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Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a
siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgromadzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz radni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.
Uroczystość
Ewange−
Rok
XXI rozpoczęto odczytaniem fragmentu
27 kwietnia
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie
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KYOKUSHIN CUP SP2,
2012
którzy wystawili kila scenek ro−

przeplatanych
III Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar dzajowych
Burmistrza
Miastawystępami
Ząbki
21 kwietnia 2012 roku odbyła się dziesiąta edycja
KYOKUSHIN CUP. Patronat honorowy nad turniejem objęli:
Burmistrz Miasta Ząbki oraz Dyrektor MOSiR Ząbki. Organizatorem zawodów był Klub Sportów Walki KYOKUSHIN.
W turnieju rywalizowało 274 najlepszych zawodników
z polskich klubów karate kyokushin. Walki odbywały się w
wymagającej formule semi contact, w której wszystkie techniki
można wyprowadzać z maksymalną siłą. Najmłodsze dzieci od
4 roku życia uczestniczyły w lekko kontaktowej formule walki.
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach została
wypełniona po brzegi publicznością.
W turnieju wzięła udział trzydziestoosobowa reprezentacja
dzieci i młodzieży z Ząbek. W wyrównanej stawce najlepszych
polskich zawodników swoje kategorie wygrali: Damian Cholewicki, Bartek Cieślar i Bartek Kosieradzki. Brązowe
medale dla Ząbek zdobyli:
Paweł Kowalczyk, Karol
Narożniak i Marcin Cholewicki.
Puchary dla najlepszych
zawodników
ufundował
burmistrz Ząbek Robert
Perkowski oraz dyrektor
MOSiR Jacek Romańczuk.
Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał atrakcyjne
nagrody ufundowane przez:

muzycznymi. Program artystyczny
przygotowała klasa III A pod kierun−
Damian
Cholewicki na najwyższym
kiem wychowawczyni
p. Jolantypodium
Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.
Na zakończenie, z koncertem kolęd
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.
Dokończenie str. 8

MARTRANS, PROFUS, FRISE, GOWORK i MOTORSPORTS
POLSKA.
Turniej podsumował przygotowania zawodników Klubu
Sportów Walki KYOKUSHIN, którzy już w najbliższy weekend
będą walczyć o tytuł drużynowego Mistrza Polski Seniorów.
Więcej informacji, zdjęcia i pełne wyniki turnieju na www.
kswkyokushin.pl

Fotorelacja str 8
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Ząbki przystąpiły do kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!"
Lekkomyślność, brawura, brak
wyobraźni, nieostrożność kierowców
oraz pośpiech powodują, że każdego
roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 250 wypadków, w których ginie kilkadziesiąt
osób. Jeszcze więcej odnosi obrażenia,
które komplikują codzienne funkcjonowanie.
Ponieważ problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych dotyczy naszego miasta, Ząbki przystąpiły do kampanii społecznej Bezpieczny przejazd „ Zatrzymaj się i żyj”, organizowanej przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Kampania organizowana jest już od 2005 r i w tym

roku przypada jej VII edycja. Główny cel to zwiększenie świadomości
społecznej, dotyczącej bezpieczeństwa na przejazdach poprzez dotarcie
do jak największej liczby osób i przemówienie do ich wyobraźni. Skutkiem ma być oraz zmniejszenie ilości wypadków.
W ramach kampanii zostaną na terenie Ząbek rozpropagowane
plakaty i ulotki; w szkołach odbędą się prezentacje edukacyjne dla
dzieci i młodzieży.
Partnerami w kampanii są m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Minister Edukacji Narodowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Policja, Związek Harcerstwa Polskiego, Telewizja Polska, Polskie Radio "Jedynka", Clear Channel, onet.pl, Dziennik Gazeta
Prawna, Newsweek Polska.
Ząbki (I piętro, nad bankiem PeKaO). Jest nam miło
poinformować, że dzięki nowej siedzibie jesteśmy
w stanie zapewnić naszym Klientom obsługę w jednym miejscu, z możliwością rozmowy w warunkach
zapewniających ochronę informacji oraz bez ryzyka
stania na deszczu i mrozie.
Dzięki zmianie siedziby PGK w Ząbkach Sp. z o.o.
wypełniło również obowiązki dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Z dniem 26 kwietnia br. Interesanci Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. mogą
korzystać z usług Biura Obsługi Klienta oraz Kasy
Przedsiębiorstwa przy ul. Piłsudskiego 2, 05-091

Informujemy, że numery telefonów jak również
pozostałe dane rejestrowe Spółki nie ulegają zmianie.
Korespondencję prosimy kierować pod nowy adres.
W razie wątpliwości prosimy o korzystanie ze strony
www.bip.pgk.zabki.pl.

Spotkanie z Dobromirem ”Makiem” Makowskim w Parafii Św. Trójcy w Ząbkach
6.05.2012r. - godz. 19.00

Parafia Św. Trójcy w Ząbkach zaprasza na spotkanie z Dobromirem ”Makiem” Makowskim. Dobromir “Mak” Makowski, 29-letni pabianiczanin, autor projektu Rap Pedagogia. Podczas spotkania podzieli się swoją niezwykłą historią. „Mak” nie miał łatwego życia.
Wychował się w domu dziecka, brał narkotyki, kradł, powoli staczał się na dno… „Byłem
marionetką diabła. Takim pędzelkiem, którym malował sobie zły świat na ziemi. Wydawało
mi się, że robię dobre rzeczy, a z każdym dniem umierałem.”
Dziś jest innym człowiekiem. Pracuje jako pedagog w szkole oraz animator projektów
pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Nagrywa piosenki, jeździ po Polsce i opowiada
swoją historię, rapując.
Parafia Św. Trójcy w Ząbkach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ząbkach

wynajmie lokal usługowy o powierzchni 68 m 2 w centrum Ząbek, tuż przy Urzędzie Miasta Ząbki, cena
najmu do ustalenia.
Spółdzielnia posiada również inne lokale do wynajęcia
o różnej powierzchni, posiada również powierzchnię
elewacji do wynajęcia pod reklamę cena 40zł / m 2.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel:795566-500 w godzinach 9:00 - 17:00 lub adresem mail:
lukasz.buczynski@prosystemrp.pl
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.
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Ruszyła budowa ulicy 3-go Maja
13 kwietnia w Urzędzie Miasta Ząbki podpisana została
umowa na budowę ulicy 3-go Maja w Ząbkach. Przetarg
wygrała firma DOWBUD-C.
Burmistrz Robert Perkowski i prezes firmy Paweł Całka
złożyli podpisy na dokumencie w obecności wiceburmistrza Artura Murawskiego oraz kierownika Referatu Inwestycji Arkadiusza Powierży.
Budowa jest realizowana w ramach projektu „Kompleksowy
remont i budowa głównych dróg w Ząbkach -ETAP II”, który
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013, na które miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości
14 mln 645,31 tys. zł i jest ostatnią ósmą inwestycją z tego
projektu.
Do zakresu inwestycji należy budowa drogi wraz z
niezbędną infrastrukturą (chodniki, odwodnienie itp.). Budowa będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszej
kolejności będzie realizowany odc. Orla – Wyzwolenia, a
następnie Orla –Piłsudskiego. Mimo że to jedna droga odcinki

te znacząco się różnią, zarówno pod względem intensywności
ruchu, który się po nich przemieszcza, jak i przewidzianego
zakresu prac. Ponadto obydwa odcinki zostaną przedzielone
tunelem pod torami kolejowymi.
Prace w tereni rozpoczęto 24 kwietnia, a ich zakończenie
przewidziano w sierpniu br.
Joanna Wysocka

