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Dla zaradnych

ul. Radzymińska 303, 05-091 Warszawa – Marki
telefon:  
22 76 15 300, -21

godziny otwarcia:
pn.–pt. 6.30–21.30;  
sb. 7.00–21.00; nd. 8.00–20.00

PEŁNA OFERTA WYPRZEDAŻOWA  
JEST DOSTĘPNA W DZIALE OGRÓD

W DNIACH 16.07 - 28.07.2015

WIELkA LETNIA
WYPRZEDAŻ

Na wybrane meble ogrodowe,  
huśtawki, parasole, pawilony,  

grille i wiele innych.

Dokończenie na str.4

Wydajność wykonanych już w latach po-
przednich studni głębinowych wynosi ok. 
1 mln m3 wody rocznie i zabezpiecza aktual-
ne zapotrzebowanie Ząbek na wodę. Ząbki 
to jednak stale rozbudowujące się miasto. 
Władze spółki przewidziały zatem możliwość 
powiększenia stacji i szybkiej rozbudowy sys-
temu uzdatniania wody, w celu zapewnienia 
ciągłości dostaw wody w kolejnych latach. 
Ale już teraz realizowany projekt zapewnia 
np. możliwość 5-krotnego napełnienia niecki 
głównej basenu miejskiego, tylko w ciągu 
jednego dnia.

Wydobywana z głębokości ponad 50 me-
trów woda surowa pozbawiana będzie nad-

Po ponad 2-letnich pracach przy-
gotowawczych rusza ocze-

kiwana przez mieszkańców Ząbek 
nowa inwestycja komunalna. W ze-
szły piątek, 10 lipca 2015  r., w samo 
południe, zarząd PGK w Ząbkach 
podpisał umowę z Przedsiębior-
stwem Budownictwa i Instalacji ABT 
sp. z o.o. na budowę nowoczesnej 
Stacji Uzdatniania Wody.

Akt podpisania umowy miał miejsce na 
terenie przyszłego SUW-u, zlokalizowanego 
nieopodal drewnickiego szpitala, w otulinie 
lasu. Z ramienia inwestora umowę podpisał 
prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej Piotr Uściński, natomiast wykonawcę 
reprezentował Kazimierz Mroczka, wiceprezes 
Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT.

W tym symbolicznym wydarzeniu uczest-
niczyli także m.in.: burmistrz Ząbek Robert 
Perkowski jako przedstawiciel właściciela 
spółki PGK, którym jest miasto Ząbki, ząb-
kowscy radni, dyrektor drewnickiego szpitala  
Waldemar Giza, prezes spółki komunalnej 
sąsiedniej Zielonki Janusz Lewicki oraz media 
lokalne.

Celem planowanej inwestycji jest zwięk-
szenie ilości wody dla dynamicznie rozwija-
jących się Ząbek oraz zapewnienie ciągłości 
i niezawodności jej dostaw o odpowiednio 

wysokim ciśnieniu. Obecnie w upalne dni, 
zwłaszcza w godzinach wieczornych wystę-
pują spadki ciśnienia, spowodowane niedo-
statecznymi dostawami wody od warszaw-
skiego MPWiK S.A.

W ramach tej inwestycji zostanie wznie-
siony budynek technologiczny, w którym 
będzie uzdatniania woda głębinowa, dwa 
zbiorniki retencyjne wody czystej o łącznej 
pojemności 2 tys. m3, oraz cały szereg obiek-
tów towarzyszących. Nowoczesne i automa-
tycznie sterowane pompy będą podnosić 
ciśnienie w sieci wodociągowej w godzinach 
porannego i wieczornego szczytu, zaś zmniej-
szać je w nocy, kiedy pobór wody jest mini-
malny. Automatyzacja tego procesu zapewni 
wysoką ekonomikę dystrybucji wody.

Rusza budowa Stacji Uzdatniania Wody „Drewnica” 
w Ząbkach
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Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00

piątki godz. 8.00–10.00

Uwaga – zamknięcie przejazdu ul. Powstańców 
w dniu 18.07

Informujemy, że w dniu 18.07.15 (sobota) będą prowadzo-
ne prace kanalizacyjno-wodociągowe na ul. Powstańców na 
wysokości ul. Krasickiego i ul. Podleśnej. W godzinach 6:00-
13:00 nastąpi zwężenie jezdni i wprowadzeniem ruchu waha-
dłowego, a w godzinach 13:00-18:00 całkowite zamknięcie 
ul. Powstańców na wysokości ulic Podleśnej i Krasickiego bez 
możliwości przejazdu. Zostanie wytyczony objazd ulicami 
Kopernika, Szwoleżerów i Maczka. W związku z objazdem na 
ul. Kopernika w dniu 18 lipca zostanie wprowadzony zakaz 
zatrzymywania się (znaki B-36). Prosimy o stosowanie się do 
czasowej organizacji ruchu.

W godzinach 13:00-18:00 linia „Ząbki-1” za przystankiem 
Kosynierów pojedzie objazdem ul.  Szwoleżerów, Kopernika 
do ul. Powstańców. Zmiana trasy będzie obejmie kursy odjeż-
dżających z M1 rozkładowo w godzinach od 12:40 do 18:15. 
W godzinach 13-18 przystanek Maczka 03 zostanie zawieszony. 
Autobus „Ząbki-1” po przystanku Kosynierów zatrzyma się do-
piero na przystanku „Dzika 01” na ul. Powstańców.
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Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

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.lekarz-zabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet 
stomatoloGiczny 

Ząbki, ul. Powstańców 26

tel. 22 379 33 88
 
S e r d e c z n i e 
z a p r a S z a m y

Wakacyjna 
promocja!

DARMOWE 
PORADY PRAWNE 

w Urzędzie Miasta w Ząbkach 

 

- w każdy czwartek w godzinach 8-10; 
- po uzgodnieniu terminu i godz. spotkania – tel.(22) 652 31 15; 

-     Urząd Miejski w Ząbkach, sala konferencyjne; 

- wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw karnych i o wykroczenia. 
 

 

Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j. 
 

http://www.radcowie-prawni.waw.pl 

O G Ł O S Z E N I E 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuję się, że w dniach 
od 29.06.2015 r. do 28.07.2015 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego 
komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach, przy ul. J. Piłsudskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 38 o pow. 0,7739 ha, z obrębu 0035, 03-11, zabudowaną zespołem budynków oświatowych, 
objętą postanowieniem sądowym sygn. I Ns 1644/12 z dnia 21.01.2015 r.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym ter-
minie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 
2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 29.06.2015 r. Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

Ognisko 
Muzyczne
Gratulacje dla wszystkich uczest-

ników zajęć w Ognisku Muzycz-
nym Stowarzyszenia MOSTEK za 
zdane egzaminy i ukończenie roku 
szkolnego!

Bardzo cieszymy się, że kolejni ucznio-
wie naszego Ogniska zdobywają najwyższe 
noty na egzaminach do państwowych szkół 
muzycznych. W tym roku szczególnie gra-
tulujemy Mateuszowi Gołębiewskiemu, 
który otrzymał najwyższy wynik na egzaminie 
przeprowadzonym do Instytutu Szkolenia 
Organistów w Warszawie.

Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów. 
Jest to zasługa zarówno ich pracowitości 
i zdolności, ale i wysoce wykwalifikowanej 
i doświadczonej kadry. Nauczyciele na co 
dzień są wykładowcami w szkołach muzycz-
nych oraz artystami operowymi. Potrafią za-
inspirować i motywować do pokonywania 
trudności.

Ognisko Muzyczne Stowarzyszenia MO-
STEK jest wspaniałym miejscem odkrywania 
i rozwijania muzycznych talentów. Kształce-
nie odbywa się na najwyższym poziomie, 
czego dowodem są wyniki i umiejętności 
uczniów Ogniska.

