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Z Ą B K O W S K A  G A Z E TA  S A M O R Z Ą D O WA

XI Bieg Ząbkowski

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom 
XI Biegu Ząbkowskiego, którego start i meta usytu-

owane były na płycie głównej Stadionu Miejskiego. 

W samo południe 26 maja jako pierwsze na linii startu stanęły 
dziewczynki i i chłopcy urodzeni w latach 2011 – 2013 w kategorii 
„Przedszkolaki”. Spośród 59 przedszkolaków, które wystartowały, 
najszybciej dystans 350 metrów w czasie 1 minuta i 20 sekund po-
konał Szymon Kurzeja. Szymon wyprzedził o 2 sekundy Antoniego 
Kniażewskiego i o 4 sekundy Adama Lipskiego. Pomiędzy Antkiem, 
a Adamem linię mety w czasie 1 minuta 24 sekundy minęła pierwsza 
dziewczynka – Antonina Kozerska. Kolejne miejsca na podium zajęły: 
Maja Wolszczak, która do zwyciężczyni straciła 2 sekundy i Karolina 
Sypniewska, która dobiegła 9 sekund po pierwszej zawodniczce.

Marsz „Kierunek Życie 
i Rodzina” w Ząbkach

Tym razem marsz „Kierunek Życie i Rodzina” przebiegał 
w konwencji średniowiecznej. Towarzyszyli nam wojowie 

z wizerunkiem Matki Bożej na piersiach, bo jak zwykle na-
sze wydarzenie poświęcone jest Maryi, której oddajemy pod 
opiekę nie tylko nasze miasto, ale życie każdego człowieka 
i każdą rodzinę. Kierunek marszu wyznaczali dwaj wojowie 
na koniach. Zaroiło się od kolorowych fl ag i baloników.

Wielką niespodziankę sprawił nam ks. biskup Romuald Kamiński, 
który najpierw sprawował mszę św., a następnie przeszedł z nami 
aż na stadion, gdzie zatańczyliśmy wspólnie poloneza. Na murawie 
zawirowały piękne stroje średniowieczne. Do tancerzy dołączyli także 
widzowie i to w różnym wieku. Były to ważne, piękne chwile, ponieważ 
taniec łączy ludzi ponad wszelkimi podziałami.

Dokończenie na str. 14-15Dokończenie na str. 9-10

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”

Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł

tel. 509-136-967
www.buli.com.pl
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista

– specjalista med. rodzinnej i medycyny 
pracy

– badania profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych

– badania kierowców wszystkich 
kategorii

– EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

– drobne zabiegi (zastrzyki)
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MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

GABINET 
INTERNISTYCZNO-PULMONOLOGICZNY

– konsultacje internistyczne 
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne 
(choroby płuc)

UL. NARUTOWICZA 4, 05-091 ZĄBKI

LEK. ANNA RUTOWSKAANNA RUTOWSKA

tel. 665-191-517

ZAPISY NA TELEFONZAPISY NA TELEFON

Nowe technologie 
szansą na szybszy rozwój

29 maja burmistrz Robert Perkowski spotkał się z rektorem 
Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, 
dr hab. Jerzym Nowackim. Spotkanie odbyło się w siedzibie uczelni 
i dotyczyło nawiązania współpracy pomiędzy uczelnią  i szkołami 
w Ząbkach. Rozmowa miała również istotne znaczenie w kontekście 
planów stworzenia w Ząbkach szkoły średniej. Marzeniem burmi-
strza byłaby szkoła, w której młodzież uczyłaby się praktycznej nauki 
zawodu w zakresie nowych technologii, pod auspicjami renomowa-
nych uczelni. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 
mogłaby objąć ząbkowską szkołę średnią swym patronatem.   

Nagrodzona 
za promocję 
miasta

11 czerwca burmistrz 

Robert Perkowski 

wręczył Weronice Szyma-

nek okolicznościowy dyplom 

w podziękowaniu za promo-

cję Ząbek i szczególne osią-

gnięcia sportowe w jiu-jitsu. 

W uroczystości wzięli również 

udział mama Weroniki oraz 

przewodniczący Komisji Spo-

łecznej radny Grzegorz Siwek. 

Można powiedzieć, że większość 
swojego życia poświęciła karierze 
sportowej. Niespełna 18-letnia We-
ronika trenuje jiu-jitsu już od 12 lat 
w klubie Control Naczaj Team Woło-
min pod okiem Renaty Naczaj – Fedo-
renko. Mnóstwo tytułów sportowych oraz dotychczasowe doświadcze-
nie nakazywały optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jednak ostatnie 
zawody, Mistrzostwa Świata rozgrywane we Włoszech, były dla niej 
pechowe. Tam bowiem doznała poważnej kontuzji. Rehabilitacja trwa 
już pół roku. Weronika przeszła już dwie operacje, a kolejne przed nią. 
Miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się pomyślnie. Mimo wszystko 
Weronika nie zamierza rozstawać się z jiu jitsu. Jeśli zdrowie pozwoli 
będzie mogła kontynuować karierę sportową. W innym przypadku 
zostanie zapewne sędzią sportowym lub trenerem.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia oraz wielu kolejnych 
sukcesów. 

