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

www.prg1.waw.pl
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Festiwal Nauk 
Matematyczno-
Przyrodniczych

już trzeci taki festiwal w Publicznym Gimna-
zjum Nr 1 w Ząbkach. Tak jak poprzednio, 

przy aprobacie burmistrza Roberta Perkowskiego, 
zorganizowaliśmy tę imprezę naukową, zachęcającą 
uczniów do zainteresowania się przedmiotami mate-
matyczno-przyrodniczymi. Festiwal, który odbył się 
17 kwietnia był de facto finałem konkursu naukowe-
go, przebiegającego w dwóch etapach. W pierwszym 
uczniowie przygotowywali prace w swoich szkołach, 
a drugim etapem był quiz z wyznaczonego przedmio-
tu przyrodniczego. 

Sukces piłkarek UKS 
Ząbkovia Ząbki na 
turnieju w Holandii

wie drużyny UKS Ząbkovia Ząbki w dniach 
8-13 maja 2013 roku przebywały na sil-

nie obsadzonym turnieju GIRLS CUP Maastricht 
w Holandii. Dziewczęta grały w dwóch katego-

riach wiekowych: G-13 i G-15. W piątek obydwie 
drużyny wygrały wszystkie mecze  i bez straty 
bramki zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach.

W sobotę dziewczęta grające w kategorii U-15 prze-
grały wszystkie trzy swoje mecze (z zespołami: Cobu Boys 
z Holandii, Chatenoy le Royal z Francji oraz SC Alternrheine 
z Niemiec), co zapewniło im zajęcie VI miejsca na Turnieju. 
W składzie UKS Ząbkovia Ząbki grały w większości zawod-
niczki z rocznika 1999 (a więc młodsze niż przeciwniczki) 
i zajęcie VI miejsca na turnieju rozgrywanym na dużym boi- 
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„Nekropolis”

Usługi  Pogrzebowe
Świadczymy pełny zakres usług

trumny l urny l kwiaty l transport 
klepsydry l nekrologi l własna chłodnia

Ząbki, ul. Piłsudskiego 31
Całodobowo tel. 606 653 850

www.nekropolis.com.pl
zachęcamy do weryfikacji cen!

 „Przyszła wiosna nadszedł 
czas, by posprzątać las”

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Ząbek, którzy w dniu 27 
kwietnia br. posprzątali las w okolicach ul. Sosnowej i Gajowej. 
Zebrano wówczas kilkadziesiąt worków śmieci (ok. 60), które ode-
brało miasto.

Akcja sprzątania w Ząbkach organizowana jest przez Naszych 
Mieszkańców już od 9-ciu lat pod nazwą „Przyszła wiosna nad-
szedł czas, by posprzątać las”.

Cieszy fakt, iż Mieszkańcy Ząbek tworzą zintegrowaną społecz-
ność i mają chęć pracować dla wspólnego dobra. 

  UM Ząbki
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150 lat! Niezwykły  
jubileusz SP nr 1

RODZY RODZICE, ABSOLWENCI, BYLI PRA-
COWNICY ORAZ SYMPATYCY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. GEN. FRANCISZKA 
KLEEBERGA W ZĄBKACH  

Z dumą i radością pra-
gniemy zawiadomić, że nasza 
szkoła w dniu 24 maja 2013r. 
będzie świętowała wyjątkowy 
jubileusz – 150 lat swojego 
istnienia! 

Chcielibyśmy, aby ta 
szczególna rocznica stała się 
dla nas okazją do wędrówki w 
przeszłość, ku wydarzeniom, 
które przez półtora wieku 
kształtowały naszą szkołę – 

jej tożsamość i misję. 
Czas, który dzieli nas od tego radosnego wydarzenia, pra-

gniemy przeznaczyć na gromadzenie wspomnień i pamiątek. 
Jeśli chcieliby Państwo włączyć się w przygotowania do uro-
czystości oraz pomóc w rekonstrukcji przeszłości naszej szkoły 
– serdecznie zapraszamy! 

Będziemy wdzięczni za udostępnienie dawnych zdjęć, 
świadectw, dokumentów i innych pamiątek – ogromnie wzbo-
gacą planowaną przez nas ekspozycję historyczną i stworzą 
niepowtarzalną atmosferę. Pragniemy, by przenikające się 
przeszłość i teraźniejszość pomogły odnaleźć prawdziwy obraz 
naszej szkoły, niezbędny do tego, by z dumą patrzeć w prze-
szłość i z nadzieją kroczyć w przyszłość. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego  przygotowania tego 
wielkiego Święta oraz udziału w uroczystości, która rozpocznie 
się Mszą św. odprawioną przez Jego Ekscelencję ks. Bisku-
pa Marka Solarczyka o godz. 10.00 w kościele Świętej Trójcy 
w Ząbkach.  

 Społeczność szkolna

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epide-

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

S A M O R Z Ą D

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

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

CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

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

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 

UWAGA!
Selektywna 

zbiórka odpadów 
w miesiącu MAJU

Z uwagi na dzień wolny od 
pracy - 1 maja - przypadają-
cy w pierwszą środę 
miesiąca, przypominamy, że 
kolorowe worki z surowcami 
wtórnymi w miesiącu 
maju będą odebrane według 
następującego harmonogra-
mu:

Rejon I - 8 maja
Rejon II - 15 maja
Rejon III - 22 maja
Rejon IV - 29 maja

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

D

Podziękowania  
dla Fundacji Orange

22 kwietnia, dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Ząbkach Dorota Kaźmierska złożyła 
wizytę w siedzibie Fundacji Orange w Warszawie. 

Celem wizyty było 
przekazanie prezes 
Fundacji Jadwidze 
Czartoryskiej podzię-
kowania w imieniu Bur-
mistrza Miasta Ząbki 
Roberta Perkowskiego 
i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ząbkach 
za znaczący wkład 
w rozwój informacyjny 
naszej lokalnej spo-
łeczności poprzez do-
tację na Internet.

Już od 2010 r. co roku otrzymujemy od Fundacji Orange 
dotację na opłacenie abonamentu na dostęp do sieci Internet. 

Dzięki tej dotacji użytkownicy Biblioteki mogą bezpłatnie 
korzystać z Internetu, a dzieci na lekcjach bibliotecznych po-
przez wyświetlanie filmu od Orange „Sieciaki” dowiadują się 
jak bezpiecznie poruszać się w 
Internecie. 

Jeszcze raz dziękujemy za 
współpracę.

MBP

OGŁOSZENIE
Dnia 25.05.2013 r. (sobota) od godziny 9:00 Sto-

warzyszenie MOSTEK z siedzibą przy ul. Kościelnej 
2 w Ząbkach, organizuje kursy na wychowawców 
i kierowników placówek wypoczynku. Wszelkie in-
formacje i zapisy pod numerem telefonu: 720-820-440 
lub adresem e-mailowym: biuro@smostek.pl 
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Już niedługo zagrają !!! Znamy terminy koncertów
ielkimi krokami zbliżają się dni, kiedy nasza Ząbkowska Orkiestra zaprezentuje się po raz pierwszy po 
„zmianach kadrowych”. Wiadomo już, że 26 maja uświetnią swoją grą Mszę Świętą w kościele p.w. Ze-

słania Ducha Świętego o godz. 19.00, a następnie zaprezentują się 8 czerwca o godz. 11.00 na otwarciu Placu 
Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki

ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

MEBLE B.R.W.
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
DOSTAWA 4 DNI
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -

Firma sprzątająca
Edyta Machaczka

- mycie okien
- sprzątanie domów i 

mieszkań
- pranie tapicerki
- pielęgnacja terenów 

zielonych
- kompleksowe 

sprzątanie osiedli

tel. 791 476 777
email: 

edomedytamachaczka@gazeta.pl

Basen coraz bliżej
race związane z budową ząbkowskiej pływalni są już bardzo zaawansowane. Efekty widoczne są już 
nie tylko na zewnątrz (wykonano m.in.: termomodernizację budynku i niemal całą elewację zewnętrzną, 

zainstalowano rurociąg), ale także wewnątrz budynku (wykonano tynki i wylewki, wszelkie instalacje, większość 
pomieszczeń wyłożono już glazurą i terakotą).  Z najważniejszych prac zostało wykonanie konstrukcji dachowej 
nad główną częścią basenową oraz zagospodarowanie terenu.

Niedawno obiekt wizytowała komisja inwestycyjna Rady Mia-
sta. Radni byli pod ogromnym wrażeniem powstającego obiektu.

Przypomnijmy, basen powstaje w ramach projektu „Budowa 
Centrum Turystyczno 
– Rekreacyjno – Spor-
towego w Ząbkach: bu-
dowa krytej pływalni”, 
współfinansowanego 
ze środków unijnych 
(dofinansowanie ponad 
13 mln zł ze środków 
Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regional-
nego).

Obiekt basenu to 
zwarty, podpiwniczo-
ny, piętrowy budynek 

o powierzchni ok. 5 tys. m². Hala basenowa została podzielona 
na dwie części: w pierwszej części hali basenowej znajduje się 
niecka o wymiarach 12,5m x 25,02m o powierzchni lustra wody 
312,50m², o głębokości od 1,35m - 2.0m. W drugiej części hali 

P

W

basenowej znajduje się basen o powierzchni 62,50m² o wymia-
rach 10,0m x 6,25m. Pozostałą część obszaru obiektu zajmują: 
kasa, szatnia, sanitariaty, widownia, dwie sale do gry w squasha 
oraz cztery tory do gry w kręgle. Do obsługi obiektu zaprojekto-
wano parkingi podziemne oraz zatoki postojowe. 

