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III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej
im. George’a Gershwina

J

uż po raz trzeci Ząbki gościły uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina. Patronat honorowy nad festiwalem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Sekcja Estrady
Zarządu Głównego Artystów Scen Polskich, a gościem specjalnym był wybitny reżyser Jerzy Hoffman, obchodzący w tym roku w 60-lecie pracy artystycznej i 85-lecie urodzin. Z tej okazji hetman Filmu Polskiego został uhonorowany medalem środowisk twórczych Ukrainy „Za zachowanie historii”, który
wręczył wybitny ukraiński reżyser Borys Malaniuk. Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski wręczył Jerzemu Hoffmanowi Złote Serce z okazji 60-lecia
działalności artystycznej, prof. nadzw. Jerzy Kowalski , rektor Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskiej przekazał list gratulacyjny za krzewienie edukacji i tożsamości narodowej.

Z akończenie

roku szkolnego w

Dokończenie na str. 7-9
W części artystycznej przed publicznością
wystąpili polska aktorka teatralna i filmowa
Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, aktor Teatru
Roma w Warszawie Karol Jankiewicz, gwiazda muzyki rozrywkowej Danuta Błażejczyk,
tancerze studia Tap&Jazz Dance Jiriny Nowakowskiej oraz Shock Dance.

Z ąbkach

Wizyta wiceministra Macieja Kopcia

P

odsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć wziął udział
w zakończeniu roku szkolnego w dwóch ząbkowskich szkołach podstawowych.

Wiceminister odwiedził najpierw Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego, a następnie uczestniczył w uroczystości zorganizowanej w Szkole
Dokończenie na str. 6
Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca.

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH
Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami
1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3
Ceny od 150 zł
tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

ZARZĄDZANIE

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ponad 50 nieruchomości w Ząbkach

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
tel: 783-298-248
firma z Ząbek
pełna przejrzystość finansów eadministrator.pl
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ZAPOWIEDZI

Zaproszenie
na potańcówki
dla seniorów
w Ząbkach
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Tango” w Ząbkach,
zaprasza na potańcówki przy muzyce na żywo!
Spotkania w każdą niedzielę na ul. Torfowej 28 w Ząbkach,
o godz. 16.00.
Powiedzcie o potańcówkach swoim babciom i dziadkom!
Bliższe informacje u prezes Anny Uścińskiej,
tel. 506-750-831
CO SŁYCHAĆ? Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak,
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Drukarnia Rajgraf
ul. Mazowiecka 50B, 05-120 Legionowo, tel. 22 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nakład 6000 egz.
DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak, Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00, piątki godz. 8.00–10.00
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Codziennie głosujcie
na Miasto Ząbki
w konkursie NIVEA
Podwórko Talentów!
Ząbkowskie wygrane podwórko będzie zlokalizowane tuż
przy MCS, obok basenu miejskiego. Pamiętajmy, że o podwórko walczymy z innymi miastami.
To od nas i od naszej codziennej aktywności w głosowaniu
zależy czy ten obiekt w powstanie w Ząbkach.
Głosowanie trwa od 10 czerwca do 31 lipca 2017 r.
Głosujcie, udostępniajcie, zachęcajcie do głosowania.
Zapraszajcie znajomych do udziału w tym wydarzeniu
https://podworko.nivea.pl/ranking…

Samorząd

www.zabki.pl

Absolutorium
dla Burmistrza Ząbek

Na

sesji Rady Miasta Ząbki 29 czerwca br., radni
jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta Ząbki Robertowi Perkowskiemu, za wykonanie budżetu w 2016 roku. Sprawozdanie budżetowe i finansowe z realizacji budżetu
przedstawiła skarbnik miasta Ząbki Elżbieta Żmijewska.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem dochody miasta
Ząbki w 2016 r. zrealizowano w 102 % na kwotę ponad 136 mln
zł, a wydatki zrealizowano w 95 %, tj. w wysokości ponad 137mln
700 tys. zł, natomiast na inwestycje wydano ponad 23 mln 800 tys. zł.
Inwestycje oświatowe wyniosły niemal 12 mln 225 tys. zł, Rozbudowano Szkołę Podstawową Nr 3 i rozpoczęto rozbudowę Szkoły
Podstawowej Nr 1.
Na inwestycje drogowe wydano ponad 6 mln 300 tys zł, tj. na
budowę m.in. ulic: Kościuszki, Małej, Jesiennej, pomoc finansową
dotyczącą przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego
w Ząbkach, pomoc finansową dotycząca przebudowy ul. Szpitalnej
w Ząbkach, zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg miasta
Ząbki.
Przy Szkole Podstawowej Nr 3 wybudowano boisko, na potrzeby
MOSiR wybudowane było boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, ogółem za ponad 2 mln 300 tys.
zł., przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Najwięcej budżetu pochłonęły wydatki bieżące na oświatę
ponad 54 mln zł, z tego ponad 13 mln zł przeznaczono na dotacje
dla przedszkoli niepublicznych i przedszkoli publicznych innych niż
jst oraz dla szkół. Subwencja oświatowa na 2016 r. wraz z dotacją na
wychowanie przedszkolne wyniosła prawie 30 mln zł.
Drugim dużym zadaniem, które realizowała gmina były wydatki
na pomoc społeczną stanowiące 21% budżetu, tj. 29 mln zł, wydatkowano m.in. na program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne oraz
inne świadczenia.
Na transport i łączność wydano ok. 10 % budżetu, tj. ponad 10,5
mln zł, na administrację publiczną (7%), na gospodarkę komunalną
(6 %). Ponad 3% budżetu pochłonęła gospodarka mieszkaniowa, tj.
5,1 mln zł. W 2016 r. dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, miasto
dofinansowało zakup radiowozów dla policji w Ząbkach.
Należy pamiętać, że przynajmniej 40% mieszkańców Ząbek
nie jest w mieście zameldowanych, co powoduje że do kasy miasta
wpływają znacznie mniejsze dochody niż powinny wpływać z tytułu
udziału w podatkach od osób fizycznych, co rzutuje na wielkość budżetu oraz na rozwój miasta a także na warunki życia mieszkańców.
Pod koniec 2016 miasto realizowało projekt „Tu mieszkam tu
płacę podatki”, zachęcając mieszkańców do rozliczenia swojego
rocznego zeznania podatkowego PIT za 2016 r. dla miasta Ząbki.
Przypominamy i zachęcamy Mieszkańców naszego miasta, do
meldowania się lub do odprowadzania podatków na rzecz Ząbek,
aby każda złotówka z podatków PIT trafiła do kasy miasta Ząbki i w
ten sposób wspomogła budowę nowej szkoły, przedszkola czy drogi.
Po udzieleniu absolutorium, burmistrz Robert Perkowski podziękował radnym, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych
oraz pracownikom Urzędu Miasta Ząbki za wykonanie i dobrą realizację budżetu w 2016 roku.
Prezentację z realizacji budżetu miasta Ząbki za 2016 zamieszczono na BIP Urzędu Miasta Ząbki.
UM Ząbki