Zajęcia prowadzone są w klasach: śpie-
wu, fortepianu, gitary, skrzypiec, dodatkowo 
prowadzone są też zajęcia z kształcenia słu-
chu, zasad muzyki oraz zajęcia umuzykalnia-
jące dla najmłodszych. Chętni przygotowy-
wani są do egzaminów, do szkół muzycznych.

Zapraszamy na przesłuchanie do 
Ogniska Muzycznego Stowarzyszenia 
MOSTEK na rok szkolny 2015/2016 dnia 
03.09.2015 r. (czwartek) godz. 17:00 sala 
214 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, 
ul. Kościelna 2, Ząbki.

Bliższe informacje tel.: 720-820-440 
lub mail: biuro@smostek.pl

E. Dolińska
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Budowa stacji 
uzdatniania wody 
wraz z magistrala-
mi przesyłowymi 
powinna potrwać 
ok. 1,5 roku, zaś 
całkowity koszt 
zamknąć się kwo-
tą 8  mil ionów 
złotych. Tak więc 
w 2017 r. miesz-
kańcy Ząbek będą 
mogli cieszyć się 
z dobrej, smacznej 
a pewnie i tańszej 
niż obecnie 
wody.

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

PRANIE 

    
 

-DYWANÓW 
-WYKŁADZIN 
-TAPICERKI 

 

519 62 62 02 
22 224 43 44 

 
-10%
     
 USŁUGI

TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki, 
przewozy bagażowe 
na terenie Ząbek, 
Warszawy 
jak i całego kraju 

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611

Dokończenie ze str. 1

miaru żelaza i manganu na specjalnych zło-
żach filtracyjnych, następnie na krótko trafi 
do zbiorników wody czystej a później zosta-
nie przepompowana dwiema magistralami 
do miejskiej sieci wodociągowej. Ponieważ 
woda z ujęć podziemnych charakteryzuje się 
stabilnym składem mikrobiologicznym i che-
micznym nie przewiduje się konieczności 
stosowania stałego procesu jej dezynfekcji, 
w tym nielubianego przez odbiorców chlo-
rowania. Oczywiście jakość produkowanej 
wody będzie systematycznie badana przez 
akredytowanie laboratorium pomiarowe 
i kontrolowana przez Sanepid.
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X sesja 
Rady Miasta Ząbki

24 czerwca odbyła się 10 sesja Rady Miasta Ząbki, 
podczas której podjęto następujące uchwały: 

Absolutorium dla burmistrza Ząbek

– w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak 
również trybu pobierania tych opłat;

– w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząb-
kach;

– w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie 
półrocze 2015 r.;

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ząbkach; 

– w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowiec-

kim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku 
z referendum ogólnokrajowym;

– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu;
– w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Ząbki na lata 2015-2024; 
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 

2015;
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2014;
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielne-

go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni 
Zdrowia w Ząbkach za rok 2014;

– w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2014;
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok.

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe 

Na czerwcowej sesji Rady Miasta Ząbki, radni podjęli uchwałę o udziele-
niu absolutorium burmistrzowi miasta Ząbki Robertowi Perkowskie-

mu, za wykonie budżetu w 2014 roku. Sprawozdanie finansowe z realizacji 
budżetu przedstawiła skarbnik miasta Ząbki Elżbieta Żmijewska. Zgodnie 
z przedstawionym sprawozdaniem dochody miasta Ząbki w 2014 r. zrealizo-
wano w 103% na kwotę niemal 113 mln zł, natomiast wydatki w 92% na kwo-
tę ponad 110 mln, w tym na inwestycje wydano ponad 32 mln zł.

W związku z nowymi zadaniami z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi wybu-
dowano punkt selektywnej zbiórki odpada-
mi komunalnymi przy ul. Zycha w Ząbkach 
oraz pierwszą toaletę publiczną w naszym 
mieście.

Miasto dokonało renowacji kwatery 
żołnierzy 80 Pułku Piechoty Wojska Polskie-
go na Cmentarzu Parafialnym w Ząbkach, 
korzystając ze środków zewnętrznych od 
wojewody. 

Chcąc umożliwić rozwój lokalnej przed-
siębiorczości miasto przystąpiło do Lokalne-
go Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa 
Polska” Ząbki sp. z o.o. oraz do Krajowego 
Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa 
Polska”, umożliwiając tym samym mikro i ma-
łym przedsiębiorstwom korzystanie z porę-
czeń i pożyczek na atrakcyjnych warunkach.

Wydatki inwestycyjne w roku 2014 stano-
wiły 29% budżetu miasta. Na inwestycje po-

Do największych, zakończonych w Ząb-
kach inwestycji w 2014r. należą: „Budowa 
tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulic 
Orla – Wojska Polskiego”, oraz „Budowa Cen-
trum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – 
krytej pływalni”, których koszt w omawianym 
roku, wyniósł odpowiednio – ponad 11 mln 
700  tys  zł. oraz niespełna 5 mln zł. W 2014 
prowadzono wiele prac inwestycyjnych na 
drogach gminnych, w sumie za kwotę 3 mln 
843 tys. zł, m.in. na ulicy Kombatantów, Wio-
sennej, Malczewskiego, Rómmla, Ogrodowej, 
Jeziornej, Błękitnej, Zimnej, Bortnowskiego, 
Żwirki, Piotra Skargi, Sienkiewicza, Moniuszki, 
Sassanki, I Brygady i Sosnkowskiego. Prowa-
dzono także prace inwestycyjne dot. oświe-
tlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego na 
odcinku od tunelu do ronda na skrzyżowaniu 
ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego oraz na 
ul. Zycha.

Ząbki, w których jest coraz więcej miesz-
kańców, zadbały o rozbudowę infrastruktury 
oświatowej. Na rozbudowę szkół ząbkowskich 
nr 2 i nr 3 (rozpoczęcie rozbudowy) w roku 2014 
wydano ponad 3 mln zł. Ponadto w budynkach 
szkół zmodernizowano sale lekcyjnych i cen-
tralne ogrzewanie. Przy Szkole Podstawowej 
nr 1 wybudowano plac zabaw. Wybudowano 
także nową siedzibę dla Świetlicy Środowi-
skowej nr 1 w Ząbkach, a w Parku Miejskim 
im Szuberta, miasto korzystając ze środków 
unijnych, wybudowało tor rolkowy. Biorąc, pod 
uwagę wciąż rosnącą liczbę mieszkańców, mia-
sto Ząbki wykupiło grunt pod przyszłą budowę 
nowej szkoły, położony przy ul. Andersena i ul. 
Powstańców w Ząbkach. 

zyskano środki unijne w wysokości 12 mln zł 
oraz 2 mln 500 tys. zł pozyskano ze źródeł 
zewnętrznych od PKP PLK oraz ze Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego. 

Miasto Ząbki na zadania bieżące w roku 
2014 przeznaczyło 78 mln zł tj. na zapewnie-
nie funkcjonowania szkolnictwa podstawo-
wego, gimnazjalnego, przedszkolnego, na 
zapewnienie transportu lokalnego – komu-
nikację ZTM, na nieodpłatną komunikację 
miejską linii Ząbki 1, Ząbki 2, na zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego, na zadania 
z zakresu ochrony zdrowia, dot. gospodarki 
mieszkaniowej oraz na opiekę społeczną.

Władze miasta zachęcają mieszkańców 
do meldowania się w Ząbkach. Szacuje się, 
że mamy ok. 46% niezameldowanych miesz-
kańców, a taka sytuacja powoduje, że mia-
sto ma znacznie mniejsze dochody z tytułu 
udziału w podatkach od osób fizycznych, co 
ogranicza rozwój miasta i ma istotny wpływ 
na warunki życia mieszkańców. Jednak pozy-
tywnym zjawiskiem, rokującym na przyszłość, 
są wzrastające dochody z PIT. 

Po udzieleniu absolutorium, burmistrz 
Robert Perkowski podziękował radnym, 
dyrektorom i kierownikom jednostek orga-
nizacyjnych oraz współpracującym z nim 
urzędnikom i wszystkim, którzy przyczynili 
się do wykonania budżetu miasta Ząbki za 
2014 roku. 