W zakres projektu wchodzi także wyposażenie krytej pływalni 
w instalacje: wentylacyjną, grzewczą, wodno – kanalizacyjną, in-
stalacje uzdatniania wody basenowej w technologii chlorowania 
+ naświetlanie promieniami UV, elektroenergetyczną i teletech-
niczną.

W ramach prowadzonej inwestycji planuje się zakup niezbęd-
nego wyposażenia do pomieszczeń krytej pływalni oraz zago-
spodarowanie terenu wokół niej.

Zgodnie z umową realizacja inwestycji powinna być zakoń-
czona do końca 2013 r.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nie ma co ukrywać, że obydwa koncerty naszej Ząbkowskiej 
Orkiestry będą wielkim wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców 
Ząbek, ale przede wszystkim dla muzyków Orkiestry, którzy przez 
ostatnie miesiące intensywnie ćwiczyli, podnosili swoje umiejęt-
ności w zakresie gry na instrumentach pod wodzą nowej kadry 
instruktorskiej i pracowali na próbach nad repertuarem pod ba-
tutą nowego kapelmistrza. Dla tak młodego stażem zespołu, tak 
mało doświadczonego jeśli chodzi o publiczne występy, koncerty 
będą z pewnością ogromnym przeżyciem a dla „dowodzących” 
całą załogą sprawdzianem ich kompetencji i umiejętności.

Dokładny skład zespołu, jak i repertuar, z jakim zaprezentuje 
się Orkiestra są niestety owiane tajemnicą. Nam udało się pod-
słuchać jedną z prób zespołu, na której intensywnie pracowano 
nad jednym z najpopularniejszych hymnów patriotycznych Sta-

nów Zjednoczonych. Chodzi oczywiście o utwór Amazing Grace, 
co w dosłownym tłumaczeniu znaczy Zdumiewająca łaska. Pieśń 
ta wywodzi się z angielskiej protestanckiej pieśni religijnej (hym-
nu) autorstwa Johna Newtona, śpiewanej do melodii New Britain, 
autorstwa nieznanego kompozytora z początku XIX wieku, którą 
napisał prawdopodobnie na podstawie szkockiej lub irlandzkiej 
piosenki ludowej. Współcześnie na Wyspach Brytyjskich, melo-
dia ta często wykonywana jest na dudach i silnie kojarzona z tym 
instrumentem. W Stanach Zjednoczonych jest często wykonywa-
na w czasie uroczystości żałobnych.

Dla nas melodię tę oraz, mamy nadzieję również inne utwory, 
już niebawem zagra Ząbkowska Orkiestra.

Trzymamy kciuki za muzyków Orkiestry i z niecierpliwością 
czekamy na koncerty.

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Wywóz gruzu, ziemi, 

śmieci i odpadów 
budowlanych 
kontenerami

KP-4, KP-5 oraz KP-7
Sprzedaż i transport 

piachu
tel. 509-136-967

888-424-715
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„DZIEŃ DAWCY W ZĄBKACH” 
8 czerwca 2013 r.

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu 
mieszkańców, drugi raz wspólnie 

z Fundacją DKMS przeprowadzamy 
w Ząbkach akcję rejestracji potencjalnych 

dawców szpiku 
dla chorych na białaczkę.

8 czerwca w godzinach 9.00-13.00 
podczas Festynu Rodzinnego

w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kościelnej 2 
w Ząbkach

W ubiegłym roku tylko przez 4 godziny zarejestrowało się 65 
osób, byli to głównie mieszkańcy Ząbek oraz nasi sąsiedzi z Zie-
lonki, Rembertowa i Marek.

Aby móc zarejestrować się w bazie Fundacji DKMS, która na 
co dzień współpracuje ..z innymi tego typu fundacjami i organi-
zacjami musisz mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem 
PESEL 
Kto może zostać dawcą?
Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, wa-
żący minimum 50kg i bez dużej nadwagi. To nic nie boli. Rejestra-
cja polega na wypełnieniu karty zgłoszenia oraz pobraniu spe-
cjalnym patyczkiem wymazu z wewnętrznej strony jamy ustnej. 
Pobrany materiał zostaje przesłany i wstępnie zbadany w bazie 
dawców. Na tej podstawie zostaną określone cechy zgodności 
antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy niespo-
krewnionego zgadza się z kodem genetycznym chorego, wte-
dy możemy zostać zakwalifikowani do przeszczepu ratującego 
życie choremu na białaczkę. Co druga osoba zakwalifikowana 
do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego, tego 
dawcy nie znajduje, może to właśnie ktoś zarejestrowany w ZĄB-
KACH podaruje szansę na nowe życie osobie chorej na białacz-
kę ???
Fundacja DKMS Polska, od początku działalności przebadała 
i zarejestrowała ponad 230 000 potencjalnych dawców szpiku, 
a już 184 osób spośród nich dało szansę innym na nowe życie. 
Do grona osób wspierających fundację i potencjalnych dawców 
szpiku ostatnio dołączyli: Maciej Stuhr, Alicja Bachleda-Curuś, 
Anna Guzik, Anna Przybylska, Kamil Bednarek, Magda Mołek. 
Więcej informacji: www.dkms.pl
Lokalnym koordynatorem akcji jest Katarzyna Markowska psy-
cholog ze Szkoły Podstawowej Nr3 oraz Publicznego Gimna-
zjum Nr1 w Ząbkach. 

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka-Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog

tel. 723 09 80 70
Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

R

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Budowa tunelu: 

Rondo i ul. Leszyckiego niedługo z asfaltem 
ealizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa tunelu” nie sprowadza się jedynie do samego 
wykonania podziemnego przejścia pod torami kolejowymi. Faktycznie jest to kompleksowe rozwią-

zanie inżynieryjne obejmujące oprócz wspomnianego tunelu także układ dróg znajdujących się w jego od-
działywaniu. W ramach tego zadania przebudowane zostaną ul. Orla (od ul. Skorupki do tunelu), ul. Wojska 
Polskiego (na odc. tunel - ul. Leszyckiego) oraz ul. Leszyckiego. A ponadto bezpośrednie dojazdy do tunelu.

Dobra informacja dla kierowców – już na początku czerwca 
do ruchu zostanie dopuszczona ul. Leszyckiego wraz z rondem, 
dzięki czemu dojazd do wielu posesji będzie znacząco ułatwiony.

Od kwietnia prowadzone są prace przy samym tunelu. Pro-
wadzone są od strony południowej (od ul. Orlej). Z ruchu wyłą-
czone zostało jedno torowisko, w tej części tunelu prowadzone 
są prace konstrukcyjne oraz wylewane stropy. Po zakończeniu 
tego etapu, ekipy budowlane przejdą na drugą stronę. Tak jak 
obecnie ruch kolejowy będzie odbywał się jednym torem.

Jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie pod każdym 
względem. Nawet w procesie uzgodnień trzeba było rozmawiać 
z wieloma stronami, trzeba było też zawierać różne porozumie-

nia, choćby np. ze starostwem powiatowym, które formalnie jest 
zarządcą ul. Wojska Polskiego. Ostatnio na froncie robót poja-
wił się również sam starosta Piotr Uściński.  

Budowa tunelu umożliwi bezkolizyjne połączenie bezpo-
średnie drogi wojewódzkiej 634 i pośrednie drogi wojewódzkiej 
631 i drogi powiatowej – ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką 
629 prowadzącą do Centrum Warszawy i trasą ekspresową S8 
poprzez drogę powiatową – ul. Batorego lub ciąg dróg Wojska 
Polskiego – 11 Listopada – Wolności. Jednocześnie bezkoli-
zyjnie i bezpiecznie połączy komunikacyjnie południową część 
Ząbek z północną, co do tej pory było dla wielu mieszkańców 
prawdziwą zmorą.

Wprowadzenie bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejo-
wymi spowoduje:
• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu,
• skrócenie czasu przejazdu relacji północ/południe i odwrotnie.

Wartość dofinansowania to ok. 21 mln zł ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja inwe-
stycji potrwa do 2014 r.
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S
Dary Serca czyli IV Edycja „ A MY DO BETLEJEM”

łowo „kryzys” odmieniane w prasie, radiu i  telewizji przez wszystkie przypadki, robiące furorę 
w wirtualnej rzeczywistości Internetu - krajowej i międzynarodowej, odstraszyło skutecznie wiele 

firm i instytucji, o osobach fizycznych nie wspominając, od angażowania się w działalność charytatywną.
Tegoroczny sukces IV już zbiórki na reaktywację Poradni dla Dzieci 

z zespołem Downa na terenie województwa mazowieckiego, pod ho-
norowym patronatem Teatru Rampa na Targówku- współorganizatora 
tegorocznego przedsięwzięcia kulturalnego, można by więc porównać 
z filmowym sukcesem literatury fantazy (Tolkien i jego „Władca pierście-
ni”), który niespodziewanie zaskoczył samych twórców, bijąc na głowę 
czytelnicze rekordy powieściowej historii.

