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Dokończenie str. 8

Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a

siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgro-
madzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz rad-
ni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.

Uroczystość rozpoczęto odczytaniem fragmentu Ewange−
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie

SP2, którzy wystawili kila scenek ro−
dzajowych przeplatanych występami
muzycznymi. Program artystyczny
przygotowała klasa III A pod kierun−
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.

Na zakończenie, z koncertem kolęd
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.
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Gabinet homeopatyczny
pediatra

Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a

zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl

i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

Sieæ Kwiaciarni „Magnolia”
zaprasza do swoich punktów w Ząbkach:
− ul. Wojska Polskiego 22
− ul. 11−go Listopada 15
Właścicielką jest osoba z 18−letnim stażem w branży
florystycznej
Oferujemy:
− bukiety okolicznościowe
− wiązanki ślubne
− dekorację kościołów i sal weselnych
− kompozycje z kwiatów sztucznych
− oryginalne wiązanki i wieńce
Priorytetem Kwiaciarni jest miła obsługa, świeże kwiaty
i dobre ceny
Tel. 784 – 966 − 399

Dzień Seniora
5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu

Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−
przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.

Członkowie Klubu Relaks tradycyjnie spotkali się w budynku parafii Św. Trój−
cy. Najważniejszym punktem spotkania było wyróżnienie jubilatów, którzy ukoń−
czyli 80 i 90 lat. Na ich cześć odbył się specjalny koncert  chóru „Złota Jesień”.
Członkowie Klubu Retro zebrali się zaś, jak zawsze, w dolnym kościele parafii
pw. Miłosierdzia Bożego. Tam również wręczono kwiaty i upominki dla dostoj−
nych jubilatów. Gościem specjalnym był zespół folklorystyczny z Myszyńca.

Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:
Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:

Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza czterolatki
na przedpołudniowe zajęcia edukacji
artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30

dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
się tańców, wierszyków i piosenek.

Koszt − 100 zł miesięcznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mogą wziąć udział w nauce języka

angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

− Maria Cielesz (90 lat)
− Krystyna Grodzka
− Kazimiera Kasiak
− Eugenia Kacperska
− Czesław Myszka
− Stanisław Racław

Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:
− Mieczysława Budzicz (80 lat)
− Halina Lenard (90 lat)
− Leokadia Szostak (80 lat)
− Krystian Ścięgorz (80 lat)
− Antoni Sawicki (90 lat)

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobo−

wości prowadzi bezpłatną psychoterapię, pomoc
psychologiczną i konsultacje w poniedziałki w
godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”.
Pierwsze spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicz−
nego: 660 907 563.

Kupuj i pij
sok Noni

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

W sobotę, 9 czerwca 2012 roku, w kościele 
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach odbył się VII Festi-
wal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae. 

Nasze miasto gościło tego dnia blisko 500 osób 
z różnych regionów Polski. W kościele Miłosierdzia 
Bożego od wczesnych godzin rannych trwały 
przesłuchania konkursowe uczestników festiwalu 
chóralnego, który w Ząbkach ma swoją tradycję już 
od 2004 roku. Wydarzeniu towarzyszyła atmosfera 
zdrowej rywalizacji i wzajemnej życzliwości. Dzielono 
się doświadczeniem, nawiązywano nowe znajomości. 

Przed ogłoszeniem wyników odprawiona została Msza 
św. koncelebrowana przez ks. Henryka Zielińskiego, 
redaktora naczelnego Tygodnika „Idziemy”, ks. prałata 
Jana Andrzejewskiego, ks. kanonika Władysława Tro-
janowskiego, ks. kanonika Andrzeja Kopczyńskiego 
oraz ks. prof. Andrzeja Filabera w intencji uczestników, 
patronów, sponsorów i osób wspierających festiwal. 
Uroczysta liturgia rozpoczęła się wykonaniem hymnu 
„Gaude Mater Polonia” – „Raduj się matko Polsko”. W 
czasie homilii słowo do zebranych w imieniu JE abp 
Henryka Hosera skierował ks. Henryk Zieliński. 

Dokończenie str. 6

I miejsce chór  Schola Cantorum Misericordis Christi / Biała Podlaska
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Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na

“Wieczorek z Kulturką”
17 czerwca, godz. 17:00
“Mały teatr w Ząbkach”

w wykonaniu studia teatralnego MOK.
W programie przedstawienia: “Zemsta inaczej”,

“Ale wiocha”,  “Dawno temu ... w PRL-u”,  “W naszej zakręconej 
szkole”,  “Nie lubię miasta”, “Sierota”, “Lilije”

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza  na  

występy, pokazy, prezentacje 
oraz wystawę prac plastycznych

dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach
plastycznych, wokalnych, tanecznych i teatralnych 

MOK
16 czerwca, godz. 16:00

MOK, ul. Orla 8

ZAPOWIEDZI

LATO W MIEŚCIE 2012
Miejski Ośrodek Kultury (tel. 781 64 30)

02.07 03.07 04.07 05.07 06.07
Park Wodny

„Warszawianka”
wyjazd – 9.30 ;   
powrót -  13.00
Koszt – 10 zł.

Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 9.30 ;   
powrót -  13.00
Koszt – 10 zł.

Wyjazd
do

Centrum Nauki
KOPERNIK

Wyjazd – 8.30
Powrót – ok. 14.00

Koszt – 12 zł

Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 9.30 ;   
powrót -  13.00
Koszt – 10 zł.

Wyjazd
do

Ogrodu Zoologicznego

Wyjazd – 10.00
Powrót – ok. 14.00

Koszt – 10 zł

godz. 13.30 – Projekcja 
filmu 

dla dzieci
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

godz. 13.30 – Teatrzyk 
dla dzieci pt.:

 „Kot w butach”
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

godz. 13.30 – Teatrzyk 
dla dzieci pt.:

 „Kasia i Basia”
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

09.07 10.07 11.07 12.07 13.07
Park Wodny

„Warszawianka”
wyjazd – 9.30 ;  
powrót -  13.00
Koszt – 10 zł.

Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 9.30 ;   
powrót -  13.00
Koszt – 10 zł.

Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 9.30 ;  
powrót -  13.00
Koszt – 10 zł.

Park Wodny
„Warszawianka”
wyjazd – 9.30 ;   
powrót -  13.00
Koszt – 10 zł.

Wyjazd
do

Cinema Park
film pt.:

„Podróże Kosmiczne”

Wyjazd – 10.00
Powrót – ok. 14.00

Koszt – 15 zł

godz. 13.30 – Projekcja 
filmu 

dla dzieci
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

godz. 13.30 – Teatrzyk 
dla dzieci pt.: 

„Jak Kicia i Gapcio 
ratowali ziemię”
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

godz. 13.30 – Projekcja 
filmu 

dla dzieci
MOK, ul. Orla 8

wstęp wolny

godz. 13.00 – Te-
atrzyk dla dzieci pt.: 
„Kasia zwiedza Unię 

Europejską”
MOK, ul. Orla 8 

wstęp wolny

Wyjazdy i powroty - parking przy filii Ośrodka Kultury, ul Orla 8
Informacje, opłaty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. Słowackiego 10 w godz. 10.00 – 16.00

“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

tel. 509 – 136 – 967
      888 - 424 - 715
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

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

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
-badania dla celów sanitarno-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
-badania dla celów sanitarno-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl

co słychaćwww.zabki.pl ZAPOWIEDZI

3

Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

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

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe
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Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
-badania dla celów sanitarno-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

Badania diagnostyczne USG, echo serca (pełen zakres). Badanie stawów 
biodrowych (dorośli i dzieci). Ząbki, ul. Orla 6 lok. 77 (wejście od ul. 
Poniatowskiego). Przyjęcia pon. – pt. 8.00 – 20.00. tel. (22) 744 – 86 - 38 

Dla dorosłych:
- neurolog 
- ortopeda
- reumatolog
- nefrolog
- ginekolog
- urolog
- psycholog

Dla dorosłych i dzieci:
- okulista
- kardiolog
- endokrynolog
- dermatolog
- laryngolog
Dla dzieci:
- chirurg
- kardiochirurg

SAMORZĄD

Wizyta ambasadora 
Armenii w Ząbkach

24 maja, na zaproszenie burmistrza Roberta Perkow-
skiego przyjechał do Ząbek ambasador Armenii Ashot  
Galoyan. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Andrzej 
Lek, a celem wizyty - nawiązanie kontaktów dyploma- 
tycznych i handlowych między Armenią a Ząbkami.

Burmistrz osobiście przedstawił ambasadorowi miasto. 
Delegacja zatrzymała się w Urzędzie Miasta Ząbki, na budo-
wie trybuny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Skrzat”. 

Kolejnym, ważnym punktem programu wizyty w Ząbkach 
było spotkanie ambasadora z dyrektorem Praskiej Giełdy 
Spożywczej Piotrem Wyszeckim w restauracji „Na Skrajnej". 
Można powiedzieć, że od samego początku rozmowy widać 
było nić porozumienia między stronami, które miały so-
bie dużo do powiedzenia w zakresie możliwości współpracy. 
Na ten moment możemy tylko zdradzić, że  podczas  
obiadu zostały wymienione konkretne propozycje nawiązania 
współpracy handlowej, których realizacja rozstrzygnie się w 
najbliższej przyszłości.

Ashot Galoyan był pierwszym ambasadorem Arme-
nii, który złożył wizytę dyplomatyczną władzom Ząbek.  
Miejmy nadzieję, że wizyta ambasadora będzie jedną z wielu w 
Ząbkach i że podjęte rozmowy przyniosą wymierne rezultaty, 
korzystne dla obu stron.