Lista osiągnięć Weroniki Szymanek z ostatnich lat:

9-13.11.2017 – Neapol Italia 2017 International World Sport Juijutsu 
Championship – brąz

22.03.2017 – Otwarte Mistrzostwa KEMPO, Felcsut (Węgry) – srebro

13.05.2017 Mistrzostwa Polski Wschodniej BJJ dzieci i Młodzieży – 
srebro

14.05.2017 Puchar Polski, Sochaczew – srebro

23.04.2017 XIII Mistrzostwa Polski Sportowego jujitsu – srebro i złoto

04.03.2017 Liga Młodych Zawodników Ząbki – złoto

14.05.2016 – I Mistrzostwa Polski Wschodniej w brazylijskim jiu-jitsu 
dla Dzieci i Młodzieży Juniorzy 14-16lat, Jakubów – złoto

18.04.2015 – XVII Grand Prix Polski w MMA i Grapplingu Kobiety No 
Gi, Wołomin –  złoto 

2015 – International Sport Jiu-jitsu Championship Grappling Moco-
wanie Jiu-Jiutsu, Jaworzno – złoto

2015 – Mistrzostwa Polski Sztuk Walki Grappling, Marki – złoto 

2014 – Ogólnopolski turniej POJ Sportowego Guja jiu-jitsu Mocowanie 

jiu-jitsu dzieci, Jaworzno – brąz 
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Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin  

w Ząbkach, Markach i Zielonce” dofinansowany jest  

ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy 

nr 559.2017 z dn. 30.12.2017 r. i Miasta Ząbki 

 

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA DLA RODZIN 
 

Prowadzący Punkt:  Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości 

siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach  

przy ul. Słowackiego 21 

telefon: 660 907 563 

e-mail:  pro-pracownia@wp.pl  

strona www: www.stowarzyszeniepro.pl 

Zakres oferowanych usług: 

psychoterapia indywidualna 

psychoterapia par 

pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry 

konsultacje wychowawcze pedagoga  

poradnictwo socjalne 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 

środy w godz.  9.00 -  13.00. 

piątki w godz. 9.00 – 13.00 

lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia 

wtorki w godz.  12.00 – 16.00 

Terminy mogą ulec zmianie! 

Zasady przyjęcia: 

Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu  

i wstępnej konsultacji będą odbywały się  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00. 

 
Projekt wsparcia rodzinnego 
„Chcemy by  aktywni” 
 
Zapraszamy doros e osoby znajduj ce si  w kryzysie lub od d u szego czasu 
do wiadczaj ce trudno ci, do udzia u w projekcie daj cym mo liwo  zmiany swojej 
sytuacji. 

 
Je li: 
 nie masz pracy lub jeste  na urlopie wychowawczym, 
 chcesz zmieni  relacje w swojej rodzinie i swoj  sytuacj  yciow /zawodow ; 
 brak pracy, lub dotychczasowa praca s  jedn  z przyczyn kryzysu, 

 

ten projekt jest dla Ciebie! 
Co oferujemy? 
 Grupowe warsztaty rozwoju osobistego: 

 umiej tno ci wychowawcze 
 rozwi zywanie konfliktów w rodzinie 
 skuteczna komunikacja i asertywno  

 Pomoc psychologiczn , seksuologiczn , prawn , wychowawcz  
 Psychoterapi  indywidualn  i par 
 Doradztwo zawodowe i po rednictwo pracy w realizacji p atnych sta y zawodowych 
 Udzia  w p atnych kursach zawodowych 

 

Kiedy? 
Najbli sza grupa rozpoczyna  2018. 

Zg oszenia: 22 510 98 08, 22 510 98 20 
Decyduje kolejno  zg osze .  

Grupy uruchamiane b d  co oko o 2 miesi ce do sierpnia 2019. 
Stowarzyszenie PRO-Pracownia Rozwoju Osobowo ci w Z bkach, 

www.stowarzyszeniepro.pl 
 

               

Kolejne drogi do przebudowy
Zakończyły się niedawno roboty drogowe na ul. Żeromskiego, Wigury oraz 

Podleśnej. Zostały jedynie do załatwienia kwestie formalne związane z oddaniem 

tych dróg do użytkowania. 

Bardzo zaawansowane są roboty na ul. Zakopiańskiej. I etap obejmujący 

fragment na odc. od ul. Wyszyńskiego  do ul. Piotra Skargi niemal w całości jest 

już wykonany. Brakuje jedynie ostatniej, wierzchniej warstwy asfaltu. Dobre infor-

macje są również dla mieszkańców pozostałej części ul. Zakopiańskiej (odc. Piotra 

Skargi -  Narutowicza). Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę tej drogi. Za-

danie będzie o wiele 

łatwiejsze niż pierw-

sza część, gdyż tam 

wykonana jest już ka-

nalizacja deszczowa. 

Na złożenie ofert wy-

konawcy mają czas 

do 25 czerwca.

Równie zaawan-

sowane są prace 

związane z budową 

ronda na skrzyżo-

waniu ul. 11-go Li-

stopada i Wolności. 

Tam pozostało jedy-

nie położyć ostatnie 

warstwy asfaltu.

Przed drogowca-

mi kolejne wyzwa-

nia. Największym 

jest bez wątpienia 

rozpoczęta już budo-

wa ul. Powstańców. 