Radca Prawny
Katarzyna Borek-Owczarczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki
tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl
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Kolejne drogi do przebudowy

O

becnie w trakcie przebudowy jest ok. 10 dróg gminnych (na części prace już
trwają, a na niektóre ekipy budowlane wejdą lada moment). Ale to nie koniec inwestycji drogowych w tym roku. Ratusz ogłosił przetargi na kolejnych kilka
dróg, m.in: Zakopiańską, Orzeszkowej, Asnyka, Żeromskiego, Wigury. Po zmianach zatwierdzonych w budżecie przez radnych możliwe stało się przystąpienie
do przetargu na budowę ronda na bardzo ruchliwym skrzyżowaniu ul. Wolności
i 11-go Listopada. Dodatkowo urząd wszczął procedurę umożliwiającą przygotowanie dokumentacji technicznej dla kilku dróg (m.in: Różana, Andersena).

Ul. Zakopiańska (odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Piotra Skargi) – Zakres inwestycji:
a) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku,
b) wycinka drzew i krzewów,
c) budowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwach konstrukcyjnych
z pospółki i z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
d) budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym,
budowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym
e) budowa kanalizacji deszczowej
Rondo (skrzyżowanie ul. Wolności i ul. 11-go Listopada) – Zakres inwestycji:
a) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku,
b) wycinka drzew i krzewów,
c) przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ulic Wolności
i 11 Listopada na skrzyżowanie o ruchu okrężnym o nawierzchni asfaltobetonowej i z pierścieniem z kostki granitowej,
d) przebudowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów,
e) przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
f) przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przyłącza elektroenergetycznego zasilającego pompownie wód deszczowych,
g) zmiana lokalizacji pompowni wód deszczowych, dokumentacja projektowa.
Ul. Orzeszkowa, Asnyka – Zakres inwestycji:
a) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, w tym materiałów do odzysku
do przekazania Zamawiającemu w miejsce przez niego wyznaczone – na terenie miasta
Ząbki;
b) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku;
c) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem;
d) wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu;
e) budowę nawierzchni: ulicy Orzeszkowej o długości ok.180 m i szerokości 6,0 m oraz ulicy
Asnyka o długości ok.112 m i szerokości 6,5 m;
f) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów do posesji i chodników,
w postaci: warstwy odsączającej z piasku, warstwy dolnej z kruszywa betonowego,
warstwy górnej z kruszywa betonowego, stabilizowanych mechanicznie i ręcznie (na
poszerzeniach – w miejscach trudno dostępnych);
g) budowę odwodnienia w postaci cieków przykrawężnikowych szer.30 cm z kostki brukowej
betonowej gr.8 cm
Ul. Żeromskiego oraz ul. Wigury (na odc. od ul. 11-go Listopada do ul. Piotra Skargi) –
Zakres inwestycji:
a) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, w tym materiałów do odzysku
do przekazania Zamawiającemu w miejsce przez niego wyznaczone – na terenie miasta
Ząbki;
b) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku
c) wykonanie szkicu wysokościowego niwelety ulicy Żeromskiego i ulicy Wigury (na odcinku
od ul. 11 Listopada do ul. Piotra Skargi) oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy;
d) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem
wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu;
e) budowę nawierzchni: ulicy Żeromskiego o długości ok. 310m i szerokości 6,0m oraz
ulicy Wigury (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Piotra Skargi) o długości około
285m i szerokości 6,0m, z wymianą krawężników betonowych na ławach betonowych i odtworzeniem pasów przykrawężnikowych szerokości ok. 30cm: chodników,
zjazdów do posesji, pasów zieleni itp.

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

WARSZTAT
DEKARSKI
• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

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

Gratulacje dla Jubilatów

23

czerwca cztery „złote” ząbkowskie pary otrzymały z rąk Burmistrza Miasta Ząbki Roberta
Perkowskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - odznaczenia państwowe przyznawane przez Prezydenta RP osobom, które przeżyły w związku małżeńskim minimum 50 lat. Uroczysta ceremonia odbyła się
w ząbkowskim Urzędzie Stanu Cywilnego w otoczeniu
najbliższych – rodziny i przyjaciół. Burmistrzowi natomiast towarzyszyli: wiceburmistrz Artur Murawski,
radni: Zofia Dąbrowska, Olga Kisiel i Grzegorz Siwek
oraz przewodniczący Komisji Mieszkaniowej Waldemar
Brzeszkiewicz.
Wśród odznaczonych znaleźli się Państwo:
– Janina i Jan Jurczuk (50 lat pożycia małżeńskiego)
– Jadwiga Michalina i Jan Kamińscy (50 l.)
–	Krystyna i Stanisław Jan Tytman (50 l.)
– Halina i Stanisław Henryk Wysoccy (52 l.)
Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 50-ciu lat razem w zdrowiu i szczęściu.
red.
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Ogólnopolska
edukacyjna konferencja
w Ząbkach

Wydarzenia

CO SŁYCHAĆ

W dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 nastąpiło uroczyste
otwarcie konferencji przez mazowieckiego kuratora oświaty Aurelię
Michałowską, burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego oraz
Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotra Uścińskiego. Podczas
konferencji zostało poruszonych wiele tematów, które z pewnością
zainteresowały osoby związane z wdrażaniem technologii w edukacji.

