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21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a
siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgromadzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz radni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.
Uroczystość rozpoczęto
odczytaniem fragmentu
Ewange−
maja 2012r.
ISSN 1427-3717
www.zabki.pl
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie

ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Dolcan Ząbki zostaje w I lidze
W tym sezonie nasza drużyna
dość długo znajdowała się wśród
drużyn zagrożonych spadkiem
do II ligi. Ostatnie spotkania
pozwoliły nie tylko odrobić
straty, ale również zapewnić sobie
utrzymanie się w lidze, nie czekając
w niepewności do ostatniej chwili.
Ostatnie spotkanie z Olimpią
Grudziądz, które zostanie rozegrane
27 maja, na własnym boisku zapowiada się bardzo dobrze. Nie
powinna to być zaciekła walka o
przetrwanie ale popis ładnej gry.
Zdobycie kompletu punktów

może dać awans o kilka pozycji w tabeli. Swoją walkę prowadzi też najlepszy snajper
ząbkowskiej drużyny, który aktualnie zajmuje 3 miejsce wśród najskuteczniejszych piłkarzy mijającego
sezonu. Maciej Tataj był już królem
strzelców I ligi. Nikt nie miałby
zapewne nic przeciwko, aby ten
wyczyn powtórzył i tym razem.
To, co charakterystyczne dla
naszej drużyny to jej nieobliczalność.
Dotychczasowe występy pokazały,
że Dolcan potrafi wygrywać z najlepszymi, by kilka dni później przegrać
z najsłabszą drużyną. Z jednej strony
może to być dowód na olbrzymi
potencjał drużyny, z drugiej zaś brak
tzw. zimnej krwi, przez co drużyna
łatwo traci wypracowaną wcześniej
pozycję.
Miejmy nadzieję, że przyszły
sezon będzie nie tylko walką o utrzymanie się w lidze, ale będzie bardziej
ofensywny w wykonaniu naszej
drużyny, a tymczasem zapraszamy na najbliższe spotkanie, które
odbędzie się na ząbkowskim stadionie, 27 maja, o godz. 17.00.
red.
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XVI Festym Rodzinnyw Szkole Podstawowej
nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
2 czerwca 2012r. (sobota) w godz. 9.00 – 14.00
odbędzie się

XVI FESTYN RODZINNY
W programie m.in.:
- występy uczniów naszej szkoły
- taniec towarzyski
- laureaci konkursu piosenki „Ząbki 2012”
- pokaz aerobiku
- gry i zabawy zręcznościowe
- wręczenie nagród (godz. 12.20) laureatom konkursu
fotograficznego „Ząbki w czterech porach roku”
- kiermasz podręczników szkolnych
- pokaz straży pożarnej
- działająca kawiarenka i kuchnia (pyszna grochówka)
- loteria fantowa „Szczęśliwy los”. Do wygrania ROWER
oraz inne atrakcyjne nagrody (m.in. aparat fotograficzny,
sprzęt sportowy, zabawki itp.).
Zapraszamy mieszkańców Ząbek do wspólnej zabawy
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za włączenie się w przygotowanie oraz sponsorom,
a zwłaszcza Radzie Rodziców i firmie, która ufundowała
główną nagrodę w postaci roweru.
Organizatorzy festynu

www.zabki.pl

VII Festiwal Muzyki Chóralnej
Mater Misericordiae Ząbki 2012 r.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na VII Festiwal Muzyki
Chóralnej Mater Misericordiae, który odbędzie się 9 czerwca
br. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach przy ul. 11
Listopada 4.
W tegorocznej edycji weźmie udział 19 chórów z całej Polski.
Czekamy na Państwa!
Organizatorzy Festiwalu
Towarzystwo Kultywowania Muzyki Chóralnej ARS ANTIQUA
Federacja Caecilianum Oddział Warszawski
Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
Program Festiwalu:
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE CZ. I
1. 10.00 – Sonores /Świdwin
2. 10.15 – Fermata /Poznań
3. 10.30 – Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej /Warszawa
4. 10.45 – Endorfina /Warszawa
5. 11.00 – Varsoviae Regii Cantores
6. 11.15 – Laudate Dominum /Warszawa
7. 11.30 – Vox Familiae /Warszawa
8. 11.45 – Cantanti /Kobyłka
9. 12.00 – Echo /Wołomin
10. 12.15 – Lux Mea /Tłuszcz

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach serdecznie zaprasza
mieszkańców naszego miasta do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz udziału w spotkaniach: Dyskusyjnego Klubu
Książki i dla najmłodszych Klubu Malucha. Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców, którzy chcieliby w zaciszu biblioteki
podyskutowć o przeczytanych książkach, ale nie tylko. Klubowicze dyskutują także o filmach, spektaklach teatralnych ale też
poruszają tematy dnia codziennego. W bibliotece jest 4 stanowiska komputerowe dla czytelników z bezpłatnym dostępem do
Internetu, dzięki Fundacji Orange, która jest sponsorem Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach. Najmłodszych
czytelników 5-7 lat zapraszamy do Klubu Malucha, w którym
odbywają się co 2 tygodnie zajęcia literacko-plastyczne. Jeśli
chcą Państwo czynnie uczestniczyć w funkcjonowaniu biblioteki
zapraszamy na naszego bloga: www.bibliotekazabki.blox.pl
Informujemy, że w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień w soboty biblioteka będzie nieczynna.

Dorota Kaźmierska

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkach

wynajmie lokal usługowy o powierzchni 68 m2 w centrum Ząbek, tuż przy Urzędzie Miasta Ząbki, cena
najmu do ustalenia.
Spółdzielnia posiada również inne lokale do wynajęcia
o różnej powierzchni, posiada również powierzchnię
elewacji do wynajęcia pod reklamę cena 40zł / m2.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel:795566-500 w godzinach 9:00 - 17:00 lub adresem mail:
lukasz.buczynski@prosystemrp.pl
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11. 12.30 – Musica In Via /Olsztyn
12. 12.45 – Chór Akademicki Politechniki Radomskiej
------ 13.00 – przerwa
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE CZ. II
13. 13.30 – Camerata /Września
14. 13.45 – Zespół Wokalny Cantus /Częstochowa
15. 14.00 – Hajnowski Chór Kameralny
16. 14.15 – Ars Vocale /Olsztyn
17. 14.30 – Schola Cantorum Misericordis Christi /Biała Podlaska
18. 14.45 – Hejnał Mazańcowice / Mazańcowice
19. 15.00 – Sursum Corda /Warszawa
------ 15.15 – zakończenie przesłuchań
18:00 UROCZYSTA MSZA ŚW.
19:15 GALA WRĘCZANIA NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW

SAMORZĄD
ZAPOWIEDZI
ZAPOWIEDZI co słychać
www.zabki.pl
KOMUNIKATY
IwOGŁOSZENIA
www.zabki.pl
CO SŁYCHAĆ
KOMUNIKATY
Język
migowy
samorządach
KOMUNIKATY
IOGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
Ferie w Miejskiej
Bibliotece
dzieci
wBibliotece
wieku 5-9I(dla
lat)
Ferie (dla
w Miejskiej
dzieci w wieku 5-9 lat)
www.zabki.pl
www.zabki.pl
www.zabki.plZAPOWIEDZI

Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)
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Co nowego w Ząbkach?

