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statni mecz sezonu piłkarskiego 2014/2015
nasi piłkarze rozegrali 6 czerwca, przed
własną publicznością, mierząc się z GKS-em
Tychy. Stawka meczu niezwykle wysoka. Dolcan walczył o sportowy prestiż, natomiast
GKS Tychy, prowadzony przez Tomasza Hajto,
wielokrotnego reprezentanta Polski, zmagał
się o przetrwanie. Zwycięstwo dawało gościom
szansę pozostania w I lidze.

Jednak początek meczu potwierdził, że wysoka pozycja Dolcanu w tabeli w tym sezonie to nie przypadek .
Bramka strzelona już w 5 minucie przez Michała Bajdura
była dla gości przysłowiowym wiadrem zimnej wody

Dokończenie na str. 14

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3
Ceny za kontener od 180 zł

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

Przedszkole
artystyczno-sportowe

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 1,5–6 LAT
 Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
 Przestronne sale, każda przystosowana
do poszczególnych zajęć
 Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
 Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe,
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
 Własna kuchnia

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63
22 762 42 41
696 055 822

Wywóz
odpadów
budowlanych
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Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji
i American Systems
mają zaszczyt zaprosić na konferencję

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY
		

PIELGRZYMKE AUTOKAROWĄ
RADIA MARYJA NA JASNA GÓRĘ

„SZYBKI START DAJE PRZEWAGĘ”
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na konferencję upowszechniającą i promującą projekt „SZYBKI START DAJE PRZEWAGĘ” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4.
– Modernizacja treści i metod kształcenia – priorytety konkursowe.
W programie m.in.:
– Podsumowanie i ewaluacja projektu „SZYBKI START DAJE PRZEWAGĘ”,
– Zaprezentowanie gry „SZYBKI START”,
– Konkurs z nagrodami.
Warunki uczestnictwa: udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Osoba do kontaktu: Elżbieta Wiśniowska – Asystent Kierownika Projektu, email: e.wisniowska@ine.edu.pl

WYJAZD AUTOKARU
W DNIU 12 LIPCA 2015r. (niedziela):
spod „AGROMY” o godz. 4:00
spod kościoła Św. Trójcy o godz. 4:15
KOSZT PIELGRZYMKI – 55 ZŁ
Osoby chętne i zdecydowane,
mogą zgłaszać swój udział do dnia 30 czerwca br.
dzwoniąc pod numer telefonu: 535 297 426

DRODZY PRZYJACIELE,
SŁUCHACZE I TELEWIDZOWIE, PRAGNĄCY BYĆ PODOBNI
DO EWANGELICZNEGO SIEWCY.
WSZYSTKICH, KTÓRZY KOCHAJĄ PANA BOGA,
MATKĘ NAJŚWIĘTSZĄ, KOŚCIÓŁ I POLSKĘ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.
UWAGA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

CO SŁYCHAĆ?   Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Drukarnia Rajgraf, ul. Mazowiecka 50B, 05-120 Legionowo, tel. 22 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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WARSZTAT
DEKARSKI
• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

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

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl

Pielęgniarka

z dużym doświadczeniem
zaopiekuje się leżącą osobą
oraz wykona w domu pacjenta
zabiegi:
– zastrzyki
– zmiana opatrunków
– stawianie baniek
– podłączenie kroplówki
– założenie i wymiana cewnika do
pęcherza moczowego (kobieta/
mężczyzna)
– założenie sondy żołądkowej

tel. 530-372-798

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. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarz-zabki.pl
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MCS

Miejskie Centrum
Sportu w Ząbkach

ZĄBKI

zaprasza wszystkie dzieci
ze szkół podstawowych na

Zawody Pływackie
na basenie
w Ząbkach
Startujemy 23 czerwca 2015 roku
o godzinie 9:00!
Zapraszamy wszystkie dzieciaki!
Do wygrania atrakcyjne nagrody.
Gwarantujemy świetną zabawę
i dużo sportowych emocji!

ZgłosZenia PrZyjmujemy
do 18 cZerwca
w biurze obsługi klienta 8:00-16:00
lub w szkołach u nauczycieli WF
Pływalnia
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Medal za zasługi dla rzemiosła polskiego

W

dniu 29 maja br. burmistrz Ząbek Robert Perkowski został odznaczony
prestiżowym Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za aktywną działalność w realizacji społeczno-zawodowych i gospodarczych zadań rzemiosła
a w szczególności za zaangażowanie we wsparcie procesu wdrażania Programu „Samorządowa Polska”.

To bardzo zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest tylko raz. Warto dodać, że
wyższym stopniem tej nagrody jest Szabla
Kilińskiego przyznana m.in. w 1999 roku papieżowi Janowi Pawłowi II, a w 2003 roku prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Uroczystość odbyła się w Płocku podczas
VI uroczystej sesji Rady Powiatu połączona
z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego.
Akt dekoracji ma charakter uroczysty,
obejmuje wręczenie medalu i dokumentu
stwierdzającego jego nadanie (legitymacji)
oraz przypięcie odznaki. Odznaczenia wręczyli: Jerzy Bartnik- prezes Związku Rzemiosła
Polskiego, dr Jacek Janiszewski – prezes Krajowego Funduszu Poręczeniowego sp. z o.o.
W Warszawie oraz Mieczysław Lipowski – prezes zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza,
Kurpii i Podlasia w Warszawie.
Przypomnijmy, że Jan Kiliński (1760-1819),
był mistrzem szewskim. Jak relacjonował paź
Stanisława Augusta Poniatowskiego: „Był to
człowiek wesołego humoru, przystojny, wzrostu średniego, dosyć ciała na sobie mający,
oczy czarne, nos orli, dosyć spory, pod którym
czarny jak heban wąs starannie utrzymany
(...). Nie posiadał wyższego wykształcenia, ale

miał zdrowy rozsądek, był rzetelny i poczciwy,
a nade wszystko przywiązany do ojczyzny”.
Gratulujemy Panu Burmistrzowi tak zaszczytnego wyróżnienia, które wpisuje się
w głęboki, szlachetny patriotyzm i budowanie
pozycji rzemiosła w Ząbkach a tym samym
w naszym kraju.
Joanna Wysocka
fot. arch. „Samorządowa Polska”

BURMISTRZ
M I A S TA Z Ą B K I

DARMOWE
PORADY PRAWNE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

podinspektor/inspektor
– Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w wymiarze 1/5 etatu
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki
www.bip.zabki.pl – „oferty pracy”.