100 placów zabaw na 100 lat NIVEA

W dniu 11 kwietnia br. wiceburmistrz Artur Murawski podpisał
porozumienie w sprawie budowy placu zabaw w Parku im. Szuberta
w ramach organizowanej akcji „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”.
Podpisanie porozumienia jest finalizacją całego procesu zmierzającego
do budowy placu zabaw, który, przypomnijmy, powstanie dzięki
ogromnemu zaangażowaniu wielu mieszkańców Ząbek.
Obecnie powstają place zabaw w miejscowościach, których loka-

lizacje wygrały w I i II etapie konkursu (Ząbki wygrały plac w III
etapie). Przewidywany termin budowy to połowa maja. „Wyklikany” plac zabaw o powierzchni ok. 288 m2 będzie wyposażony w 14
różnego rodzaju zabawek (np. huśtawka wagowa, karuzela, małpi gaj)
przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wiosenna coraz bliżej

deweloperskie. Do takiej partycypacji już dochodziło np. gdy
powstawał Kaufland, czy w przypadku deweloperów.
Kolejną drogą, która może w ten sposób powstać jest ul.
Wiosenna. Deweloperzy, którzy wybudowali osiedla przy tej
ulicy wyrazili chęć dofinansowania całego procesu inwestycyjnego.
Miasto przygotowało już koncepcję projektu dla tej drogi.
Następnym krokiem będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji.
red.

Mimo ogromnych nakładów przeznaczonych na budowę
dróg w ciągu ostatnich kilku lat wciąż są olbrzymie potrzeby
w tym zakresie. Praktycznie jedynym sposobem na realizację
niektórych zadań drogowych w krótszym okresie czasu jest
dofinansowanie budowy dróg przez duże podmioty gospodarcze, które realizują swoje inwestycje na terenie miasta. Najczęściej należą do nich centra handlowe oraz firmy
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Starosta wołomiński posiadaczem karty mieszkańca "Jestem z Ząbek"
11 kwietnia br. Urząd Miasta Ząbki odwiedził starosta
wołomiński Piotr Uściński, aby odebrać kartę mieszkańca.

Przypomnijmy, iż karta „Jestem z Ząbek” przy współpracy
z SK bankiem - Partnerem Strategicznym akcji - jest naszym
podstawowym narzędziem w ramach akcji promującej meldowanie się w naszym mieście. Obecnie największą korzyścią posiadania karty jest darmowy przejazd autobusami linii „Ząbki-1”
i „Ząbki-2”, oraz zniżki nawet do 30 % z ponad 70 firmami,
które przystąpiły do akcji „Zniżka za dowód”.Jak zapewniają
władze miasta karta będzie rozbudowana o chip elektroniczny
dający nowe rozwiązania , chociażby utworzenia atrakcyjnego
cennika przy korzystaniu z Centrum Rekreacyjno- Sportowego
w Ząbkach, które aktualnie jest w trakcie budowy.
W chwili obecnej karty wydawane są zameldowanym
mieszkańcom od 7 roku życia, natomiast od maja z tego
przywileju skorzystać będą mogli niezameldowani mieszkańcy,
odprowadzający podatki do gminy Ząbki, składając deklarację
podatkową w Urzędzie Skarbowym w Wołominie.
Obecnie wydaliśmy ok. 7300 kart a zainteresowanie wciąż
jest duże.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do
utożsamiania się z naszą gminą. Karty wyrabiamy bezpłatnie w
urzędzie miasta, na pierwszym piętrze codziennie w godzinach
pracy.
Wystarczy przyjść z dowodem osobistym i zdjęciem - w przypadku braku fotografii wykonujemy ją na miejscu. Wypełniamy
jedynie krótki formularz.Wyrobienie karty trwa kilka minut, a
satysfakcja z jej posiadania - bezcenna.
Joanna Wysocka

Nowo otwarty

Gabinet
Stomatologiczny
RTG
dorośli i dzieci
Ząbki, ul.
Powstańców 26
(budynek poczty)
tel. 22 379 33 88

Pogotowie komputerowe

Oferujemy profesjonalne usługi komputerowe!






Usuwamy szkodliwe programy: wirusy, trojany itp.
Konserwujemy i rozwiązujemy problemy związane z
systemem WINDOWS oraz LINUX
Naprawiamy zepsute komputery
Zajmujemy się konfiguracją sieci komputerowych
oraz podziałem INTERNETU na wiele komputerów
Odzyskujemy dane, utracone w przypadku awarii
systemu WINDOWS

tel. 883-147-633
www.koscomp.pl

“BULI”

USŁUGI
PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek
Ząbki
Wywóz odpadów budowlanych kontenerami
KP-5 oraz KP -7
tel. 509 – 136 – 967
888 - 424 - 715

USŁUGI
DEKARSKIE
-montaż połaci dachowych
-sprzedaż materiałów dachowych (dachówka, blachodachówka, okna dachowe,
orynnowanie)

Oferujemy fachowe
wykonawstwo
Atrakcyjne ceny!
Tel. 606-657-501
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SPOŁECZEŃSTWO
Prestiżowe spotkanie Burmistrza z Dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie
co słychać

11 kwietnia 2012 roku z dyrektorem Teatru Wielkiego Opery Narodowej Waldemarem Dąbrowskim spotkał się burmistrz Ząbek Robert Perkowski.
W wizycie uczestniczyli także: burmistrz Kobyłki Robert Roguski, wiceburmistrz Piotr Grubek, prezes SK banku Jan
Bajno, wiceprezes Elżbieta Kubuj oraz organizator spotkania Andrzej Lek. Spotkanie odbyło się w Teatrze Wielkim. Podczas spotkania Waldemar Dąbrowski zaproponował burmistrzom nawiązanie
współpracy. Burmistrzowie przyjęli propozycję, która zostanie
omówiona szczegółowo podczas wizyty Waldemara Dąbrowskiego
w Ząbkach i Kobyłce. Dyrektor Teatru Wielkiego-Opery Narodowej
pokazał gościom dyplomy i nagrody przyznane przez znakomite i
znane osobistości z całego świata m.in. królową Anglii Elżbietę II.
Poinformował gości o ostatnich wielkich premierach, które ostatnio odbyły się w Teatrze Wielkim. Uczestnicy spotkania otrzymali
dyrektorskie zaproszenia na spektakle i premiery do teatru. Na
zakończenie spotkania wszyscy goście w towarzystwie Waldemara

Dąbrowskiego zwiedzili Teatr Wielki, który, jak informował dyrektor, jest największym tego typu obiektem na świecie.

