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Piknik ekologiczny w Ząbkach za nami

owarzystwo Przyjaciół Ząbek, wsparte przez Starostwo Wołomińskie i Miasto Ząbki oraz SK Bank, w niedzielę 30 czerwca zorganizowało piknik ekologiczny pod nazwą „Segreguję, jestem Eko”. Piknik odbył
się w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach w godzinach 15.00 – 21.00. Piknik był dla organizatorów podsumowaniem serii spotkań z mieszkańcami, które
prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Ząbek we
współpracy z Urzędem Miasta. Spotkania dotyczyły sprawy wchodzącego od 1 lipca nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Mimo zmiennej aury pogodowej nasi mieszkańcy
spragnieni rozrywki stawili się licznie. Przybyłych na piknik powitał ze sceny gospodarz miasta Ząbki burmistrz
Robert Perkowski. Wśród gości pikniku znaleźli się także
starosta wołomiński Piotr Uściński, komendant Straży
Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak, radni miejscy,
dyrektorzy ząbkowskich placówek oraz mieszkańcy. Imprezę poprowadził Dariusz Dudkiewicz.
R.S. SERWIS
Podczas
pikniku
WYWÓZ
można było dowiedzieć
NIECZYSTOŚCI się jak będzie funkcjonował nowy system goRobert Szczepaniak
spodarki odpadami, jak
Ząbki
zdrowo komponować swoją dietę
oraz jak dbać o zdrowie fizyczne.
Wywóz
Można było także bawić się przy
kontenerami
dźwiękach muzyki.
gruzu, śmieci
Na scenie sporo się działo.
Tuż
po godz. 15 wystąpił Krzyś
Transport piachu
Gadomski z piosenką „Przechyi ziemi
ły”a zaraz potem Sylwia Wojnarska – autorka bloga „Fallow the
22 781 59 20
taste” opowiedziała o zasadach
603 707 755
zdrowego żywienia, Robert Kę-

dziora wraz z grupą „Biegam w Ząbkach” namawiał do rozpoczęcia biegania. Następnie uczniowie ząbkowskich szkół zaprezentowali swoje talenty wokalne: Patrycja Kubus z Szkoły Podstawowej nr 1 zaśpiewała piosenkę pt. „Padam, padam”, absolwenci
SP1 Aleksandra Gładysiak i Grzegorz Jóźwik wykonali kolejno
piosenki „Człowieczy los” oraz „Czas jak rzeka”. Z piosenką „Me
muero de amor” wystąpiła absolwentka Publicznego Gimnazjum
nr 2 Karolina Kujawska.
Następnie finalista konkursu FanmeLab, popularyzującego
naukę, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik, opowiedział o żywności genetycznie modyfikowanej.

dokończenie na str. 8

PRG

Mistrz Świata w Kulturystyce
zaprasza do

Fitness Klubu BODY FAN
Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24
www.bodyfan.info

v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

USŁUGI
GEODEZYJNE

TYCZENIA
PODZIAŁY
l MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
l INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA
l

l

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl
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12.08.
Poniedziałek
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LATO W MIEŚCIE’2013
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21,
12.08. - 30.08.2013 r.
13.08.
14.08.
15.08.
Wtorek
Środa
Czwartek

16.08.
Piątek

Wycieczka rowerowa.
Gry i zabawy na boisku.
Projekcja filmu.

Wyjazd na krytą
pływalnie, halę i kręgielnię
OSiR Włochy.

Zwiedzanie Stadionu
Narodowego

Dzień Wolny
Święto Wniebowzięcia
N.M.P.

Wyjazd na Salę Zabaw
Kolorado w Warszawie

19.08.
Poniedziałek

20.08.
Wtorek

21.08.
Środa

22.08.
Czwartek

23.08.
Piątek

Wycieczka rowerowa.
Gry i zabawy taneczne
Projekcja filmu.

Wyjazd na krytą
pływalnie, halę i kręgielnię
OSiR Włochy.

Gry i Zabawy
na terenie M.O.S. i R.

Wyjazd na krytą pływalnie,
halę i kręgielnię OSiR
Włochy lub do Parku
Wodnego Moczydło

Wyjazd do Miasteczka
Rekreacji Pepeland w
Dziekanowie Nowym

26.08.
Poniedziałek

27.08.
Wtorek

28.08.
Środa

29.08.
Czwartek

30.08.
Piątek

Wycieczka rowerowa.
Turniej tenisa stołowego.
Projekcja filmu.

Wyjazd na krytą
pływalnie, halę i kręgielnię
OSiR Włochy.

Wyjazd do Ogrodu
Zoologicznego

Wyjazd na krytą pływalnie,
halę i kręgielnię OSiR
Włochy lub do Parku
Wodnego Moczydło.

Gry i Zabawy
na terenie M.O.S. i R.

Zapisy rozpoczynają się od 01.07.2013r.
Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 16.00 (rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 8.00 – 8.30)
Zapisy dzieci mailem biuro@mosir-zabki.pl,
Dla każdego dziecka przewidziany jest posiłek.
Koszt pobytu jednego dziecka wynosi 10,00 PLN za 1 dzień.
Wpłat należy dokonać do 31.07.2012 r. przelewem na konto nr 72 8006 0000 0013 0273 2000 0001.
Harmonogram może ulec zmianie.

UWAGA SPRZEDAWCY!!!
W naszym kraju obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży papierosów i alkoholu nieletnim. Każdy przedsiębiorca starający się
o koncesję jest informowany przez Urząd o konsekwencjach związanych z jego nie przestrzeganiem. Jednak sprzedawcy nawet nieświadomie mogą łamać przepisy i narazić się na utratę koncesji.
Takim przykładem jest weryfikacja wieku poprzez okazanie dowodu
osobistego. Kupujący pokazując dowód osobisty udowadnia sprzedawcy swoją pełnoletność. Niestety często sprzedawca samo posiadanie dowodu osobistego u kupującego bierze za dowód pełnoletności. Tymczasem należy sprawdzić datę urodzenia znajdującą
się na pierwszej stronie
dowodu
osobistego.
Nieletni również mogą
okazać dowód osobisty, gdyż jest on identyczny jak dowód dorosłego. Pomysłowość
młodzieży jest nieograniczona i często w ten
sposób dokonują zakupów alkoholu i papierosów w ząbkowskich
sklepach.
Proszę więc sprzedawców o dokładne sprawdzanie danych zawartych w dowodzie osobistym.
Pozdrawiam Marcin Kubicki

Zwrot biletu ZTM II strefy
bez opłaty manipulacyjnej
Z związku z końcem obowiązywania wspólnego biletu na kolej mieszkańcy miast linii wołomińskiej mogą zwrócić część niewykorzystanego biletu okresowego II strefy ZTM bez ponoszenia
tzw. opłaty manipulacyjnej.
Zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną część biletu można dokonać w Punkach Obsługi Pasażera ZTM na terenie Warszawy.

CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

2

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałek: godz.: 16.00-18.00
piątki: godz.: 8.00-10.00

SAMORZĄD

www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ

Wizyta Tureckich Parlamentarzystów w Ząbkach
Wizyty studyjne tureckich delegacji samorządowców stały się już niemal tradycją w miastach powiatu wołomińskiego, także w Ząbkach. W dniu 27 czerwca burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz wiceburmistrz Artur
Murawski po raz pierwszy podejmowali delegację tureckich parlamentarzystów.
Ząbki odwiedzili Şenol GÜRŞAN, poseł z Kırklarelii - przewodniczący Turecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, Mehmet
ALTAY, poseł z Uşak - skarbnik Turecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, Ali AYDINLIOĞLU, poseł z Balıkesir, członek Turec-

ko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, Murat İKİZ a także burmistrz
Havzy - prezes Turecko-Polskiej Unii Burmistrzów oraz polityk
Nurettin YILMAZ.
Wizytę zorganizował Aziz ŞAHİN - prezes ATİK-PolskoTureckiego Partnerstwa Strategicznego wraz z wiceprezesem
AtiK Ryszardem HEĆKĄ.

Odwiedziny polityków tureckich tak wysokiego szczebla strona polska zawdzięcza chęci poszerzenia współpracy między
obu krajami. Naszych gości interesowały zagadnienia związane z osobami niepełnosprawnymi, wymiana młodzieży między
naszymi krajami, wymiana kulturalna oraz wykorzystanie środków przedakcesyjnych po stronie tureckiej dla realizacji szerszej
współpracy.
Po obu stronach jest wola współpracy i wzajemna chęć pomocy w poszerzaniu wiedzy i umiejętności w ww. zakresie, dlatego
należy się spodziewać szybkiej realizacji podjętych zamierzeń.
Iwona Potęga

Kolejna lekcja historii
24 czerwca 2013 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, po raz kolejny uczestniczyli w lekcji historii na cmentarzu parafialnym. Tym razem nauczycielka historii, p. Renata Boryka Kwapisz przyprowadziła swoich wychowanków z klasy 4A.

Przedstawiciel serwisu internetowego www.HistoriaZabek.pl przedstawił krótko dzieciom historię 81 żołnierzy z 80 Pułku Piechoty (Strzelców Nowogródzkich)
pochowanych na naszym cmentarzu, poległych na Zaciszu podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.
Po zaznajomieniu się z losami żołnierzy, uczniowie energicznie wzięli się do
porządkowania mogił, a na końcu zapalili przyniesione przez siebie znicze.
Była to już druga w tym roku tego typu lekcja historii w terenie Ząbek dla
uczniów z SP1, połączona ze sprzątaniem żołnierskich mogił.
HistoriaZabek.pl zaprasza uczniów kolejnych klas, oraz pozostałych szkół
z Ząbek, do zgłaszania swojego udziału w „żywych” lekcjach historii. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prac porządkowych zapewnia Urząd Miasta Ząbki.
Mirosław Sobiecki

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

AGENCJA METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI

Usługi krawieckie

kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

Ząbki, ul. Wolności 34
pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17
i w sob. na tel.: 725 -193- 225

Mieszkania Domy Działki

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

Poszukujemy mieszkań, domów,
działek do kupna I wynajmu

- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony

CHIRURG
Wizyty domowe
tel. 668 - 029 - 952
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Wakacyjny rozkład
jazdy na liniach
Ząbki-1 i Ząbki-2

Od

1 lipca obowiązuje nowy rozkład jazdy
na ząbkowskich liniach dowozowych,
zmiany dotyczą wyłącznie korekt czasów odjazdu
i przejazdu, a ilość kursów pozostała bez zmian.

Rozkład linii Zabki-1 został skoordynowany z obecnie obowiązującym rozkładem pociągów jadących z i do Warszawy
Wileńskiej po jednym torze, zmiany uwzględniają również planowaną sierpniową korektę rozkładu Kolei Mazowieckich związaną z przełożeniem ruchu pociągów na południowy tor, co ma
nastąpić w dniu 13 sierpnia.
Linia Ząbki-2 została skoordynowana z nowymi rozkładami Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej, a wynikają z remontu mostu kolejowego na Wiśle. Popularna wśród
mieszkańców Ząbek linia SKM - S2, którą do tej pory można
było dojechać z Rembertowa do Śródmieścia Warszawy, a nawet na Służewiec w okresie wakacji nie będzie jeździć przez
Rembertów. Z Rembertowa będzie można odjechać w stronę
Warszawy linią S20, ale tylko do Dworca Wschodniego. Jedynie pociągi Kolei Mazowieckich przekroczą Wisłę korzystając
z torów dalekobieżnych.
W rozkładzie linii Ząbki-2 nastąpiła równocześnie zmiana
nazw przystanków, dotychczasowe przystanki Salwador z powodu zburzenia hotelu o tej nazwie zostały określone jako „Powstańców Las”. Ze względu na zbieżność nazw przystanków
Kołłątaja z przystankami ZTM w innej lokalizacji, przystanki na
ul. Piłsudskiego zyskały nowe nazwy „Matejki” dla kierunku do
Rembertowa i „OSP Ząbki” w kierunku Marek.
Aktualny rozkład jazdy będzie obowiązywał do 1 września
włącznie, tabele z rozkładem są dostępne na stronie internetowej miasta w zakładce komunikacja.
UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia
03.06.2013r. 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 sprzedaży – Zarządzenie
nr 0050.54.2013 Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 3 czerwca 2013r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

„Nekropolis”
Usługi Pogrzebowe
Świadczymy pełny zakres usług
trumny l urny l kwiaty l transport
klepsydry l nekrologi l własna chłodnia

zachęcamy do weryfikacji cen!

4

Ząbki, ul. Piłsudskiego 31
Całodobowo tel. 606 653 850
www.nekropolis.com.pl
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Obrady Rady Miasta Ząbki

W

czerwcu (6 i 25) odbyły się sesje Rady Miasta, podczas
których podjęto następujące uchwały:

Sesja XLII:
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie
półrocze 2013 r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2012
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Ząbkach za rok 2012
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata
- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2012
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za
2012 rok
- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
Sesja XLI:
- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych
przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów
- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
- w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie
drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta
Ząbki
- w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach
- w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2013-2016
- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
(www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe.

Harmonogram odbioru
odpadów
W związku z tym, że w poprzednim numerze gazety
wkradł się błąd polegający na zamiennym przypisaniu tabelek do regionu 9 i10 (ostatni i przedostatni). Na sąsiedniej
stronie zamieszczamy właściwą wersję harmonogramu. Za
związane z tym problemy serdecznie przepraszamy.

www.zabki.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA
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Rejonizacja odbioru odpadów zmieszanych
i biodegradowalnych
(Zabudowa jednorodzinna)
v ul. Akacjowa, Bratnia, Dzika, Jagiellońska, Jasna, Kaszubska,
Kopernika, Gen. Maczka, Reymonta, Różana, Szwoleżerów, Tęczowa, Ułańska, Wybickiego.

v ul. Bema, Chabrowa, Chłopickiego, Dąbrowskiego, Łąkowa,
Mickiewicza, Niepodległości, Nowa, Parkowa, Sezamkowa, Sowińskiego, Torfowa, Wesoła, Wysockiego.

v ul. Andersa, Broniewskiego, Bukowa, Czołgistów, Gajowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kosynierów, Kościuszki, Kręta, Krucza,
Kwiatowa, Okrzei, Puławskiego, Reja, Rembertowska, Saperów,
Sasanki, Sikorskiego, Sosnowa, Spacerowa, Stefczyka, Świerkowa, Tulipanowa, Wronia, Zieleniecka.

