nr−y od 56)sudskiego (nr−y od 56)
poprzez parzystą część uli−poprzez parzystą część uli−poprzez parzystą część uli−poprzez parzystą część uli−poprzez parzystą część uli−
cy Szwoleżerów do połu−cy Szwoleżerów do połu−cy Szwoleżerów do połu−cy Szwoleżerów do połu−cy Szwoleżerów do połu−
dniowych granic Ząbek) –dniowych granic Ząbek) –dniowych granic Ząbek) –dniowych granic Ząbek) –dniowych granic Ząbek) –
odpady będą zbierane w
czwartą środę miesiąca

SEGREGACJA WYSTAWIONA NIEZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NIE ZOSTANIE ZABRANA
(DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI ULIC GRANICZNYCH – 11 LISTOPADA I SZWOLEŻERÓW)

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 wyjąt−

kiem kartoników 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 mate−

riałów (z wyjątkiem segregatorów zawierających plastik i
metal oraz kartoników po mleku i napojach)

Do worków na szkło (zielone worki) wrzucamy:
• opakowania szklane bezbarwne i kolorowe (butelki i sło−

iki) wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami
sztucznymi (bez nakrętek iobrączek)

• szkło nie może być potłuczone
Wszystkie worki muszą być zawiązane!

Harmonogram odbioru selektywnej zbiórki
odpadów NA ROK 2011

Miesiąc

Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
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Zmiana w ulgach biletowych
W związku z wejściem w życie nowej Ustawy  o publicznym transporcie zbiorowym, uprzejmie  informujemy, że od dnia 01.03.2011

r. obowiązuje nowa taryfa ulgowa na  linii komunikacyjnej Ząbki − Warszawa Wileńska (Linia X), zgodnie z obowiązującą Ustawą
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r.

Urząd Miasta Ząbki

CO SŁYCHAĆ
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Jak zwykle jako pierwsi do rywalizacji
stanęli przedstawiciele szkół podstawo−
wych. Spośród 12 startujących dziewcząt
najlepszą okazała się Kamila Niemyska
przed Olą Panasiuk i Olą Grabowską.
Wśród chłopców już po raz szósty bezkon−
kurencyjny okazał się Maksymilian Góra,
który wyprzedził Pawła Kamińskiego (po
raz piąty na drugim miejscu) i Kamila Na−
płoszka. W kategorii dziewcząt ze szkół
gimnazjalnych podobnie jak Maks Góra
swój szósty triumf zanotowała Kinga Je−
zierska. Kinga wyprzedziła Kasię Bilig i
Oliwię Wojda. W kategorii chłopców z
gimnazjów drugi raz z rzędu wygrał Da−
wid Maron, wyprzedzając Grzegorza Wy−
szomirskiego oraz Kamila Marca. W kate−
gorii open wśród pań czwarty raz z rzędu
zwyciężyła Larysa Skrzypczak, która w
decydującym pojedynku wygrała z Anną
Ponichtera 2:1. Pani Ania dzięki drugiemu
miejscu zrównała się punktami w klasyfi−
kacji ogólnej z Darią Grom, która zajęła
trzecie miejsce w edycji wiosennej Grand
Prix. Ze startujących 25 mężczyzn do ści−
słego finału awansowali: Jacek Siwek oraz
Mateusz i Michał Dąbrowscy. Jak zacięte
były to spotkania niech świadczą wyniki
finału, w który grano systemem „każdy z
każdym”. Cała trójka wygrała jedno i prze−
grała jedno spotkanie w identycznym sto−

VI turniej tenisa sto³owego
Rekordowa liczba 73 uczestników stanê³a na starcie
VI turnieju tenisa sto³owego, którego organizatorem
jest Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz Miejski Oœrodek
Sportu i Rekreacji w Z¹bkach.

Koszykówka jest sportem −zabawą nacechowa−
nym dużą dynamiką, rozwija umiejętność współ−
działania, poszanowania przepisów, wyrabia po−
czucie odpowiedzialności, pobudza procesy my−
ślenia. Zaspokaja potrzebę wyżycia się ruchowe−
go i walki sportowej oraz daje satysfakcję z gry jej
uczestnikom poprzez zdobywanie dużej ilości
punktów przez wszystkich grających.

Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektora MO−
SiR w Ząbkach – p. Jacka Romańczuka oraz zain−
teresowaniu tą dyscypliną sportu powstała po raz
pierwszy w historii Ząbek sekcja koszykówki chłop−
ców. Jako doświadczony trener zapoczątkowałem
utworzenie drużyny chłopców urodzonych w la−
tach 2000/2001. Poprzednio pracowałem z dru−
żyną chłopców w Warce odnosząc sukcesy w ko−
szykówce młodzieżowej. Nabór do drużyny w Ząb−
kach rozpocząłem w grudniu 2009 roku. Początki
nie były łatwe. Na kilku pierwszych treningach było
5−7 osób. Dużo czasu spędzałem w szkołach pod−
stawowych na poszukiwaniu młodych talentów,
rozmawiałem z nauczycielami wychowania fizycz−
nego, rozwieszałem plakaty z informacją. Ponie−
waż pracuję  jako nauczyciel w Publicznym Gim−

Sekcja koszykówki – MOSiR Ząbki
nazjum nr 1 w Ząbkach – dlatego dzięki uprzej−
mości dyrektora p. Karola Małolepszego począt−
kowo trenowaliśmy w hali sportowej gimnazjum.
Z powodu braku obniżanych koszy w gimnazjum
–od nowego sezonu treningi odbywają się w Szkole
Podstawowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego (we wtor−
ki i piątki w godz. 16.00 − 17.15 oraz w soboty w
godz. 9.30 – 11.00). Pragnę podziękować  p. dy−
rektor Agnieszce Piskorek za udostępnienie sali
sportowej i dobrą współpracę.

Obecnie drużyna mini− koszykówki prężnie się
rozwija i liczy 19 zawodników (trzynastu z roczni−
ka 2000, pięciu z rocznika 2001 i jeden z rocznika
2002). Są oni uczniami wszystkich ząbkowskich
szkół podstawowych.

Na treningach młodzi adepci mini−koszykówki
przyswajają sobie elementy techniki indywidualnej
oraz podstawy taktyki i współdziałania w formie gier
i zabaw oraz ćwiczeń. Pracują oni nad poprawą ogól−
nego rozwoju fizycznego i cech motorycznych. Obec−
nie przygotowujemy się do rozegrania dwóch spa−
ringów z drużynami z Legionowa oraz z Warszawy.
Naszym następnym celem jest udział w Wielkanoc−
nym Turnieju Mini−Koszykówki.

sunku 2:1. O zwycięstwie zadecydowały
małe punkty zdobyte przez zawodników w
finale. Dzięki temu pierwsze miejsce zajął
Jacek Siwek, drugie Mateusz Dąbrowski,
a trzecie prowadzący w ogólnej klasyfika−
cji Grand Prix – Michał Dąbrowski.

Kolejny turniej 2 kwietnia, na który już
dziś zapraszamy.

Jacek Romańczuk

Najlepsze zawodniczki i zawodnicy
VI turnieju w poszczególnych

kategoriach:
Szkoły Podstawowe:Szkoły Podstawowe:Szkoły Podstawowe:Szkoły Podstawowe:Szkoły Podstawowe:

Dziewczęta
1. Kamila Niemyjska
2. Ola Panasiuk
3. Ola Grabowska

Chłopcy:
1. Maksymilian Góra
2. Paweł Kamiński
3. Kamil Napłoszek

Gimnazja:Gimnazja:Gimnazja:Gimnazja:Gimnazja:
Dziewczęta

1. Kinga Jezierska
2. Katarzyna Bilig
3. Oliwia Wojda

Chłopcy:
1. Dawid Maron
2. Grzegorz Wyszomirski
3. Kamil Marzec

Open:Open:Open:Open:Open:
Panie

1. Larysa Skrzypczak
2. Anna Ponichtera
3. Daria Grom

Panowie
1. Jacek Siwek
2. Mateusz Dąbrowski
3. Michał Dąbrowski

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. sta−
nowisko znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl  konkursy
na wolne stanowiska pracy.