Iwona Potęga
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Radio Ząbki posiada już własne studio nagraniowe!
Ta prężnie rozwijająca się inicjatywa w naszym mieście właśnie 

otrzymała do dyspozycji jedno z pomieszczeń Miejskiego Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu dyrektora 
szkoły, Karola Małolepszego, stworzono w pełni wyposażone, profesjon-
alne studio nagraniowe, nad którym opiekę sprawuje Marek Wysocki – 
dyrektor Radia Ząbki, aktor, reżyser, dyrektor Teatru  Equus oraz dzie-
kan Wydziału Aktorskiego jednej z warszawskich uczelni wyższych. Na 
co dzień nieuchwytny artysta, znalazł jednak czas na krótką rozmowę 
o celach, funkcjonowaniu i planach radia.

Kto był inicjatorem powstania Radia Ząbki i jaka przyświecała 
temu idea?

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był burmistrz Ząbek Ro-
bert Perkowski, który pragnął stworzyć kolejny projekt edukacyjny 
dla najzdolniejszej młodzieży w naszym mieście. Z prawdziwą 
przyjemnością przyjąłem propozycję współpracy. Z racji tego, iż 
jestem tzw. „aktorem nagrywającym”, a Ząbki nie dysponowały 
odpowiednim miejscem na studio nagraniowe, pierwsze audy-
cje, które miały zachęcić radiosłuchaczy, realizowane były w jed-
nym studiów warszawskich. Nie ustawaliśmy jednak w staraniach 
stworzenia odpowiedniego zaplecza nagraniowego na miejscu. 
Udało nam się przy ogromnym szczęściu pozyskać kilku sponsorów 
oraz sponsora strategicznego, którym została firma Dolcan. Dzięki 
nieocenionej pomocy i zaangażowaniu p. Sławomira Dolińskiego i  
Karola Małolepszego, dyrektora Gimnazjum nr 1, który zaadaptował 
w bardzo profesjonalny sposób pomieszczenia w budynku szkoły, 
można śmiało powiedzieć, że Radio Ząbki ma w pełni profesjonalne 
studio lektorskie.

Kto obecnie tworzy radio?
W głównej mierze ja oraz moi zaprzyjaźnieni dziennikarze z Pol-

skiego Radia, którzy zgodzili się  udostępnić serwisy informacyjne 
czy ciekawe reportaże, głownie dlatego, że Radio Ząbki nie ma jesz-
cze swojego sprzętu do przeprowadzania reportaży radiowych, choć 
jestem pewien, że już niedługo i takie narzędzia będą dostępne. Gdy 
urośnie nam „ekipa zapaleńców”, to z całą pewnością wyjdą oni w 
teren i będziemy mogli tworzyć reportaże lokalne. 

Pozwoli Pan, że zdradzimy kilku znanych i szanowanych dzienni-
karzy, którzy włączyli się w ten projekt?

Oczywiście, są to m.in. red. Maria Szabłowska, niezwykle utalen-
towana, lubiana  i doświadczona dziennikarka, którą chcę zaprosić 
do Radia Ząbki na stałe, żeby prowadziła swoje cykle radiowe,  Ka-
zimierz Zarzycki, czy redaktor Barbara Okulicz-Sługocka. Są to 
ludzie, którzy dla radia, poświęcili całe swoje życie. 

Jest Pan aktorem, reżyserem, dziekanem, dyrektorem teatru i 
nagle pojawiła się propozycja projektu Radia Ząbki, jak pan godzi te 
obowiązki?

Na wszystko można znaleźć czas, to nie prawda, że jest się zajętym 
od rana do wieczora, przez cały tydzień. Oczywiście są okresy bar-
dzo intensywnej pracy, czy wyjazdów, tak jak na przykład teraz, gdzie 
już w piątek wyjeżdżam na kilka koncertów na drugi kraniec Polski, 
ale są też takie okresy, w których można spokojnie i z przyjemnością 
takie radio stworzyć. Tak naprawdę, w przeciwieństwie od pracy w 
studiu telewizyjnym, praca w studiu radiowym jest wypoczynkiem, 
ponieważ nikt pana nie kontroluje, nikt na pana nie patrzy, nie musi 
pan wyglądać, wystarczy, że ma pan coś mądrego do powiedzenia.

Jestem przekonany, że młodzież zainteresuje się i chętnie przyłączy 
do tworzenia radia, proszę więc powiedzieć jaki charakter będzie 
miała ta praca?

Dopóki nie będzie to radio zawodowe, na pewno, jest to praca 

nad sobą, nad rozwijaniem swoich umiejętności i przygotowywa-
niem się do przyszłej pracy dziennikarza. Uczniowie nauczą się pra-
cy z mikrofonem, łatwości, staranności i płynności wypowiadania 
się, czy też poznania zasad funkcjonowania radia. Takie praktyki na 
pewno ułatwią im dalszy start, choćby na studiach dziennikarskich. 
Projekt edukacyjny może być wdrożony w życie dopiero od nowego 
roku szkolnego, a ponieważ zbliżają się wakacje, na etapie rozmów 
znajduje się pomysł  uruchomienia warsztatów wakacyjnych dla 
młodzieży zainteresowanej dziennikarstwem. Wraz z dyrektorem 
Małolepszym moglibyśmy już wtedy stworzyć pierwszą grupę, 
młodych dziennikarzy.

Dlaczego tak mało mówiło się do tej pory o Radiu Ząbki?
Nie chciałem o tym głośno mówić, dlatego że nie było do tej pory 

studia w Ząbkach. Trudno byłoby kazać młodym ludziom jeździć 
aż do Warszawy, skoro celem radia jest edukacja młodzieży w ich 
własnych szkołach. Obecne studio powstało dosłownie kilkanaście 
dni temu, w związku z tym możemy już teraz mówić, że radio jest, że 
jest blisko i tak naprawdę jest otwarte dla wszystkich. W tym tygo-
dniu zaplanowane mam już spotkanie z dyrektorem Małolepszym, 
w sprawie zorganizowania spotkania dla wszystkich zaintereso-
wanych, którzy chcą to radio w przyszłości tworzyć, oczywiście 
ja również będę na nim obecny i postaramy się podczas wspólnej 
rozmowy zastanowić nad pomysłami nowych bloków programo-
wych, o sprawach bliskich młodzieży, ponieważ tak naprawdę to oni 
mają w tym temacie najwięcej do powiedzenia. Zamysłem burmis-
trza było przede wszystkich to, by zbliżać młodzież, poprzez emisję 
konkretnych bloków programowych tworzonych przez nich w ich 
szkołach, w których oni mówią o swoich własnych sprawach, Chcę, 
by było jasno powiedziane, że to są właśnie szkolne warsztaty radio-
we. Mogłyby być emitowane w radiu, na przykład w porach dużych 
przerw, po to, by mogli spokojnie tego posłuchać. Chodzi o to, żeby 
młodzież dbała o kulturę żywego słowa, bo w studiu radiowym nie 
„dowyglądamy”, trzeba dotrzeć do słuchacza operując tylko głosem. 

Dlatego ważne jest, by od najmłodszych lat uczyć tego dzieci…
To jest bardzo ważna forma edukacji, ponieważ obserwując 

młodzież, która ma za sobą pewien proces edukacyjny języka pol- 
skiego, zauważyłem, że poziom ich wiedzy chociażby o his-
torii Polski, czy o historii literatury i teatru jest znacznie poniżej 
moich oczekiwań i proces ten bardzo szybko przebiega w bardzo 
niewłaściwym kierunku. Jestem głęboko przekonany, że warsztaty te 
dadzą nadzieję na poprawę obecnej sytuacji.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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E –podatki w Naszym Mieście 
Miasto Ząbki, chcąc ułatwić mieszkańcom gminy kontakt z 

urzędem, udostępniło bezpłatny program e-podatki, za pomocą 
którego każdy będzie mógł sprawdzić swoje rozliczenia finansowe 
dotyczące podatku od nieruchomości (należności do zapłacenia, 
dokonane wpłaty, należne odsetki).

Osoby fizyczne lub prawne, które chcą skorzystać z usługi inter-
netowego podglądu swoich zobowiązań podatkowych powinny w 
pierwszej kolejności wejść na stronę www. zabki.pl w zakładkę e-po-
datki, podać swoje dane i wysłać formularz zgłoszeniowy. Następnie 
zwrócić się do Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta 
Ząbki z dowodem tożsamości w celu zweryfikowania danych osobo-
wych, celem nadania uprawnień nowemu użytkownikowi. 

Po zalogowaniu się z dowolnego komputera użytkownik może 
przeglądać wszystkie dane wymiarowe, których jest właścicielem 
lub współwłaścicielem tj. stan rozliczeń księgowych – zaległości z lat 
ubiegłych, zaległości bieżące, należne na dzień bieżące odsetki. 

Planowane jest wprowadzenie do końca bieżącego roku drugiego 
etapu e-podatków, tzn. jeżeli użytkownik zdecyduje się na dokonanie 
zapłaty, wówczas wybiera odpowiednie należności wraz z odsetkami 
z prezentowanej listy, a następnie jest przekierowywany na stronę sys-

temu PayByNet, skąd realizuje płatności przy wykorzystaniu własnego 
systemu bankowości internetowej.

Zapraszamy Mieszkańców do korzystania z programu e-podatki.
Skarbnik Miasta Ząbki

Elżbieta Żmijewska

Ząbkowianie na treningu reprezentacji 
Miasto Ząbki dla swoich mieszkańców przeznaczyło do  

rozlosowania 27 wejściówek na treningi polskiej reprezentacji. 
Aby stać się szczęśliwym posiadaczem jednej z nich należało 
wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez urząd i 
wykazać się wiedzą o mistrzostwach i naszym mieście.

Konkurs został przeprowadzony w dniach  4-6 czerwca za 
pośrednictwem strony internetowej www.zabki.pl.

Szczęśliwcy otrzymali wejściówki na treningi, które odbyły 
się 13 czerwca o godz. 17:00 na stadionie Polonii w Warszawie. 
Trzeba przyznać, że konkurs, a przede wszystkim nagrody 
cieszyły się dużym powodzeniem. W losowaniu wejściówek 
mogli brać jednak udział tylko ci mieszkańcy, którzy są zamel-
dowani lub odprowadzają podatki do gminy Ząbki.

red.