Honorowe wyróżnienie

Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” byłemu premierowi
Jarosławowi Kaczyńskiemu wręczył w Krakowie przewodniczący
Kapituły medalu Ryszard Walczak.
W drugą rocznicę pogrzebu śp. Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii pochowanych na Wawelu w
Krakowie, odbyła się uroczysta konferencja w Filharmonii Krakowskiej zorganizowana przez Ruch im. Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego.
Podczas tej konferencji ksiądz dziekan Stanisław Kuć z Radzymina odczytał skład Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”,
zaś Ryszard Walczak, prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci
Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki poinformował zgromadzonych, że medal „Zło dobrem Zwyciężaj” przyznawany jest od 1998
roku, a wśród wielu osobistości wyróżnionych, w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego, 11 czerwca 2010 r. wyróżniony nim został śp.
Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią. Zaś w listopadzie
2010 r. z udziałem p. Andrzeja Melaka wyróżniono nim także śp.
generała Andrzeja Błasika, medal odebrała wówczas jego małżonka
p. Ewa Błasik. Za życia jeszcze w 2009 r. medal przyjął Prezydent RP
na uchodźstwie śp. Ryszard Kaczorowski i śp. minister Władysław
Stasiak oraz o. Józef Joniec z Zakonu Pijarów.
Następnie przewodniczący Kapituły Ryszard Walczak odczytał
intencję Kapituły: „za szerzenie pamięci o męczennikach, bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służących Bogu
i Ojczyźnie, w imieniu komitetu i osobistości dotychczas
wyróżnionych, Kapituła przyznała Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj
Panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, „niezłomnemu
Rycerzowi Rzeczypospolitej Polskiej”.
Skład Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” w osobistościach
podpisanych na dyplomie przekazanym wraz z medalem b. Premierowi RP Jarosławowi Kaczyńskiemu:
Przewodniczący Kapituły Ryszard Walczak, Wiceprzewodniczący
Jan Marczak, Józef Popiełuszko – starszy brat Ks. Jerzego i Alfreda Popiełuszko bratowa Ks. Jerzego, Ks. Stanisław Małkowski,
O. prof. Feliks Folejewski – Pallotyn, Ks. Prałat Józef Maj, O. Eustachy Rakoczy – Paulin Klasztoru Jasnej Góry w Częstochowie, Ks.
Dziekan Mieczysław Stefaniuk – Dekanat Zielonki, Ks. Jan Andrzejewski – Dekanat Kobyłki, Ks. Stanisław Kuć – Dekanat Radzymina, Ks. Prałat Edward Żmijewski – Rembertów, Ks. Prałat Tadeusz Karolak – Ząbki, Ks. Prałat Zdzisław Gniazdowski – Dobre,
Ks. Kanonik Edward Kowara – Ząbki, O. Jerzy Garda – Misjo-
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narz, Julita Świerszcz Wieczyńska – producent filmu „Popiełuszko”,
Rafał Wieczyński – reżyser filmu „Popiełuszko”, Pani Generałowa
Ewa Błasik, Jan Pietrzak – twórca artystyczny, Halina Łabonarska
– Aktorka, Anita Gargas – Redaktorka, Andrzej Melak – Prezes
Komitetu Katyńskiego, Jan Waś – Wiceprezes Kręgu Pamięci Narodowej, Sławek Melak – Komitet Katyński, Andrzej Zych – Redaktor
naczelny miesięcznika „Patria” , Andrzej Michalik – Radny Powiatu
Wołomin, Jan Kasprzyk, Zuzanna Kurtyka, Halina Wassermann,
Małgorzata Wassermann.
„To zaszczytne wyróżnienie przyjmuję ze wzruszeniem i
zobowiązaniem” - stwierdził Jarosław Kaczyński, dodając, że pokaże
je matce, ale też w jakimś sensie bratu.
Po tej wzniosłej uroczystości w Filharmonii Krakowskiej uczestniczyliśmy z Księdzem Stanisławem Kuciem w
wieczornym nabożeństwie w intencji śp. Pary Prezydenckiej
Marii i Lecha Kaczyńskich w Katedrze Wawelskiej, a następnie
przemaszerowaliśmy z kilkoma tysiącami zgromadzonych pod
Krzyż Katyński i na Rynek Krakowski.
W imieniu w/w Kapituły i Komitetu, pragnę złożyć serdeczne
podziękowanie naszemu Posłowi z Ząbek Panu Jackowi Sasinowi za
umożliwienie nam przekazania „Medalu Zło Dobrem Zwyciężaj”
Panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w tak wzniosłej i uroczystej oprawie. Bóg zapłać!
Ryszard Walczak Przewodniczący Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci
Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki Radny Powiatu Wołomin
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Za uszkodzony samochód na dziurawych drogach pieniądze po miesiącu
Zima już za nami, przed nami slalom po uszkodzonych drogach,
pełnych dziur i zapadlin, gdzie bardzo często dochodzi do uszkodzenia samochodu. Nie musimy takich napraw ponosić tylko z własnej
kieszeni, mamy prawo dochodzić odszkodowania za poniesione szkody.
Jak należy postępować, aby uzyskać pieniądze za uszkodzony samochód
na dziurawych drogach. Najmniejszy problem jest w przypadku uszkodzenia samochodu na drogach których zarządcą jest GDDKiA lub
też kiedy zarządca drogi na której samochód został uszkodzony jest
ubezpieczony. Aby uzyskać odszkodowanie za uszkodzony samochód,
należy wezwać policję na miejsce zdarzenia, dopilnować, ażeby została
sporządzony przez policję protokół na tą okoliczność, dobrze jest też
wykonać zdjęcie uszkodzonego samochodu oraz miejsca, gdzie do
takiego uszkodzenia doszło. Następnie wypełnić wniosek o odszkodowanie, określając rodzaj uszkodzenia (pojazdu lub utraty zdrowia) i
zgłosić się do zarządcy drogi. Warto przy tym pamiętać, iż rozpatrzenie

pisma powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia pisma. Od
niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela przysługuje nam odwołanie. Na
złożenie odwołania od niekorzystnej decyzji mamy też 30 dni. Jeżeli
poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji, może w celu uzyskania
odszkodowania wykorzystać drogę sądową. Pozostaje również droga
sądowa w przypadku, gdy uszkodzenie samochodu nastąpiło na drodze
powiatowej lub gminnej, gdzie zarządzający taką drogą nie był ubezpieczony. W takich przypadkach kierowcy pozostaje tylko droga sądowa
i tu należy się spodziewać iż postępowanie sądowe potrwa o wiele
dłużej. Istotne jest też to, iż czekając na decyzję poszkodowany może
oddać samochód do naprawy w dowolnym warsztacie a nie trzymać
uszkodzonego auta na parkingu. Odszkodowanie kierowca powinien
otrzymać najpóźniej w ciągu miesiąca.
Radny Andrzej Chibowski