O wiosennych spacerach, nowych inwestycjach i codziennych obowiązkach burmistrza - z Robertem Perkowskim - Burmistrzem Miasta Ząbki - rozmawiają Natalia Tarkowska i Angelika Łukaszewicz, uczennice klasy 6s.
W Ząbkach na dobre rozgościła się wiosna. Jakie miejsca w
naszym mieście zaproponowałby Pan na wiosenny spacer?
Przede wszystkim nasze piękne lasy. Tam jest najciszej,
najspokojniej - słychać przyrodę. Taki leśny spacer to doskonały
odpoczynek, relaks. A kto już nacieszy się wiosną w lesie, niech koniecznie wybierze się także na spacer ulicami Ząbek, najlepiej zygzakiem, żeby zobaczyć zarówno nowe inwestycje budowlane, jak i
miejsca wymagające remontu, na przykład ulice, które wyglądają
jak ser szwajcarski. Zachęcam do takich poznawczych spacerów,
zwłaszcza nowych mieszkańców Ząbek, którzy czasem nie wiedzą
nawet, że mamy w centrum miasta park, nie mają pojęcia, gdzie
mieści się Urząd Miasta albo stadion czy Miejski Ośrodek Kultury.
Żeby utożsamiać się z miastem i poczuć się w nim naprawdę jak u
siebie, trzeba je najpierw poznać.
Jakie atrakcje artystyczno-kulturalne czekają ząbkowian na
wiosnę? Jakieś festyny, koncerty?
Niestety, nie mam dla was dobrych wieści... Ten rok jest dla nas
wyjątkowo trudny. Musimy przede wszystkim myśleć o finansowaniu tego, co niezbędne. Myślę tu o utrzymaniu całej miejskiej
infrastruktury – utrzymaniu dróg, oświetlaniu ulic (taka ciekawostka: prawie milion złotych kosztował nas w zeszłym roku prąd do
oświetlenia ulic miejskich), dofinansowaniu szkół, przedszkoli,
komunikacji. Przy takiej ilości potrzeb pierwszoplanowych, imprezy kulturalne schodzą na plan dalszy. Dlatego nie znajdziemy w
tym roku pieniędzy na obchody czerwcowych Dni Ząbek.
Wiemy, że w Ząbkach szykuje się sporo zmian. Proszę
opowiedzieć nam o nowych inwestycjach.
Na początek wiadomość, która na pewno bardzo was ucieszy
– w tym roku chcemy zrobić boisko ze sztucznej, kauczukowej
nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 1. Poza tym zajmiemy
się tym „serem szwajcarskim”, o którym wspomniałem, i na wiosnę
połatamy wszystkie dziury. Na ulicy 3 Maja prace remontowe już
ruszyły. Mam też nadzieję, że uda nam się w tym roku wyłonić
wykonawcę i rozpocząć prace budowlane związane z tunelem
drogowym. To ważna inwestycja. Tym tunelem chcemy poprawić
bezpieczeństwo. Nie jest to zatem jedynie sprawa usprawnienia komunikacji. Kolejne przedsięwzięcie, które mnie bardzo cieszy, to
budowa „trybuny głównej”, czyli budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, popularnie zwanego
„Dolcanem”. W tym budynku będzie nowa siedziba MOK-u, nowa
siedziba MOSiR- u, siłownia, sala fitness, sala widowiskowa, restauracja, sale na zajęcia artystyczne, galeria. To wszystko powinno
być gotowe już w lipcu. Warto wspomnieć też o basenie, niedługo
prace budowlane tego obiektu „wyjdą spod ziemi”. Mam nadzieję,
że będziecie tam chętnie bywać, całymi rodzinami. To miejsce
będzie oferowało przeróżne atrakcje: salę do squasha, kręgielnię,
siłownię. W ten sposób jedna działalność będzie wspierała drugą.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że potrzeby Ząbek są o wiele
większe niż nasze finansowe możliwości i wiem też, że nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z naszych decyzji. Jeśli remontujemy jedną ulicę, mieszkańcy innej ulicy czują się potraktowani
niesprawiedliwie, ponieważ uważają, że to ich ulica powinna jako
pierwsza przejść naprawczą metamorfozę. To zrozumiałe. Jednak
od czegoś trzeba zacząć, któraś ulica musi być pierwsza. I wybór
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tej ulicy to zawsze wybór mniejszego zła, a to naprawdę trudna
sprawa.
A co z placem zabaw, który mieszkańcy Ząbek wyklikali w
akcji NIVEA?
Budowa placu zabaw rusza niebawem. Już w wakacje będzie
można z niego korzystać. Ten plac zabaw w całości funduje Nivea,
a miasto będzie musiało sfinansować jedynie ogrodzenie. Mam
nadzieję, że ci, którzy tak dzielnie klikali, będą z równym zapałem
dbali o ten plac.
Jakie są codzienne obowiązki burmistrza?
Przede wszystkim podejmowanie tych trudnych decyzji, o
których mówiłem. Do kompetencji burmistrza należy mnóstwo
spraw: od problemu bezpańskich psów po skomplikowane plany
pozyskiwania pieniędzy na nowe inwestycje. Oczywiście burmistrz
nie jest ekspertem od wszystkiego, dlatego ma wielu wspaniałych
współpracowników. Ja ze swoich jestem bardzo zadowolony.
Czy ma Pan czas dla rodziny?
Z tym faktycznie jest kłopot. Moja żona trochę narzeka.
Funkcja burmistrza wymaga ode mnie bywania w wielu różnych
miejscach – na spotkaniach, zebraniach, otwarciach,
uroczystościach - zwykle wykracza to poza godziny urzędowania
i bezlitośnie zagarnia mój czas prywatny. A przecież rodzina jest
bardzo ważna. I dlatego obiecałem sobie, że będę bardziej asertywny i czasem pozwolę sobie na to, by komuś odmówić.
Czy lubi Pan swoją pracę?
Tak. Zawsze lubiłem działać. W czasach szkolnych byłem
członkiem Samorządu Uczniowskiego. W liceum i na studiach
także byłem aktywny, chciałem mieć wpływ na rzeczywistość,
która mnie otaczała. I właśnie na studiach po raz pierwszy
zostałem radnym. Praca społeczna od zawsze mnie pociągała.
Choć bywa wyczerpująca i stresująca, daje też mnóstwo satysfakcji,
zwłaszcza wtedy, gdy ważne decyzje przekładają się na konkretne
działania, a śmiałe plany stają się faktem. Oczywiście nie brakuje
też problemów, wobec których burmistrz jest bezsilny, ponieważ
albo wykraczają poza jego kompetencje, albo wiążą się z brakiem
środków.
Co chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?
Ząbki to nasze wspólne miasto. Chciałbym prosić, żeby wszyscy o nie dbali jak o własne domy i podwórka. Burmistrz jest osobą
oficjalnie reprezentującą Ząbki, ale odpowiedzialność za miasto
spoczywa na nas wszystkich. Jeśli na ulicy leży papierek to nie jest
to tylko kwestia tego, że ktoś go nie sprzątnął, ale także tego, że ktoś
go po prostu wyrzucił. Dbajmy zatem wspólnie o nasze miasto,
wtedy i burmistrzowi będzie łatwiej, i Ząbki będą coraz piękniejsze.
Dziękujemy za rozmowę.
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Rozliczyłeś podatek dochodowy w Ząbkach –
możesz otrzymać kartę mieszkańca „Jestem z Ząbek”.