KOMUNIKAT
UWAGA – ZMIANA 

ORGANIZACJ RUCHU
Zamknięcie ulicy 3-go Maja

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu 
przebudowy ulicy 3-go Maja od dnia 28 maja br. 
wprowadza się zmiany w organizacji ruchu oraz 
kursowaniu autobusów linii 199 i „Ząbki-1”

Ulica 3-go Maja zostaje wyłączona z ruchu na 
całej długości w tym  na odcinku od przejazdu kole-
jowego do ul. Orlej. Nie będzie możliwości wjazdu 
na ulicę 3-go Maja z ulic Poniatowskiego, Orlej, Le-
gionów i Piłsudskiego. 

W związku z wytyczeniem objazdów dla  
autobusów ulica Poniatowskiego na odcinku ul. ks. 
Skorupki – Targowa oraz ulica Targowa stają się 
jednokierunkowe. Wprowadzone zostają również 
restrykcje związane z parkowaniem. Samochody 
parkujące pomimo obowiązującego zakazu (znak 
B-35 z tabliczką T-24), które będą utrudniały kur-
sowania autobusów zostaną odholowane na koszt 
właściciela.

Autobusy linii 199 i „Ząbki-1” zostają skie-
ro-wane na objazdy. Autobus linii 199 jadący w  
kierunku stacji PKP Ząbki skręci z ul. Kwiatowej 
w ul. Ks. Skorupki, następnie pojedzie ulicą Ponia-
towskiego i Targową do ul. Piłsudskiego i po prze-
kroczeniu przejazdu kolejowego wróci na swoją 
stałą trasę. Autobusy linii „Ząbki-1” w warian-
cie „Piłsudskiego” kursujące w kierunku CH M1 
pojadą tą samą trasą.

Autobus linii 199 i „Ząbki-1” jadące w  
kierunku południowym będą kursowały ulicami 
Piłsudskiego, Kołłątaja i ul. ks Skorupki gdzie wrócą 
na swoje stałe trasy.

Przystanki „PKP Ząbki 04” (Pasaż) na ul. Orlej 
i „PKP Ząbki 03” na ul. 3 Maja zostają zawieszone. 
Osoby przesiadające się z i na pociąg mogą korzystać 
z istniejących przystanków „PKP Ząbki 01” i „PKP 
Ząbki 02” na ul. Batorego w okolicy Szkoły Podsta-
wowej Nr 2.  Utrudnienia potrwają do 31 lipca. 

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności i 
prosimy o wyrozumiałość.

Urząd Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E  !
KOŁO  PRZYJACIÓŁ  RADIA  

MARYJA  
PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY 

ORGANIZUJE W DNIU
 8 LIPCA br. (niedziela)

PIELGRZYMKĘ 
AUTOKAROWĄ

 RODZINY RADIA MARYJA 
NA JASNĄ GÓRĘ

WYJAZD AUTOKARU:
Godz. 4:00 – spod „AGROMY”,
Godz. 4:15 – spod kościoła Św. 

Trójcy.
Koszt pielgrzymki – 50zł.

ZGŁOSZENIA  OSÓB  ZDE-
CYDOWANYCH  

 PRZYJMUJEMY  POD  NU-
MEREM  TELEFONU:  

 536 601 585
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SPOŁECZEŃSTWO

O mało nie doszło do tragredii
W dniu 25 maja 2012r, w przeddzień Święta Matki 

(sic!), w moim bliskim sąsiedztwie, na terenie pustostanu, 
kuszącemu od lat, nieomal zdarzyła się tragedia. Wpadła do 
wody dziewczynka, której los jest pod znakiem zapytania. 
Służby ratunkowe przybyły szybko, wszyscy pracowali z wiel-
kim poświęceniem, żeby ratować to młodziutkie życie... Ale, 
czy w ogóle musiało dojść do takiego dramatu?

Drodzy Rodzice, poświęcajcie więcej uwagi swoim 
pociechom. Dbajcie o nie, interesujcie się, gdzie przebywają. 
Dzieci mają czasem szalone pomysły. Nie potrafią przewidzieć 
konsekwencji, a to co dla nich liczy się najbardziej, to dobra za-
bawa z nutą niebezpieczeństwa. W przeszłości widziałam dzieci 
bawiące się na torach kolejowych, to dopiero było „ekscytujące”! 
Układały na szynach kamienie i patrzyły co z tego wyniknie jak 
przejedzie pociąg. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

Szczere, pouczające rozmowy z naszymi dziećmi mogą dać 

wiele dobrego. Zagrożenia czyhają z wielu stron (teraz doszedł 
internet). Nasze dzieci potrzebują z nami kontaktu, pociesze-
nia, wsparcia. Nie zostawiajmy ich samym sobie. Życie jest jed-
no, tak kruche...

Podchodźmy do niego z najwyższym szacunkiem!
Radna Maria Guzowska

Dokończenie ze strony nr.1 
VII FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ „MA-
TER MISERICORDIAE” ROZSTRZYGNIĘTY

Gala rozdania nagród, która nastąpiła bezpośrednio po Mszy św., 
zakończyła się koncertem laureatów. Obecni mogli docenić bardzo 
wysokie umiejętności i kunszt muzyczny zwycięzców.

Jury w składzie ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber, prof. Katarzyna 
Sokołowska, dr Dariusz Zimnicki, mgr Zbigniew Szablewski przyznało: 

W KATEGORII OGÓLNEJ
Złoty Dyplom i I miejsce – Schola Cantorum Misericordis Christi, 

Biała Podlaska  (93,5 pkt);
Złoty Dyplom i II miejsce – Chór „Varsoviae Regii Cantores”, Warszawa 

(92,8 pkt);
Złoty Dyplom i III miejsce– Chór „Laudate Dominum” ,Warszawa 

(90,3 pkt);
Złoty Dyplom   
– Chór „Musica In Via”, Olsztyn (90,2 pkt);
– Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa (90,1 pkt);
Srebrny Dyplom  
– Jasnogórski Kwartet Wokalny „Cantus” Częstochowa;
– Chór „Ars Vocale”, Olsztyn (88,5 pkt);
– Chór „Fermata”, Poznań (86,8 pkt);
– Chór Politechniki Radomskiej (83,5 pkt);
– Chór „Hejnał Mazańcowice”, Mazańcowice (81,3 pkt); 
– Świdwiński Chór Kameralny  „Sonores”, Świdwin (80,2 pkt);
Brązowy Dyplom   
– Chór Kameralny Endorfina, Warszawa (76,0 pkt);
– Hajnowski  Chór Kameralny, Hajnówka (76,0);
– Chór „Lux Mea”, Tłuszcz (68,3 pkt);
– Chór „Echo”, Wołomin (67,0 pkt);
– Chór „Camerata”, Września (66,5 pkt);
– Chór „Cantanti”, Kobyłka (65,0 pkt); 

W KATEGORII CHÓRY SENIORA
Srebrny Dyplom i I miejsce 
– Chór „Sursum Corda”, Warszawa (80,6 pkt);
Brązowy Dyplom i II miejsce 
– Chór „Cantanti”, Kobyłka (65, 0 pkt);
oraz 

Nagrodę Specjalną dla Najlepszego Chóru Powiatu 
Wołomińskiego – Chór „Lux Mea”, Tłuszcz;

Nagrodę Specjalną za Najlepsze Wykonanie Utworu Maryjnego 
– Schola Cantorum Misericordis Christi, Biała Podlaska. 

Fundatorami nagród byli: JE ks. abp Henryk Hoser SAC, Starostwo 
Powiatu Wołomińskiego, Miasto Ząbki, ks. prałat Mieczysław Stefaniuk 
– dziekan dekanatu zielonkowskiego, ks. prałat Jan Andrzejewski - dzie-
kan dekanatu kobyłkowskiego oraz Federacja Caecilianum.

Zapraszam do odwiedzania galerii zdjęć z festiwalu znajdujących się 
na stronie www.zabki.pl oraz kanału YouTube.

Agata Kajak
Dyrektor Festiwalu Muzyki Chóralnej 

Mater Misericordiae
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SAMORZĄD
Szczególna rocznica w Ząbkach

3 czerwca, w Parafii Świętej Trójcy obchodzono szczególne 
święto - 40-tą rocznicę kapłaństwa oraz 40-tą rocznicę przybycia 
księdza Jerzego Popiełuszki do Ząbek.

W odpustowej mszy św. odprawionej o godzinie 13.00 udział wzięli: 
ks. dziekan Mieczysław Stefaniuk z Zielonki, ks. dziekan Stanisław Kuć 
z Radzymina, ks. prałat Tadeusz Karolak (proboszcz, który przyjmował 
ks. Jerzego w ząbkowskiej parafii), ks. Zygmunt Wirkowski - pro-
boszcz z Parafii  Św. Izydora w Markach, ks. Edward Kowara - pro-
boszcz Parafii Św. Trójcy, Robert Perkowski - burmistrz Ząbek, Artur 
Murawski - zastępca burmistrza, Andrzej Melak - prezes Komitetu 
Katyńskiego, Wiktor Bonifasiuk - współzałożyciel Ogólnopolskiego 
Komitetu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Ryszard Wal- 
czak - przewodniczący Komitetu Pamięci ks. J. Popiełuszki oraz licznie  
przybyli mieszkańcy Ząbek.

Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Mieczysław Stefaniuk, a 
homilię wygłosił ks. Zygmunt Wirkowski. Po mszy odbyła się droga 
krzyżowa wokół kościoła.

Tego dnia 40-lecie kapłaństwa obchodził również ks. prałat Zyg-
munt Wirkowski, przyjaciel księdza Jerzego z czasów liceum w Su-
chowoli, który podczas homilii powiedział, że to dzięki księdzu Jerzemu 
wstąpił do seminarium.