Iwona Potęga
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Kategoria senior:
1 miejsce – Lech Tomaszewski – 10070 punktów
2 miejsce – Stanisław Orłowski – 8625 punktów
3 miejsce – Krzysztof Trzciński – 8550 punktów

Kategoria junior:
1 miejsce – Radosław Fabisiak – 4915 punktów
2 miejsce – Grzegorz Wójcik – 3320 punktów
3 miejsce – Jakub Kalinowski – 1500 punktów

Wszyscy po wyczerpujących zmaganiach z ry-
bami rozkoszowali się smaczną karkówką, kiełba-

Zawody wędkarskie 
o Puchar Burmistrza 
Miasta Ząbki

ską i kaszanką z grilla oraz aromatyczną 
kawą i herbatą.

Następnie zostały wręczone piękne pu-
chary i nagrody, ufundowane przez Burmi-
strza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego 
dla zwycięzców zawodów.

Wędkarze z Koła Ząbek serdecznie 
dziękują Panu Burmistrzowi Robertowi 
Perkowskiemu za objęcie patronatem 
tej pięknej imprezy i zapraszamy na na-
stępny rok.

Pogoda tego dnia sprzyjała 
wędkarzom, było ciepło, świeciło 
słońce, co jakiś czas niebo zakry-
wane było przez chmury,wiał lekki 
wiaterek.

Zawodnicy przez sześć godzin 
rywalizowali między sobą. Próbo-
wano różnych zanęt i przynęt, aby 
zatrzymać rybę na swoich stano-
wiskach. Jedni nęcili zanętą, inni 
robakami i kukurydzą.

Łowiono karpie, leszcze, amury 
i karasie.

Po zakończeniu zawodów i zwa-
żeniu ryb najlepszymi w swoich ka-
tegoriach zostali:

Tradycyjnie, jak co roku, 14 czerwca odby-
ły się Towarzyskie Zawody Spławikowe 

o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Zbiór-
kę 39 uczestników wyznaczono na godzinę 
6.30 na łowisku w Ossowie. Po odprawie i lo-
sowaniu stanowisk sędzia Maciej Mierzejew-
ski wyznaczył na godzinę 8.00 rozpoczęcie 
zawodów.
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AVENIR MEDYCYNA 
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692 

Promocja do 50%*
  MAKIJAŻ PERMANENTNY
  BOTOX
  KWAS HIALURONOWY
  MEZOTERAPIA IGŁOWA

Ząbki ul. Szwoleżerów 111 
salon Your Place  

bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

Wywóz 
odpadów  

budowlanych  
gruzu, śmieci  

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

Ceny za kontener od 180 zł

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ w Ząbkach

500 m2 – ul. Mickiewicza,  

tel. 606 466 001

S P R Z E D A M 

kawalerkę 30 m2

w centrum Ząbek, IV p.  

tel. 501 146 776

„Lato w Mieście” z Biblioteką

Wakacje 2015 roku nadal trwają, jednakże nasze tegoroczne zajęcia plastycz-
ne mamy już za sobą. Radosny nastrój, dobra zabawa połączona niekiedy 

z edukacją, spontaniczny śmiech i dziecięcy gwar, który towarzyszył nam przez 
cały pierwszy tydzień lipca zachowamy w pamięci do następnego spotkania.

laureatem Konkursu 
Informatycznego dla 
Gimnazjalistów LO-
GIA. Dzięki tym osią-
gnięciom, zaledwie po 
pierwszym roku nauki 
w gimnazjum, przed 
Bartłomiejem otwo-
rzyły się drzwi wszystkich liceów. Dużą zasłu-
gę w sukcesie chłopca mają jego nauczycielki 
– p. Justyna Wilińska i p. Agnieszka Samulska.

Z przyjemnością słyszy się o osiągnięciach 
młodzieży ząbkowskich szkół. Bartłomiejowi 

Uzdolniony ząbkowianin
Miasto Ząbki po raz kolejny może poszczycić się zdolną 

młodzieżą. Bartłomiej Cieślar jest absolwentem Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Pod okiem ząbkowskich 
nauczycieli od najmłodszych lat pogłębiał swoje zaintere-
sowanie informatyką i matematyką, co przyniosło chłopcu 
liczne sukcesy, m.in. zwycięstwa w konkursach matema-
tycznych „Kangur” i „Matematyka Innego Wymiaru”.

Pod kierownictwem p. Anny Grzelak, 
Bartłomiej uzyskał tytuł laureata konkursu 
informatycznego MiniLOGIA, skierowanego 
do uczniów szkół podstawowych, co dało mu 
możliwość wyboru dowolnego gimnazjum. 
Obecnie chłopiec uczęszcza do Gimnazjum 
Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wła-
dysława IV w Warszawie. Od początku roku 
szkolnego rozwijał swoją pasję informatycz-
ną i odkrył jej nowy, fascynujący element 
– programowanie w języku C++. Jako je-
dyny pierwszoklasista został finalistą Olim-
piady Informatycznej Gimnazjalistów oraz 

gratulujemy licznych zwycięstw i życzymy mu 
dalszych sukcesów edukacyjnych.

Aneta Nowosińska

Na początku lipca (od 06.07-10.07) Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Ząbkach prowa-
dziła zajęcia plastyczne dla najmłodszych 
czytelników, którzy pozostali na ten czas 
wakacji w mieście. Zajęcia odbywały się co-
dziennie w godzinach 11:00-12:15. W ciągu 
tego tygodnia dzieci miały okazje zapoznać 
się z różnymi technikami plastycznymi.

Nasze spotkania cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Poza tym na zajęciach, 
dzięki prezentacjom multimedialnym dzie-
ci dowiedziały się, jak bezpiecznie spędzić 
wakacje z rodzicami zarówno w mieście, jak 
i nad morzem czy w górach. Zapoznały się ze 
zwyczajami panującymi wśród piratów, a tak-

że zgłębiły wiedzę na temat kosmosu budując 
przy tym swoją własną rakietę kosmiczną.

Jednakże największą frajdę sprawiły dzie-
ciom zajęcia poświęcone Kubusiowi Puchat-
kowi i jego przyjaciołom ze Stumilowego 
Lasu. Swoich zwolenników znalazły również 
prace plastyczne z kółek origamii.

Przeprowadzone spotkania potwierdziły, 
że wakacje nie muszą być nudne, a odrobina 
wyobraźni i zaangażowania sprzyja pogłębie-
niu relacji między młodymi osobami, które 
otwierają się na świat i innych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach dziękuje wszystkim dzieciom za udział w wakacyjnych 
zajęciach oraz za miło spędzony czas. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z naszych usług 
i życzymy dobrych wyników w nauce w nowym roku szkolnym 2015/2016.
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Ząbki uczciły pamięć żołnierzy 
80 Pułku Piechoty
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci narodu”. Słowa te, wypowie-

dziane przez ks. kapelana podpułkownika Zenona Pawelaka, 
wstrząsnęły świątynią niczym grom, pozostawiając po sobie jedynie 
milknące echo i powagę na twarzach zebranych. Głos duchownego zda-
wał się przenikać mury Kościoła, rozpalać w umysłach pamięć o wyda-
rzeniach z września 1939 roku, pamięć o krwi przelanej za ojczyznę, 
drodze do wolności wyściełanej ciałami poległych, o poświęceniu, wa-
leczności i honorze. Rozpoczęcie obchodów święta 80 Pułku Piechoty 
zapadło głęboko w serca zgromadzonych.

