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Najnowocześniejsze przedszkole na Mazowszu otwarte
17 marca nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Publicznego Przedszkola nr 3, przy ul. Westerplatte
w Ząbkach. To 12-oddziałowe przedszkole może pomieścić ponad 320 dzieci, zapewniając im komfortowe warunki.

Każdy z oddziałów wyposażony jest bowiem w
oddzielną łazienkę oraz
sypialnię. Na szczególną uwagę zasługują też
główna, przestronna aula,
znakomicie oświetlona olbrzymim świetlikiem zainstalowanym w poszyciu
dachowym, sala sensoryczna. Pomieszczenia przyjazne maluchom pod każdym

względem. Równie elegancko prezentuje się oryginalna
bryła przedszkola z charakterystycznie zaokrąglanym
dachem. Na zewnątrz wykonano m.in. place zabaw, amﬁteatr, ścieżki spacerowe.
Otwarcie było wyjątkowo uroczyste. Jako pierwsi
głos zabrali honorowi goście: przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego Patryk

Stolarski, członek zarządu
powiatu Hanna Szyszkowska, przewodniczący Rady
Miasta w Ząbkach Sławomir Ziemski. Następnie zaś
burmistrz Robert Perkowski podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie,
a w szczególności ﬁrmie
pro jektowej, wykonawcy
dokończenie na str. 8

Uwaga!
Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 marca
każdego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszkiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wykluczający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu
socjalnego wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy,
oraz że nadal ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie
oświadczenia powoduje skreślenie z listy.”
Komisja Mieszkaniowa
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PIT-Y W

URZĘDZIE
Jeśli jeszcze Państwo nie rozliczyli się z Urzędem Skarbowym
z podatku dochodowego za rok
2009 i zastanawiają się czy wybrać
się w najbliższym czasie do Urzędu Skarbowego w Wołominie po
odpowiednie druki, mamy dobrą
wiadomość. Teraz wystarczy przybyć do Urzędu Miasta i tam pobrać
potrzebne formularze. Najczęściej
wykorzystywane druki są wyłożone na I piętrze w przeszklonym
pomieszczeniu przy głównym korytarzu.
Przy tej okazji osoby nie zameldowane, a zamieszkujące Ząbki
będą mogły wskazać w swoim
zeznaniu podatkowym obecne
miejsce zamieszkania i wysłać
swój PIT do Urzędu Skarbowego
w Wołominie. Dzięki temu będzie
można przysłużyć się Miastu, w
którym się zamieszkuje, bo część
podatku traﬁ do kasy miejskiej.
Wtedy też w większym stopniu
będzie można zrealizować najbardziej potrzebne inwestycje w Mieście, jak np.:drogi, chodniki, czy
oświetlenie.
red.

DZIEŃ OTWARTY
w Publicznym Gimnazjum Nr 2

im. Ks. J. Popiełuszki
w Ząbkach
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i Uczniowie Gimnazjum nr 2
w Ząbkach
zapraszają
wszystkich zainteresowanych
na:

Dzień Otwarty
Gimnazjum
15 kwietnia 2010 r. (czwartek)
od godziny 17:30
W programie m. in.:
- spotkanie z Dyrektorem
i Nauczycielami;
- prezentacja dorobku szkoły;
- występ wokalny zespołu
Forte;
- prezentacja zajęć
z wykorzystaniem sprzętu
multimedialnego i tablic
interaktywnych;
-zwiedzanie budynku szkoły.

PROGRAM FESTYNU MOTOSERCE
10 kwietnia, na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 2, po raz drugi odbędzie się festyn Motoserce, którego głównym celem jest zbiórka krwi. Na tę
okazję przygotowano również ciekawy program artystyczny.
W programie:
10.00 - Rozpoczęcie
10.10 - Prezentacja Przedszkola "Skrzat" (Bajka w piosence)
10.30 - Prezentacja szkoły Podstawowej Nr 1 (popisy wokalne i taneczne)
10.50 - Prezentacja Gimnazjum Nr 1 (popisy wokalne, taneczne, skecz)
11.10 - Pokaz sztuk walki TAEKWONDO
11.20 - Prezentacja Szkoły Katolickiej (popisy taneczne, popisy wo
kalne + 2 gitary elektryczne)
11.40 - Prezentacja Przedszkola "Leśny Zakątek" (popisy taneczne)
12.00 - Pokaz sztuk walki JIU-JITSU
12.20 - Koncert Zespołu SAWBLADE
13.00 - Zespół Tańca Nowoczesnego FART z MOK
13.20 - Prezentacja Przedszkola "Zielony Dinek" (taniec z chustą)
13.40 - Prezentacja Szkoły Podstawowej Nr2 (popisy taneczne- klasa
0, układ taneczno- sportowy, taniec towarzyski i popisy wokalne)
14.00 - Prezentacja Gimnazjum Nr 2 (popisy wokalne i układ spor
towo- taneczny)
14.20 - Występ cheerleaderek- Dolcan
14.30 - Szanty w wykonaniu zespołu "Latający Holender"
15.00 - Zakończenie

Wzorowa postawa strażników

Zapraszamy na naszą stronę
internetową:

www.gim2zabki.waw.pl

17 marca, podczas sesji Rady
Miasta przewodniczący RM Sławomir Ziemski oraz burmistrz Robert
Perkowski w obecności komendanta
Straży Miejskiej Zbigniewa Forysiaka i radnych odznaczyli dwóch
strażników, którzy miesiąc wcześniej wykazali się wzorową postawą,
spiesząc z pomocą nieprzytomnemu
człowiekowi. Cała akcja rozgrywała się na ul. Piłsudskiego, nieopodal
siedziby banku PKO S.A. Leżącemu
człowiekowi nie chciał pomóc lekarz
z pobliskiej przychodni. Sprawą zaję-

li się strażnicy próbując przywrócić
mężczyźnie oddech dopóki nie przyjedzie karetka. Akcję reanimacyjną
prowadzili również wespół z lekarzami pogotowia. Niestety pomimo
wielu starań człowieka nie udało się
uratować. Jednak samo poświecenie
i nieoglądanie się na innych zasługuje na szczególne uznanie. W sposób
symboliczny zostali uhonorowani
zastępca komendanta Paweł Chreścionko oraz inspektor Sebastian Salewski.
red.