W

dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja i Targi dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty „Model Nowoczesnej Szkoły”. Uczestniczyło
w niej 230 osób, wśród przybyłych gości byli: przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej Rafał Lew-Starowicz, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji Robert Król,
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Uściński,
mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska, lider
cyfryzacji Włodzimierz Marciński oraz przedstawiciele
„Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce”, koordynatorzy ds. innowacji kuratoriów
oświaty z całej Polski, burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz dyrektorzy
i nauczyciele ze szkół w całej Polsce. Konferencja została
objęta patronatami m.in. Ministra Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Cyfryzacji, Burmistrza Miasta Ząbki. Patronami medialnymi byli: TVP3 Warszawa, Polskie Radio,
Radio dla Ciebie, Głos Nauczycielski.
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Wydarzenia

Były to m.in.: idea ,,Szkoły Umiejętności XXI wieku”, model nauczania
STEAM, jak i dlaczego uczyć programowania według nowej podstawy
programowej MEN, przykłady rozwiązań chmurowych w zarządzaniu
placówkami oraz dydaktyce.
– Szkoły i nauczyciele powinni korzystać z rozwiązań edukacyjnych, które z natury zachęcają do nabycia umiejętności interdyscyplinarnych lub ułatwiają ten proces – powiedział dyrektor szkoły Tomasz
Łukawski. Nie zabrakło również warsztatów i laboratoriów, podczas
których było można zobaczyć m.in. wykorzystanie innowacji pedagogicznych z zastosowaniem robotyki, rozszerzonej rzeczywistości,

Dokończenie ze str. 1

www.zabki.pl
aplikacji GARAGE BAND dla nauczycieli muzyki czy pracowni językowych Mentor. – Na szeroką skalę w szkole powinny być stosowane
technologie jako wsparcie dla zaplanowanych procesów edukacyjnych,
projektów i doświadczeń prowadzących do uzyskiwania umiejętności
i kompetencji pojmowanych w sposób holistyczny – dodał Tomasz
Łukawski. Dwudniowe spotkanie było przeznaczone dla dyrektorów
szkół, nauczycieli przedmiotowych oraz edukacji wczesnoszkolnej,
nauczycieli informatyki, samorządowców, pracowników kuratoriów
oświaty oraz dla osób zainteresowanych modelem nauczania projektowego z TIK ,,w tle”.

Wizyta wiceministra Macieja Kopcia

Podczas przemówienia skierowanego do
uczniów klas III ząbkowskiej „Dwójki” wiceminister pogratulował wszystkim wyników
w nauce i życzył udanego letniego odpoczynku. Wspomniał także o nowych wyzwaniach, jakie po wakacjach pojawią się przed
uczniami w związku z rozpoczęciem przez
nich kolejnego etapu edukacji.
Po uroczystym wręczeniu nagród i listów
gratulacyjnych, „dzieci od Kochanowskiego”
– jak sami o sobie mówią uczniowie – przedstawili część artystyczną. W humorystyczny
sposób opowiedzieli w niej o trudnych początkach nauki i stopniowej adaptacji w środowisku szkolnym.
Z kolei podczas uroczystego zakończenia
roku szkolnego klas VI wiceminister Maciej
Kopeć podkreślił, że obecni na sali ucznio-

wie we wrześniu będą w klasie VII, a nie jak
dotychczas – w gimnazjum. Mimo iż będą
kontynuować naukę w tej samej szkole podstawowej w programie nauczania pojawią
się nowe przedmioty, takie jak fizyka czy
geografia.
Z okazji uroczystego zakończenia roku
szkolnego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowali widowisko muzyczne
oraz przedstawili fragment projektu multimedialnego „Zakazane piosenki”. Występ
nawiązywał do patrona szkoły – Małego Powstańca. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie, realizowane w ramach wszystkich zajęć
lekcyjnych, ma na celu budowanie spójnego
programu nauczania. Ważne jest w nim także
łączenie tradycji i innowacyjności w procesie
dydaktycznym.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach to
nowoczesna placówka wyposażona w szereg
multimedialnych pomocy dydaktycznych.
Jest liderem we wprowadzaniu innowacyjnych projektów i rozwiązań. Placówka pełni
rolę gospodarza i organizatora Ogólnopolskiej Konferencji i Targów dla Dyrektorów
Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty „Model Nowoczesnej Szkoły”.
W tym roku odbyła się druga edycja tego
przedsięwzięcia.
W zakończeniu roku szkolnego w Szkole
Podstawowej w Ząbkach udział wzięli także
m.in.: mazowiecka kurator oświaty Aurelia
Michałowska oraz wojewoda mazowiecki
Zdzisław Sipiera.

