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I Zawody Pływackie
o Puchar Burmistrza Ząbek

fot. Bogdan Śladowski

W

minioną sobotę, Miejskie Centrum Sportu zorganizowało z okazji Dnia
Dziecka I Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Ząbek. W zmaganiach
wzięli udział uczniowie z ząbkowskich szkół podstawowych.
Takiego oblężenia pływalnia Miejskiego
Centrum Sportu w Ząbkach wcześniej nie przeżywała. Na zaproszenie organizatorów wydarzenia odpowiedziało ponad dwustu uczniów.
Dzieci z klas I–IV miały okazję rywalizować ze

Przedszkole
artystyczno-sportowe

sobą w stylu dowolnym na dystansie 25 m. Ich
starsi koledzy z klas V–VI musieli pokonać dwukrotnie dłuższy odcinek.

niepubliczne przedszkola

KRASNAL
L
od 1998 roku

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT
 Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
 Przestronne sale, każda przystosowana
do poszczególnych zajęć
 Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
 Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe,
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
 Własna kuchnia

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

Zapraszamy Wszystkie Dzieci
do spędzania z Nami
wspaniałych lat dzieciństwa
www.krasnal.waw.pl





Żłobek
Przedszkole
Grupy terapeutyczne
Świetlica popołudniowa
dla Absolwentów

dokończenie na str. 8

Zapraszamy Wszystkie dzieci
w każdą środę
w godz. 8.00–17.00 na:
❒ Edukacyjne zajęcia
adaptacyjne
❒ Przedstawienia teatralne
❒ Poranki filmowe
❒ Koncerty muzyczne
❒ Wycieczki

Szczegółowe informacje:
infolinia
Graniczna
Szwoleżerów
Zacisze
Bemowo

605-434-599
(22) 762-40-25
(22) 799-72-74
(22) 678-98-88
(22) 722-06-99

Dzieci z Krasnala w najlepszych szkołach z najlepszymi wynikami!

ZAPOWIEDZI
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Lato w Mieście
 adresów placówek, które w okresie wakacji 2014 r. (w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki) będą prowadziły wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ramach akcji ,,Lato w mieście
2014” na terenie Miasta Ząbki,
 terminów prowadzenia wypoczynku w ramach ww. akcji przez
wymienione w tabeli placówki.

Uprzejmie informujemy, iż jak co roku została przygotowana na
terenie Miasta Ząbki akcja „Lato w Mieście 2014”, w celu zorganizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Dzieci
i młodzież będą miały możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcyjnych i interesujących zajęciach. Poniżej podana jest szczegółowa informacja dotycząca:

Nazwa i adres organizatora wypoczynku

Termin prowadzenia wypoczynku
w ramach akcji „Lato w mieście 2014”

Strony internetowe poszczególnych placówek,
na których dostępna będzie informacja
o organizacji lata w mieście 2014

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Piłsudskiego 35, Ząbki

30 czerwiec–4 lipiec 2014 r.

www.sp1zabki.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Batorego 11, Ząbki

7 lipiec–11 lipiec 2014 r.

www.sp2zabki.neostrada.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2, Ząbki

14 lipiec–18 lipiec 2014 r.

www.sp3zabki.pl

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10, Ząbki

30 czerwiec–11 lipiec 2014 r.

www.mokzabki.koti.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Słowackiego 21, Ząbki

11 sierpień–29 sierpień 2014 r.

www.mosirzabki.pl

Informacje dotyczące zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach
akcji ,,Lato w mieście 2014” oraz zapisu uczestników ukażą się na stronach
internetowych poszczególnych placówek w czerwcu 2014 roku.
Mamy nadzieję, że proponowana dzieciom i młodzieży interesująca oferta zajęć w czasie wakacji urozmaici im spędzanie czasu

wolnego w bezpiecznych i przyjaznych warunkach oraz ciepłej atmosferze.
Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Miasta Ząbki

LATO W MIEŚCIE 2014
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach
30.06.2014

01.07.2014

02.07.2014

03.07.2014

04.07.2014

Godz. 9 –16

Godz. 9 –17

Godz. 9 –16

Godz. 9 –17

Godz. 900–1600

– Warsztaty cyrkowe
– Zajęcia plastyczne
– Obiad
– Zajęcia sportowe – basen

– Wycieczka do Miasteczka
Westernowego w Runowie
– Gorący posiłek

– Warsztaty cyrkowe
– Projekcja filmu
– Obiad
– Zajęcia sportowe – basen

00

00

00

00

00

00

00

00

– Wycieczka do Bałtowskiego – Warsztaty cyrkowe
Kompleksu Turystycznego – Zajęcia plastyczne
– Obiad
– Gorący posiłek
– Zajęcia sportowe – basen

07.07.2014

08.07.2014

09.07.2014

10.07.2014

11.07.2014

Godz. 9 –16

Godz. 9 –17

Godz. 9 –16

Godz. 9 –17

Godz. 900–1600

00

00

– Warsztaty cyrkowe
– Zajęcia plastyczne
– Obiad
– Zajęcia sportowe – basen

00

00

– Wycieczka
do Ciechanowskiego
Skansenu Wsi Polskiej
– Gorący posiłek

00

00

– Warsztaty cyrkowe
– Projekcja filmu
– Obiad
– Zajęcia sportowe – basen

00

00

– Wycieczka do Parku
Edukacji i Rozrywki
„Farma Iluzji”
– Gorący posiłek

– Warsztaty cyrkowe
– Zajęcia plastyczne
– Obiad
– Zajęcia sportowe – basen

Koszt uczestnictwa – 100 zł/tydzień
UWAGA!!!
Zapisy na „Lato w mieście” tylko po pisemnym wyrażeniu zgody
przez rodzica/prawnego opiekuna w sekretariacie MOK (w godz. 1000–1700)
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: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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Spotkanie
dla przedsiębiorców
i przedsiębiorczych

4

czerwca 2014 w Sali Kryształowej restauracji San
Marino w Ząbkach odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki i Europejskiego Forum Przedsiębiorczości.
Ideą spotkania była prezentacja rozwiązań proekologicznych stosowanych w małych i dużych przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych wraz z możliwościami finansowania ich z funduszy
Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Pomysłodawcy imprezy: Aneta Szpyrka i Tomasz Kopiszka, który
to spotkanie prowadził, podkreślali, iż zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań energetycznych ma ogromny wpływ na rentowność i konkurencyjność rynkową. Wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań obniża koszty eksploatacyjne od 30 do nawet 80%, a taka poprawa
jakości funkcjonowania podmiotów gospodarczych ma istotny wpływ
na rozwój biznesu, dostarcza nowych miejsc pracy i w sposób aktywny
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, a co za tym idzie
– podnosi komfort życia mieszkańców.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się m.in. w jaki sposób uniezależnić się całkowicie od dostaw prądu, instalując własną mini elektrownię słoneczną na dachu własnego domu czy przedsiębiorstwa.
Zobaczyliśmy jak buduje się nowoczesne i niedrogie domy energooszczędne a także jak zagospodarować przestrzeń wokół nas i cieszyć
się pięknem przyrody pod własnymi oknami projektując w odpowiedni sposób ogrody, place, skwery i ulice miast. Uzyskaliśmy też
wiedzę na temat inwestycji w Odnawialne Źródła Energii i jak stać
się współwłaścicielem dużej elektrowni wiatrowej zapewniając sobie
spokojną finansową przyszłość.

Jedna z firm prezentujących swoje możliwości pokazała, jak w sposób zupełnie bezkosztowy można wymienić oświetlenie na bardziej
wydajne lampy typu LED i oszczędzać na rachunkach za prąd nawet
85%. Coraz więcej miast wprowadza takie rozwiązania oświetlając
nowoczesnymi LED-ami ulice, urzędy i miejsca, z których na co dzień
korzystają mieszkańcy. W Ząbkach pierwsze odznaki tych zmian już
widać, miejmy nadzieję, że wkrótce całe miasto będzie oświetlane poprzez technologie energooszczędne.
Spotkanie dla Przedsiębiorców zaowocowało także wymianą doświadczeń i nawiązaniem nowych relacji biznesowych. Podczas imprezy nawiązały relacje firmy, które do tej pory nie wiedziały o swoim
istnieniu a jak się okazało, mogą łączyć siły i w różnych obszarach biznesowych ze sobą współpracować.
Obecni na Spotkaniu przedstawiciele Klubu Integracji Europejskiej bardzo pozytywnie ocenili ideę i przebieg spotkania, zachęcając
do organizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć, gdyż jak dostrzegają jest bardzo duży potencjał w Ząbkach i jego przedsiębiorczych
mieszkańcach.
Miłym zakończeniem spotkania dla przedsiębiorców było rozlosowanie upominków ufundowanych przez Urząd Miasta i sponsorów
imprezy. Miejmy nadzieję, że już wkrótce usłyszymy o kolejnej imprezie promującej przedsiębiorczość w Ząbkach.
Joanna Wysocka

OGŁOSZENIE

Sprzedam nieruchomość o uregulowanym stanie prawnym.
Ząbki, obręb: 03-06, dz. ew. o nr: 2/3, 100/1,79/1, 79/2, 79/3,
79/4 o łącznej powierzchni 2096 m2.
Zgodnie z planem miejscowym dopuszcza się zabudowę
do 7 kondygnacji, pod usługi sportowo-rekreacyjne,
związane z obsługą imprez, administracyjne, hotelarskogastronomiczne (imprezy okolicznościowe, etc.)