3

Narada koordynacyjna w sprawie trybuny głównej
W dniu 11.03.2010 r. na terenie MOSiR przy ulicy Słowackiego w
Ząbkach odbyła się pierwsza narada koordynacyjna budowy Głównej Trybuny Sportowej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. Umowę z Wykonawcą trybuny Miasto podpisało 16 lutego, a 23
lutego nastąpiło wprowadzenie na teren budowy.

W naradzie wzięli udział
przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy i Przyszłych Użytkowników Obiektu. Sprawy,
które zostały poruszone to między innymi:

- przestawienie kolidującego
masztu telefonii komórkowej w
terminie do 3 miesięcy od narady,
- wycinka drzew na terenie
MOSiR kolidujących z budową,
- zmiany funkcjonalne, które

Projekt ulicy Jana Pawła II
Poniżej przedstawiamy kolejny projekt drogi, która będzie
wybudowana w tym roku w ramach unijnego projektu przebudowy głównych dróg w Ząbkach. - Droga będzie zawierała
obustronny chodnik, ścieżkę rowerową, specjalnie wybudowaną kanalizację deszczową oraz nową nawierzchnię wraz z
trwałą podbudową. Jak przy każdej inwestycji, również przy
ulicy Jana Pawła II pojawiały się pewne problemy. Jesteśmy
jednak na końcowej fazie przygotowania tej inwestycji, którą mamy zamiar zrealizować w roku bieżącym - informuje
burmistrz Robert Perkowski.
red.
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trzeba uzgodnić z PZPN oraz
rzeczoznawcami,
- zmiany do projektu wykonawczego pod kątem potrzeb
Miejskiego Ośrodka Kultury,
- rezerwa zasilania pod kątem
podgrzania w przyszłości murawy,
- kwestie przyłączy do obiektu,
- budowa trafostacji obsługującej cały kompleks sportowy,
- rozpatrzenie możliwości
rozpoczęcia rozbiórki po ostatnim meczu w maju br.,
- kwestie wód opadowych.
Warto
przypomnieć,
że
pierwsze przymiarki związane z
budową tego obiektu oraz projektowanego basenu to początek 2007 roku. Wtedy została
stworzona na zlecenie Urzędu
Miasta koncepcja zagospodaro-

wania całego terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
uwzględniając powstanie trybuny, basenu, lodowiska, sali
widowisko-sportowej, kortów
tenisowych i innych elementów
sportowo-turystyczno-rekreacyjnych. Jesteśmy na początku
tej drogi, której uwieńczeniem
ma być powstanie tego nowoczesnego obiektu.
Mamy nadzieje, że przebrniemy pozytywnie przez wszystkie
zakręty związane z realizacją tej
inwestycji, po to, żeby z mieszkańcami wspólnie w przyszłości realizować się rekreacyjnie
na tym obiekcie.

Z-ca Burmistrza
Miasta Ząbki
Grzegorz Mickiewicz

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
w Ząbkach sp. z o.o.
uprzejmie informuje,
że w związku z sukcesywną wymianą zniszczonych
lub zużytych zasuw sieciowych na wodociągach
w rejonie ulic:
Batorego - Jana Pawła II - Klamrowa - Adama Mickiewicza Nowa - Sowińskiego - Bema
oraz w rejonie ulic:
Piłsudskiego - Warszawska - Olszewskiego - Ks. Zycha,
w okresie od 17 marca do 30 kwietnia 2010 r.
mogą występować czasowe przerwy w dostawie wody
w tej części Ząbek.
Planowany okres wyłączeń dni robocze
w godzinach 9.30 - 16.00.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Kolejny element Centrum Sportowego jest już projektowany
Rozpoczęto projektowanie Basenu Miejskiego w Ząbkach
W dniu 17 marca 2010 roku pomiędzy Miastem Ząbki a ﬁrmą
MTVXL 4, MXL 4 Architekci z siedzibą 70-533 Szczecin ul. Nowy
Rynek 7, została zawarta umowa, której przedmiotem jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowo– wykonawczej dla potrzeb budowy Centrum - Turystyczno - Rekreacyjno
- Sportowego w Ząbkach - budowa krytej pływalni przy MOSIR ul.
Słowackiego 21.
Zakres w/w umowy obejmuje opracowanie: koncepcji, projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowę, projektu wykonawczego zawierającego szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne w tym również wnętrz oraz
multimedialnej wizualizacji.
Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania przedmiotu umowy, w
niżej podanych terminach:
1)przekazanie ostatecznej koncepcji – 4 tygodnie od podpisania umowy,
2)przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu budowlanego wszystkich branż – 20 tygodni od podpisania umowy,
3)złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i przedstawienie multi-

medialnej wizualizacji – 21 tygodni od podpisania umowy,
4)uzyskanie pozwolenia na budowę – 25 tygodni od podpisania
umowy,
5)przekazanie całości dokumentacji wraz z ostateczną i prawomocną
decyzją na budowę krytej pływalni– 30 tygodni od podpisania umowy.
Wykonawca został wybrany w drodze postępowania przetargowego, a wartość całego opracowania wynosi wraz z podatkiem VAT 324 520,00 PLN.
Po wybudowanym w zeszłym roku boisku wielofunkcyjnym i obecnie realizowanej Sportowej Trybunie Głównej z zapleczem administracyjno – socjalnym, będzie to już trzeci kolejny do realizacji nowy
obiekt na terenie MOSiR.
Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki
Grzegorz Mickiewicz

Zamiatarki chodnikowe

Miasto otrzymało darowiznę

Chodzi tu o budynek przy ul. 3 – go Maja 8, po sąsiedzku z pocztą. Formalne przeniesienie własności kamienicy przy ul. 3-maja 8
nastąpiło 5 marca - Budynek od lat był zasiedlony kilkoma rodzinami. Po śmierci właścicielki, spadkobiercy postanowili zrealizować jej ostatnią wole i przekazali budynek miastu. Dobrze się stało, gdyż jest to bardzo ważna lokalizacja dla naszej miejscowości:
samo centrum. Obecni lokatorzy nie byliby w stanie przywrócić
dawnej świetności temu obiektowi. Miasto planuje za kilka lat wybudowanie w tym miejscu nowego budynku użyteczności publicznej, np. bibliotekę – informuje burmistrz Robert Perkowski.