Pracownia Rozwoju
Osobowości
Jesteśmy grupą specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem.
Poddajemy swoją pracę
stałej superwizji. Swoją ofertę
kierujemy do dorosłych, dzieci
i młodzieży. Zapraszamy na:
Konsultacje psychologiczne
Psychoterapię par, rodzin
Psychoterapię indywidualną
Doradztwo zawodowe
Coaching
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ul. Słowackiego 21
05-091 Ząbki,
tel: 784 305 042
www.stowarzyszeniepro.pl

Wydarzenia
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III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej
im. George’a Gershwina

O statuetkę „Funny Face” walczyło kilkunastu półfinalistów, a ich występy oceniało
Jury w składzie: Jan Szurmiej, dyrektor wielu
polskich teatrów i przewodniczący Kapituły
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina, Magdalena
Cwen-Hanuszkiewicz, znakomita aktorka
i pedagog, Adrianna Godlewska-Młynarska,
aktorka, piosenkarka i pedagog oraz Joanna
Wysocka, dziennikarka, główny specjalista
w Biurze Promocji UM Ząbki. Wśród zaproszonych gości znalazły się także Tatiana Filus,
wybitna choreograf i Maggie Haese, producentka filmowa i telewizyjna ze Stanów
Zjednoczonych.
Uroczystą galę finałową prowadzili prezenterka telewizyjna Ewa Tułacz i Jacek Barczak , a rozpoczął ją występ zdobywcy ubiegłorocznego Grand Prix Michała Kaczmarka
i młodzieży z Klubu Tańca Sportowego „Fart”
pod kierunkiem Darii Sadowskiej. W dalszej
części gali na scenie wystąpili finaliści trzeciej edycji festiwalu: Karolina Wójcicka, Anna
Maria Zawadzka, Jerzy Gmurzyński, Joanna
Przyborowska, Joanna Nędzyńska, Aurelia
Krząkała, Maryna Grabowiecka, Andrej Olenin, Marija Gajda, Magdalena Chołuj, Piotr
Zemła, Katarzyna Musiał, Paulina Malinowska,
Natalia„Natalee” Bezegłów, Aleksandra Dolna,
Barbara Piotrowska i Marzena Wiechetek.
Niezwykle wysoki i zarazem bardzo wyrównany poziom uczestników festiwalu na-

stręczył Jury nie lada problemów. Przy
tak doskonałym przygotowaniu bardzo trudno było wybrać zwycięzców.
Po burzliwych naradach członkowie
kapituły przyznali wybrali laureatów
konkursu.
Wyróżnienie za największą indywidualność Festiwalu otrzymał Piotr
Zemła z Koszalina, nagrodę wręczył
rektor Wyższej Szkoły Współpracy
Międzynarodowej i Regionalnej im.
Zygmunta Glogera w Wołominie prof.
Janusz Kowalski. Nagrodą są bezpłatne trzyletnie studia na dowolnym
kierunku filologicznym o wartości
12 000 zł.
Wyróżnienie Sekcji Estrady Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich za najciekawszą interpretację piosenki musicalowej
otrzymała Barbara Piotrowska z Wrocławia.
Nagrodę specjalną za wyjątkowe wykonanie piosenki musicalowej od Grupy DSF
otrzymała Anna Maria Zawadzka z Wasilkowa.
Nagrodę w wysokości 1500 zł wręczył prezes
Grupy DSF Sławomir Duba.
Decyzją Kapituły III miejsce otrzymała
Magdalena Chołuj z Morawicy, czek na kwotę
1500 zł wręczyła Małgorzata Prusik- redaktor
naczelna Portalu Internetowego zabki24.pl
wraz z burmistrzem miasta Ząbki Robertem
Perkowskim, a karnet o wartości tysiąca złotych do korzystania z pływalni w Miejskim
Centrum Sportu w Ząbkach wręczył prezes
Mariusz Ryciak.
Drugie miejsce zdobyła Marzena Wiechetek z Ząbek. Nagrodę w kwocie 3000 zł ufundowaną przez Czesio Energy Drink wręczył
prezes firmy Czesław Hołda oraz burmistrz
Robert Perkowski, a karnet o wartości tysiąca
złotych do korzystania z pływalni w Miejskim
Centrum Sportu w Ząbkach wręczył prezes
Mariusz Ryciak.
Statuetkę „Funny Face” podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej
im. George’a Gershwina Kapituła i pierwsze
miejsce wywalczył Andrej Olenin z Tarnopola.
Statuetkę „Funny Face” wręczył Robert Perkowski burmistrz Ząbek, a czek na kwotę 5000
zł przekazali Paweł Góral i Janusz Piskorz,
właściciele firmy Gór-Pis. Fundatorem statuetki był Bogdan Żelazowski, właściciel
Odlewni Metali Nieżelaznych
w Ząbkach. Karnet o wartości
tysiąca złotych do korzystania
z pływalni w Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach wręczył prezes Mariusz Ryciak.
Liczna widownia, która
gromkimi brawami nagradzała występy artystów, radość finalistów i olbrzymie
emocje, które towarzyszyły
wszystkim podczas gali fina-

łowej dobitnie świadczą, że zainicjowany
przez cenionego aktora i reżysera Marka Wysockiego, burmistrza Miasta Ząbki Roberta
Perkowskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Ząbkach i Wyższą Szkołę Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta
Glogera w Wołominie Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina
w Ząbkach jest niezwykle ważnym punktem
na kulturalnej mapie Polski.
Sponsorami wydarzenia byli:
• Drukarnia Benedysiuk
• Grupa DSF
• Hurtownia Real Janusz Krajewski
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach
• Gór-Pis
• Nadleśnictwo Drewnica
• Kwiaciarnia Lotos
• Fotex- noclegi Ząbki
• Odlewnia Metali Nieżelaznych- Bogdan
Żelazowski
• Czesio Energy Drink
• Restauracja Fuego
• Firma „Kadimex”
• Grupa Machowicz – Budownictwo
• Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
• Restauracja „u Artura” Artur Świerżewski
Zielonka
• Portal Informacyjny zabki24.pl
• Centrum Medyczne „Multimedica” w Zielonce
• Centrum Medyczne „Fundamenti” w Ząbkach
Organizatorami wydarzenia byli: Miasto
Ząbki, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
i Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie.
Patronatem honorowym Festiwal objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz
Zarząd Główny Związku Artystów Scen
Polskich
A partnerami Festiwalu byli: Fundacja PZU,
Fundacja PKO Banku Polskiego
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Wymiana szkolna
pomiędzy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach
a Johann-Gutenberg-Realschule z Dortmundu
W dniach 29.05 – 02.06 odbył się 3 etap wymiany polsko-niemieckiej z Johann-Gutenberg-Realschule
z Dortmudu. Po wizycie w Krzyżowej i Dortmundzie przyszedł czas na spotkanie w Ząbkach. Była to świetna okazja, żeby się jeszcze lepiej się
poznać i zacieśnić naszą współpracę.
Wspólnie zwiedzaliśmy Warszawę i jej
najpiękniejsze zakątki: Zamek Królewski, Starówkę, Pałac Kultury czy Łazienki.
Uczniowie brali udział w podchodach
na terenie Parku Łazienkowskiego, podczas
warsztatów szyli poduszeczki emocji a także zwiedzali interaktywną
wystawę w Narodowym Banku Polskim.