Lada moment ekipy 

budowlane wejdą na 

ul. Krasickiego.    

ulica Podleśnaulica Podleśna

ulica Żeromskiegoulica Żeromskiego

ulica Wiguryulica Wigury
ulica Zakopiańskaulica Zakopiańska

rondo (Wolności/11-go Listopada)rondo (Wolności/11-go Listopada)
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W o s t a t n i 

w e e k e n d 

maja na terenach 

wokół pływalni 

MCS Ząbki odbył 

się piknik z okazji 

Dnia Matki.

Na Panie czeka-

ły bezpłatne zabiegi 

kosmetyczne i zajęcia 

AQUA ZUMBY, a na naj-

młodszych dmuchane 

zamki, smok i zjeżdżal-

nia.  Nie zabrakło też 

sportowych emocji , 

podczas gry w wodną 

siatkówkę. Zabawa była 

świetna i wszyscy byli 

w znakomitych humo-

rach.

W Dzień Dziecka – 

1 czerwca na pływalni 

w MCS Ząbki na wszyst-

kie dzieci do 15 roku ży-

cia czekała miła niespo-

dzianka, każde dziecko 

tego dnia mogło bawić 

się na basenie zupełnie 

za darmo.

WYPRAWKA „300+”

Co nowego w świadczeniach 
dla rodzin z dziećmi?

Symbo licznie dnia 1 czerwca 2018 r. premier Mateusz Morawiecki podpisał 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków re-

alizacji rządowego programu „Dobry start”, zwanego potocznie „wyprawką 
300+”. Jest to kolejny ukłon polskiego Rządu w stronę rodzin z dziećmi.

 W Ząbkach realizatorem nowego progra-
mu według założeń rozporządzenia będzie 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń 
Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Ali-
mentacyjnego.

Dla kogo? Ważne terminy!

Świadczenie „Dobry start” przysługiwać 
będzie raz w roku w związku z rozpoczę-
ciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę 
uczącą się w szkole podstawowej, dotychcza-
sowym gimnazjum, w szkole ponadpodsta-
wowej, w szkole artystycznej, w której reali-
zowany jest obowiązek szkolny lub nauki, jak 

również w młodzieżowym ośrodku socjotera-
pii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowaw-
czym, specjalnym ośrodku wychowawczym 
lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świad-
czenia „Dobry start” będzie można składać od 
1 lipca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia 
w formie papierowej. Wnioski przyjmowane 
będą tylko do 30 listopada danego roku. 
Proces rozpatrywania wniosków został mak-
symalnie uproszczony. Świadczenie będzie 
przysługiwało automatycznie po spełnieniu 
warunków określonych w rozporządzeniu, 
bez konieczności wydawania decyzji. 

W tym roku po raz pierwszy wnioski na 
pozostałe świadczenia tj: świadczenie 500+, 
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 
można będzie składać już od 1 lipca drogą 
elektroniczną. Jeśli natomiast wnioskodawca 
wybierze formę papierową wniosek będzie 
mógł złożyć od 1 sierpnia.

Ponadto w trosce o komfort mieszkańców 
Ząbek wnioski na wymienione świadcze-
nia będzie można złożyć w jednym punkcie, 
w budynku, gdzie do tej pory realizowany był 
program „rodzina 500+”, adres ul. Wojska Pol-
skiego 1. Wszelkich niezbędnych informacji 
jak uzyskać poszczególne świadczenia i zasiłki 
i jakie ewentualnie dokumenty należy dołą-
czyć do wniosku można uzyskać w punkcie 
przyjęć wniosków lub na nowo utworzonej 
stronie internetowej Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ząbkach www.opszabki.pl, można 
również skorzystać ze strony Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Zachęcamy naszych świadczeniobiorców 
do zapoznania się z tymi stronami. Wszystkich 
Państwa, którzy wybiorą formę papierową 
składania wniosków, miło nam będzie gościć 
w sierpniu. 

Monika Glinicka i Artur Kołodziejczyk

Dzień Matki, Dzień Matki, 

Dzień Dziecka Dzień Dziecka 

w MCS Ząbkiw MCS Ząbki
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Warsztaty i festiwal Warsztaty i festiwal 

Capoeira w ZąbkachCapoeira w Ząbkach

W dniach 2-3 czerwca kultura 

brazylijska zagościła w mie-

ście Ząbki. Około setka osób z Ząbek 

i całej Polski ćwiczyła sztukę walki 

Capoeira. Warsztaty zaczęły się w so-

botę rano i po ofi cjalnym otwarciu 

nasi adepci ciężko trenowali z zapro-

szonymi gośćmi.

Dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję 

nauczyć się rozmaitych technik Capoeira, 

nauczyli się nowych piosenek i praktykowali 

swoje umiejętności podczas zdawanych eg-

zaminów na stopnie w niedzielę.

Wśród zaproszonych gości byli rodowici 

Brazylijczycy – Professor Grafi te zamieszkały 

w Krawie oraz specjalny gość – Mestre Jorjao, 

który jest głównym opiekunem polskiej grupy 

Capoeira Cordao de Ouro. Na specjalne zapro-

szenie przyjechał do nas z Madrytu.

Nie zabrakło również polskiej kadry spe-

cjalistów a wśród nich – Professor Marcin 

Lipski, Instruktor „Canguru’’ Paweł Staszewski, 

Instruktorka Beata Rusak, Instruktor Michał 

Piszczek i Jarek Krupiński.