„Za szerzenie pamięci o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce, 
męczennikach, bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służącym 
Bogu i Ojczyźnie”  kapituła  w osobach ks. Mieczysława Stefaniuka, 
ks. Stanisława Kucia, ks. Tadeusza Karolaka, ks. Edwarda Kowary 
oraz Wiktora Bonifasiuka pod przewodnictwem Ryszarda Walczaka z 
udziałem burmistrza Ząbek, wręczyła ks. Zygmuntowi Wirkowskiemu 
medal „Zło dobrem zwyciężaj” z wizerunkiem ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pom-
nikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. Jerzy Popiełuszko jest dla  mieszkańców Ząbek szczególną 

postacią. Wielu z nich miało okazję poznać księdza Jerzego osobiście. 
Niektórym udzielał chrztu, komunii czy ślubu. Jest honorowym oby-
watelem naszego miasta oraz na zawsze pozostanie duchowym prze-
wodnikiem.

 Iwona Potęga

Burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz zastępca Artur Mu-
rawski spotkali się z wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
Ireną Szewińską.

Spotkanie odbyło się 28 maja br. w Polskim Komitecie Olimpijskim, 
w którym uczestniczyli także burmistrz Kobyłki Robert Roguski, wice-
burmistrz Piotr Grubek, wójt Strachówki Piotr Orzechowski, przedsta-
wiciel SK banku Dariusz Kaźmierski, sekretarz generalny PKOL Adam 
Krzesiński oraz organizator spotkania Andrzej Lek.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy Ząbek, Kobyłki i Stra-
chówki z Polskim Komitetem Olimpijskim. 

Sekretarz generalny PKOL zapoznał gości z rolą PKOL, który 
odpowiada za logistykę sportowców polskich na olimpiadach, czyli za 
zakwaterowanie, ubranie, wyżywienie polskich sportowców na olim-
piadach. Przedstawił też konkretne propozycje współpracy pomiędzy 
PKOL a miastami i gminami. Dodał także, że sport jest najszlachetniejszą 
formą promocji i zarazem najprostszą. - Cieszymy się jako władze 
PKOL, że samorządy rozumieją i przeznaczają coraz więcej funduszy 
na sport. Naszym dużym sukcesem edukacyjnym jest prężnie działające 
Centrum Edukacji Olimpijskiej, do którego corocznie przyjeżdża ok. 25 
tysięcy młodzieży i dzieci – powiedział sekretarz generalny.

Sławna Irena Szewińska na pytanie Andrzeja Leka o początki swojej 
kariery powiedziała m.in.- Zaczęłam trenować w 1960 roku. Dwa lata 
trenowałam w grupie szkolnej u trenera Kopyto. Chodziłam wtedy do 
8 klasy. Trenowałam w Polonii. Potem przeszłam do grupy sprinterek 
Warszawy, którą trenował trener Piotrowski. Po zaledwie czterech la-

Burmistrz Ząbek na spotkaniu 
z Ireną Szewińską

tach treningu zdobyłam w 1964 roku na olimpiadzie 3 medale. Moim 
ulubionym dystansem jest 200 metrów. Po kontuzji stopy na przełomie 
1971/72 zaczęłam startować na 400m. Namówili mnie do tego dystansu 
znajomi. Broniłam się przed startem na tym dystansie, ale pod koniec 
1972 roku wystartowałam i bez przygotowań i treningu pobiegłam na 
Skrze i od razu pobiłam rekord Polski. Potem już na olimpiadzie w 
Monachium zdobyłam na 400m złoty medal,bijąc rekord świata

Następnie Irena Szewińska zaprosiła gości do Muzeum Sportu 
znajdującym się w budynku PKOL i osobiście zapoznała wszystkich z 
historią i wystawą w muzeum. Na zakończenie spotkania Andrzej Lek 
podziękował wspaniałej i sławnej na całym świecie Irenie Szewińskiej za 
udział w spotkaniu oraz za czas, który nam poświęciła tuż przed Euro 
2012 .

fot. Andrzej Lek
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KULINARIA
EURO 2012 Na Skrajnej

Zawsze smacznie 
i zdrowo 

Piękne drzewa, żwirowe alejki, a po nich 
przechadzające dostojnie pawie. Czy to ko-
niecznie muszą być Łazienki Królewskie w 
Warszawie? Niekoniecznie. Do swojego baje-
cznego ogrodu zaprasza restauracja „na skraj-
nej”. Warto tam zajrzeć, by przy wyśmienitych 
polskich potrawach świętować razem z innymi 
EURO 2012.

Na wszystkich miłośników footballu czekają 
trzy strefy kibica: dwie w namiotach w ogrodzie 
oraz jedna na piętrze w restauracji. Oprócz tego 
konkursy, masa nagród, a co dziesiąty gol - kar-
niak na koszt firmy.

Grillowane specjały
Wszystko to, by w restauracji zagościła at-

mosfera prawdziwego narodowego święta, jakim 
niewątpliwie jest EURO 2012.

Oprócz tych wszystkich propozycji 
największą atrakcją będzie tradycyjnie doskonałe 
polskie jedzenie, jakie można spróbować tylko w 
restauracji „na skrajnej”. 

W pięknym leśnym ogrodzie już funkcjonuje 
kuchnia grillowa. Stali klienci wiedzą, że kuchnia 
w sezonie zimowym zamienia się w Zaścianek, 
miejsce gdzie odbywają się imprezy biesiadne. 
Jednak w tej chwili Zaścianek przemienił się w 
kuchnię grillową, gotową by zaspokoić wilczy 
apetyt kibiców piłki nożnej i nie tylko. - Wszy-
stkie potrawy będą przygotowywane w naszej 
kuchni na bazie najlepszych gatunkowo mięs, 
warzyw i przepraw, a w marynatach będzie duża 
ilość naturalnych ziół - zapewnia szef kuch-
ni, Paweł Worońko. Dla większości klientów 
potrawy z grilla kojarzą się głównie z kiełbasą. W 
restauracji „na skrajnej” oprócz kiełbasy będzie 
obfitość dań. Na gości czekają wspaniałe specjały 
- jak wątróbka zawijana w boczek z cebulą, stek 
z polędwicy wołowej, rolada z mielonej baraniny 
z kozim serem, czy też szpada z trzech rodzajów 
mięs oraz świeży pstrąg w całości w ziołach i nat-
ce pietruszki. Na pewno wielu klientów ucieszy 
grillowany oscypek, podawany z żurawiną na 
chrupiących sałatach. - Oczywiście są to orygi-
nalne oscypki z gór, a nie żadne nizinne - dodaje 
Paweł Worońko. 

Świat nie kończy się na EURO
Mistrzostwa w piłce nożnej to jedynie epizod 

w życiu restauracji i wraz z końcem piłkarskich 
emocji życie w restauracji nie zamiera. Na 
gości czekają kolejne atrakcje. Najważniejszą 
wiadomością dla wszystkich gości jest specjalnie 
przygotowany i znacznie powiększony ogród. 
Letnia aura sprzyja biesiadowaniu na świeżym 
powietrzu. Często, zwłaszcza w weekendy, wielu 
gości musi czekać na wolne stoliki. W lipcu ta 
sytuacja zmieni się, bowiem ogród został roz-
budowany, ale i tak najlepiej jest zarezerwować 

stolik telefoniczne. 
- W ogrodzie budujemy ptaszarnię, w której 

będą zamieszkiwać pawie. Będzie to oczywiście 
samiec i samiczka, bo w naszym ogrodzie musi 
kwitnąć miłość - mówi Ewa Bugajniak, menadżer 
restauracji. Już w lipcu na żwirowych alejkach 
restauracji będzie można spotkać Zafara i Gawę, 
bo tak będą nazywać się ząbkowskie pawie. 

Restauracja „na skrajnej” słynie z doskonałej 
kuchni polskiej, a ta często niesprawiedliwie 
posądzana jest jako ciężka. Jednak wspaniała 
załoga restauracji „na skrajnej” również i tym 
razem udowadnia, że kuchnia polska może być 
smaczna, zdrowa a nawet dietetyczna. Dla tych 
wszystkich, którzy dbają o figurę przygotowano 
FIT menu. - Zdrowe odżywianie, a dla chętnych 
odchudzanie jest modne, bo wszyscy szykujemy 
się na plaże. Nasz szef kuchni wprowadzając 
FIT menu w ten sposób zadbał o to, by po wizy-
cie z naszej restauracji każdy mógł wyjść, nie 
martwiąc się o swoją figurę” - mówi Bugajniak i 
dodaje – „że anoreksja nie grozi”. 

Oprócz FIT menu od 1 czerwca obowiązuje 
także nowa karta letnia. Znajduje się w niej kilka 
nowości, ale jedno jest niezmienne „na skrajnej” 
niewątpliwie króluje kuchnia polska. Potrawy  
przygotowywane są z mięsa, ryb, warzyw i 
owoców, a to wszystko świeżutkie wprost z 
sąsiadującej Praskiej Giełdy Spożywczej. - 
Wprowadziliśmy do karty nowe pozycje - mówi 
szef kuchni. - W okresie letnim skupiamy się na 
owocach i warzywach. Oferujemy chłodnik z 
botwinką oraz chłodnik z kurczakiem i miętą. 
Hitem tego sezonu będą lody własnego wyrobu 
z prażonymi płatkami migdałów i karmelem. 
Oczywiście serwowane będą również truskawki 
pod różnymi postaciami, w tym domowe pierogi 
z jagodami i truskawki zapiekane w koglu moglu 
- opowiada ze smakiem szef kuchni. 

W lipcu będzie kontynuowany cykl muzyki 
na żywo – „Aleja gwiazd”, która cieszyła się 
wielką popularnością w okresie zimowym. Po 
zakończeniu mistrzostw w każdy piątek goście 
będą mogli przyjść do restauracyjnego ogrodu, 
by wspólnie z zespołem pośpiewać piosenki bie-
siadne i potańczyć. - Jeżeli ktoś nie pamięta tek-
stu nie musi się martwić – dla każdego chętnego 
wydrukujemy słowa - zapewnia Ewa Bugajniak. 