Wieczorna Msza Święta w Ko-
ściele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach, 
odbyła się przy akompaniamencie 
melodii Wojskowej Orkiestry w War-
szawie oraz pieśni ząbkowskiego 
parafialnego chóru Cantores Mi-
sericordiae. Na uroczystości nie 
zabrakło związków strzeleckich, 
grup rekonstrukcji historycznych 
z Warszawy i Radzymina, Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego oraz 
pocztów sztandarowych Związku 
Kombatantów w Ząbkach, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ząbkach 
i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fran-
ciszka Kleeberga. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas również krewni 
żołnierzy – wnuk żyjącego strzelca 80 pp 
Kapitana Józefa Węgla kapral Tomasz Wę-
giel z rodziną oraz wnuk plutonowego 
Wojciecha Walczaka, Pan Jacek Walczak 
z żoną. Na zakończenie wręczano pa-
miątkowe grawertony i podziękowania, 
a starszy kompanijny Związku Strzeleckie-
go Marcin Sochoń, złożył na ręce kaprala 
Tomasza Węgla nominację dla Dziadka na 
stopień Inspektora Związku Strzeleckie-
go (odpowiednik podpułkownika Wojska 
Polskiego). 

Dalsza część obchodów święta, pro-
wadzona przez Mirosława Sobieckiego, 
odbyła się na Cmentarzu Parafialnym. 
Uroczystość otworzył przemówieniem 
Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony 
Pamięci Walki i Męczeństwa. Kolejni pre-

legenci – dyrektor Biura Poselskiego Posła na 
Sejm RP Jacka Sasina, Zbigniew Chmiel oraz 
wicestarosta Powiatu Wołomińskiego Adam 
Łossan, również oddali cześć żołnierzom, 
w swoich mowach przypominając wydarze-
nia sprzed 76 lat oraz chlubną historię Pułku 
związaną nierozerwalnie z naszym powiatem.

Gdy zabrzmiały wystrzały salwy hono-
rowej, oficer Wojska Polskiego porucznik 
Marcin Sochoń, odczytał oryginalne prze-
mówienie pułkownika Stanisława Fedorczyka 
do żołnierzy 80 Pułku Piechoty z 1938 roku. 
Uroczystość zwieńczyło złożenie wieńców 
pod pomnikiem przez prelegentów, stowa-
rzyszenia, rodziny żołnierzy, przedstawicieli 
miast Ząbki, Zielonka, Marki i powiatu oraz 
pozostałych gości. 

Organizatorzy szczególnie dziękują 
Szwoleżerom ze Stowarzyszenia Miłośni-
ków Miasta Radzymina i Bitwy Warszawskiej 
1920 roku, którzy konno asystowali podczas 
przemarszu z kościoła na cmentarz, a po za-
kończonych uroczystościach zapewnili zgro-
madzonym atrakcje w formie przejażdżek 
konnych i pokazów umundurowania i woj-
skowego ekwipunku.

Ząbkowskie święto już po raz trzeci 
otworzyło serca i umysły Polaków na bar-
dzo istotny aspekt, jakim jest kultywowanie 
historii naszego narodu. Przede wszystkim 
jednak, pozwoliło pochylić głowy w hołdzie 
wdzięczności dla Strzelców Nowogródzkich, 
którzy w 1920 i 1939 roku złożyli w ofierze 
najważniejsze, co posiada każdy człowiek – 
swoje życie.

Aneta Nowosińska
foto Radosław Drochliński

Apel pamięci – czyta kpt. Gierczak

Podziękowania dla Kapitana Węgla odbiera z rak Vce Burmistrza 
Ząbek Artura Murawskiego wnuk kapitanaPrzemawia Andrzej Kunert – Sekretarz ROPWiM

Rekonstruktorzy 1939 z S.H. CYTADELA

Rodzina kapitana Józefa Węgla
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Sklep Auto Części

Szybka wymiana:

- oleju i filtrów

- akumulatorów
- tarcz i klocków 
  hamulcowych

PIŁSUDSKIEGO 12 , Ząbki
tel.: 22 243 76 61

www.mccar.pl

Zawody pływackie
podstawówek 

25 czerwca br., Miejskie Centrum Sportu zorganizowa-
ło zawody pływackie dla dzieci ze szkół podstawo-

wych.

Na zaproszenie organizatorów wydarzenia odpowiedziało ponad 
stu zawodników. Dzieci z klas I-IV miały okazję rywalizować ze sobą 
w stylu dowolnym na dystansie 25 m. Ich starsi koledzy z klas V-VI 
musieli pokonać dwukrotnie dłuższy odcinek. 

W opinii sędziów zawodnicy reprezentowali niezwykle wysoki 
poziom biorąc pod uwagę fakt, iż na co dzień nie trenują w klubach 
sportowych.

Podczas zawodów nie brakowało wielu pozytywnych, sporto-
wych emocji. Zarówno sami zawodnicy, jak i kibice doskonale się 
bawili. Zwycięzcy oprócz nagród rzeczowych udekorowani zostali 
medalami, które wręczył im Mariusz Ryciak, prezes Miejskiego Cen-
trum Sportu w Ząbkach i Anna Osiak, kierownik Pływalni.

Wśród chłopców zwyciężyli: 
•	 w kat. 7-8 lat

1.  Bartłomiej Sikorski (SP 2 Ząbki)
2.  Michał Komorowski (ZPSK Ząbki)
3.  Antoni Kulasiński (SP 3 Ząbki)

•	 w kat. 9-10 lat:
1.  Jakub Stryszak (SP 2 Ząbki)
2.  Adam Stolarski (SP 1 Ząbki)
3.  Jakub Elghamarii (SP 2 Ząbki)

•	 w kat. 11-12 lat:
1.  Krystian Szewczyk (ZPSK Ząbki)
2.  Oskar Zaks (SP 2 Ząbki)
3.  Oliwier Górniak (SP1 Marki)

Dzielnie o zwycięstwa walczyły dziewczynki, laureatkami zostały: 
•	 w kat. 7-8 lat:

1.  Karolina Stelmaszczyk (Szk. Katolicka)
2.  Julia Nerkowska (SP 1 Ząbki)
3.  Dominika Kugacz (SP 3 Zielonka)

•	 w kat. 9-10 lat:
1.  Bogumiła Gawęda (SP 2 Ząbki)
2.  Anita Zduńczyk (SP 2 Ząbki)
3.  Eliza Jaroszewska (SP 2 Ząbki)

•	 w kat. 11-12 lat:
1.  Katarzyna Nerkowska (SP 1 Ząbki)
2.  Sara Flaszka (Szk. W-wa)
3.  Julia Darkowska (SP 1 Ząbki)

Wszystkim laureatom gratulujemy!
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Niezwykła lekcja historii 

16 czerwca klasy 1A i 3E Szkoły Podstawowej nr 2 miały zaszczyt 
gościć na lekcji członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 

Narodowych Sił Zbrojnych.

„Dziewięciu wspaniałych w Ostródzie”

Grupa Rekonstrukcji Historycznych Naro-
dowych Sił Zbrojnych została powołana do 
życia na przełomie 2009 i 2010 roku. Wokół 
projektu skupili się pasjonaci historii formacji 
zbrojnych Ruchu Narodowego z lat 1939 – 
1956. Grupa zajmuje się badaniem i odtwór-
stwem historii oręża Narodowych Sił Zbroj-
nych, a co za tym idzie, również Narodowej 
Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurcze-
go i Narodowego Zjednoczenia Wojskowe-
go. Oprócz odtwórstwa, ważnymi aspekta-
mi działalności GRH NSZ są: prowadzenie akcji 
edukacyjnej oraz współpraca na zasadach 
wolontariatu ze Związkiem Żołnierzy Narodo-

wych Sił Zbrojnych. Swoją, często 
wieloletnią, pracą społeczną osoby 
wchodzące w skład grupy zdobyły 
uznanie oraz zaufanie weteranów 
NSZ i z początkiem 2010 roku 
GRH NSZ uzyskała formalny 
patronat tej właśnie organizacji 
kombatanckiej.

O to  s y m b o l  Zw i ą z k u 
Jaszczurczego:

Uczniowie mieli okazje dowiedzieć się, 
czym zajmuje się ta grupa, obejrzeli przed-
mioty przyniesione przez gości, tj. menaszki, 
torby, mundury, rogatywkę. Jednak najwięk-

szym zainteresowaniem cieszyła się możli-
wość trzymania karabinu z okresu wojny. Na 
koniec dzieci otrzymały na pamiątkę łuski 
od nabojów.

Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi 
i Panu Janowi za bardzo cenną i ciekawą 
lekcję.

Rodzice kl.3e

19 czerwca 2015 roku wszystkie klasy trze-
cie Szkoły Podstawowej nr 2 spotkały się 

w sali gimnastycznej, gdzie odbył się konkurs „Je-
stem Polakiem, jestem Europejczykiem”. 

Każda klasa reprezentowana była przez 
trzech przedstawicieli, którzy odpowiadali na 
zadawane pytania. Oprócz pytań dotyczących 
wiedzy o Polsce i wiedzy o Unii Europejskiej, 
uczniowie wcześniej mieli za zadanie przygo-
tować prezentację w programie Power Point 
na temat wybranego kraju Unii Europejskiej. 
Uczniowie z poszczególnych klas prezento-
wali swoje prace podczas konkursu:

•	 z klasy 3a – Natalia Tomczuk i Mela 
Gałązka

•	 z klasy 3b – Amelia Zubczyńska
•	 z klasy 3c – Nicola Laskowiecka
•	 z klasy 3d – Agata Smolarczyk
•	 z klasy 3e – Aleksandra Niemira
•	 z klasy 3f – Norbert Wasiłowski

Oprócz tego, klasy miały za zadanie przy-
gotować plakat na temat wybranego kraju 
Unii Europejskiej. Z plakatów powstała wy-

stawa prac, która również była oceniana przez 
jury podczas konkursu na sali gimnastycznej.

Po podliczeniu punktów wyłoniono klasy, 
które zwyciężyły:

•	 I miejsce – klasa 3a i 3d
•	 II miejsce – klasa 3f
•	 III miejsce – klasa 3c
•	 IV miejsce – klasa 3e
•	 V miejsce – klasa 3b

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz drob-
ne nagrody dla wszystkich dzieci z poszcze-
gólnych klas.

Gratulujemy zwycięzcom!
Elwira Rutkowska

Iga Tradecka

Spędziliśmy trzy fantastyczne pełne wrażeń dni w pięknej scenerii zachod-
nich Mazur. Działo się to za sprawą ogólnopolskiego konkursu promu-

jącego młodych wolontariuszy. Ośmiu uczniów ze  Szkoły Podstawowej nr  2 
(A. Czaplicka, O. Jarczak, A Loda, A. Tyszka, P. Mendel, N. Walczyna, D. Lubiak, 
J. Szymanowski) oraz uczennica z Gimnazjum nr 2 – O. Rusińska reprezento-
wali nasze miasto w finale samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem

 Byliśmy chyba najmłodszą ekipą wśród 
ponad 300 wolontariuszy z całej Polski. Czu-
liśmy się jednak świetnie wśród młodych 
ludzi pełnych życzliwości, dobrego serca 
i empatii. Długo w pamięci pozostanie nam 
rejs statkiem po jeziorze Drwęckim, zwie-
dzanie zamku w Ostródzie, koncert reggae 
w  imponującym amfiteatrze, czy w  końcu 
zwiedzanie Grunwaldu oraz piknik rycerski. 
Dominika Lubiak z naszej „ósemki” zdobyła 
nagrodę w  konkursie na strój z  epoki. Ola 

Rusińska, jako laureatka konkursu „Ośmiu 
Wspaniałych” reprezentowała Ząbki na uro-
czystej gali. To wszystko nie byłoby możli-
we, gdyby nie przychylność burmistrzów 
– p.  Roberta  Perkowskiego oraz p.  Artura 
Murawskiego. Dziękujemy za ich gest i moż-
liwość promocji wolontariatu. To również nie 
byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie 
p. Grażyny Wojciechowskiej z referatu oświa-
ty. Pani Grażyno dziękujemy za okazane nam 
serce i poświęcony czas, a przede wszystkim 

za troskę, cierpliwość i życzliwość dla mło-
dych wolontariuszy. Dziękujemy też naszym 
paniom dyrektor: p. I. Małyszczuk i p. I. Paw-
lak za wspieranie nas i  pomoc w  naszej 
wolontariackiej pracy.

K. Węgrzynek 
wraz z wdzięcznymi wolontariuszami
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uroczystości to nauczyciele przygotowali 
małą niespodziankę – razem zaśpiewali pio-
senkę Wspólny most.

Mamy nadzieję, że motto uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 2014/2015 po-
zostanie w pamięci naszych absolwentów. 
„W każdym z was jest przecież cząstka nas…”

Wychowawcy kl. VI

24 czerwca wychowawcy zorganizowali dzieciom piknik na świeżym 
powietrzu. Dzieci mogły skosztować przepysznych kiełbasek z gril-

la, potańczyć przy znanej i lubianej muzyce, a także zamienić się w piękne 
barwne motyle, tygrysy czy pieski podczas malowania twarzy.

Ostatnie spotkanie 
w murach szkoły

Świetlica SP nr 1 zakończyła rok szkolny 
w bardzo dobrych humorach

W pikniku uczestniczyły dzieci z klas 0-III. 
Podczas imprezy uczestnicy mogli spróbować 
swoich sił w zawodach sportowych m.in. 
w skokach na jednej nodze, wyścigach bie-
gowych a także przeciąganiu liny. Wszystkim 

dzieciom towarzyszyły dobre humory i wszy-
scy świetnie się bawili.

Dziękujemy dzieciom za uczestnictwo 
w zajęciach świetlicowych i mamy nadzieję, 
że przyszły rok będzie równie udany. Życzy-

my wszystkim naszym podopiecznym 

udanych wakacji, mnóstwo słońca i świetnej 
zabawy.

Do zobaczenia po wakacjach!!!

Wychowawcy świetlicy

…Wyobraźnia bez wiedzy 
może stworzyć rzeczy piękne.
Wiedza bez wyobraźni 
najwyżej doskonałe…

Albert Einstein

„Jedynka” to wyjątkowa szkoła i takie też było zakończenie roku uczniów klas 
szóstych. 25 czerwca 2015 r. o godz. 16:00 nasi absolwenci wraz z rodzica-

mi, nauczycielami, dyrekcją i zaproszonymi gośćmi, stawili się w komplecie po raz 
ostatni, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, pożegnać się. Uroczystość 
rozpoczęła się odtańczeniem poloneza. Wszyscy uczniowie klas szóstych ruszyli 
dostojnym krokiem tworząc elegancki korowód do muzyki Wojciecha Kilara.

Julia Karpińska – gospodarz szkoły – pro-
wadziła uroczystość z ramienia samorządu 
uczniowskiego. Delegacja klas szóstych zło-
żyła kwiaty pod tablicą patrona. Po przekaza-
niu sztandaru absolwenci ustawili przy stole 
prezydialnym pamiątkowe tableau. 

W dalszej części uroczystości pani dy-
rektor – razem z poszczególnymi wycho-
wawcami – wręczała nagrody, dyplomy i li-
sty gratulacyjne. Ogromnym wyróżnieniem 
były nagrody specjalne, ufundowane przez 

wnuczkę generała Franciszka Kleeberga. 
Otrzymały je trzy najlepsze uczennice: Do-
minika Gałęziewska VI s, Izabela Zimoń VI b, 
Julia Wilczewska VI c.

Uczniowie i rodzice wyróżnili kwiatami 
także wychowawców, którzy kształcili na-
szych absolwentów w nauczaniu początko-
wym. Później uczniowie zaśpiewali piosenkę 
Po prostu żyj. Następnie wszyscy obejrzeli 
taniec towarzyski w wykonaniu Julii Denisiuk 
z VIs z partnerem Dawidem. Na zakończenie 
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Uroczystości w PP3
Do tradycji Publicznego Przedszkola 

Nr 3 należy organizowanie festynów rodzin-
nych z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.

29 maja odbył się festyn „Trzy godziny 
dla rodziny”, przygotowany przez Dyrekcję, 
Zespół Pracowników i Radę Rodziców, która 
pokryła koszty jego organizacji. 