Całe warsztaty zakończyliśmy egzami-

nami i ofi cjalną ceremonią nadania stopni 

Capoeira. Wszystkie dzieci przeszły testy po-

myślnie.

Cały festiwal zorganizowała Instruktor-

ka Agata Kołodziej – na co dzień działająca 

i promująca kulturę brazylijską w powiecie 

wołomińskim, współpracująca z szkołami, 

przedszkolami, ośrodkami sportu i domami 

kultury.

Patronat wydarzenia objął Burmistrz Mia-

sta Ząbki a Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Ząbkach zostało naszym part-

nerem i wspomógł nas fi nansowo.
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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  N A

NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW”
2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie 

chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i złożenie 

w Urzędzie Miasta (pok. 28) formularza zgłoszenio-

wego.  

V.  Termin konkursu

1.  Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 

dnia 29 czerwca 2018 r.

2.  Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską 

Komisję Konkursową do  20 lipca br.

3.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 

w sierpniu br.

VI.  Komisja konkursowa

Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez orga-

nizatora.

VII.  Kryteria oceny

Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria:

1.  W przypadku ogrodów:

– ogólny wygląd ogrodu, wraże-

nia estetyczne

– stan i wygląd ogrodzenia

– kompozycje kwiatowe

– utrzymanie zieleni, trawniki, 

krzewy

– mała architektura ogrodowa

– sposób utylizacji odpadów

2.  W przypadku balkonów:

– ogólny wygląd balkonu

– ukwiecenie balkonu, kompo-

zycje kwiatowe

– wypełnienie balustrady

VIII. Nagrody

1.  Za wyróżnienie w konkursie 

będą przyznawane nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy.

2.  Wysokość nagród będzie ustalo-

na odrębnie dla każdej kategorii 

konkursowej.

3.  W każdej kategorii planuje się 

przyznać po trzy nagrody od-

powiednio za I, II, III miejsce oraz 

wyróżnienia dla pozostałych 

uczestników.

IX.  Inne

Organizator zastrzega sobie prawo do 

sfotografowania ogrodów, balkonów 

i  ich właścicieli oraz podania wyników 

do publicznej wiadomości.

I. Cel konkursu

Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie mieszkańców do 

dbałości o swoje najbliższe otoczenie: ogrody, balkony, 

wspólnoty mieszkaniowe. 

II.  Organizator

Burmistrz Miasta Ząbki

III.  Przedmiot konkursu

Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:

a) najładniejszy ogród,

b) najładniejszy balkon,

c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej.

IV.  Udział w konkursie

1.  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy 

Miasta Ząbki, z wyłączeniem laureatów poprzedniej 

edycji konkursu (zdobywców I, II i III miejsca).

Z BKI – MIASTEM OGRODÓW 
 

 
 
 
 
 

FORMULARZ ZG OSZENIOWY 
do konkursu na naj adniejsz  posesj  w Mie cie Z bki 

 
 
 
 
...........................................................                                   ............................................. 
(imi  i nazwisko w a ciciela posesji)                                                     (data) 
 
........................................................... 
(dok adny adres) 
 
............................................................ 
(telefon kontaktowy) 
 
 
 
 Zg aszam udzia  mojej posesji do konkursu „Z BKI – MIASTEM 
OGRODÓW” w kategorii*:   
 
a) naj adniejszy ogród 
b) naj adniejszy balkon 
c) naj adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 
(* prosz  zakre li  odpowiedni  kategori ) 
 
 
 
 
 
                                                                          ................................................................. 
                                                                                        (podpis w a ciciela posesji) 
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do 29 czerwca br.

do 20 lipca br.

(pok. nr 28).

w sierpniu.
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Marsz „Kierunek Życie i Rodzina” w Ząbkach
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Gwoździem programu był spektakl historycz-

ny pt. „Chrzest Polski”. Towarzyszył mu teatr 

ognia, taniec i śpiew. Inscenizację przygo-

towali sami mieszkańcy dla mieszkańców 

naszego miasta. Chociaż wszyscy byli amato-

rami, całość wypadła, przynajmniej naszym 

zdaniem, bardzo profesjonalnie. Wielkie emo-

cje budziła obecność na widowni ks. bisku-

pa, burmistrza, naszych rodzin i znajomych, 

bo przecież najtrudniej gra się dla tych, na 

których nam szczególnie zależy.

Przygotowania wymagały wielu prób, 

ale dzisiaj zobaczyliśmy, że naprawdę było 

warto. Chcielibyśmy więc zaproponować 

w następnym roku kolejne tego typu wy-

darzenie. Mamy nadzieję, że do naszego 

zespołu dołączą nowe osoby.

Organizatorzy dziękują za obecność 

i wsparcie wszystkim znamienitym go-

ściom a w szczególności ks. biskupowi, 

księżom proboszczom: ks. Andrzejowi Kop-

czyńskiemu, ks. Sylwestrowi Ciesielskie-

mu,  panu posłowi Piotrowi Uścińskiemu 

z rodziną, radnym z panem burmistrzem 

Robertem Perkowskim na czele, pani sekre-

tarz Patrycji Żołnierzak, dyrektorom, policji, 

straży miejskiej, strażakom i wszystkim 

wolontariuszom. Wielką radość sprawiła 

nam obecność dzieci i młodzieży, w tym po raz 

pierwszy maluchów z Przedszkola Niepublicznego  „Smyk”.