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

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

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
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Wybieramy ławników

D

o końca października Rada Miasta Ząbki wybierze ławników do: Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
oraz Sądu Rejonowego w Wołominie. Zgłoszenia kandydatów
przyjmowane są do 30 czerwca bieżącego roku.

Ławnikiem może zostać wybrany ten,
kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność
gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia,
do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od
których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby
zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie
w więcej niż jednym sądzie.
Prawo zgłaszania Radzie Miasta Ząbki
kandydatów na ławników przysługuje:
– prezesom właściwych sądów,
– stowarzyszeniom, innym organizacjom
społecznym i zawodowym, zarejestrowanym na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz

SPRZEDAM
kawalerkę 30 m2
w centrum Ząbek, IV p.

tel. 501 146 776

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ w Ząbkach

– co najmniej pięćdziesięciu obywatelom
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru, w terminie do dnia
30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Zgłoszenia kandydatów na ławników
dokonuje się na karcie zgłoszenia, której
wzór stanowi załącznik do Rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca
2011 r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz
wzoru karty zgłoszenia, jest udostępniony
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta
Ząbki oraz na stronach: www.umzabki.bip.pl;
www.ms.gov.pl.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego
dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub
nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została
mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
wystawione przez lekarza, o którym mowa
w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.
zm.22), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach
1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem
zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dokonanego na karcie zgłoszenia przez
obywateli dołącza się również listę osób
zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny podpis każ-

dej z pięćdziesięciu osób zgłaszających
kandydata.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub
zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie
wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem
zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji
z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty
za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat
na ławnika.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika
sądowego przyjmowane są w godzinach
pracy Urzędu Miasta Ząbki w Biurze Obsługi
Interesanta (wejście A, pokój 6 na parterze)
do dnia 30 czerwca 2015 r. Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro
Rady Miasta Ząbki tel. 22 – 51 09 712.
WAŻNE: Zgłoszenia kandydatów, które
nie spełniają wymogów określonych
w ustawie i rozporządzeniu lub wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.
Kartę wraz ze złożonymi dokumentami
podmiot zgłaszający kandydata na ławnika
lub kandydat, który nie został wybrany na
ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia
przeprowadzenia wyborów. W przypadku
nieodebrania dokumentów podlegają one
zniszczeniu przez komisję powołaną przez
radę gminy w terminie 30 dni po upływie
wyżej wymienionego terminu.
Informacja przygotowana na podstawie:
Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dziennik Ustaw
z 2015 r. pozycja 133 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie
szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin
kandydatów na ławników oraz wzoru karty
zgłoszenia (Dziennik Ustaw Nr 121, pozycja
693).

POSZUKUJĘ Pani Jolanty Bednarek (ok. 60 lat) Córki Jana Bednarka

500 m2 – ul. Mickiewicza,

Rodzina mieszkała wcześniej w Ząbkach. Ostatnio Jan Bednarek mieszkał
w Nieborowie. Zmarł w 1986 r. Sprawa dot. spadku.

tel. 606 466 001

tel. 505-910-606
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Młodzi ząbkowanie z wizytą w Urzędzie

W

raz z wiosną do urzędu zawitały dzieciaki z ząbkowskich szkół i przedszkoli. Od połowy kwietnia do połowy maja mieliśmy okazję gościć w Urzędzie grupy: 0c ze
Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z panią Małgorzatą Walach,
0a z paniami Jolantą Leszczyńską i Marią Karolak, grupy 0a i Ob z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Popiełuszki
w Ząbkach z paniami Joanną Zielińską i Anną Sułek oraz
grupę cztero- i pięciolatków z niepublicznego przedszkola „Pinokio” w Ząbkach z paniami Moniką Rekus i Joanną
Kryczką. Odwiedziły nas także 6-cio latki z „Pinokia” oraz
klasa 0f ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

Dzieci oprowadzała po urzędzie sekretarz miasta Patrycja Żołnierzak, wspomagana przez Agnieszkę Przywózkę z referatu
oświaty oraz Iwonę Potęgę z biura promocji.
Dzieci rozpoczynały zwykle swoją
wycieczkę po urzędzie od obejrzenia sali
ślubów im. Fryderyka Antoniego Haydera.
Tam mogły wygodnie rozsiąść się za stołem,

który służy miejskim radnym do posiedzeń
sesji rady miasta i poczuć się przez chwilę
jak radni. Dowiedziały się, że właśnie tutaj
odbywają się śluby oraz sesje rady miasta.
Stamtąd dzieci udały się do referatu oświaty
i polityki społecznej, gdzie dowiedziały się
m.in. o tym komu przysługuje karta dużej
rodziny i jak taka karta wygląda. Potem odwiedziły tzw. „darmobus” – pomieszczenie,
gdzie wydaje się karty mieszkańca „Jestem
z Ząbek”. Następnie udały się do gabinetu
burmistrza, gdzie zostały powitane przez
burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego,
a także zastępcę burmistrza Artura Murawskiego. W gabinecie burmistrza było bardzo
interesująco. Uwagę dzieciaków przyciągnęła kolekcja modeli samolotów, ale także
wszechobecne zdjęcia, grawertony i puchary. Burmistrz pokazał swoim gościom flagi:
Polski, Unii Europejskiej i Województwa Mazowieckiego, a także klucz do bram miasta,
który wisi w jego gabinecie. Zwrócił się także
do dzieci z prośbą, aby udały się na wycieczkę do miasta i poszukały bramy, do której ten
klucz będzie pasował. Dzieci bardzo chętnie
przystawały na propozycję. Po serii różnych