Była to wspaniała okazja do spotkania 
całej społeczności przedszkolnej: dzieci i ich 
rodziców, pracowników, a także specjalnie na 
tę okazję zaproszonych gości. Zaszczycili nas 
swoją obecnością Burmistrz Miasta Ząbki Pan 
Robert Perkowski, Sekretarz Miasta Ząbki Pani 
Patrycja Żołnierzak oraz Radni Miasta Ząbki.

Jak co roku, festyn był okazją do zacieśnie-
nia współpracy i pogłębienia relacji w gru-
pach, promowania pracy placówki, ale przede 
wszystkim okazją do wspaniałej zabawy!

Dlatego też na naszym festynie było we-
soło, kolorowo i sympatycznie. Był teatrzyk 
w wykonaniu Rodziców i Nauczycieli, występ 
Miejskiej Orkiestry Dętej, popisy wokalne 
i taneczne dzieci.

Na festynie każdy znalazł coś dla siebie. 
Dzieci mogły wykonać piękne prace plastycz-
ne, pomalować sobie twarz w wymarzony 
wzór, uczestniczyć w zawodach sportowych 
i różnorodnych konkursach, zwiedzić karetkę 
pogotowia, wóz strażacki i policyjny. Budziły 
się pozytywne emocje, które rozpalały apetyt. 
W kawiarenkach grupowych, ustawionych 
na placu przedszkolnym dzieci oraz goście 
mogli, za symboliczną „złotówkę” posilić się 
pysznym, domowym ciastem, kolorowymi 
kanapkami, napić wody lub soku, wzmocnić 
owocami.

Bardzo dziękujemy za współpracę i za-
angażowanie Radzie Rodziców działającej 
w naszym przedszkolu oraz osobom, które 
co roku wspierają naszą imprezę; Pani Mał-
gorzacie Łęczyckiej właścicielce Przychodni 
Leczy Med za wsparcie medyczne oraz Panu 
Tomaszowi Pietrzakowi za pokazy sprzętu 
ratowniczego. 

Gorące podziękowania kierujemy rów-
nież na ręce nadkom. dr Marka Ujazda – Ko-
mendanta Powiatowej Policji w Wołominie za 
skierowanie na nasz festyn jednostek policji 

oraz ząbkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
za uatrakcyjnienie naszej imprezy swoim 
udziałem.

Nic tak jednak nie cieszy dzieci, jak zjeż-
dżanie, wdrapywanie się i skakanie. Dlatego 
też, kontynuacją festynowych atrakcji, była 
zabawa na dmuchanych zamkach i suchych 
basenach z piłeczkami, które zagościły nieba-
wem na naszym, przedszkolnym placu zabaw.

W uśmiechniętych, rozpromienionych 
twarzach przedszkolaków widać było, jak 
spełniają się ich dziecięce marzenia.

 Z okazji święta wszystkich dzieci, przy-
gotowaliśmy dla naszych milusińskich dzień 
pełen wrażeń i atrakcji. 

Pierwszego czerwca, już od rana we 
wszystkich salach rozbrzmiewała wesoła 
muzyka i zabawa. Po obiedzie zaś 
wszystkie przedszkolaki w barw-
nym korowodzie ruszyły na Olim-
piadę Przedszkolaków zorganizo-

waną przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, 
gdzie wspólnie z dziećmi 
z Publicznego Przedszkola 
nr 1 „Zielony Dinek”, brały 
udział w różnorodnych 
konkurencjach sporto-
wych. Była to doskonała 
okazja, by nasi wycho-
wankowie mogli spraw-
dzić swoje siły, spryt i hart 
ducha. Zostali za to uro-
czyście uhonorowani „złotymi” me-
dalami przedszkolaka przez zastęp-
cę burmistrza Miasta Ząbki – Pana 
Artura Murawskiego oraz dyrektor 
przedszkola Panią Jolantę Salak.

Czerwiec to miesiąc sprzyjający wyciecz-
kom plenerowym. W tym roku wszystkie 
grupy przedszkolne odwiedziły „Bazę Biega-
nów”, gdzie czekały na nie przejażdżki wozem 
konnym, dla odważnych tor i przejażdżki 
quadami (oczywiście kierowanymi przez in-
struktorów), strzelanie z łuku, gra w kręgle, 
wykuwanie monet, malowanie twarzy, zjeż-
dżalnie i trampoliny, pieczone kiełbaski.

Dzieci miały także wyjazd do warszawskiej 
sali zabaw „Fun Park Digiloo”, która sprawiła 
dzieciom wiele radości. 
Brały udział w koncer-
cie piosenki irlandzkiej, 
w którym dały popis 
swojej żywiołowości 
i muzykalności.

Już od 15 czerwca 
w naszym przedszkolu 
trwały imprezy zwią-
zane z  uroczystym 
zakończeniem roku 
przedszkolnego.

Jak wielkie jest to 
logistycznie przedsię-

wzięcie dla placówki niech świadczy fakt, iż 
dotyczy 16 grup przedszkolaków, co w rezul-
tacie daje liczbę 409 dzieci.

W minionym roku 2014/15 z naszym 
przedszkolem żegnało się 9 grup wycho-
wanków, którzy od września rozpoczną naukę 
w szkole. Były to przepiękne uroczystości, 
ubarwione wspaniałą scenografią a także 
kostiumami, specjalnie przygotowanymi na 
okoliczność przedstawień. Rodzice, którzy 
z nie skrywaną dumą patrzyli na popisy ar-
tystyczne swoich dzieci, nie szczędzili braw, 
wzruszeń i słów uznania dla nauczycieli pro-
wadzących grupy, ale także dla wszystkich 
pracowników przedszkola na czele z Panią 
Dyrektor – Jolantą Salak i Panią Wicedyrektor 
– Agnieszką Neuff.

Nam pozostaje tylko, tak jak w wierszu 
recytowanym przez dzieci, życzyć wszystkim 
wspaniałych wakacji, a we wrześniu w szkole, 
wspaniałych kolegów i nauczycieli z pasją, 
którzy rozbudzą ich ciekawość świata i chęć 
zgłębiania tajników nauki.

„Żegnamy przedszkole, kolegów i misia,
wzywają nas pola zielone i las.
Niech żyją wakacje! 
– wyruszać już czas”.

W imieniu społeczności przedszkolnej 
– Bożena Pietrzak 

– nauczyciel PP3

„…Kart w kalendarzu było nie mało,
codziennie jedną zdejmował czas.
I cóż powiecie, ot przeleciało,
rok przedszkolny w „Skrzacie” 2014/2015 minął, jak z bicza trzasł…”
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W dniach 17-23.06.2015 r. juniorki młodsze UKS Ząbkovia 
Ząbki przebywały w Łodzi na Klubowych Mistrzostwach 

Polski. W turnieju udział wzięło osiem najlepszych drużyn z ca-
łego kraju. W tym doborowym gronie znalazły się nasze dziew-
częta, które nie pojechały tam w roli faworyta. 

Zawody wędkarskie o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki

24 maja, na pięknie położonym wśród lasów łowisku Jagiel (Długosiodło), zostały rozegrane towa-
rzyskie zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki Pana Wojciecha Guta.

Zabkovia wśród najlepszych w Polsce

W pierwszym meczu grupowym zespół 
Ząbkovii uległ 0:2 drużynie Medyka Konin, 
który ostatecznie został Mistrzem Polski. 
Następnie nasze zawodniczki pokonały 2:0 
i 1:0 utytułowane zespoły Resovii Rzeszów 
i Stilonu Gorzów Wielkopolski sprawiając 
sporą niespodziankę i zapewniając sobie tym 
samym walkę o brązowy medal Mistrzostw.

W meczu o brąz zawodniczki z Ząbek 
zmierzyły się z MUKS Praga Warszawa. Koń-
cowy rezultat tego meczu to 3:1 dla naszych 

przeciwniczek i w efekcie czwarte miejsce 
w Polsce!!!