Kluczową dla imprezy „Drużyną Pierścienia” były na stałe wspierają-
ce fundację warszawskie i ząbkowskie firmy, do których w iście olimpij-
skim stylu dołączyły jeszcze dwie: firma PRO-SYSTEM RP prowadzona 

przez wieloletniego radnego gmi-
ny Ząbki - Waldemara Stacherę 
oraz ząbkowska rodzinna firma 
budowlana Pana Pawła Górala- 
GÓR-PIS, z siedzibą w Ząbkach. 
Wszyscy, którzy czytali, bądź 
oglądali ekranizację prozy Tolkie-
na domyślają się, że tegoroczny 
sukces niepełnosprawne dzieci 
zawdzięczają głównie ww. „druży-
nie”, zawsze niezawodnej, która 
jak zwykle stanęła na wysokości 
zadania. Również opiece patro-
nackiej Szanownej Małżonki Pre-

zydenta RP, Pani Anny Komorowskiej oraz niezwykle zaangażowanemu 
w wydarzenie, poważnemu  patronowi medialnemu- TVP INFO, który 
m.in. gościł fundację w „Poranku” poprzedzającym 
wydarzenie, przybliżając widzom ideę podniesie-
nia polskich standardów opieki nad dziećmi z ze-
społem Downa do obowiązujących europejskich.

Wśród innych poważnych patronów medial-
nych wymienić należy tygodnik „Uważam Rze”, 
CityINFOtv, Wołomińskie Radio Fama, Telewizję 
Wołomin - itv 12, Telewizję Łomża, portal kobiecy 
„kobieta.info.pl”,  „Wieści Podwarszawskie”, „Życie 
Powiatu na Mazowszu”.

Patronaty lokalne podjęły:
„Moja Gazeta Regionalna”, ząbkowski portal „ 

zabki24.pl”, ząbkowska gazeta samorządowa „Co 
słychać?”

Zmieniona nieznacznie formuła imprezy nie zaskoczyła uczest-
ników: po pierwszej części spektaklu, nagrodzonej gromkimi brawami 
rozpoczęła się przerwa, podczas której zaproszonych gości zabawiał 
i wzruszał nowatorsko jazzowym wykonaniem koncertu kolęd, znany 
muzyk z Grupy Mocarta, Pan Bolesław Błaszczyk, z utalentowaną cór-
ką, świetnie zapowiadającą się młodą artystką, Barbarą Błaszczyk i mu-
zykującym synem-Michałem.

Nadający ton życiu artystycznemu i towarzyskiemu przerwy, prowa-
dzący wydarzenie Maciej Gąsiorek, aktor znany z wielu ciekawych ról  
teatralnych i filmowych, bardzo miło powitał wszystkich zaproszonych 
gości i osoby znaczące, m.in. Burmistrza Kobyłki - Pana Roberta Rogu-
skiego, życzliwie wspierającego projekt podniesienia standardów opieki 
nad niepełnosprawnymi dziećmi z zespołem Downa w całej Polsce oraz 

właścicieli  zaprzyjaźnionych firm 
i instytucji z województwa mazo-
wieckiego, sponsorów tegorocz-
nej imprezy:
• Firmę Autopoland Fiat MIR-
-CAR z siedzibą w Markach
• Warszawską firmę MATEUS
• Firmę Auto-Michałowski z Ra-
dzymińskiej 158
• API-MARKET z ul. Szwoleże-
rów w Ząbkach

• Firmę budowlaną GÓR-PIS z siedzibą w Ząbkach
• Firmę PRO-SYSTEM RP z Ząbek
• KDH z ul. Radzymińskiej
• Firmę „ORCHIDEA” z  Zielonki
• Cukiernię „Klementynka” z Ząbek
• Zespół Szkół Muzycznych na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie
• Ząbkowską Szkołę Helen Doron i English Language Workshop 
• PRAKTIKERA z Ząbek
• Kwiaciarnię „Lotos” z Ząbek, usytuowaną na  ul. Piłsudskiego 1
• Drukarnię „BENEDYSIUK” w  Ząbkach na  ul. Lisa Kuli 1
• Drukarnię „ APOSTOLICUM” w Ząbkach na  ul. Wilczej 8
• Pracownię MONI ART Pani Moniki Halickiej
• Znaną Projektantkę- RINĘ KOSSAK
• Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa 

Mazowieckiego i Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego- Pana Kon-
rada Rytla- darczyńcę indywidualnego.

• Radne Ząbek - Panią Agnieszkę Gmitrzuk oraz Zofię Dąbrowską, 
Dyrektor Martę Michnowską, Panią Marię Soszyńską  oraz Panią 
Ewę Krawczyk -mieszkanki Ząbek, którym należą się podziękowa-
nia i wyrazy wielkiego uznania, za zaangażowanie w działalność, na 
rzecz polepszenia opieki medycznej nad niepełnosprawnymi dziećmi 
z zespołem Downa w Polsce.
„Wielcy o wielkim sercu” wraz z podziękowaniami dostali pyszne, 

czekoladowe serduszka z „ wyrytym” na nich lukrem mottem fundacji 
„Serce za serce”, wypieczone od serca przez znaną ząbkowską cu-
kiernię rodzinną z ul. Batorego. Piękne stroiki świąteczne i wspaniałe 

wiązanki ufundowała jak co roku ząbkow-
ska kwiaciarnia „Lotos”. Te skromne, sym-
boliczne wyróżnienia wywołały rumieńce 
szlachetnego zakłopotania i łzy wzrusze-
nia ludzi na co dzień twardych i niesko-
rych do uniesień, pochłoniętych interesami 
i realizacją nowych strategii rozwoju firm, 
w coraz trudniejszych realiach socjoekono-
micznych. 

Występ niepełnosprawnej młodzieży 
z ząbkowskiego TPD, przybyłej w licznym 
gronie, celem wsparcia akcji, raz po raz 
nagradzano brawami. Wielką atrakcją dla 

wszystkich dzieci okazała się, zresztą  jak co roku, bardzo atrakcyjna lo-
teria fantowa- stały już element obfitującej w niespodzianki, nietypowej, 
bo prawie półgodzinnej przerwy.

W radosny rozgardiasz spotkania przy kawie, żywiołową wymianę 
zdań i smaczną konsumpcję ciast ufundowanych  specjalnie na tę oka-
zję przez ząbkowską „Klementynkę” wpisały się wywiady ze znanymi 
gwiazdami, których słowa poruszyły tysiące stałych odbiorców, zaanga-
żowanej w tegoroczną edycję telewizji TVN. Gorące podziękowania za 
serce należą się m.in. znanej i lubianej polskiej aktorce, Pani Katarzynie 
Żak, która od początku wspiera projekt reaktywacji Poradni dla Dzie-
ci z zespołem Downa nie tylko życzliwym sercem, również własnym, 
niepowtarzalnym wizerunkiem, rokrocznie zamieszczanym na naszych 
zaproszeniach.

Gwiazdą wielkiego serca, nie tylko wielkiego formatu, jest  Pan Bo-
lesław Błaszczyk z popularnej już na świecie Grupy MoCarta, który wraz 
z muzykującymi dziećmi oczarował uczestników wieczoru jazzowym 
koncertem kolęd. Tradycyjnie, co roku, zawsze jest z nami, ze swoją 
wspaniałą rodziną. 

Nikt z uczestników tego wyjątkowego wieczoru nie spodziewał się 
kolejnych zaskoczeń, prócz nowych scenicznych wzruszeń, wracając 
na miejsce po przerwie. Niezwykle emocjonująca aukcja, której zasad-
ność rozumie i którą wyjątkowo dopuszcza w przerwie artystycznego 
przekazu na  scenie, Dyrektor Rampy- Witold Olejarz- wielki przyjaciel 
niepełnosprawnych dzieci, przeszła nie tylko najśmielsze oczekiwania 
organizatorów, ponownie zaskoczyła wszystkich. 
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Pieniądze pozyskane 
na konto reaktywacji po-
radni płynęły zaskakująco 
szczodrym, nieprzerwa-
nym strumieniem podczas 
błyskawicznie prowadzo-
nej licytacji, z udziałem 
gości specjalnych: popu-
larnej aktorki Katarzyny 
Żak i znanej projektantki 
Riny Kossak, która prze-
kazała fundacji na aukcję  
jedną ze swoich wyjątko-

wych kreacji. 
Przedmioty aukcyjne o niepośledniej war-

tości, pozyskane od szczodrych darczyńców, 
zostały zaprezentowane wcześniej, na współ-
pracującym z fundacją portalu kobiecym: ko-
bieta. info .pl. Jako pierwszy zlicytowano baner 
ze zdjęciem zgranej ekipy telewizyjnej TVN-u 
w sportowych strojach  Euro 2012, zakupiony 
stosunkowo szybko przez warszawską firmę 
MATEUS, za niebagatelną sumę 2 tyś. zł.

Rokrocznie, w ramach wyjątkowej opieki 
patronackiej Szanownej Małżonki Prezydenta 
RP, Pani Anny Komorowskiej, jednym z głów-
nych przedmiotów pozyskiwanych na aukcję,  
jest pióro z osobistym autografem  Pierwszej Damy RP. W tej edycji 
nabyła je Firma GÓR PIS z siedzibą w Ząbkach, w osobie Pana Pawła 
Górala, właściciela firmy, który osobiście stanął do licytacji dopingowany 
m. in. przez swoją licznie przybyłą  rodzinę.