Małe jest piękne oraz koncert „kolekcjonera wspomnień”
„Małe jest piękne” to tytuł wernisażu, który odbył się w minioną
sobotę, 21 kwietnia, w Galerii „Orla” Miejskiego Ośrodka Kultury
w Ząbkach. Na wystawie można było zobaczyć zanikający już gatunek sztuki, jakim jest miniatura.
Jest to odrębny gatunek ze względu na niewielki format i sposób
wykonania: farby kładzie się punktowo, prawie suchym pędzlem.
Maluje się głównie akwarelami i gwaszem, laserunkowo i kryjąco.
Miniatury wykonuje się na papierze, kartonie, jedwabiu, kości
zwierzęcej lub pergaminie zwierzęcym oraz na płytkach metalowych i drewnianych. Na wystawie można było zobaczyć prace malarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Malarzy Miniaturzystów,
takich jak: Maria Żmuda, Maria Rejzner, Zofia Porayska - Zielińska,
Wanda Morycińska - Zajdel, Lidia Włodarska - Zdzieszyńska, Marcin
Kowalski, Roman Barnat, Włodzimierz Kukliński oraz nieżyjącej już
autorki Barbary Kowalskiej.
Wystawie towarzyszył recital balladowo - gitarowy Romana
Ziemlańskiego w hołdzie Bułatowi Okudżawie. Jak się okazało
Ziemlański osobiście znał Okudżawę, stąd pomysł na tytuł wystawy
„Kolekcjoner wspomnień”. Słuchacze, po obejrzeniu wystawy, przy

kieliszku wina mogli kontemplować nie tylko utwory Okudżawy,
ale również muzykę hiszpańską, których zarówno Ziemlański, jak i
Okudżawa byli wielbicielami.
Iwona Potęga

UCHWAŁY „ŚMIECIOWE” W ZĄBKACH – JESZCZE NIE TERAZ
Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Ząbki
(17 kwietnia 2012 r. g. 15.00) głosowałem
za wycofaniem z porządku obrad projektów
"uchwał śmieciowych", które już po raz kolejny w
przeciągu ostatnich kilku miesięcy zaproponował
Urząd Miasta.
Argumentuję to tym, iż jeszcze Sejmik
Województwa Mazowieckiego nie uchwalił
wymaganej uchwały do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Opadami.
Nie można, więc, ustalić stawek obciążających Mieszkańców skoro
nie znane są podstawy ani nie wiadomo jak będzie wyglądał Region.
Regionem Gospodarki Odpadami Komunalnymi będzie obszar liczący
co najmniej 150.000 ludzi, choć dopuszczalne będzie także wskazanie
jako Regionu jednej gminy liczącej powyżej 500.000 mieszkańców. Poza
Region nie będzie można wywozić odpadów komunalnych z danego
Regionu. Podział kraju dopiero zostanie formalnie przeprowadzony
w ramach Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami. Nie wiemy
również w tej chwili, gdzie będą i jakie są Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Takimi Instalacjami będą zakłady
zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do

przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez
co najmniej 120 000 mieszkańców.
Mamy tu do czynienia z brakiem podstawowych szczegółów. Projekty uchwał można przygotować, ale nie ma racjonalnej przesłanki, by je
uchwalać. Gmina podejmując takie kroki nie wie, ile będzie ją kosztował
cały system, bo koszty składowe systemu bazują na następującej wiedzy:
jak będzie wyglądał Region, gdzie będą umiejscowione i ile będzie Instalacji, gdzie będzie się znajdowało składowisko na odpady posortownicze. Nie mając takiej wiedzy nie można ustalić stawki, bo, tak
naprawdę niewiadomo jakie środki będą nam potrzebne? W ramach sytemu trzeba stworzyć punkty gromadzenia odpadów problematycznych, zatrudnić ludzi lub powołać jednostkę do zarządzania i
oczywiście wprowadzić selektywną zbiórkę (to akurat już jest) i wtedy
system ma się finansować.
Z moich informacji wynika, iż radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego zajmą się Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami
w połowie 2012 roku. Biorąc to wszystko pod uwagę, według mnie za
wcześnie jest na wprowadzanie takiej uchwały w Ząbkach, nie mając
powyższej wiedzy.
Tomasz Kalata Radny Miasta Ząbki
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Cała Polska czyta dzieciom – Pan Burmistrz też…

W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się
niezwykłe spotkanie z burmistrzem Robertem Perkowskim, który został zaproszony
przez uczniów z klasy Ia w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”.
Dzieciaki na początek odgadywały,
jaki skarb przyniósł ze sobą Gość w małej

skrzyneczce. To była książka, która - jak
później dowiodły - ma uczyć, bawić,
pocieszać i nawet jednoczyć rodzinę.
Dzieci wspaniale opowiadały o tym, czym
jest dla nich książka, pomagając sobie
przygotowanymi skojarzeniami np.: książka
to podróż, dom, wypoczynek. W efekcie

udało im się ułożyć hasło, które brzmiało:
„ZAPRASZAMY PANA BURMISTRZA
DO CZYTANIA”.
Następnie burmistrz przeczytał fragment książki Grzegorza Kasdepke „Kacperiada - opowiadania dla łobuzów i nie
tylko”. Uczniowie z zainteresowaniem
słuchali historii o małym Kacperku i jego
zabieganym tacie.
Na zakończenie spotkania dzieci rozmawiały z Gościem o jego ulubionych książkach, o tym, czy lubi czytać
i jaką literaturą się interesuje. Pan burmistrz odpowiadał z wielkim entuzjazmem
i przekonywał, że naprawdę warto czytać.
Dodatkową atrakcją dla uczniów był
pamiątkowy wpis, którego dokonał nasz
Gość. Każdy uczestnik spotkania otrzymał
dedykację z własnoręcznie wykonaną
ilustracją. Okazało się, że burmistrz nie
tylko potrafi pięknie czytać, ale też bardzo
ładnie rysuje.
Dzieciaki ze świetlicy szkolnej oraz z
klasy Ia dziękują Panu Burmistrzowi za
wspaniałe spotkanie.
Wychowawczyni klasy Ia
Ewa Stolarska