Mocną pozycję w restauracyjnym pejzażu  
zajmuje wędzarnia - znajdująca się przed 
głównym wejściem do restauracji. Nie jest to 
tylko gadżet, bowiem wędzone są tam kiełbasy 

własnego wyrobu. Cieszy to gości restauracji, 
gdyż tego typu atrakcja praktycznie jest nieobec-
na w warszawskich lokalach gastronomicznych. 

Wędzonki i kiełbasy można smakować w 
każdy wtorek, z kolei w piątek, zgodnie z tradycją 
wędzone są ryby. Pstrąga i łososia próbowałem 
osobiście – palce lizać!

„Danie show”
Restauracyjny ogród to idealne miejsce na 

przyjęcia, imprezy integracyjne czy też spotkania 
rodzinne, ale również na kameralne przyjęcie 
weselne. Miejsce to chwalą sobie nawet osoby 
bojące się komarów, bowiem tutaj tych nie- 
przyjemnych insektów po prostu prawie nie ma. 
Są za to inne atrakcje, które zapadną na długo w 
pamięci klientów. Należy do nich „danie show”, 
jak nazwali go sami pracownicy restauracji. Z 
wyboru tych dań największym powodzeniem 
cieszy się prosiak pieczony na rożnie. - Pro- 
siak marynowany jest wg tradycyjnej receptury 
i w końcowej fazie jest pieczony. Goście mogą 
na własne oczy zobaczyć sztukę kucharską 
najwyższych lotów. Niezwykle spektakularny 
jest sam finał, gdy gotowe danie podawane jest 
gościom z właściwą oprawą muzyczną. W takim 
otoczeniu gość może poczuć się jak na królew-
skiej uczcie. Goście często na przyjęcie wybierają 
tego typu dania, bowiem one pozostają długo w 
pamięci - mówi Ewa Bugajniak. 

Do „dań show” należy także indyk faszero-
wany, łosoś na postumencie, pieczona gęś i flam-
birowana szynka. 

Wielkie przyjęcia z udziałem dorosłych nie 
przeszkadzają, by do restauracji przychodziły też 
dzieci. Największym wabikiem dla najmłodszych 
jest park linowy. Jest to praktycznie jedyny taki 
obiekt w okolicy. Stąd tak bardzo przyciąga dzie-
ciaków. 

Restauracja „na skrajnej” należy do spółki 
Polskie Smaki, znanej z promocji polskich 
produktów regionalnych. Są to wyroby nie tylko 
o doskonałym smaku, ale często także ekologi-
czne. - W ubiegłym roku zaczęliśmy świadczyć 
usługi cateringowe - mówi Monika Korgowd, 
prezes zarządu spółki Polskie Smaki . - Mimo 
krótkiego stażu mamy na swoim koncie wiele 
imprez firmowych organizowanych nawet dla 
600 osób. Ceny dla klientów są bardzo atrakcyjne, 
a bogata oferta obejmuje różne opcje menu i ser-
wisu. Menu układane jest w ten sposób,by łączyć 
tradycyjne receptury ze współczesną kuchnią i 
wysoką jakością - zapewnia pani prezes. 

Mimo stałego rozwoju i ambitnych planów na 
przyszłość właściciele restauracji nie zapominają 
o mieszkańcach Ząbek. -Każda osoba zamel-
dowana w Ząbkach może od poniedziałku do 
czwartku zjeść obiad z 20 proc. rabatem” - mówi 
manager restauracji. 

Jeśli ktoś nie zna drogi do restauracji wys-
tarczy, że zaufa własnemu nosowi. Wspaniały 
zapach smakowitych potraw na pewno wskaże 
odpowiednią drogę. 

Artykuł promocyjny
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XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-
ciom w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach

W dniach od 1-7 czerwca już po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Małego Powstańca w Ząbkach był organizowany Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom w ramach kampanii społecznej Fundacji ABCXXI – 
Cała Polska Czyta Dzieciom. Celem tej akcji jest uświadomienie dorosłym 
potrzeby codziennego kontaktu dzieci z książką. Jest to najlepsza metoda 
do wychowania myślącego, kulturalnego, inteligentnego, ciekawego świata 
dziecka. Głośne czytanie rozwija pamięć i wyobraźnię. Dzięki temu dziecko 
uczy się rozróżniać wartości moralne. Pomaga to w wychowaniu, a także 
kształtuje emocjonalny rozwój dziecka.

Naszym pierwszoklasistom czytają zaproszone na tę okazję znane i 
lubiane osobistości lokalnej społeczności. W dniu 5 czerwca fragmenty 
książki Barbary Gawryluk „DŻOK legenda o psiej wierności” czytał Ar-
tur Murawski - zastępca burmistrza Miasta Ząbki. Na powitanie maluchy 
odśpiewały hymn kampanii i z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały 
opowieści o prawdziwych przygodach psa z Krakowa. Na zakończenie 
zastępca burmistrza wręczył dzieciom pamiątkowe upominki. Spotkanie 
upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.

Alina Stachowiak

Takimi słowami przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 2 
,, Leśny Zakątek’’ rozpoczęły swoje trzydniowe zielone przedszkole, 
do magicznej i pełnej bogactw przyrody krainy Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. Przy łzach rodziców i uśmiechniętych twarzach 
dzieci,  ruszyliśmy w podróż z 17 - osobową grupą czterolatków i 
21 - osobową pięciolatków. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale moc 
atrakcji, niespodzianek  i zaskakujących przeżyć sprawiły, że była to 
niezapomniana przygoda. 

Przez całe trzy dni eskapady Krasnobród i roztoczańska przyroda 
zaskakiwały nas swoją urokliwą aurą i pięknem krajobrazu.  Dzieci 
miały okazję zobaczyć wiele fascynujących miejsc chociażby: tysiącletni, 
ogromny dąb, muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, modrze-
wiowy kościół czy też słynącą z cudów i bogatej historii kapliczkę 
Świętego Rocha.  Ale największe emocje i przeżycia czekały na małych 
podróżników ostatniego dnia, kiedy to wybraliśmy się do Chełma, aby 
podróżując kredowymi podziemiami stawić czoło słynnemu Duchowi 
Bieluchowi. Jak się okazało i temu zadaniu uczestnicy przedszkolnych 
wojaży sprostali bez żadnego  problemu. Na pamiątkę tych niesamo-
witych wrażeń każdy maluch miał możliwość osobiście kupić upominek 

dla swoich bliskich, otrzymując w ten sposób kolejną lekcję dorosłości.  
Bogatsi o nowe doświadczenia,  przy śpiewie piosenek, z 

rozpromienionymi twarzami, wracaliśmy do naszego ,,Leśnego 
Zakątka“, aby opowiedzieć rodzicom o wszystkich szaleństwach. 
Uściskom i czułościom nie było końca. 

            Dzień- wielka przygoda.
  Wieczór- dyskoteki.
 Noc- spokój aniołków.
Nasze przedszkolaki uczestniczące w wyprawie bez wątpienia 

zasługują na medal i order pełnych radości, małych zuchów. Na szóstkę 
zdały egzamin z dziecięcej dojrzałości, samodzielności i zaradności. 

Ale największe brawa należą się rodzicom. Ich ogromne zaufanie, 
wiara i odwaga są godne podziwu. Razem z nami przeżywali każdą 
chwilę wędrówki, wspierając nas swoją pozytywną energią. Jesteśmy 
przekonani, że przygoda z ,, zielonego przedszkola’’ pozostanie długo 
dla wszystkich miłym i niezapomnianym wspomnieniem.

Nauczycielka Publicznego Przedszkola Nr 2
Magda Ratyńska   

,,Oto jest piosenka letnia, ona jest na drogę świetna…”

PODZIĘKOWANIA
Dyrektor i Pracownicy Publicznego Przedszkola nr 2 Leśny 

Zakątek
pragną złożyć serdeczne podziękowania za wspaniałą, 

wieloletnią, owocną współpracę i trud włożony w kreowanie 
pozytywnych przemian naszej placówki wszystkim rodzicom, 

a szczególnie odchodzącej grupie Muchomorków.
Życzymy Państwu satysfakcji z osiągniętych sukcesów, reali-

zacji zamierzonych celów i spełnienia marzeń.
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Dzień Dziecka i sportu w SP1

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach obchodziły 
swoje święto w sobotę, 2 czerwca. Rodzice i nauczyciele jak 
zawsze zorganizowali dla nich wiele atrakcji. Były kolorowe 
zjeżdżalnie i trampolina, basen z piłeczkami, karuzela a na 
boisku różne zawody sportowo-rekreacyjne. Ze wszystkich 
sprzętów można było korzystać bezpłatnie, a chętnych nie 
brakowało. Dzieci mogły do woli biegać i skakać.

Na scenie odbywały się pokazy i koncerty, m.in. finał 
szkolnego konkursu Mam Talent, ponadto występy UKS 
Taekwon-do Ząbki, UKS Szabla Ząbki, KSW Kyokushin oraz 
pokazy judo. 

Podczas tegorocznego festynu, już po raz drugi odbył 
się wyścig rowerowy. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale. 
Były pokazy Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego oraz 
mecze piłki nożnej rozgrywane na boisku Publicznego Gim-
nazjum nr 1.

Ogromną atrakcją tegorocznej imprezy była parada mo-
tocykli. Można było podziwiać wspaniałe maszyny i zrobić 
sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie.

Wszyscy mieli możliwość skosztować grochówki, kiełbaski 
z grilla, pizzy a kawiarenka "pod chmurką" oferowała domowe 
ciasto oraz kawę i herbatę.

Podczas imprezy nie zabrakło Roberta Perkowskiego, bur-
mistrza Ząbek, który przybył wraz z zastępcą Arturem Mu-
rawskim. Panowie mieli okazję nie tylko podziwiać wspaniałą 
zabawę ale również przyłączyć się do niej.