Prawdziwym wydarzeniem wieczoru okazała się  licytacja zachwy-
cającej, lekkiej sukienki koktajlowej  Riny Kossak, w twarzowym odcie-
niu jasnej, delikatnej czerwieni, którą nabył Prezes wołomińskiego Radia 
Fama- Pan  Jan Jagielski, towarzyszący gościowi specjalnemu-Pani Da-
nucie Jagielskiej, Dyrektor wołomińskiej rozgłośni radiowej.

Srebrny pierścionek o dużej wartości, z pięknym „ koszyczkiem” 
z  diamentów Swarovskiego, w modnym kolorze wrzosowym, znalazł 
się również wśród tegorocznych „darów serca” dzięki KDH z ul. Radzy-
mińskiej. Jako szczególny przedmiot odbywającej się licytacji trafił do 
Państwa Marzeny i Piotra Tyszkiewiczów, którzy tym dodatkowym ge-
stem zdecydowali się dopomóc małej Oli z zespołem Downa w zakupie 
implantów niezbędnych do wyeliminowania problemów ze słuchem.

„Wypadki” sceniczne dorównywały satysfakcji estetycznej: Pań-
stwo Tyszkiewiczowie, nabywcy srebrnego pierścionka w drodze licy-
tacji, zaskoczyli wszystkich, przekazując jednak wylicytowaną sumę na 
wsparcie poradni dla dzieci z zespołem Downa i dodatkowo, wraz z wła-
ścicielem ząbkowskiej firmy PRO-SYSTEM RP, Panem Waldemarem 
Stacherą,  w spontanicznym odruchu wrażliwych serc - brakującą do 
zakupu implantów dla dziewczynki z zespołem Downa, sumę 1500 zł. 
Prawdziwe łzy radości polały się  strumieniem z oczu wszystkich osób 
zaangażowanych w  tę z pozoru „ drobną” sprawę.

Podniosłość niecodziennej sytuacji rozładowała zabawa z rzuca-
niem piłeczek ze sceny, umożliwiająca wszystkim licznie przybyłym dzie-
ciom i młodszej młodzieży wygranie wspaniałych prezentów, również 
ufundowanych przez KDH z ul. Radzymińskiej. Dorośli ocierali w tym 
czasie serdeczne łzy i gasili emocje brawami.

Druga część wspaniałego spektaklu przywróciła wszystkim uczest-
nikom zachwianą równowagę ducha  niezapomnianymi doznaniami 
i nowymi wzruszeniami  estetycznymi. Niezwykła delikatność systema-
tycznie zmieniających się żywych obrazów i towarzyszące im subtelne 
dźwięki, na przemian, z dynamicznymi, wprowadzały widzów w rzeczy-
wiste odczucie świątecznego „ciepła”, wyzwalając wewnętrzne radości 
i ukojenia . Wspaniałych  aktorów Teatru Rampa żegnały wśród  kwiatów 
życzliwe uśmiechy i oklaski uznania dla ich niezwykłej pracy scenicznej 
oraz  szlachetności  serc.

Był to kolejny niezapomniany wieczór, z serii tych wyjątkowych, wra-
żających się w pamięć na całe życie. Zapraszamy do uczestnictwa w na-
stępnej edycji, aby móc dzielić z Państwem radość niesienia pomocy 
i wsparcia potrzebującym dzieciom, stanowiącą dla nas, ludzi, „tajemni-
cę wewnętrznego ubogacenia”. 

Fundacja AND I AM UP składa serdeczne podziękowania wszystkim 
innym instytucjom, firmom i osobom fizycznym, oferującym stałą pomoc 
i życzliwe wsparcie:

Szanownej Małżonce Prezydenta RP i Zespołowi Protokolarnemu 
Prezydenta RP za życzliwe zaangażowanie, systematycznie wyrażane 
oficjalną myślą przewodnią w postaci pisma skierowanego do wszyst-
kich uczestników kolejnych edycji wydarzenia i „dar serca” w postaci 
przedmiotu aukcyjnego o niewymiernej wartości.

Wspaniałej ekipie ogólnopolskiej Telewizji TVP INFO za szczególne 
zaangażowanie i wszechstronne wsparcie IV EDYCJI „A MY DO BE-
TLEJEM”, w tym Pani Agnieszce Wasztyl za całokształt pracy związanej 
z przekazem medialnym idei reaktywacji Poradni dla Dzieci z zespołem 
Downa przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
• Dyrekcji i pracownikom ząbkowskiego oddziału Banku PKO 

S.A. przy ul. Piłsudskiego 2.
• Urzędowi Marszałkowskiemu Wojewódz-
twa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie.
• Panu Burmistrzowi Kobyłki Robertowi 
Roguskiemu, którego mieliśmy zaszczyt i przy-
jemność gościć na IV Edycji „ A MY DO BE-
TLEJEM”.
• Panu Wicestaroście Powiatu Wołomiń-
skiego Konradowi Rytlowi.
• Pani Annie Krasowskiej z Zespołu Szkół 
Muzycznych w Warszawie im. Moniuszki i jej cór-
ce Joannie Krasowskiej-„filarom” Fundacji, współ-
pracującym na stałe, w ramach wolontariatu.

• Pani Annie Łabuszewskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich za finan-
sowe wsparcie projektu reaktywacji poradni dla Dzieci z Zespołem 
Downa i deklarację współpracy na przyszłość.

• Pani Annie Piere-
pioce z AMS SA 
z siedzibą w War-
szawie, za udaną 
współpracę przy 
medialnej oprawie 
IV Edycji „ A MY 
DO BETLEJEM”.

• Panu Grzegorzowi 
Borucowi z Zą-
bek, pracownikowi 
Urzędu Starostwa 
Powiatu Wołomiń-
skiego, za życzliwe 
zaangażowan ie 
w sprawę dofinansowania ww. edycji. 

• Pani Dyrektor Publicznego  Przedszkola nr 3 w Ząbkach, Jolancie 
Salak, za przekazanie  przepięknych pocztówek świątecznych, wy-
konanych przez dzieci na rzecz fundacji.

• Dyrekcji, aktorom i pracownikom Teatru Rampa, a w szczególności 
Paniom: Annie Chocholskiej i Agnieszce Wyszomirskiej z działu re-
klamy i promocji.

• Firmie ORSAY ORDIPOL SP. Z O.O. za wypożyczenie kreacji wie-
czorowych.

• Mam zaszczyt i przyjemność powiadomić Państwa, że zebrana 
kwota jest rekordowa w stosunku do zbiórek poprzednich edycji. W 
przyszłym roku liczymy na ponowny finansowy sukces naszej zbiórki 
i faktyczne otwarcie poradni.   „Serce za serce” 

Joanna Dąbrowska

Fundacja AND I AM UP oferuje 
osobom potrzebującym pomoc w ramach coachingu. 

Spotkania prowadzone są przez 
profesjonalistkę w tej dziedzinie.  

Oferujemy wsparcie w zakresie osobistego rozwoju, 
zależne od potrzeb osoby lub też firmy. 

Więcej informacji o wsparciu, które może odmienić 
nasze życie - pod numerem fundacji: 608315015. 
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Poprzednim edycjom konkur-
su „patronowali” Albert Einstein 
i Maria Skłodowska-Curie. Tym 
razem wzorem dla uczniowskich 
dociekań i prac naukowych był 
Leonardo  da Vinci – renesan-
sowy malarz, architekt, filozof, 
muzyk, wynalazca, matematyk, 
mechanik. Inspirowała nas jego 
myśl: „Nie ma pewności tam, 
gdzie nie można zastosować jed-
nej z nauk mate-
matycznych”.

Do konkursu przystąpiły ząbkowskie szkoły pod-
stawowe i gimnazja. Uczestnicy wzięli udział w nie-
typowych, ciekawych projektach naukowych z: mate-
matyki, biologii, chemii i geografii. 

Szóstoklasiści zainteresowani„królową” nauk, 
w pierwszym etapie wykonywali prace na temat „Ma-
tematyka nie kończy się w szkole”, w drugim odpo-
wiadali na pytania z matematyki.
Laureatami w tej kategorii zostali:
I miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 – 

Aleksandra Żyła,
II miejsce - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 –  

Patrycja Bastek,
II miejsce - uczeń Szkoły Podstawowej Nr  1 -Mate-

usz Gręda.
P i e r w s z o -

klasiści gimnazjalni projektowa-
li stroje - kreacje ekologiczne. 
Wszystkie prace, których było 
bardzo dużo, zaprezentowali na 
Festiwalu w formie pokazu mody. 
Bezkonkurencyjnymi okazały się 
stroje wykonane przez uczniów z 
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w 
Ząbkach – te kreacje były wyjąt-
kowo wspaniałe. W drugim eta-
pie twórcy najlepszych strojów 
odpowiadali na pytania z biologii 
i ekologii.