zagadek dotyczących
miasta, które zadawał
burmistrz, wszystkie
dzieciaki otrzymały
nagrody w postaci notesików lub kredek
promocyjnych miasta. Po tej pełnej emocji
wizycie, dzieci odwiedziły pokój, w którym
można otrzymać worki do segregacji śmieci. Następnie
udały się na
wieżę, gdzie
w referacie finansów odbyło
się pamiątkowe pieczętowanie kartek
oraz niszczenie
niepotrzebnych
dokumentów,
co dzieciom
bardzo się podobało. Nie oceniona okazała się wizyta
w Straży Miejskiej. Strażnicy opowiedzieli o pilnowaniu
porządku i bezpieczeństwa mieszkańców

oraz o mandatach, jakie za nieprzestrzeganie tego obowiązku mogą nałożyć. Potem
było oglądanie samochodu strażników i próby działania ich radia służbowego. Niektóre
grupy udały się jeszcze na podwórko obok
urzędu, aby zobaczyć maszyny do sprzątania
miasta. Wszystkie dzieci podczas urzędowej
wycieczki bawiły się świetnie. Zapowiadały,
że chętnie tu wrócą, a otrzymanymi informacjami podzielą się z rodzicami. Podczas tego
wycieczkowego zwiedzania, na bieżąco były
robione zdjęcia, na których można zobaczyć
jak fajnie bawiły się dzieciaki i jak sympatycznie były przyjmowane w poszczególnych
pokojach.
Zarówno dla dzieci, jak i dla urzędników były to bardzo miłe i jednocześnie pouczające wizyty. Dzieci dowiedziały się, jak
funkcjonuje Urząd i Straż Miejska i co tu
można załatwić a urzędnicy, napełnili „baterie” dobrym humorem oprowadzanych
milusińskich.
Iwona Potęga
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Wystawa Teresy Putowskiej
w Ząbkach

W

1936 roku w Ząbkach w domu przy ulicy Wojska
Polskiego przyszła na świat artystka malarka Teresa
Putowska, której prace będziemy mogli podziwiać na wystawie plenerowej 14 czerwca, w Parku Miejskim, podczas
pikniku „Zdrowie i Bezpieczeństwo”.

Teresa Putowska pierwsze lata życia
1972, 1980), „Warszaspędziła w Ząbkach. Mieszkała z rodzicami
wa w Sztuce” w Domu
w domu wybudowanym w 1932 roku przez jej
Artysty Plastyka (1969
babcię – Bronisławę Chomańską z domu Goi 1975), a niedawno na
lińską (primo voto Olszewska). Po wybuchu
Międz ynarodowym
II Wojny Światowej w celu uniknięcia represji
Biennale Malarstwa
wojennych została wywieziona do wsi Telaki
i Tkaniny Unikatowej
koło Sokołowa Podlaskiego. Koniec wojny
„Eko-Balt” w Gdyni
spędziła jednak w Ząbkach, gdzie ukończyła
(2009.) Prace autorstwa
IV klasę w naszej „jedynce”. Lata powojenne
Teresy Putowskiej (goto ze względu na charakter pracy ojca – Tadebeliny, obrazy olejne
usza Putowskiego, wielokrotne przeprowadzi akwarele) znajdują się
ki z rodzicami po całej Polsce. Po ukończeniu
m.in. w zbiorach: Biblioszkoły średniej zamieszkała na stałe w Gdańteki Narodowej, Minisku u cioci Marianny Putowskiej. Tam zaczęła
sterstwa Kultury i Dziesię jej przygoda ze sztuką. Rozpoczęła studia
dzictwa Narodowego,
na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk PlastyczCentralnego Muzeum
nych (obecnie ASP) w Gdańsku, na kierunku
Włókiennictwa w Łodzi.
Architektura Wnętrz – absolwentka
roku 1961. W 1965 roku wróciła na
studia na czwarty rok PWSSP na
Wydział Malarstwa, ze specjalizacją
tkanina. W latach 1965-67 studiowała w pracowniach u profesorów:
Stanisława Teisseyre’a, Jacka Żuławskiego i Józefy Wnukowej. Teresa
Putowska-Ciechanowicz obroniła
dyplom w 1967 roku. Po zakończeniu studiów zamieszkała z mężem
w Warszawie.
Od 1968 jej prace były prezentowane na wielu wystawach
indywidualnych i zbiorowych,
krajowych i zagranicznych, m.in.
w takich miejscach jak: Klub Polski
w Tuluzie (1974), Galeria Krytyków
„Pokaz” (1998), Wystawy Okręgu
Warszawskiego w Zachęcie (1968, Ciężkie kłosy – akwarela (1990)

Pani Magdalena Hniedziewicz, krytyk
sztuki z Zielonki, tak napisała o akwarelach
naszej ząbkowianki: „Teresa najwięcej i chyba
najchętniej maluje akwarelami. Bezpośrednio
w plenerze, na dużych, wilgotnych arkuszach
papieru. Taka akwarela wymaga błyskawicznych i nieodwołalnych decyzji. Tu każde dotknięcie pędzla jest ostateczne i nieodwołalne. Nie ma czasu na zastanawianie się, nie
ma możliwości zmian czy poprawek. Nie ma
też miejsca na drobiazgowość, na szczegóły.
Tak malowany pejzaż musi być syntetyczny,
sprowadzony do zasadniczych plam barw-

Lipcowe gałęzie – akwarela (2001)

nych, zbudowany z wybranych
i odpowiednio zinterpretowanych
elementów oglądanego świata.
I takie są akwarelowe pejzaże Teresy Putowskiej. A jednocześnie są
przecież liryczne, poetyckie, czasem ekspresyjne – zawsze budowane miękką, rozlewającą się plamą
barwną o zatartych konturach.”
W niedzielę 14 czerwca we
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ząbek zaprezentujemy podczas plenerowej wystawy wybrane
akwarele Pani Teresy. Około godziny
14:00 będzie także możliwość spotkać się i porozmawiać z artystką.
Serdecznie zapraszamy do Parku
Szuberta.
Mirosław Sobiecki
www.HistoriaZabek.pl

Sklep Auto Części
Szybka wymiana:
- oleju i ﬁltrów
- akumulatorów
- tarcz i klocków
hamulcowych

Port w Jastarni – obraz olejny (1971)
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Dzień dziecka nad wodą

W

ielu ludzi zastanawia się, co może być pasjonującego w siedzeniu przez
kilka godzin nad wodą? Nie dość, że ryba nie bierze, to komary tną
i cierpną nogi... Ale jak powie każdy wędkarz łowienie pozwala człowiekowi
uciec w samotność, wyciszyć się. Wbrew pozorom, ryba wcale nie jest głupia,
a więc wędkowanie to także wyzwanie intelektualne.