PP3 „SKRZAT” w
W marcu, w bieżącego
roku, Publiczne Przedszkole nr
3 rozpoczęło przygodę z programem eTwinning. Inspiracją
do współpracy naszego przedszkola z placówkami europejskimi
za pośrednictwem mediów elektronicznych, był udział Agnieszki
Neüff i Ewy Macuba w konferencji: „Praca zespołowa nauczycieli
w projektach europejskiej współpracy szkół”. Zarejestrowałyśmy
naszą placówkę w programie eTwinning i podjęłyśmy projekt
z partnerem z Turcji. Do projektu przyłączyły się jeszcze inne
państwa: Słowacja, Rumunia, Litwa, Anglia. Jesteśmy pierwszym
przedszkolem w powiecie wołomińskim, które bierze udział w
projekcie programu eTwinning. Inicjatywę tą wspiera Pani Dyrektor Jolanta Salak. Inspiracją do działań w tym programie jest chęć
współpracy międzynarodowej. Chcemy pokazać dzieciom, że są
różne możliwości korzystania z Internetu i z komputera, że istnieje możliwość nawiązywania kontaktów z dziećmi z innych państw
Europy bez wyjeżdżania z kraju. Główne cele projektu to:
• nawiązanie przyjaźni między szkołami, przedszkolami w Europie,
• wzbogacenie wiedzy oraz utrwalenie wiadomości o naszym
kraju,
• przybliżenie dzieciom innych krajów Europy.
Do współpracy, z naszymi partnerami zagranicznymi,
zaangażowały się nauczycielki i dzieci z grup: V - czterolatki, VII
i XIII – pięciolatki. Projekt ten zakończy się w czerwcu, ale nasza
przygoda z eTwinningiem na pewno nie.
Ewa Macuba

9

co słychać

EDUKACJA

Ciekawe spotkania w SP2

W ramach cyklu zajęć „Dorośli mają swoje problemy”
uczniowie klasy IIIa SP nr2 mieli okazję gościć rodziców
wykonujących ciekawe, odpowiedzialne, a czasem niebezpieczne zawody.
Pierwszym zaproszonym gościem była sędzina p. Magdalena Gałązka, która opowiadała uczniom o swojej pracy, o tym
jak wiele trudu i długich lat nauki potrzeba, aby wykonywać
ten zawód oraz jak ważna jest decyzja, którą podejmuje,
wydając wyrok w sprawie oskarżonych. Dzieci miały okazję
zobaczyć i przymierzyć strój sędziego oraz poznać przedmioty, które wykorzystywane są podczas rozprawy sądowej.
Nie obyło się też bez wesołych historyjek, a pytań zadawanych
przez uczniów nie było końca.
Kolejnym gościem był pilot polskich linii lotniczych „Enter
air” pan Michał Czaplicki. Oprócz wspaniałych opowieści o zawodzie pilota, uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną
pokazującą różnorodne samoloty i przepiękne zdjęcia wykonane z kokpitu maszyny. Całości dopełnił poczęstunek serwowany przez córkę pana Michała –Alicję, która ubrana w
strój swojej mamy stewardesy częstowała dzieci słodkimi
upominkami.
Niemało atrakcji dostarczyła nam też wizyta zawodowego żołnierza p.Dariusza Szymańskiego, pracownika BOR-u.
Uczniowie usłyszeli, jakie problemy mają młodzi żołnierze w
pierwszych latach służby, ile ciężkiej pracy, charyzmy i odwagi potrzeba wykonując ten zawód. Pan Szymański zachwycił
nas swoją sprawnością fizyczną i pasją do muzyki. Grając
na trąbce piosenki i sygnały wojskowe wprowadził nam
wojskowy mores. Zobaczyliśmy mundur galowy, a uczniowie
mogli przymierzyć strój polowy.
Wszystkie spotkania przebiegały w fantastycznej atmosferze i sprawiły uczniom wiele radości. Dziękujemy rodzicom za
wspaniałą współpracę i czekamy na dalsze spotkania.
wych. Jolanta Gut

Wyróżnienia dla ząbkowskich dzieciaków
Podczas Powiatowego Festiwalu o Zdrowiu Wołomin 2012, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, w dniu
19 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, wśród przedszkoli i
szkół z terenu powiatu wołomińskiego wystąpiły także dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 1 „Zielony Dinek” w Ząbkach, Publicznego Przedszkola nr
3 „Skrzat” w Ząbkach, Niepublicznego Przedszkola „Smyk” w Ząbkach, a
także z Zespołu Szkół Katolickich w Ząbkach. Aby wziąć udział w festiwalu,
trzeba było wymyślić piosenkę o zdrowiu, stworzyć do niej choreografię,
przygotować kostiumy i rekwizyty oraz cały występ. Wszystkie dzieci biorące
udział w festiwalu otrzymały nagrody i dyplomy. Ząbkowskie przedszkolaki
otrzymały również nagrody i wyróżnienia. Gratulujemy!
IP
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„Zło dobrem zwyciężaj”