Od dnia 2 maja br. można już w Urzędzie Miasta Ząbki
uzyskać Kartę Mieszkańca ważną do 1 marca 2013 roku na
podstawie udokumentowanego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2011 w Urzędzie Skarbowym w Wołominie
ze wskazaniem w deklaracji PIT miejsca zamieszkania na
terenie miasta Ząbki.
Kartę mogą otrzymać mieszkańcy, którzy spełnili powyższy
warunek oraz ich dzieci do ukończenia 18 roku życia. Dziecko
zyskuje uprawnienie do otrzymania karty, gdy obowiązek
rozliczenia PIT w US Wołomin ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Ząbkach spełnił przynajmniej jeden z rodziców.
Podstawą udokumentowania uprawnienia do otrzymania karty mieszkańca dla osób dorosłych nie zameldowanych na pobyt stały w mieście Ząbki jest złożenie wypełnionego wniosku
o wydanie karty, przedstawienie dokumentu tożsamości oraz
okazanie pracownikowi Urzędu Miasta Ząbki wydającemu
kartę jednego z poniższych dokumentów potwierdzającego
fakt rozliczenia podatku w US Wołomin ze wskazaniem
miejsca zamieszkania (lub prowadzenia działalności) w
Ząbkach:
1) osoby, które doręczyły deklarację podatkową PIT
osobiście w US Wołomin - przedstawiają do wglądu pierwszą
stronę kopi formularza PIT z pieczątką potwierdzającą złożenie
deklaracji w Urzędzie Skarbowym w Wołominie przed 1 maja
2012 roku. Do otrzymania karty będzie upoważniało dobrowolne okazanie pierwszej strony deklaracji podatkowej rozliczenia podatku dochodowego za 2011 rok na formularzu o
jednym z następujących symboli PIT-36, PIT-36L, PIT-37;
2) osoby za które rozliczenia rocznego dokonał pracodawca lub organ emerytalno-rentowy okazują pierwszą stronę
deklaracji PIT-40 lub PIT-40a;
3) osoby które złożyły deklarację PIT tj. (PIT-36, PIT-36L
lub PIT-37) drogą elektroniczną – przestawiają do wglądu
pierwszą stronę kopi formularza PIT oraz okazują wydruku
Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) potwierdzającego
przekazanie deklaracji do Urzędu Skarbowego w Wołominie;
4) osoby, które wysłały deklarację za pośrednictwem Poczty Polskiej i posiadają dowód nadania przesyłki, okazują
pierwszą stronę kopi deklaracji PIT i potwierdzenie nadania
(z adresem odbiorcy US Wołomin i zaznaczonym symbolem
nadanego formularza).
Osoba dokumentująca rozliczenie podatku za 2011 rok,
może wyrobić kartę „Jestem z Ząbek” swoim dzieciom do
ukończenia 18 roku życia, które razem z nią stawią się w
punkcie wydawania kart. Jeśli stawiennictwo osobiste
dziecka razem z rodzicem nie jest możliwe, karta dla dziecka może zostać wyrobiona w innym czasie lub na podstawie
zdjęcia. Dziecko rodzica lub opiekuna prawnego, który
udokumentował rozliczenie podatku PIT za 2011 rok w US
Wołomin przy wskazaniu miejsca zamieszkania w Ząbkach
może uzyskać kartę mieszkańca ważną do 1 marca 2013 roku
na złożonego wniosku z danymi dziecka(z nr PESEL dziecka)
oraz jednego z dokumentów:
a) legitymacji szkolnej/studenckiej w przypadku zgodności
nazwiska i adresu zamieszkania rodzica zapisanego w formularzu PIT z danymi wpisanymi w legitymacji szkolnej/studenckiej dziecka;
b) w pozostałych przypadkach na podstawie okazania