31 maja br. tradycyjnie na zielonkowskich gliniankach odbył się Wędkarski Dzień
Dziecka oraz pokaz ratownictwa medycznego i ratownictwa pożarowego w wykonaniu
jednostek Straży Pożarnej z Ząbek i z Zielonki.
W zawodach wędkarskich udział wzięło 110
dzieci w dwóch grupach wiekowych: 7-10
lat i 11-14 lat, w tym także 18-cioro dzieci
Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach. Dzieci biorące
udział w zawodach dostały pamiątkowe medale, dyplomy i puchary.
Patronat nad imprezą objęli: Burmistrz
Miasta Ząbki Robert Perkowski oraz Burmistrz
Miasta Zielonka Grzegorz Dudzik.
Organizatorem wydarzenia byli
Koło Nr 61 Polskiego Związku
Wędkarskiego w Ząbkach oraz
Koło Nr 23 w Zielonce.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 10:00 i trwały do południa.
Każdy z zawodników przy rejestracji losował nr stanowiska, a także otrzymał wiaderko z pełnym
wyposażeniem. O godzinie 12:00
odbyło się mierzenie ryb, które
za chwilę trafiły z powrotem do
wody ( płocie, liny i karasie). Jedno
z dzieci biorących udział w imprezie zapytane czy złowiło już swoją
wymarzoną rybę, odpowiedziało

rezolutnie: „Moja wymarzona ryba? Myślę, że
wciąż na mnie czeka.” W imprezie wziął udział
aspirant sztabowy Tomasz Sitek z Komendy
Powiatowej Policji w Wołominie, który zaprezentował dzieciom wciąż dla nich tajemniczy
radiowóz policyjny. Po zakończonej imprezie
była pyszna grochówka oraz tradycyjny grill.
Szczególne podziękowania organizatorzy
kierują do sponsorów wydarzenia, którymi
byli:
– Sklep Zoologiczno-wędkarski SŁAWEX
– Sklep spożywczy „U Walczaków”
– MTM Tadeusz Szczepiński Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych
– Góral-Bud Spółka Cywilna Zbigniew i Stanisław Lisek
– B&C Broplast Cukry Hurtownia Słodyczy
Łomianki
– Księgarnia Orla Piotr Orłowski
– Restauracja „U Pietrzaków”
– Sklep wędkarski „Robal”
– Delikatesy Piotr i Paweł
Jesteśmy przekonani, że tradycja spędzania Dnia Dziecka nad wodą podczas zawodów
wędkarskich jest nie tylko elementem edukacji ale ogromną frajdą dla milusińskich i ich rodziców. Czekamy na podobne zawody za rok.
Joanna Wysocka
foto Bogdan Śladowski
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Noc Indiańska w Szkole Podstawowej nr 2

22

maja 2015 roku klasy 5d i 5e wybrały się na wycieczkę do wioski indiańskiej.

Zaczęło się zwyczajnie. Obie klasy miały
cztery lekcje zgodnie z planem, następnie
o 11.30 wszyscy ruszyli do domu, aby przygotować ekwipunek potrzebny na wycieczkę oraz na zaplanowane potem-nocowanie
w szkole.
O 13.00 wszyscy punktualne zebrali się
pod naszą szkołą niosąc pod pachami karimaty, śpiwory oraz inne potrzebne przedmioty.
Zostawiliśmy je w przydzielonych salach a następnie autokarem wybraliśmy się w jednogodzinną podróż do położonej w niewielkiej
wsi Borzychy Wioski Indiańskiej.
Czekała tam na nas pani przewodnik,
która szczegółowo opisała nam życie Indian,
ich obowiązki oraz kulturę. Pokazywała nam
przedmioty z życia codziennego oraz broń,

jaką się posługiwali. Po prezentacji pani
nauczyła nas krótkiej piosenki plemiennej tańczonej wokół ogniska przy ważnych ceremoniach.
Kolejnym punktem było tworzenie
naszyjników oraz amuletów na szczęście, robionych z kolorowych koralików
oraz włóczki. Po rękodzielniczej części
odwiedzin opiekę nad nami przejęła
inny przewodnik, który zaprowadził
nas na tor przeszkód. Składał się on
między innymi: z liny nad przepaścią,
jamy niedźwiedzia, slalomu oraz pajęczych nici. Następnie podzieliliśmy się
na 2 grupy. Jedna z nich poszła strzelać

z łuku natomiast druga rzucać obręczami na
rogi bizonów, po pewnym czasie wymieniły
się stanowiskami. W tych samych składach
zaczęły się pomniejsze rywalizacje, czyli łowienie drewnianych ryb oraz zwijanie węży
na sznurach. Kiedy wszyscy byli już zmęczeni rozpoczęło się pieczenie kiełbasek oraz
chleba.
Zwieńczeniem wycieczki było nauczenie
się tańca ludowego tańczonego na świętach
Pow-Pow. W drogę powrotną, pomalowani
w barwy indiańskie wyruszyliśmy około 19.00
a kiedy dotarliśmy do szkoły szybko przebraliśmy się w przygotowane wcześniej indiańskie
stroje i udaliśmy się na małą salę gimnastyczną. Przy okazji wejścia dostawaliśmy swoje
plemienne imiona jak np.: Piękny Dzień lub
Czerwona Błyskawica. Obejrzeliśmy
krótką prezentację na temat Indian
a następnie każdy z nas dostał kartę,
z której pomocą trzeba było rozszyfrować nazwę naszego plemienia.
Po przedstawieniu się zabraliśmy
się do robienia totemu naszego plemienia, wszystkie wyszły przepięknie.
Miłym i smacznym „przerywnikiem”
w pracy była pizza, którą zjedliśmy
z apetytem. Przy ognisku odtańczyliśmy tańce plemienne i wypaliliśmy
fajkę pokoju, która co prawda była
Quizem na temat Indian, ale nikt nie