Tel.: 504-550-398

Akademia
Pamięci, Czytania,
Koncentracji
Gabinet Terapii Pedagogicznej

zaprasza na zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne (terapię pedagogiczną),
terapię logopedyczną, treningi
(np. czytania, ortograficzne) itp.
Dysleksja, dysortografia i inne
trudności w uczeniu się.
www.hippocampus.edu.pl
tel. 507 301 975

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo
(pełen zakres)
– serwis klimatyzacji
– wulkanizacja
– mechanika pojazdowa
– korzystne umowy
serwisowe dla firm
tel. (22) 781-54-64;
605-580-590
www.romika.com.pl
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Uchwała Nr LVI / 524 / 2014
Rady Miasta Ząbki
z dnia 5 czerwca 2014 r.

Nie dla kawęczyńskiej
spalarni odpadów
Podczas ostatniej sesji ząbkowscy radni przyjęli stanowisko w sprawie budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów na terenie Elektrociepłowni Kawęczyn. Władze miasta zaniepokoiły się tym faktem, ponieważ
przedsiębiorstwo to znajduje się w niedalekiej odległości od południowej granicy Ząbek i bezpośrednio może oddziaływać na tę część miasta. Ząbkowscy
samorządowcy w sposób solidarny wyrazili protest przeciwko tej planowanej
inwestycji. Poniżej zamieszczamy uchwałę w tej sprawie oraz jej uzasadnienie.
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zapowiedziało, że przeprowadzi akcję zbierania podpisów mieszkańców sprzeciwiających się tym planom.
red.

LVI sesja Rady Miasta Ząbki
5 czerwca odbyła się 56 sesja Rady Miasta Ząbki,. Podczas której
podjęto następujące uchwały:
– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
– w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez
Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w roku szkolnym 2014/2015
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu (x4)
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
– w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciwko działaniom
zmierzającym do budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów
na terenie Elektrociepłowni Kawęczyn
– w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej
ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic
Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej
– w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ”Przeprowadzenie weryfikacji oznaczenia użytków w zakresie gruntów zabudowanych
oraz utworzenia baz danych obejmujących dane geometryczne o użytkach
i konturach klasyfikacyjnych dla obszaru gminy Ząbki z wyłączeniem z zakresu weryfikacji terenów zamkniętych”
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Ząbki na lata 2014–2021
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
– w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta
(www..zabki.pl)
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w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest
przeciwko działaniom zmierzającym do budowy instalacji
do termicznego przetwarzania odpadów na terenie
Elektrociepłowni Kawęczyn
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,
z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1
Wyrażamy protest przeciwko działaniom zmierzającym do budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów na terenie
Elektrociepłowni Kawęczyn.

§2
Zobowiązujemy Burmistrza Miasta Ząbki do przekazania niniejszej
uchwały wraz z uzasadnieniem Radzie Miasta Stołecznego Warszawy,
Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, Radzie Dzielnicy Rembertów M. St. Warszawy, Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów M. St. Warszawy oraz Prezesowi Zarządu PGNiG Termika S.A.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ząbki.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miasta Ząbki
Jak wynika ze zmian planowanych do wprowadzania w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
M. St. W-wy oraz pojawiających się m. in. w prasie informacji, na terenie Elektrociepłowni Kawęczyn planuje się budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów o przepustowości do 300 tys. ton/
rok, z możliwością unieszkodliwiania osadów ściekowych.
W przygotowanej prognozie oddziaływania zmiany studium na
środowisko nie uwzględniono zakresu oddziaływania tej zmiany na
otoczenie ciepłowni Kawęczyn, w tym na Miasto Ząbki. W projekcie
dokumentu zapisano, że na tym terenie nie będzie zmian dotyczących powietrza, ziemi, hałasu i walorów krajobrazowo-przyrodniczych. Planując przedmiotowe przedsięwzięcie jest to niemożliwe
i wprowadzające w błąd.
Elektrociepłownia Kawęczyn znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie mocno zurbanizowanej i ciągle rozbudowującej się części Miasta
Ząbki i lokalizacja na jej terenie spalarni odpadów spowoduje że ok.
30 tys. mieszkańców Ząbek będzie narażonych na jej różnorodne negatywne oddziaływania. W sąsiedztwie ciepłowni Kawęczyn znajduje
się duża szkoła podstawowa, liczne przedszkola, boiska, place zabaw
oraz zamieszkuje bardzo duża liczba dzieci – Ząbki mają najwyższy na
Mazowszu wskaźnik przyrostu naturalnego. Miasto Ząbki znajduje się
już w obszarze oddziaływania instalacji ZUSOK przy ulicy Gwarków,
planowana jest realizacja składowiska odpadów na terenie sąsiedniej
Zielonki, a zlokalizowanie instalacji na terenie ciepłowni Kawęczyn
będzie oznaczać kumulację niekorzystnych oddziaływań na zdrowie
i komfort życia mieszkańców.
Budowa dużej instalacji termicznego przetwarzania odpadów
oznacza dalszy, znaczący wzrost ruchu na przeciążonej, zaniedbanej
sieci drogowej wschodniej części W-wy, co spowoduje dalszą degradację dróg niedostosowanych do zwiększonego natężenia ruchu ciężkich pojazdów. Jest nie do przyjęcia lokowanie na terenie Kawęczyna
i Targówka Fabrycznego zakładów przemysłowych oraz nowych baz
transportowych bez wcześniejszej realizacji inwestycji drogowych,
które mogły by przenieść ruch generowany przez te podmioty.

KULTURA

www.zabki.pl

IX Festiwal Muzyki Chóralnej
Mater Misericordiae rozstrzygnięty!

W

dniu 7 czerwca 2014 r., w Ząbkach, w kościele Miłosierdzia
Bożego, odbył się po raz dziewiąty Festiwal Muzyki Chóralnej
Mater Misericordiae. Do konkursu zgłosiło się 20 zespołów śpiewaczych. Przesłuchania konkursowe trwały od godz. 10.30 do 16.30.

Galę wręczenia nagród otworzyła uroczysta Msza św. w intencji uczestników, której przewodniczył i wygłosił homilię JE ks. abp Henryk Hoser. W Gali
uczestniczyli również przedstawiciele patronów i darczyńców, m.in. starosta
powiatu wołomińskiego – Piotr Uściński, burmistrz Ząbek Robert Perkowski, prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego „Fides et ratio” prof. Maria Ryś, członkowie
zarządu Fundacji „Wzrastaj” Edukacja, Kultura, Sport – Elżbieta i Ignacy Jarzyło.
Jury w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, dr Dariusz Zimnicki,
Zbigniew Szablewski – przewodniczący, na podstawie przesłuchania 20 zgłoszonych zespołów dokonało klasyfikacji w dwu kategoriach, szeregując chóry w trzech pasmach wg punktacji. W ocenie wzięto pod uwagę następujące
kryteria: a) wartość techniczna programu, b) wartość muzyczno-interpretacyjna, c) jakość brzmienia, d) dobór repertuaru.
Kategoria A – Chóry dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Pasmo złote
Chór Żeński X L.O. w Białymstoku, dyr. Anna Olszewska – 90,0
Chór La Musica gr. starsza Gimnazjum im. F. Chopina w Lublinie, dyr. Zdzisław Ohar – 86,6
Chór Carduelis /Poniatowa, dyr. Dagmara Matysik – 84,6
Chór La Musica gr. młodsza Gimnazjum im. F. Chopina w Lublinie, dyr. Karolina Filipczak – 83.6
Kategoria B – Chóry osób dorosłych
Pasmo złote

Główne nagrody
dla ząbkowskiej młodzieży

IV

edycja powiatowego konkursu Języka Angielskiego „ALBION” już za nami. Celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego oraz zachęcanie do weryfikowania swojej wiedzy i umiejętności językowych poprzez przystępowanie
do egzaminów międzynarodowych.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 30 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie. Do konkursu przystąpiło 105 uczniów

