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Ząbkowski basen - „Sportowy Obiekt Roku 2013”
14 listopada br. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie podczas XIV edycji Gali Budowniczych Polskiego Sportu zastępca
burmistrza miasta Ząbki Artur Murawski w imieniu burmistrza
Roberta Perkowskiego odebrał wyróżnienie w konkursie „Sportowy Obiekt Roku 2013” dla Centrum Turystyczno- Rekreacyjno- Sportowego- Kryta Pływalnia przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Ząbkach. Mimo, że obiekt oddany będzie do użytku
w grudniu już został dostrzeżony, doceniony i nagrodzony prestiżowym polskim wyróżnieniem.
Tytuł „Sportowy Obiekt Roku” przyznawany jest przez Klub Sportowa
Polska obiektom sportowym i rekreacyjnym za wyróżniającą się architekturę, konstrukcję obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także zastosowane
w nich rozwiązania materiałowe, technologiczne i funkcjonalność.

dokończenie na str. 5

Mistrz Świata w Kulturystyce
zaprasza do

Fitness Klubu BODY FAN
Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24
www.bodyfan.info

v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

PRG

R.S. SERWIS

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak
Ząbki

Wywóz
kontenerami
gruzu, śmieci

Transport piachu
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

USŁUGI
GEODEZYJNE

TYCZENIA
PODZIAŁY
l MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
l INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA
l

l

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl

Zapraszamy do nowo otwartego gabinetu
REHABILITACJI w Ząbkach prowadzonego przez
profesjonalnych fizjoterapeutów
 Terapia manualna
 Masaż
 Fizykoterapia
 Kinesiotaping
 Terapia stawów skroniowo‐
żuchwowych
 Terapia na „ostrogę piętową”
PROMOCYJNE ceny zabiegów w grudniu i styczniu,
zabiegi z fizykoterapii tylko 10zł
Promocja na terapię „Zdrowy kręgosłup”
Zadzwoń już teraz i umów się na wizytę.
www.fizjovita.com

ul. Szwoleżerów 65

tel. 516 306 149

05‐091 Ząbki
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BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
Centrum Medyczne LECZYMED

bez skierowania

UL. KRASICKIEGO 14, ZĄBKI
dnia 9.12.2013
w godz. 8.30 – 13.00
* Zapisy: osobiście oraz telefonicznie
pod nr tel.: 22 428 06 50, 22 428 06 51, 504-040-561
Zapraszamy dorosłych i dzieci od lat 5

CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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red. Mirosław Oleksiak
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Spotkania Burmistrza
Miasta Ząbki
z Mieszkańcami

B

urmistrz Miasta Ząbki zaprasza Mieszkańców na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których będą
omówione bieżące sprawy związane z życiem w Mieście i finansami Miasta, tj.: realizowane i planowane inwestycje miejskie, inwestycje drogowe w okolicach Ząbek, komunikacja zbiorowa, bezpieczeństwo, gospodarka komunalna.
Podczas spotkań każdy będzie miał możliwość zadania pytań
władzom miasta o najbardziej trapiące kwestie.
W spotkaniach udział wezmą przedstawiciele Urzędu, Policji
oraz Straży Miejskiej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, spotkania
odbędą się w dwóch terminach, w obu gimnazjach, tak aby każdy
mógł dogodnie dopasować sobie termin i miejsce.
Termin: 2 grudnia, godz. 19.00
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Batorego 37
Termin: 9 grudnia godz. 19.00
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Harcerska 9

Prosimy o kontakt…
Mieszkańca Ząbek, który obecny był na prezentacji książki
p. Marka Bogusza nt. historii lotniska w Zielonce, która miała
miejsce 8 listopada w Bibliotece Publicznej w Wołominie.
tel. 515-986-179
www.historiazabek.pl

INFORMACJA DLA PACJENTA

APTEKA
CAŁODOBOWA
Apteka „Południe”

ul. Powstańców 2 05-091 Ząbki

tel. 22 762 56 34

AGENCJA METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI
Mieszkania Domy Działki
kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

———————————————
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715
www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów,
działek do kupna I wynajmu

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
- internista
- specjalista med. rodzinnej i medycyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- badania kierowców wszystkich
kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20
tel. 603 927 323
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Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na

Świąteczny Kiermasz
Prezentów
8 grudnia (niedziela), w godz. 9.00-19.00
O godz. 17.00 świąteczny koncert w
wykonaniu Miejsko-Parafialnego Chóru
„Cantores Misericordiae”
MOK, ul. Słowackiego 21
(trybuna sportowa)

Zmiany w godzinach
pracy Urzędu
Już od 18 października w każdy piątek Urząd Miasta
jest czynny od godz. 7.00.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Mieszkańców, informujemy, że począwszy od dnia 18 października br.
w każdy piątek, Urząd Miasta Ząbki jest otwarty w godzinach
od 7.00 do 15.00. Mamy nadzieję, że wcześniejsze otwarcie
Urzędu, umożliwi załatwienie spraw tym, którzy rozpoczynają
swój dzień pracy w godzinach późniejszych. Natomiast w poniedziałki Urząd jest czynny w godz. 10.00 – 18.00. W pozostałe dni (tj. wt., śr., czw.) Urząd pracuje w godz. 8.00 – 16.00.
UM Ząbki

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista
chorób dzieci
nefrolog
tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl

GABINET
STOMATOLOGICZNY
dorośli i dzieci
Ząbki,
ul. Powstańców 26
(wejście obok poczty)
tel. (22) 379-33-88
Ceny konkurencyjne
Gabinet
Laryngologiczno
-Internistyczny

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

listopada br., w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach odbyło się uroczyste otwarcie jedynej
w powiecie i jednej z nielicznych w kraju AUDIOTEKI, powstałej w oparciu o zbiory płyt wydanych przez
samorządy i instytucje powiatu wołomińskiego.
Wśród zaproszonych nie zabrakło znakomitych gości.Przybyli
m.in: burmistrz miasta Ząbki Robert Perkowski, rektor Grudziądzkiej
Szkoły Wyższej, senator Senatu Wyższej Szkoły Współpracy Mię-

dzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie dr
Jan Bil, dyrektor ząbkowskiego oddziału SK bank - Barbara Maksimczuk, prezes zarządu Agro- Technika S.A - Piotr Wyszecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury- Sławomir Skotnicki, prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki - Ryszard
Walczak, nauczyciele ząbkowskich gimnazjów, rodzice oraz licznie
przybyła młodzież.
Ponieważ obchodzimy właśnie rok poświęcony pamięci Juliana
Tuwima, gości przywitał Marek Wysocki- aktor i reżyser, pomysłodawca akcji pod nazwą „Ocalić perły tej ziemi” fragmentem poematu
Juliana Tuwima „Kwiaty Polskie”. Artysta przywitał zgromadzoną publiczność, po czym nawiązał w swym wystąpieniu do źródeł i początków powstawania zbiorów, na które złożyły się zgromadzone w audiotece pozycje. Powiedział m.in.: „Jako pierwszy wyzwanie podjął
Robert Perkowski, burmistrz miasta Ząbki, włączając się w produkcję
płyt poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Jako ciekawostkę powiem, że egzemplarz tej płyty znajduje się obecnie w Muzeum Karola Wojtyły w Wadowicach. Następnie uhonorowany został ks. Jerzy Popiełuszko, którego pierwszą pracą po święceniach
kapłańskich była ząbkowska parafia, dzięki burmistrzowi Ząbek powstała także płyta o prezydencie Warszawy Stefanie Starzyńskim
i ks. Janie Twardowskim. Potem realizacja dalszych płyt zaczęła
przebiegać lawinowo”.
Obecnie audioteka liczy 27 pozycji, z których bezpłatnie korzystać mogą wszyscy mieszkańcy powiatu wołomińskiego. A oto one:
1. Apostoł Pokoju - płyta poświęcona Ojcu Świętemu JP II - Urząd
Miasta Ząbki
2. Ks. Jerzy Popiełuszko - UM Ząbki
3. Wacław Sieroszewski - UM Tłuszcz
4. Stanisław Szpotański- UM Kobyłka