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja

1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samo−
rządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach sa−
morządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi
zmianami/ i n f o r m u j e s i ę, że w dniach od
03.03.2011 r. Do 01.04.2011 r. wyłożony jest do
publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia
podlegającego komunalizacji terenu biologicznie
czynnego w pasie drogowym ul. 11 Listopada w
Ząbkach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budyn−
ków jako działki nr 66/1, 74/1 i 82/1 z obrębu 0008−
01−08 o łącznej pow. 0,0577 ha objętych Księgą
Wieczystą pod nazwą Kolonia Drewnica. Osoby, któ−
rych interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w
spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienio−
nym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji In−
wentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/
2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. − pok.
22 Urzędu Miasta

Wywieszono dnia: 03.03.2011 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

Od kwietnia rozpoczynają się
młodzieżowe rozgrywki ligowe
WOZkosz WM. tzw. „Pierwszy
Krok”. Przed nami jeszcze dużo
pracy, aby wziąć udział i wywalczyć czołowe miejsce.
Zapału nam nie brakuje.

 trener – Robert Węgrzynek trener – Robert Węgrzynek trener – Robert Węgrzynek trener – Robert Węgrzynek trener – Robert Węgrzynek

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja

1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samo−
rządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach sa−
morządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi
zmianami/ informuje się, że w dniach od 01.03.2011 r.
Do 30.03.2011 r. wyłożony jest do publicznego
wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegające−
go komunalizacji obejmującego nieruchomości
położoną  w Ząbkach, ul. Szwoleżerów, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/
3, z obrębu 0050−03−26 o pow. 0,0041 ha objętą
księgę nr WA1W/00014852/0. Osoby, których in−
teres prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie in−
wentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym ter−
minie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentary−
zacyjnej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady
Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. − pok. 22 Urzędu
Miasta

Wywieszono dnia: 01.03.2011 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki



Wicemistrzowie - samorz¹dowcy

SPORTCO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

Uwaga!
Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkaniowego

Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 marca każ−
dego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie
Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszki−
wania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wyklu−
czający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego
wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal
ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia po−
woduje skreślenie z listy.”

Komisja Mieszkaniowa

Wicemistrzowie - samorz¹dowcy
XI Halowy Turniej Samorządowców,

rozegrany w Radzyminie dla Ząbek ułożył
się wyjątkowo pomyślnie. Statystyki z po−
przednich lat klasyfikowały Ząbki zwykle
w dolnej części tabeli. Jak zapowiadał jesz−
cze kilka dni przed turniejem kapitan dru−
żyny Artur Murawski (na co dzień wice−
burmistrz Ząbek) miało się to zmienić. I
faktycznie zmieniło się, ale zapewne nikt
nie przypuszczał, że aż tak bardzo. Przy
ambitnym podejściu, dużej determinacji i
aktywnym uczestnictwie (drużyna Ząbek
była najliczniejsza podczas tego turnieju)
udało się odnieść historyczny sukces – tytuł
wicemistrzowski. Nasi piłkarze doznali
porażki i to nieznacznej dopiero w wyrów−
nanym finałowym meczu.

Wicemistrzowie
Stoj¹ od lewej: Przemys³aw Panasik (SM), Wojciech Polkowski (radny), Grze-
gorz Szeliga (M.O.S.iR), Piotr Tlaga (UM), Wojciech Gut (z-ca przewodnicz¹cego
Rady Miasta), Tomasz Kalata (z-ca przewodnicz¹cego Rady Miasta), Mariusz Ko-
ryciñski (UM)
W przysiadzie, od lewej: Jacek Romañczuk (dyrektor M.O.S.iR.), Artur Mu-
rawski  (Z-ca Burmistrza), Grzegorz Siwek (radny), Pawe³ Uœciñski (radny), Mar-
cin Kubicki (radny) Tomasz Wiszniewski (SM)
Na dole, na razie: synowie graczy z podstawowego sk³adu

Wyniki
Mecze grupowe:
Ząbki – Starostwo Powiatowe Wołomin 3:2
Ząbki – Radzymin 1:1
Ząbki – Urząd Marszałkowski Wojewódz−
twa Kujawsko − Pomorskiego 1:1
Ząbki – Jadów 3:0
Półfinał
Ząbki – Marki 2:0
Finał
Ząbki – Urząd Marszałkowski Wojewódz−
twa Kujawsko − Pomorskiego 0:1

Puchar odbiera kapitan Artur MurawskiZawodnicy œwietnie sobie radzili w obronie... jak i w ataku

Oryginalny prezent
dla Twojego dziecka
na œwiêta i nie tylko,

wejdŸ na:
www.listzyczen.pl