To ogromny sukces – nasz klub po raz 
pierwszy brał udział w Finale Mistrzostw Pol-
ski. Mieliśmy najmłodszy skład (tylko sześć za-
wodniczek z rocznika 1999, siedem z rocznika 
2000, trzy z rocznika 2001 i jedną z rocznika 
2002), ale nasze dziewczyny pokazały w Łodzi, 
że potrafią walczyć i wygrywać z najlepszymi.

Gratulacje dla zawodniczek i trenerów !!!!

Skład UKS Ząbkovia Ząbki: Paulina Berna-
siuk, Klaudia Buczek, Magda Dąbrowska, 
Ania Dobosz, Eliza Domańska, Ola Ferens, 
Magda Górecka, Nikola Karczewska, Iga Ko-
walczyk (kapitan), Klaudia Krawczyk, Ania 
Krawczykowska, Magda Kuch, Dominika 
Łęczycka, Ola Rusińska, Daria Szuligowska, 
Klaudia Tuszyńska i Marysia Wrzesińska.

Trenerzy: Jarosław Dobrowolski i Krzysztof 
Goławski.

Beata Komosińska-Ferens

O godzinie siódmej 53 
zawodników zebrało się 
nad stawem, gdzie sędzia 
Maciej Mierzejewski doko-
nał odprawy zawodników 
i ustalił zasady wędkowania.

Pogoda w tym dniu 
była wymarzona dla węd-
karzy, świeciło słońce, od 
czasu do czasu pokazała 
się chmurka, a temperatu-

ra powietrza wynosiła 22 stopnie.
Przez sześć godzin wędkarze rywalizowali 

ze sobą, aby złowić jak największą ilość ryb. 
Łowili piękne karpie, amury i karasie. W wielu 
przypadkach ryby wygrywały, bo strzelały 
przypony i żyłki.

Po zakończeniu łowienia i podliczeniu 
punktów klasyfikacja była następująca:

1. Marian Olejniczak – 13,58 kg – 13580 
punktów,

2 .Tomasz Szymański – 10,09 kg – 10090 
punktów

3. Jacek Łach – 8,13 kg – 8130 punktów

Największą rybę zawodów, amura, o wa-
dze 3 kg, złowił Stanisław Petrakowski.

Po wyczerpujących zmaganiach z ryba-
mi wszyscy z wielkim apetytem zjedli przy-
gotowaną przez gospodarzy grochówkę 
z kiełbaską.

Po zaspokojeniu głodu i pod-
liczenia wyników Przewodniczą-
cy Rady Miasta Ząbki Wojciech 
Gut, podziękował wszystkim za 
rywalizacje w czasie zawodów 
i wręczył zwycięzcom puchary 
i nagrody.

Szczególne podziękowania 
należą się właścicielom Łowiska 
Jagiel Długosiodło za wspaniałe 
przygotowanie zawodów.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby 
połowić i odpocząć z rodziną na to piękne 
łowisko czynne przez 7 dni w tygodniu od 
świtu do zmierzchu.

W imieniu wędkarzy chcielibyśmy podzię-
kować Panu Wojciechowi Gutowi za objęcie 
patronatu nad tą imprezą.

Zarząd Koła 61 Ząbki
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13 czerwca, ostatni raz w sezonie 2014/2015, zagraliśmy w bad-
mintona w Gimnazjum nr 1 w Ząbkach w turnieju z cyklu Grand 

Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Temperatura na zewnątrz około 
30 stopni, a w środku chyba 45. W tych warunkach ciężko było oddy-
chać, a co dopiero grać. Mimo to dzieci i młodzież stawili się licznie, aby 
w ostatnim turnieju powalczyć o zwycięstwo i punkty do generalnej.

W kategorii 1-3 rywalizowała piątka naj-
młodszych. Sklasyfikowaliśmy dziewczęta 
oddzielnie i chłopców oddzielnie, ale mecze 
rozegrali „każdy z każdym”. U dziewcząt lepsza 
okazała się Hania Lewandowska, która wy-
przedziła Karolinę Kowalczyk. U chłopców wy-
grał Tomek Kotlarski z Garwolina, przed Mak-
sem Siepsiakiem ze Starej Miłosnej i „naszym” 
Kacprem Gajosem. W całości zwyciężył Maks 
Siepsiak przed Kacprem i Hanią Lewandowską.

W kategorii klas 4-6 dziewcząt w turnieju 
wygrała Ania Rosa przed Basią Seweryn i Ma-
rysią Rosa. Grand Prix wygrała Basia Seweryn, 
druga była Samira Salameh, a trzecia Marysia 
Rosa.

U chłopców z klas 4-6 było ciekawie do 
końca. Turniej wygrał Kacper Winek, który 
wyprzedził Kubę Walocha i Błażeja Krawczy-
ka. Kuba i Błażej to pierwsza dwójka również 
w całości cyklu, na trzecim miejscu zameldo-
wał się Kacper Winek.

W gimnazjum dziewcząt Iza Pomykała 
przed Karolina Łukomską i taka sama kolej-
ność w klasyfikacji generalnej plus na trzecim 
miejscu Magda Krupa.

U chłopców słabe występy faworytów. 
Adam Walocha był trzeci, a Kasia Wróblewska 
szósta.

W generalce wygrał Adam przed Damia-
nem Milem i Kasią Wróblewską.

Na deser siedem par zagrało w gry po-
dwójne. Wygrali Adrian Koc i Jakub Dworzak 
przed Izą Pomykała z Kasią Wróblewską i brać-
mi Adamem i Kubą Walocha. Adam i Kuba 
wspólnie zajęli pierwsze miejsce w całości, 
trzecie Iza Pomykała, czwarte Kasia Wróblew-
ska, piąte Błażej Krawczyk, a szóste ex aequo 
Grzegorz Cybulski i Konrad Kalinowski. 

Po zakończeniu gier nastąpiła uroczy-
stość wręczenia medali i nagród za ostatni 

turniej i za cały cykl. Nagrodami były pucha-
ry ufundowane przez Miasto Ząbki i MOSiR 
Ząbki i talony do wykorzystania w sklepie 
badmintonowym naszego sponsora firmy 
Sportimpex, dystrybutora badmintonowej 
marki Victor. Talony ufundowane były przez 
miasto Ząbki, MOSiR i Sportimpex.

Nagrody wszystkim zwycięzcom wręczał 
wiceburmistrz Ząbek Pan Artur Murawski. Pan 
Burmistrz Robert Perkowski był w trakcie gier 
i z zaciekawieniem obserwował rozgrywki. 
Panowie Burmistrzowie otrzymali nasze klu-
bowe koszulki i mamy nadzieje, że będą do 
nas częściej zaglądać, a może kiedyś zagrają? 
Zapraszamy!

Z opóźnieniem swoje gry rozpoczęli 
dorośli. 

U pań wygrała Jola Parafiańczuk przed 
Kasią Wróblewską i Asią Mądry. Jola wygrała 
również Grand Prix przed Asią i Kasią.

Ciekawie, a wręcz dramatycznie było 
w kategorii open u panów. Przed ostatnim 
turniejem prowadził Michał Korecki przed 
Wieśkiem Gajosem. Aby Wiesiek wygrał 
Grand Prix musiał być pierwszy, a Michał 
musiał być najwyżej czwarty. I tak się stało. 
Kontuzja Michała w meczu o trzecie miejsce 
uniemożliwiła mu obronę pozycji lidera i osta-
tecznie przegrał jednym punktem. W turnieju, 
jak już wspomniałem, wygrał Wiesiek przed 
Jackiem Kutlą, Mariuszem Ochocińskim i Mi-
chałem Koreckim (cztery pierwsze miejsca 
dla MKS Ząbki). W generalnej Wiesiek przed 
Michałem i Jackiem Kutlą.

W kategorii zaawansowanych Tomek 
Mądry przed Bartkiem Gibadło i Dawidem 
Maronem. W Grand Prix trochę inna kolejność: 
Dawid przed Tomkiem i Bartkiem.