5. Janusz Korczak - Gimnazjum Nr 1 Ząbki
6. Cyprian Kamil Norwid - Urząd Gminy Strachówka
7. Krzysztof Kamil Baczyński - WSWMiR im. Z. Glogera w Wołominie
8. Adam Mickiewicz - Gimnazjum Nr 1 Ząbki
9. Józef Piłsudski - Redakcja miesięcznika „Tu i Teraz”
10. Wisława Szymborska - WSWMiR im. Z. Glogera - Wołomin
11. Wiera Gran - WSWMiR im. Z. Glogera - Wołomin
12. Legendy estrady 20-lecia międzywojennego- UM Wołomin,
MDK, WSWMiR
13. Julian Tuwim - Gimnazjum Nr 1 - Ząbki
14. Henryk Ibsen i Edward Grieg - Urząd Miasta Ząbki
15. Jerzy Hoffman - Hotel Trylogia
16. Ks. Jan Twardowski - MOK Ząbki
17. Ks. Ignacy Jan Skorupka - UM Wołomin
18. Pieśni legionowe - UM Wołomin
19. Cud nad Wisłą 1920 UM Wołomin
20. Zofia Nałkowska - UM Kobyłka
21. Włodzimierz Wysocki - WSWMiR im. Z. Glogera - Wołomin
22. Stefan Starzyński- UM Ząbki
23. Henryk Sienkiewicz - Gimnazjum Nr 1 Ząbki
24. Ks. Kard Stefan Wyszyński- Gimnazjum Nr 1 Ząbki
25. Władysław Szpilman - MOK Wołomin
26. Aleksander Kamiński- Gimnazjum Nr 1 Ząbki
27. „Kolędowe dobry wieczór”- studenci Wydziału Aktorskiego
WSKiMS im. J. Giedroycia w Warszawie.
Następnie głos zabrali: dyrektor Publicznego Gimnazjum - Karol
Małolepszy, który poprowadził dalszą część uroczystości, burmistrz
naszego miasta Robert Perkowski oraz rektor Grudziądzkiej Szkoły
Wyższej dr Jan Bil. Po części oficjalnej młodzież Publicznego Gimnazjum Nr 1 pod kierunkiem pani Agnieszki Pracz dali popis niezwykłego talentu, prezentując przygotowany z tej okazji montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu
i twórczości Juliana Tuwima.
Oklaskom nie było końca. Na
zakończenie dyrektor Karol Małolepszy poinformował zebranych, że
trwają prace nad skatalogowaniem
dzieł, które będzie można zamówić
w internecie, a w niedalekiej przyszłości ściągnąć do swoich komputerów. Ukoronowaniem wieczoru
był „słodki poczęstunek” przygotowany przez władze gimnazjum.
Życzymy ząbkowskiej audiotece
coraz więcej wartościowych dzieł
zatrzymujących w czasie echa
naszej historii, służące przyszłym
pokoleniom i utrwalających polskie
dziedzictwo kulturowe.
Joanna Wysocka
fot. Jacek Pływaczewski

Trener Ząbkovii doceniony

M

iło nam poinformować, iż działania trenera (i prezesa UKS Ząbkovia
Ząbki) Jarosława Dobrowolskiego zostały docenione przez kapitułę
konkursu SUPER ORLIKI. W głosowaniu „facebookowym” zabrakło mu 64 głosów do 10 miejsca. Kapituła konkursu zapoznała się z profilem trenera i zakwalifikowała go do udziału w szkoleniu medialnym, które w dniach 30 listopada
- 01 grudnia 2013 roku odbędzie się w Hotelu MERCURE w Warszawie. Nasz
trener znalazł się w gronie czterech wybrańców (spośród wszystkich uczestników konkursu) wskazanych przez kapitułę konkursu. Do konkursu SUPER
ORLIKI przystąpić mogli wszyscy uczestnicy szkolenia w ramach Akademii
Animatora (łącznie 300 osób z całej Polski).
Beata Komosińska - Ferens
UKS Ząbkovia Ząbki
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Ząbkowski basen - „Sportowy Obiekt Roku 2013”
dokończenie ze str. 1
Klub Sportowa Polska jest niezależną i dobrowolną organizacją członkowską działającą w imieniu i na rzecz interesów
swoich członków - inwestorów i firm, we wspólnym interesie
branży oraz na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce. Wyróżnienia przyznawane są w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę” organizowanego przez
Klub Sportowa Polska i programu miesięcznika Builder „Promujemy Polską Architekturę”,
Kapitułę konkursu tworzą: Danuta Burzyńska - Pprzewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz
Szulborski - przewodniczący Rady Programowej miesięcznika
„Builder” oraz Marek Zdziebłowski - prezes Klubu „Sportowa
Polska”
Ząbkowski obiekt został nominowany do wyróżnienia zarówno z uwagi na jego sportowy i rekreacyjny charakter, jak również
wyróżniającą go architekturę. Cieszymy się i jesteśmy dumni

G

z wyróżnienia czekając z niecierpliwością na oficjalne otwarcie
krytej pływalni w naszym mieście.
Joanna Wysocka

Dni IPN w Ząbkach już niedługo

ry planszowe Instytutu Pamięci Narodowej „111” i „303” w formie turnieju dla trzecich klas gimnazjalnych oraz dla klas szóstych szkół podstawowych, to oferta skierowana do uczniów ząbkowskich szkół.
W ten sposób pracownicy IPN zajmujący się edukacją historii będą uczyć ząbkowską młodzież, począwszy od
15 stycznia przyszłego roku, podczas „Dni IPN w Ząbkach”.
14 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się w tej sprawie spotkanie organizacyjne przedstawicieli
IPN z dyrektorami ząbkowskich szkół, przedszkoli, miejskiego
ośrodka kultury i biblioteki. W spotkaniu uczestniczył także prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno –

stwem polskich pilotów
w bitwie o Warszawę
w 1939 roku i w bitwie
o Anglię w 1940 roku,
które towarzyszyć będą
organizowanym w ząbkowskich szkołach turniejom.
Bogaty
program,
przygotowany dla ząbkowskiej
młodzieży
oraz dla przedszkolaków, zaprezentowany
przez
przedstawicieli
IPN będzie realizowany w ząbkowskich placówkach w kilku terminach i zakończy się dopiero przed wakacjami.
Zaproponowane lekcje historii poprzez zabawę powinny przypaść do gustu nie tylko zapalonym pasjonatom historii ale również miłośnikom gier, których wśród dzieci i młodzieży obecnie
nie brakuje.
Iwona Potęga