Gwarno i kolorowo – tak było na sobotnim festynie w 
ząbkowskiej „Jedynce”. 

Wszystkim, którzy w najmniejszym nawet stopniu, przy- 
czynili się do zorganizowania festynu, serdecznie dziękujemy, 
a Dzieciom życzymy wiele radości i uśmiechu na każdy  
kolejny dzień.

Zespół  ds. Promocji Szkoły

To szczególny dzień w roku, w którym nasze Kochane 
Mamy mają swoje święto- Dzień Matki. Uczniowie  Prywat-
nej Szkoły Podstawowej im.ks. J. Popiełuszki w Ząbkach 
postanowili uroczyście uczcić Dzień Matki w podziękowaniu 
za trud wychowania i codzienną troskę.

Zorganizowaliśmy piknik rodzinny w okolicy ząbkowskiego 
lasu w uroczym miejscu  „Knieja Gajowniczka”.

Podczas pikniku wystąpili nasi mali artyści. Wiersze i 
wyśpiewane z serca piosenki wywołały u mam łzy wzruszenia. 
Wykonane z miłością  upominki oraz szczery uścisk ukochanej 
mamy były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, 
że są, że kochają, i że są najlepsze na całym świecie!!!

Jest taki dzień... Kolejnym, bardzo ciekawym punktem programu była re-
konstrukcja „Bitwy pod Grunwaldem” przygotowana przez 
polonistkę p. Agnieszkę Strzembosz we współpracy z nau-
czycielem historii p. Robertem Czyżewskim. Uczniowie 
naszej szkoły wcielili się w role rycerzy polskich i krzyżackich 
w samodzielnie przygotowanych zbrojach. Na polu bitwy 
poległo wielu walecznych śmiałków, zwyciężyła oczywiście 
armia polsko-litewska  pod wodzą króla Władysława Jagiełły.

Bitwa okazała się strzałem w dziesiątkę – zarówno dla 
dzieci, jak również rodziców była to wielka atrakcja pikniku.

Spotkanie sprawiło ogromną radość dzieciom, rodzicom i 
nauczycielom.

Wszystkim Mamom życzymy dużo szczęścia, miłości i 
samych radosnych chwil w życiu!

Dziękujemy gościom za przybycie i zapraszamy za rok!
Monika Szafarowicz
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SP2  lubi spiewać!

I miejsce i wejście do finału dziewcząt z SP2 Ząbki
Wielki półfinał turnieju Real Junior CUP 2012 

Od trzech lat organizujemy w naszej Szkole (SP2) Festi-
wal Piosenki Religijnej.Pomysłodawcą jest p. Katarzyna 
Węgrzynek, która wraz z p. M. Chudzik i innymi katecheta-
mi zachęca dzieci i młodzież do śpiewania piosenek religij-
nych. Uczniowie podchwycili pomysł i co roku ok. 50 osób 
bierze udział we wstępnych eliminacjach. 

W tym roku poszliśmy dalej, za namową dyrektor I. 
Małyszczuk  zorganizowaliśmy Międzyszkolny Festiwal. 
Udział wzięli uczniowie z trzech szkół podstawowych, przygo-
towani przez swoich nauczycieli – katechetów: p. J. Zygmunt z 
SP1; p. J. Gancarza z SP3; oraz s. I. Tomczyk;  p. M. Chudzik i 
p. K. Węgrzynek z SP2. Festiwal odbył się 17 maja pod hasłem 
„ Radośnie śpiewajmy Bogu, naszej mocy”(Ps 81). Swoją 
obecnością zaszczycili nas dyrektorzy szkół, przedstawiciel 
wydziału oświaty z Urzędu Miasta oraz dyrektor MOK - u p. S. 
Skotnicki. Dziękujemy nauczycielom, którzy zechcieli zasiąść 
w jury, również Radzie Rodziców przy SP2 – głównemu spon-
sorowi  nagród oraz p. O. Radoniowi  za dyplomy i dekorację. 
Szczególnie dziękujemy wszystkim uczestnikom i Laureatom, 
i  mamy nadzieję na ich udział w przyszłym  roku.

Nagrodzeni – KL. IV – VI:
I  m.   Patrycja       Kobus          - SP1
II m.   Gabriela  Dmitruczyk  - SP2
II m.   Kordian     Wasiłowski   - SP2
III m.  Maria      Orzeł             - SP1
III m.  Weronika Szymanek     - SP1
KL.    I – III
I   m.   Zuzanna  Jaźwińska      - SP2 
II  m.   Szymon   Matuszak      - SP3
III m.   Joanna    Ciecierska      - SP3
III m.   Maja       Kozłowska     - SP3
 Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem dyrektorów 

szkół, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w tym  
religijnym wydarzeniu. Festiwal stał się ważnym akcentem dla 
naszej Szkoły, także w życiu Miasta, gdyż umożliwił prezentację 
umiejętności wokalnych młodych uczniów, dał szansę twór-
czej wymiany doświadczeń wśród dzieci. Dziękujemy wszy-

stkim uczestnikom za włączenie się do wspólnego śpiewania 
Bogu – naszej mocy. Tegoroczny Międzyszkolny Festiwal był 
niewątpliwie czytelnym świadectwem wiary oraz promocją 
zarówno młodych wykonawców biorących udział w Festi-
walu, ich szkolnych środowisk, jak również ich opiekunów. 
Zapraszamy już na kolejny Festiwal w przyszłym roku szkol-
nym. 

K. Węgrzynek, M. Chudzik 

3. 06. 2012 (niedziela) przed Centrum Handlowym M1w Markach 
odbyły się półfinały ogólnopolskiego turnieju Real Junior CUP. W 
turnieju wzięły udział najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców z wo-
jewództwa mazowieckiego. Mali piłkarze rywalizują już od kwietnia 
kiedy to odbyły się eliminacje do udziału w turnieju. Do turnieju 
półfinałowego awansowała najlepsza drużyna z okręgu. Tą drużyną są 
dziewczęta rocznik 2001 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.  W 
niedzielę 3.06.2012 dziewczęta walczyły o wejście do  ogólnopolskiego 
finału. Wygrały wszystkie mecze i zajęły I miejsce w swojej kategorii.

Finał Real Junior CUP odbył się 9.06.2012 przy Centrum Hand-
lowym w Jankach. Będzie tu 8 najlepszych drużyn z całej Polski, które 
będą walczyły o nagrodę główną- Bilety na UEFA  EURO 2012.

Oto nasze wspaniałe piłkarki: Paulina Bernasiuk, Daria Szuligows-
ka, Aleksandra Oborzyńska, Julia Mikulska, Aleksandra Kosowska, 
Katarzyna Kowalczyk, opiekun – Agnieszka Jarosińska

Agnieszka Jarosińska 
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Już festyn zacząć czas !
Kto by przypuszczał, że impreza, która od wielu lat wpisana 

jest w tradycję naszego przedszkola przybierze tego roku tak od- 
mienny charakter. Czujemy się jako placówka niezwykle 
wyróżnieni poprzez fakt objęcia naszego rodzinnego pikni-
ku patronatem przez starostę powiatu wołomińskiego Piotra 
Uścińskiego, który spędzał z nami czas wspólnie z rodziną oraz 
burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego. Honorowymi gośćmi 
byli również zastępca burmistrza Artur Murawski,  kierownik 
referatu oświaty Ewa Wiśniewska oraz liczni pracownicy Urzędu 
Miasta w Ząbkach i przedstawiciele Rady Miasta.

Festyn przybrał kształt rodzinnej zabawy między godziną  16.00 
a 18.00, chociaż niezliczona ilość atrakcji dostępna była dla dzieci 
już od samego rana (dmuchane zamki, basen z piłeczkami, tram-
poliny). Niezaprzeczalną zasługę mają w tym względzie przedsta-
wiciele Rady Rodziców, którzy okazali się świetnymi gospodarzami, 
tak zarządzając środkami finansowymi przedszkola, aby dzieciom 
zarówno w ciągu roku, jak i na festynie nie zabrakło wielu atrakcji.

Wystartowaliśmy o godzinie 16.00. Dyrektor przedszkola pani 
Jolanta Salak i burmistrz Ząbek Robert Perkowski, nie mogąc 
doczekać się rozpoczęcia festynu, w kilku słowach powitali uczest-
ników pikniku i zaprosili do wspólnej zabawy.

Chwilę później w amfiteatrze można było zobaczyć kabaretową 
wersję spektaklu o królewiczu i królewnie. 

Grupa rodziców i nauczycieli z Publicznego Przedszkola nr 3 
Skrzat, połączona wspólną pasją, przedstawiła na deskach (a raczej 
kostce brukowej) amfiteatru Bajkę o księciu srebrnym, co żony szukał 
na bazie Pinokia.

Zadanie było o tyle trudne, że miało zadowolić gusta zarówno 
rodziców, jak i dzieci. Sądząc po owacjach na stojąco wiemy, że 
sprostaliśmy temu wyzwaniu. 

Ponadto w czasie imprezy do dyspozycji dzieci było wiele stano-
wisk zorganizowanych przez nauczycieli. Przedszkolaki oblegały 
kącik dobrej miny oraz kącik plastyczny. Brały również udział w 
logołamkach; musiały stawić czoła zagadkom Skrzata i wysłuchać 
bajeczki. Zdobycie sprawności i uzyskanie wpisu na karcie uczest-
nika rodzinnego festynu w zaproponowanych konkurencjach było 
gwarancją otrzymania nagrody w postaci kolorowej  „balonowej 
rzeźby” stworzonej na oczach dziecka przez sztukmistrza. 

Co jeszcze potrafimy zrobić? Zakisić ogórki- były pyszne! 
Posmarować „razowca” genialnym smalcem – prawdziwy wiejski stół. 
Upiec babę drożdżową z rodzynkami. Dzięki pracownikom obsługi 
dyżurującym w kawiarenkach nikt głodny z festynu nie wyszedł.