skróconego aktu urodzenia dziecka.
Dzieci w wieku 7-13 lat mogą uzyskać kartę
tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który
udokumentował uprawnienie do jej otrzymania, w tym przypadku wniosek o wydanie karty wypełnia i składa w imieniu
dziecka rodzic lub opiekun prawny.
Dzieci po ukończeniu 13 roku życia, do ukończenia 18-stego roku życia mogą ubiegać się o wydanie karty samodzielnie, na podstawie legitymacji szkolnej oraz po przedstawieniu
danych rodzica, który wcześniej udokumentował swoje prawo
do otrzymania karty w 2012 roku. W tym przypadku wniosek
o wydanie karty może wypełnić dziecko lub rodzic w jego
imieniu.
Pierwsza strona deklaracji PIT zawiera wyłącznie informacje dotyczące identyfikacji podatnika, jego miejsca
zamieszkania i adresu właściwego Urzędu Skarbowego. Pracownik Urzędu nie może żądać okazania lub przekazania kopi
całości deklaracji PIT. W przypadku posługiwania się przez
mieszkańca zaświadczeniem z US, które będzie zawierać dodatkowe i inne niż wymagane informacje, w szczególności
dane objęte tajemnicą skarbową –informacje te powinny być
zamazane lub zasłonięte, aby urzędnik nie miał możliwości ich
poznania.
W sytuacjach innych niż opisane decyzję o podstawie udokumentowania faktu rozliczenia podatku PIT za 2011 rok i
wydaniu na tej podstawie karty mieszkańca podejmuje Burmistrz Miasta lub jego Zastępca.
UWAGA:
Zgodnie z uchwałą Nr XXIV / 184 / 2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami
lokalnego transportu zbiorowego w mieście Ząbki karta mieszkańca „Jestem z Ząbek” NIE PRZYSŁUGUJE
osobom niezameldowanym na pobyt stały w mieście Ząbki,
w wieku powyżej 18 roku życia, które nie osiągają dochodów
i nie rozliczają podatku w US Wołomin. Osoby takie mogą
uzyskać prawo do otrzymania karty po zameldowaniu się na
terenie miasta Ząbki na pobyt stały lub po rozliczeniu dochodów za rok poprzedni w US Wołomin. Fakt rozliczenia
podatku od nieruchomości lub podatku CIT nie uprawnia do
otrzymania karty mieszkańca.
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V Bieg Ząbkowski za nami
W niedzielę, 20.05.2012 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w
Ząbkach zorganizowały V Bieg Ząbkowski z cyklu Polska Biega.
W tej edycji trasa biegu liczyła około 4 kilometrów i prowadziła
ząbkowskimi ulicami oraz lasami. Na starcie biegu stanęło 116
zawodników, którzy tym razem rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (do lat 13), gimnazja (14
– 16 lat) i kategoria open (powyżej 16 roku życia). W każdej kategorii był podział ze względu na płeć startujących. Dodatkowo
organizatorzy postanowili pucharami nagrodzić zawodniczki i
zawodników w kategorii open, którzy ukończyli 40 lat.
Przy pięknej słonecznej pogodzie punktualnie o godzinie 10.00
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki – Artur Murawski dał sygnał do
startu uczestnikom V Biegu Ząbkowskiego. Już po 12 minutach i
8 sekundach na mecie pojawił się pierwszy zawodnik – Sylwester
Kuśmierz, dla którego było to czwarte zwycięstwo w ząbkowskich
biegach. Jego wygrana nawet przez moment nie była zagrożona,
a przewaga nad następnymi zawodnikami wyniosła aż 1 minutę
i 11 sekund. O drugie miejsce zażartą walkę stoczyli Robert
Ślęzak oraz Mateusz Dąbrowski. Na linię mety wpadli praktycznie
jednocześnie. Minimalnie szybszy okazał się Ślęzak i to on zajął
drugie miejsce. Jako pierwsza kobieta linię mety minęła z czasem
13 minut i 51 sekund Ewa Chreścionko. Podobnie jak w przypadku Sylwestra Kuśmierza jej zwycięstwo nawet przez moment
nie było zagrożone, a przewaga nad drugą zawodniczką wyniosła
aż 2 minuty i 33 sekundy. Jako druga linię mety minęła Wiktoria
Mizerakowska, a trzecia Emilia Korycka. Zarówno Wiktoria, jak
i Emilia są jeszcze uczennicami ząbkowskich gimnazjów. Z tego
względu należą im się jeszcze większe słowa pochwały. Jako, że organizatorzy nie nagradzali tych samych osób w dwóch kategoriach
pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt ze szkół gimnazjalnych
zajęła Paulina Koc (łącznie 68 miejsce), drugie Ola Kowalska, a
trzecie Natalia Wróbel. Wśród chłopców ze szkół gimnazjalnych
najlepszy okazał się uczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum
w Ząbkach Piotr Sapiński, który w klasyfikacji łącznej zajął bardzo
wysokie 11 miejsce z czasem 14,00. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Maciej Stecki (ogólnie 13), trzecie Dariusz Strzałkowski
(łącznie 15), a czwarte Marcin Kacprowicz (łącznie 16). W kategorii dziewcząt szkół podstawowych zdecydowanie wygrała Oliwia
Stolarska (łącznie 37 z czasem 17,14), która drugą na mecie Olę
Kowalską wyprzedziła o 1 minutę i 38 sekund oraz trzecią Natalię
Wróbel o 3 minuty i 2 sekundy. Jako ciekawostka, cała trójka
dziewcząt ze szkół podstawowych okazała się szybsza od pierwszej
trójki dziewcząt z gimnazjów. Spośród chłopców reprezentujących
szkoły podstawowe najlepszy był Kacper Płaza (łącznie 28 z czasem
16,26) na co dzień uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach i zawodnik piłki nożnej ząbkowskiego Dolcanu. Wyprzedził na mecie
drugiego Jędrzeja Węgrzynka oraz trzeciego Jakuba Najfelda. W
kategorii ponad 40 lat wśród kobiet triumfowała Halina Piwko,
która wyprzedziła Renatę Polkowską i Irenę Hulanicką. W tej
samej kategorii ale wśród mężczyzn zwyciężył Jarosław Szczepaniuk, który minął linię mety jako czwarty. Szczepaniuk wyprzedził
Ryszarda Łukaszewicza i Jacka Miecznikowskiego.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe koszulki,
napoje oraz ciepły poczęstunek. Na najlepszych w poszczególnych
kategoriach czekały medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wręczali: wiceburmistrz Artur Murawski, komendant Straży
Miejskiej Zbigniew Forysiak, który również współfinansował
zakup nagród, dyrektor Gimnazjum nr 1 Karol Małolepszy, Marek
Machowicz – przedstawiciel sponsora firmy Machowicz Budow-
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nictwo, Wojciech Nikiel sędzia główny biegu oraz Jacek
Romańczuk - dyrektor M.O.S.iR. w Ząbkach. Główną nagrodą dla
zwycięzców biegu w kategorii open kobiet i mężczyzn był bon o
wartości 250 złotych na zakupy w sklepach Decathlon. W czasie biegu miała miejsce niecodzienna sytuacja. Na drodze leśnej
przewrócił się jeden z uczestników biegu. Szybko biegnąca do
tego momentu Magdalena Zamojska – Lau nie patrząc na to, że
jest wyprzedzana przez innych uczestników biegu, zatrzymała się,
pomogła wstać, a dzięki temu ukończyć bieg poszkodowanemu.
Za tą postawę zgodną z duchem fair play Magda Zamojska – Lau
została uhonorowana przez organizatorów pucharem Fair Play.
Postawa godna uznania!
Organizatorzy biegu: Miasto Ząbki, Publiczne Gimnazjum
nr 1 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
składają serdeczne podziękowania sponsorom biegu: firmie
Machowicz Budownictwo, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Ząbkach, sklepowi Decathlon Targówek oraz pani
Anecie Filipowicz, która przygotowała catering w czasie biegu.
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Festyn Rodzinny i Gala Full Contact Sanda w Ząbkach
19 maja br. w Gimnazjum Nr 2 odbył się festyn rodzinny,
podczas którego nie zabrakło niespodzianek i atrakcji dla
ząbkowskich milusińskich. Występowała młodzież szkolna
oraz przedszkolaki, prezentując różne formy rozrywki i zabawy.
Były zjeżdżalnie, domowe ciasto, popcorn, wata cukrowa,
lody, gofry, hamburgery i pyszne pierogi. Oblegane były loteria
fantowa, gdzie każdy los wygrywał, kiermasz książek a także
stoisko z pracami wykonanymi przez Koło Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej TPD.
Odbywały się zawody i konkurencje sportowe. Szczegóły w
kolejnym numerze gazety.
W samo południe w sali sportowej Gimnazjum nastąpiło
uroczyste otwarcie Ogólnopolskiego Turnieju All Style Martial Arts-Semi Contact. Walki trwały do godz.18.30, po czym
wręczono nagrody zwycięzcom turnieju.
W kategorii 35 kg:
1 miejsce - Maciej Grabarczyk
2 miejsce - Aleksandra Chojnowska/ Jaś Borkowski
3 miejsce - Kacper Zaraś
Kategoria - 40 kg:
1 miejsce - Oliwia Ołdak
2 miejsce - Anna Nowik
Kategoria - 45 kg:
1 miejsce - Kacper Obrębski
2 miejsce - Maciej Pecyna
3 miejsce - Fryderyk Mulik
Kategoria - +80 kg:
1 miejsce - Paweł Rosa
2 miejsce - Robert Godlewski
Kategoria - 65 kg seniorzy:
1 miejsce Piotr Ośmiałowski
2 miejsce- Tomasz Sycik
3 miejsce - Piotr Radwański
Kategoria - 85 kg seniorzy:
1 miejsce - Krzysztof Sobolewski
2 miejsce - Mariusz Puścian
Kilka minut po 19.00 rozpoczęła się gala Full Contact Sanda,
w której wzięło udział 16 zawodników walcząc w ośmiu punktowanych wyjściach, którzy wywodzili się z różnych polskich
szkół i klubów: Szkoły sztuki walki i samoobrony „Kobra”Tłuszcz i Wyszków, Krakowskiej Szkoły „Wushu”, LEITAI-Warszawa, Klubu „Omega Sports”-Ząbki, Iławskiego Klub TaekwonDo, Sambo System Polska a także z Fight Academy Ostrołęka. Na
sali zasiadły władze samorządowe naszego Miasta, gdyż turniej
objął swoim osobistym patronatem burmistrz Robert Perkowski.
Przybyli zatem Artur Murawski- zastępca burmistrza oraz
radni: Tomasz Kalata, Grzegorz Siwek, Marcin Kubicki i Łukasz
Kukiełka a także Waldemar Brzeszkiewicz - przewodniczący
społecznej komisji mieszkaniowej. Turniej zorganizowali Klub
Omega Sports wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Ząbkach, a patronat objęli: Polski Związek WUSHU, Gazeta
Samorządowa „Co słychać?”, Radio Ząbki, Radio Fama,Portal
internetowy Zabki24.pl, Towarzystwo Przyjaciół Ząbek i Straż