narzekał, bo za poprawną odpowiedź dostawało się cukierka. Potem odbyły się krótkie
zawody sportowe – przeciąganie liny.
Aż w końcu nadeszła najbardziej wyczekiwana chwila wieczoru: szukanie skarbu!
Wskazówki porozrzucane były po całej powierzchni szkoły, również na dworze, więc

nie było to proste zadanie. Jednak z pomocą
rodziców i poszlak udało nam się dotrzeć do celu.
Owym skarbem był napis zrobiony
z kawałków puzzli zbieranych przy zgadywaniu kolejnych zagadek a brzmiał
on tak.: „Największym skarbem jest
przyjaźń i dobra zabawa”. Uwierzcie mi,
że nikt się tego nie spodziewał, ale mimo
wszystko za sam udział dostaliśmy drobne upominki takie jak: batony, cukierki,
„uśmiechnięte buziaki”- magnesy oraz
śmieszne długopisy.
Po podsumowaniu ruszyliśmy do
klas, gdzie przebraliśmy się w stroje na
imprezę, która trwała do 3 nad ranem.
Niektórzy wybrali oglądanie filmów
w „sali kinowej”. Po zakończeniu długo
jeszcze gadaliśmy a około 4-5 nad ranem poszliśmy spać. Obudzono nas za dziesięć ósma
i prędko ruszyliśmy na śniadanie. Po posiłku
udaliśmy się na sprzątniętą już salę gimnastyczną, gdzie dostaliśmy Patent Indiański za
uczestnictwo w wspólnej zabawie.
Wszyscy byli zachwyceni zorganizowaną
imprezą, była ona tematem wielu rozmów
kolejnych dni.
Nina Andrzejczyk kl.5d
Serdecznie dziękujemy Rodzicom z klasy 5d
i 5e za ogromne zaangażowanie, wielką pomoc i fantastyczną zabawę w klimacie indiańskim.
Wychowawczynie klas 5d i 5e
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Azjatyccy goście w ząbkowskiej „dwójce”

11

maja naszą szkołę odwiedzili studenci z odległego zakątka
świata- a dokładniej z samej Azji! Jak się dowiedzieliśmy
Ben, Chi Chein i Chloe- bo tak nazywali się nasi goście, należą do
jednej z największych organizacji studenckich na świecie AIESEC,
która ma na celu kształcenie przyszłych liderów, zdobywanie doświadczenia poprzez udział w międzynarodowych stażach. W ramach owej współpracy zostali zaproszeni właśnie do Polski.

Obcokrajowcy podczas tygodniowego
pobytu w murach naszej szkoły przybliżyli
nam swoje rodzinne strony- a mianowicie –
Hongkong, Singapur i Malezję. Zastanawiacie
się pewnie, jak się z nimi porozumiewaliśmy?
Otóż rzecz jasna posługiwaliśmy się językiem
angielskim. W przypadku jakichkolwiek trudności komunikacyjnych z pomocą spieszyli
nasi wspaniali nauczyciele języka angielskiego, którzy byli również opiekunami zagranicznych gości.
Studenci z Azji odwiedzili wiele różnych
klas. Pokazywali nam ciekawe prezentacje
dotyczące nie tylko swoich krajów, ale też
nich samych. Dowiedzieliśmy się co nieco
o kulturze i panujących u nich tradycjach.
Co więcej, uczyli nas liczenia do dziesięciu
w swoim języku. Choć nie było to proste,
z wielkim entuzjazmem ćwiczyliśmy te zawiłe
nazwy i rysowaliśmy skomplikowane, ale cie-

kawe znaki. Na pamiątkę otrzymaliśmy kartki
z naszymi imionami zapisanymi właśnie po
chińsku. W ramach podziękowania niektórzy
uczniowie usiłowali nauczyć naszych gości
kilku podstawowych zwrotów w naszym ojczystym języku. Mimo iż wymowa polskich
słów nie była dla nich prostym zadaniem,
z ochotą podejmowali je. Nic więc dziwnego,
że Ben, Chi Chein i Chloe szybko zyskali naszą
sympatię. Na przerwach wszyscy „przybijali
im piątkę”, z uśmiechem na twarzy witali
radosnym „Hello”.
Nie mogąc przepuścić takiej okazji,
uczennice z koła dziennikarskiego zadały
naszym gościom kilka pytań. W krótkiej rozmowie dowiedziały się, że są to młodzi studenci inżynierstwa, w wieku od 19 do 22 lat.
Podobnie jak wielu z nas, lubią oni w wolnych
chwilach słuchać muzyki, czytać czy ćwiczyć
m.in. jogę. Ich podróż do naszego kraju trwa-

ła niezmiernie długo, bo prawie 20 godzin.
Przyznali jednak, że było warto, gdyż bardzo polubili zarówno nas, jak również nasze
miasto, a pobyt w Szkole Podstawowej nr 2
w Ząbkach na długo zapadnie w ich pamięci.
My również mamy podobne odczucia.
Sądzimy, że wizyta azjatyckich gości była
niezwykłą okazją, żeby przełamać nieśmiałość
i bariery językowe. Pozwoliła nam ona sprawdzić, czy i jak wiedzę zdobywaną podczas
zajęć można wykorzystać w praktyce, w codziennej sytuacji. Co więcej, przekonaliśmy
się, że warto uczyć się języków obcych, być
otwartym na innych ludzi, poznawać nowe
kultury. Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze niejedna grupa zagranicznych studentów
odwiedzi mury naszej szkoły.
Uczniowie z koła dziennikarskiego pod
kierunkiem Justyny Wujek