Wydarzenie zostało dofi nansowane ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego.

Marsz „Kierunek Życie i Rodzina” w Ząbkach
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Finał projektu 

„Wirtualna-historia”

28 maja 2018 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV 

w Warszawie realizowany był kolejny - III etap projektu„Wirtualne 

Zeszyty Historyczne”. W ten sposób oddaliśmy honor i cześć bohaterom 

w setną rocznicę Niepodległej oraz zbliżającą się setną rocznicę Bitwy War-

szawskiej 1920 r. Naszą myślą przewodnią były „Miejsca pamięci narodowej 

na Mazowszu”, ze szczególnym uwzględnieniem odzyskania niepodległo-

ści, walk o granice II Rzeczypospolitej Polskiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W drugim roku realizacji projektu do naszych dzia-

łań włączyliśmy młodzież szkół podstawowych, gim-

nazjalnych i średnich z województwa mazowieckiego. 

Patronat nad „Wirtualnymi Zeszytami Historycznymi” 

objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Minister-

stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 

Cyfryzacji, profesor Jan Żaryn – Senator RP, Kazimierz 

Rakowski – Starosta Powiatu Wołomińskiego, Robert 

Perkowski – Burmistrz Miasta Ząbki. 

Drugi etap realizacji projektu „Wirtualne Zeszyty 

Historyczne” został podsumowany podczas debaty hi-

storycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Była 

to uroczystość z udziałem prof. Jana Żaryna – senatora 

RP, zaproszonych gości i uczestników projektu.

Kolejne spotkanie z wirtualną przygodą miało miej-

sce 28 maja 2018 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława 

IV w Warszawie, gdzie zaprezentowane zostały prace uczniów umiesz-

czone w „Wirtualnych Zeszytach Historycznych”. Komisja konkursowa 

wyłoniła i nagrodziła zwycięzców najlepszych zeszytów historycznych. 

A oto wyniki:

• Kategoria I – szkoły podstawowe:

– I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego 

w Ząbkach (Melania Gałązka, Natalia Tomczuk, Justyna Żelazow-

ska, pod kierunkiem pań Elżbiety Gaworek i Jolanty Tomczuk) 

– II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Ks. Twardowskiego w Ząb-

kach (Wojciech Kukla, Jan Kot, Michał Gorczyński, pod kierun-

kiem p. Moniki Budelewskiej-Zdun)

– III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Kleeberga w Ząbkach 

(Jakub Romański, Tymoteusz Walerzak, Mateusz Predi, pod 

kierunkiem pań Renaty Boryki-Kwapisz i Katarzyny Pasierb).

• Kategoria II – gimnazjum + liceum:

– I miejsce – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV 

w Warszawie (Natalia Wilczyńska, pod kierunkiem p. Mariusza 

Włodarczyka)

– II miejsce – SP 1 Ząbki – gimnazjum (Damian Zieliński, Krzysztof 

Zadrożny, Łukasz Grenda)

– III miejsce – SP 2 Ząbki – gimnazjum (Magdalena Borzęcka, Anna 

Więckowska, pod kierunkiem p. Doroty Bisialskiej).

Uroczystość  uświet-

nił występ chóru szkol-

nego gospodar z y : 

gimnazjalistów i lice-

alistów VIII LO im. Wła-

dysława IV Warszawie 

oraz solistów ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. 

Jana Kochanowskiego 

w Ząbkach. Był to duet 

w osobach: p. Marta 

Kamińska (nauczyciel 

SP 2) i Zuzanna Jaźwiń-

ska (uczennica kl. III gimnazjum SP 2, laureatka Grand Prix tego-

rocznego Powiatowego Festiwalu Piosenki Ząbki 2018). Na debatę 

historyczną i konkurs prezentacji wirtualnych zeszytów przybyli zacni 

goście: Piotr Uściński – poseł na Sejm RP, Adam Łossan – wicestarosta 

Powiatu Wołomińskiego, Zbigniew Cierpisz – wiceburmistrz Dzielnicy 

Praga- Północ, Sławomir Pisarczyk – radny Powiatu Wołomińskiego, 

Małgorzata Zyśk – radna Powiatu Wołomińskiego i wicedyrektor SP 2 

Ząbki, Teresa Mioduszewska – radna Dzielnicy Praga-Północ, Paweł 

Poboży – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyj-

no-Wychowawczych Miasta Ząbki, Małgorzata Dąbrowska – dyrektor 

VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, Agnieszka Piskorek – dyrek-

tor Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Kleeberga w Ząbkach, Mariusz 

Włodarczyk – wicedyrektor VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, 

Włodzimierz Siess – naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dziel-

nicy Praga-Północ oraz uczestnicy projektu: nauczyciele i uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Poziom konkursu 

był bardzo wysoki a rywalizacja wyrównana. Zachęcamy Państwa do 

odwiedzenia strony i prześledzenia prac w Internecie. Prezentacje oraz 

inne wirtualne prace uczniów znajdują się na: www.wirtualna-historia.

pl/. Zapraszamy też na stronę SP 2: www.sp2zabki.pl

Małgorzata Zyśk – wicedyrektor SP 2 Ząbki
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25 maja 2018 roku w ogrodzie naszego przedszkola 

odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Trzy go-

dziny dla rodziny”. W tym roku jubileuszowym 30-lecia 

istnienia przedszkola, uroczystego otwarcia festynu do-

konali: dyrektor Jolanta Salak oraz burmistrz Ząbek Ro-

bert Perkowski.