Miejska w Ząbkach.
Wszyscy z niecierpliwością czekali na dwie ostatnie walki: Sebastiana Salewskiego z Klubu Omega Sports-Ząbki z Patrykiem
Dłuskim ( Sanda Warszawa) oraz walkę Jacka Forysiaka (Omega
Sports-Ząbki) z Wiktorem Białobłockim (Sambo System Polska).
I rzeczywiście było na co czekać. Zawodnicy zaprezentowali
wysoki poziom i dali publiczności powody do owacji.
W wyniku walk z powodu kontuzji Sebastiana Salewskiego
wygrał Patryk Dłuski, a Wiktor Białobłocki przegrał z faworytem
ząbkowskich kibiców Jackiem Forysiakiem.
Z dumą musimy dodać, że Jacek Forysiak jest komendantem Straży Miejskiej w Zielonce oraz synem komendanta Straży
Miejskiej w Ząbkach.
Nagrody zawodnikom wręczali zastępca burmistrza Artur
Murawski, dyrektor MOSiR Jacek Romańczuk, prezes Klubu
Omega Sports Robert Kwiatkowski oraz komendant Straży
Miejskiej Zbigniew Forysiak.
Gali sędziowali: Wojciech Szachnowski- sędzia ringowy,
Robert Kwiatkowski- sędzia główny oraz Sławek Roratowski i
Marcin Przybylski - sędziowie boczni.
Znany polski eseista i krytyk literacki Krzysztof Karasek
powiedział, że „ w Polsce udały się dwie rzeczy: boks i poezja”.
W Ząbkach udało się to nadzwyczajnie, bo patrząc na poziom
walk ząbkowskich zawodników można powiedzieć, że i w boksie
i w poezji najważniejsze jest serce do walki.
A to widzieliśmy bez wątpienia na Gali Full Contact Sanda.
Joanna Wysocka
fot. Andrzej Peszek oraz fotografjacek.pl
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„Wielka muzyczna modlitwa” w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
13 maja, w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach odbył się koncert pt. „Wielka muzyczna modlitwa” poświęcony pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego w
wykonaniu znakomitych artystów :Małgorzaty Kubali- sopran, Wojciecha Bardowskiego- baryton, Roberta Cieślitenor, przy akompaniamencie Mariusza Dubrawskiego.
W programie koncertu znalazły się fragmenty poezji i prozy
kard. Stefana Wyszyńskiego a także wspomnienia związane z
jego działalnością, które wzruszająco zaprezentował Wojciech
Gąssowski znany dziennikarz, komentator telewizyjny i radiowy.
Kanwę muzyczną stanowiły utwory religijne- pieśni i arie a
także pieśni maryjne. Usłyszeć można było m. in. „Ave Maria”,
i „Czarną Madonnę”.
Wśród licznie zebranej publiczności, nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu: starosty
wołomińskiego Piotra Uścińskiego, zastępcy burmistrza miasta Ząbki Artura Murawskiego oraz przewodniczącego Komisji
Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Powiatu Wołomińskiego Ryszarda Walczaka.
Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Wołomiński,
Proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej
Kopczyński, Burmistrz Miasta Ząbki oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach.
W finale koncertu wszyscy zaśpiewali „Barkę” ukochaną
pieśń Papieża, a splecione ręce publiczności były symbolem
jedności z Kościołem.
Wszyscy artyści otrzymali owacje na stojąco.
Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski
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Zachwycić się sztuką!

19 maja, w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Orlej, odbyło
się niecodzienne wydarzenie. O godzinie 17 otwarta została
bowiem autorska wystawa prac Ewy Buczyńskiej. Twórczyni, o
której mowa, to niezwykle utalentowana malarka, której dzieła
prezentowane były w polskich i zagranicznych galeriach.
Żyję po to, by malować – tymi słowami artystka otworzyła swój
wernisaż. Zaprezentowała kilkanaście prac utrzymanych w ciepłej,
wiosennej stylistyce. Na obrazach ukazane zostały oblane słońcem
pejzaże i żywe kolory martwej natury. Wszystkie dzieła namalowane zostały farbami olejnymi, które, jak mówi artystka, są jej
ulubionym narzędziem. Tego dnia, ku radości organizatorów, galeria gościła wielu wielbicieli twórczości malarki. Po oficjalnym
otwarciu, całości dopełnił koncert kwartetu smyczkowego The
Tonacja. Zespół świetnie oddał charakter wystawy, ukazując cienką
granicę pomiędzy muzyką klasyczną i rozrywkową, idealnie łącząc
te dwa gatunki. Można było usłyszeć oryginalne aranżacje m.in.:
Michaela Jacksona, Bee Gees oraz The Beatles. Połączenie znakomitych obrazów i pięknych dźwięków pokazało, że sztuka nie
musi być nudna.
Na zakończenie występu kwartetu smyczkowego, gdy głośnie
brawa ucichły, malarka podziękowała wszystkim za przybycie. Zespołowi The Tonacja złożyła specjalne podziękowania
za uświetnienie wernisażu. Zapowiedziała również, że z ochotą
powróci ze swymi dziełami do Ząbek, by znów poczuć wspaniałą
atmosferę, którą stworzyli organizatorzy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania wystawy i podziwiania dzieł Ewy Buczyńskiej w Miejskim
Ośrodku Kultury, przy ul. Orlej 8.
Kamil Smogorzewski
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Umowa na realizację programu “Radosna szkoła “ podpisana!
11 maja w Kuratorium Oświaty w Warszawie podpisana
została umowa na modernizację szkolnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach, w ramach rządowego
programu "Radosna szkoła"- edycja 2012.
Burmistrz Robert Perkowski w towarzystwie skarbnik
Elżbiety Żmijewskiej oraz pracownika Kuratorium złożył
podpis na stosownym dokumencie.
Urządzenie szkolnego placu zabaw na świeżym powietrzu ma umożliwić realizowanie podstawy programowej
kształcenia zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego. Radosna i swobodna aktywność fizyczna ma przede
wszystkim na celu rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z ograniczonej spontanicznej aktywności
ruchowej w czasie zajęć prowadzonych w klasach.
Dziecko poprzez ruch, manipulację różnymi przedmiotami, doskonali swoją sprawność motoryczną, zdobywa nowe
doświadczenia oraz wiadomości o otaczającym je świecie.
Aktywnie spędzony czas rozwija umysł, wzmacnia organizm, kształtuje i usprawnia układy chociażby ruchowy czy
nerwowy, co więcej dla prawidłowego rozwoju, dziecko potrzebuje co najmniej kilku godzin ćwiczeń ruchowych dziennie.
Inwestycja finansowana będzie w pięćdziesięciu procentach
ze środków Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z wykorzys-

taniem środków własnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia
zamknie się w kwocie 127 700 zł.
Jak powiedział kiedyś Janusz Korczak " Nie ma nic
piękniejszego na świecie niż beztroski uśmiech szczęśliwego
dziecka", dlatego na nasz plac zabaw będziemy czekać z wielką
niecierpliwością.
Joanna Wysocka

Program AMS dla integracji w Publicznym Gimnazjum Nr 2
13 kwietnia 2012 roku gościliśmy w naszej szkole grupę
młodych entuzjastów, którzy uprawiają szermierkę na wózkach. Spotkanie z młodzieżą, prelekcja i pokaz szermierki
w wykonaniu osób niepełnosprawnych możliwe było dzięki
realizacji programu AMS dla integracji. Gimnazjaliści mieli
okazję nie tylko wysłuchania, jak swoje marzenia realizują
osoby poruszające się na wózkach, ale również, z jaką pasją
i zaangażowaniem uprawiają sport i biorą udział w paraolimpiadach, w których odnoszą znaczące sukcesy. Uczniowie naszego gimnazjum mogli doświadczyć, jak ciekawym sportem jest szermierka, którą mogą uprawiać również
niepełnosprawni sportowcy. Pan Arkadiusz Jabłoński zachęcał
wszystkich do aktywności fizycznej oraz do tego, aby w życiu
wyznaczać sobie cele, do których konsekwentnie zmierzamy.
Zapraszamy na naszą stronę: www.gim2zabki.waw.pl

Pracownia krawiecka w przedszkolu „Skrzat”

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę
wyrażania się w różnych formach ekspresji. „Granie” w
przedstawieniach to przede wszystkim okazja do wspaniałej
zabawy, dającej wiele satysfakcji nie tylko dzieciom, ale
również nauczycielom i rodzicom.
Dlatego też powstała inicjatywa, aby stworzyć w przedszkolu pracownię krawiecką, gdzie będą szyte piękne stroje i
dekoracje, potrzebne małym aktorom. Efekt był imponujący,
powstało wiele pomysłów, które zaczęto realizować.