Wychowawczych Miasta Ząbki, radny miejski Paweł Poboży. IPN
reprezentowali: Jacek Pawłowicz - kierownik Referatu Edukacji
Historii, Anna Otrębska, zajmująca się edukacją przedszkolną
i szkół podstawowych, Magdalena Pietrzak specjalizująca się
w wykładach historycznych oraz dr Dariusz Gołaszewski, którego specjalnością jest temat żołnierzy wyklętych, który poprowadzi warsztaty dla gimnazjalistów. Gościem spotkania był Marek
Rogusz z Fundacji Historii Lotnictwa Polskiego, współtwórca gry
“111”, który również poprowadzi żywe lekcje historii w ząbkowskich szkołach. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Mirosława Sobieckiego, pasjonata historii, twórcy portalu historiaZabek.pl.
Przybyłych przywitali z-ca burmistrza Artur Murawski oraz sekretarz Patrycja Żołnierzak.
Podczas spotkania goście przedstawili szeroką ofertę edukacyjną IPN-u, z której częścią są wspomniane gry, ale także prelekcje, warsztaty, pokazy filmów dokumentalnych związanych tematycznie z wojną obronną 1939 roku, udziałem Polaków w oporze zbrojnym w czasie drugiej wojny światowej oraz bohater-
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Odeszła od nas Marianna Popiełuszko

ochana Mama Księdza Jerzego Popiełuszki zmarła, odchodząc do Syna 19 listopada br. Jeszcze dzień
wcześniej telefonicznie rozmawiałem o stanie zdrowia p. Marianny Popiełuszko z jej synem Józefem
Popiełuszko i jego małżonka Alfredą, wyrażając wolę odwiedzin mamy w Szpitalu. Dzień przed pogrzebem uczestniczyłem w domu z najbliższą rodziną w czuwaniu przy trumnie ukochanej Mamy naszego Orędownika w domu
rodzinnym w Okopach, a następnego dnia w uroczystościach pogrzebowych. „Kochana mama” - tak żeśmy określali Panią Mariannę Popiełuszko pełna spokoju serdeczności i miłości do ludzi zawsze witała mnie z uśmiechem.

z małżonką Alfredą oraz prezes Komitetu Ryszard Walczak
i Lech Majewski. Po Nabożeństwie udaliśmy się z całą rodziną Popiełuszków do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, by tam przed obliczem Królowej Polski
zawierzyć nasza Ojczyznę nasze Parafie i Rodziny.
Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” z wizerunkiem Ks.
Jerzego Popiełuszko jeden z pierwszych przyjęła z rąk
moich p. Marianna Popiełuszko 23 kwietnia 1998 r. przy
grobie swego syna na warszawskim Żoliborzu.
W Parafii Św. Trójcy w Ząbkach, gdzie ks. Jerzy Popiełuszko rozpoczął pierwszą posługę duszpasterską, mama Ks.
Jerzego wraz z ks. biskupem Władysławem Niziołkiem dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej w październiku 1994 r.
podczas drogi krzyżowej za Ojczyznę, po której uzyskałem
błogosławieństwo Ks. Biskupa i Rodziny naszego męczenniCO SŁYCHAĆ
ka na dalszą działalność Ogólnopolskiego
Komitetu PamięciZ A P
Ks. Jerzego Popiełuszki. Pobłogosławił też naszej działalności w 1998 r. ks, kard. Józef Glemp - Prymas Polski, który 27
października 1997 r. w Parafii Św. Trójcy w Ząbkach dokonał
poświęcenia pomnika Ks. Jerzego Popiełuszki wybudowanego przez nasz Komitet, a odsłonięcia dokonała osobiście
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Przybyliśmy,
zobaczyliśmy,
pomogliśmy

początku października „Schowek” po raz trzeci zorganizował Dzień Wolontariatu na terenie Drewnickiego
Stowarzyszenia „Empatia”. Stało się to już jesienną tradycją, zapoczątkowaną przez
Fundację Pramerica,
która od lat wspiera
„Schowek”. Nasi wychowawcy, wychowankowie i ich rodzice wraz z uczestnikami warsztatów terapii
zajęciowej dziarsko
porządkowali teren
przy budynku warsztatów. Zbierali śmieci, grabili liście, przycinali krzewy, pielili i sadzili bluszcz. Pogoda wyjątkowo dopisała,
świeciło słońce i dodawało sił do pracy. Przez 4 godziny udało
się uzyskać imponujące efekty. Na koniec razem posadziliśmy
pamiątkową czerwonolistną brzozę, zrobiliśmy wspólne zdjęcie
i zjedliśmy plenerową pizzę.
Wychowawcy „Schowka"

W

Spełniły się marzenia Asi i Miłosza

poniedziałek, 28.10 fundacja Dziecięca Fantazja spełniła marzenia
dwojga dzieci. A wszystko to dzięki funduszom zebranym podczas Pikniku Charytatywnego zorganizowanego w prywatnym
ząbkowskim przedszkolu „Przystań Elfów”.
Sześcioletnia Asia zmaga się z białaczką dziewczynka marzyła o wielu zestawach
koników pony. Radość Asi była przeogromna, kiedy zobaczyła tak wiele zapakowanych prezentów. Jakby gwiazdka w tym
roku przyszła wcześniej. Szybko rozpako-

wała wszystkie prezenty i nie mogła uwierzyć, że spełniło się jej największe marzenie... konik pony ze skrzydłami. Asia dostała
również prezenty zakupione przez dzieci
oraz wychowawczynię   klasy 5b Szkoły
Podstawowej nr 14 w Warszawie, przy ul.
Bachmackiej.
Tego samego dnia spełniliśmy również
marzenie 10-letniego Miłosza zmagającego się z chłoniakiem. Miłosza największym
marzeniem była konsola PS3 z kontrolerem
ruchu. Miłosza odwiedziliśmy w Centrum