W tym roku PGK rozpocznie mechaniczne zamiatanie chodników
w Ząbkach. W tym celu zakupiona została specjalistyczna zamiatarka
chodnikowa Green Machines 636 HS oraz mały traktorek wyposażony w
szczotką walcową. Są to pojazdy używane, znajdują się w bardzo dobrym
stanie technicznym i na gwarancji, lecz są o wiele tańsze od nowych tego
typu urządzeń. Zamiatarki chodnikowe są na tyle lekkie, że nie spowodują
zniszczenia chodników, oraz mają na tyle wąski rozstaw osi, aby mogły
przemieszczać się bez trudu na typowych miejskich chodnikach
Piotr Uściński
Wiceprezes ds. rozwoju PGK w Ząbkach sp. z o.o.

OSOBY ZAINTERESOWANE SZCZEGÓŁAMI PROJEKTU MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIM W URZĘDZIE MIASTA

5

ROZPOCZĘŁA SIĘ WIOSENNA AKCJA

NAPRAWY DRÓG GMINNYCH
Po ciężkiej zimie Miasto rozpoczęło wiosenną akcje naprawy ubytków w drogach publicznych gminnych. W pierwszej kolejności zostaną naprawione ulice
3-go Maja, Kopernika, Poniatowskiego, Warszawska, Górnośląska, Powstańców,
Westerplatte, Kołłątaja, Wigury i wszystkie kolejne, które tego wymagają.
Prosimy o zgłaszanie potrzeby wykonania wiosennej naprawy dróg gminnych do Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Ząbki pod
nr. telefonu:781-68-11 wew. 141.
Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) drogi publiczne ze względu na
funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1.drogi krajowe,
2.drogi wojewódzkie,
3.drogi powiatowe,
4.drogi gminne.
W zarządzie Miasta Ząbki jest ogółem 70 927,5 m dróg gminnych, w tym: 44
211,5 m dróg utwardzonych oraz 26 716 m dróg nieutwardzonych.
Ponadto na terenie Miasta znajduje się:
1) 8 850 m dróg powiatowych:
ul. Kolejowa,
ul. Wojska Polskiego,
ul. Rychlińskiego na odcinku od. ul. Sobieskiego do ul.Szpitalnej,
ul Kochanowskiego na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Drewnickiej,

ul. Drewnicka,
ul. Piłsudskiego na odcinku od granic Miasta do ul. Warszawskiej,
ul. Batorego,
ul. Szpitalna od ul. Rychlińskiego do ul. Kochanowskiego
2) 2 445 m dróg wojewódzkich:
- ul. Ks. Skorupki
- ul.Warszawska na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul.Łodygowej,
- ul. Łodygowa na odcinku od granic Miasta do ul. Warszawskiej
- ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Ks. Skorupki do ul.Warszawskiej,
3) 590 m dróg krajowych:
- ul. Radzymińska na odcinku od budynków J.W.Construktion do wysokości
Makro.
Uszkodzenia dróg nie zaliczanych do kategorii dróg gminnych należy zgłaszać do odpowiednio do zarządcy drogi:
1.Zarząd Dróg Powiatowych w Wołominie, ul.Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin tel. (022) 776-19-40,
2.Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1, tel. (022) 776 23 33,
rd.wolomin@mzdw.pl,
3.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa tel. cetr. (022) 813 20 11; 813 20 21.
Referat Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Miasta Ząbki

Zdjęcia przedstawiają
prace przy naprawie
ulicy 11-Listopada
przeprowadzone
w dniu 8.03.2010 r.

Drogi Powiatowe

Drogi krajowe:
- Radzymińska na odcinku od budynków J.W.Construktion do wysokości Makro 590 m.

Drogi Wojewódzkie
L.p

Nazwa drogi

Kolejowa

2

Wojska Polskiego

1 592

3

Rychlińskiego

150

4

Kochanowskiego

250

5

Drewnicka

6

Piłsudskiego

2000

7

Batorego

1900

8

Szpitalna

700

Ks.Skorupki

2

Warszawska od ul. Piłsudskiego do ul.Łodygowej,

308

3

Łodygowa na odcinku od granic Miasta do ul.
Warszawskiej

335

4

Piłsudskiego na odcinku od ul. Ks. Skorupki
do ul.Warszawskiej,

210
2 445

2300

Razem
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
tel. 22 776-19-40

GDDKiA Oddział w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Maz.

6

700

850

Zarząd Dróg Powiatowych

Obwód Drogowy w Wołominie

Długość mb

Nazwa drogi

1
Długość mb

1

Razem

L.p

8850

tel. 22 776-23-33, 22 776-28-67
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
tel.centr. 22 813 20 11; 813 20 21; fax 22 810 04 12
e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl

O drogach na spotkaniu z mieszkańcami

20 marca odbyło się spotkanie
władz miasta z mieszkańcami północnej części Ząbek. Ze strony
urzędu w spotkaniu udział wzięli przewodniczący Rady Miasta
Sławomir Ziemski, wiceburmistrz
Grzegorz Mickiewicz, przewodniczący komisji społecznej RM
Marcin Kubicki, kierownik referatu programowania funduszy
europejskich Arkadiusz Powierża,
a także wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Piotr
Uściński.
Na początek przewodniczący
Marcin Kubicki przedstawił mieszkańcom planowane ponadgminne rozwiązania komunikacyjne,

przede wszystkim związane z budową trasy krajowej S17. Dla tej
części miasta istotne znaczenie ma
przyszłość ulicy Kolejowej oraz
obszar na pograniczu Ząbek i Marek (ul. Szpitalna, Ząbkowska).
Z kolei wiceburmistrz Mickiewicz zapoznał mieszkańców ze
zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami drogowymi i kubaturowymi. Mieszkańcy byli zainteresowani przede wszystkim kwestiami
dróg i wodociągów, dopytując się
o terminy realizacji. Wiceburmistrz
zapewnił, że drogi w ramach projektów unijnych ( w tej części miasta są to: Rychlińskiego, Sobieskiego, 11-go Listopada, Jana Pawła II,