Pracownia krawiecka jest wyposażona w nowy sprzęt.
Zakupiono maszyny do szycia, materiały oraz różnego rodzaju
akcesoria: nici, szpulki, wieszaki, pudełka. Zebrałyśmy tam
też piękne stroje i dekoracje, które gromadziłyśmy przez wiele
lat. Systematycznie wzbogacałyśmy warsztat pracy i w efekcie

10

możemy się poszczycić sporą kolekcją. Teraz powstają nowe
projekty dzięki zaangażowaniu wielu pracowników przedszkola, nauczycieli i personelu pomocniczego.
Część koleżanek zajęła się kupnem materiałów oraz
urządzaniem pracowni, a szyciem strojów nasza koleżanka
Edyta, która wykonuje swą pracę z wielką pasją. Efekty jej
działań będą mogli podziwiać rodzice oraz zaproszeni goście
podczas występów artystycznych, a są nimi: stroje, rekwizyty oraz przenośne dekoracje. Takie zaplecze daje nam
nieograniczoną możliwość w zakresie tworzenia przedstawień.
Sięgamy po nowości, by nasze dzieci były jeszcze bardziej
twórcze, otwarte na marzenia, bez których w otaczającym nas
świecie tak trudno żyć.
Danuta Kicińska

www.zabki.pl

EDUKACJA

co słychać

Dorota Gellner w Przedszkolu Niepublicznym „Pinokio”
Kwiecień to miesiąc, który w Przedszkolu Niepublicznym
„Pinokio” w sposób szczególny poświęcony został książkom
i literaturze. Zafascynowani ideą akcji „Całą Polska czyta
dzieciom”, zwracającej uwagę na znaczenie, jakie odgrywa
czytanie w życiu dziecka, przenosimy ją na grunt naszego
przedszkola codziennie czytając naszym przedszkolakom.
Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznego „Miesiąca z
książką”, który przypomina o roli czytania w rozwoju maluszków, było spotkanie ze znaną poetką i pisarką panią Dorotą
Gellner, autorką znanych wierszy i opowiadań dla dzieci
oraz przebojów muzycznych takich jak: „Zuzia lalka nieduża”,
„Ogórek wąsaty” i wielu innych. Twórczość poetki jest niezwykle lubiana i bardzo dobrze znana przez nasze przedszkolaczki, które z radością czekały na to spotkanie. Pani Dorota,
która jest niesamowicie ciepłą i miłą osobą przywitała nas
wierszem, który bardzo wszystkim się spodobał. Po krótkim
wstępie, na temat twórczości i osiągnięć pani Doroty Gellner, przedszkolaki zaprosiły poetkę, do udziału w Przeglądzie
jej Twórczości, specjalnie przygotowanym na spotkanie. Na
scenie mogliśmy obejrzeć inscenizacje przygotowane przez
poszczególne grupy przedszkolne do piosenek takich jak:
„Skaczące nutki”, „Kwiatki – bratki”, „Podajmy sobie ręce”,
„Skrzat”, „Popatrzcie na jamniczka”, „Wesoła rodzinka” oraz
wiersze recytowane przez nasze przedszkolaczki. Pani Dorocie bardzo spodobał się nasz występ. Przedszkolaki otrzymały
od zgromadzonej publiczności gromkie brawa. Po przeglądzie
pani Dorota porwała nas do wspólnej zabawy przy swoich piosenkach. I tak wszyscy zamieniliśmy się w kota, co ma brylantowe oczy oraz w skaczące piłeczki z piosenki „Piłka Oli.”
Następnie wysłuchaliśmy wierszy recytowanych przez poetkę,
posłuchaliśmy książki o przygodach „Gryzmoła”. Dzieci zadały
pani Dorocie wiele pytań mi.n. o ulubiony kolor, kwiaty czy

Magiczne spotkanie z Milusiem
... czyli jak postać z bajki zawitała w progi szkolnej świetlicy SP1
A zaczęło się tak… Nasza Pani Kasia ze świetlicy otrzymała
od pań z zaprzyjaźnionego przedszkola „Bajki z Milusiowego
przedszkola”.
To opowiadania o przygodach misia o imieniu Miluś. W
każdy czwartek rano poznawaliśmy historyjki o nim: „Nieudana
wycieczka”, „Jak Miluś pomagał liskowi”, „Zaczarowany
cukierek”, „Nowy rower Adasia” itd.
Każda przygoda uczyła nas czegoś innego. Wszystkie te bajeczki bardzo rozbudzały naszą wyobraźnię, zawsze chcieliśmy,
żeby pani czytała jeszcze kilka. Naszym skrytym marzeniem
było poznać bohatera tych bajek.
I stało się! 10 maja p. Kasia przyszła rano do pracy w towarzystwie Milusia. Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom
– Miluś każdego z nas powitał buziakiem albo podał rączkę
i spędził z nami cały ranek. Czytał nam bajki, rozmawiał o
minionym dniu, opowiadał o swoim przedszkolu, zdrowych
zębach itp. Na koniec poprosił nas, żebyśmy razem pośpiewali
i narysowali mu jego portrety. Z chęcią zabraliśmy się do pracy i wykonaliśmy piękne prace, które wręczyliśmy Milusiowi.
Po zajęciach Miluś, niestety, opuścił naszą świetlicę. Mamy
nadzieję, że jeszcze nas odwiedzi, bo bardzo podobało nam się
to spotkanie.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor przedszkola oraz Pani
Grażynie za udostępnienie nam postaci Milusia, a Pani Katarzynie Dzięcioł za niezapomnianą przygodę.