W tej kategorii konkursowe jury przyznało 
nagrody:

I miejsce  - uczennica Publicznego Gimnazjum 
Nr 2 – Anna Pyrka,

II miejsce - uczennica Publicznego Gimnazjum 
Nr 2 – Gabriela Kozula,

III miejsce -uczennica Publicznego Gimnazjum 
Nr 2 – Aleksandra Majchrowicz.
Dla uczniów klas drugich gimnazjów, zapro-

ponowano temat pracy badawczej z geografii: 
„Erozja – proces kształtujący powierzchnię Zie-

mi”. Ucznio-
wie zespołowo wykonywali 
doświadczenia opisują-
ce procesy erozji. Efek-
ty i przebieg swoich prac 
udokumentowali  na przy-
gotowanych przez siebie 
filmach zaprezentowanych 
na Festiwalu. Autorzy naj-
lepszych prac odpowiadali 
potem na pytania z geo-
grafii.

Festiwal Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
dokończenie ze str. 1 W tej kategorii przyznano 

nagrody:
I miejsce – uczennice Pu-

blicznego Gimnazjum Nr 
1 – Alicja Lech i Patrycja 
Drążek,

II miejsce -uczennice Pu-
blicznego Gimnazjum Nr 
1 – Weronika Wojda i Julia 
Sałańska,

III miejsce - uczennice Pu-
blicznego Gimnazjum Nr 2 
– Daria Gromół i Aleksandra Marchwińska.

Gimnazjaliści z klas trzecich mieli do wyko-
nania praktyczne zadanie z chemii. Polegało ono 
na wyprodukowaniu środków czystości do skóry 
oraz preparatów kosmetycznych. Przebieg reali-
zacji projektu należało zarejestrować na filmie, a 
dodatkowym elementem było zaprojektowanie 
opakowania i reklamy dla swojego produktu. Naj-
lepsze kosmetyki zaprezentowano na ekspozycji. 
W drugim etapie, autorzy najlepszych prac, od-
powiadali na pytania z chemii.
W tej kategorii nagrody przyznano następu-
jąco:
I miejsce - uczennice Publicznego Gimnazjum Nr 
1 – Patrycja Włodarska i Monika Cichoń,
II miejsce - uczennice Publicznego Gimnazjum 
Nr 2 – Magdalena Rowicka i Marcelina Hałoń,
III miejsce -uczennice Publicznego Gimnazjum Nr 
1 – Kamila Walendykiewicz i Alicja Karwasińska.

W trakcie Festiwalu uczennice klas 
drugich przedstawiły prezentację o kulinar-
nych tradycjach różnych krajów, częstowały 
przygotowanymi własnoręcznie  potrawami, 
charakteryzującymi kuchnie z różnych stron 
świata. Można też było obejrzeć różne do-
świadczenia wykonywane przez uczniów na-
szej szkoły oraz obejrzeć prezentacje prac, 
które nie były pokazane w finale.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dy-
plomy.

Festiwal ten był bardzo udaną imprezą 
naukową. Uczest-
nicy przedstawili 
wspaniałe prace. 
Doświadczenie z po-
przednich edycji umożliwiło przygotowanie 
jeszcze ciekawszego Festiwalu na coraz 
wyższym poziomie naukowym.  

Już teraz zapraszamy do kolejnego kon-
kursu w przyszłym roku.

Tekst: Anna Saar-Auerbach
Foto: Jacek Pływaczewski
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dokończenie ze str. 1
sku w 11-osobowych składach (na co dzień nasze dziewczęta 
jeszcze tak nie grają) należy uznać za sukces.

Skład UKS Ząb-
kovia Ząbki G-15: 
Ania Dobosz (bram-
karka), Dominika 
Gąsieniec, Magda 
Górecka, Natalia 
Grondkowska, Ola 
Kacprzak, Nikola Kar-
czewska, Iga Kowal-

czyk (kapitan), Klaudia Krawczyk, 
Natalia Królska, Julia Męcik, Ania 
Przasnyska, Monika Sowalska, 
Dominika Stankowska, Paulina 
Szyszka (bramkarka), Klaudia 
Tuszyńska, Natalka Zawadzka.

Młodsze dziewczęta rozpo-
częły sobotnie zmagania od zwy-
cięstwa 3:0 nad drużyną Limbur-
gii MD1 z Holandii, w drugim me-
czu (z drużyną TuSGahlen z Nie-
miec) padł bezbramkowy remis 

- te wyniki zapewniły zawodniczkom UKS Ząbkovia 
Ząbki awans do finału. Przeciwniczkami naszych 
dziewcząt w meczu o złote medale były zawodnicz-

Sukces piłkarek UKS Ząbkovia Ząbki 
na turnieju w Holandii

ki SV Obersülzen z Niemiec, któ-
re jako pierwsze strzeliły bramkę 
- naszym zawodniczkom udało 
się doprowadzić do wyrównania 
i o zajęciu I miejsca na Turnieju musiały zadecydować rzuty 
karne. W tej „wojnie nerwów” lepsze okazały się dziewczęta z 
Niemiec i to one zostały zwyciężczyniami Girls Cup Maastricht.

Nasza drużyna G-13 wygrała za to rozgrywany równolegle 
ze zmaganiami turniejowymi konkurs rzutów karnych (w finało-
wej rozgrywce dziewczęta strzelały bezbłędnie i pokonały 5:2 
zespół gospodyń Scharn MD2).

Skład UKS Ząbkovia Ząbki 
G-13: Paulina Bernasiuk, Magda 
Dąbrowska (bramkarka), Ola Fe-
rens, Julka Gwóźdź (kapitan), Pa-
mela Kowalska, Dominika Łęczyc-
ka, Patrycja Maliszewska, Zuzia 
Około - Kułak, Zosia Ośkiewicz, 
Ewa Pluta (bramkarka), Marlena 
Równa, Ola Rusińska, Paulina Szy-

mańska.
Wyjazd do 

Holandii należy 
uznać za udany 
- nasze dziew-
częta nie tylko 
wywalczyły bar-
dzo dobre loka-
ty w końcowej 
klasyfikacji, ale 
zdobyły też bezcenne boiskowe doświadczenie w rywalizacji 
z silnymi drużynami, które zapewne owocować będzie w przy-
szłości.

Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki
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Poprzednia debata odbyła się w ubiegłym roku szkolnym, rów-
nież w Szkole Podstawowej nr 3, a inspiracją do jej przeprowadzenia 
było nadanie szkole rok wcześniej, uchwałą Rady Miasta Ząbki, imie-
nia Małego Powstańca.

W debacie uczestniczyli najprawdziwsi powstańcy: Eugeniusz 
Tyrajski -pseudonim powstańczy „Genek” i „Sęk” - obecnie prze-
wodniczący Związku Powstańców 
Warszawskich oraz Jolanta Mirosła-
wa Kolczyńska - pseudonim „Klara” - 
przewodnicząca Komisji Kultury i Wy-
dawnictw i redaktor naczelna Biulety-
nu „Powstaniec Warszawski”.

Przed rozpoczęciem debaty dy-
rektor powitał zaproszonych gości, 
a wśród nich: powstańców, burmistrza 
Roberta Perkowskiego, radnego Paw-
ła Pobożego, sekretarz Urzędu Pa-
trycję Żołnierzak, kierownika referatu 
oświaty Ewę Wiśniewską, dyrektorów 
szkół podstawowych z Ząbek i szkoły 
z Warszawy oraz przedstawicieli rady 
rodziców. Po powitaniu, gospodarze - 
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Ząbkach, pokazała świetny montaż słowno - muzyczny, gdzie 
pięknie wykonanym piosenkom powstańczym, towarzyszył przekaz 
patriotycznych treści.

W debacie brała udział młodzież z klas szóstych ze: Szkoły Pod-
stawowej nr 32 im. Małego Powstańca w Warszawie, Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach, Zespołu 
Szkół Katolickich im. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach oraz gospoda-
rze – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca 
w Ząbkach.

Podczas gorącej dyskusji, prowadzonej przez młodzież i wspar-
tej przez nauczycieli padły stwierdzenia, że powstanie zahamowało 
napływ socjalizmu do dalszej części Europy, ale także przeciwne - że 

bez niego przeżyłby kwiat pol-
skiej inteligencji. Prognozowa-
no, że Warszawa mogłaby zo-
stać jedną z republik radziec-
kich, twierdzono także że i bez 
powstania byłaby zniszczona.

Eugeniusz Tyrajski także 
brał udział w dyskusji. Po-
wiedział, że też myśli podob-
nie jak uczniowie. Powstanie 
zatrzymało Armię Czerwoną, 
Rosjanie podeszli pod War-
szawę i czekali. Polacy nie 
chcieli stać się 17- tą repu-

bliką rosyjską, stąd 
tak ogromna determi-
nacja w walce z oku-
pantem. Podkreślił, że 
w powstaniu Polacy 
ponieśli ogromne stra-
ty, gdyż nie było rodzi-
ny, w której ktoś by 
nie zginął. Powiedział, 
że należy pamiętać, 
że rozkaz Hitlera był 
jednoznaczny - War-
szawa miała zostać 
zrównana z ziemią. 
Miał nie pozostać ani jeden jeniec przy życiu.