Wiele emocji wzbudziły obchody Dnia Dziecka (święto nieznane niemieckim dzieciom), połączone z meczem towarzyskim w piłkę nożną w mieszanych
drużynach polsko –niemieckich, szkolnym konkursem „Mam talent” oraz
zorganizowaną wieczorem dyskoteką pożegnalną. Goście byli zachwycenie
wyposażeniem naszej szkoły, zdyscyplinowaniem uczniów na lekcjach, czystością i schludnością polskich ulic oraz przede wszystkim polską
gościnnością. Z relacji wielu z uczestników wynika, że czuli się w Ząbkach jak w domu i chcieliby jeszcze raz odwiedzić nasze miasto. Nawiązały
się nowe przyjaźnie pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak czynnie włączyli się w pomoc w zorganizowaniu i realizację tego projektu:
dziękujemy Urzędowi Miasta Ząbki, Narodowemu Bankowi Polskiemu

w Warszawie, Dyrekcji
Gimnazjum p. Małgorzacie Zyśk i p. Barbarze Kuta
oraz rodzicom i uczniom
naszej szkoły, którz y
z takim zaangażowaniem
zaopiekowali się gośćmi
z Niemiec. Mamy nadzieję, że nasze partnerstwo
będzie się nadal rozwijać
i jeszcze wiele takich spotkań przed nami.
Marta Kamińska
nauczycielka
niemieckiego
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Złoty Maanam, Tadeusz Woźniak
i moc atrakcji w Ząbkach

W

ostatni weekend czerwca (24 i 25 VI) mieszkańcy Ząbek nie mogli narzekać na brak atrakcji. Kolejna odsłona obchodów 50. Rocznicy Nadania
Miastu Praw Miejskich obfitowała w wydarzenia kulturalne, które przyciągnęły do Parku Miejskiego im. Szuberta prawdziwe tłumy.

Podczas sobotniego Festynu Miejskiego,
którego organizatorami byli Urząd Miasta
Ząbki i Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
na scenie zaprezentowały swój repertuar
dzieci i młodzież z ząbkowskich szkół, zespół
FART i Miejska Orkiestra Dęta pod batutą
Barbary Hijewskiej. W wykonaniu orkiestry
publiczność usłyszała m.in. „Happy Marching
Band”, „Mambo No. 5” i „Y.M.C.A.”, natomiast
uczniowie ząbkowskich szkół przygotowali
autorskie programy artystyczne.
Nie zabrakło również pokazów aikido
i kashima-shinryū w mistrzowskim wykonaniu
instruktorów i uczniów z Klubu Randori Aikido
Ząbki i warszawskiego Klubu SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe,
niezwykle żywiołowej, przepełnionej dobrą
energią zumby odtańczonej przez członków
Klubu Fit-Place w Ząbkach oraz występu znanego z programu The Voice of Poland Patryka
Krajewskiego wraz z zespołem.
W programie obchodów znalazły się także kompozycje z debiutanckiej płyty utalentowanej ząbkowskiej młodzieży
biorącej udział w projekcie „Wakacje artystyczne” pod kierunkiem Beaty Kurdy, mecenasem
której jest Miasto Ząbki. Stanowiło to nie lada gratkę dla me-

lomanów, ponieważ żaden z utworów nigdy
wcześniej nie był wykonywany publicznie.
Siódmą rocznicę istnienia obchodziło
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, o czym poinformował zebranych prezes Jakub Dubniak,
który wraz z Grzegorzem Siwkiem (poprzednim prezesem TPZ i radnym miasta Ząbki)
oraz z pozostałymi członkami, częstowali
mieszkańców urodzinowym tortem. Ponadto TPZ miało stoisko, na którym można było
otrzymać nagrodę niespodziankę, pod warunkiem uzyskania największej liczby lajków
pod zdjęciem z fotobudki TPZ na FB a także reklamowało akcję Podwórko Talentów
Nivea, do której przystąpiło miasto Ząbki,
namawiając mieszkańców do głosowania
na film Ząbek, który można zobaczyć na FB.
Na stoiskach, harcerze sprzedawali grochówkę oraz organizowali konkursy i zabawy
z nagrodami – gadgetami miasta Ząbki. Ponadto rozdawali naklejki z logotypem 50.-lecia miasta.
Dla najmłodszych było malowanie twarzy, robienie warkoczyków, gry, konkursy
i zabawy a przede wszystkim dmuchańce:
bungi, zamek i zjeżdżalnia, zupełnie za darmo.
Na terenie parku można było zjeść polskie jedzenie, w tym pierogi i naleśniki a także frytki, zapiekanki, burgery, dania z grilla,
lody, popcorn, watę cukrową i obwarzanki.
Do kupienia były także balony, róże, zabawki, była możliwość zrobienia fotografii
w stoisku firmy Len- Art z Ząbek, a także nauka pierwszej pomocy, prezentowana przez
Centrum Medyczne Fundamenti z Ząbek.
Wielu wrażeń dostarczył zarówno dzieciom, jak i dorosłym spektakl „Serce Don