zwierzątko. Podczas spotkania p. Dorota podarowała przedszkolakom swoja najnowszą książkę zatytułowaną „Wścibscy”,
której fragmenty wcześniej nam przeczytała. Na pamiątkę
tego niezapomnianego spotkania, każdy przedszkolak
otrzymała książeczkę oraz płytę zatytułowana „Skaczące nutki” z dedykacją i autografem pisarki. Nasze przedszkolaki w
podziękowaniu za miłe spotkanie i za to, że twórczość pisarki
uczy, cieszy i rozwesela wszystkich: małych i dużych wręczyły
pani Dorocie piękne kwiaty oraz wykonaną przez siebie
książeczkę z ilustracjami do wierszy poetki. Na zakończenie
wszyscy razem zaśpiewaliśmy piosenkę „Przedszkole pod
Topolą”, gdyż w naszym przedszkolu tak jak w tym z piosenki jest zawsze, wesoło „dziecko się śmieje do dziecka, a
uśmiech się toczy jak piłeczka”. Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że mogliśmy poznać autorkę naszych ulubionych wierszy i
piosenek.
Joanna Howorko
Dzieci ze świetlicy SP1
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Teatr małego aktora – lokalny konkurs w Filii SP 3
Bawiąc się w teatr, dzieci odkrywają inny świat – świat
wyobraźni i fantazji. Uczą się wyrażania emocji, poznają
siebie, a tym samym, kształtują swą osobowość. Dlatego
każda okazja do bycia aktorem jest dla nich wyjątkowo cenna. Szczególnie, jeśli taki aktor ma 5,6 lub 7 lat.
Dla tej właśnie grupy wiekowej, zorganizowany został w
Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca lokalny
konkurs recytatorski pod hasłem TEATR MAŁEGO AKTORA.
16 marca 2012 r. budynek przy ulicy Powstańców 60 B gościł
dzieci z ząbkowskich szkół i przedszkoli. Ponieważ chętnych
było tak wielu (ponad 120 uczestników), konkurs odbył się w
turach: godz. 9.00, godz. 11.00 oraz godz. 13.00. Na zakończenie
każdej, nagradzane były trzy miejsca, zaś każdy otrzymał
pamiątkowy dyplom za udział w konkursie.
Mali uczestnicy występowali zarówno indywidualnie, jak też
zespołowo. Podczas występów prezentowali utwory poetyckie
lub fragmenty prozy dowolnego twórcy dziecięcego. Niejednokrotnie wykorzystywali podkłady muzyczne i dekoracje. Ale
przede wszystkim – zachwycali ekspresją – ruchem, mimiką i
intonacją wzbogaconymi często o ciekawe stroje.
Stający się już tradycją SP3 konkurs, to przede wszystkim
dobra zabawa zarówno dla uczestników, jak też dla widzów i
jurorów. To także okazja do integrowania dzieci z różnych
ząbkowskich szkół i przedszkoli. Zaś najważniejsze jest to,
że tego dnia zdolne dzieci mogą zaprezentować swój talent,
nieśmiałe – uwierzyć w siebie, a wyjątkowo wrażliwe – ujawnić
swoje emocje.
A oto ci, którzy wyjątkowo zachwycili Jury konkursu:
godz. 9.00
I miejsce : Mateusz Ptasznik oraz Damian Piejak - Przedszkole nr 1
II miejsce: Kamil Nadulski - kl. 0B z SP 2
III miejsce - ex aequo:
Ola Nowicka – kl. 1A z SP 3
Wiktoria Wrzosek – kl. 0E z SP 2
godz. 11.00
I miejsce : Weronika Bogusz – kl. 1A z SP 2
II miejsce: Karina Majewska – kl. 1A z SP 2
III miejsce - Maja Rahm, Laura Kłosowska, Patryk Bielak – kl. 0D
z SP 3
godz. 13.00
I miejsce - ex aequo:
Klaudia Bańka, Antonia Kucharska, Julia Rosa - kl. 1C z SP 3
Agata Smolarczyk - kl. 0A z SP 2
II miejsce: Ola Jańczyk - kl. 0A z SP 2
III miejsce : Inga Gierlich, Julia Kowalczyk, Wiktoria Lewandowska,
Arkadiusz Kobryń – kl. 0C z SP 3
Anna Kucharska
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RSL Grand Prix Ząbek w Badmintonie o Puchar Burmistrza zakończone
12 maja, w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Ząbkach miał
miejsce ostatni z cyklu dziewięciu turniejów Grand Prix Ząbek w
Badmintonie o Puchar Burmistrza. Z racji, że trochę rozstrzygnięć
już zapadło, w hali pojawiło się nieco mniej (ale też sporo) zawodników. 50 singlistów i 12 par deblowych stanęło do rywalizacji.
Zaczęli tradycyjnie najmłodsi. Błażej Krawczyk, który już wcześniej
zapewnił sobie zwycięstwo, nie zamierzał odpuszczać i wygrał turniej.
O drugie miejsce w turnieju i całym cyklu walczyli bezpośrednio Bartek Kaliszewicz i Kuba Niemirski. Pojedynek był zacięty, ostatecznie
wygrał Bartek, zajmując drugie miejsce w turnieju i w całym cyklu.
W kategorii dziewcząt z klas 4-6 szkoły podstawowej, pod
nieobecność liderki Kasi Wróblewskiej (zapewnione zwycięstwo),
też w bezpośredniej rozgrywce toczył się pojedynek o zwycięstwo w
turnieju, a tym samym o drugie miejsce w cyklu. Tym razem rewelacja
turnieju - Weronika Górniak, musiała uznać wyższość Izy Gierat. Ostatecznie w całym cyklu wygrała Kasia Wróblewska, przed Izą Gierat
i Weroniką Górniak.
W kategorii chłopców z klas 4-6 miało się dziać i się działo.
Zwycięstwo wcześniej zapewnił sobie Jeremiasz Górniak, natomiast czterech zawodników miało jeszcze szanse na drugie miejsce w
cyklu. Wszyscy się stawili i walka była aż miło. Wygrał Mateusz Sadowski, przed Kubą Zdrojewskim i Karolem Burzykiem. Zwycięstwo
pozwoliło Mateuszowi uplasować się na drugim miejscy w klasyfikacji
generalnej, trzecie w bieżącym turnieju, jak i całym cyklu zajął Karol
Burzyk.
Następnie do gier przystąpili gimnazjaliści. U dziewcząt poza
zasięgiem była Ola Rudnicka, ale za jej plecami było już ciekawie.
Drugie miejsce zajęła Agata Kietlińska, ale nie wystarczyło to, aby
wskoczyć na podium Grand Prix. Trzecie miejsce zajęła Weronika
Wojda.
W generalce pierwsza z kompletem zwycięstw jest Ola Rudnicka,
przed Weroniką Wojdą i Pauliną Koc.
Prawdziwa wojna miała miejsce w konkurencji gimnazjalistów.
Pojedynki były pełne dramaturgii i walki. Ostatecznie zwyciężył Kuba
Orzęcki przed Tomkiem Mądrym i Patrykiem Rogulskim. O ile dwaj
pierwsi te same pozycje zajęli również w klasyfikacji generalnej, o tyle
Patryk musi się zadowolić miejscem czwartym. Wyprzedził go Maks
Góra, który w dzisiejszym turnieju był czwarty.
W grach podwójnych u gimnazjalistów było już „pozamiatane”,
gry zatem toczyły się dla samej przyjemności pogrania. Mistrzowie
potwierdzili swą wyższość i wygrali również dzisiaj. Maks Góra i
Paweł Kamiński wyprzedzili parę Iza Gierat i Kuba Orzęcki i parę
Agata Kietlińska i Ola Rudnicka. Przypomnijmy, że Maks i Paweł
w całym cyklu wyprzedzili Tomka Mądrego i Kubę Żochowskiego i
Kasię Wróblewska z Izą Gierat.
U pań frekwencja maksymalna (czyli cztery panie). Pierwszy raz
zwyciężyła Asia Mądry przed Ewą Gierat i Iwoną Matuszczyk. Całość
wygrała Ewa Gierat, przed Asią Mądry i Moniką Łepkowską.
U facetów tych mniej zaawansowanych zwyciężył Krzysztof
Łopusiewicz przed Darkiem Gieratem i Piotrem Szubą. W Grand
Prix już wcześniej zwycięstwo zapewnił sobie Irek Wróblewski, drugą
pozycję obronił Darek Gierat, a na trzecią, niestety moim kosztem,
wskoczył piąty dzisiaj Dawid Maron. Niestety nie znalazłem nic, za co
mógłbym go zdyskwalifikować , no cóż …
U tych trochę bardziej zaawansowanych, pod nieobecność
lidera Jacka Sadrzaka, wygrał Marcin Piekarniak przed Łukaszem
Orzęckim i Piotrkiem Jerominem. Wspomniany Jacek Sadrzak
wygrał klasyfikację generalną, Łukasz Orzęcki obronił drugie miejsce,
a trzecie po dzisiejszym zwycięstwie zdobył Marcin Piekarniak.
No i na deser 7 par wystartowało w grze podwójnej. Pierwsze