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Warszawa, dyr. Michał Sławecki – 91,3
Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti/Warszawa, dyr. Michał
Sławecki – 90,6
Chór Akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego/Warszawa,
dyr. Michał Dąbrowski – 88,3
Chór Kameralny Con Spirito/Białystok, dyr. Anna Olszewska – 87,6
Chór Lira parafii św. Wincentego à Paulo w Otwocku, dyr. Czesław Woszczyk – 84,6
Chór Miasta Garwolina, dyr. Radosław Mitura – 81,6
Pasmo srebrne
Ostrołęcki Chór Kameralny, dyr. Bożena Harasimowicz-Pęza – 79,3
Coro Mater Ecclesiae/Warszawa, dyr. Franciszek Kubicki – 76,6
Chór Vox Familiae/Warszawa, dyr. Aleksander Suchta – 68,0
Chór Miejski Cantus Cordis/Wołomin, dyr. Władysław Chanas – 65,6
Pasmo brązowe
ChórVarietas/Warszawa, dyr. Anna Sagan –51,0
Chór Kameralny Viva Canta/Legionowo, dyr. Dorota Bonisławska – 49,6
Chór Lux Mea/Tłuszcz, dyr. Jerzy Wiesław Zawisza – 47,3
Chór Victoria/Ciechanów, dyr. Dominik Molewski – 45,6
Chór Parafialno-Miejski Cantanti/Kobyłka/dyr. Alina Stefaniak – 44,6
Chór Jesienny Liść/Bielsk Podlaski, dyr. Wiaczesława Łaszczuk – 43,6
Nagrody regulaminowe kat. A
I miejsce, puchar i nagroda Starosty Wołomińskiego – Chór Żeński X L.O.
w Białymstoku
II miejsce, puchar i nagroda Burmistrza Miasta Ząbki – Chór La Musica
gr. starsza, Lublin
III miejsce, puchar i nagroda Federacji Caecilianum – Chór Carduelis,
Poniatowa
Nagrody regulaminowe kat. B
I miejsce, puchar i nagroda JE abp. Henryka Hosera – Chór UKSW, Warszawa
II miejsce, puchar i nagroda Starosty Wołomińskiego – Mulierum Schola
Gregoriana Clamaverunt Iusti, Warszawa
II miejsce, puchar i nagroda Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach –
Chór Akademicki SGGW, Warszawa
Nagrody regulaminowe specjalne
1. Za najlepsze wykonanie utworu o tematyce maryjnej:
puchar i nagroda Fundacji „Wzrastaj” Edukacja, Kultura, Sport – Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Warszawa
2. Dla najlepszego chóru powiatu wołomińskiego:
puchar i nagroda Starosty Wołomińskiego – Chór Miejski Cantus Cordis, Wołomin
Nagrody pozaregulaminowe
1. Nagroda Radia Warszawa w postaci specjalnej audycji radiowej – Chór
UKSW, Warszawa
2. Nagroda Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio w Warszawie
– Chór Lira, Otwock
szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu wołomińskiego, a w finale
znalazło się aż trzynastu laureatów z Ząbek. Pierwsze miejsce w kategorii
szkoła podstawowa i nagrodę główną – bezpłatny egzamin Cambridge
zdobył Piotr Kosik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów zdobyła Kinga Romanowska z Gimnazjum nr 1
w Ząbkach, która w nagrodę pojedzie na obóz językowy.
Organizatorem konkursu była Marta Michnowska ze szkoły językowej
English Language Workshop, a patronat nad imprezą objęli: Starosta Powiatu
Wołomińskiego – Piotr Uściński, Burmistrz Kobyłki – Robert Roguski, oraz Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski.
W imieniu burmistrza Ząbek nagrody wręczyła sekretarz miasta Patrycja
Żołnierzak.
Gratulujemy ząbkowskiej młodzieży zdobycia nagród oraz życzymy
dalszych sukcesów w nauce.
Joanna Wysocka
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Radio Ząbki – propozycja na czerwiec

I

nternetowe Radio Ząbki cieszy się wśród mieszkańców coraz większą popularnością. I nie ma się co dziwić, bo oferta
programowa jest bardzo ciekawa. Oprócz sporej garści informacji lokalnych, ale także z kraju i ze świata, na szczególną
uwagę zasługują bloki tematyczne poświęcone muzyce i spotkaniom z ciekawymi ludźmi.
Program radiowy oparty jest na cogodzinnych blokach programowych (Audycja I, II..., XI), które prezentowane są w sposób ciągły
(24 h/dobę).
Ponieważ radio jest stosunkowo młodym przedsięwzięciem, na
razie audycje przygotowane są co miesiąc. Ma to również swoje dobre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, aby w ciągu

miesiąca znaleźć chwilę i posłuchać tego, co ich najbardziej interesuje.
Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego radia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę
www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.
Poniżej przedstawiamy aktualny program.

AUDYCJA I

AUDYCJA IV

AUDYCJA VI

AUDYCJA IX

1. SYGNAŁ RADIA

1. SYGNAŁ RADIA

1. SYGNAŁ RADIA

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3. GOŚĆ SPECJALNY RADIA –
BURMISTRZ ROBERT PERKOWSKI

3. MOJA MUZYKA – ANOUSHKA
SHANKAR

3. GOŚĆ SPECJALNY – BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI-ROBERT PERKOWSKI

3. BLOK MUZYCZNY

4. BLOK MUZYCZNY
5. NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY POLAKÓW – WISŁAWA SZYMBORSKA
6. BLOK MUZYCZNY
7. ZZA KULIS TEATRU – WSPOMNIENIE O ANNIE GERMAN
8. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA II
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. CÓŻ TAM PANIE W POLITYCE –
JANUSZ GAJOS – NIEZADOWOLENIE Z RZĄDÓW – HIT
5. BLOK MUZYCZNY
6. MOJE SPOTKANIA – BOHATEROWIE DRUGIEGO PLANU
– REPORTAŻ
7. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA III
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMA PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY
– CZY KONTAKTOWAĆ SIĘ
Z OBCĄ CYWILIZACJĄ? AUDYCJA ROBERTA BERNATOWICZA – HIT
5. BLOK MUZYCZNY
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA

4. BLOK MUZYCZNY
5. KOMENTARZ MIESIĄCA –
GLOBALNE OCIEPLENIE KLIMATU-RAFAŁ OLBRATOWSKI
– HIT
6. BLOK MUZYCZNY
7. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – WSPÓLNY SUKCES
ZĄBKOWSKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI.
8. BLOK MUZYCZNY
9. JĘZYK NASZYCH CZASÓW
– OSOBLIWA ROZMOWA
Z KLIENTEM NA STACJI BENZYNOWEJ NESTE OD LAT 16
10. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA V
1. SYGNAŁ RADIA

6. BLOK MUZYCZNY

5.. BLOK MUZYCZNY
6. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY
– UFO – RELACJE WOJSKA
I LUDNOŚCI – HIT
7. BLOK MUZYCZNY

7. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – FESTYN PRZEDSZKOLA „SKRZAT”

AUDYCJA X

8. BLOK MUZYCZNY

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

AUDYCJA VII
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. MOJE SPOTKANIA – SYLWETKA MARKA KAREWICZA
4. BLOK MUZYCZNY

3. ŚWIAT W KTÓRYM ŻYJEMY –
CICHY I SPOKOJNY MARIUSZ
TRYNKIEWICZ - REPORTAŻ
4. BLOK MUZYCZNY
5. NASZE SPRAWY – SORRY,
PANIE TUSK, ALE JEST PAN
KŁAMCĄ - REPORTAŻ

5. PIĘĆ SPOSOBÓW NA UŁATWIENIE SOBIE ŻYCIA

6. BLOK MUZYCZNY

3. BLOK MUZYCZNY

6. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA XI

4. MOJE SPOTKANIA – EWA
FARNA
5. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA VIII

6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA

1. SYGNAŁ RADIA

7. BLOK MUZYCZNY

3. BLOK MUZYCZNY

8. SPOTKANIA ZE SZTUKĄ –
ZŁOTE BERŁO DLA WIELKIEJ
AKTORKI DANUTY SZAFLARSKIEJ – KRÓTKA RELACJA
Z UROCZYSTOŚCI

4. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – FINAŁ XXIV FESTIWALU PIOSENKI ZĄBKI 2014

9. BLOK MUZYCZNY
10. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY
– SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ
OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH

9. BLOK MUZYCZNY

11. BLOK MUZYCZNY
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5. MIŁOŚĆ JEST OPOWIEŚCIĄ –
„OŚWIADCZYNY” – FELIETON T. OLBRATOWSKIEGO

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

8. DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR
– GWIAZDY POLSKIEGO KABARETU – HIT

7. BLOK MUZYCZNY

4. BLOK MUZYCZNY

4. KOMENTARZ MIESIĄCA –
PRZEŻYLI AFGANISTAN – REPORTAŻ – HIT

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – FESTYN „SKRZATA”
PT. „TRZY GODZINY DLA RODZINY” JUŻ ZA NAMI.
4. BLOK MUZYCZNY

6.. NASZE SPRAWY – JAK TRAFIĆ
SZÓSTKĘ W LOTKA?