Zdrowia Dziecka, gdzie przebywał na oddziale. Prezent również Miłoszowi wręczyła
p. Diana, która dzielnie asystowała w rozpakowaniu prezentu i uwolnieniu konsoli od
pudełka.  
A wszystko to było możliwe dzięki funduszom zebranym na pikniku charytatywnym zorganizowanym dzięki właścicielom
prywatnego ząbkowskiego przedszkola
“Przystań Elfów. W trakcie pikniku dochód
ze wszystkich atrakcji był przeznaczony
właśnie na dwa marzenia. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Państwa Małeckich oraz wszystkich pracowników
przedszkola udało się zebrać ponad
dwa tysiące złotych, z czego dochód
przeznaczyliśmy na spełnienie marzeń dwójki dzieci. Pani Diana Małecka osobiście wręczyła dzieciom
prezenty.
Z całego serca dziękujemy wszystkim mieszkańcom Ząbek, którzy wzięli
udział w pikniku i dorzucili swoją cegiełkę do spełnienia powyższych marzeń. Dziękujemy również pracownikom przedszkola Przystań Elfów, ale przede
wszystkim właścicielom przedszkola. Dziękujemy również dzieciakom i Pani wychowawczyni klasy 5b. A także Urzędowi Miasta Ząbki, który objął patronat nad imprezą,
dzięki czemu udało nam się przeprowadzić
tak dużą akcję i uszczęśliwić Asię i Miłosza.
Fundację można wesprzeć:
- przez przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego,
- przez wpłatę na konto Fundacji prowadzo-

ne w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
nr 14 1930 1523 2310 0345 8400 0001,
- „zaadoptowaniem” konkretnego marzenia
chorego dziecka z danego regionu,
- uczestnictwem w imprezach organizowanych przez cały rok na rzecz podopiecznych,
- polubieniem fanpage’u Fundacji www.
facebook.com/DzieciecaFantazja
Rodziny, które zmagają się z ciężkimi chorobami dzieci mogą zgłaszać
dziecięce marzenia za pośrednictwem
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej fundacji
www.f-df.pl oraz listownie.
Więcej informacji udziela:
Patrycja Wróbel
Członek Zarządu
Fundacja Dziecięca Fantazja
kom.: + 48 606 856 297
e-mail: info@f-df.pl
Fundacja „Dziecięca Fantazja” jest organizacją non-profit, posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Powstała w 2003
roku. Jej jedynym celem jest wnoszenie radości w życie dzieci zmagających się z chorobami
zagrażającymi życiu i nieuleczalnymi poprzez
spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji.
Podopiecznymi fundacji są dzieci zmagające
się z nowotworami, wadami wrodzonymi i chorobami genetycznymi. Misją Fundacji Dziecięca
Fantazja jest dotarcie do wszystkich cierpiących
dzieci w Polsce, aby wnieść w życie dzieci i ich
rodzin iskierkę radości, wiary i nadziei. Fundacja działa wyłącznie na rzecz polskich dzieci.
Przez 10 lat działalności spełniła ponad 3000
najskrytszych fantazji. Fundatorami marzeń są
osoby indywidualne, firmy i organizacje.
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zakątek
40PLK
brzóz(ponad
oraz posprzątany
spacerowy

pobliskiego lasu.
W piątkowym wydarzeniu udział brały władze samorządowe Ząbek. Pierw−
sze drzewko, dając przykład, posadził Burmistrz Miasta Robert Perkowski

Choć
realizacja
inwestycji
mocno
uciążliwa
dlaprzy
mieszkańprzy
pomocy
swojego
zastępcy jest
Artura
Murawskiego
oraz
wsparciu
ców,
to jej
ukończenie i oddanie do użytku w znakomity sposób
forum
i fundacji.
uporządkuje
centralną
część
miasta,
a co ważniejsze
wpłyniei
Inicjatywa tę
dała
możliwość
wspólnego
działania
na rzecz środowiska
nalokalnej
poprawę
bezpieczeństwa.
społeczności
. Umożliwiła tym samym, przełożenie założeń odpo−

wiedzialnego biznesu na praktykę. a także stała się doskonałą okazją do
spotkania w nieformalnych warunkach. z przedstawicielami FOB−u, firma−
mi partnerskimi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem lokal−
nym Ząbek.

Zapisy
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej
Gabinet
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie
Laryngologiczno
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają
Dotychczasowy przejazd kolejowy,
który w2013
ciąguroku.
dobyW zgło-Internistyczny
do dniaprzez
9 września
przejeżdża ponad 20 tys. samochodów
od
dawna
nie
spełnia
dionu M
szeniu podać trzeba: nazwęjuż
zespołu,
dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
swej roli. Jego przepustowość jest na tyle mała, że powoduje gi- gra pie
tel.: 502-315-952
imię i nazwisko oraz dane kontaktow
gantyczne korki, szczególnie na ul. Piłsudskiego, Skorupki. Ol- rza (gr
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, d
brzymi tłok na przejeździe i „walka” o jak najszybsze przejecharostwo Powiatowe w Wołominie (2tel:mln
zł). Pozostała kwota to
Se
509-975-219
przyjmowane są mailem na adres mo
wkład własny miasta Ząbki.
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 w
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zaw siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowack
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki,
ski) odbędzie się zebranie kapitanów
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie
i diagnostyka (BEZUSŁUGI
Adam
Sobiesiakwynosi 800 z
zespołu
w rozgrywkach
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
PORZĄDKOWE jesienna i runda wiosenna). Start PO
Zą
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
lodówki, pralki,
S
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internistaSławomir
509-975-219 -Pasek
laryngolog
Piłkarskich planowany jest na dzień 15
502-315-952
zmywarki,
Serdecznie
zapraszamy.
Ząbki

„BULI”

AGD SERWIS

„

Wywóz odpadów
W
kuchnie gazowe
budowlanych
CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd Miasta
w Ząbkach
DYŻ
i elektryczne,
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiakkontenerami
re
płyty grzewcze, okapy
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 KP-5
759 987
UrzK
oraz KP-7
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego
tel. 22 5109 793
504 070 258 poniedziałet
tel.10,
509-136-967
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
pią
888-424-715
www.agd−naprawy.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000
egz.
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nie doprowadza do wielu
niebezpiecznych sytuacji
zagrażających
zdrowiu
i życiu, gównie zaś pieszych.
Nowy tunel oprócz
przeprawy dla ruchu kołowego będzie zawierał także oddzielne przejście dla
pieszych wraz z wejściem
na peron kolejowy (schody
oraz winda). Bezkolizyjność przejazdu w znakomity sposób poprawi poziom bezpieczeństwa.
Prace budowlane są
już na tyle zaawansowane,
że „gołym okiem” widać
już efekty, zarówno jeśli
chodzi o sam tunel, jak
i drogi doprowadzające do
niego. Według wstępnych
założeń, gdyby zima była

łaskawa dla budowlańców, inwestycja mogłaby być zakończona
już latem przyszłego roku.
red.
Fot. Bogdan Śladowski

Projekt
współfinansowany
przezprzez
UnięUnię
Europejską
ze środków
Europejskiego
Funduszu
RozwojuRozwoju
RegionalProjekt
współfinansowany
Europejską
ze środków
Europejskiego
Funduszu
nego w ramach
Programu Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
2007-2013
Regionalnego
w Regionalnego
ramach Regionalnego
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego

2007‐2013
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„Polak mały…”

to ty jesteś…” - pod takim hasłem w Przedszkolu nr 2 ,, Leśny
Zakątek’’ odbyła się uroczystość, upamiętniająca obchody Święta Niepodległości. Do tego niezwykle ważnego i doniosłego wydarzenia
przedszkolaki przygotowują się przez cały rok, kultywując tradycje patriotyczne, wykonując prace plastyczne, poznając symbole narodowe i wartości, które w życiu każdego Polaka są niezwykle cenne.