miejsce zajęła para Marcin Piekarniak/Jacek Czeremużyński przed
Honoratą Nowak w parze z Tomkiem Kanią i Łukaszem Orzęckim w
parze ze mną.
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła para Łukasz
Orzęcki / Marek Krawczyk drugie Irek Wróblewski i Darek Gierat a
trzecie Marcin Kabański i Mateusz Pawluk.
Tak zatem dobiliśmy do brzegu drugiego Grand Prix Ząbek w
badmintonie o Puchar Burmistrza Roberta Perkowskiego. Liczba
tego sezonu to 183 (tylu badmintonistów „przewinęło” się przez nasz
turniej). Można do tego dodać jeszcze 63 pary deblowe i to pokazuje,
że nasz młody turniej staje się coraz bardziej popularny (raz nawet był
międzynarodowy).
Mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie jeszcze lepiej.
Jeżeli coś można usprawnić, to proszę pisać na mój adres e-mailowy
mmkrawczyk@wp.pl . Chętnie przyjmę wszelkie uwagi i pomysły na
przyszły sezon.
No i na koniec porcja podziękowań:
Dziękuję Dyrektorowi MOSIRU Jackowi Romańczukowi za finansowanie imprezy, Panu Józefowiwi Doli za znakowanie miasta
plakatami turniejowymi i dostarczaniem pucharów na każde zawody.
Dziękuję Panu Karolowi Małolepszemu, Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, za udostępnienie sali gimnastycznej i innych
pomieszczeń potrzebnych, aby turniej mógł się odbywać.
Dziękuje Pani Małgorzacie Piątkowskiej i Panu Wojciechowi Nikielowi za współprowadzenie wszystkich dziewięciu turniejów.
Dziękuję Łukaszowi Rygało za projekt i przygotowywanie
plakatów turniejowych przed każdymi zawodami.
Dziękuję firmie PKP Cargo za bardzo dużo różnych gadżetów,
które były nagrodami w poszczególnych turniejach.
Dziękuję Panu Aleksandrowi Kołodziejczykowi przedstawicielowi
firmy RSL (www.rslpolska .pl ) za część nagród na zakończenie cyklu
Grand Prix.
Do zobaczenia już we wrześniu
A relacje nasze można było czytać na:
www.mosir-zabki.pl
www.badminton.waw.pl
www.badmintonnews.pl
www.badmintonzone.pl
www.zabki24.pl
www.zabki.pl
Rozdanie pucharów i nagród prawdopodobnie odbędzie się 16
czerwca, o czym poinformujemy osobnym komunikatem. Być może
również wtedy uda nam się zorganizować turniej rodzinny.
Do zobaczenia!
Marek Krawczyk
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Wyszków zdobyty
Po minimalnej porażce z Dolcanem w derbach Ząbek (2:3),
w niedzielę, 20 maja dziewczęta z Ząbkovii grały na wyjeździe
z Bugiem Wyszków. Trener i zawodniczki wyciągnęli wnioski
z jesiennego remisu (3 : 3) - tym razem dziewczęta wygrały
3 : 2. Wszystkie trzy bramki dla Ząbkovii były zasługą "kapitanki" - Igi Kowalczyk, która dwa razy celnie trafiła do bramki przeciwników. Trzecią bramkę dla Ząbkovii strzeliła Julia
Gwóźdź pewnie wykorzystując rzut karny po faulu na Idze.
Szersza relacja z meczu znajduje się na stronie internetowej
UKS Ząbkovia Ząbki: http://zabkovia.pl/rozgrywki/ligaorlikow/261-liga-modzikow-kolejka-15.html
Beata Komosińska - Ferens

Zarząd Koła PZW nr 61 w Ząbkach i 23 w Zielonce

zaprasza Dzieci w wieku od 6 do 14 lat na
Spławikowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
Zawody odbędą się w dniu 03.06.2012r (niedziela) na Gliniankach w Zielonce.
Zbiórka o godz. 9.00 na parkingu głównym.
Początek zawodów o godzinie 9.30, zakończenie o 12.30
Dzieci powinny przybyć w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Zapewniamy przynęty i poczęstunek.
Dla dzieci nie posiadających wędek jest możliwość ich wypożyczenia.
Zapisy na zawody tylko do 1.06.2012 u skarbnika koła 61 Ząbki (sklep
zoologiczno-wędkarski ul. Batorego 18A )
tel: 604-49-39-31 Sławomir Pisarczyk
Wszelkie informacje na stronie www.kolowedkarskie.pl lub pod numerem telefonu 604-49-39-31.
Serdecznie zapraszamy !
Zarząd Koła PZW 61 Ząbki

Konkurs zorganizowany jest dla położonych na terenie
całej Polski szkół i klubów piłki nożnej, w których
trenują dzieci w wieku 7-13. Zwycięskie drużyny
zostaną wyposażone w sprzęt stosowany w Akademii
Ajaxu. Trenerzy ze zwycięskich szkół i klubów objęci
będą szkoleniem prowadzonym przez trenerów
Akademii Ajax a od września 2012 roku rozpoczną
realizację programu treningowego ze swoimi
zawodnikami.

Zawody o Puchar Burmistrza Ząbek

Patronat nad zawodami objął Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski
Zawody odbędą się 10.06.2012r (niedziela) w Zielonce na Gliniankach.
Czas trwania : 1 tura – 4 godzinna.
Zbiórka zawodników o godz. 6.00 na parkingu głównym.
Rozpoczęcie zawodów około godziny 8.00 .
Zawody odbędą się w 2 kategoriach junior-senior.
Zapisy u Skarbnika w Sklepie Zoologiczno-Wędkarskim przy ul. Batorego 18A w Ząbkach
Tel: 604-49-39-31 do 8.06.2012 ( piątek)
Opłata startowa w zawodach – 15 zł
Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy
Strona koła nr 61 www.kolowedkarskie.pl
Zarząd Koła nr 61 Ząbki
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Akcja trwa do 17 czerwca 2012 r.

Najlepsze "Szkółki Piłkarskie NIVEA" wezmą udział w
turnieju,
który
będzie
zwieńczeniem
cyklu
treningowego. Kryterium kwalifikacji do turnieju będzie
zaangażowanie w prowadzenie treningów zgodnie z
programem szkoleniowym Akademii Ajax Amsterdam.
Sześć zwycięskich drużyn turnieju i ich trenerzy
wyjadą na letni obóz szkoleniowy Akademii Ajax do
Amsterdamu.
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OGŁOSZENIA

Informacja
Burmistrza
Miasta
Ząbki
o
ogłoszeniu
dotyczącym
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036-0312 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona
Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8
wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej
księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i
13/3 z obrębu 0036-03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę
wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul.
Hugona Kołłątaja.
Przetarg odbędzie się dnia 18.06.2012r. (poniedziałek)
o godz. 12.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy
ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 208 500 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 20 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 14 czerwca 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/
Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu
środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja
autobusowa ( ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są
na stronie bip.zabki.pl/( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,tel.(22) 5109 744
i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski
Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego
ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości
gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 28/3 z obrębu 0051, 0327 o powierzchni 0,0128 ha, położonej w Ząbkach
w rejonie ul. gen. Stanisława Maczka, objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00080861/9.
Przetarg odbędzie się dnia 19.06.2012 r.(wtorek) o godz. 12.00w
sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza wynosi: 51 900 zł+ obowiązujący podatek VAT
Wadium: 5 190 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w formie
pisemnej oświadczenia określonego w pełnej wersji ogłoszenia, które
dostępne jest na stronie bip.zabki.ploraz wpłacenie wymaganego wadium do dnia 11 czerwca 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III
O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu
środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jednorodzinną
(symbol w planie MW/MN).
Działka nie posiada żadnych utrudnień deniwelacyjnych.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

co słychać

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 52 z obrębu 0051, 03-27 o pow. 1 156 m2, położonej w
Ząbkach przy ul. Kaszubskiej, objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00117955/4.
Przetarg odbędzie się dnia 16.07.2012 r. (poniedziałek)
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy
ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 921 800 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 92 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 lipca 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO
S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy
się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona
w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej. Lokalizacja
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 8 km od
centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne
są na stronie bip.zabki.pl/( w zakładce Przetargi ) oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego
10,tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

Nowootwarty

Gabinet
Stomatologiczny
RTG
dorośli i dzieci
Ząbki, ul.
Powstańców 26
(budynek poczty)
tel. 22 379 33 88

“BULI”

USŁUGI
PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek
Ząbki
Wywóz odpadów budowlanych kontenerami
KP-5 oraz KP -7
tel. 509 – 136 – 967
888 - 424 - 715
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ZAPROSZENIE

Gabinet homeopatyczny
pediatra
Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a
zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl
i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak radny.swiatkiewicz@zabki.pl
Urząd Miasta
pok. nr 28
WWW.SWIATKIEWICZ.BLOG.ONET.PL
poniedziałek: godz.: 1600−1800
aktualności
piątki:• godz.:
800−1000z życia miasta i
powiatu
• informacje o pracy rady miasta
• interpelacje, zapytania i
wnioski radnego
• ciekawostki prawa
samorządowego

To najbardziej poczytny blog samorządowy w Ząbkach,
już ponad 37 tysięcy wejść.
Zachęcam do lektury, zadawania pytań i wyrażania opinii
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