P. Skargi, Wolności) zostaną rozpoczęte jeszcze w tym roku.
Niebawem (na przełomie kwiecień/maj) zostanie rozpoczęta
budowa ul. Piotra Skargi. Mieszkańcy tej ulicy dość licznie pojawili się na spotkaniu. Część osób
miała obawy związane z prawidłowym odwodnieniem drogi. Wiceburmistrz Mickiewicz zapewnił
mieszkańców, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie ze sztuką
budowlaną. Z kolei mieszkańcy ul.
Łąkowej domagali się położenia
nakładki asfaltowej. Równie spore zainteresowanie wywołała ul.
Jana Pawła II. Prace nad tą ulicą
trochę się przeciągnęły z uwagi
na konieczność przebudowy mediów znajdujących się w drodze.
Obecnie pozostaje tam wykonać

tylko nawierzchnię. Mieszkańcy
domagali się również kontynuacji
budowy powiatowej drogi w ul.
Batorego. Na drugi odcinek miasto
wyasygnowało środki w wysokości 1 mln zł. Zdaniem radnych władze powiatu mogły na ul. Batorego
złożyć wniosek o doﬁnansowanie
ze środków unijnych. To jednak nie
zostało zrobione.
W sprawie wodociągów wypowiedział się wiceprezes PGK Piotr
Uściński. - Przez ostatnie dwa lata
miasto bardzo intensywnie inwestowało w budowę wodociągów.
My jako PGK kontynuujemy ten
proces i zakładamy, że w ciągu kilku lat zwodociągujemy całe Ząbki
– powiedział Piotr Uściński.
Burmistrz Robert Perkowski
zapowiada, że w sprawie kolejnych
ulic będą organizowane następne
spotkania.
red.

Telefony Alarmowe
Tel. Ratunkowy
Policja
StrażPożarna
Pogotowie
Ratunkowe

112
997
998
999

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Ząbki uprzejmie informuje, że postępowanie dotyczące sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid.
nr 2 obręb 0020-01-20, o pow. 0,5944 ha, położonej w Ząbkach, przy
ul. S. Batorego 4, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00032059/3 (d.
Kw nr VII-106133), ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki (www.umzabki.bip.org.pl/ w zakładce
Tablica ogłoszeń/Przetargi) prowadzonej w trybie pierwszego, ustnego
przetargu nieograniczonego zostało zakończone wynikiem pozytywnym. W dniu 16.03.2010 r. do przetargu przystąpiły 4 podmioty. Cena
wywoławcza wynosiła 5 164 718,72 zł (słownie: pięć milionów sto
sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych 72/100)
brutto. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 8 479 000,00
zł (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych
00/100) brutto, osiągnięta przez spółkę pod nazwą „BUD-DOM” Sp.
z o.o. z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Budkiewicza 41.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi
zmianami/ informuje się, że w dniach od 10.03.2010 r. do 09.04.2010
r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia
podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość przeznaczoną pod drogę w Ząbkach, ul. Rychlińskiego oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 127/3 z obrębu 021-01-21 o pow. 0,0013 ha
oraz działka nr 127/4 z obrębu 021-01-21 o pow. 0,1275 ha, objętą zbiorem dokumentów Zd 4714 działka 2-cz. Osoby, których interes prawny
dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej
wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z
dnia 07.08.2008 r. - pok. 22 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 10.03.2010 r. Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki
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dokończenie ze str. 1

oraz dyrektor przedszkola Jolancie Salak, która na bieżąco pilotowała
wszelkie prace. Szczególnie zasłużonym burmistrz
wręczył okolicznościowe
grawertony. Sama dyrektor
podziękowała
władzom
miejskim za sprawne
przeprowadzenie całego
procesu inwestycyjnego.
Następnie dokonano symbolicznego
przecięcia
wstęgi, o co poproszono
biskupa Stanisława Kędziorę, Petryka Stolarskiego z Urzędu Marszałkowskiego, przewodniczącego
Rady Miasta Ząbki Sławomira Ziemskiego, burmistrza Roberta Perkowskiego oraz dyrektor Jolantę
Salak.
Po tym symbolicznym
akcie ks. biskup poświęcił
przedszkole. Przybyłym
gościom, wśród których
znaleźli się inni przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, władz powiatu, sąsiadujących gmin,
radni Ząbek, nauczyciele
oraz rodzice, przedszkolaki sprawiły nie lada
atrakcję w postaci krótkie-
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go, ciekawego programu
artystycznego.
Uczestnicy mogli też zobaczyć
interesującą prezentację
multimedialną o historii
powstawania tej najnowocześniejszej na Mazowszu
placówki przedszkolnej.
Na zakończenie na ręce
dyrektor goście złożyli pamiątkowe prezenty. Długą
serię rozpoczął wójt Klembowa Kazimierz Rakowski
i dyrektor ze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Anna Białek wraz
z dyrektor ząbkowskiego
oddziału Barbarą Maksimczuk.
Następnie
burmistrz
oprowadził gości po przedszkolu. Było to o tyle ciekawe, że przedszkole normalnie już funkcjonowało,
prowadzono różne zajęcia.
Dzieci żywiołowo i z radością reagowały na wizytę
gości.
Uroczystość zakończona została wspólnym posiłkiem, w tym degustacją
okolicznościowego tortu.
Przedszkole naprawdę
robi ogromne wrażenie.