v ul. 17 Stycznia, 3 Maja, Asnyka, Cisowa, Dębowa, Gdyńska, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Langiewicza, Lipowa, Modrzewiowa,
Moniuszki, Norwida, Okrężna, Orzeszkowej, Paderewskiego,
Prusa, Sienkiewicza, Sióstr Biendarzewskich, Słoneczna, Słowackiego, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wyzwolenia

v ul. Andersena, Baczyńskiego, Baśniowa, Chełmońskiego, Herberta, Kościelna, Krasickiego, Malczewskiego, Mazowiecka,
Miła, Podleśna, Powstańców, Złota.

v ul. Batorego, Boronowskiego, Brzozowa, Budkiewicza, Gen.
Hallera, Gwiaździsta, I Brygady, Jana Pawła II, Klamrowa, Kombatantów, Mokra, Na Bagnie, Ogrodowa, Piastowska, Pogodna,
Polna, Składkowskiego, Słowiańska, Sosnkowskiego, Starzyńskiego, Wilcza, Wiśniowa, Wolności.

v ul. Bartosza, Błękitna, Bociania, Brukowa, Ceglana, Dolna, Fidlera, Harcerska, Jesienna, Jeziorna, Kamienna, Kossaka, Krzywa, Lotnicza, Łabędzia, Łagodna, Mała, Morcinka, Obrońców,
Olszewskiego, Rómmla, Rybna, Skowronka, Skrajna, Słowicza,
Sokola, Staszica, Szczęśliwa, Szkolna, Westerplatte, Wspólna,
Zielona, Zimna, Zycha, Żabia, Żurawia.

v ul. Chopina, Kołłątaja, Ks. Skorupki, Legionów, Łodygowa, Matejki, Orla, Piłsudskiego, Poniatowskiego, Targowa, Traugutta,
Warszawska, Wąska, Wiosenna, Zaciszna.

v ul. Cicha, Drewnicka, Graniczna, Kochanowskiego, Ks. Kuleszy, Leśna, Narutowicza, Popiełuszki, Prosta, Skargi, Spokojna,
Szpitalna, Wigury, Zakopiańska, Żwirki.

v ul. 11 Listopada, Gałczyńskiego, Górnośląska, Konopnickiej,
Leszyckiego, Lisa Kuli, Piaskowa, Rychlińskiego, Sobieskiego,
Stwosza, Tetmajera, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żeromskiego.
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Biała Sobota z Pauliną Holtz
Dzień Otwarty w przychodni medycznej LeczyMed przy ul. Krasickiego 14 lok. 2, uczestnika miejskiej akcji
„Zniżka za dowód”, odbył się w dniu 6 lipca w godzinach 10:00 – 16:00.
Dla przybyłych pacjentów przygotowano zestaw bezpłatnych badań m.in: KTG (z konsultacją położnej dla
kobiet ciężarnych), EKG (z konsultacją lekarza), badanie poziomu glukozy (cukru) i ciśnienia, wagi oraz wzrostu.
Jednocześnie pacjenci mogli zasięgnąć informacji, jak zapisać się do przychodni do lekarza rodzinnego, pediatry oraz specjalistów.
W jednym z gabinetów oddział Stomatologiczny LeczyMed
z ulicy Miłej 23, przygotował dla pacjentów możliwość wykonania
bezpłatnego przeglądu uzębienia i uzyskania porady oraz wskazań od lekarza stomatologii zachowawczej.

Na wszystkich gości czekały liczne atrakcje kulinarne. Dzieci
otrzymywały balony, książeczki do kolorowania i drobne upominki. Na dorosłych czekały stoiska, przygotowane dzięki współpracującym z CM LeczyMed firmom. Były pokazy ratownictwa

medycznego dla dorosłych, przede wszystkim noworodków,
przeprowadzone przez ratowników medycznych z Bezpiecznego
Malucha, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem świeżo
upieczonych mam i kobiet w ciąży. Dla tych ostatnich również interesujące stanowisko z produktami przygotowała firma Enfamil,
która oferowała m.in. próbki mleka dla niemowlaków.

„BULI”

USŁUGI
PORZĄDKOWE
Wywóz gruzu, ziemi,
śmieci i odpadów
budowlanych
kontenerami
KP-4, KP-5 oraz KP-7
Sprzedaż i transport
piachu
tel. 509-136-967
888-424-715
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O godzinie 12:00 do LeczyMed-u zawitała ambasadorka firmy Osmoza Care, aktorka, znana m.in. z serialu ”Klan” - Paulina
Holtz, która spotkała się i rozmawiała z pacjentami przychodni.
Po czym wylosowała nagrody, wśród nich książki swojego autorstwa oraz produkty Osmoza Care. Pacjenci mieli możliwość
zrobić sobie zdjęcia z aktorką i otrzymać od niej autograf.
W trakcie imprezy dopisała pogoda, dzięki czemu stoiska
ustawione na zewnątrz przychodni cieszyły się dużym zainteresowaniem. Także pokazy ratownictwa medycznego, które były
prowadzone w ogródku sąsiedniego przedszkola, dzięki
uprzejmości sąsiada, zgromadziły wiele osób.
Dzień otwarty w LeczyMed spotkał się z dużym zainteresowaniem i przychylnością ze strony pacjentów oraz
przyszłych pacjentów, którzy
komplementowali rodzinną
atmosferę przychodni oraz
całe wydarzenie.
oprac. Iwona Potęga
na podst. info.
Małgorzaty Łęczyckiej
z CM LeczyMed
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. 8-20
tel. 603 927 323

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami
Mariusz Toczyski
Ząbki
Wywóz odpadów
budowlanych,
gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki
ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

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

www.zabki.pl
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Wyjazd ząbkowskich skautów

dniach 30 czerwca- 7 lipca br. w Wólce Dłużewskiej odbył się obóz
letni 1. Gromady Ząbkowskiej SHK ZAWISZA FSE. Wzięło w nim udział
23 Wilczków w wieku 9-12 lat oraz 7 Starych Wilków, którzy czuwali nad młodszymi Skautami.

Tuż obok obozowała także Gromada Marecka. Nikt nie mógł
narzekać na nudę. Każdy dzień zaczynał się od Apelu i modlitwy.
Po śniadaniu i porannej toalecie zaczynaliśmy naszą przygodę.

bosz- Szóstkowy Czarnej
oraz Wojciech PiszczekSzóstkowy
Brunatnej.
Dzielnie przewodzili swoim Szóstkom dając dobry
przykład i opiekując się
młodszymi kolegami. Od
dziś wszyscy odliczmy
dni do następnego obozu!
Michał Seroczyński
Akela 1. Gromady
Ząbkowskiej
SHK ZAWIWSZA FSE