Jolanta M. Kolczyńska powiedziała, że warszawiacy wówczas 
czekali na powstanie. Byli chętni do walki. Podkreśliła, że w powsta-
niu brało udział wielu ludzi młodych. Przypomniała także, że Powsta-
nie Warszawskie było przeprowadzone pod dowództwem Armii Kra-
jowej. Było przemyślane i zorganizowane najlepiej jak się dało. Mapa 

powstania warszawskiego była opracowa-
na przed rozpoczęciem działań obronnych 
warszawiaków.

Młodzież uczestnicząca w debacie 
przypomniała, że Polacy praktycznie nie 
mieli żadnej broni. To, co zrzucali alianci, 
rzadko kiedy trafiało w powstańcze ręce. 
Dlatego powstańcy sami produkowali broń, 
domowymi sposobami, np. koktajl Moło-
towa. Nasi rodacy wsławili się wówczas 
wyprodukowaniem samochodu bojowego 
„Kubuś”.

Podsumowania debaty dokonała „Kla-
ra”, która powiedziała, że czuje się dyskusją 
zbudowana. Nie przypuszczała, że młodzież 
tak bardzo interesuje się historią i tak wiele 
wie na temat Powstania Warszawskiego.

Podczas debaty przy pomocy projektora wyświetlano informację 
o Małym Powstańcu i o Muzeum Powstania Warszawskiego w War-
szawie.

Dyrektor Tomasz Łukawski podziękował powstańcom, młodzieży 
oraz ich opiekunom, biorącym udział w tegorocznej debacie, a na-
stępnie powstańcy oraz przedstawiciele debatującej młodzieży otrzy-
mali pisemne podziękowania z rąk Burmistrza.

Nie tylko nasza „Klara” była zbudowana toczącą się dyskusją. Po-
ziom dyskusji pochwalił także burmistrz Robert Perkowski. Dodam, 
że i my wszyscy zgromadzeni tam obserwatorzy byliśmy pod ogrom-
nym wrażeniem wiedzy młodzieży, która była świetnie przygotowana. 
W przygotowaniu do debaty pomagali  oczywiście pedagodzy: To-
masz Łukawski (dyrektor), Ewa Kasprzak (wicedyrektor), Margarita 
Biedrzycka (wicedy-
rektor) i Renata Si-
dor. Przedstawienie 
było przygotowa-
ne pod kierunkiem 
Marzeny Nowosiel-
skiej (opiekun koła 
teatralnego), a za 
część muzyczną 
były odpowiedzial-
ne: Agnieszka Ja-
nicka i Iwona Pańta.

Iwona Potęga

II Debata o Powstaniu Warszawskim w Ząbkach
by było, gdyby nie było Powstania Warszawskiego? - pierwsze pytanie zadał dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, organizator spotkania Tomasz Łukawski – tym samym 

rozpoczynając II debatę na temat „Powstanie Warszawskie-  za i przeciw”.
Co
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VICTOR GRAND PRIX ZĄBEK W BADMINTONIE 
O PUCHAR BURMISTRZA

maja, w ząbkowskim Gimnazjum nr 1 odbył się przedostatni turniej badmintona z cyklu Grand 
Prix Ząbek o Puchar Burmistrza. 

S P O R T / E D U K A C J A
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Wyjątkowo dużo, jak na tę kategorię, po-

jawiło się najmłodszych. Pięcioro stoczyło 
pojedynki systemem każdy z każdym. Wygrał 
Artur Cholewski przed Piotrem Małkowskim 
i sześcioletnim Kacprem Gajosem. W klasyfi-
kacji generalnej zwycięstwo zapewniła sobie 
Kamila Mil, natomiast o drugie miejsce bę-
dzie toczyła się zacięta walka między Artu-
rem Cholewskim i Piotrem Małkowskim. Artur 
dzięki fantastycznemu finiszowi traci do Piotr-
ka tylko 5 punktów. I tu powinno się rozwikłać 
jedną zawiłość regulaminu: w przypadku rów-
nej liczbie punktów wygra ten z zawodników, 
który wygrał więcej turniejów lub zajął więcej 
dobrych miejsc w turnieju niż konkurent. 

Kłopoty z frekwencją były w grupie dziew-
cząt 4-6, gdzie zgłasza się ostatnio tylko 
Agnieszka Dziejarska. Agnieszka tradycyjnie 
zagrała z chłopakami, radząc sobie całkiem 
nieźle. U chłopców tym razem wygrał Mate-
usz Sadowski przed Kubą Zdrojewskim i An-
drzejem Niczyporukiem. W generalnej walka 
toczy się o miejsca 1-2, gdzie walczą Kuba 
i Mateusz. O trzecie miejsce rywalizują An-
drzej i Grzegorz Kopania. 

Przed rozpoczęciem gier w kategoriach 
gimnazjalnych, tradycyjnie już wylosowali-
śmy rakietę firmy Victor. Tym razem rakieta 
wywędrowała z Ząbek, a otrzymał ją Mateusz 
Sadowski. Następna szansa na wylosowanie 
rakiety będzie na ostatnim w tym sezonie tur-
nieju, 8 czerwca.

W kategorii gimnazjum u dziewcząt 
wygrały dwie Izy. Pierwsza była Iza Gie-

rat, a druga Iza Pomykała. Na najniższym 
stopniu stanęła Weronika Wojda, której tyl-
ko kataklizm mógłby odebrać zwycięstwo 
w całym cyklu. Drugie miejsce zapewniła 
sobie Iza Gierat, ale o trzecie będzie zacięta 
walka między Eweliną Stec a Izą Pomykałą. 
U chłopców zwycięstwo zapewnił sobie Maks 
Góra, który jednak w tym turnieju nie miał do-
brego dnia. Wygrał Patryk Fijałkowski, przed 
Kasią Wróblewską i Bartkiem Matusikiem. 
Układ punktów wskazuje, że Maks będzie 
pierwszy, Kasia druga, a Bartek Matusik trze-
ci, ale dopóki lotka w górze …. 

W grach podwójnych Mateusz Sadowski 
i Kuba Zdrojewski wygrali zawody i zapewnili 
sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. 
Drugie miejsce zajęła Kasia Wróblewska i Iza 
Gierat, a trzecie Błażej Krawczyk i Iza Pomy-
kała. Kasia i Iza w generalce tracą już tylko 
5 punktów do Maksa i Pawła Kamińskiego 
i mają szanse na drugie miejsce. 

Dorośli zaczęli o 13.00. Frekwencja była 
nieco niższa niż przed miesiącem, ale nie było 
źle. U pań wygrała, „dla odmiany”, Marlena Mu-
ras, przed Asią Mądry i taka sama kolejność 
będzie w całym cyklu. Trzecie miejsce w Grand 
Prix zajmuje nieobecna dzisiaj Monika Łepkow-
ska, a czwarte Monika Walocha, która ma jesz-
cze szanse na najniższy stopień podium.

Bardzo ciekawie jest u amatorów. Do-
tychczasowy lider Darek Gierat w finale 
musiał uznać wyższość drugiego Tomka 
Łepkowskiego. Darek pozostaje liderem na 
dzisiaj, ale po spełnieniu warunków regulami-

Florka i jej twórczyni na spotkaniu z dziećmi 
z Przedszkola „Pinokio”

kwietniu, który w naszym przedszkolu jest czasem szczególnie poświęconym literaturze, mieliśmy przyjemność 
gościć wśród nas p. Roksanę Jędrzejewską - Wróbel, znaną pisarkę, autorkę bardzo lubianych przez dzieci książek, 

takich jak: „Bzyk, Brzęk”, „Florka”, „Świnka Halinka”, „Maleńkie królestwo królewny Aurelki”, „Sznurkowa historia”, „Gębo-
lud”, „Kamienica” i wielu innych. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom twórczo-
ści p. Roksany oraz zachęcanie ich do codziennego czytania książek wraz z rodzicami, 
bo nie tak nie rozwija dziecięcej wyobraźni, jak właśnie systematyczne czytanie książek.

nu (8 najlepszych wyników z 9 turniejów) jest 
6 punktów za Tomkiem. Trzeci w dzisiejszym 
turnieju był Kuba Orzęcki. Natomiast trzeci 
w cyklu Grand Prix jest Irek Wróblewski.

U zaawansowanych Jacek Sadzak nie 
dał szans rywalom i zwyciężył przed Dawi-
dem Maronem i debiutującym w naszym tur-
nieju Piotrkiem Abramowiczem. W całym cy-
klu Grand Prix pierwsze miejsce już zapewnił 
sobie Jacek Sadzak, a o drugie walczą jesz-
cze Dawid Maron i Łukasz Orzęcki. Ta trójka 
właśnie podzieli między siebie podium.

Na deser bardzo ciekawy turniej gier po-
dwójnych. Wygrali Jacek Sadrzak z Piotrem 
Abramowiczem, przed Dawidem Maronem, 
grającym dzisiaj z Jacekiem Czeremużyń-
skim oraz liderami Bogdanem Kitlińskim 
i Arturem Tomczakiem. W generalce Bogdan 
i Artur właściwie zapewnili sobie zwycięstwo, 
a o drugie miejsce walczą jeszcze pary Da-
wid Maron/ Max Jachna i Marek Krawczyk/
Łukasz Orzęcki, choć matematyczne szanse 
na najniższy stopień podium mają jeszcze 
Irek Wróblewski i Darek Gierat.