5. NASZE SPRAWY – ŚLADY
NA PIASKU – AUDYCJA
O DWÓCH ŻYWIOŁACH
WODA I WIATR. PASJA ŻEGLOWANIA

7. BLOK MUZYCZNY

6.. BLOK MUZYCZNY

8. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA

7. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE
ŚWIATA

9. BLOK MUZYCZNY

8. BLOK MUZYCZNY

5. BLOK MUZYCZNY

www.zabki.pl

HISTORIA
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czerwca 1989 r. Naród Polski obalił znienawidzony system totalitarny komunizm i to nie przy
użyciu karabinów czy armat. Zrobił to przy urnie wyborczej. Stało to się dzięki „cudownemu, nieznanemu dotąd w historii ruchowi społecznemu „Solidarność”, którym zachwycił się cały świat. Ruch oparty
na wartościach chrześcijańskich, na nauce św. Jana
Pawła II. Ruch, który połączył wysiłek robotników
i rolników z mądrością polskiej inteligencji, budując
poza strukturami totalitarnego państwa fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.
To zniewolone społeczeństwo, szczególnie po wprowadzeniu
stanu wojennego, marzyło tylko o jednym, o wolności, powszechnie mówiono „nawet o suchym chlebie, ale w wolnej POLSCE”. I stał
się cud. Klęska komunistów w wyborach 4.06.89 r. była totalna, nawet tzw. „lista krajowa” – zawierająca nazwiska czołowych działaczy
PZPR została odrzucona w całości. Komuniści zrozumieli, że nie mają
już przyzwolenia społecznego do dalszego rządzenia, nie mogli też
liczyć na „bratnią pomoc” z zewnątrz. Zarzewie przemian w Polsce
wywołało „Jesień Ludów” w całej Europie. Padł mur berliński, upadł
reżim na Węgrzech i Rumunii, również kraje nadbałtyckie zapragnęły
suwerenności. To co stało się 4.06.89 r. było owocem tego, co stało się
10 lat wcześniej na Placu Zwycięstwa podczas pierwszej pielgrzymki
Św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wtedy słowa Papieża zasiały ziarno ducha, które przez następne 10 lat dojrzewało w sercach Polaków i odmieniło oblicze polskiej ziemi.
Dziś jesteśmy wolnym Krajem, jesteśmy członkiem NATO, 1 maja
obchodziliśmy 10-lecie wstąpienia Polski do UE – o czym marzył nasz
święty Papież. Powinniśmy być dumni i szczęśliwi, że mamy wolną
Ojczyznę. Szczególnie w tym roku, patrząc na to, co w ostatnich miesiącach dzieje się na Ukrainie, powinniśmy docenić nasze wspaniałe
zwycięstwo sprzed 25 lat. To, jak nasza Ojczyzna będzie się rozwijać
zależy tylko od nas, Polaków. Pamiętajmy, że ukształtować wolność
i ją utrzymać jest tak samo trudno jak ją zdobyć. Nie burzmy szacunku
do własnego Państwa, co często się zdarza, bo jest to karygodne i nieprawdopodobnie szkodliwe.
Doceńmy to, co żeśmy zdobyli. 25 lat temu zdaliśmy egzamin
z patriotyzmu i obywatelskiej postawy. Zmiany zapoczątkowane na
przełomie lat 90-tych, spowodowały ożywienie aktywności społecznej w całym kraju, również w naszym mieście. Żeby całkowicie zerwać
z totalitarnym systemem, trzeba było dokonać zmian na szczeblu lokalnym. I to również nam się udało. I-sze wybory do samorządu terytorialnego spowodowały całkowite odsunięcie od władzy w naszym
mieście ludzi starej ekipy.
Dziś patrzymy na nasze piękne miasto, rosną bloki, zmieniają się
posesje domków jednorodzinnych, nawet tych budowanych w ubiegłym stuleciu. Ogrody pełne kwiatów, trampolin i innych atrakcji dla
dzieci, nie mieszczące się w garażach samochody i to głównie marek

zachodnich, piękne nowe ulice, a po nich jeżdżące miejskie autobusy,
łączące nas ze stolicą, a wśród nich dwa, w których mamy przejazd za
darmo. W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować obecnym
Włodarzom naszego miasta za świetnie zorganizowaną komunikację
w naszym mieście, wspaniale rozwijającą się infrastrukturę, nowoczesny basen i nową pocztę.
Dziś, z perspektywy czasu, można z całą pewnością stwierdzić, że ze wszystkich reform okresu transformacji, reforma dot.
samorządu terytorialnego była największym sukcesem Polaków.
Dlatego chcę przy tej okazji podziękować wszystkim osobom,
które przez 6 kadencji wolnej Polski zasiadały we władzach naszego miasta, za ich wkład pracy, cierpliwość, aktywizację lokalnej
społeczności, a przede wszystkim za przekształcenie „zaściankowego” małego miasteczka w piękne nowoczesne miasto współczesnej Europy.
Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie 4 VI 1989 r. Może nie
wszystko jest najlepiej, nie wszystko się udało zrealizować z naszych marzeń, ale wszystko przed nami, jesteśmy bardzo młodą
demokracją.
Martwi mnie niska frekwencja w wyborach i to nie tylko w tych
ostatnich do Parlamentu Europejskiego. Marzy mi się frekwencja z roku
1989, która wyniosła ponad 67% i ta wielka radość, która wtedy towarzyszyła wszystkim Polakom. Mądrzy, odważni ludzie wywalczyli
demokrację, żebyśmy sami decydowali o losie Naszej Ojczyzny. Nie
narzekajmy, tylko kiedy nadejdą wybory, idziemy wszyscy do urn wyborczych. 4 czerwiec 1989 r. pokazał jak ważną rolę w demokracji odgrywa Urna Wyborcza.
Wanda Kret
Przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego
„SOLIDARNOŚĆ” w Ząbkach
w latach 1989–1991
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WYDARZENIA
dokończenie ze str. 1
Biorąc pod uwagę fakt, iż młodzi zawodnicy nie trenują na co dzień
w klubach sportowych, to w opinii sędziów reprezentowali niezwykle wysoki poziom.
Wśród chłopców zwyciężyli: Olaf Goździkiewicz – klasa II SP 2,
Oskar Zaks – klasa IV SP 2, Maksymilian Klejny – klasa VI SP 2
Dzielnie o zwycięstwa walczyły dziewczynki, laureatkami zostały:
Weronika Oleszczuk – klasa II SP 1, Julia Darkowska – klasa II SP 1,
Julia Rączka – klasa V SP 2.
Najwięcej złotych medalistów i puchar za pierwsze miejsce przypadł Szkole Podstawowej nr 2.
Podczas zawodów nie brakowało wielu pozytywnych emocji.
Zarówno sami zawodnicy, jak i kibice doskonale się bawili. Zwycięzcy udekorowani zostali medalami, które wręczył im Robert Per-

Fot. Bogdan Śladowski
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kowski, burmistrz Ząbek w towarzystwie swojego zastępcy Artura
Murawskiego oraz Mariusza Ryciaka, prezesa Miejskiego Centrum
Sportu.
Zwycięzcy otrzymali także nagrody rzeczowe, które ufundowały
lokalne firmy: Gór-Pis i Praska Giełda Spożywcza.
Po zawodach wszyscy zainteresowani mieli możliwość miło spędzić czas na pikniku, gdzie oprócz wspólnego grillowania, zaplanowano także szereg dodatkowych atrakcji. Powodzeniem wśród
najmłodszych cieszyły się plac zabaw z możliwością zjazdu na dmuchanej zjeżdżalni, „zwiedzania” dmuchanego zamku, czy też zabawy
na trampolinie.
Oblegane były również stoiska promujące ząbkowskie przedszkola
Jagódka i Nasza lokomotywa, szkoły językowe. Panie z Towarzystwa
Przyjaciół Ząbek wszystkim chętnym dzieciom malowały na twarzach
bajkowe motywy.

WYDARZENIA
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Dzień Dziecka z wędką

Na

Gliniankach w Zielonce, w dniu 1 czerwca odbyła się impreza wędkarska z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy dla dzieci były koła PZW Nr 61 Ząbki oraz Nr 23 Zielonka. Jak co roku cieszyła się ona olbrzymim
zainteresowaniem. Chęć wzięcia udziału w zawodach zgłosiło aż 97 dzieci, w tym 18 to wychowankowie ząbkowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wśród gości byli burmistrz Robert Perkowski, który objął patronat
nad imprezą, zastępca burmistrza Artur Murawski oraz burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik i zastępca burmistrza Adam Kot.Tego dnia poza
wędkowaniem na dzieci czekały również inne atrakcje: pokaz wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej z Ząbek oraz policyjnego radiowozu, który udostępnił dzieciom rzecznik prasowy policji z Wołomina
Tomasz Sitek. Tego dnia organizatorzy stanęli na wysokości zadania.
Na imprezę czekało duże grono młodych wędkarzy z Ząbek i Zielonki.
Już po godzinie 9:00 na zielonkowskich gliniankach, w pobliżu stawu
„Stare Glinianki”, na którym miały odbyć się zawody, pojawiały się
pierwsze dzieci. Zawody to doskonała okazja, aby zmierzyć się z rówieśnikami, ale przede wszystkim, aby spędzić wyjątkowy czas z bliskimi
na łonie natury. Przed zawodami, każdy uczestnik musiał zarejestrować się u sędziego oraz wylosować swoje stanowisko. Po zarejestrowaniu dzieci otrzymywały zestaw młodego wędkarza: wiaderko
zawierające zarówno poczęstunek i napój dla uczestnika, jak i zanętę
oraz robaki, niezbędne do łowienia. Z takim zestawem, zawodnicy
mogli już wędkować.
Organizatorzy postanowili w tym roku skrócić czas zawodów do
2 godzin. Po tym czasie nastąpiło oficjalne ważenie złowionych ryb.
Wszyscy Ci, którzy przedstawili swoje zdobycze sędziom, mogli udać
się na posiłek: grochówkę oraz dania z grilla.
Dzieci do lat 6, mogły spróbować swoich sił w łapaniu ryb w basenie za pomocą wędki z magnesem oraz rzucać piłeczkami do celu,
które imitowały nęcenie zanętą. Trzeba przyznać, że zainteresowanie
tymi dyscyplinami było bardzo duże.
Sędziowie podliczali wyniki zawodów. Najlepsi zostali wyłonieni
w 3 kategoriach:
I. Dzieci z TPD:
Adam Kalinowski – 250 pkt.