 Tegoroczny festyn, dzięki środkom pozyskanym z Samorządu 

Województwa Mazowieckiego, uatrakcyjnił nam swoim występem ulu-

bieniec dzieci, znany wszystkim z telewizji- Krasnal Piksel i bohaterowie 

programu „Ciuchcia”- Kulfon i Monika. Wszyscy wspólnie mogliśmy 

potańczyć i pośpiewać przy piosenkach, jakie każdy z nas doskonale 

pamięta ze swojego dzieciństwa. Jak zawsze jednym z ważniejszych 

punktów pikniku były kawiarenki zorganizowane przez rodziców. 

Ciasta, lody, babeczki, kiełbaski z grilla czy też grochówka serwowana 

przez samego Pana Burmistrza to tylko nieliczne smakołyki, jakie każdy 

mógł spróbować za symboliczną złotówkę.

Na festynie nie zabrakło również ciekawych kącików tematycznych 

i sprawnościowych przygotowanych przez nauczycieli. Każde dziecko 

za czynny udział w  pikniku w nagrodę otrzymało watę cukrową. Na 

parkingu przedszkolnym czekały na dzieci pojazdy jednostek spe-

cjalnych (Pogotowie, Straż Pożarna. Policja),w punkcie medycznym 

zorganizowany przez Centrum Medyczne Leczy Med można było 

Festyn Skrzata „Trzy godziny dla rodziny” już za nami
bezpłatnie dokonać pomiaru ciśnienia a także zbadać poziom cukru. 

Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności sportowe z zawodnikami 

futbolu amerykańskiego Monarchs Ząbki, wziąć udział w loterii fan-

towej oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w zabawnym przebraniu.

Dziękujemy wszystkim za obecność, pomoc w przygotowaniach 

i wspaniale, wspólnie spędzony czas. Mamy wrażenie, że co roku 

wszyscy angażują się coraz bardziej. Szczególne podziękowania kie-

rujemy do Adama Struzika- Marszałka Województwa Mazowieckiego 

za sfi nansowanie występu artystycznego. Nie udało by to się, gdyby 

nie zaangażowanie Pani Sylwii Stanibuła – Urban. Dziękujemy również 

Burmistrzowi Miasta Ząbki Robertowi Perkowskiemu, Firmie „Bracia 

Pietrzak”, Firmie EJART Sp. J, Radnemu Miasta Ząbki- Januszowi Dą-

browskiemu za przepyszną grochówkę, Pani Małgorzacie Łęczyckiej 

i Centrum Medycznemu Leczy- Med za opiekę medyczną, Tomaszowi 

Pietrzakowi za możliwość obejrzenia karetki. Podziękowania kierujemy 

także do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach oraz do Pani Marzeny 

Gomołowskiej- Domańskiej ze Stołecznego Wydziału Ruchu Drogowe-

go. Najserdeczniej dziękujemy Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, 

którzy bardzo zaangażowali się w organizację kawiarenek. Wszystkie 

Dzieci i ich Rodziców zapraszamy na ko-

lejny piknik rodzinny już za rok!

Anna Boruc

Katarzyna Szymańska
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skuteczności w wykończeniu akcji, aż do 70 minuty, gdy 

dośrodkowaniem z prawego skrzydła popisał się Przemy-

sław Szulakowski, a piłkę do siatki sprytnym strzałem skierował Balcer. 

Niestety korzystnego wyniku nie udało się „dowieźć” do końcowego 

gwizdka sędziego. Na dziesięć minut przed końcem meczu goście 

ponownie objęli prowadzenie i ponownie dokonali tego po stałym 

fragmencie gry. Zbyt krótko wybitą przez naszych obrońców piłkę 

po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w obrębie pola karnego przyjął 

napastnik gości Michał Bondara i płaskim strzałem z kilku metrów 

pokonał Matrackiego. Trzecie trafi enie dla Mazovii było konsekwencją 

drugiego. Nasza drużyna dążąc do wyrównania momentami zapomi-

nała o obronie i „nadziała” się na kontrę. 

Niestety nie udało się podtrzymać wspaniałej wiosennej serii 

spotkań bez porażki. W dotychczasowych rozegranych dwunastu 

kolejkach nasza drużyna zanotowała osiem zwycięstw i cztery remisy. 

Doliczając trzy punkty, które zainkasujemy za walkower z Błękitnymi 

Raciąż rundę zakończymy ze zdobyczą trzydziestu jeden punktów 

w czternastu kolejkach, przy zaledwie dwudziestu jeden wywalczo-

nych przez naszą drużynę jesienią. Niezależnie od wyników ostatniej 

kolejki nasza drużyna zajmie w tym sezonie czwarte miejsce w ligowej 

tabeli. W tym roku w barażach o awans do III ligi ze zwycięzcą grupy 

południowej, którym na kolejkę przed końcem rozgrywek została Broń 

Radom, zagra drużyna Mazovii, bądź Korony Ostrołęka.

red.