W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach im. ks. Jerzego
Popiełuszki w dniu 19 kwietnia obchodziliśmy uroczyście V rocznicę
nadania imienia szkole.
Uroczystość rozpoczęto mszą św. w Kościele Miłosierdzia Bożego
w Ząbkach, którą celebrował ks. Andrzej Kopczyński, proboszcz Parafii
Miłosierdzia Bożego.
Po mszy, goście przeszli do gimnazjum, gdzie miała miejsce druga
część uroczystości.
Rozpoczęła się wejściem pocztów sztandarowych ze szkół
ząbkowskich: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Franciszka Kleberga, Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Szkoły Podstawowej nr 3
im. Małego Powstańca, Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz ze Szkoły
Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach. Później nastąpiło
kolejno podniesienie flagi, odśpiewanie hymnu Polski, wystąpienie delegacji uczniów w celu złożenia kwiatów pod tablicą patrona szkoły oraz
odprowadzenie pocztów sztandarowych.
Dyrektor szkoły Małgorzata Zyśk powitała zebranych, wśród
których byli m.in.: ks. Andrzej Kopczyński - proboszcz Parafii
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, ks. Tadeuszem Bożełko - proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, który
jest kustoszem Sanktuarium Jerzego Popiełuszki, ks. Tadeusz Machaj
z Parafii Najświętszej Marii Panny z Kumieska (nieopodal Lisek), starosta wołomiński Piotr Uściński, ząbkowscy radni: Zofia Dąbrowska,
Agnieszka Gmitrzuk, Paweł Boboży, Grzegorz Siwek, sekretarz Miasta Ząbki Patrycja Żołnierzak, kierownik Referatu Oświaty UM Ząbki
Ewa Wiśniewska, profesor Jan Żaryn, Katarzyna Soborak – notariusz w
procesie beatyfikacyjnym, zajmująca się obecnie archiwum i muzeum
ks. Popiełuszki na Żoliborzu, Mirosława Piasecka – Galas - dyrektor
Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie, Anna Narowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J.
Popiełuszki w Liskach, dyrektorzy ząbkowskich szkół i przedszkoli,
nauczyciele przedstawiciele rady rodziców i uczniowie.
Następnie dyrektor Zyśk przekazała głos profesorowi Janowi
Żarynowi, wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, który wygłosił wykład o kulisach procesu oprawców
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Głównym celem wystąpienia było pokazanie jak śmierć ks. Jerzego
odcisnęła się na ówczesnej władzy komunistycznej, która jak się szybko
okazało, będzie miała więcej problemów ze świętej pamięci księdzem
Jerzym niż ks. Jerzym za życia.
Natomiast ks. proboszcz Andrzej Kopczyński przypomniał, że
męczeństwo ks. Jerzego zostało udokumentowane przez proces, więc
ks. Jerzy nie mógł umierać kierując się nienawiścią do swoich oprawców
- komunistów. Byłoby to niechrześcijańskie i stanowiłoby przeszkodę
do wyniesienia go na ołtarze. „Zło dobrem zwyciężaj” , to dewiza ks.
Popiełuszki, przypomniał proboszcz. Życzył wszystkim, aby problemy
tego świata nie były rozwiązywane przy pomocy przemocy i agresji.
Siłą, która buduje jest miłość i ją należy odnaleźć – powiedział na
zakończenie wystąpienia.
Zaś starosta Piotr Uściński poinformował, że miał zaszczyt osobiście
poznać ks. Jerzego będąc dzieckiem. Opowiedział także o tym jak był
miesiąc temu w Budapeszcie z okazji obchodów dni przyjaźni polsko – węgierskiej i burmistrz tego miasta zaprosił go do wmurowania
kamienia węgielnego pod dzwonnicę, która ma być poświęcona właśnie
księdzu Jerzemu Popiełuszce. Jest to dowód , że ks. Jerzy jest znany nie
tylko w Polsce – powiedział starosta. Przypomniał, że naród węgierski
ma podobną historię do polskiej. Dodał, że należy się cieszyć tym, że
Węgrzy pamiętają o ks. Popiełuszce.
Natomiast sekretarz Patrycja Żołnierzak przypomniała, że ks.
Popiełuszko uczył nas przede wszystkim miłości i że należy o tym

pamiętać nie tylko podczas uroczystości, ale na co dzień.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 Małgorzata Zyśk
przypomniała dlaczego grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice
wybrali ks Jerzego na patrona szkoły. - Wynikało to z chęci kierowania
się w życiu prawdami moralnymi głoszonymi przez księdza Jerzego i
wychowania młodzieży właśnie w duchu tych prawd. Ksiądz Jerzy
jako godny naśladowania może być wzorem dla przyszłych i obecnych
pokoleń – mówiła dyrektor. - Jest honorowym obywatelem miasta
Ząbki. Był to świadek nadziei na poprawę losu Ojczyzny w trudnych
latach 80 - tych XX wieku, wspierając wszystkich, którzy marzyli o
wolnej i sprawiedliwej Polsce, którzy odkryli piękno odpowiedzialności
za wspólne dobro – informowała dyrektor. Jego nauczanie ma wymiar
społeczny a homilie przepojone są głębokim patriotyzmem. Przytaczał
on prawdy, które popierał Pismem Świętym i wypowiedziami papieskimi. Do grobu ks Jerzego już od 27 lat przybywają pielgrzymi pragnący
oddać mu hołd, gdyż bronił on ludzkiej wolności, godności i prawdy. Z
jego życia i śmierci płyną kazania dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń,
aby kochać prawdę bez lęku i czynić sprawiedliwość z miłości.
Minęło 5 lat od momentu, kiedy gimnazjum przyjęło imię ks. Jerzego Popiełuszki. Od tego czasu patron został wyniesiony na ołtarze i
uznany przez kościół za męczennika, który oddał życie za prawdę, wiarę
i umiłowanie wolności.
Następnie ks. proboszcz Tadeusz Bożełko wraz z Katarzyną Soborak wręczyli dyrektor gimnazjum Małgorzacie Zyśk pamiątkowy obraz
z wizerunkiem księdza Jerzego.
Katarzyna Soborak przypomniała m.in. słowa księdza Jerzego
„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą, wyrażać miłość i szacunek gdy go nie ma, modlić się gdy inni przeklinają”.
Ponieważ w związku z piątą rocznicą nadania szkole imienia został
ogłoszony wśród uczniów konkurs na prezentację multimedialną „Mój
patron”, dyrektor Małgorzata Zyśk poinformowała o jego wynikach.
Wyróżnienia otrzymały: Patrycja Nasiadko z klasy II f i Karolina Rudnik z klasy II b, 3 miejsce – Klaudia Grzelak z III e, II miejsce Mateusz
Dziedzic z III a, zaś I miejsce zajęła Małgorzata Pląsek – uczennica klasy
I d. Małgorzata przedstawiła wykonaną przez siebie prezentację w towarzystwie koleżanki z klasy Aleksandry Ośkiewicz.
Następnie dyrektor zaprosiła wszystkich na część artystyczną
przygotowaną przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem instruktora
teatralnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach – Anny Kozioł oraz
nauczycieli gimnazjum Jadwigi Żaboklickiej.
Młodzież z koła teatralnego w Miejskim Ośrodku Kultury w
Ząbkach, wraz z zespołem „Forte” i uczniami z PG2 w pięknym stylu
wykonała tematyczny montaż słowno – muzyczny, prezentując talent,
nieprzeciętne umiejętności i wysoki poziom artystyczny.
Na koniec dyrektor Małgorzata Zyśk zaprosiła do zapoznania się
z ekspozycją poświęconą postaci błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki.
Iwona Potęga
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Festiwal Piosenki Ząbki 2012
REGULAMIN:
ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
I. UCZESTNICY FESTIWALU:
W festiwalu mogą wziąć udział uczniowie z terenu powiatu
wołomińskiego
grupa I - uczniowie szkół podst., klasy 1 - 3
grupa II - uczniowie szkół podst., klasy 4 - 6
grupa III - uczniowie klas I - III gimnazjum
II. ZASADY UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego
mieszczącego się w poniższych kryteriach:
Piosenka w języku polskim, w interpretacji własnej wykonawcy solisty /Eliminacje - a-capella lub z akompaniamentem własnym na
dowolnie wybranym instrumencie
Finał - jak wyżej lub z podkładem muzycznym (półplayback)/.
UWAGA !!!
Każdy uczestnik festiwalu może wystąpić tylko jeden raz.
Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mogą brać udziału
w kolejnych zmaganiach konkursowych. Zapraszamy do wystąpienia
poza konkursem.
Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, że jury zaleci jego zmianę/.
XI POWIATOWY KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ
ZĄBKI 2012
POD PATRONATEM STAROSTWA WOŁOMIŃSKIEGO
IDEA I CELE KONKURSU:
Do kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Ząbki, których
inicjatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, dołączyła w
roku 2000 nowa impreza: KONKURS MUZYKI ELEKTRONICZNEJ.
W zamyśle organizatora miała być ona wydarzeniem spektakularnym, wykraczać swym zasięgiem poza granice gminy a w założeniach
kreować idee porozumienia, współpracy i wymiany doświadczeń w
środowiskach krzewiących kulturę. Tak też się stało. W drodze Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury powiatu wołomińskiego
konkurs uzyskał wyjątkową rangę. Uhonorowano go patronatem
Starostwa Wołomińskiego. W roku 2006 konkurs rozszerzono o
kategorię gitary klasycznej. Dobra współpraca gwarantuje realizację
zamierzonych celów. Są nimi:
- Możliwość przedstawienia osiągnięć różnych środowisk twórczych w powiecie wołomińskim zajmujących się upowszechnianiem
gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej.
- Stworzenie szansy prezentacji dla uczących się indywidualnie.
- Promocja wybitnie uzdolnionych instrumentalistów.
- Propagowanie gry na instrumentach w środowisku gmin powiatu wołomińskiego.
- Integracja środowisk kultury muzycznej na szczeblu powiatu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego uczestnictwa w X Powiatowym Konkursie Muzyki Elektronicznej.
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
WSPÓŁORGANIZATORZY - Starosta Powiatu Wołomińskiego
Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu
Wołomińskiego
I. ZASADY UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dwóch utworów instrumentalnych w jednej z dwóch kategorii instrumentalnych:
1.Keyboard - z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentów lub bez (pianino elektroniczne, organy, syntezator).
2.Gitara