Bartłomiej Kłosowski – 208 pkt.
Ewelina Kołodziejek – 202 pkt.
II. Dzieci do lat 6–10:
Franciszek Pietrzak – 994 pkt.
Kacper Ołowski – 634 pkt.
Magdalena Brzozowska – 580 pkt.
III. Dzieci do lat 11–14:
Klaudia Brzozowska – 1154 pkt.
Aleksandra Głogowska – 626 pkt.
Kuba Wiązek – 432 pkt.
Nagrodę za największą rybę zawodów (szczupak 480 g) otrzymał
Dominik Sikorski (9 lat).
Puchary zostały wręczone przez burmistrzów oraz prezesów obu
kół wędkarskich.
Tego dnia nie było przegranych. Pozostali zawodnicy zajęli ex aequo
czwarte miejsce i otrzymali pamiątkowe medale.
Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do sponsorów, którzy wsparli inicjatywę:
 MTM – tworzywa sztuczne – Tadeusz Szczepański,
 „Sklep u Walczaków” (na bazarku) – Jacek Walczak,
 Sala weselna „Orchidea” – Agnieszka Gmitrzuk,
 Urząd Miasta Zielonka
 Broplast-Cukry Sp. z o.o. Łomianki,
 Sklep zoologiczno-wędkarski – Sławomir Pisarczyk ul. Batorego 18a, Ząbki,
 Restauracja u Pietrzaków w Zielonce – Marek Pietrzak,
Impreza na stałe wpisała się w kalendarz ząbkowskiego i zielonkowskiego koła wędkarskiego. Już za rok kolejne zawody wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka!
Koło PZW nr 61 Zabki
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Dzień Rodziny i Dzień Patrona – 31.05
Wszyscy czekaliśmy na ten dzień, z niecierpliwością wyczekując słońca! Na szczęście pogoda dopisała i piknik rodzinny mógł
odbyć się w plenerze. O godzinie 9:00 rozpoczęła się Msza święta, a po niej wszyscy udali
się na plac przy plebanii, by świętować. Dzieci
mogły wziąć udział w rozmaitych aktywnościach przygotowanych przez gimnazjalistów.
Można było zrobić bransoletkę z makaronów,
lepić z gliny czy plasteliny, stawić czoła grze
w rzutki czy spróbować przenieść piłeczkę
pingpongową na łyżce. Za każdą konkurencję można było otrzymać stempelek, a po
zebraniu kilku odebrać śmieszny balon w wymarzonym kształcie. Dla starszych klas przygotowane były rozmaite gry i zabawy sportowe
(przeciąganie liny, zbijak, mecz piłki nożnej,
itp.). Nie zabrakło też dmuchanych zjeżdżalni,
trampoliny, stanowisk z farbami do malowa-

nia buziek czy plenerowego fryzjera. Odważni
mogli poeksperymentować przy specjalnym
stoisku chemicznym. A dla rodziców? Konkurs ciast, w którym zwyciężczynią została
pani Agnieszka Pyszyńska, mama Zosi z 5-tej
klasy. Ogromną frajdę sprawiło obecnym na
pikniku dzieciakom pojawienie się radiowozu
policyjnego. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak
działa syrena policyjna i przez chwilę poczuć
się prawdziwym fumkcjonariuszem. Nie mniejsze kolejki pojawiły się przed stoiskiem z loterią fantową. „Jestem szczęśliwa, że mogę tu
być, dawno nie czułam się tak zrelaksowana”
– mówi jedna z mam uczestniczących w pikniku. Takie festyny są dobrą okazją do tego,
by nasze szkolne rodziny mogły spotkać się,
porozmawiać, wymienić doświadczeniami
i chwilkę odpocząć od codziennych zajęć.

NATURHOUSE
ODCHUDZA W ZĄBKACH
Otyłość jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. W Polsce co piąty Polak jest otyły.
Występowanie nadwagi i otyłości wzrasta dramatycznie na całym świecie, problem
ten dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Konsekwencji zdrowotnych związanych
z otyłością i nadwagą jest bardzo dużo:
– choroby układu oddechowego i krążenia,
– nowotwory złośliwe,
– cukrzyca typu 2,
– choroby zwyrodnieniowe kości,
– problemy psychologiczne,
– spadek jakości życia.
Istnieje wiele metod odchudzania: diety cud, głodówki, środki wspomagające gubienie kilogramów czy koktajle zastępujące pełnowartościowe posiłki. Niestety większość z nich nastawiona jest na szybki lecz krótkotrwały efekt, który zazwyczaj kończy
się powrotem do dawnej wagi.
Czy istnieje więc metoda, która pozwoli schudnąć zdrowo i bez efektu jo-jo?
Okazuje się, że tak!
Stosowana jest z powodzeniem od lat w Centrach Dietetycznych Naturhouse na
całym świecie! Firma Naturhouse jest liderem w odchudzaniu w Polsce, naszą misją
jest reedukacja żywieniowa.
Odchudzanie pod okiem specjalisty da skuteczne i długotrwałe efekty nie tylko
w kwestii utraty kilogramów, ale przede wszystkim w utrzymania osiągniętej wagi.
W Centrum Dietetycznym Naturhouse w Ząbkach, ul. Orla 8 lok. 69 proponujemy Państwu konsultacje z Dietetykiem, który wykona niezbędne badania i pomiary
oraz przeprowadzi dokładny wywiad żywieniowy. Kluczem do sukcesu jest spersonalizowany plan dietetyczny uzupełniony o najwyższej jakości produkty. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę, fachowa poradę w zakresie żywienia.
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(ALW)

U osób, które wygrały walkę z kilogramami obserwuje się wzrost samooceny i wiary w siebie, lepsze samopoczucie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, możliwość zmniejszenia dawek leków stosowanych
w leczeniu nadciśnienia tętniczego, obniżenie stężenia cholesterolu.
Zachęcamy do podjęcia walki ze zbędnymi kilogramami i zadbania o swoje zdrowie.
Ząbki, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej).

Tel.: 604-110-153

Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek: 12:00–20:00, Środa: 10:00–18:00,
Czwartek, Piątek: 8:00–16:00, Sobota: 9:00–15:00

SPOŁECZEŃSTWO

www.zabki.pl

„GRAMY dla MAMY”
w Szkole Muzycznej
CONSONARE w Ząbkach

28

maja w siedzibie ząbkowskiej Szkoły Muzycznej w centrum naszego miasta (Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Piłsudskiego 35) odbył się koncert uczniów pt. „Gramy dla Mamy”.