Wszystkie grupy przedszkolne w galowych strojach, w atmosferze powagi i skupienia, po odśpiewaniu hymnu narodowego,
miały okazję obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą
najważniejszym zagadnieniom z historii naszego kraju. Dzieci
recytowały również wiersze, w których nie zabrakło wspomnień
o czasach, kiedy nie było Polski na
mapie oraz śpiewały patriotyczne
piosenki. Nie zapominamy również
o naszym mieście i o tym, że jest w
nim wiele miejsc, godnych upamiętnienia. Dlatego też już na początku
listopada grupa ,,Rumianki’’, w
imieniu całego „Leśnego Zakątka”,
wybrała się pod ,,Pomnik Bohaterów i Obrońców Ząbek’’, aby zapalić znicz poległym i poznać malutki
fragment historii Ząbek.

Uroczystość 11
listopada
obchodzona corocznie w
naszym przedszkolu jest jednym z najważniejszych elementów edukacyjnych. Uczy
szacunku do kraju ojczystego
i symboli narodowych, a także sprzyja kształtowaniu pozytywnych postaw i rozbudza
uczucia patriotyczne.
Mnóstwo wysiłku i starań
podejmowanych jest po to,
żeby każdy mały przedszkolak był dumny z tego, że jest
Polakiem.
Magda Ratyńska

„Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj! się i żyj” w Skrzacie

T

roska o bezpieczeństwo dzieci powinna być priorytetem zarówno dla wychowawców, jak i dla rodziców.
Kształtowanie postaw u dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się poprzez wielokrotny kontakt oraz jednocześnie udział w podejmowanych różnorodnych działaniach
związanych z daną tematyką. Wychodząc z tego założenia uznaliśmy, że jednorazowy udział np.: w prelekcji nie może być skuteczną metodą kształtowania świadomości zagrożeń u naszych
podopiecznych. Dlatego jednym z wielu działań, jakie podejmowaliśmy w celu podniesienia świadomości zagrożeń i kształtowania pożądanych postaw u naszych podopiecznych, mających na
celu poprawę bezpieczeństwa, była współpraca z PKP PLK S.A.
w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd. Zatrzymaj się i żyj”.

Owocna, ubiegłoroczna
współpraca
w ramach tejże kampanii wypełniona była
kilkoma prelekcjami, w trakcie których została przybliżona dzieciom w przystępny
sposób tematyka bezpieczeństwa na kolei oraz na przejazdach kolejowych. Dzieci miały
możliwość zapoznania się ze
znakami ostrzegającymi przed
przejazdem kolejowym, sposobami prawidłowego zachowania oraz pracą Straży Ochrony
Kolei. Dzieci dowiedziały się
również o prawach, jakie przysługują podróżującym. Ogromną atrakcją podczas jednego
ze spotkań był pies - specjalnie wyszkolony do pracy wraz
z funkcjonariuszami SOK.
Ogromnym wyróżnieniem
dla naszej placówki, jako jed-
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nej z nielicznych w Polsce, było
zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym międzynarodowej kampanii „The International Level Crossing Awareness
Day” (odpowiednika kampanii
„Bezpieczny Przejazd”).
Kolejny rok współpracy z przedstawicielami PKP PLK S.A. w ramach tej kampanii
rozpoczęliśmy od ponownego spotkania w
naszej placówce. Przypomnienie, a dla wielu dzieci pierwsze zetknięcie z tematyką bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowych,
było celem prelekcji
uwieńczonej obdarowaniem naszych podopiecznych
upominkami. Zakończyła się
ona podziękowaniami
oraz wyrażeniem chęci
przez obie strony kontynuowania współpracy. Placówka uzyskała
certyfikat
uczestnictwa w kampanii a nauczyciele - imienne

podziękowania. Dzieci zostały obdarowane
różnorodnymi gadżetami, zeszytami edukacyjnymi i ponownie zaproszone do udziału
w konkursach oraz do publikowania swoich
prac plastycznych na stronie internetowej
kampanii „Bezpieczny Przejazd”.
Z tego miejsca jeszcze raz pragniemy
podziękować przedstawicielom kampanii
„Bezpieczny Przejazd. Zatrzymaj się i żyj” za
obdarzenie nas zaufaniem i ponowne zaproszenie do współpracy.
B.K.
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Wizyta Deutsch-Wagen-Tour w SP2

środę, 6 listopada Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Ząbkach odwiedziła p. Katarzyna Żurawska, lektor projektu Deutsch-Wagen-Tour, którego celem jest promowanie języka niemieckiego wśród dzieci
i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: 5c, 5d oraz 5e.
Naszą podróż do krainy języka niemieckiego rozpoczęliśmy od
zaprezentowania przybyłej lektorce dekoracji przygotowanych specjalnie z okazji jej wizyty oraz prezentacji, które uczniowie szkoły
wykonali na konkurs związany z obchodami Dnia Języków Obcych.
Następnie pani Kasia zabrała nas w podróż po Niemczech.
Uczyliśmy się zwrotów typowych
dla języka niemieckiego, poznawaliśmy słownictwo związane z
porami roku i graliśmy w kolorowe
zgadywanki. Najwięcej radości
sprawiła dzieciom zabawa „Doppelt gemoppelt”, gdzie musieli wykazać się wyjątkową bystrością i
niezwykłym refleksem, a nagrodami były wspaniałe kolorowe
koszulki z motywem „Deutsch–
Wagen-Tour”! Kolejną interesującą zabawą było wspólne czytanie
polsko-niemieckiej wersji wiersza
„Lokomotywa”, w trakcie której

uczniowie pokazywali odczytane przez kapitana
drużyny czynności lokomotywy, a śmiechom nie było
końca!

Wszystkie zabawy i gry językowe
sprawiły dzieciom ogromną radość!
Kolorowy samochód Deutsch-Wagen
przywiózł wiele niespodzianek. Każdy
uczeń otrzymał pamiątkę. To był wspaniały dzień z językiem niemieckim!
Dziękujemy!!!
Anna Walendzik - nauczyciel
języka niemieckiego w Ząbkach