12

www.zabki.pl

Minimalna wymagana ilość uczestników w danej grupie wiekowej
- 7 osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w
Regulaminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na
przebieg konkursu/.
III. OCENA I NAGRODY:
- Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.
- Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
- Zwycięzcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX.
IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Eliminacje odbędą się 12.05.2012r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8.
Finał odbędzie się 26.05.2012r., godz. 10:00 w sali widowiskowej
MOK, ul. Orla 8.
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NALEŻY DOKONAĆ DO DN.
8.05.2012r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ul. Słowackiego
10.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY MOK CODZIENNIE W GODZ. 10.00 - 17.00, TEL. 781 64 30
Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku
uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych
Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.
II. UCZESTNICY KONKURSU:
grupa I - uczniowie szkół podst., klasy 1 - 3
grupa II - uczniowie szkół podst., klasy 4 - 6
grupa III - uczniowie szkół ponadpodstawowych
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
I etap: Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone przez Ośrodki
Kultury biorące udział w konkursie. Podczas eliminacji wyłonionych
zostanie sześciu uczestników /po jednym z każdej kategorii instrumentalnej i grupy wiekowej/, którzy będą brali udział w finale
konkursu. W przypadku, gdy na terenie danej gminy nie będzie
którejkolwiek grupy wiekowej lub kategorii instrumentalnej, można
zwiększyć ilość uczestników w innej grupie lub kategorii (łącznie z
gminy max. 8 osób).
Wyniki eliminacji należy przesłać na kartach zgłoszeń do
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, ul. Słowackiego 10, do dn.
30 kwietnia 2012 r.
II etap: Finał Konkursu odbędzie się 19 maja 2012 r. o godz. 10:00
w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach przy ul. Orlej 8
UWAGA !!!
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w
Regulaminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na
przebieg konkursu/.
IV. OCENA I NAGRODY:
Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności instrumentalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację, umiejętność wykorzystywania dostępnych opcji i wariacji danego instrumentu oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu zapewnia
organizator. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Organizator finału zapewnia:
- zestaw aparatury nagłaśniającej
- możliwość podłączenia własnego sprzętu.
Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku
uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych
Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w
lokalnej prasie.
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Wojewódzki awans Ząbkovii
18 kwietnia, na boisku DOSiR Praga Północ w Warszawie
rozegrane zostały eliminacje okręgu warszawskiego XVII Turnieju
im. Marka Wielgusa. Do eliminacji zgłoszonych zostało 8 drużyn,
które podzielone zostały na dwie grupy rozgrywkowe.
Grupa A:
MUKS Praga Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie
UKS Ząbkovia Ząbki II
Grupa B:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach
UKS Ząbkovia Ząbki I
Szkoła Podstawowa Świętego Franciszka w Warszawie
Drużyna: "Wściekłe Króliczki"
W związku z niestawieniem się na turniej drużyny "Wściekłych
Króliczków" ustalono, iż w ich miejsce zagra drużyna MUKS Praga
Warszawa II, która nie będzie klasyfikowana.
Skład drużyny UKS Ząbkovia Ząbki I:
Paulina Bernasiuk
Małgorzata Ciężarek
Zuzia Filipkowska
Wiktoria Karczewska
Dominika Łęczycka
Marysia Retajczyk - Strus
Natalia Szybisz
Aleksandra Szymor
Zuzanna Szymor
Natalia Wróbel (bramkarka)
Skład drużyny UKS Ząbkovia Ząbki II:
Patrycja Bartosiewicz (bramkarka)
Gabrysia Iwanowska
Zuzia Jankowska
Ola Kowalska
Ada Krawczyk
Karolina Madoń
Kasia Myślińska
Wiktoria Pacorek
Julia Remfeld
Angelika Wesołek
Jako pierwsze do piłkarskich zmagań przystąpiły młodsze (wiekiem i stażem) zawodniczki Ząbkovii (UKS Ząbkovia Ząbki II), które
pokonały 1:0 Szkołę Podstawową nr 1 w Wyszkowie (bramka: Wiktoria
Paciorek).
Ząbkovia I w pierwszym meczu spotkała się z drużyną Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Nasze dziewczęta wygrały 9:0 (bramki: Marysia Retajczyk - Strus - 4, Wiktoria Karczewska- 2, Dominika Łęczycka
- 2, Paulina Bernasiuk - 1).
W drugim meczu drużyna UKS Ząbkovia Ząbki II uległa 0:18
dziewczętom z MUKS Praga Warszawa.
Ząbkovia I drugi pojedynek rozegrała z MUKS Praga Warszawa II,
nasze dziewczęta wygrały ten mecz 4:2 (bramki: Marysia Retajczyk Strus - 3, Paulina Bernasiuk - 1).
W ostatnim meczu grupowym zawodniczki Ząbkovii II uległy 0:4
drużynie Szkoły Podstawowej nr 209 w Warszawie.