Uczestnicy zajęć nauki gry na instrumentach i śpiewu organizowanych
przez Szkołę Muzyczną CONSONARE w Ząbkach przedstawili efekty swojej
pracy, na które złożyły się utwory muzyki klasycznej i popularnej. Radośnie zaprezentowały się także maluchy z Przedszkola Muzycznego i dzieci z pierwszej
klasy Szkoły Muzycznej I stopnia wykonując program muzyczny przygotowany
specjalnie dla naszych Mam.
Gratulujemy pięknego występu młodym artystom i ich pedagogom! :-)
Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Naszego Miasta na Uroczysty Koncert na zakończenie roku, który odbędzie się w środę 25 czerwca
o godz. 18 w Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej 9 w Ząbkach. Wstęp wolny!
Podstawowe informacje o zajęciach dla maluchów, dzieci i młodzieży, które
organizuje Szkoła Muzyczna w Ząbkach można uzyskać pod nr tel.: 730-752-702
i na www.consonare.edu.pl

Dzień Dziecka na Osiedlu
„Kopernik”
przy ulicy Powstańców
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych zorganizowały dla licznych
małych mieszkańców naszego Osiedla ich święto.
Zabawa toczyła się w miłej atmosferze. Przygotowano specjalne na
ten dzień występy prowadzone przez animatorów/profesjonalistów.
Dzieci otrzymały drobne upominki, baloniki, pomalowały buźki według
najnowszych trendów mody. Oj działo się!
Na zakończenie zabawy dzieci dostały paczki, które mogliśmy
przygotować dzięki wsparciu finansowemu firm współpracujących,
m.in.: Atrium21, BUD-MEX, Lech Sowilarski, Mariusz Padziński, za co
raz jeszcze bardzo dziękujemy.
Paweł Poboży

Konferencja MAC –

fot.: archiwum Szkoły Muzycznej CONSONARE
na zdjęciu: Część uczniów i grona pedagogicznego
Szkoły Muzycznej CONSONARE w Ząbkach

„Czekoladki dla sąsiadki”

24

kwietnia, w pięknym miejscu jakim jest sala bankietowo-konferencyjna Park na Wojskiego w Markach odbył
się zorganizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”
konkurs poetycko-teatralny „Czekoladki dla sąsiadki”, podczas
którego dzieci z ząbkowskich przedszkoli i szkół prezentowały
wiersze i piosenki znanej poetki p. Doroty Gellner. W tym wyjątkowym dniu poetka zaszczyciła nas swoją obecnością, by zasiąść
w jury wraz z p. Beatą Krajewską – dyrektor Przedszkola nr 2
w Ząbkach oraz p. Agnieszką Kryńską z Przedszkola „Pinokio”.

Celem konkursu była prezentacja
utworów p. Doroty Gellner, ale również
rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą, jak i integracja przedszkoli i szkół
ząbkowskich. W konkursie wzięło udział
osiem placówek w tym: Przedszkola
Niepubliczne „Przystań Elfów”, „Smyk”,
„Krasnal”, „Pinokio”, „Tęczowy Kącik”,
Przedszkole Publiczne nr 2 „Leśny Zakątek” Szkoła Podstawowa nr 2. Wszystkie
dzieci za swoje piękne występy, odwagę na scenie i kreatywność otrzymały
książeczki z autografem autorki. Jak na konkurs przystało były też wyróżnienia
specjalne, które wręczyło jury.
Na koniec konkursu nie mogło się obyć bez wspaniałej zabawy z p. Dorotą,
podczas której dzieci wspólnie z poetką śpiewały i tańczyły. Po zabawie czekał
na wszystkich słodki poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim placówkom za współpracę i udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu, dziękujemy nauczycielom
prowadzącym konkurs, dziękujemy jury, p. Dorocie Gellner i p. Alicji Twardowskiej z Wydawnictwa Pani Twardowska za obecność, organowi prowadzącemu
przedszkole „Pinokio” za wspaniałą organizację konkursu oraz pracownikom
Centrum Konferencyjnego „Park na Wojskiego” za udzieloną, fachową pomoc
przy organizacji konkursu.
Agnieszka Kryńska
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Edukacja w „Skrzacie”

maja 2014 r., w Przedszkolu Publicznym nr 3 „Skrzat” odbyło
się spotkanie przedstawicieli wydawnictwa „MAC – Edukacja” z nauczycielami wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z Warszawy oraz gmin okołowarszawskich. Przybyło
około 150 osób.
Przed rozpoczęciem spotkania uczestnicy mieli możliwość zwiedzania przedszkola oraz wymiany doświadczeń. Wszyscy zwiedzający
goście byli pod dużym wrażeniem budynku, wyposażenia, jak i pracy
całego personelu. Następnie mogli zapoznać się z ofertą i nowościami wydawnictwa.
Ostatnim punktem spotkania były warsztaty pt. „Recepta na dobrą współpracę z rodzicami”. Poprowadziła je Anna Natora, pedagog terapeuta i wykładowca akademicki, która omówiła zagadnienia
związane z relacjami nauczyciele–rodzice oraz przedstawiła sposoby
rozwiązywania konfliktów i zasady savoir vivre przy wspólnej pracy.
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony
przybyłych gości, a wiedza zdobyta podczas wykładu pomoże nauczycielom w codziennej pracy i kontaktach z rodzicami.
Angelika Jarosz
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Mistrzostwa gimnazjalistów w piłce nożnej

iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w dniach 26.05.–02.06.2014 r. zorganizował Mistrzostwa Ząbek klas II
szkół gimnazjalnych w piłce nożnej. Do rozgrywek przystąpiły: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Niestety w ostatniej chwili z rozgrywek wycofało się Gimnazjum Katolickie. Do finałów, które odbyły się na boiskach M.O.S.iR. przystąpiły po dwie drużyny reprezentujące Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.
Po
rozegraniu 6 meczów (grano systemem „każdy
z każdym”) najlepszym okazał się drugi zespół Gimnazjum
nr 2, który zgromadził
7 punktów (2 zwycięstwa i 1 remis). Drugie miejsce zajął
I zespół Gimnazjum
nr 1 – 6 punktów,
trzecie II zespół Gimnazjum nr 1 – 4 punkty, a czwarte I zespół
Gimnazjum nr 2.

Wizyta litewskich piłkarzy

Od

dnia 26 maja do dnia 1 czerwca na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Klubu Sportowego Dolcan Ząbki na zgrupowaniu piłkarskim w Ząbkach
przebywali młodzi piłkarze z klubu sportowego Polonia Wilno.
Treningi piłkarskie z młodymi adeptami futbolu prowadzone
były przez sztab szkoleniowy I zespołu seniorów Dolcan Ząbki
pod kierunkiem Roberta Podolińskiego oraz zawodników I-ligowej drużyny.

Chłopcy z Wilna, którzy byli w wieku 10–13 lat, mogli spotkać się na boisku
z bramkarzami: Maciejem Humerskim i Rafałem Leszczyńskim oraz zawodnikami z pola: Rafałem Grzelakiem, Piotrem Klepczarkiem, Szymonem Matuszkiem i Damianem Świerblewskim. Zawodnicy Polonii Wilno rozegrali również
mecz towarzyski z drużyną Polonii Warszawa zakończony remisem 4:4. Oprócz
zajęć piłkarskich dzieci z Wilna skorzystały z zajęć na ząbkowskiej pływalni
i kręgielni, aerobiku, jak również odbyły trening samoobrony z trenerem Piotrem Jeleniewskim, znanym z pracy z takimi gwiazdami MMA jak m.in.: Azor
Azhiev, Jakub Kowalewicz, Kamil Waluś czy wreszcie Mariusz Pudzianowski.
Dla uczestników zgrupowania M.O.S.iR. zorganizował również turniej tenisa
stołowego. Ale zajęcia sportowe to tylko jedna z zaplanowanych form pobytu polskich dzieci z Wilna.
Wspaniale mówiące po polsku dzieci z Wilna pod okiem swojego opiekuna doskonalili jeżyk polski w czasie zgrupowania. Podczas zorganizowanej
wycieczki na warszawską Starówkę dzieci zwiedziły tę zabytkową część stolicy,
po której oprowadził je przewodnik. Dzięki temu dzieci dowiedziały się sporo
ciekawostek z historii Warszawy. Na temat otaczającej nas w Ząbkach przyrody nasi goście dowiedzieli się podczas wycieczki ścieżką edukacyjną Nadleśnictwa Drewnica. Jednym z punktów pobytu na zgrupowaniu w Ząbkach
była wycieczka na Pepsi Arenę, czyli stadion Mistrza Polski – Legii Warszawa.
Oprowadzaniem dzieci po stadionie zajął się znany spiker warszawskiego zespołu Wojciech Hadaj. Stadion, muzeum Legii i sklep z pamiątkami warszawskiej
drużyny cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem będących na początku
przygody z piłką młodych piłkarzy z Litwy.
Na koniec swojego pobytu w Ząbkach zawodnicy Polonii Wilno wyprowadzili na mecz I ligi piłkarzy Dolcanu Ząbki oraz Puszczy Niepołomice oraz otrzymali pamiątki najpierw od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w przerwie
I-ligowych zmagań od zarządu klubu Dolcan Ząbki. Sądząc z min wracających
do w niedzielny poranek do Wilna, dzieci były bardzo zadowolone z pobytu
w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta zawodników Polonii Wilno w Ząbkach, jak również ząbkowskich dzieci w Wilnie.
Goście z Wilna w Ząbkach to:
1. DANIEL ŻUKOWSKI
2. DOMINIK PETRACZKOW
3. EDWARD SZABLOWIŃSKI
4. ROBERT WASILIAUSKAS
5. EDGAR ZINKIEWICZ
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Trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i medale. Nagrody wręczał wiceburmistrz Artur Murawski i dyrektor M.O.S.iR. Jacek
Romańczuk.
Wyniki Mistrzostw Ząbek klas II Gimnazjów w piłce nożnej:
Gimnazjum nr 1 I – Gimnazjum nr 1 II 4:1
Gimnazjum nr 2 I – Gimnazjum nr 2 II 0:1
Gimnazjum nr 1 II – Gimnazjum nr 2 II 0:0
Gimnazjum nr 2 I – Gimnazjum nr 1 I 0:2
Gimnazjum nr 1 I – Gimnazjum nr 2 II 0:2
Gimnazjum nr 1 II – Gimnazjum nr 2 I 2:1
Tabela Mistrzostw Ząbek klas II Gimnazjów w piłce nożnej:
Gimnazjum nr 2 II
3
7
3:0
Gimnazjum nr 1 I
3
6
6:3
Gimnazjum nr 1 II
3
4
3:5
Gimnazjum nr 2 I
3
0
1:5
Jacek Romańczuk