Piknik rodzinny obfitował w wiele innych atrakcji, które 
pojawiły się dzięki zaangażowaniu rodziców. Dzieci mogły wsiąść 
na motocykle, uczestniczyć w kursie udzielania pomocy przed-
medycznej. Podczas całego pikniku bawiliśmy się przy dźwiękach 
muzyki. Nagłośnieniem imprezy zajmował się również rodzic, 
który we współpracy z nauczycielem relacjonował przebieg festynu 
i informował o wydarzeniach mających miejsce w różnych częściach 
przedszkolnego ogrodu.

Rodzice byli świadkami  zmagań swoich dzieci podczas zawodów 
sportowych oraz zabaw tanecznych prowadzonych przez instruk-
torów. Ogromną radość sprawiła przedszkolakom wizyta ząbkowskiej 
straży pożarnej. Stoisko o nazwie Kącik dobrej książki proponowało 
bardzo ciekawą literaturę dla dzieci. 

Dzięki współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska (Staro-
stwo Powiatu Wołomińskiego) gościliśmy przedstawicieli Zespołu 
Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy festynu mogli otrzymać roślinę 
ogrodową, poprawnie odpowiadając na pytanie z zakresu ekologii. 

Natomiast przekazanie 25 zużytych baterii uprawniało do odbioru 
ładowarki akumulatorowej.

Nie jesteśmy małym kameralnym przedszkolem, a mimo to  ser-
deczne relacje potrafią zaistnieć zarówno między pracownikami, jak i 
rodzicami, co w rezultacie przekłada się na działanie na rzecz dzieci. A 
te są w Skrzacie szczęśliwe. Szczególne uznanie należy się dyrektorowi 
przedszkola Jolancie Salak, która potrafi, jak nikt inny, zapanować or-
ganizacyjnie nad wszystkimi wydarzeniami w naszej placówce, aby 
stały się dla pracowników, rodziców i dzieci niezwykłym przeżyciem.

Festyn w przyszłym roku? Zaskakujące rozwiązania organi-
zacyjne, nowe pomysły, gwarancja dobrej zabawy, ponad tysiąc  
uczestników imprezy? Na wszystkie pytania Skrzat odpowiada – tak. 
Czujemy się specjalistami w dziedzinie organizowania rodzinnych 
pikników.  

Spotykamy się w 2013 roku w Publicznym Przedszkolu nr 3  
Skrzat w Ząbkach. Obecność obowiązkowa! 

Agnieszka Legencka
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EDUKACJA
Izba Pamięci w Szkole 
Podstawowej Nr 3

Od stycznia 2012r. w Szkole Podsta-
wowej Nr 3 powstaje Izba Pamięci w sali 
historycznej. Zamysł utworzenia takiego 
miejsca zrodził się już w październiku 
podczas Święta Szkoły i poświęcenia  
sztandaru. W tym dniu na ręce dyrektora 
szkoły gen. bryg. Zbigniew Ścibor Rylski 
przekazał pamiątkowe monety wydane z 
okazji 65 rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, pan Eugeniusz Tyrajski 
– 24 tomową encyklopedię „Warszawskie 
Termopile”, dyrektor szkoły im. Małego 
Powstańca ze Święcieńca – pamiątkową 
tarczę – to one stały się pierwszymi  
eksponatami.

Po konsultacjach z dyrektorem 
szkoły i nauczycielami opiekującymi 

się salą stwierdzono, iż należy nadać 
temu miejscu trochę inny wizerunek – 
bardziej historyczny. I tak po wytape-
towaniu sali stworzono prowizoryczne 
mury, zostały zamówione witryny oraz 
szafa na pamiątki wojenne i powstańcze. 
Trud się opłacał, gdyż efekt przeszedł 
nasze najśmielsze wyobrażenia. Ucznio-
wie zaczęli przynosić pamiątki rodzinne 
z okresu II wojny światowej. Radny Mia-
sta Ząbki Paweł Poboży zasponsorował 
sprzęt wojskowy podobny do tego, jakim 
walczyli mali powstańcy oraz książkę 
”Mokotów 1944”. Teraz tylko czeka-
my na witrynę, w której stanie w pełni 
umundurowany „Mały Powstaniec”.

Z pewnością to nie wszystko, co 
chcielibyśmy mieć w Izbie Pamięci, 
będziemy się starać na bieżąco 
uzupełniać salę pamiątkami i ekspona-
tami wojennymi.

Finał akcji „Warto być dobrym”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga 

bierze udział w I edycji akcji „Warto być dobrym” orga-
nizowanej przez stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod pa-
tronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Dzieci z 
1500 szkół w całej Polsce brały udział w konkursie na dobre 
uczynki w ramach akcji,  laureaci z każdej placówki wygrali 
rowery górskie marki KROSS.

Akcja "Warto być dobrym" to największa, interdyscypli-
narna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach 
dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także 
premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym 
elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany do uczniów 
1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazja-
lnych, który każda szkoła prowadziła samodzielnie na pod-
stawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – ro-
werem górskim marki KROSS. Od początku semestru dzieci 
konkurowały na to, ile zrealizują dobrych uczynków w trzech 
kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w 
środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania 
globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na 
koniec roku dzieci pod okiem wychowawcy wybierały w 
każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród naj-
lepszych z całej szkoły został rozlosowany rower. 

W naszej szkole uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „War-
to być dobrym” nastąpiło 2 czerwca, na festynie z okazji Dnia 
Dziecka. 

Uczniowie z klas 0-VI przez cały rok „czynili dobro” wobec 
innych. Spośród 56 uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa 
w konkursie do ścisłego finału zakwalifikowało się 17 osób.

Ostatecznie  zwyciężczynią,  została uczennica klasy 
IVc Dominika Łęczycka. To ona otrzymała z rąk dyrektor  
Agnieszki Piskorek nagrodę główną w konkursie – rower mar-
ki Kross.

Dominika, jak sama przyznaje, nie spodziewała się, że 
wygra. Poświęcała swój czas czyniąc dobro w stosunku do 
starszych, rówieśników i wychowanków przedszkola „Skrzat” 
i środowiska. Była bajkową wróżką, która zabierała dzieci do 
krainy baśni, gdzie świat jest inny, weselszy, szczęśliwszy.

Zachęcamy do czynienia dobra, to tak niewiele kosztuje, a 
uśmiech osoby obdarzonej pomocą jest bezcenny.

„Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsump-
cji i pogoni za sensacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej 
energii i pomocy w jego krzewieniu wśród dzieci. Dzięki niej 
młodzież uświadamia sobie, że pomaganie innym jest ważne, 
daje satysfakcję i czyni nas szczęśliwymi.  Nie zrobilibyśmy 
jej bez wsparcia sponsorów. Wierzymy, że skoro dzieci stać na 
takie poświęcenie to inni też będą chcieli wesprzeć tak dobrą 
akcję, by za rok objąć nią coraz więcej szkół. Wyszliśmy jed-
nak z założenia, że zamiast zdobywać od kilku dużych firm 
po kilka milionów złotych, lepiej będzie dać szanse każdemu 
do przyłożenia ręki do czynienia dobra a w szczególności  
osobom fizycznym i firmom lokalnym, gdzie to dobro jest 
czynione. Bo zrealizować taką akcję przy wsparciu tysięcy 
mniejszych podmiotów i osób fizycznych da lepszy i trwalszy 
efekt by zarażać dobrem  ” – mówi Aleksander Komaniecki, 
prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. 

Więcej o stowarzyszeniu można się dowiedzieć na stronie 
www.ps.org.pl a o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl.

szkolny koordynator E. Góral
R. Boryka Kwapisz
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3 czerwca, na zielonkowskich Gliniankach po raz ko-
lejny już, koła wędkarskie z Zielonki i z Ząbek wspólnie 
zorganizowały zawody wędkarskie. W imprezie udział wzięło 
88 dzieci z Ząbek wraz z opiekunami. Dzieci startowały w 
dwóch kategoriach wiekowych od 5 do  10 lat i od 11 do 14 
lat. Pogoda tego dnia sprzyjała zawodnikom, była idealna do 
łowienia. O naszych pociechach pamiętali gospodarze miasta 
Ząbki - Robert Perkowski Burmistrza Miasta oraz Artur Mu-
rawski Zastępca Burmistrza towarzyszyli zawodnikom i ich 
opiekunom podczas zawodów, przyglądając się ich zmaga-
niom i dopingując. 

W tak sprzyjających okolicznościach, po trzygodzinnym 
wędkowaniu dzieciaki uzyskały następujące wyniki: w kategorii 
5-10 lat: I miejsce zajął  Kacper Grzymkowski (7 lat)  z wyni- 
kiem– 395 punktów, II miejsce  – Jan Taras (5 lat) – 310 punktów, 
III miejsce – Karol Grzelczyk (6 lat) – 285 punktów. W kategorii 
11-14 lat: I miejsce zajął Artur Fabisiak (13 lat) uzyskując 480 
punktów, II miejsce  – Kacper Kiczyński (14 lat) – 185 punktów 
i III miejsce – Patryk Tomasiewicz (13 lat) ze 170 punktami. 

Tego dnia najwięcej złowiono płoci i okoni. Największy 
wyłowiony okoń mierzył 22  cm, a największa ilość złowionych 
ryb przez jednego zawodnika to prawie pół kilograma.

Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały 
okolicznościowe medale, dyplomy  oraz słodycze. Najlepsi za-
wodnicy dostali dodatkowo pamiątkowe puchary.

Po zważeniu ryb i zejściu z łowiska wszyscy uczestnicy zos-
tali zaproszeni na smakowity poczęstunek. Była grochówka oraz 
kiełbaska z grilla a także obowiązkowo słodycze dla dzielnych 
zawodników. Za te smakowitości, które umiliły dzieciom dzień 
dziecka,  organizatorzy oraz uczestnicy składają podziękowania 
sponsorom : Restauracji „U Pietrzaków” z Zielonki, Cu- 
kierni „Dar-Mar” Agnieszki Gmitrzuk z Ząbek, MTM Tadeusz 
Szczepański  Warszawa, firmie „Broplast Cukry” z Łomianek, 

Steinbacher Izoterm sp. z o.o. z Czosnowa. Uczestnicy byli 
niewątpliwie zadowoleni z imprezy, co można wnosić po ich 
uszczęśliwionych minach oraz składanych organizatorom 
podziękowaniach. 