Na Skale Narady Akela czytał bądź opowiadał historie
z „Księgi Dżungli’, które wprowadzały Wilczki w temat dnia.
Swoich amatorów miała piłka nożna, wycieczki rowerowe i
zapasy. Wilczki uczyły się pierwszej pomocy, by potem tę
wiedzę wykorzystać w praktyce. Każdy miał okazję gasić
ognisko gaśnicą i ćwiczyć ewakuację poszkodowanych z
użyciem koca termicznego. Robiliśmy obwody elektryczne, lampiony i latawce. Jakby tego było mało kilkukrotnie
strzelaliśmy z wiatrówki, pistoletu na kulki i łuku. Trzy razy
odbyła się Wielka Gra, a raz także Gra Nocna. Między
posiłkami można było prócz śniadań, obiadów i kolacji nacieszyć swe podniebienie lodami, goframi i świeżymi owocami. Wilczki były podzielone na cztery Szóstki, na czele których stali Szóstkowi: Szczepan Dudek- Szóstkowy
Białej, Tomasz Ratowski- Szóstkowy Szarej, Jan Strzem-
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Kurs pierwszej pomocy

czerwca, w Publicznym Gimnazjum Nr 1 odbył się kurs przeciwpożarowy i pierwszej pomocy drużynowych Skautów Europy
z Ząbek, Warszawy i okolic, w ramach przygotowań do obozów letnich.
Kurs odbył się dzięki życzliwości dyrektora PG nr 1 p.Karola Małolepszego, a został przeprowadzony przez p. Andrzeja Borańskiego z firmy Protection.
red.
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Piknik ekologiczny w Ząbkach za nami
dokończenie ze str. 1
Wystąpiły także osoby z warsztatów wokalnych prowadzonych przez znaną z programu telewizyjnego X Factor, Beatę Kurdę. Były również pokazy samoobrony pań i ZUMBY.
W wieczornym repertuarze muzycznym znalazły się także
występ zespołu „Outsider”, duet tradycyjnej muzyki francuskiej
Biela/Kwietniewski i warsztaty tańca francuskiego. Gwiazdy tego
wieczoru to zespół wykonujący reggae „Rastamaniek” oraz „Zaginiony” wykonujący hip-hop, przed którymi jako support wystąpił
młody hip- hopowy zespół Estym/Fonciak/Ołrajt.

W tym samym czasie można było odwiedzić stoiska ustawione przez Stena Recycling, Miejski Zakład Oczyszczania Wołomin, Restaurację „San Marino”, Gabinet Zdrowej Odnowy PAPILLO, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkole Mały Kopernik,
M&M Consulting, Jaskinię Solną „Eden”, Przychodnię „Leczymed”, LEGO Robotykę Agaty Kowalik, Lokalnej Grupy Działania
„Równiny Wołomińskiej” oraz Punkt Medyczny.
W punkach tych na dzieciaki czekało rysowanie, gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami a na dorosłych informacje,
ulotki, gadżety oraz harmonogramy
odbioru odpadów, ale także porady
zdrowotne. W punkcie medycznym
można było nauczyć się wykonywania sztucznego oddychania a
w punkcie Gabinetu Zdrowej Odnowy „Papillo” wykonać badanie analizy składu ciała.
Podsumowując, biorąc pod uwagę ideę pikniku, widząc licznie przybyłych mieszkańców oraz naprawdę
świetną zabawę, co można zobaczyć
na zdjęciach, można powiedzieć, że
piknik można zaliczyć do bardzo
udanych.
Partnerzy pikniku: Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach,
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach.
Partnerzy medialni: Portal zabki24.pl, Życie Powiatu na Mazowszu, Co słychać?, Moja Gazeta Regionalna, Wiadomości pw.
Iwona Potęga
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Relacja z koncertu PLENEROWEGO
wtorek, 18 czerwca 2013 r., o godzinie 18-tej odbył się, w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach, kolejny koncert w ramach cyklu „Spotkań z muzyką” zatytułowany „Plenerowy”.

Nasze
Gimnazjum
odwiedzili
uczniowie
Szkoły Muzycznej I-go
stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina przy ul. Namysłowskiej w Warszawie. Szkoła ta ma wieloletnią historię i szczyci
się plejadą znakomitych
wychowanków.
W odróżnieniu od
majowego
koncertu,
w którym również brali
udział uczniowie tej szkoły – tym razem swoje
umiejętności zaprezentował 70-cio osobowy chór
CANZONETTA,
orkiestra, zespół perkusyjny
MARIMBAKI pod kierunkiem Piotra Glińskiego
oraz soliści. W wykonaniu chóru prowadzonego przez panią Elżbietę
Siczek usłyszeliśmy m.in. pieśni do muzyki Krystyny Kwiatkowskiej, Seweryna Krajewskiego, Włodzimierza Korcza, do słów
Jacka Cygana i Wandy Chotomskiej. Wspólnie z orkiestrą chórzyści wykonali „Piosenki dziecinne” do tekstów Juliana Tuwima
z muzyką Witolda Lutosławskiego.

Orkiestra pod batutą
pani Anny Sobieckiej zagrała muzykę do filmu „Piraci
z Karaibów” Klausa Badeleta. Publiczność zareagowała bardzo spontanicznie,
prosząc orkiestrę o bis.
Koncert Plenerowy – jak
sugeruje jego nazwa – odbył się w plenerze, czyli na
patio naszego Gimnazjum.
Piękna pogoda, słoneczne
parasole, licznie zgromadzeni słuchacze oraz muzyka stworzyły niezwykłą atmosferę. Publiczność doceniła umiejętności młodych
muzyków nagradzając ich
długimi owacjami. Pytana
po koncercie o wrażenia oceniła koncert jako bardzo
udany.
Anna Kędzior
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Już dwadzieścia minęło lat ...

dniach 20-21 czerwca 2013 roku odbyły się uroczyste obchody dwudziestej rocznicy powstania Świetlicy
Środowiskowej nr 1 w Ząbkach „Harcówki”. Na czwartkową uroczystość przybyli dostojni goście - Burmistrzowie Miasta: p. Robert Perkowski i p. Artur Murawski. Przybyli przyjaciele Świetlicy p. Agnieszka Dydycz
- prezes Fundacji „ Pomóżmy Dzieciom”, p. Agnieszka Gmitrzuk, p. Waldemar Krajewski i p. Jerzy Boksznajder.
Obecni byli również dyrektorzy ząbkowskich szkół, przedszkoli, jednostek samorządowych i wielu przyjaciół
współpracujących z placówką.
Podczas uroczystości p. Elżbieta Klimkiewicz w swoim przemówieniu przybliżyła zebranym misję oraz dotychczasowe sukcesy Harcówki. Podkreśliła, że najważniejszym zadaniem Świe-

tlicy było stworzenie miejsca, w którym dzieci i młodzież będą
chętnie przebywały, uczyły się i rozwijały. Celem było wspieranie
rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i edukacji. Przez
20 lat Harcówka tętni życiem. Jest tu gwarno i wesoło. Mimo
upływu lat miejsce to chętnie odwiedzają również absolwenci,
którzy dzielą się z wychowawcami swoimi radościami i smutkami.
Świadczy to o zaufaniu i przywiązaniu do ludzi, których tu poznali i zawsze mogą na nich liczyć. Panuje tu prawdziwie rodzinna
i serdeczna atmosfera. Pani Elżbieta Klimkiewicz podziękowała
za pomoc i wsparcie władzom miasta i przyjaciołom Świetlicy.
Podkreśliła, że dotychczasowe sukcesy Świetlica zawdzięcza
wspaniałej kadrze, wychowawcom o wielkich, otwartych i wrażliwych na potrzeby dzieci sercach.

Do tego grona podczas uroczystości dołączyli: Burmistrz Miasta Ząbki, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 3, Publiczne Gimnazjum nr1, Publiczne
Gimnazjum nr 2, Publiczne Przedszkole nr 3, Miejski Ośrodek
Kultury, Fundacja „Dzieci Ulicy”.