Tabela IV ligi – grupa mazowiecka (północ)

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1.  MAZOVIA MIŃSK MAZ. 27 56 50-30

2.  KORONA OSTROŁĘKA 27 54 52-22

3.  WISŁA II PŁOCK 27 52 56-28

4.  DOLCAN ZĄBKI 27 49 57-31

5.  MŁAWIANKA MŁAWA 27 45 57-52

6.  POGOŃ II SIEDLCE 27 42 46-32

7.  HURAGAN WOŁOMIN 27 41 38-34

8.  DRUKARZ WARSZAWA 27 39 52-46

9.  OŻAROWIANKA 27 39 54-44

10.  MKS PRZASNYSZ 27 37 43-38

11.  KS ŁOMIANKI 27 36 49-43

12.  MKS CIECHANÓW 27 34 38-43

13.  MAZUR GOSTYNIN 28 21 22-62

14.  BUG WYSZKÓW 27 15 23-79

15.  BŁĘKITNI RACIĄŻ 27 7 9-62

Bzura Chodaków wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

Błękitni Raciąż wycofali się z rozgrywek po rundzie jesiennej

Do trzech razy sztuka!?

Dwa ostatnie mecze drugiego po reaktywacji Dolcanu Ząbki se-

zonu na poziomie IV ligi, zakończyły się ostatecznie jednym 

zwycięstwem i pierwszą w rundzie wiosennej porażką. Przegrana 

z Mazovią Mińsk Mazowiecki ostatecznie przekreśliła także szanse 

naszej drużyny na wygranie grupy północnej i możliwość uczestnic-

twa w barażach o awans do III ligi.
 

Wyjazdowy mecz w ramach 28 kolejki, w którym 

rywalem naszej drużyny były rezerwy pierwszoli-

gowej Pogoni Siedlce, zakończył się zwycięstwem 

naszej drużyny 2:0. Do siatki trafi ali kolejno Michał 

Markiewicz, który strzałem samobójczym pokonał 

swojego bramkarza oraz Bartłomiej Balcer, po szybkiej 

wymianie piłki z Danielem Nawrockim.

W trakcie pierwszej połowy spotkania zarówno grze, jak i obser-

wacji meczu zdecydowanie nie sprzyjały warunki atmosferyczne, 

gdyż nad siedleckim obiektem rozszalał się prawdziwy huragan. 

Zapewne właśnie mokrym boiskiem i trudnymi warunkami należy 

tłumaczyć niefortunną interwencję Markiewicza z 18 minuty spotka-

nia, który po dośrodkowaniu Konrada Cichowskiego z lewej strony 

boiska tak dokładnie starał się zgrywać piłkę do swojego bramkarza, 

że… ostatecznie go przelobował. Kwadrans później, gdy niebo już 

nieco przejaśniało w dogodnej sytuacji do zdobycia gola znalazł się 

Cichowski, który po prostopadłym podaniu Daniela Nawrockiego 

znalazł się sam na wprost bramkarza gospodarzy, ale po minięciu go, 

zabrakło mu miejsca na oddanie skutecznego strzału. Po zmianie stron 

obserwacja boiskowych zmagań stała się dużo łatwiejsza, żeby nie 

powiedzieć absolutnie komfortowa. Deszcz przestał padać, zza chmur 

wyszło słońce, ale na szczęście nie miało to większego wpływu na 

obraz boiskowych wydarzeń. Nadal więcej z gry miała nasza drużyna, 

a gospodarze tylko sporadycznie zagrażali bramce strzeżonej przez 

Mateusza Matrackiego. Z kilku dogodnych sytuacji strzeleckich, które 

wypracowali sobie nasi zawodnicy ostatecznie udało się wykorzystać 

tylko jedną. W 69 minucie meczu, po jednym z wielu prostopadłych 

podań Nawrockiego, które tego dnia zaskakująco łatwo mijały sie-

dlecką obronę, Bartłomiej Balcer w sytuacji sam na sam z bramkarzem 

pewnym strzałem umieścił piłkę w siatce. 

Ostatni mecz w sezonie 2017/18 zakończył się pierwszą w tej 

rundzie porażką naszej drużyny. Rywalem był lider rozgrywek Mazovia 

Mińsk Maz., a mecz zakończył się wynikiem 1:3. Bramkę dla Dolcanu 

strzelił bardzo skuteczny w ostatnich tygodniach Balcer, a dla gości 

gole zdobywali kolejno Łukasz Puciłowski, Michał Bondara oraz Daniel 

Żurawski. 

Prowadzenie objęli goście w 34 minucie meczu. Przy rozegraniu 

rzutu rożnego sprytem wykazał się Jewhen Romanov, który zagrał 

krótko po linii końcowej skąd jeden z graczy gości odegrał piłkę do 

tyłu do nadbiegającego Puciłowskiego, którego mocny strzał znalazł 

drogę do siatki. Po zmianie stron gra się zdecydowanie wyrównała. 