Na koniec imprezy Zarząd Koła PZW nr 61 Ząbki ogłosił 
konkurs na nazwę nowo powstającej szkółki wędkarskiej. Dla 
osoby, która zgłosi najlepszy pomysł na nazwę szkółki zarząd 
koła ufunduje nagrodę. Zgłoszenia należy składać na maila: 
kolopzw61@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska i numeru te-
lefonu zgłaszającego.

Organizatorzy dziękują wszystkim dzieciom i ich opieku-
nom za udział w zawodach i zapraszają do wspólnej zabawy 
podczas innych imprez organizowanych przez Koło PZW nr 
61 Ząbki. Więcej informacji oraz zdjęcia z imprez koła można 
znaleźć na stronie koła www.kolowedkarskie.pl 

oprac. Iwona Potęga
 na podst. informacji dostarczonych przez  Zarząd Koła 

PZW nr 61 w Ząbkach

Dzień Dziecka z wędką

O Puchar Burmistrza Miasta Ząbki w wędkowaniu
Taaaka ryba – mógł zapewne powiedzieć, Grzegorz Bar-

tosiak, który złowił lina długości ok. 35 cm podczas zawodów 
wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki, które odbyły 
się w niedzielę, 10 czerwca  na Gliniankach w Zielonce.

Już o godzinie 6 rano na łowisko przybyło 37 wędkarzy, którzy 
rywalizowali w dwóch grupach: seniorów i juniorów.  

Pogoda sprzyjała uczestnikom imprezy, było bezwietrznie i 
świeciło delikatnie słońce. Podczas zawodów łowiono płocie, oko-
nie, krasnopióry oraz liny i leszcze. Po zważeniu i wypuszczeniu 
ryb do wody zawodnicy delektowali się kiełbaską, kaszanką oraz 
karkówką z grilla. 

Jak co roku, na imprezę przybył patron zawodów Robert 
Perkowski Burmistrz Miasta Ząbki wraz z małżonką oraz ze swoim 
zastępcą  Arturem Murawskim.

Po podliczeniu i ogłoszeniu wyników przez sędziego krajowego 
Henryka Podgórskiego nastąpiło wręczenie pucharów oraz nagród 
rzeczowych ufundowanych przez burmistrza dla wędkarzy, którzy 
złowili najwięcej wagowo ryb. 

W kategorii senior pierwsze miejsce zajął Robert Woźniel, 
który łącznie złowił nieco powyżej półtora kilograma ryb. Drugie 
miejsce zajął Grzegorz Bartosiak, trzecie - Andrzej Tyszka. Miejsca 
czwarte i piąte zajęli kolejno – Robert Czapnik i Andrzej Wójcik.

W kategorii junior pierwsze miejsce zajął Radosław Fabisiak, 
który złowił około kilograma ryb. Warto dodać, że Radek jest sy-
nem Roberta Fabisiaka – prezesa ząbkowskiego koła wędkarskiego. 
Drugie miejsce zajął Tomasz Żochowski a trzecie – Bartłomiej 
Zawadzki. 

Na zakończenie wędkowania burmistrz podziękował wszy-
stkim uczestnikom za liczne przybycie a organizatorom z KOŁA 
PZW nr 61 ZĄBKI za dobre przygotowanie imprezy.

Więcej zdjęć na stronie www.kolowedkarskie.pl.
Iwona Potęga
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Po sukcesach sportowych, 
sukcesy organizacyjne

Od wielu lat ząbkowskie szkoły są najlepsze pod względem sporto-
wym w powiecie wołomińskim. Dzięki tym sukcesom (tu ukłon w stronę 
zaangażowanej młodzieży i nauczycieli wychowania fizycznego) oraz 
coraz lepszym warunkom do uprawiania sportu (podziękowania dla 
władz miasta), Ząbki stają się areną najważniejszych imprez organizo-
wanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wołominie.

W tym roku organizowaliśmy finały mistrzostw powiatu w ringo, 
piłce nożnej dziewcząt i chłopców oraz czwórboju lekkoatletycznym. 

Ta ostatnia impreza odbywała się na nowej bieżni przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 oraz na znajdującym się tam boisku „Orlik”. Jej organiza-
torami i sędziami byli nauczyciele wychowania fizycznego.

Czwórbój lekkoatletyczny to trudna dyscyplina sportu składająca 
się z biegu sprinterskiego (60 m), skoku w dal, rzutu piłeczką palantową 
i biegu długiego (600 m dziewczęta, 1000 m chłopcy). Jest bardzo 
interesująca dla widzów, gdyż wiele się dzieje jednocześnie w kilku  
miejscach. 

14 maja do Ząbek przyjechało 6 ekip dziewcząt z terenu naszego 
powiatu. W pierwszej kolejności wszystkie zawodniczki wystartowały 
w biegu na 60 m. Następnie część z nich przeszła na skocznię w dal, 
a druga grupa na rzutnię. Po zakończeniu tych konkurencji odbyły się 
biegi na 600 metrów, w których w każdym biegła jedna zawodniczka 
danej drużyny.

Wszystkie wyniki uzyskane w czterech konkurencjach sędziowie 
zamienili na punkty i zsumowali. Nastąpiło uroczyste podsumowanie 
mistrzostw, które zaszczyciła wręczając nagrody dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Irena Małyszczuk. 

Na początku Dariusz Redman przedstawił zwyciężczynie w posz-
czególnych konkurencjach. A były nimi: w biegu na 60m Lidia Niemira 
(SP2 Ząbki), uzyskując wynik 8,3 s, w skoku w dal ta sama zawodniczka, 
która skoczyła 473 cm, w rzucie piłeczką palantową Debora Żebrowska 
(SP2 Zielonka) uzyskała wynik 44 m, a w biegu na 600 m ponownie 
Lidia Niemira (SP2 Ząbki), która ten dystans pokonała w czasie 1.53,7

Jako, że czwórbój jest dyscypliną drużynową o awansie do zawodów 
wyższego szczebla decyduje klasyfikacja zespołów. Tu wręczono złote 
medale Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach (1348pkt), srebrne medale 
Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach (1123 pkt), a brąz otrzymały za-
wodniczki drużyny Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce (1086 pkt).

Nie zapomniano również o dziewczętach, które zdobyły najwięcej 
punktów indywidualnie. Tu podium wyglądało następująco:

I miejsce Lidia Niemira - 344pkt (SP2 Ząbki)
II miejsce Dabora Żebrowska - 300pkt (SP2 Zielonka)
III miejsce Julia Skowrońska - 280 pkt (SP2 Ząbki)
Następnego dnia według tego samego schematu organizacyjne-

go odbyły się zawody chłopców z udziałem siedmiu drużyn z całego  
powiatu.

Najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach uzyskali:
bieg na 60m - Aleksander Banaszek (SP2 Zielonka) – 7,6 s
skok w dal – Cyprian Galicki (SP2 Kobyłka) – 500 cm
rzut piłeczką palantową – Łukasz Pawełas (SP Jasienica) – 59,5m
bieg na 1000 m – Konrad Białobrzewski (SP2 Zielonka) – 3.21,93
W punktacji drużynowej na podium stanęli:
I miejsce SP2 Ząbki – 1192 pkt
II miejsce – SP2 Zielonka – 1088 pkt
III miejsce SP Jasienica – 1082 pkt
Indywidualnie najwszechstronniejsi okazali się: Mateusz Kania z 

SP2 Ząbki (296 pkt)

Cyprian Galicki  z SP2 Kobyłka (279 pkt) oraz Rafał Durajczyk z SP2 
Ząbki (271 pkt).

Impreza w ząbkowskiej „dwójce” okazała się dużym sukcesem 
dla gospodarzy. Obie drużyny tej szkoły uzyskały awans do zawodów 
międzypowiatowych. Wszyscy uczestnicy wyjeżdżali z niej bardzo za-
dowoleni, szczególnie chwaląc sposób jej przeprowadzenia i atmosferę.

Zapewne nastroje startujących nie byłyby tak dobre gdyby nie 
puchary i medale ufundowane przez MOSIR Ząbki i życzliwość p. Jacka 
Romańczuka dla sportu szkolnego, za co w imieniu organizatorów z 
całego serca dziękujemy.

Dariusz Redman
PS. Drużyny SP2 Ząbki dziewcząt i chłopców wygrywając zawody 

międzypowiatowe w czwórboju lekkoatletycznym, które odbyły się 21 
maja w Lesznowoli, uzyskały awans na finały Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w tej dyscyplinie. Powodzenia!

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o  ogłoszeniu dotyczącym pierwsze-
go przetargu ustnego nieograniczo- 
nego na sprzedaż nieruchomości grun-
towej niezabudowanej,oznaczonej w  ewi-
dencji gruntów i  budynków jako działka: 

nr  52 z obrębu 0051, 03-27 o  pow. 1  156 m2, położonej  w 
Ząbkach przy  ul.  Kaszubskiej, objętej księgą wieczystą 
Nr WA1W/00117955/4.

Przetarg odbędzie się dnia 16.07.2012 r. (poniedziałek) 
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 921 800 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 92 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa- 

dium do dnia 12  lipca 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO 
S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy 
się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona 
w  obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej lub jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 8 km od 
centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, ko-
munikacja autobusowa ( ZTM Warszawa), komunikacja au-
tobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie bip.zabki.pl/(  w  zakładce Przetargi  ) oraz 
w  siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul.  Wojska Polskiego 
10,tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski



co słychać www.zabki.pl

16

ZAPROSZENIE