Gry podwójne zakończyły ten ciężki dla 
badmintonistów dzień. Wygrali Wiesiek Gajos 

z Michałem Koreckim przed Jolą Parafiańczuk 
z Adamem Juszczykiem oraz Kasią i Irkiem 
Wróblewskimi.

W klasyfikacji generalnej wspólne pierw-
sze dla Wieśka i Michała, trzecie dla Joli Pa-
rafiańczuk, czwarte Artur Tomczak, piąte JA 
i szóste Paweł Tomczak.

I to tyle w tym sezonie.

Podziękowania dla dorosłych zawodni-
ków sekcji badmintona MKS Ząbki za pomoc 
w organizacji i stworzenie prawdziwie rodzin-
nej atmosfery.

Dziękuję władzom naszego miasta za 
wsparcie finansowe, dyrektorom Jackowi 
Romańczukowi i Karolowi Małolepszemu 
za współorganizację, panu Józefowi Doli za 
pomoc w dystrybucji nagród i ogłaszaniu 
naszego turnieju w Ząbkach.

Dziękuję Małgosi Piątkowskiej i Wojtkowi 
Niklowi za współprowadzenie.

Dziękuję panu Jackowi Szafrańskiemu 
i Czarkowi Gutowskiemu z firmy Sportimpex 
(Victor), za nagrody.

Dziękuję wszystkim, których nie wy-
mieniłem, a pomogli w organizacji naszego 
przedsięwzięcia.

Teraz parę cyferek. Dziewięć turniejów 
i ponad dwieście dwadzieścia osób! Tyle wzię-
ło udział w Grand Prix Ząbek w Badmintonie. 
To świetny wynik. Powtórzmy go w przyszłym 
roku. 

W nadchodzącym sezonie turniejów bę-
dzie osiem: od października do maja. Regu-
lamin chyba podobny, choć czekam cały czas 
na sugestie czy może coś zmienić.

Do zobaczenia w październiku! 

Marek Krawczyk

Victor Grand Prix Ząbek w Badmintonie 
o Puchar Burmistrza
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA ZąBKI

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
części nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada.

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest część nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00012315/0, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 46/12, obręb 0009,01-09, o pow. 0,1460 ha, położonej w Ząbkach przy ul. 11-go 
Listopada, stanowiącej własność Gminy Ząbki.

oznaczenie 
nieruchomości obręb nr ewid. 

działki pow. sposób zagospodarowania cena wywoławcza 
brutto wysokość wadium termin wpłaty 

wadium

WA1W/00012315/0 0009,
01-09 46/12 0,1460 ha usługi związane z usługami 

zdrowia np. przychodnia 858.540,00 zł 42.927,00 zł 7.08.2015r.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołomi-
nie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Okres ustanowienia użytkowania wieczystego:
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 45 lat, z możliwością przedłużenia lub wykupu na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz 518 z późń. zm.) – Dział II, Rozdział 3 ustawy.
Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego:
Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego 
przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności gdy wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.
Cel i termin zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi związane z usługami zdrowia np. przychodnia.
Termin zagospodarowania:

– rozpoczęcie zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy notarialnej
– zakończenie budowy do 4 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Opis działki:
Teren niezagospodarowany, ogrodzony, z bramą wjazdową od ul. Kard. St. Wyszyńskiego. Dostęp do działki drogą utwardzoną o nawierzchni asfalto-
wej – od ul. 11-go Listopada i ul. Wigury a także ul. Kard. St. Wyszyńskiego – droga gruntowa. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu. Działka 
nie posiada żadnych utrudnień deniwelacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, kościół oraz szkoła. Działka gruntu uzbrojona. Na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przyłącza 
infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. 
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne:

– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększona o podatek VAT, ustalony 
wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy), płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. W dniu podpisania umowy notarialnej środki 
finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.

– opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 3% ceny (każdorazowo powiększona o podatek VAT, ustalony wg stawki obowiązującej 
w dniu powstania jej uiszczenia), płatna do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania 
wieczystego. Opłaty tej nie pobiera się za rok, w którym prawo zostało ustanowione. Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później 
niż na 14 dni przed upływem terminu płatności, możliwe jest ustalenie innego terminu zapłaty, nieprzekraczającego danego roku kalendarzo-
wego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w przypadku zmiany ceny nieruchomości, ale nie częściej niż raz na 3 lata.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z obecnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2003 r. 
Uchwałą nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach, działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi oświaty (symbol w planie UO), z możli-
wością usytuowania usług nieuciążliwych, przez które rozumie się obiekty wolnostojące lub lokale usługowe wbudowane, służące szeroko rozumianej 
funkcji usługowej (bez przesądzania profilu usług), przede wszystkim w zakresie handlu, gastronomii, administracji, biurowości, rzemiosła usługo-
wego a także zdrowia i oświaty – nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz spełniające wymogi właściwe dla podstawowego przeznaczenia terenu.
Obciążenia:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich oraz hipotek.
Warunki przetargu:
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, 
gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis 
z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
lub kopii poświadczonej notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem 
negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
O terminie zawarcia umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, or-
ganizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze 
wieczystej ponosi nabywca. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm) do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzy-
skanie zezwolenie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząb-
ki, przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 51 09 744/746 w godzinach pracy urzędu.
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Bank BGŻ BNP Paribas zaprasza do kina pod gwiazdami 

Sztuka iluzji, quizy wiedzy filmowej, tropienie bajkowych postaci, kinowe kalambury – a wieczorem pokazy plene-
rowe filmów: „Pingwiny z Madagaskaru” oraz „Skyfall”. Bank BGŻ BNP PARIBAS zaprasza na Filmowy Piknik Rodzin-

ny, który odbędzie się 20 lipca 2015 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

W trakcie pikniku od-
będą się liczne konkursy 
i zabawy. Największym wy-
zwaniem będzie quiz wie-
dzy filmowej „Widziałem, 
powiedziałem – wygrałem”. 
Najmłodsi będą tropić baj-
kowe postaci i zabawią się 
w magiczne kalambury. Nie 
lada wyzwanie czeka na 
uczestników „Filmowego 
podróżowania”. Najodważ-
niejsze z rodzin udowod-
nią, że pakowanie waka-
cyjnego plecaka zajmuje 
im nie dłużej, niż wysłanie 
smsa. Będzie możliwość 
ścigania się w układaniu 
bajkowych kloców na czas 
i wzięcia udziału w konkur-
sie sprawdzającym dykcję. 

Dodatkową atrakcją Fil-
mowego Pikniku Rodzinne-
go jest pokaz magicznych 
sztuczek. Za pomocą pięciu 
zmysłów potrafię wykre-
ować złudzenie, że posia-
damy też szósty – obiecuje 
Radek Hoffman, iluzjonista, 
który wiedzę oraz pasję 
wykorzystał do powołania 
pierwszego w Polsce Mu-
zeum Sztuki Iluzji.

Dzień pełen wrażeń 
zakończą pokazy filmowe: 
„Pingwiny z Madagaskaru” 
to fantastyczne żarty ję-
zykowe i niespodziewane 
zwroty akcji, spektakularne 
upadki Szeregowego, Skip-
pera, Rico i Kowalskiego, 
natomiast dla miłośników 
słynnego agenta 007 pokaz 
filmu „Skyfall” Filmowe lato 
Banku BGŻ BNP Paribas to 
cykl dedykowanych even-
tów o tematyce filmowej, 
które odbędą się w 56 
miejscowościach na terenie 
całego kraju. Akcja zapla-
nowana została od 3 lipca 
do 30 sierpnia i stanowić 
będzie jedno z najwięk-
szych w Polsce Road Show 
w okresie letnim.

Wejście na seanse filmo-
we z biletem wstępu. Bez-
płatne bilety do odbioru 
w banku BGŻ BNP PARI-
BAS przy ulicy Piłsudskie-
go 176 w Ząbkach.