„I ty możesz zostać żołnierzem naszej kompanii”
– miejska gra terenowa

W

tym roku szkolnym chcąc uczcić święto odzyskania przez Polskę niepodległości postawiliśmy na nowoczesne formy kultywowania tradycji patriotycznych.
Wszystkie klasy czwarte ze Szkoły Podstawowej nr 2 wzięły udział w miejskiej grze terenowej. Naszym celem
było przybliżenie uczniom historii naszego państwa poprzez zabawę w żołnierzy.
Wszystkie klasy zostały podzielone na dziewięć plutonów, każdy z nich pod opieką nauczyciela, w barwach wojennych na twarzy,
wyposażony w mapkę, instrukcję oraz
niezbędnik żołnierza,
o określonej godzinie
ruszał na trasę gry.
Zadaniem każdego plutonu było dotarcie do 8 punktów
kontrolnych,
gdzie
w rolę generałów weryfikujących zadatki
na żołnierza wcielili
się rodzice. To oni byli odpowiedzialni za przeprowadzenie zadań,
które sprawdzały sprawność fizyczną, intelekt, czujność i spostrzegawczość żołnierza.
Po pozytywnym zaliczeniu zadania na każdym punkcie kontrolnym pluton otrzymywał jeden element układanki.
Na mapie zaznaczone były również miejsca ukrycia meldunków
(zadań) – które należało rozszyfrować i rozwiązać. Za poprawne wykonanie meldunków grupa otrzymywała także puzzle.
Zebranie wszystkich elementów pozwoliło drużynie na ułożenie
obrazka, który przedstawiał postać Józefa Piłsudskiego. W ten oto
sposób uczniowie dowiedzieli się w czyjej elitarnej kompanii będą
walczyli.
Choć pogoda nie dopisała to zabawa była przednia i na długo
zapadnie w naszej pamięci.
Grę zakończyliśmy w sali gimnastycznej wspólnym śpiewaniem
pieśni patriotycznych oraz konsumpcją pysznych pączków i gorącej
herbaty.
Okazało się, że wszystkie plutony stanęły na wysokości zadania
i w związku z tym „zostały przyjęte w szeregi elitarnej jednostki Marszałka Piłsudskiego”.

W nagrodę każda klasa otrzymała list gratulacyjny „podpisany”
przez Józefa Piłsudskiego oraz drobne upominki.
W imieniu organizatorów chciałam bardzo serdecznie podziękować za pomoc i życzliwość Pani Dyrektor Irenie Małyszczuk
oraz wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w grze, a przede
wszystkim rodzicom za zaangażowanie i fantastyczne wejście w klimat gry.
Dagmara Dobosz
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Cała Polska
czyta dzieciom

listopada klasy 0C i 0B z SP1 gościły księdza
proboszcza Edwarda Kowarę, który przybył do
nas na specjalne zaproszenie, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom“.

Nasz Gość nauczył dzieci kilku piosenek, przeczytał 2 opowiadania i odpowiedział na mnóstwo pytań, jak np.:
Co ksiądz robi w wolnym czasie?
Czy gra ksiądz w piłkę nożną?
Jakie książki ksiądz czyta?
Jaki jest księdza ulubiony deser?
Czy podoba się księdzu u nas w zerówce? itd.
Na zakończenie dzieci obdarowały Księdza pięknymi, własnoręcznie zrobionymi laurkami oraz aniołem, a także pięknie zaśpiewały kilka piosenek, których nauczyły się specjalnie na wizytę naszego Gościa.
Nasz Gość zapewnił, że jeszcze do Nas zawita.
Bardzo dziękujemy Księdzu Proboszczowi Edwardowi Kowarze za bardzo miłą wizytę.
mgr Katarzyna Dzięcioł-wychowawczyni 0C
mgr Monika Wrońska-wychowawczyni 0B

W

www.zabki.pl

Warsztaty
„Szkocja dzisiaj”
w ZPSK w Ząbkach

To

nie panowie w spódnicach, ale prawdziwi
Szkoci w swoich narodowych strojach „kilts”
przybyli do naszej Szkoły z Edynburga, by umożliwić
nam zetknięcie się z żywą tradycją Szkocji.
Warsztaty dla gimnazjum prowadzone przez David’aVivanco i spółkę składały się z kilku elementów. Najpierw dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek związanych z tym północnym
krajem, np. dlaczego flaga Szkocji to wizerunek białego krzyża
świętego Andrzeja na niebieskim tle. Kolejnym elementem naszego spotkania była nauka kilku tradycyjnych tańców. Z entuzjazmem dziewięćdziesięcioosobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami tworzyła skomplikowane figury taneczne na parkiecie dolnego kościoła szczerze podziwiając zdolności naszego
instruktora do pracy z tak wielką liczbą ludzi. Efekt końcowy był
niesamowity.
Ostatnią część zajęć wypełniła muzyka i śpiew. Oczywiście
nie zabrakło „bagpipes” czyli dud – historycznego celtyckiego
instrumentu. Razem z prowadzącymi śpiewaliśmy przy akompaniamencie dziwiąc się jak prosty w użyciu może stać się język obcy. Pośród repertuaru muzycznego nie zabrakło Mazurka
Dąbrowskiego – to był naprawdę bardzo miły akcent ze strony
naszych gości.
Precyzyjnie wykonane tańce, dużo zabawy i radości, integracja i kontakt z żywym językiem – to owoce naszego spotkania. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia oraz osobistej wymiany kilku zdań z gośćmi. Już parę chwil później pytali nas, nauczycieli, kiedy podobne
warsztaty będą znów miały miejsce.
Aniela Baranowska

Pouczający wyjazd

dniach 25-26 października dzieci z klas 0-3 SP1 udały się na wyjazd sportowo -rekreacyjny do Marysina.
Czekało na nich wiele atrakcji: kurs pierwszej pomocy, wieczór filmowy, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, wiele zabaw integracyjnych, spacery do lasu, dyskoteka, warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne oraz
konferencje przygotowane przez ks. Sebastiana. Wszystkie zajęcia budziły wiele radości na buziach dzieci.
Dzieci uczyły się jak ważne jest pomaganie innym, dlatego brały udział w dyżurach kuchennych, które okazały się dla
nich wielką atrakcją. Z miłą chęcią pomagały, sprzątały kubeczki
oraz dzieliły się z innymi.

Wycieczka była bardzo udana. Spędziliśmy ze sobą wiele
wspaniałych chwil. Panowała bardzo miła atmosfera. Pomimo
zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń wszyscy byli
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bardzo zadowoleni. Dzieci bardzo niechętnie chciały wracać.
Wszyscy mamy nadzieję, że już niedługo wyjedziemy na kolejny
wyjazd.

Bardzo dziękuję wychowawcom- ks. Sebastianowi Łazarzowi
oraz p. Julii Szymczak za pomoc w organizacji wyjazdu a także
rodzicom wychowanków za ich zaufanie.
organizator wyjazdu mgr Katarzyna Dzięcioł
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Zawodniczki Ząbkovii
w kadrze narodowej

zgrupowanie kadry Polski U-15, które odbyło się w dniach 7 - 11
listopada 2013 roku w Puławach powołane zostały dwie zawodniczki UKS Ząbkovia Ząbki: Klaudia Krawczyk i Klaudia Tuszyńska.
Nasze zawodniczki nie tylko trenowały z kadrą, ale
zaliczyły także dwa pierwsze występy w meczach mię-

dzypaństwowych
(z
reprezentacją Białorusi). W
pierwszym meczu
(wygranym przez
Polki 10:0) zagrały
w drugiej połowie,
w
rewanżowym
spotkaniu (wygranym 2:0) wybiegły
na boisko w podstawowym składzie. Naszym dziewczętom

gratulujemy udanego debiutu w rozgrywkach międzypaństwowym i czekamy na kolejne powołania zawodniczek
UKS Ząbkovia Ząbki do reprezentacji Polski.
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Pierwsze zwycięstwo Siatkarza Ząbki !!!

listopada w hali gimnazjum nr 2 Siatkarz
Ząbki rozegrał drugi mecz w roli gospodarza i zanotował pierwsze zwycięstwo w IV lidze Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej.