Po spektaklu widzowie mieli możliwość zrobienia sobie zdjęć z aktorami teatru.
Jednak najbardziej wyczekiwanymi
gwiazdami wieczoru byli Tadeusz Woźniak ze
swoim zespołem oraz zespół Złoty Maanam,
który tworzą byli członkowie Maanamu (Ryszard Olesiński – gitara prowadząca, Bogdan
Wawrzynowicz – gitara basowa, Paweł Markowski – perkusja), Oddziału Zamkniętego
(Krzysztof Zawadka – gitara) i niesamowita
wokalistka, laureatka Szansy na Sukces –
Karolina Leszko-Tyszyńska.
Niezapomniane, ponadczasowe przeboje legendarnej formacji Marka Jackowskiego
rozbrzmiewały w Parku im. Szuberta przez
ponad półtorej godziny, przywołując wspomnienia i budząc radość i entuzjazm wielu
pokoleń fanów polskiej muzyki. Oprócz znanych chyba każdemu utworów tj. „Kocham
Cię, kochanie moje”„Boskie Buenos”, „Cykady
na Cykladach”, „Szał niebieskich ciał”, „Szare
miraże”, „O! Nie rób tyle hałasu”, „Zdrada”
publiczność poznała także nowy repertuar
w tym największy przebój „Złotego Maanamu” zatytułowany „Gdy nadciąga burza”.
Nie mniejszy aplauz wywołał występ
Tadeusza Woźniaka i jego zespołu. Kultowy
przebój „Zegarmistrz światła” to przecież
klasyka polskiej sceny muzycznej.
Wejście na scenę Tadeusza Woźniaka
oraz Złotego Maanamu zapowiadał radny
miasta Ząbki, dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej (jeden ze sponsorów wydarzenia)
Janusz Dąbrowski.
Festyn zakończyło przepięknie przygotowane widowisko „światło i dźwięk”,
a mieszkańcy Ząbek, słuchając muzyki elektronicznej mogli podziwiać feerię
laserowych świateł.
Doskonale przygotowany pod
względem artystycznym i organizacyjnym Festyn Miejski, którego
sponsorami było Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach i Praska
Giełda Spożywcza, prowadziła
znana i bardzo lubiana aktorka
Monika Kisła. Patronat medialny
nad festynem objęli: Radio „Ząbki” i gazeta samorządowa „Co słychać?”.
Ten pełen wrażeń dzień zapewne na długo pozostanie w pamięci mieszkańców miasta.

Juana w ogniu” przygotowany przez aktorów krakowskiego
Teatru Ulicznego
Scena Kalejdoskop.

Aleksandra Olczyk
i Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski

Foto – str. 12
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Sukces ząbkowskiej „Dwójki”

K

onkurs diecezjalny organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii
Warszawsko-Praskiej jest konkursem prestiżowym. Biorą w nim udział
dziesiątki szkół, a więc konkurencja jest
ogromna. W tym roku zadanie było niezwykle trudne. Uczniowie klas IV-VI mieli
zrealizować filmik na temat „1/185 – tajemnicze znaki Boga w mojej parafii” związany
z 25-leciem diecezji. Uczniowie SP2 okazali
się świetnymi filmowcami. Zajęliśmy I (Karol
Mech) i III (Maciej Demianiuk) miejsce oraz
wyróżnienie (Justyna Żelazowska).

www.zabki.pl

Dodatkowo Justyna
Żelazowska otrzymała specjalną nagrodę od Banku
Polskiego. Chłopcy udzielili
również wywiadu dla Radia
Warszawa i Telewizji Salve.
Oprócz otrzymania nagród
rzeczowych laureaci wraz
z opiekunami mogli uczestniczyć w seansie filmowym
w kinie Praha. Jesteśmy
dumni z naszych uczniów, jeszcze raz gratulujemy i w ten
sposób zachęcamy innych do aktywności.
W imieniu katechetów
Katarzyna Węgrzynek

Dwudziesty Festyn Rodzinny
w Szkole Podstawowej Nr 2

P

iękny, słoneczny poranek to idealna pora na spędzenie czasu z bliskimi. W sobotę – 3 czerwca okazję do wspólnej zabawy mieli wszyscy uczestnicy rodzinnego festynu, który odbył się przed Szkołą Podstawową nr 2 w Ząbkach. Już od samego rana zrobiło się gwarno,
kolorowo i wesoło.