W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II

N

auczyciele katecheci wraz z uczniami ze szkolnego koła
misyjnego i muzycznego przygotowali program, który
oglądaliśmy 22 maja w Szkole Podstawowej nr 2.
Nauczyciele katecheci zadbali o to, by
pamięć obchodów I rocznicy kanonizacji ubogaciły dodatkowe akcenty:
– konkurs recytatorski poezji religijnej;

– liczny udział uczniów
(61 os.) w olimpiadzie wiedzy o Św.
Janie Pawle II;

– pokazy prezentacji z życia i pontyfikatu;
– projekcje filmów o tematyce papieskiej;
– festiwal piosenki religijnej pod tym samym
hasłem.
W programie papieskim uczniowie recytowali słowa poezji, wypowiedzi i wspomnienia o Świętym przeplatane pięknymi
utworami muzycznymi. Spotkanie było wzruszającym wspomnieniem i zaproszeniem do
pójścia drogą, którą nam ukazywał Ojciec
Święty.
M. Chudzik
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30

maja w Zespole Szkół Katolickich po raz kolejny cała społeczność
szkolna – uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się, by wspólnie
świętować Dzień Rodziny. Zgodnie z tradycją dzień ten obchodzony jest
w formie rodzinnego pikniku, podczas którego można wziąć udział w rozmaitych aktywnościach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów. To niepowtarzalna okazja, by wspólnie rozmawiać, grillować, bawić się i rywalizować
w czasie emocjonujących meczów piłki nożnej na trawie. Smakosze słodkości
mogli spróbować wykwintnych ciast upieczonych przez rodziców. Piękna pogoda sprawiła, że wszyscy bawili się wyśmienicie.

niechaj narodowie wżdy postronni znają ,

iż ząbkowianie nie gęsi , iż swą przeszłość mają

Ząbki mają
co najmniej 450 lat

Fragment ze współczesnego przedruku Lustracji Województwa Mazowieckiego z 1565 roku

I

lu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że korzenie naszego miasta sięgają XVI
wieku? Ilu z nas potrafi wymienić nazwiska zasłużonych osób dla Ząbek?
Oto historia Ząbek w pigułce.

Nasze miasto wywodzi się ze wsi Wola
Zambkowa, która powstała już przed 1565
rokiem, jednak pierwszym znanym dokumentem wzmiankującym o niej jest Lustracja Dóbr
Królewskich z 1565 roku, czyli po prostu sprawozdanie ówczesnego urzędu skarbowego.
Na terenie obecnych „Ząbek Centralnych”
została założona wieś z nadania samego króla,
dlatego mówimy, że była to wieś królewska.
Człon Wola oznaczał, że osadnicy zakładający wieś byli zwolnieni z płacenia podatków,
a człon Zambkowa odwoływał się do jej
pierwszego wójta – Zygmunta Zambka. Po
okresie pozwalającym na rozwinięcie wsi,
ulga w postaci zwolnienia z płacenia podatków została odebrana i nazwa została zmieniona na Zambki, a później Ząbki.
Pierwsze blisko 300 lat to rozwój wsi
o podstawowym charakterze rolniczym.
Około 1827 roku właścicielami wsi zostali
hrabiowie Platerowie i od tego czasu mówi
się o Dobrach Ząbki. Platerowie zauważyli na
terenie Ząbek potencjał, jakim były surowce
naturalne i wybudowali pierwsze cegielnie.
Od tego czasu wieś zyskuje charakter rolniczo-robotniczy, tzn. obok gospodarzy uprawiających rolę, na terenie wsi powstają zabudowania mieszkalne przeznaczone dla robotników i inżynierów zatrudnionych w cegielni.
W 1905 roku czwartym właścicielem Dóbr
Ząbki został hrabia Adam Feliks Ronikier
i to właśnie on spowodował wręcz lawinowy
rozwój wsi. Rozbudował cegielnie. Wybudo-
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wał stację kolejową. Z księżną Michałową
Radziwiłłową w 1916 roku wybudował pierwszy drewniany kościół p.w. Św. Trójcy. W 1911
roku rozparcelował część swoich dóbr w celu
założenia „Miasta-Ogrodu Ząbki”. Efektem
realizacji idei miasta-ogrodu był napływ do
Ząbek inteligencji, która zamieszkała głównie
na terenie obecnej dzielnicy Parcele. To właśnie tutaj podczas II Wojny Światowej swoją
centralę miały ząbkowskie oddziały Armia
Krajowej. Po 1945 roku Dobra Ząbki zostały
skonfiskowane przez władze komunistyczne.
Równolegle do rozwoju wsi Ząbki powstały podwaliny dla późniejszej wsi Drewnica, obecnie dzielnicy Ząbek. W 1821 roku
Leon Drewnicki, właściciel wytwórni wódek
i miodów pitnych w Warszawie, zakupił pomiędzy wsiami Ząbki i Marki 300 hektarów
ziemi i założył folwark, od jego nazwiska
nazwany Folwarkiem Drewnica. Podkreślić
należy, że był to najnowocześniejszy folwark
w okolicy, a 250 hektarów bagien i nieużytków zostało dzięki pracom melioracyjnym
zamienione w grunty uprawne. Po upadku
Powstania Listopadowego major Drewnicki
musiał uciekać z kraju a jego dobra zostały
skonfiskowane przez cara. Część folwarku
została przekształcona w wieś Drewnica, a na
terenie zabudowań folwarcznych założono
schronisko dla sierot kozackich, tzw. Schronisko Mikołajewskie. W 1903 roku za sprawą
m.in. doktora Karola Rychlińskiego schronisko zostało kupione przez towarzystwo