Mecz obfitował w wiele emocji. Żadna drużyna nie potrafiła
wygrać dwóch kolejnych setów. W decydującym tie-breaku nasza drużyna po bardzo dobrej grze wygrała 15-10.
We wcześniejszych spotkaniach Siatkarz Ząbki przegrał z
bardziej doświadczonymi zespołami UKS Wilanów Powsinek
0:3, KS Legiony Otwock 0:3 i po wyrównanym meczu z SKF
Global Village Mokobody 2:3.
Pomimo wcześniejszych porażek z meczu ma mecz widać
postęp w grze zespołu co przełożyło się na pierwszą wygraną.
Zapraszamy na kolejny mecz naszej drużyny:
2.12.2013r. - poniedziałek - godz. 21.00; KS Siatkarz Ząbki
– UKS Wilanów Powsinek, Hala Sportowa w gimnazjum nr 2
przy ul. Batorego 37 - WSTĘP WOLNY
Zarząd KS Siatkarz Ząbki
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VICTOR GRAND PRIX ZĄBEK W BADMINTONIE
O PUCHAR BURMISTRZA
8.30 do 20.30 - tyle właśnie trwał II Turniej Badmintona z cyklu Grand Prix Ząbek o Puchar Burmistrza.

Zaczęli najmłodsi. Pięciu zawodników stanęło na starcie w
kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej. Bezkonkurencyjny okazał się Ignacy Repiński z zaprzyjaźnionej Zielonki, który wygrał
wszystkie cztery pojedynki. Drugi był Michał Szempliński, a trzeci
Maciek Kania. W kategorii klas 4-6 dziewcząt wreszcie stawiło
się więcej zawodniczek i kategoria mogła być rozegrana. Goście
okazali się tym razem lepsi od naszej Kamili Mil i wygrała Weronika Szemplińska, przed Karoliną Łukomską i Julia Sobolewską.
Stale niezłą frekwencją cieszy się kategoria klas 4-6 chłopców.
Na starcie stanęło ich dziewięciu. I tutaj też zwycięzca poprzedniego turnieju, Kuba Walocha musiał uznać wyższość Michała
Szemplińskiego. Trzeci był Kuba Niemirski. Nie sposób tutaj nie
wspomnieć więcej o rodzinie Szemplińskich, którzy w składzie
czteroosobowym (grał jeszcze tata) przyjechali ze Starych Babic
i we trójkę zameldowali się na podium (w tym dwa razy na najwyższym stopniu).
Frekwencja w kategorii szkół gimnazjalnych była raczej słaba.
Na szczęście można było konkurencje rozegrać. Wśród dziewcząt triumfowała Iza Pomykała przed Weroniką Ślesicką i Oliwią
Stolarską. Wśród chłopców bezkonkurencyjna była grająca jak
zwykle z kolegami, Kasia Wróblewska, przed Adamem Walocha i Damianem Mil. Zapraszamy gimnazjalistów, aby przybyli
w większej liczbie na następny turniej. Na zakończenie zagraliśmy gry podwójne. Wygrali Kuba i Adam Walocha, przed Błaże-
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jem Krawczykiem z Izą Pomykałą i rodzeństwem Szemplińskich
Weroniką i Karolem.
Dorośli stawili się w licznie. 21 zawodników w amatorach, po
8 zawodników zaawansowanych i u pań.
W kategorii pań zwyciężyła Agnieszka Deberna, przed Kasią
Wróblewską i Małgorzatą Brzeską. Po dwóch turniejach liderką
jest Kasia Wróblewska przed Moniką Łepkowską i Małgorzatą
Brzeską. U panów pojedynki były bardzo zacięte i wiele kończyło
się po trzech setach. Ostatecznie wygrał Bogdan Kitliński, przed
Jackiem Kutla i Darkiem Zwierzchowskim. Jacek objął prowadzenie w klasyfikacji po dwóch turniejach i wyprzedza Krzysztofa Tataja oraz Jarka Hałatkiewicza. U zaawansowanych wygrał wracający po kontuzji Łukasz Orzęcki, przed Dawidem Maronem i Tomkiem Mądrym. Po dwóch turniejach prowadzą Dawid i Tomek z tą
sama liczbą punktów i wyprzedzają Tomka Łepkowskiego.
Dziękujemy firmie Sportimpex (Victor), która dostarczyła lotki
na turniej dzieci i firmie PKP Cargo S.A., która dla dzieci ufundowała nagrody.
Zachęcam również dorosłych, aby przynosili różne gadżety
reklamowe, które mogłyby być nagrodami dla naszych najmłodszych.
Dziękuję wszystkim za udział.
Następny turniej w sobotę 7 grudnia. Zapraszam
Marek Krawczyk

Olimpijka w SP2

listopada gościliśmy w naszej placówce wspaniałego sportowca, p. Anitę Włodarczyk, polską lekkoatletkę specjalizującą się w rzucie młotem, mistrzynię świata z 2009 roku i srebrną medalistkę olimpijską
z 2012 roku.
Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na to spotkanie.
Uczniowie przygotowali mnóstwo pytań do naszego gościa, wielu przyniosło ze sobą
zdjęcia
lekkoatletki
oraz kartki na autografy.
Kiedy p. Anita zapowiedziana przez nauczyciela w-f, Dagmarę
Dobosz weszła na salę
gimnastyczną, rozległa
się taka wrzawa, że
sama lekkoatletka była
zaskoczona tak miłym
przyjęciem.
Sportsmenka bardzo ciekawie opowiadała o sobie, o tym jak rozpoczęła się jej przygoda ze sportem,
jak ciężko musi trenować, żeby osiągać takie wyniki i ile wyrzeczeń ją to kosztuje.
Przybliżyła nam tajniki rzutu młotem, zapoznała z ciekawostkami z tej dziedziny sportu, nie omieszkała też opowiedzieć o
emocjach, jakie towarzyszą sportowcowi kiedy staje na podium
i wie, że jest w czołówce światowej.
Dowiedzieliśmy się również, że jej marzeniem jest wykonanie
rzutu na odległość 80 metrów.
Przywiozła ze sobą dwa najważniejsze swoje medale: srebrny olimpijski z 2012 r z Londynu i srebrny z mistrzostw świata
z Moskwy 2013 r. Każdy uczestnik spotkania mógł zobaczyć je
z bliska, dotknąć, a nawet zawiesić na szyi i poczuć się jak prawdziwy sportowiec.