Tytuł „Super Przyjaciela Świetlicy” otrzymali: Fundacja „Pomóżmy Dzieciom”, p. Mirosława Kątna, p. Agnieszka Gmitrzuk,
p. Jerzy Boksznajder, p. Waldemar Krajewski i Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Pani Elżbieta Klimkiewicz podziękowała przyjaciołom
Świetlicy i zaznaczyła, że jubileusz Świetlicy jest również ich
świętem.
Po części oficjalnej podopieczni Świetlicy przedstawili program artystyczny, w którym opowiedzieli o codziennej działalności placówki. Teksty mówione były przeplatane scenkami teatralnymi, tańcem, piosenkami i grą na skrzypcach. Przedstawienie
było żywiołowe i humorystyczne. Na zakończenie dzieci zaprosiły wychowawców i wspólnie zaśpiewali piosenkę „Już dwadzieścia minęło lat”. Był to bardzo wzruszający moment.
Po chwilach wzruszeń goście zostali zaproszeni na poczęstunek i tort, zwiedzali pomieszczenia Świetlicy i wpisywali się
do kroniki.

Następnie goście zobaczyli prezentację multimedialną, która
przedstawiała poszczególne sfery działalności Świetlicy na przestrzeni 20 lat.
Potem głos zabrał burmistrz Robert Perkowski, prezes
Agnieszka Dydycz, p. Jerzy Boksznajder oraz p. Bożena Truszkowska. Wszyscy gratulowali Świetlicy pięknego jubileuszu
i dziękowali za dotychczasową działalność.
Pani Elżbieta Klimkiewicz poinformowała, że Świetlica Środowiskowa nr 1 w Ząbkach ma w swojej tradycji zwyczaj nagradzania tytułem „Przyjaciela Świetlicy” najwierniejszych przyjaciół.
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W piątek odbyły się obchody 20 rocznicy powstania Świetlicy
z udziałem dzieci, absolwentów i rodziców. Ta uroczystość nieco
różniła się od poprzedniego dnia. Więcej było wspomnień i wzruszeń, aż trudno było się rozstać...
ŚŚ nr1
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III Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej:
zdobywca miejsca pierwszego z Ząbek!
Niemiecki ma w Polsce opinię języka trudnego i nieprzyjemnego, choć jest jednym z logiczniej poukładanych
i uporządkowanych języków na świecie. Że warto się go uczyć i kiedy tę naukę rozpocząć, zakładając oczywiście chęć, a nawet konieczność władania co najmniej dwoma językami, mogłabym wytoczyć wiele argumentów,
znajdując je z łatwością w otaczającej nas rzeczywistości i do tego popartych doświadczeniem oraz badaniami
naukowymi. Mam nadzieję, że na tego typu rozważania znajdzie się inna okazja. Dziś zaś chciałabym zrelacjonować wydarzenie, które jest wyrazem popularyzowania niemieckiego wśród dzieci i młodzieży oraz rosnącej
świadomości potrzeby jego znajomości.
Od trzech lat warszawski oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego wspólnie z Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka oraz z Polsko-Niemiecką Szkołą Spotkań i Dialogu im.
Willy’ego Brandta organizuje Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej
DACHL - LIEDER - WETTBEWERB. (Dla niewtajemniczonych wyjaśnię, że słowo DACHL symbolizuje w świecie wszystkie kraje niemieckojęzyczne, a powstało z liter będących ich międzynarodowym
oznaczeniem). Jest to bardzo profesjonalnie przygotowana i prestiżowa impreza, przebiegająca w niezwykle wesołej i przyjaznej atmosferze, adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs cieszy się w województwie coraz większym powodzeniem i coraz liczniejszą rzeszą uczestników,
ale też nie brakuje instytucji i osobistości chcących obejmować nad
nim patronat, sponsorować i fundować nagrody. Wyliczenie wszystkich dobro- i darczyńców zajęłoby zbyt wiele miejsca, ale dla zobrazowania rangi przedsięwzięcia, wymienię choć kilkoro, a byli to:
Ambasadorowie Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Burmistrzowie dzielnic Praga Północ, Ursynów i Wilanów, Zamek
Królewski, Warszawski Ogród Zoologiczny, Teatr Rampa, Instytut
Goethego, Instytut Austriacki, różne instytucje europejskie i finansowe, wydawnictwa językowe i wiele, wiele innych. Jury konkursowe
składało się z fachowców w dziedzinie muzyki i języka niemieckiego
oraz przedstawicieli instytucji patronackich. Zaśpiewać przed takim
gronem to nie lada wyzwanie...
W Ząbkach są jednak tacy, co takie wyzwania chętnie podejmują i to w dodatku ze świetnym efektem! Kordian Wasiłowski, niezwykle utalentowany muzycznie, ambitny i jednocześnie bardzo
skromny, uczeń klasy 5d Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, wziął udział w konkursie, śpiewając piosenkę zespołu
Illegal 2001 pt. „Sei mein Freund” (Bądź moim przyjacielem). Choć
konkurencja była spora, bo na przesłuchaniach pojawiają się dzieci
zdolne i muzycznie i językowo, dobrze przygotowane do występu,
Kordianowi udało się ją pokonać - zajął pierwsze miejsce! W
świetle reflektorów, fleszy aparatów fotograficznych i kamer,
odebrał z rąk pani attache kulturalnego ambasady Niemiec
piękny dyplom, statuetkę oraz
torbę wypełnioną upominkami.
To jednak nie wszystko - nasz
wokalista zdobył również nagrodę specjalną za najładniej
wykonaną piosenkę o przyjaźni, a tę nagrodę stanowiło pióro ze specjalną dedykacją, ufundowane przez Pierwszą Damę – p.
Annę Komorowską, w imieniu której odczytano też list gratulacyjny.
I nie dość na tym! Swoje wyróżnienie przyznała także przedstawicielka Rampy, wręczając Kordianowi zaproszenie na jeden ze spektakli i wyrażając nadzieję na ponowne spotkanie w przyszłości, ale
tym razem na deskach teatru. Kordian! Serdeczne gratulacje! Twoja
Szkoła jest z Ciebie bardzo dumna! Życzymy Ci kolejnych sukcesów.
Jak wspomniałam, Kordian jest utalentowany i pracowity.
Uczęszcza do szkoły muzycznej, w której uczy się gry na fortepianie,
a oprócz tego kształci umiejętności wokalne pod okiem p. Beaty Kurdy w ząbkowskim MOK, a jego nazwisko nie po raz pierwszy zna-