6. EDWIN SINKIEWICZ
7. EWALD ŻURALOWICZ
8. DAREK TOMASZEWSKI
9. SYLWESTER BEDULSKI
10. RYSZARD SAMUSIONEK
11. JAROSŁAW ZACHAREWICZ
12. MOSE CALABRESE
13. SZIMON CALABRESE
14. DAWID KRIWOGUZOWAS
15. EDGAR SIEMIONOW
16. ANDRZEJ BABELIS
17. RENALD GULBINOWICZ
Trener: WIKTOR FILIPOWICZ

Piłkarska kadra
w Ząbkach

2

czerwca br. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zorganizował
na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kursokonferencję metodyczno-szkoleniową dla trenerów i instruktorów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
W prawie 5-godzinnym szkoleniu uczestniczyło kilkuset trenerów, którzy
wysłuchali wykładów teoretycznych i zobaczyli treningi praktyczne poprowadzone przez: trenera przygotowania fizycznego drużyny niemieckiej Bundesligi – Hannover 96 – Edwarda Kowalczuka oraz trenera I zespołu Dolcan Ząbki
– Roberta Podolińskiego.
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Sukces Ząbkovii na turnieju w Holandii

W

czwartek, 5 czerwca 2014 roku dwie
drużyny UKS Ząbkovia Ząbki wyruszyły na podbój Holandii – na Turniej ARNHEM CUP.

Po całonocnej podróży zatrzymaliśmy się w Hellenoordavonturenpark, gdzie nasze zawodniczki mogły „naładować akumulatory”. Różnorodne
atrakcje, które zapewnia ww. Park Rozrywki spowodowały, iż do Arnhem wyruszyliśmy w świetnych
humorach.
Sobota, 7 czerwca 2014 roku
Rozgrywki grupowe U-11
Do rywalizacji w tej kategorii wiekowej przystąpiło 14 zespołów chłopców i dwie drużyny dziewcząt (vv de Meern z Holandii i UKS Ząbkovia Ząbki).
Nasze dziewczęta trafiły do grupy C.
1. vv Arnhemia E2 (Holandia)
2. UKS Ząbkovia Ząbki (Polska)
3. JFV 5 Eckstein (Niemcy)
4. Odin ’59 (Holandia)
W pierwszym spotkaniu nasze dziewczęta zmierzyły się z gospodarzami turnieju (VV Arnhemia E2).
Chłopcy z Holandii jako pierwsi strzelili bramkę. Do
remisu doprowadził celny strzał Klaudii Zielińskiej.
Dziewczynkom nie udało się już strzelić bramki, za
to młodzi Holendrzy pokonali Patrycję.
VV Arnhemia E2 – UKS Ząbkovia Ząbki 2:1
Drugi mecz to pojedynek z chłopcami z Niemiec (JFV 5 Eckstein), w tym spotkaniu chłopcy długo prowadzili 3:0. Na cztery minuty przed końcem
meczu celne podanie Ani Kodym wykorzystała Martyna Florczuk.
JFV 5 ECkstein – UKS Ząbkovia Ząbki 3:1
Ostatnim spotkaniem naszych dziewcząt w fazie grupowej był mecz z holenderskim zespołem
Odin ’59. Po trzech celnych trafieniach chłopców
nasze dziewczęta zabrały się do odrabiania strat.
Kontaktową bramkę strzeliła Klaudia Zielińska. Na
2:3 trafiła (z lewej nogi) Justyna Sowa. Niestety „rozpędzonym” dziewczynkom zabrakło już czasu na
zmianę rezultatu.
Odin ’59 – UKS Ząbkovia Ząbki 3:2.
Po pierwszym dniu rywalizacji nasza drużyna co
prawda nie zdobyła punktu, ale nie oddała też żadnego meczu bez walki (dziewczynki we wszystkich
spotkaniach strzeliły co najmniej jedną bramkę).
Rozgrywki grupowe G-15
Z piętnastu drużyn zgłoszonych do udziału
w turnieju dwie nie dojechały.
Nasze zawodniczki rywalizowały w 4-zespołowej grupie C:
1. UKS Ząbkovia Ząbki (Polska)
2. TSV Eintr. Buckeberge (Niemcy)
3. Voorschoten ’97 (Holandia)
4. vv ’t Goy (Holandia).
W pierwszym grupowym spotkaniu z holenderskim Voorschoten ’97 już do przerwy Ząbkovia
prowadziła 3:0. Pierwszą bramkę w 10 minucie spotkania strzeliła Iga Kowalczyk, potem padła bramka samobójcza, a tuż przed gwizdkiem kończącym
pierwszą połowę holenderską bramkarkę pokona-

ła Klaudia Tuszyńska. Po zmianie stron do bramki
naszych przeciwniczek trafiały kolejno: Dominika
Gąsieniec, Klaudia Tuszyńska, Nikola Karczewska
i Klaudia Krawczyk.
UKS Ząbkovia Ząbki – Voorschoten ’97 7:0.
Drugi mecz fazy grupowej to kolejny pojedynek polsko-holenderski. Nasze dziewczęta pomimo
przewagi długo nie mogły oddać celnego strzału na
bramkę przeciwniczek. Gola „do szatni” strzeliła Dominika Gąsieniec. Po zmianie stron wynik spotkania
ustaliła Nikola Karczewska.
UKS Ząbkovia Ząbki – vv ’t Goy 2:0.
Trzecie spotkanie pierwszego dnia rozgrywek
nasza drużyna rozegrała z niemieckim zespołem TSV
Eintr. Buckeberge. Jako pierwsza (z rzutu karnego)
celnie trafiła Nikola Karczewska, przed przerwą niemiecką bramkarkę pokonała jeszcze Iga Kowalczyk.
Po zmianie stron nasze dziewczęta strzeliły jeszcze
pięć bramek. Celnie trafiały kolejno: Iga Kowalczyk,
Nikola Karczewska, Ola Ferens, Dominika Gąsieniec
i Natalia Królska.
Nasz zespół pewnie wygrał swoje grupę eliminacyjną (z bilansem bramkowym 16:0). Strzeliliśmy
najwięcej bramek w kategorii wiekowej G-15 nie
tracąc żadnej.
Niedziela, 8 czerwca 2014 roku
Rozgrywki U-11
W rywalizacji w tym dniu na nasz zespół czekały
trzy francuskie drużyny.
Pierwsze spotkanie po pojedynek z chłopcami
z zespołu AJSLM Mezieries 1. Pierwsi celnie trafili nasi przeciwnicy. Do wyrównania (po podaniu Justyny
Sowy) doprowadził precyzyjny strzał Julki Grządkowskiej. Młodzi francuscy piłkarze w drugiej połowie
spotkania dwukrotnie pokonali Patrycję.
UKS Ząbkovia Ząbki – AJSLM Mezieres 1 1:3
Drugi mecz to spotkanie z zespołem ze stolicy
Francji: AJ St. Vincent de Paul. Nieskuteczność strzelecka naszych dziewcząt przerodziła się w przegraną.
UKS Ząbkovia Ząbki – AJ St. Vincent de Paul 0:2.
W ostatnim meczu na turnieju przeciwnikami
naszego zespołu byli chłopcy z ALSLM Mezieres 2.
Składnych akcji naszego zespołu długo nie udawało się zamienić na bramkę. W końcu francuskiego
bramkarza pokonała Ania Kodym i mecz zakończył
się zwycięstwem naszej drużyny.
Po zakończeniu turniejowej rywalizacji nasze zawodniczki przystąpiły do pojedynku z holenderskim
zespołem dziewcząt (vv de Meern). Do przerwy po
dwóch celnych strzałach Ani Kodym Ząbkovia prowadziła 2:1. Po zmianie stron dziewczęta z Holandii
strzeliły kontaktową bramkę. Ostateczny rezultat
spotkania ustaliła Julka Grządkowska.
UKS Ząbkovia Ząbki – vv de Meern 3:2.
Postawa naszych dziewcząt, ich spore umiejętności, nieustępliwość i walka zostały zauważone
przez organizatorów ARNHEM CUP – drużyna UKS
Ząbkovia Ząbki z rocznika 2003 i młodsze nagrodzona została Pucharem FAIR PLAY.
Rozgrywki U-15
Po wygraniu swojej grupy eliminacyjnej nasze
dziewczęta miały zapewnione podium. O zwycię-