MO
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Powstał zespół przeciw przemocy
19 marca, w sali konferencyjnej w sposób formalny powstał interdyscyplinarny zespół ds. przeciwdziałania przemocy i wspierania
rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu.

moc kompleksową i możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami – tłumaczyła Elżbieta Klimkiewicz.
Zdaniem Mirosławy Kątnej problem przemocy w rodzinach polskich jest
dość poważny i wcale nie incydentalny. - Żeby rodzinie pomóc, musi być
współdziałanie wszelkich służ (szkoły, pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, księży, służb mundurowych).
W kraju większość formacji działa osobno. Ząbki w tym względzie są
wzorem i pionierem. Brak takiego zespołu powoduje, że służby pracują
równolegle, jednak zespół działa efektywniej, a świadczona pomoc może
być bardziej optymalna – powiedziała przewodnicząca Kątna.
Na koniec uczestnicy podpisali deklarację współpracy z zespołem ds. przeciwdziałania przemocy i wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu.
red.

Zamelduj się lub wypełnij NIP 3
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji, które uczestniczą w procesach socjalizujących i resocjalizujących w Ząbkach, a więc
szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych, komisja ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych, kurator sądowy, dyrektor przychodni zdrowia,
komendanci policji i straży miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pedagodzy. W zebraniu tym udział wzięli także burmistrz Robert Perkowski, ks. proboszcz Andrzej Kopczyński oraz przewodnicząca
Krajowego Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosława Kątna.
Jak podkreślała prowadząca spotkanie przewodnicząca Świetlicy Środowiskowej Nr1 Elżbieta Klimkiewicz jest to bardzo ważny moment dla
instytucji świadczących wszelkiego rodzaju pomoc. O powołaniu takich zespołów interdyscyplinarnych myśli się w Polsce od dawna, tworząc różne
projekty prawodawcze. Tymczasem Ząbki również i w tym zakresie stają
się pionierami we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Dla Ząbek nie jest
to rzecz nowa, bo nieformalnie funkcjonuje już od 8 lat. Teraz zespół będzie
istniał w sposób formalny, zyskując odpowiednie umocowanie prawne.
- Spotykając się z problemami na co dzień okazuje się, że pojedynczo
działać jest dość trudno, a takie cykliczne, comiesięczne spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i pozwalają skutecznie działać w sytuacjach kryzysowych.
Na tych spotkaniach omawiamy najtrudniejsze przypadki, żeby ustalić
w jakiej formie danemu dziecku czy danej rodzinie pomóc. Chodzi o po-

Władze Ząbek zachęcają do zameldowania się osób, które zamieszkują na terenie miasta. Okazuje się
bowiem, że spośród zamieszkujących
ok. 40 tys. osób zaledwie 26 tys.
ma ząbkowski meldunek. Pozornie
może wydaje się, że to dość błaha
sprawa. Faktycznie jednak poprzez
niedopełnienie przez mieszkańców
tych obowiązków miasto może rocznie tracić aż ok. 12 mln zł. Za takie
pieniądze można byłoby wybudować
wiele dróg, chodników, czy zrealizować inne inwestycje. Tymczasem
dość często się zdarza, że osoby nie
zameldowane w Ząbkach żądają, aby
w miejscu ich zamieszkiwania miasto
budowało infrastrukturę. W ten sposób pamiętają jedynie o swoich prawach, zapominając o obowiązkach.
Miasto świadcząc różnego rodzaju
usługi na rzecz mieszkańców w coraz większym stopniu zwraca uwagę
na to, w jaki sposób jest realizowany
ten obowiązek (np. podczas zapisów

do przedszkoli pierwszeństwo mają
zameldowani). Oczywiście z różnych
względów dana osoba nie może się
zameldować w Ząbkach. Wtedy zamieszkując w Ząbkach powinno się
złożyć do Urzędu Skarbowego w Wołominie formularz NIP 3, w którym
należy podać aktualny adres zamieszkania. Dla ułatwienia z boku zamieszczamy częściowo już wypełniony formularz NIP 3 ( trzeba podać jeszcze
nazwę ulicy i numer domu lub mieszkania). Kolejnym udogodnieniem jest
brak konieczności pofatygowania się
do US w Wołominie. Burmistrz Miasta wychodząc naprzeciw mieszkańcom zdecydował, że można ten druk
zostawić w ząbkowskim referacie
spraw obywatelskich, a resztą zajmą
się urzędnicy.
Jak widać nie jest to skomplikowane, a może przynieść wymierne
korzyści zarówno dla każdego mieszkańca z osobna, jak i całego miasta.
red.

Prawnik radzi...
Mam niewdzięcznego syna,
który jest alkoholikiem, który
dopuszcza się względem mnie
czynów wręcz niegodnych (obraża mnie słownie, kradnie pieniądze, wynosi z mojego domu różne
przedmioty, ma wyrok skazujący
za znęcanie się nade mną). Nie
chcę, aby syn po mnie dziedziczył. Jak go wydziedziczyć?
Czytelniczka

Aby wyłączyć syna od dziedziczenia, niezbędnym będzie sporządzenie testamentu. Ponadto proszę
pamiętać, że samo sporządzenie
testamentu i powołanie w nim do
dziedziczenia innych osób niż syn,
nie oznacza jeszcze wydziedziczenia. Pozbawienie spadkobiercy
ustawowego przypadającego mu z
mocy ustawy udziału w spadku nie
jest wydziedziczeniem, choć często
jest to tak pojmowane w potocznym
znaczeniu. Zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego wydziedziczenie oznacza pozbawienie osoby
uprawnionej do zachowku z mocy
art. 991 § 1 k.c. przysługującego jej
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prawa, a więc krótko mówiąc – wydziedziczenie oznacza pozbawienie
prawa do zachowku.
Żeby całkowicie wykluczyć syna
od dziedziczenia, wydziedziczenie
musi zostać jasno sformułowane
w treści testamentu wraz z podaniem przyczyny wydziedziczenia.
Podstawę wydziedziczenia może
stanowić jedynie przyczyna przewidziana ustawą.
Pierwszą z przyczyn wydziedziczenia jest uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy
w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego. Oznacza
to, że samo naganne postępowanie uprawnionego do zachowku
nie wystarcza, aby stało się ono
przyczyną wydziedziczenia. Zachowanie to musi być negatywnie
oceniane przez spadkodawcę, a
więc uprawniony do zachowku
zachowuje się wbrew woli spadkodawcy i spadkodawca nigdy nie
zaakceptował takiego zachowania.
Zachowaniem takim, na które nie
godzi się spadkodawca, może być:
alkoholizm, narkomania, nielegal-