lazło się wśród czołowych laureatów różnych konkursów piosenki.
Tym razem jednak i ja - jego była nauczycielka niemieckiego, czuję
ogromną radość i satysfakcję, bo zdecydowałam się zgłosić udział
Kordiana w opisywanym tu przedsięwzięciu i mogłam wesprzeć go
w przygotowaniach. Mam też nadzieję, że to osiągnięcie będzie dla
niego dobrą motywacją do dalszej, wytężonej nauki języka naszych
sąsiadów.
Wrażenia wyniesione zwłaszcza z koncertu galowego konkursu
DACHL - LIEDER, stały się dla mnie też impulsem do innego rodzaju
przemyśleń; przecież my w Ząbkach mamy podobną imprezę, co
prawda na dużo mniejszą skalę, za to o rok straszą i trochę inaczej umiejscowioną w czasie. Mówię o Ząbkowskim Festiwalu Kolęd
Obcojęzycznych, który to w mijającym roku szkolnym, odbył się już
po raz czwarty, a którego koordynatorami są Szkoła Podstawowa
Nr 2 oraz Miejski Ośrodek Kultury. Propagowane są tu języki obce
nauczane w ząbkowskich szkołach - czyli, jak
do tej pory, angielski i niemiecki. Konkurs ząbkowski ma podobną formułę, co warszawski, nie
jest zorganizowany jednak z tak wielkim rozmachem. No właśnie dlaczego? Czyżby w stolicy
lepiej rozumiano potrzebę promowania edukacji
językowej oraz rolę reklamy i mecenatu w krzewieniu kultury i wspieraniu talentów młodych
ludzi? Swego czasu podjęte zostały próby pozyskania wśród miejscowych firm, instytucji
i przedsiębiorców, darczyńców i sponsorów.
Niestety, bez pozytywnych rezultatów. Być może
trzeba będzie te próby wkrótce ponowić, zwłaszcza, że w pięknej,
nowej siedzibie MOK, w której odbywają się przesłuchania i koncerty
laureatów, jest sporo miejsca na odpowiednią ekspozycję reklamy.
Możecie się już Państwo zacząć zastanawiać, czy i w jaki sposób
zechcecie wesprzeć uzdolnioną ząbkowską młodzież. Nad imprezą warszawską patronat sprawują między innymi prezydent miasta
oraz burmistrzowie trzech dużych dzielnic; nam też taki patronat
by się przydał... Znajomość języka obcego to umiejętność dziś niezbędna, a więc promocja kształcenia językowego powinna stanowić
jeden z wiodących priorytetów. Panowie Burmistrzowie, liczymy na
Panów bardzo!
Magdalena Lickiewicz - Łojewska
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Przedszkolaki ze „Skrzata” odnoszą sukcesy!

Jak wiadomo sztuka wymaga uznania i z całą pewnością można powiedzieć, że zasługują na nie prace dzieci,
gdyż są odzwierciedlaniem ich niebywałej wyobraźni i ekspresji. Nasze przedszkole przyczynia się do rozwoju
twórczości angażując dzieci, a często nawet i ich rodziców, do udziału w różnorodnych konkursach w placówce
i poza nią. Jest to również propozycja spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.
Jeden z konkursów zorganizowany został przez p. Dorotę Kaźmierską
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach, pt. „Wiosna moimi oczami”, w
którym wzięło udział wielu
naszych przedszkolaków
wraz z rodzicami. Za piękne prace dzieci zostały
wyróżnione
nagrodami
książkowymi i dyplomami. Dwa konkursy zostały zorganizowane przez
nauczycielki z naszego
przedszkola:
- plastyczny „Skrzat w krainie baśni” przez p. Karolinę Zbyszyńską-Kuchtę,
- fotograficzny „Ząbki w
obiektywie” przez p. Monikę Bagińską i p. Magdalenę Jarzębską-Kopkę. Na
prace mogli głosować rodzice i dzieci - uczestnicy festynu rodzinnego,
który odbył się w przedszkolu „Skrzat” 6 czerwca br.
Zwycięzcami w I konkursie zostali: Marcelina Garbacka -1 miejsce,
Mateusz Gołębiewski -2 miejsce, Aniela Macuba -3 miejsce (gr. wiekowa 3-4-latki) oraz -1 miejsce Maciej Stepuch, Michał Żurek -2 miejsce
i Szymon Pietrak -3 miejsce (gr. wiekowa 5-6-latki). Zwycięzcami w II
konkursie są: Gabriela i Marcelina Garbackie -1 miejsce, Aniela Macuba
-2 miejsce oraz Tomasz Wawrzyńczak -3 miejsce. Mali artyści otrzymali
wspaniałe nagrody, a inni uczestnicy wyróżnienia. Pani Dyrektor Jolanta
Salak serdecznie podziękowała dzieciom i Rodzicom za tak wielkie zaangażowanie i wzajemną współpracę.

Z przyjemnością informujemy również Państwa, iż w związku z zakończeniem okręgowego etapu konkursu „Jakie są moje korzenie?”
organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci z powiatów:
legionowskiego, nowodworskiego, warszawskiego zachodniego oraz
wołomińskiego, dnia 13 maja br. jury w składzie: senator RP Anna Aksamit, Anna Czachorowska i Agnieszka Lużyńska wybrało najlepsze prace konkursowe w kategorii PRZEDSZKOLE. Do ogólnopolskiego etapu
konkursu zakwalifikowały się dzieci: Marcin Gontarz, Gabriela Garbacka
i Michał Zera. Wręczenie upominków i dyplomów odbyło się w Senacie
RP, na które zostali zaproszeni nasi przyszli finaliści wraz z rodzicami.
Trzymamy kciuki za ich kolejny sukces!
Nasze „skrzaty” uczestniczyły też w konkursie plastycznym „Dama
z łasiczką - a może niekoniecznie?”, pod patronatem Burmistrza Miasta
Ząbki. Organizatorem była pracownia plastyczna Mona&Lisa we współpracy z MOK w Ząbkach. Nad przygotowaniem prac dzieci czuwały nauczycielki: p. Barbara
Orzeł, p. Anna Boruc i
p. Magdalena Rybińska. W finale konkursu
dzieci otrzymały wiele wyróżnień, a każdy uczestnik dyplom.
Wszystkim serdecznie
dziękujemy i zachęcamy do kolejnych wspólnych inicjatyw po wakacjach!
Dorota Jankowska
nauczyciel PP3