Następny turniej w Ząbkach - z powodu 
długiego weekendu - nie w pierwszą, a w dru-
gą sobotę miesiąca, czyli 8 czerwca 2013r. 

Tradycyjnie przypominam o działającej 
sekcji badmintona w Ząbkach. Zajęcia od-
bywają się dwa razy w tygodniu: we wtorek 
w godzinach 18-19.30  i w czwartek w godzi-
nach 18.30-20.00. Zapraszamy.

Do zobaczenia za miesiąc!
Marek Krawczyk

W

Pani Roksana z wykształcenia jest doktorem literaturoznawstwa, 
z zamiłowania zaś pisarką, wielbicielką morza, tańca, roweru, podróży 
i dobrych ilustracji. Jej utwory można przeczytać w pismach dla dzieci 
„Miś” oraz „Świerszczyk”. Jest współscenarzystką dobranocki dla dzieci 
pt. „Babcie Róża i Gryzelka”. Współpracuje także z Dziecięcą Redakcją 
Polskiego Radia Bis jako autorka bajek oraz z czasopismem „Dziecko”, 
w którym można znaleźć jej felietony.  Za wspaniałą twórczość dla naj-
młodszych otrzymała brązowy medal „Gloria Artis”. Jest też laureatką 
wielu nagród takich jak: Nagroda Edukacja za serię książek o „Plastelin-
ku”, Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego za książkę o ryjów-
ce Florce, zaś „Maleńkie Królestwo Królewny Aurelki” wygrało konkurs 
na najlepszą Książkę Roku „Przecinek i kropka” 2009. Jest członkiem 
Polskiej Sekcji IBBY i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

My zaś podczas spotkania poznaliśmy przemiłą i przesympatyczną 
osobę, która dzięki niesamowitej osobowości, empatii i żywiołowej inte-
ligencji szybko zdobyła uwagę dzieci. Towarzysząca p. Roksanie ma-
skotka Florka oraz Świnka Halinka wzbudziły wielki zachwyt. Podczas 
spotkania dowiedzieliśmy się wiele o uczuciach oraz, o tym jak powsta-

je książka, zaś dzieci pod 
okiem p. Roksany mogły 
się wcielić w poszczególne 
osoby, które pracują przy 
tworzeniu książek. Na ko-
niec p. Roksana wpisała de-
dykację do książeczek, któ-
re przyniosły na spotkanie 
przedszkolaczki. Spotkanie 
z p. Roksaną Jędrzejewską 
- Wróbel na długo pozosta-
nie w pamięci nauczycieli i małych czytelników z naszego przedszkola. 

Dziękujemy p. Roksanie za wspaniałe spędzony czas oraz za ksią-
żeczki, które nas uczą, bawią i wychowują. Z niecierpliwością czekamy 
na nowe pozycje p. Roksany, po które chętnie sięgają nie tylko przed-
szkolaki, ale i ich rodzice.  

Agnieszka Kryńska
Nauczyciel w Przedszkolu „Pinokio”
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Na zawody przybyło w sumie 30 zawodników. W tym:
• 22 seniorów

• 16 z Koła PZW Nr 61 Ząbki
• 6 z Koła PZW Nr 23

• 8 kadetów ze Szkółki Wędkarskie Piranie Ząbkowskie
Zawodnicy obu kategorii wiekowych, rywalizowali w oddziel-

nych sektorach. 

Jak pokazują ostateczne wyniki, walka była bardzo zacięta 
i każdy gram złowionej ryby miał zaważyć o zwycięstwie lub… 
dyskwalifikacji. W czasie oficjalnego ważenia okazało się, bo-
wiem, że wśród zdobyczy pięciu zawodników, okazały się być 
ryby objęte okresem ochronnym (Boleń - Leuciscus aspius, 
okres ochronny 1.01-30.04). Zgodnie z Regulaminem Zawodów 
w Wędkarstwie Spławikowym, (…) przedłożenie komisji sędziow-
skiej ryby objętej okresem ochronnym (…), skutkuje dyskwalifika-
cją zawodnika. 

Zarówno sędziowie, jak i organizatorzy ubolewają nad zaist-
niałą sytuacją, ale jednocześnie zapowiadają, że łamanie Regu-
laminu Zawodów, jak i niesportowe oraz nieetyczne zachowania 
będą konsekwentnie, surowo karane. Wszystko to, w trosce 
o utrzymanie wysokiego poziomu zawodów, ale również o za-
chowanie zasad fair play, które powinny przyświecać KAŻDEMU 
Wędkarzowi przez duże „W”.

Podobnych błędów uniknęła większość zawodników i co cie-
szy, wszyscy kadeci. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że to właśnie 
adepci Szkółki Wędkarskiej, dzięki nauce i systematycznej pracy, 
potrafią dla większości na pierwszych zawodach w życiu, przy 
tak dużej presji, rozróżnić jakże podobne do siebie, ale jednak 
inne, ukleje od boleni.

Niekwestionowanym zwycięzcą I Spławikowych Zawodów 
Wędkarskich został kol. Maciej Mierzejewski (61), który zgroma-
dził w sumie 3515 pkt. Wynikiem tym potwierdza doskonałą for-
mę, którą zaprezentował w zimowy sezonie. 

Drugie miejsce przypadło kol. Mirosławowi Dzięciołowi (23). 
Kol. Mirosław „wskoczył” na drugą lokatę, po dyskwalifikacji kol. 
Roberta Woźniela, co jednak w najmniejszym stopniu nie umniej-
sza jego zasług, a wskazuje na wybitny kunszt wędkarski oraz 
doskonałą znajomość przepisów.

Trzecim zawodnikiem w stawce, z największym, uznanym 
przez sędziów wynikiem, okazał się być kol. Piotr Malinowski 
(61). Zgromadził on w sumie 2015 pkt.

Wyniki poszczególnych Kół wyglądały następująco:
Koło PZW Nr 61 Ząbki
• kol. Maciej Mierzejewski 3515
• kol. Piotr Malinowski  2015

I Zawody Spławikowe Grand Prix
kwietnia b.r. odbyła się pierwsza, wiosenna impreza tegorocznego kalendarza zawodów 
wędkarskich na rok 2013. Na Kanale Żerańskim przy tzw. „Bananie” nieopodal mostu Kobiałka, 

miały miejsce I Zawody Spławikowe Grand Prix o tytuł Mistrza Koła 61 i 23. 

• kol. Krzysztof Trzciński  1665
Koło PZW Nr 23 Zielonka
• kol. Mirosław Dzięcioł  2645
• kol. Piotr Brzozowski  1460
• kol. Grzegorz Pazik  565

Wśród zgłoszonych zawodników, znalazło się ośmioro kade-
tów ze Szkółki Wędkarskiej „Piranie Ząbkowskie”.  Najlepszym 
z młodych wędkarzy okazał się kol. Radosław Fabisiak. Zgroma-
dził on w sumie 855 pkt. 

Zwycięstwo kol. Radosława nie jest wielkim zaskoczeniem. 
Swoje umiejętności zaprezentował już wszystkim na początku 
lutego b.r., kiedy to, jak równy z równym rywalizował z seniora-
mi, zajmując 3 miejsce w II Podlodowych Zawodach GP o tytuł 
Mistrza Koła Nr 61.

Drugie miejsce wśród kadetów przypadło kol. Kacprowi Ki-
czyńskiemu (680 pkt), a trzecie kol. Katarzynie Dzięcioł. 

Trzeba przyznać, że wyniki „Piranii” budzą podziw i dają na-
dzieję, że w przyszłości ich forma oraz umiejętności będą sukce-
sywnie rosły. 
Kadeci:
• kol. Radosław Fabisiak  855
• kol. Kacper Kiczyński   680
• kol. Katarzyna Dzięcioł  560
• kol. Jakub Kalinowski  530
• kol. Kamil Górecki  525
• kol. Mikołaj Zieliński  360
• kol. Patryk Kalinowski  330
• kol. Mateusz Strzałkowski 180

Zwycięzcom oraz 
uczestnikom, serdecz-
nie gratulujemy!

Wartym wspomnie-
nia jest fakt, że zawody 
były rozgrywane w wy-
jątkowo komfortowych 
warunkach. Powodem 
tego była akcja wycin-
ki drzew oraz krzaków 
przeprowadzona przez 
Okręg Mazowiecki 
PZW w ramach przy-
gotowań do Spławiko-
wych Mistrzostw Świa-
ta, które odbędą się już 
we wrześniu tego roku.