ne źródła przychodu, niepłacenie
alimentów itp.
Drugą przyczyną wydziedziczenia jest dopuszczenie się względem
spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub
wolności albo rażącej obrazy czci. Z
tego, co Pani pisze, wynika, że syn
został skazany wyrokiem za znęcanie
się nad Panią, a zatem dopuścił się
umyślnego przestępstwa względem
Pani, mieszczącym się w katalogu
wskazanym przez ustawodawcę.
Trzecią i ostatnią przyczyną wydziedziczenia jest uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Przez
obowiązki rodzinne należy rozumieć np. obowiązki alimentacyjne,
opiekę nad spadkodawcą niezbędną
ze względu na jego wiek czy stan
zdrowia.
Powyżej wskazana pierwsza i trzecia przyczyna wydziedziczenia musi
mieć charakter uporczywy. Oznacza
to, że zdarzenia krótkotrwałe, czy
jednorazowe, nie uzasadnia w myśl
ustawy wydziedziczenia.

Podsumowując:
Aby wydziedziczenie było skuteczne, muszą być zachowane następujące przesłanki: wydziedziczenie
musi wynikać z treści testamentu, a
więc niezbędnym jest jego sporządzenie; przyczyna wydziedziczenia
musi mieścić się w katalogu przyczyn przewidzianych przez ustawodawcę; testament musi wskazywać
przyczynę wydziedziczenia, oraz
oświadczenie spadkodawcy, iż nie
przebaczył on wydziedziczonemu.
Zatem powinna Pani sporządzić
testament (najlepiej w formie aktu
notarialnego), w którym złoży Pani
oświadczenie o wydziedziczeniu
syna oraz jego przyczynach, jak
również wskaże Pani, iż nie przebaczyła synowi jego zachowania.
Ewelina Dudek
Radca prawny

Informujemy, że na pytania prawne kierowane mailowo na adres
edudek@prokonto.pl lub listownie
na adres ul. Wilcza 9, Ząbki, Pani
Mecenas odpowie na łamach gazety „Co Słychać?”.
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Piłkarze Legii Warszawa
w Gimnazjum Nr 2

Spotkanie kadetów
Akademii Sił Powietrznych USA
z młodzieżą Gimnazjum Nr 2
22 marca 2010 roku gościliśmy w naszym Gimnazjum
kadetów z elitarnej Akademii Sił Powietrznych Stanów
Zjednoczonych.

3 marca 2010 r. młodzież z naszego Gimnazjum spotkała się
z piłkarzami Legii Warszawa: Kubą Wawrzyniakiem, Sebastianem Szałachowskim i Maćkiem Gostomskim.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a na jego zakończenie uczniowie mieli możliwość zdobycia autografów oraz
zrobienia pamiątkowych zdjęć ze swoimi idolami.
PG2

Nasz Patron – ks. Jerzy Popiełuszko
Studenci spotkali się z młodzieżą, której przybliżyli zasady
panujące w swojej uczelni oraz opowiedzieli kto może ubiegać
się o przyjęcie do tej renomowanej akademii wojskowej. Kadeci w ramach nauki nie tylko rozwijają sprawność ﬁzyczną, ale
również pogłębiają swoją wiedzę (szczególny nacisk położony
jest na przedmioty ścisłe) oraz kształtują siłę ducha i woli, jak
również promują właściwe postawy moralne.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko od trzech lat jest patronem Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach. Z okazji trzeciej rocznicy nadania
imienia szkole została przygotowana wystawa, na którą składają
się fotograﬁe dokumentujące obecność ks. Popiełuszki w kościele
ząbkowskim i warszawskim oraz jego działalność zgodnie ze słowami św. Pawła: ,,Zło dobrem zwyciężaj”, które uczynił swoim
mottem życiowym. Oprócz nich można będzie zobaczyć pamiątki
zgromadzone przez szkołę, wydawnictwa książkowe poświęcone
ks. Jerzemu i prace uczniowskie w postaci albumów, prac plastycznych oraz nagrodzone prace literackie na temat: ,,Kim jest
dla mnie ks. Jerzy Popiełuszko” autorstwa Kingi Banaszek i Anny
Żochowskiej z kl. III E, Joanny Nowak z kl. III F i Mateusza Wrzosek z kl. I F.
Dyrekcja Szkoły i cała społeczność szkolna pragnie serdecznie
zaprosić mieszkańców Ząbek do zwiedzenia wystawy w dniach 2021 i 27 –28 marca br. ( sobota i niedziela) w godz. 10.00 – 15.00.
24 kwietnia br. w ramach obchodów rocznicowych oraz przygotowań naszego miasta do uroczystej beatyﬁkacji ks. Popiełuszki
w kościele pw. Świętej Trójcy zostanie odprawiona Msza Święta
koncelebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa Henryka Hosera ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Po mszy będzie
miał miejsce występ młodzieży naszego gimnazjum zatytułowany:
,,Księże Jerzy pamiętamy”, zaś pod pomnikiem zostaną złożone
wiązanki kwiatów w hołdzie naszemu Patronowi i Honorowemu
Obywatelowi Ząbek.
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że wkrótce tj. 6 czerwca br. nasz
Patron będzie zaliczony do grona błogosławionych.
Społeczność szkolna

Na spotkanie przybył burmistrz Robert Perkowski, który
razem z dyrekcją Szkoły oprowadził gości i wręczył kadetom
oraz ich opiekunowi pamiątkowe informatory promujące nasze
Miasto.
Spotkanie było zainicjowane przez Fundację Ruch Nowego Życia – Młodzież na Rozdrożu oraz dyrektor Małgorzatę
Zyśk.