Rodzice, ich pociechy, dyrekcja, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 i goście zebrali się, by po raz dwudziesty
wspólnie świętować Dzień Dziecka, Dzień Matki i Sportu.
Wspaniała pogoda i szereg atrakcji, które przygotowano na
scenie i na terenie szkolnego boiska, potęgowały radosny
nastrój wśród uczestników tego spotkania. Tym razem hasłem
przewodnim wielkiego festynu rodzinnego był największy dar
ludzkości – woda.
Organizacją całego wydarzenia zajęła się p. Jolanta Szklarek-Marciszewska, która od wielu już tygodni czuwała nad dopięciem wszystkiego
na ostatni guzik.
Bogaty program artystyczny rozpoczęty został od występów oddziałów przedszkolnych, które to przygotowane na lekcjach przez panią Igę
Karpińską-Obuchowicz i swoje wychowawczynie odsłoniły zdolności
taneczne. Nie lada emocji dostarczył uczestnikom festynu pokaz karate
przygotowany przez p. Tradeckiego oraz występy
akrobatyczne pod kierunkiem pana Roberta Kruzy.
Na scenie nie zabrakło oczywiście
także muzycznych akcentów.
Mogliśmy wysłuchać wspaniałego występu finalistów
i laureatów festiwalu Ząbki 2017 przygotowanych
przez p. Jagodę Żaboklicką.
Uwagę widzów z pewnością przykuł również pokaz
tańca w wykonaniu dzieci przygotowanych przez pana Igora Udowika
oraz szkoły tańca „Dzieciaki
Tancują’ pod kierunkiem
Pani Moniki Matys-Szmit.
Uczennice przygotowane w Studio
Fittness p. Agnieszki
Jarosińskej udowodniły,
że w zdrowym ciele zdrowy
duch.
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Na zakończenie scena należała do laureatów konkursu „Woda darem życia” . Jury wyłoniło najciekawsze przebranie związane z tematyką wody.
Na scenie działo się dużo, ale poza nią także
nie zabrakło atrakcji. Jednym z punktów programu
był pokaz akrobacji na trampolinach w wykonaniu
nauczycielek SP2. Rodzice mogli zmierzyć się także
z nauczycielami w meczu koszykówki.
Jak co roku nie zabrakło także Straży Pożarnej z Ząbek. Ponadto na terenie boiska każdy znalazł coś
dla siebie. Można było wziąć udział w festiwalu nauki,
odwiedzić stoisko Cyfrowobezpieczni czy skosztować
pysznych soków i mleka od sponsorów – firm Grucha
i Adam-Pol.
Najmłodsi uczestnicy bardzo chętnie odwiedzali
także stoisko z malowaniem twarzy, gdzie mogli
przeobrazić się w ulubioną bajkową postać czy zwierzątko, a także wydoić sztuczna krowę! Dla tych, których
rozpierała energia przygotowano zjeżdżalnie
pneumatyczne. Dużą popularnością cieszyła się jak zwykle loteria, w której główną nagrodą był rower górski
ufundowany przez Radę Rodziców.
Na głodnych i spragnionych w barze pod
chmurką i kawiarence czekały pyszne warzywa
i kiełbaski z grilla, ciasta, napoje.
Dochód z datków ofiarowanych przez
odwiedzających przekazano na Dom Dziecka
w Wołominie.
Uśmiech goszczący na twarzach uczestników
jest najlepszym dowodem na to, że festyn z pewnością należał do udanych. Dziękujemy zatem
wszystkim za przybycie i wspólną zabawę, a sponsorom, uczniom, wolontariuszom, samorządowi
uczniowskiemu, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom
naszej szkoły za trud oraz zaangażowanie włożone
w przygotowanie festynu.
Justyna Wujek

Sport
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Nowa rzeczywistość

N

ie jest żadną tajemnicą, że protestowanie przeciwko rzeczywistości jej nie zmienia. Aby coś zmienić,
w pierwszej kolejności trzeba pogodzić się z zaistniałą
sytuacją, a w następnej podjąć działania, które w efekcie
mogą wymusić zmiany. Absolutnie nikt nie jest w stanie
zagwarantować, że podjęte działania przyniosą sukces,
ale jeśli nie zrobimy nic, stajemy w obliczu niemal gwarantowanej porażki. Ludzka natura sprawia, że bardzo
boimy się dwóch rzeczy – zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirujemy pomiędzy nimi, licząc na to, że
wszystko jakoś się ułoży, najczęściej jednak się nie układa. Podejmując działanie niemal zawsze narażamy się na
ryzyko, ale bywają momenty, że „nowe otwarcie” jest koniecznością. Taka jest rzeczywistość. Chwilami bywa brutalna, chwilami brutalnie piękna, a czasem, choć zdarza
się to rzadko, po prostu piękna.
Wydaje mi się, że właśnie na takim dziejowym rozdrożu znalazł
się ząbkowski klub na początku zeszłego roku. Powodem poważnego kryzysu, który go dotknął były problemy finansowe, w jakie
popadł tytularny sponsor, a wraz z nim do niedawna I-ligowa drużyna
Dolcanu Ząbki SSA. Podjęte zostały jednak działania, których celem
było wznowienie działalności klubowej. Po zupełnie straconej rundzie
wiosennej poprzedniego sezonu, gdy z rozgrywek zostały wycofane
nawet drużyny dziecięce i młodzieżowe, za zgodą MZPN-u – Miejski
Klub Sportowy Dolcan Ząbki powrócił do gry w sezonie 2016/17 na
poziomie IV ligi mazowieckiej.
Bywalcy stadionu mieli zapewne niepowtarzalną okazję bezpośredniej obserwacji eksperymentu, polegającego na budowie
drużyny od podstaw, gdyż z poprzedniej nie pozostał absolutnie nikt.
Zamiast z drużynami z piłkarskiego topu, przychodziło ząbkowianom
rywalizować z ekipami, które z pewnością są mniej utytułowane i rozpoznawalne, ale równie ambitne… szczególnie w rywalizacji z naszą
drużyną. Motywacją dla większości z nich była chęć „dokopania” pierwszoligowcowi, bo właśnie w tych kategoriach byliśmy postrzegani.
Nie miało żadnego znaczenia, że z dawnego składu pozostały tylko
wspomnienia i zakurzone fotografie. Trenerzy i zawodnicy już dawno
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znaleźli nowe kluby, a pamięć o zwycięskich konfrontacjach z Lechem
Poznań, Górnikiem Zabrze, Cracovią czy też Arką Gdynia zapewne
z każdym rokiem coraz bardziej będzie się zacierać.
Przechodząc do spraw bieżących z kronikarskiego obowiązku
jednym przypomnę, innych poinformuję, że Dolcan Ząbki po sezonie
pełnym wzlotów i upadków, zajmując ostatecznie dwunaste miejsce
w ligowej tabeli, utrzymał status IV-ligowca. W 38 spotkaniach ligowych
wywalczył 53 punkty, notując na swoim koncie 14 zwycięstw, 11 remisów i 13 porażek. Stosunek bramek 66:51. Na stadionie w Ząbkach
drużyna zdobyła 29 punktów, notując 8 zwycięstw, 5 remisów i 6
porażek. Bramki 38:22. Na wyjazdach zdołała wywalczyć 24 punkty
(6-6-7). Bramki 28:29.
NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCYMI SIĘ WYNIKAMI BYŁY: 0:0 – 5 razy,
2:2 – 3 razy, 1:1 – 3 razy, 5:1 – 2 razy, 4:1 – 2 razy, 3:0 – 2 razy, 2:0 – 2
razy, 1:0 – 2 razy, 0:1 – 2 razy, 0:2 – 2 razy, 2:3 – 2 razy.
NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWO: 7:1 z Deltą Słupno.
NAJDOTKLIWSZA PORAŻKA: 0:4 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.
NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWO NA WYJEŹDZIE: 5:1 z Czarnymi Węgrów.
NAJDOTKLIWSZA PORAŻKA W ZĄBKACH: 0:3 z Wisłą II Płock.
W ROZGRYWKACH WYSTĄPIŁO ŁĄCZNIE – 35 ZAWODNIKÓW.
Jesienią wybiegło na boiska 29 graczy, wiosną – 23.
ZAWODNICY DOLCANU OBEJRZELI: 85 żółtych kartek (50 jesienią,
35 wiosną) oraz 10 czerwonych (5 jesienią i 5 wiosną).
DLA DRUŻYNY Z ZĄBEK PODYKTOWANO: 13 rzutów karnych, z których 10 zostało wykorzystanych.
NAJSKUTECZNIEJSZY STRZELEC: Marcin Stańczyk – 14 bramek.
NAJLEPSZY ASYSTENT: Paweł Nowacki – 9 asyst.
NAJWIĘCEJ MINUT NA BOISKU: Grzegorz Krystosiak – 2880 minut.
NAJWIĘCEJ ROZEGRANYCH SPOTKAŃ: Przemysław Szulakowski –
33 mecze.
NAJCZĘŚCIEJ WCHODZIŁ Z ŁAWKI: Rafał Barzyc – 14 razy.
NAJCZĘŚCIEJ BYŁ ZMIENIANY: Patryk Szeliga – 21 razy.
FREKWENCJA NA TRYBUNACH: Najchętniej pominąłbym ją milczeniem, bo poza jesiennymi meczami z Bugiem Wyszków (inauguracja rozgrywek) i Mazovią Mińsk Mazowiecki (pierwszy mecz przy
sztucznym oświetleniu) nieznacznie tylko przekraczała granicę 100
osób, a czasami odnosiłem wrażenie, że nawet ta, nie oszukujmy
się, bardzo nikła jak na ząbkowskie warunki liczba nie została
osiągnięta.
Krzysztof Krajewski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrza Miasta Ząbki
ogłasza drugi przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5
z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.
00