Po angielsku mówią śpiewająco
Występ w Sali Kongresowej zwieńczył rok nauki języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ząbkach. Przedszkolaki z „Leśnego Zakątka” zaśpiewały po angielsku przed kilkutysięczną publicznością. Występ odbył się z okazji 15-lecia sprowadzenia do Polski metody nauki opracowanej przez Helen Doron. Od tego roku korzystają z niej maluchy z przedszkola na ulicy Prusa.
Różnica w nauczaniu dzieci w porównaniu do dorosłych polega na
Metoda Helen Doron zakłada, że dziecko powinno się uczyć języka antym, że najmłodsi od razu uczą się myśleć po angielsku. Dorośli pogielskiego w sposób naturalny, czyli tak, jak uczyło się mówić w swoim ojsługują się językiem obcym tłumacząc z tego, który znają. Taki „autoczystym języku. - Proces nauki każdego języka zaczyna się od osłuchaniea
przekład” wymaga przesyłania informacji między prawą a lewą półkulą
co w przypadku języka ojczystego trwa dwa lata. Dopiero po tym etapie w
mózgową, a to spowalnia proces nauki. Ponadto dzieci, w odróżnieniu
sposób naturalny zaczyna się mówienie – mówi Marta Michnowska, nauczyod dorosłych, szybko nabywają łatwość mówienia, nie mają blokady,
cielka angielskiego w Publicznym Przedszkolu nr 2, dyrektor Centrum Helen
która towarzyszy wielu dorosłym, nawet tym, którzy całkiem dobrze
Doron w Ząbkach. W języku obcym powinno to przebiegać podobnie. Dlarozumieją język obcy. Właśnie dlatego warto uczyć języka obcego
tego to właśnie
w jak najmłodszym wieku. -Umysł jest najbardziej chłonny w okresie
słuchanie
jest
do siódmego roku życia. W tym czasie jesteśmy w stanie nauczyć się
podstawą progranowego języka tak samo jak ojczystego – wyjaśnia M. Michnowska.
mu nauki angielNauka nowego języka to jednak proces, który wymaga czasu. Nie da
skiego w „Leśnym
się go zakończyć w ciągu jednego roku, poprzez opanowanie konkretZakątku”.
nej partii materiału. Polega na jak najczęstszym kontakcie z językiem,
Płyty z bajciągłym poznawaniu go.
kami o wesołej
Lekcje
angielskiego
smoczycy Didi,
w „Leśnym Zakątku” to
przeplatane wpaczas, kiedy mówi się wydającymi w ucho
łącznie po angielsku, ale
piosenkami towato jednocześnie zajęcia,
rzyszą dzieciom zarówno podczas zabawy w przedszkolu, jak i w czasie
podczas których dzieci bawykonywania codziennych czynności w domu. I tak jak małe dzieci uczą się
wią się, tańczą, śpiewają,
mówić „przy okazji”, gdy się z nimi bawimy, przebieramy, karmimy, tak samo
wykonują różne ćwiczei tu dzieci słuchają płyt w tle, w trakcie wykonywania innych zajęć, sprzątania, a nawet... piją herbatę
nia zabawek, czy posiłku. Dziecko nie musi, a wręcz nie powinno koncenz angielską królową.
trować się na słuchaniu, ma być otoczone dźwiękiem, oswajać się z nim.
- Zależy nam na tym,
Przyjętą w przedszkolu zasadą jest odtwarzanie płyty dwa razy
by dzieci nie tylko uczyły
dziennie. - Zwykle dzieci słuchają angielskiego po śniadaniu i po obiesię języka angielskiego,
dzie – mówi Anna Kryńska, wychowawczyni grupy Smerfów. - Obserale by rozumiały po co się
wujemy jak dzieci chłoną ten język, ale widzimy też, że bardzo ważna
go uczą i poznawały kultujest współpraca z rodzicami, to że dzieci mają kontakt z nagranym marę związaną z tym językiem
teriałem również w domu.
– mówi Beata Krajewska,
Co istotne, dzieci słuchają kolejnych fragmentów płyty wyprzedzadyrektor przedszkola. Włająco. - Przychodząc na zajęcia znają już materiał, czują się więc pewśnie w tym celu w ramach
nie, mają poczucie sukcesu – mówi Marta Michnowska.
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Śladami małych powstańców
- wycieczka Koła Historycznego z SP 3

czerwca uczniowie Koła Historycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca przeszli
szlakiem „małych powstańców” po Starym Mieście. Uczniowie pod kierunkiem p. Ewy Kacprzak i p.
Pawła Pobożego spacerowali murami Starówki.
Uczestnicy oglądali leżącą u podnóża Zamku Królewskiego
ostrzelaną w 1944 roku kolumnę Zygmunta, przeszli ulicą Brzozową słuchając opowieści o domu profesorów i ich losach po-

wstańczych, pochylili się nad figurą w Kościele św. Jacka oraz
obejrzeli miejsca walk powstańczych na murach obronnych.
Mury Starego Miasta tworzyły podczas powstania linię
obrony dla batalionu „Gustaw”. Kolejnym etapem spaceru
było obejrzenie kamienia z wmurowaną tablicą upamiętniającą wprowadzenie przez żołnierzy kompanii „Anna” pancernego wozu pułapki na ulicy Kilińskiego. Nie można było ominąć
pomnika Małego Powstańca- patrona naszej szkoły, o którym
opowiadali już sami uczniowie. Wycieczka zakończyła się
w Związku Powstańców Warszawskich. W sali historycznej
uczniowie koła przeprowadzili wywiad z sanitariuszką powstania p. Jolantą Kolczyńską. Podczas wywiadu p. Jolanta opowiadała o swoim dzieciństwie, powstaniu i czasach po wojnie.
W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno- Wychowawczych p. Paweł Poboży podziękował p. Kol-

czyńskiej, wręczając bukiet kwiatów jako wyraz wdzięczności za
zaangażowanie i współpracę. Wywiad będzie wysłany do ZPW
i umieszczony w Biuletynie Powstańczym. Mamy nadzieję, że
taka forma nagrody za całoroczną prace w kole historycznym
przypadła do gustu uczniom, a żywa lekcja historii pomogła
utrwalić wiadomości.

å

zajęć z angielskiego przedszkolaki prawdziwym londyńskim piętrusem
pojechały na wirtualne spotkanie z angielską królową, zakończone rozmową przy herbacie.
Nauka języka obcego, co udowodniły badania, ma ogromny wpływ
na wszechstronny rozwój dzieci, ale i odwrotnie – ich ogólny rozwój ma
wpływ na przyswajanie nowego języka. - Bardzo dobrze współpracuje
mi się z „Leśnym Zakątkiem”, ponieważ dzieci są dobrze rozwinięte
w innych dziedzinach. Dzięki temu, że maluchy są zdyscyplinowane,
mają dobrą koordynację ruchową, łatwiej się z nimi pracuje – stwierdza
M. Michnowska. Dowodem na dobre przygotowanie i właściwą postawę przedszkolaków z „Leśnego Zakątka” był właśnie występ przed prawie 3-tysięczną publicznością w Sali Kongresowej. Po zakończonym
pokazie dyrektorzy innych centrów Helen Doron z kraju gratulowali dyrektorce, wychowawczyniom oraz nauczycielce angielskiego nie tylko
świetnego przygotowania maluchów, ale dobrej organizacji i zdyscyplinowania śpiewających aktorów podczas występu. Ten pierwszy sukces na scenie to efekt niezwykłego zaangażowania we wszechstronną
edukację przedszkolaków ze strony kadry pedagogicznej „Leśnego Zakątka”. Elementem tego zaangażowania jest nie tylko dawanie od siebie dużo więcej niż wymaga program, ale włączanie w ten proces także
rodziców. - Język angielski, tak jak wszystkie inne zajęcia w naszym
przedszkolu mają jeden cel – jak najlepsze przygotowanie maluchów
do dalszej edukacji. To dla nas bardzo ważne, by rodzice rozumieli
sens tego co robimy – mówi dyrektor Beata Krajewska.
Elżbieta Jendra
mama Poli z grupy Smerfy