13

IX Konkurs Muzyki Instrumentalnej

Urodziny Chopina w SMYKU

20 marca, w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach odbył się ﬁnał
powiatowy IX Konkursu Muzyki Instrumentalnej. Wcześniej pierwsza faza była przeprowadzana w poszczególnych gminach powiatu
wołomińskiego. W Ząbkach spotkali się więc najlepsi.

1 marca 2010 roku w Przedszkolu SMYK odbyły się niezwykłe urodziny. Głównym bohaterem był Fryderyk Chopin i jego muzyka. Był ogromny tort w kształcie fortepianu, świeczki i „ 100 lat” dla muzyki Chopina.
Dzieci w atrakcyjny i zabawny sposób zdobywały wiedzę i poznawały muzykę tego kompozytora. Słuchały wierszy i ciekawostek o małym Frycku.
Zbierały nutki, rozwiązywały zagadki, kolorowały fortepiany – wszystko
przy dźwiękach nieśmiertelnej muzyki.

Jury Konkursu w składzie: Waldemar Dubieniecki, Elżbieta Tarasewicz oraz Michał Pindakiewicz postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom:
Grupa I - III

Grupa IV - VI

I miejsce - Nikola Mazur
II miejsce - Martyna Sadowska
III miejsce - Dominik Bachert
III miejsce - Krzysztof Świerczyński
wyróżnienie - Emilia Ryciuk

I miejsce - Patrycja Florczak
II miejsce - Maria Haraszkiewicz
III miejsce - Michał Baranowski
wyróżnienie - Michał Matak
wyróżnienie - Katarzyna Mroczek

Kolejnym wielkim polskim artystą, którego twórczość poznają przedszkolaki będzie Julian Tuwim. Do udziału w przeglądzie poezji Tuwima
- Przedszkole SMYK zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym.
Mirosława Kozłowska
Agnieszka Zaręba

Grupa Ponadgimnazjalna
I miejsce - Marcin Mikiciuk
II miejsce - Weronika Gajcy

Koncert Chopinowski w Ząbkach
17 marca, w ramach cyklu „Chopin przyjechał” odbył się
w auli Publicznego Gimnazjum Nr 1 koncert upamiętniający
dwusetną rocznicę urodzin wybitnego, polskiego kompozytora. W pięknej scenerii zagrał na fortepianie niezwykle uzdolniony Nikodem Wojciechowski. Koncertowi towarzyszyła wystawa plakatów z kolekcji Sylwestra Marzocha, poświęconych
wielkiemu mistrzowi oraz program artystyczny w wykonaniu
młodzieży szkolnej.
red.
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Wystawa malarstwa
w galerii „Orla”
20 marca odbył się wernisaż
obrazów wołomińskiej malarki
Elżbiety Rączka. Wystawa zatytułowana „Moje pasje” prezentuje zbiór najbardziej charakterystycznych dla jej twórczości
prac. Artystkę charakteryzuje
wszechstronność technik, którymi się posługuje. Uprawia ona
bowiem malarstwo sztalugowe
olejne, a także w suchej pasteli,
malując na szkle i tkaninach. Wykonuje również freski naścienne.
Na wystawie zaprezentowała
pejzaże, atrakcyjne ujęcia martwej natury, a także postaci kobiet, wyrażając poprzez nie takie
uczucia jak: miłość, samotność,
tęsknota. Jednym z ulubionych
motywów jej prac są kwiaty. Tradycyjnie już wystawie towarzyszył koncert, w wykonaniu Anny
Mazurek, Beaty Matoga (śpiew)
oraz Piotra Wąsika.
red.

Kryzys Dolcanu?

Runda wiosenna

Piłkarze Dolcanu nie najlepiej rozpoczęli rundę wiosenną. Po stracie
trenera i najlepszego snajpera I ligi Macieja Tataja zespół poniósł w marcu
już 3 porażki. O ile przegrana w ostatnim wyjazdowym spotkaniu z Widzewem nie jest wielkim zaskoczeniem, to jednak strata punktów z Wartą
czy z Motorem musi boleć. W efekcie Dolcan spadł na 9 miejsce, a może
być jeszcze gorzej, bo będąca na 10 miejscu Flota Świnoujście ma jeden
mecz zaległy.
Najbliższy mecz ząbkowianie rozegrają na własnym boisku z KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski (27 marca, godz. 17.00). Miejmy nadzieję, że
piłkarze w końcu przerwą złą passę.

Ząbkowskiej Ligi
Szóstek Piłkarskich rozpoczęta

red.

Mecze Dolcanu w kwietniu:

Pierwszego dnia wiosny, 21 marca, na ząbkowskim „Orliku” przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 rozegrano 9 kolejkę Ząbkowskiej Ligi Szóstek
Piłkarskich. Tym razem obyło się bez niespodzianek, faworyci wygrali
swoje mecze. Dość interesująco zapowiadało się spotkanie lidera Albatros
Ząbki z drużyną Asów. Faworyci rozgrywek nie zawiedli pewnie wygrywając 10:3. Poniżej przedstawiamy wyniki ostatniej kolejki, tabelę oraz
klasyﬁkację najlepszych strzelców.
Lp.