Przetarg odbędzie się dnia 15.09.2017 r. (piątek) o godz. 12 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
1 559 000 zł + obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 100 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 września 2017 r. na
konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu
środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dodatkowo znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Lokalizacja nieruchomości:
południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/
(w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,
tel. (22) 109 744 do 748.
Burmistrz Miasta Ząbki – Robert Perkowski

B u r m i s t r z M i a s ta Z ą b k i
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko inspektor
w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej
Wymagania niezbędne i dodatkowe na
ww. stanowisko znajdują się na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki
www.bip.zabki.pl – „oferty pracy”.

B u r m i s t r z M i a s ta Z ą b k i
informuje,
iż dnia 29 czerwca 2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres
21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.65.2017 Burmistrza Miasta
Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r.
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl
(w zakładce Zarządzenia).
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Zawody spinningowe o tytuł Mistrza Koła

I

mpreza została zorganizowana w miejscowości Strzyże, w pięknej scenerii narwiańskich wód. Pogoda była bardzo kapryśna, padała mżawka, wiał
wiatr, a mimo to do rywalizacji zgłosiło się 42 wędkarzy.

Po półgodzinnej odprawie zawodnicy
wypłynęli łódkami na wody rzeki Narew. Poziom wody był bardzo wysoki a nurt szybki.
Pomimo tak niestabilnej pogody złowiono
wiele ryb. Największą zdobyczą zawodów
okazał się szczupak złowiony przez kol. Marcina Szepietowskiego.
Większość uczestników łowiło piękne
pasiaste okonie, ale kilku złapało również
szczupaki.
Pierwsze miejsce oraz tytuł Mistrza Koła
61 Ząbki zdobył Rafał Wójcik.

Drugie miejsce i Vice Mistrza zdobył kol.
Marcin Szepietowski.
Trzecie miejsce i drugim Vice Mistrzem
został kol. Sławomir Dzięcioł.
Wszystkie złowione ryby powróciły do
wody. Po 6 godzinach zmagań zawodnicy ze
smakiem zjedli przygotowany dla nich obiad.
Następnie odbyło się wręczenie pucharów i nagród. Dziękujemy wędkarzom za
udział w zawodach, a wygranym gratulujemy.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA PAR

PIERWSZA WIZYTA 50% TANIEJ
• Makijaż permanentny • Mezoterapia
• Depilacja • Pielęgnacja dłoni i stóp
Ząbki, ul. Skorupki 41 lok. 1
tel. 793 794 530
www.kacikurody-zabki.pl

Pomoc w depresji, nerwicy, lęku,
niskiej samoocenie, poczuciu pustki
i osamotnienia, problemach w relacjach
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego
życia zapisz się na spotkanie
Ząbki, ul. Narutowicza 4

tel. 530 146 353

www.annaszablowska-psychoterapia.pl

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl

MARKSBUD

usługi kontenerami
Mariusz Toczyski
Ząbki
Wywóz odpadów
budowlanych,
gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790
16