Mało tego dążący do zdobycia wyrównującego gola ząbkowianie mo-

mentami potrafi ł „zamknąć” mińszczan pod ich bramką, ale brakowało 
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O godzinie 12.20 na starcie pojawiły się dzieci urodzone w latach 

2008 – 2010, a więc kategoria „Klasy I – III szkół podstawowych”. W tej 

kategorii wiekowej dla 34 uczestników do przebiegnięcia był dystans 

1500 metrów. Tu zdecydowanym triumfatorem został Jan Samul 

z czasem 6 minut i 3 sekundy. Dopiero 30 sekund po nim na mecie 

zameldował się Jakub Kustra. Trzecim był Krzesimir Karbownik ze stratą 

42 sekund do triumfatora. Z dziewcząt najszybciej linie mety pokonała 

Nina Kalinowska z czasem 6 minut i 47 sekund, która pokonała drugą 

Weronikę Kozerską o 3 sekundy. Trzecia na mecie Magdalena Orlińska 

straciła do Niny 28 sekund.

Jako kolejni przedstawiciele szkół podstawowych stanęli urodzeni 

w latach 2005 – 2007 przedstawiciele kategorii „Klasy IV – VI szkół 

podstawowych”. O godzinie 12.40 33 zawodniczki i zawodnicy ruszyli 

na trasę. Najszybszy był Jakub Leśniewski, który trasę 1500 metrów 

pokonał w 5 minut i 27 sekund. 10 sekund po Kubie linię mety pokonał 

Maksymilian Książek. Trzeci na mecie ze stratą 19 sekund do pierwsze-

go zawodnika był Miłosz Madziar. Wśród dziewcząt pierwsza z czasem 

6 minut i 23 sekundy była Zosia Golec, która wyprzedziła drugą Amelię 

Jaczewską o 7 sekund i trzecią Gabrysię Majewską o 14 sekund. 

Najmniej liczną kategorią była kategoria: „Klasy VII szkół podstawo-

wych i gimnazja”. Osoby urodzone w latach 2002 – 2004 do pokonania 

miały dystans 2500 metrów. Do biegu wystartowało 13 zawodniczek 

i zawodników. Spośród nich z czasem 9 minut i 40 sekund najszybszy 

okazał się Karol Narożniak. Karol o 8 sekund wyprzedził Tomasza Ni-

XI Bieg Ząbkowski

Dokończenie ze str. 1

koniuka i o 24 sekundy Jakuba Niemirskiego. Najszybsza z dziewcząt 

okazała się Julia Mikiel, której pokonanie trasy zabrało 13 minut i 3 

sekundy. Druga na mecie Patrycja Walczak uzyskała czas 13 minut 

i 45 sekund, a trzecia Aleksandra Jaczewska 13 minut i 53 sekundy.

Punktualnie o godzinie 14.00 na trasę wyruszyły 174 osoby star-

tujące w kategorii open. W tej kategorii po raz pierwszy w tym roku 

bieg rozgrywany był na dwóch dystansach. Do dystansu 5 kilome-

trów, organizatorzy dołożyli 

kolejny dystans 10 kilometrów. 

I okazało się to przysłowiowym 

„strzałem w dziesiątkę”. Na 

„piątkę” wystartowały 62 oso-

by, a na „dychę” 112. W biegu 

na 5 kilometrów na metę ra-

zem wpadli Jacek Karwowski 

i Arkadiusz Szczotke. Dopiero 

elektroniczny pomiar czasu 

rozstrzygnął o zwycięstwie 

tego pierwszego. Zwycięzca, 

który reprezentuje klub BIE-

Gam Bo Lubię Ząbki Team 

trasę biegu pokonał w czasie 

17 minut i 47 sekundy wyprze-

dzając drugiego zawodnika 

o 2 sekundy. Trzeci na mecie 

Mariusz Grzybowski stracił 

do zwycięzcy 1 minutę i 18 

sekund. 22 na mecie biegu 

na 5 kilometrów okazała się 

najszybszą kobietą. 24 minuty 

i 8 sekund to czas triumfatorki 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, organizator XI 

Biegu Ząbkowskiego pragnie podziękować sponsorom biegu: Bene-

fi t Sytsem, DSF Grupa, Machowicz Budownictwo, Przedsiębiorstwu 

Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach oraz Real Janusz Krajewski. 

Ogromne podziękowania również dla Straży Miejskiej i Komisariatu 

Policji w Ząbkach oraz wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 w Ząbkach za 

pomoc w zabezpieczeniu trasy biegu.  

w kategorii kobiet – Ewy Rakowskiej z klubu Lipiec Running Team. 

Druga w tej kategorii była Anna Przywuska z czasem 27 minut i 10 

sekund, a trzecia Katarzyna Mikołajczyk z czasem 28 minut i 17 sekund.

W biegu głównym na dystansie 10 kilometrów pierwsze miejsce 

zajął Tomasz Lipiec, były olimpijczyk z Sydney i Mistrz Polski w chodzie 

sportowym, jak również były Minister Sportu. Trasę 10 kilometrów 

pokonał w czasie 36 minut i 33 sekund. Drugi na mecie Daniel Urma-

nowski stracił 11 sekund do zwycięzcy, a trzeci Maciej Małecki 56 

sekund. Zwyciężczynią wśród kobiet została przedstawicielka klubu 

Biegam Bo Lubię Ząbki Team Hanna Najfeld, która osiągnęła czas 45 

minut i 45 sekund. Druga na mecie była również przedstawicielka 

ząbkowskiego klubu Barbara Miszta, która na mecie pojawiła się 17 

sekund po zwyciężczyni. Trzecie miejsce przypadło Korneli Machni-

kowskiej, która uzyskała czas 46 minut i 44 sekundy.
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