Kolejka 24 - 3 kwietnia
Wisła Płock - Dolcan Ząbki 3 kwietnia, 19:00
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Kolejka 25 - 10-11 kwietnia
Dolcan Ząbki - GKS Katowice 10 kwietnia, 16:00

2

Loża Szy22
derców

9

7

1

Kolejka 26 - 17-18 kwietnia
GKP Gorzów Wielkopolski - Dolcan Ząbki 17 kwietnia, 16:00
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Kolejka 27 - 24-25 kwietnia
Dolcan Ząbki - Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 kwietnia, 16:00
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Nankatsu
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Ząb Ząbki
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Kwalifikacja wojskowa
zamiast poboru
Zeszłoroczna zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej wbrew pozorom nie zwalnia z pewnych
obowiązków. Każdego roku Burmistrz będzie wzywał mężczyzn,
którzy w danym roku kalendarzowym osiągną 19 rok życia do stawiennictwa przed Komisją Kwaliﬁkacyjną. Osoby, które nie będą
chciały wstąpić do wojska, będą przenoszone do rezerwy. Do kwaliﬁkacji mogą się też zgłaszać ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.
W tym roku kwaliﬁkacja wojskowa na terenie województwa mazowieckiego realizowana jest od 8 lutego do 30 kwietnia i obejmuje mężczyzn urodzonych w roku 1991. Termin dla mieszkańców
Ząbek został określony na 13-16 kwietnia, miejsce stawiennictwa
od lat jest to samo – Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3.
Od zeszłego roku nie ma już przymusu służenia w armii. Wszyscy, którzy mieli ostatecznie określoną kategorię wojskową z urzędu
zostali przeniesieni do rezerwy. Choćby, studenci nie muszą się już
obwiać, że nie dostarczyli na czas do WKU zaświadczenia z uczelni o
kontynuowaniu nauki, a poborowy opiekujący się chorym członkiem
rodziny nie musi już prosić Burmistrza o poświadczenie tego faktu.
Dotychczasowi poborowi, którzy mieli ostatecznie określoną kategorie wojskową mogą zwrócić się do WKU z wnioskiem o wystawienie zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.
Takiego zaświadczenia nie otrzymają poborowi posiadający czasową
niezdolność do służby. Muszą najpierw stawić się przed Komisją Lekarską, która wyda im ostateczne orzeczenie o ich zdolności do służby.
Takie zaświadczenie może być wymagane na przykład przy ubieganiu
się o kredyt w banku. Będą go też potrzebowały osoby, które zechcą
wstąpić do formacji mundurowych, choćby policji, służby celnej czy
straży zawodowej.
Obowiązkowy pobór zastępuje kwaliﬁkacja wojskowa, a tzw.
przedpoborowi, którzy ukończyli 18 lat, nie muszą już w terminie
jesiennym osobiście zgłaszać się do rejestracji na potrzeby obowiązku obrony. Dokonają tego za nich pracownicy urzędu na podstawie danych PESEL.
Inspektor ds. wojskowych i OC
Krzysztof Krajewski
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Kolejka nr 9 (21 marca 2010)
Bruno Tassi - Podlasie Ząbki
Loża Szyderców - Nankatsu
KTM - FC Ząbki
FC Fanatic - Drewnica Ząbki
Los Desperados - Turbodymomeny
Inter - Bad Boys
Ząb Ząbki - FC Polana
ASY - Albatros Ząbki

4
5
5
6
6
8
9
9

22 : 109

-87

17 : 125

-108

6:2
11 : 8
8:2
2:4
7:2
7:4
7:3
3 : 10

Klasyﬁkacja strzelców po VIII kolejce Z.L.S.P.:
42- Szeliga Grzegorz (Albatros)
27- Krupiński Maciej (FC Fanatic), Piórkowski Tomasz (Loża Szyderców)
20- Pasek Mateusz (KTM)
19- Ajdys Karol (Nankatsu)
17- Lasecki Tomasz (Albatros)
16- Filipek Kamil (FC Fanatic)
15- Piórkowski Mariusz,(Loża Szyderców), Adamczyk Marcin (Bad
Boys), Paluch Rafał (Podlasie), Kowalczyk Artur (Loża Szyderców)
12- Odzimek Michał (Albatros), Fedorczyk Ryszard (KTM), Charliński
Marcin (ASY)
11- Rowicki Adrian (Ząb), Krygier Michał (INTER), Żółtowski Paweł
(Bad Boys), Ptaszek Tomasz (Bruno-Tassi), Kieleszczyk Piotr (Loża
Szyderców)
10- Dorocki Jacek (Albatros)
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Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie
12 marca w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, w którym uczestniczyły szkoły podstawowe i gimnazja ząbkowskie.
Organizatorami tego konkursu byli: Miejski Ośrodek Kultury, Szkoła
Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego oraz Gimnazjum Nr 1 im.
Jana Pawła II. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: dla
szkół podstawowych i oddzielnie dla gimnazjów.
W skład jury weszli: muzyk, organista i dyrygent Jolanta Janczuk- Tyszkiewicz jako przewodnicząca, burmistrz Robert Perkowski oraz dyrektor
MOK Sławomir Skotnicki.
Jury było pod ogromnym wrażeniem poziomu wiedzy młodych miłośników Chopina. Ich wiedza była imponująca. W przypadku podstawówek

trzeba było przeprowadzić dogrywkę, aby wyłonić zwycięzcę. Różnice
punktowe były na tyle minimalne, że z czystym sumieniem można stwierdzić, że poziom był bardzo wyrównany, a jednocześnie bardzo wysoki.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie bezpośrednio odpowiadać na czas na
pytania z zakresu życiorysu i twórczości naszego narodowego wirtuoza lub
po wysłuchaniu fragmentu utworu odgadnąć jego tytuł. W wielu przypadkach
odpowiedzi były bardzo szczegółowe (wykraczające poza wymóg pytania).
Świadczyło to o doskonałym przygotowaniu. Nagrody w sposób uroczysty
wręczył burmistrz Robert Perkowski 17 marca, tuż przed uroczystym Koncertem Chopinowskim, który odbył się w Publicznym Gimnazjum Nr 1.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
red.

Wyniki konkursu
Kategoria: SZKOŁY PODSTAWOWE

Kategoria: GIMNAZJA

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen Franciszka Kleeberga (ﬁlia)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im Jana Kochanowskiego
3. Szkoła podstawowa Nr 1 im gen Franciszka Kleeberga
3. Szkoła Katolicka im. ks. Jana Twardowskiego

1. Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki
2. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
3. Gimnazjum Katolickie Im. ks. Jana Twardowskiego
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