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor i pracownicy Publicznego Przedszkola
Nr 1 ZIELONY DINEK składają podziękowania
wszystkim Rodzicom i sponsorom, którzy włączyli się
w organizację obchodów 45-lecia przedszkola.
Na stronie internetowej Urzędu (www.zabki.pl)
można zapoznać się z galerią zdjęć z tej uroczystości.
Fotografie są autorstwa p. Radosława Drochlińskiego.
Dziękujemy za ich użyczenie przy publikacji relacji,
która ukazała się w nr 296 „Co Słychać?”
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Sezon 2012/2013 zakończony

ak co roku była to okazja do piłkarskiej konfrontacji zawodniczek
oraz rodziców i przyjaciół Ząbkovii. Z uwagi jednak na to, że Klub
się rozrósł trzeba było zmienić dotychczasową formułę. Swoje mecze rozegrały osobno poszczególne roczniki.
Tak więc w czwartek, 27 czerwca, o godz. 18 do gry przystąpiły zawodniczki z rocznika 2001.
O 18.30 swój pojedynek rozpoczęły nasze najmłodsze piłkarki i ich najliczniej przybyli rodzice. Gościem tego meczu był Woj-

ne zdjęciami poszczególnych drużyn (roczników).
Oczywiście
wyniki wszystkich
spotkań nie są do
końca znane i nie
one były tu najistotniejsze. Liczyła się jak zwykle wspaniała zabawa i wspólnie spędzony czas.
Dziękujemy wszystkim za obecność i dobry humor oraz zapraszamy na następne takie spotkanie po wakacjach. Sezon
2013/2014 także rozpoczniemy wspólnymi meczami. Burmistrz
Murawski obiecał, iż tym razem już z nami zagra.
Beata Komosińska - Ferens

ciech Szymanek - wychowanek trenera Romana a do niedawna
piłkarz warszawskiej Polonii (wcześniej grał w greckim Egaleo,
Widzewie i Czarnomorcu). Przez chwilę grał on z zawodniczkami, a potem sędziował.
O 19.15 na boisko wybiegły najstarsze dziewczyny, a ich przeciwnikami byli nie tylko rodzice (zarówno ojcowie, jak i mamy) ale
również bracia, a nawet kolega jednego z nich. Pod koniec grze
zaczął przypatrywać się zastępca burmistrza Artur Murawski,
którego zatrzymały obowiązki i nie mógł uczestniczyć w rozgrywkach od początku.
Dziewczyny podziękowały swoim trenerem za całoroczną
pracę wręczając im opakowania „Ptasiego Mleczka” opatrzo-

6

Pokonać Wisłę kajakiem

lipca, mieszkaniec Ząbek, Tadeusz Szczesny rozpoczął spływ pneumatycznym kajakiem. Na pokonanie niemal 1000 km
(start z Oświęcimia do samego jej ujścia czyli do Gdańska) pan Tadeusz przeznaczył około trzech tygodni. - Będę płynął z innym kajakarzem poznanym przez internet. Nocować zamierzamy nad rzeką z dala od cywilizacji. Wszystko to, co do życia potrzebne,
będziemy mieli ze sobą w kajakach popakowane w worki wodoszczelne – mówił tuż przed wyjazdem nasz mieszkaniec.
Na tak długie rejsy decydują się tylko nieliczni. Wśród nich jest m.in. znany podróżnik Marek Kamiński, który pokonał Wisłę sztywnym kajakiem.
Życzymy powodzenia!
red.
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Burmistrz Miasta Ząbki informuje
o ogłoszeniu pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowych, położonych
w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia objętych
księgą wieczystą Nr WA1W/00023371/0,
stanowiących własność Miasta Ząbki.
Przetarg odbędzie się dnia 08.08.2013 r. (czwartek) w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego
10.
Nr
działki

Obręb

Powierzchnia
(m2)

25/1

0032, 03-08

650

25/2

0032, 03-08

650

Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w
działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej
drogę wewnętrzną.
25/3

0032, 03-08

885

Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w
działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej
drogę wewnętrzną.

Godzina
przetargu

Cena wywoławcza
(brutto)

Wadium

10:00

456 298,-

37 000,-

11:00

443 306,-

36 000,-

12:00

510 803,-

41 000,-

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
do dnia 5 sierpnia 2013 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 5109 744 do 748 w godzinach
pracy urzędu
Burmistrz Miasta Ząbki informuje o  ogłoszeniu
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki
ewidencyjne: nr 45/11 i nr 45/13 z obrębu 0047,
03-23 o łącznej pow. 560 m2, położonej w Ząbkach
przy ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00017954/6.
Przetarg odbędzie się dnia 06.08.2013 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 215 732 zł
				
- zawiera podatek VAT.
Wadium: 17 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 02.08.2013 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
pod zabudowę mieszkaniową lub usługowo – produkcyjną.
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 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 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu
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Informacja Burmistrza Miasta
Ząbki
o ogłoszeniu trzeciego przetargu
ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku
przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.
Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej
71,90m2, objęty księgą wieczystą nr WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza – 515.308,50 zł brutto.
Wadium – 41.895,00 zł; termin wpłaty wadium –
22.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 25.07.2013r., godz. 10.00.
Lokal położony na parterze 5-kondygnacyjnego budynku
w centrum Ząbek, w bliskim sąsiedztwie stacji PKP oraz
przystanku autobusowego. Wejście od strony pasażu
handlowego przy ul. Orlej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy
Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000
0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto
bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.
(22) 51-09-744/746.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego
przetargu ustnego
nieograniczonego na oddanie w
użytkowanie wieczyste części
nieruchomości gruntowej położonej
w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewid. nr 46/12, obręb 0009,01-09, o pow. 0,1460
ha, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00012315/0.
Cena wywoławcza – 1.109.000,00 zł brutto.
Wadium – 110.900,00 zł; termin wpłaty wadium –
26.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 31.07.2013r. o godz. 10.
Użytkowanie wieczyste:
Sposób zagospodarowania – przychodnia lekarska z
usługami towarzyszącymi.
Okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego –
45 lat.
Termin zagospodarowania – 4 lata od daty nabycia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank
Rzemiosła i Rolnictwa 61 8006 0000 0013 0462 2000
0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu
Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje
dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce
Przetargi) oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska
Polskiego 10, tel. (22) 51-09-744/746.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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www.zabki.pl

Wernisaż w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
14.06.2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach zorganizowano wernisaż prac
dzieci i młodzieży z Pracowni Rysunku i Malarstwa p. Bogusławy Ołowskiej z Miejskiego Domu Kultury w Ząbkach. Podczas otwarcia p. Bogusława Ołowska, opiekunka i mentorka młodych artystów, omówiła prezentowane prace, opowiedziała o swoich zajęciach z rysunku i malarstwa organizowanych dla różnych grup wiekowych.
Prezentowane prace wykonane przez dzieci i młodzież różnymi technikami malarstwa i rysunku zrobiły ogromne
wrażenie na przybyłych gościach. Była to okazja do poznania świata ich myśli i emocji, podziwiania ich pomysłów artystycznych oraz talentu.
Podczas wernisażu odbyło się przedstawienie literacko-muzyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły. Nasze
uczennice, finalistki konkursu poetyckiego „Odkrywamy Talenty

Przyszłości”: Julia Ciecierska kl. IVc, Agnieszka Chudziak kl.
Va, Weronika Kucharczyk kl. IVc, Gabriela Kędziora kl. Va, Julia
Remfeld kl. Va zaprezentowały własne wiersze, które wraz z wykonanymi przez Natalię Czaplę z kl. Vc, Helenę Wałachowską z
kl.IVb, Julię Wojtaszek z kl. IVb i Szymona Matuszaka z kl. IVb
piosenkami wprowadziły uczestników wernisażu w refleksyjny
nastrój i wzbudziły podziw.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca jest jak dotychczas jedyną w Ząbkach, której Ośrodek Rozwoju Edukacji
przyznał tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”, przyznawany placówkom oświatowym za podejmowane systemowe działania na
rzecz uczniów zdolnych.
Celem szkoły jest wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu
pasji, rozwijaniu swoich zainteresowań i talentów. Zorganizowana wystawa jest jedną z wielu inicjatyw na rzecz rozwoju i popularyzacji uzdolnień dzieci i młodzieży.
SP3
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