opieki nad umysłowo chorymi i powstał istniejący do dziś Szpital Drewnica. W 1952 roku
Wieś Drewnica została włączona do wsi Ząbki
i powstała Gromada Ząbki, przekształcona
później w Osiedle Ząbki.
Oficjalnie 6 grudnia 1967 roku osiedle
Ząbki wraz ze wsią Drewnica zostało przekształcone w Miasto Ząbki – za dwa lata będziemy mogli obchodzić 50 rocznicę nadania
praw miejskich.
Oprócz hrabiego Ronikiera, majora Drewnickiego i doktora Rychlińskiego należy
wspomnieć jeszcze o kilku znaczących nazwiskach związanych z Ząbkami. Pierwszym
jest urodzony w Ząbkach światowej sławy
botanik Michał Szubert – założyciel ogrodu
botanicznego w warszawskich Łazienkach.
Kolejnym niech będzie ksiądz Jerzy Popiełuszko – w parafii Św. Trójcy pełnił swoją
pierwszą posługę wikariusza. Następnie Ludwik i Halina Tulińscy – dowódcy ząbkowskich oddziałów Armii Krajowej. Fryderyk
Hayder – artysta malarz. Doktor Władysław
Popkowski – budowniczy i dyrektor przychodni na Orlej. Komandor porucznik Adam
Leszycki – lekarz z powołania. Oczywiście nie
można pominąć generała Władysława Sikorskiego, wiceprezydenta Warszawy Mieczysława Jankowskiego i wielu, wielu innych.
Nasze Ząbki to nie tylko sypialnia Warszawy. Nasze Ząbki to samodzielne Miasto z bogatą i jeszcze w wielu obszarach nie odkrytą
historią, z której możemy być dumni i z podniesioną głową mówić: Jestem z Ząbek!
Mirosław Sobiecki
www.HistoriaZabek.pl
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Warsztaty językowe
w SP1

W

dniach od 11 do 22 maja w Szkole Podstawowej
nr 1 odbyły się warsztaty językowe, prowadzone
w j. angielskim przez studentów z innych krajów. Gościliśmy u siebie Amana z Indii, Maezel z Filipin oraz Erica
i Anthoniego z Hongkongu. Były to niezwykłe zajęcia,
podczas których odwiedziliśmy Azję i zapoznaliśmy się
z kulturą tamtych krajów. Dowiedzieliśmy się, jak ludzie tam żyją, co jedzą, jakie
mają tradycje i obyczaje, jakie
uprawiają sporty. Mieliśmy
również okazję nauczyć się
różnych słów w języku hindi
czy chińskim.
Ten dwutygodniowy pobyt
zagranicznych wolontariuszy
w naszej szkole był bardzo wartościowy i inspirujący. Bezpośredni
kontakt z nimi zmniejszył dystans
do ludzi z innych kultur. Myślę, że
w przyszłości będziemy organizować takie akcje, ponieważ było
to dla nas bardzo ubogacające
wydarzenie.
E. Kozłowska
nauczycielka jęz. ang.

„Polskie Radio dzieciom”
w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Skrzat”

K

adra Pedagogiczna pracująca w przedszkolu „Skrzat” od zawsze starała się
uatrakcyjnić dzieciom codzienne zajęcia. W każdym roku nasza placówka
aktywnie włączała się w różne innowacyjne projekty – wszystko po to, by
małe Skrzaty z chęcią i uśmiechem przychodziły do nas każdego dnia. W maju
2015 roku z ogromnym entuzjazmem dołączyliśmy więc do kolejnego, ciekawego programu i zaczęliśmy współpracę z Polskim Radiem.

Jesteśmy jedną z siedemdziesięciu
placówek w Polsce, która zaangażowała
się w promowanie inicjatywy nowego
programu Polskiego Radia – Polskiego
Radia Dzieciom. Jest to pierwszy ogólnopolski program zapewniający bogatą
i wszechstronną ofertę audycji kierowanych do dzieci i rodziców, nadawany
bez reklam. Na czym polegać będzie
współpraca z radiem? Nauczyciele podczas prowadzonych z dziećmi zajęć będą
pokazywać najmłodszym, na czym polega obcowanie z radiem, zaszczepiając
im ciekawość tej formy odbioru treści.
Mając na względzie wpisanie się oferty

programowej radia dla dzieci w założenia podstawy programowej wyznaczanej przez MEN, współpraca ta zakłada
stworzenie pasm edukacyjnych, których
tematyka oraz formuła stanowić będzie
ciekawe i atrakcyjne narzędzie edukacyjne. Założeniem jest stworzenie siatki
pasm i konkretnych audycji w tematyce
wcześniej uzgodnionej i odpowiadającej
zapotrzebowaniu na określone treści,
tak aby nauczyciele mogli przygotować
rozwinięcie tematu audycji w oparciu
o własne materiały.
Tak więc nauczyciele mając na uwadze swoje plany pracy wychowawczej

będą mieli istotny wpływ na to, co dzieci będą mogły usłyszeć w radio. Oferta
Polskiego Radia Dzieciom jest bardzo
bogata, więc każde dziecko z pewnością
znajdzie coś dla siebie. Radio dba również o potrzeby rodziców, oferując im audycję poradnikowe z udziałem uznanych
ekspertów. Więcej informacji na temat
tego ciekawego programu i bogatej oferty Polskiego Radia dzieciom znajdziecie
Państwo na stronie internetowej dzieci.
polskieradio.pl.
Anna Boruc
Nauczyciel PP3
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Pozycja