14

Dużym zaskoczeniem dla p. Anity była ogromna ilość pytań,
jaka padała ze strony uczniów. Z wielką cierpliwością odpowiedziała na wszystkie, a na koniec spotkania ze stoickim spokojem
rozdawała autografy i pozowała do wspólnych zdjęć.
Bukietem kwiatów i pięknymi słowami uczniowie naszej szkoły podziękowali p. Anicie za obecność i poświęcony czas, ale
przede wszystkim były wdzięczne, że tak wspaniale reprezentuje
Polskę na arenie międzynarodowej, że dostarcza nam tylu niezapomnianych wrażeń i emocji.
Obiecały, że
zawsze
będą
mocno trzymać
kciuki, aby młot
p. Anity „leciał
i leciał i leciał, aż
po złoty medal”.
Na zakończenie spotkania, na
pamiątkę wizyty
w naszej szkole, lekkoatletka
podarowała nam
swoją koszulkę
z dedykacją, w
której podziękowała za miłe przyjęcie w naszej placówce.
Myślę, że to spotkanie na długo zapadnie w naszej pamięci.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Ludmile Dordiuk, dzięki
uprzejmości której mogliśmy przeżyć tak wspaniałe i wzruszające chwile.
Dagmara Dobosz
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu
dotyczącym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego
na wydzierżawienie nieruchomości
1. Przedmiot wydzierżawienia:
Oznaczenie
części składowych przetargu

Nr działki

I

II

A.

Pow.
[m²]

Położenie

III

IV

V

część 9/1

‚0001,01-01

100

B.

część 17/1,
17/2

0001, 01-01

427

C.

7

‚0004,01-04

1728

D.

18

‚0009,01-09

1351

E.

28/1, 28/2

0019, 01-19

435

F.

część 6/9

0020, 01-20

225

G.

19

‚0028,3-04

805

;0038, 03-14

1037

0025, 03-01
0041, 03-17

701
584

H.
I.
J.

2/45,
część 2/47
31/1
16

Obręb

Przeznaczenie
terenu
Termin dzierżawy
VI

Wadium

Minimalne
postąpienie

[zł]

[zł]

VIII

IX

X

500

200

100

600

200

100

600

350

50

600

350

50

600

350

100

600

200

100

900

350

50

ul. gen. W. Sikorskiego/
Kwiatowa

500

200

50

ul. Łodygowa
ul. Gajowa

600
500

200
100

100
50

ul. Radzymińska/ ul. Wolności
ul. Wolności/ ul. G. Narutowicza
ul. G. Narutowicza/ ul. St.
Wigury
ul. kard. S. Wyszyńskiego/
ul. K. Budkiewicza
Sprzedaż
ul. Parkowa/ ul. Niepodle- drzewek, krzegłości
wów i ozdób
świątecznych
ul. Batorego (w parku)
ul. 3-go Maja/ ul. Ks. J.
Poniatowskiego

VII

Wywoławcza
opłata z tytułu
czynszu dzierżawnego netto
[zł]

od dnia
06.12.2013r
do dnia
31.12.2013r

2. Celem dzierżawy jest sprzedaż drzewek, krzewów i ozdób świątecznych.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2013r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 (wejście
B) od godz. 10:00 do godz. 14:00.
4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29 listopada 2013 r. w kasie lub na konto urzędu:
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto
bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51
09 746 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Robert Perkowski

Informator
teleadresowy
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
tel. 22 5109-700, 702
fax. 22 5109-888
e-mail: um@zabki.pl
strona: www.zabki.pl
Komisariat Policji
Ząbki ul. Górnośląska 30
tel. 22 781-68-40 lub 22 781-62-57
fax. 22 781-60-70
Straż Miejska
Ząbki ul. Wojska Polskiego 10
tel. / fax. 22 5109-825 /824
Ochotnicza Straż Pożarna
Ząbki ul. Piłsudskiego 7
tel. 22 781-60-80
Miejska Przychodnia Zdrowia
Ząbki ul. Orla 1
tel. 22 781-60-25; fax. 22 762-93-67
e-mail: 1400177@zoz.org.pl
Nocna i świąteczna pomoc lekarska
w Ząbkach w zakresie POZ
ul. Powstańców 70a w Ząbkach
tel. 22 100 58 60 lub 61

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Ząbki ul. Piłsudskiego 2
tel. 22 781-68-16 do 18;
fax. 22 781-68-16 wew. 257
www.bip.pgk.zabki.pl
e-mail: pgk@pgk.zabki.pl
Nadleśnictwo Drewnica
Ząbki ul. Kolejowa 31
tel./fax. 22 781-62-09, 781-62-50, 781-62-93
www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl
e-mail: n-ctwo.drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ząbki ul. Wojska Polskiego 12
tel. 22 5109-807 do 813, 22 5109-817 do 819
e-mail: ops@zabki.pl ops-zabki@wp.pl
Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie
Chorych “Drewnica”
Ząbki ul. Rychlińskiego 1
tel. 22 781-62-12,13 22 781-68-43,44
Przychodnia Zdrowia Psychicznego
tel. 22 762-45-47
www.drewnica.pl; e-mail: drewnica@poczta.onet.pl
Miejski Ośrodek Kultury
Ząbki ul. Słowackiego 10
tel. (22) 781-64-30
filia ul. Słowackiego 21; tel. (22) 674-12-68
www.mokzabki.koti.pl
e-mail: mok@mokzabki.koti.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ząbki ul. Słowackiego 21; tel. 22 674-11-64
www.mosir-zabki@com.pl
e-mail: mosir@zabki.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
Ząbki ul. Orla 6 lokal 75; tel. 22 781-62-53
mbp.zabki@interia.pl
Publiczne Przedszkole nr 1
Ząbki ul. Wyspiańskiego 22; tel. 22 781-61-96
Publiczne Przedszkole nr 2
Ząbki ul. Prusa 3/5; tel. 22 781-62-68
Publiczne Przedszkole nr 3
Ząbki ul. Westerplatte 1/11; tel. 22 762-40-10
Szkoła Podstawowa nr 1
Ząbki ul. Piłsudskiego 35; tel. 22 781-61-93
Szkoła Podstawowa nr 2
Ząbki ul. Batorego 11;
tel. 22 781-60-66, 762-05-08
Szkoła Podstawowa nr 3
Ząbki ul. Kościelna 2; tel. 22 487-52-08
Publiczne Gimnazjum nr 1
Ząbki ul. Harcerska 9; tel. 22 498-62-99
Publiczne Gimnazjum nr 2
Ząbki ul. Batorego 37; tel. 22 799-74-92
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Opłata za odpady
komunalne
Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy,
że
termin
wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za IV kwartał 2013 r. (październik, listopad, grudzień) upłynął 15 października br.
W przeciwieństwie do innych opłat lub podatków, gdzie o konieczności zapłaty przypominają nam otrzymane zawiadomienia, rachunki
lub decyzje, w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musimy pamiętać o terminach, w jakich należy ją uiszczać.
Wszystkich, którzy spóźnili się z wpłatą prosimy
o jej dokonanie.
Opłatę wnosimy do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, czyli za I kwartał 2014 r. (styczeń, luty, marzec) opłatę wnosimy do 15 stycznia.
Wpłaty możemy dokonać:
- w kasie UM,
- na rachunek bankowy: 11 8006 0000 0013 0462
2000 0049 (w tytule przelewu podając adres
nieruchomości,
którego
dotyczy
opłata)
- istnieje możliwość wypełnienia wzoru blankietu dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wniesienie opłaty na poczcie lub w banku (obok
zamieszczamy gotowy druk przelewu, w którym należy
uzupełnić pole dot. kwoty, danych zleceniodawcy oraz
adresu nieruchomości, za którą płacimy).
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