20
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Dziewczęta z SP3 mistrzyniami powiatu !!!
ało kto spodziewał się, że tak nowa szkoła w tak niedługim czasie zacznie się liczyć wśród 
rywalizacji sportowej z największymi potęgami z naszego powiatu. Lecz stało się ... w dniu 

22.04.2013  nasze dziewczęta zdobyły Mistrzostwo Powiatu Wołomińskiego w piłce nożnej. 
Warte podkreślenia jest to, że dziewczęta pod wodzą Jarosława Dobrowolskiego 

pewnie przebrnęły 3 etapy rozgry-
wek,  eliminując  m.in. niedawne Mi-
strzynie Polski i Mazowsza z SP1 
z Ząbek. W całym turnieju nie zano-
towały żadnej porażki, tracąc tylko 
3 bramki, a strzelając przy tym 20. 
Nagrodą za sukces było wręczenie 
przez kibicujących nam dyrektorom 
pamiątkowych pucharów i medali, 
a byli to: dyrektor SP3 Tomasz Łukaw-
ski i fundator nagród - dyrektor MOSiR 
w Ząbkach Jacek Romańczuk. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Skład dziewcząt: Ewa Pluta - kpt, Dia-
na Ostasz, Gabrysia Rzymowska, Maja Borkowska, Ola i Zuzia Szymor, Zosia 
Ośkiewicz, Zuzia Filipkowska, Małgosia Ciężarek, Marlena Równa, Gabrysia 
Iwanowska. SP3

Zakończenie V edycji  
kursu samoobrony kobiet w Ząbkach
trzech miesiącach treningów odbywających się dwa razy w tygodniu po dwie 
godziny, pod czujnym okiem trenera Roberta Kwiatkowskiego z Klubu Omega 

Sports, w dniu 8 maja, dwadzieścia mieszkanek Ząbek otrzymało certyfikaty ukończe-
nia kursu samoobrony kobiet.

Uroczyste zakończenie V edycji kursu i wręczenie certy-
fikatów ukończenia odbyło się w Restauracji “San Marino” 
w Ząbkach. Certyfikaty wręczyli burmistrz Robert Perkow-
ski wraz z komendantem Straży Miejskiej Zbigniewem 
Forysiakiem i trenerem Robertem Kwiatkowskim. Ponadto 
panie otrzymały w prezencie od burmistrza okazały tort, 
przygotowany specjalnie na tę okazję oraz torebki z ga-
dżetami promocyjnymi miasta.

Kurs odbywał się pod 
patronatem Burmistrza Mia-
sta Ząbki oraz Komendanta 
Straży Miejskiej w Ząbkach.

Przypomnijmy, że kursy 
samoobrony dla mieszka-
nek Ząbek ruszyły w 2010 r. 
Podczas pięciu edycji kursu 
samoobrony pań przepro-
wadzonego w Ząbkach z 

przeszkolenia skorzystało ponad 500 ko-
biet. W szkolenie zaangażowani byli także 
strażnicy miejscy i policjanci z Ząbek.

Kursy są zachętą do meldowania się 
mieszkanek w Ząbkach, ponieważ na dar-
mowy kurs mogą uczęsz-
czać jedynie panie zamel-
dowane w Ząbkach.

Warto wspomnieć, że 
oprócz zdobytych podczas 
kursu umiejętności, panie 
zyskały większą pewność 
siebie, lepszą kondycję 
i ładniejsze sylwetki.

Iwona Potęga

M
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 29 kwietnia 2013 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania (...)

ZAKRES:                WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (92 900,00)
W roku 2012 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego 
wypoczynku dzieci i młodzieży -  113 850,00 zł.
W roku 2013 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży -  32 100,00 zł
I. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w dziedzinie 

sportu na terenie Miasta Ząbki organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

2. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 
2013 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami objąć naje-
fektywniej jak największą liczbę uczestników.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
4. Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo 

opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w 
niniejszym postępowaniu konkursowym.

6. Oferty będą dofinansowywane tylko w ramach kosztów kwalifikowanych określonych 
w dziale V ogłoszenia.

7. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.,Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

8. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może 
przekraczać 50% całkowitych kosztów zadania.

9. W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot dofinansowania, wynikająca ze 
złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości 
przyznanego dofinansowania. 

II. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 
2013 r. (...)
IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub ko-

respondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki 
(obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 20 maja 2013 do godz. 18.00. Oferty 
złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną 
zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopert-
ach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. 
Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania podejmuje Burmistrz 
Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane 
załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pub-
licznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl 

Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową. (...)
VIII. Informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od 

upływu terminu ich składania. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta Ząbki pisem-
nie poinformuje oferentów. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość nie 
rozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie 
przysługuje. 

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej 

niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe nie będą przekazy-
wane przed datą zawarcia umowy.

4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wys-
tawione przed datą zawarcia umowy.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zada-
nia regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Mi-
astem Ząbki. Umowę ze strony Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona 
do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem Możliwe jest prze-
kazanie dotacji w ratach – zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji 
projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi  
w terminie określonym w umowie.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przy-
czyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty 
przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania wskazanych 
w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. 22 510 97 90.
Ogłoszenie (pełna wersja) umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informa-
cyjnych Urzędu.

Informacja Burmistrza Miasta  Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego                                                                                        
nieograniczonego na oddanie w użytkowanie 
wieczyste części nieruchomości gruntowej                                               

położonej w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada,    
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka ewid. nr 46/12, obręb 0009,01-09, o pow. 0,1460 
ha, objętej  księgą wieczystą nr WA1W/00012315/0.

Cena wywoławcza  – 1.109.000,00 zł brutto.
Wadium – 110.900,00 zł; termin wpłaty wadium – 26.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 31.07.2013r. o godz. 10.  
Użytkowanie wieczyste:
Sposób zagospodarowania – przychodnia lekarska z usługami 
towarzyszącymi.
Okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego – 45 lat.
Termin zagospodarowania – 4 lata od daty nabycia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium 
na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła 
i Rolnictwa 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data 
wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, 
przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 51-09-744/746.

Burmistrz Miasta Ząbki
                                                             Robert Perkowski

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż zostały wy-
wieszone do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. 
Wojska Polskiego 10, wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Ząb-
kach przy ul. J. Piłsudskiego - Zarządzenie Nr 
0050.35.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 
kwietnia 2013 r.

2. Nieruchomości gruntowe położone w Ząb-
kach przy ul. Wyzwolenia - Zarządzenie 
Nr 0050.37.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 
23 kwietnia 2013 r.

3. Nieruchomość gruntowa położona w Ząb-
kach przy ul. Wyzwolenia - Zarządzenie 
Nr 0050.40.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 
24 kwietnia 2013 r.

Pełna treść zarządzeń jest dostępna na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Za-
rządzenia).
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu trzeciego przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
lokalowej znajdującej się w budynku 

przy  ul. Orlej 8 w Ząbkach.
Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 71,90m2, 

objęty księgą wieczystą nr  WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza  – 515.308,50 zł brutto.
Wadium – 41.895,00 zł; termin wpłaty wadium – 22.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 25.07.2013r., godz. 10.00.
Lokal położony na parterze 5-kondygnacyjnego budynku w centrum Ząbek, w bli-
skim sąsiedztwie stacji PKP oraz przystanku autobusowego. Wejście od strony 
pasażu handlowego przy ul. Orlej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium na konto Urzędu 
Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 
0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu 
Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.
zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 51-
09-744/746. Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski

O G Ł O S Z E N I A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki

 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na najem komunalnego lokalu użytkowego:

Położenie nieruchomości
 Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu
Nr działki

Usytuowanie 
lokalu

Powierzchnia 
lokalu w m²

Dopuszczalny za-
kres działalności

Sposób użyt-
kowania

Stawka wywoławcza czynszu netto  
w zł/m²

3 Maja 14
KW WA1W/00038476

0028
14,16

I Piętro
ul. 3 Maja 14

52,62

Handel
Usługi

Działalność 
nieuciążliwa

Najem 37,13

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu netto za 1 m2.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 06.06.2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 12. 00 (wejście B).
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie 
Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109  wew. 728, 730)

Informacja Burmistrza Miasta Ząb-
ki o ogłoszeniu

dotyczącym pierwszego przetar-
gu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 3/2 z obrębu 0055, 03-31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach 

przy ul. Władysława Reymonta objętej księgą wie-
czystą Nr WA1W/00014488/7.

Przetarg odbędzie się dnia 28.05.2013 r. (wtorek) o godz. 1100

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska 
Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 796 051 zł + obo-
wiązujący podatek VAT.  Wadium: 50 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-
dium do dnia 24 maja 2013 r. na konto urzędu: Spółdziel-
czy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 
0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków 
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w ob-
szarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub 
usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: połu-
dniowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobuso-
wa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warun-
kach przetargu dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w za-
kładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy 
ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach 
pracy urzędu.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Niezabudowana nieruchomość położona w Ząbkach 
przy ulicy Władysława Reymonta, oznaczona w ewiden-
cji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4/6 z 
obrębu 0055, 3-31 o powierzchni 0,3483 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00038485/0, będą-
ca w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gminnej 
wyżej opisanej również przeznaczona jest do sprzedaży.
Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 
o zobowiązaniu się do sprzedaży potencjalnemu nabywcy 
nieruchomości gminnej jest dostępne na stronie bip.zabki.
pl/ ( w zakładce Przetargi ).

 Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu dotyczącym drugiego 

przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działki: nr 2/45 
i nr 2/47 z obrębu 0038, 03-14 o łącznej 

pow. 1 037 m2, położonej w Ząbkach przy 
ul. Kwiatowej róg ul. Władysława Sikorskiego, objętej księ-

gą wieczystą Nr WA1W/00032062/7.
Przetarg odbędzie się dnia 10.06.2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 630 000 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 63 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
06.06.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa 
61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na 
konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: 
południowa część Miasta Ząbki, ok. 10 km od centrum Warszawy. Komu-
nikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warsza-
wa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta 
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzi-
nach pracy urzędu. Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski
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