Dokończenie ze str. 1
na głowę. Po niespodziewanym ciosie piłkarze
GKS-u podnieśli się dopiero pod koniec pierwszej
połowy, strzelając w 38 minucie bramkę z rzutu
karnego. Radość gości nie trwała jednak długo.
Kolejnego karnego, tym razem dla Dolcanu, na
bramkę w 44 minucie zamienił Paweł Tarnowski,
pozbawiając gości wszelkich złudzeń.
W drugiej połowie wynik już się nie zmienił.
Dolcan dopisał do swego konta kolejne 3 punkty.
W 34 meczach nasi piłkarze zdobyli 50 pkt,
zdobywając 43 gole, tracąc 39.
Wyniki te uplasowały Dolcan na bardzo wysokim 6 miejscu, wyprzedza on m.in. takie drużyny
jak GKS Katowice czy Arka Gdynia.
Najlepszym strzelcem naszej drużyny został
Grzegorz Piesio.
Strzelcy Dolcanu w sezonie 2014/2015:
7 – Grzegorz Piesio,
6 – Damian Świerblewski,
5 – Michał Bajdur, Rafał Grzelak,
4 – Szymon Matuszek, Paweł Tarnowski,
3 – Tomasz Chałas,
2 – Damian Kądzior, Kamil Mazek,
1 – Daniel Gołębiewski, Adrian Łuszkiewicz, Patryk
Mikita, Norbert Neumann

Zespół

W

D

L Pts SF SA +/-

1

(1)

KGHM Zagłębie Lubin

34 23

8

3

77 57 20 37

2

(2)

Termalica Nieciecza

34 22

7

5

73 60 26 34

3

(3)

Wisła Płock

34 20

9

5

69 50 25 25

4

(4)

Olimpia Grudziądz

34 15

8

11 53 46 37

5

(6)

Chojniczanka Chojnice

34 13 11 10 50 50 37 13

6

(8)

Dolcan Ząbki

34 12 14

8

50 43 39

4

7

(5)

OKS Stomil Olsztyn

34 12 13

9

49 47 47

0

8

(7)

GKS Katowice

34 14

14 48 44 41

3

9

(9)

Wigry Suwałki

34 12 11 11 47 36 37

-1

10

(10)

Arka Gdynia

34 10 13 11 43 38 39

-1

11

(13)

Chrobry Głogów

34 10 11 13 41 41 45

-4

12

(11)

Miedź Legnica

34 11

16 40 44 45

-1

13

(12)

Bytovia Bytów

34 10 10 14 40 39 45

-6

14

(15)

Sandecja Nowy Sącz

34

9

8

17 35 40 55 -15

15

(17)

Pogoń Siedlce

34

7

9

18 30 34 53 -19

16

(16)

GKS Tychy

34

6

10 18 28 31 56 -25

17

(18)

Widzew Łódź

34

4

10 20 22 25 58 -33

18

(14)

Flota Świnoujście

34

9

9

Awans do II Ligi Kobiet !!!

30

maja odbył się mecz ligowy pomiędzy GKS Tygrys Huta Mińska a UKS
Ząbkovia Ząbki. Nasze zawodniczki wygrały go 2:3, zapewniając sobie awans do II ligi.

Wynik spotkania otworzyła w 17 minucie
Iga Kowalczyk (asysta: Eliza Domańska), przed
przerwą dziewczyny z Tygrysa zdążyły wyrównać. W trzy minuty po wznowieniu gry na
listę strzelczyń wpisała się Nikola Karczewska
(asysta: Iga Kowalczyk), a w 78 minucie meczu do bramki naszych przeciwniczek trafiła
Magda Górecka (asysta: Nikola Karczewska).
W doliczonym czasie gry Tygrys strzelił swoją
drugą bramkę.
Mecz był ciężki (nasze przeciwniczki grają
bardzo fizycznie), a my mieliśmy okrojony
skład (na ławce tylko trzy zawodniczki, z których tylko jedna nadawała się do gry – pozo-

Pl

stałe dwie były kontuzjowane). Dziewczyny
pokazały ducha walki, zaangażowanie w grę
i wygrały.
Awans do drugiej ligi w pełni zasłużony: na 15 meczy 14
wygranych i jedna porażka,
w bramkach 114:18 !!!

6

7

9

16 36 26 46 -20

Krawczyk,Magda Kuch, Iza Kwapiszewska,
Ania Lepa, Dominika Stankowska i Paulina
Szyszka
Rezerwowe (kontuzjowane): Klaudia Buczek i Ola Ferens
Trenerzy: Jarosław Dobrowolski i Krzysztof
Goławski
Beata Komosińska-Ferens
UKS Ząbkovia Ząbki

Skład UKS Ząbkovia Ząbki: Ania Dobosz (bramkarka),
Eliza Domańska (50 – Natalia Królska), Magda Górecka,
Nikola Karczewska, Iga Kowalczyk (kapitan), Klaudia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU – Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29
o powierzchni 11 426 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4
Przetarg odbędzie się dnia 14.07.2015 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 303 253 zł (netto).    Wadium: 230 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.07.2015 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744
do 748 w godzinach pracy urzędu.

14

Ogłoszenia

www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ

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 Wołominie 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 określonych 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 asfaltowej – 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 kalendarzowego. 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 możliwością 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 usługowego 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 ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator 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 uzyskanie 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 Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 51 09 744/746 w godzinach pracy urzędu.
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ZAPOWIEDZI

www.zabki.pl

Piknik Zdrowie i Bezpieczeństwo
– 14 czerwca 2015 r. – Zapraszamy do współpracy!

W

zorem lat ubiegłych, w tym roku także organizujemy piknik w Parku Miejskim. Tegorocznym tematem
przewodnim będzie zdrowie i bezpieczeństwo.

Jesteś studentem i jeszcze nie wiesz, gdzie odbędziesz praktyki?
– masz okazję poznać i zacząć działać w lokalnej społeczność!

Studencie, Uczniu, Wolontariuszu!
Masz ciekawe pomysły i chęć do pracy?
Chciałbyś zaangażować się w pracę dla innych?
Chcesz uczestniczyć w organizacji imprez kulturalnych i sportowych?

Prowadzisz firmę, która chciałaby wziąć udział w pikniku
i pokazać mieszkańcom czym się zajmuje?
– skontaktuj się z nami poprzez Facebooka https://www.facebook.com/tpzorgpl lub mailowo: tpz@tpz.org.pl

14.06.2015

FOTOGRAFICZNA

WYSTAWA

PARK
MIEJSKI Beata i
ZĄBKI Maciej

START 13.00 Lenart
organizator
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