stwo w całym turnieju walczyć miały z czołowymi
zespołami juniorek młodszych z Danii i Holandii
(zwyciężczyniami grup eliminacyjnych A i B).
Nasze pierwsze przeciwniczki (drużyna Kolind/
Midtdjurs z Danii) wybiegły na boisko uskrzydlone
zwycięstwem 1:0 nad holenderskim zespołem Fortissimo MC1. W 6 minucie spotkania duńską bramkarkę pokonała Iga Kowalczyk, która w pięć minut
później „dołożyła” drugie celne trafienie, co dało
Ząbkovii prowadzenie 2:0 do przerwy. W 6 minut
po wznowieniu gry Nikola Karczewska ustaliła wynik spotkania.
UKS Ząbkovia Zabki – Kolind/Midtdjurs 3:0.
Ostatni turniejowy pojedynek to mecz z holenderską drużyną Fortissimo MC1. Nasze dziewczęta
pomimo przewagi długo nie mogły pokonać holenderskiej bramkarki. W 12 minucie spotkania na listę
strzelczyń wpisała się Natalia Królska. Wynik utrzymał się do końca spotkania i dał naszej drużynie zwycięstwo w ARNHEM CUP. Nasza drużyna nagrodzona
została gromkimi brawami ze strony przeciwniczek
i ich kibiców. Dziewczęta z Ząbkovii usłyszały sporo
komplementów na temat swojej gry, a po odtańczeniu „TAK SIĘ BAWI ZĄBKOVIA” stanęły do wspólnego
zdjęcia z przeciwniczkami.
Wyjazd na ARNHEM CUP udowodnił jak wielki
potencjał drzemie w naszych zawodniczkach. Obydwie drużyny spisały się wspaniale.
Zwycięstwo w G-15 po raz kolejny pokazuje, iż
UKS Ząbkovia Ząbki z powodzeniem może rywalizować z czołowymi zespołami z Europy. Jesteśmy także
bardzo zadowoleni z postawy naszej młodszej drużyny: dziewczynki we wszystkich meczach walczyły
do końca, strzelały bramki, doskonaliły umiejętności piłkarskie – wyjazd do Holandii skonsolidował
drużynę i dał naszym zawodniczkom kolejne bezcenne doświadczenia, co z całą pewnością zaowocuje w przyszłości. Wśród dziewcząt UKS Ząbkovia
Ząbki z rocznika 2003 na ARNHEM CUP był najlepszy, co udowodniło zwycięstwo nad drużyną vv de
Meern. Do Holandii pojechały dziewczynki, które
w ubiegłym roku zajęły IV miejsce w Finale Ogólnopolskim Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku – możliwość konfrontacji z zespołami z zagranicy był dla nich nagrodą za wspaniałą postawę
w tym turnieju.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki G-15: Paulina Bernasiuk, Ania Dobosz (bramkarka), Eliza Domańska,
Ola Ferens, Dominika Gąsieniec, Nikola Karczewska,
Iga Kowalczyk (kapitan), Klaudia Krawczyk, Natalia
Królska, Wiktoria Kuciewicz, Dominika Łęczycka, Ola
Rusińska, Dominika Stankowska i Klaudia Tuszyńska.
Trenerzy: Jarosław Dobrowolski i Krzysztof Goławski.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki z rocznika 2003
i młodsze: Patrycja Bartosiewicz (bramkarka), Zosia
Bloch, Liliana Bruks, Martyna Florczuk (kapitan), Julka
Grządkowska, Ania Kodym, Ada Krawczyk, Oliwka Piotrowska, Justyna Sowa, Ola Sulisz i Klaudia Zielińska.
Trener: Marcin Wojda.
Beata Komosińska-Ferens
UKS Ząbkovia Ząbki
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I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej za nami!

maja 2014 roku rozegrany został I Powiatowy Turnieju
o Puchar Starosty Wołomińskiego, zorganizowany przez
KS Siatkarz Ząbki. W turnieju wzięło udział 5 reprezentacji gmin
powiatu wołomińskiego. Zespoły rywalizowały w hali Gimnazjum nr 2 w Ząbkach przy ulicy Batorego 37.

4. Dąbrówka
5. Klembów
Organizacja turnieju została ciepło oceniona przez uczestników oraz kibiców. Organizator turnieju KS Siatkarz Ząbki składa podziękowania zawodnikom
za sportową walkę oraz Staroście Wołomińskiemu za patronat nad turniejem.

Turniej odbył się w formule każdy z każdym wraz z późniejszą fazą finałową.
Po pierwszej rundzie liderem był zespół z Ząbek wygrywając wszystkie mecze
w grupie. Zaraz za ich plecami uplasowały się drużyny z Wołomina i Dąbrówki. W półfinałach Ząbki pokonały zespół z Marek 2:0. Takim samym wynikiem
zakończył się drugi półfinał pomiędzy Wołominem a Dąbrówką. W „małym
finale” lepsza okazała się reprezentacja gminy Marki, która wygrała 2:0 z Dąbrówką. Małą niespodzianką zakończył się mecz finałowy pomiędzy drużyną
gospodarzy a zespołem z Wołomina. Pomimo porażki w fazie grupowej finał
padł łupem drużyny z Wołomina po zaciętym pojedynku.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Wołomin
2. Ząbki
3. Marki

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Ząbki
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki,
sporządzanej na podstawie uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r., uchwałą Nr XIX/145/2011
Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XXXIII/271/2012 Rady
Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r., uchwałą Nr LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki
z dnia 3 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Nr LV / 514 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r., dla następujących rejonów:
„rejon ulicy Radzymińskiej”
(rejon ograniczony: od północy – północną granicą obrębu 01-01 oraz północną granicą obrębu 01-02;
od zachodu – zachodnią granicą obrębu 01-01; od południa – południowymi granicami działek ewid. nr 14/5
i 16/1 z obr. 01-01 oraz nr 77/1, 30/1 i 31/1 z obrębu 01-02; od wschodu – zachodnimi granicami działek ewid. nr 14/6, 41, 42 i 11
z obrębu 01-01 oraz 37/1, 82/4, 31/1, 23, 80/1, 71/2 i 2/1 z obrębu 01-02
– zgodnie z załącznikiem graficznym nr 14 do uchwały)
i
„rejon Szpitala Drewnica III”
(rejon ograniczony granicami obrębu 01-07 z wyłączeniem działki ewid. nr 1/4
– zgodnie z załącznikiem graficznym nr 15 do uchwały)
Zainteresowani mogą składać wnioski w związku z przystąpieniem do sporządzenia ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza
Miasta Ząbki w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach: od 1000 do 1800 - poniedziałki; od 800 do 1600
- wtorki, środy, czwartki; od 700 do 1500 - piątki, w terminie do dnia 14 lipca 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą, zawiadamiam, że Miasto Ząbki przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacj ww. planów miejscowych, obejmującego w szczególności sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Miasta Ząbki pok. nr 16 (I piętro) i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani mogą wnosić wnioski w terminie do dnia 14 lipca 2014 roku.
Wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, osobiście w godzinach urzędowania, ustnie do protokołu,
albo korespondencyjnie na w/w adres w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres zpios@zabki.pl
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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Burmistrza Miasta Ząbki informuje
o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 o powierzchni 11 426 m2,
położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.
Przetarg odbędzie się dnia 04.08.2014 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 540 700,00 zł.
Wadium: 250 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 31.07.2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa
(ZTM Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl
(w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki informuje
o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej,
położonej w Ząbkach
przy ul. Wyzwolenia objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00023371/0, stanowiącej własność
Miasta Ząbki.
Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2014 r. (poniedziałek)
o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 200 000 zł
– zawiera obowiązujący podatek VAT.
Nr działki

Obręb

Powierzchnia (m2)

25/1

0032, 03-08

650

25/2

0032, 03-08

650

25/3

0032, 03-08

885

25/4

0032, 03-08

203

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 7 sierpnia 2014 r. na konto urzędu:
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie
61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu
środków na konto).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje
o warunkach przetargu dostępne są na stronie
www.bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon 22 51 09 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U.
Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuję się, że
w dniach od 4.06.2014 r. do 4.07.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny
mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach, zajętą pod ulicę Graniczną
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr 8/16 o pow. 0,0868 ha i nr 8/17 o pow. 0,0820 ha, z obrębu
0002, 01-02, objętą księgą wieczystą nr WA1W/00011267/1.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki
z dnia 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 04.06.2014 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki
Ząbki, 09.06.2014 r.
SPROSTOWANIE
Prostuję pomyłkę w ogłoszeniu prasowym w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki „rejon
cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego” w zakresie
terminu rozpoczęcia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie planu. Dyskusja publiczna dotycząca ww. projektu planu miejscowego odbędzie się w dniu
13 czerwca 2014 r. o godz. 1200. W treści ogłoszenia, podając godziny rozpoczęcia dyskusji dla poszczególnych projektów planów, zamiast prawidłowej nazwy projektu planu
miejscowego „rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego” błędnie podano nazwę innego planu.
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ROBERT PERKOWSKI
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WARSZTAT
DEKARSKI
• ciecie 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

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