Po zakończeniu rozgrywek eliminacyjnych drużyna UKS Ząbkovia
I, która wygrała wszystkie mecze zajęła I miejsce w grupie B, a drużyna
UKS Ząbkovia Ząbki II (z jedną wygraną) została sklasyfikowana na
miejscu III.
Zgodnie ze schematem rozgrywek nasze dziewczęta czekały mecze
z MUKS Praga Warszawa, która zajęła I miejsce w grupie A oraz ze
Szkołą Podstawową nr 1 w Ząbkach (III miejsce w grupie B).
Jako pierwsze na boisko wybiegły zawodniczki Ząbkovii II, które
uległy 1:3 dziewczętom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach (bramka: Wiktoria Paciorek). Taki rezultat meczu sprawił, iż o awansie naszej
młodszej drużyny do finału wojewódzkiego miał rozstrzygnąć mecz z
dziewczętami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie, które zajęły
IV miejsce w grupie A. Niestety naszym zawodniczkom nie udało się
powtórzyć wyniku z pierwszego meczu, ostatecznie uległy 0:4 i nie
wywalczyły awansu do finału wojewódzkiego.
Mecz o pierwsze miejsce na turnieju eliminacyjnym był sprawdzianem przed zmaganiami, które czekają drużynę UKS Ząbkovia
Ząbki I w dniu 7 maja w finale wojewódzkim. Trenerzy pozwolili grać
wszystkim dziesięciu zawodniczkom, kilka razy zmieniali ustawienia na boisku. Nie chodziło tu bowiem o wygraną za wszelką cenę
(dziewczęta pewny awans zapewniły sobie w meczach grupowych),
ale o sprawdzenie wszystkich możliwych ustawień w meczu z silnym
przeciwnikiem. Dziewczęta przegrały 2:7 (obydwie bramki strzeliła
Marysia Retajczyk - Strus).
Awans do finału województwa mazowieckiego XVII Turnieju
im. Marka Wielgusa wywalczyły drużyny:
MUKS Praga Warszawa
UKS Ząbkovia Ząbki I
Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie
Szkoła Podstawowa Świętego Franciszka w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie
Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia : Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki
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RSL Grand Prix Ząbek w badmintonie o Puchar Burmistrza
14 kwietnia, w hali Gimnazjum nr 1, przy ulicy Harcerskiej w
Ząbkach odbył się ósmy, przedostatni w tym sezonie, turniej badmintona o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.
O godzinie 9.00 rozpoczęły się rozgrywki najmłodszych. W kategorii klas 1-3 szkół podstawowych po raz drugi zanotowaliśmy
znakomitą frekwencję. Ośmioro zawodników rozegrało pojedynki
stojące na wysokim poziomie. Mało „gościnny” okazał się Błażej
Krawczyk, który zarezerwował dla siebie najwyższy stopień podium.
Na miejscu drugim i trzecim uplasowali się goście, którzy przyjechali
do nas z Garwolina - Marcel Piotrowski i Kacper Rudzki. W klasyfikacji generalnej pozostała już tylko jedna niewiadoma - kto zajmie
drugie miejsce Kuba Niemirski czy Bartek Kaliszewicz, ponieważ
pierwsze zapewnił już sobie Błażej.
W kategorii klas 4-6 dziewcząt, drugi raz z rzędu wygrała Iza
Gierat. W tej kategorii też mamy już zwycięzcę - jest nią Kasia
Wróblewska (dzisiaj była druga ), a o drugie miejsce w cyklu walczą
Iza i Weronika Górniak (dzisiaj trzecia).
W tej samej kategorii wiekowej u chłopców wygrał Kuba Zdrojewski, przed Jeremiaszem Górniakiem i Karolem Burzykiem. Jeremiasz zapewnił sobie zwycięstwo w całym cyklu, natomiast o
pozostałe dwa stopnie podium toczy się zażarta walka. Aż czterech
młodych badmintonistów ma jeszcze szansę się tam znaleźć.
W kategoriach gimnazjalnych tym razem nie dopisały panie i
pojawiły się tylko dwie. W związku z tym grały razem z panami.
Wyższe miejsce zdobyła Ola Rudnicka i jej zapisujemy punkty za
zwycięstwo, drugie miejsce zajęła Paulina Koc. Ola zapewniła sobie
już zwycięstwo w cyklu, a Paulina dzięki temu, że pojawiła się, zgarnęła
punkty za drugie miejsce i zameldowała się na trzecim miejscu całego
Grand Prix. W ostatnim turnieju o dwa miejsca na podium walczyć
będą trzy zawodniczki.
A u chłopców się działo. Mecze były zacięte i przeważnie trzysetowe. Po walce ostatecznie zwyciężył Tomek Mądry, przed Maxem
Górą i Jankiem Kowalczykiem, który przyjechał do nas aż z Czech
(można zatem powiedzieć, że turniej był międzynarodowy). W generalce prowadzi Kuba Orzęcki (dzisiaj czwarty), ale drugi Tomek
Mądry ma jeszcze szanse na zwycięstwo. Jest to jedna z nielicznych
kategorii, w której jeszcze wszystko jest możliwe. Za miesiąc będzie
ciekawie.
Zawody młodych badmintonistów tradycyjnie zakończyły gry
podwójne. Pierwsze miejsce zajęła międzynarodowa para debiutująca
w turnieju Patryk Fijałkowski / Jan Kowalczyk, przed Tomkiem
Mądrym/ Kubą Żochowskim i Izą Gierat w parze z Kasią Wróblewską.
W tej kategorii jasne jest już wszystko Zwyciężyła para Góra/
Kamiński, przed Mądrym/ Żochowskim i Wróblewską/Gierat. Niemniej jednak zapraszamy za miesiąc, aby sobie pograć.
W kategoriach open same rekordy frekwencji. Panie, jak dawno już nie miało to miejsca, pojawiły się cztery. Wygrała Monika
Łepkowska, przed Ewą Gierat i Asią Mądry. I też cztery panie mają
jeszcze szanse na podium. O pierwsze miejsce walczyć będą Ewa
Gierat i Asia Mądry, a o trzecie Magda Cholewska i Monika Łepkowska.
Panów zgłosiło się 34. Piętnastu walczyło w kategorii amatorów,
a dziewiętnastu w kategorii amatorów zaawansowanych. U tych
pierwszych wygrał Damian Wysokiński, który w finale pokonał lidera,
Irka Wróblewskiego. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Łopusiewicz. W
Grand Prix zwycięstwo zapewnił sobie Irek Wróblewski, ale pięciu zawodników walczy jeszcze o dwa pozostałe miejsca na podium.
U zaawansowanych turniej wygrał Jurek Szałapski przed Jackiem Sadzakiem i Marcinem Piekarniakem. Jacek zapewnił już sobie
zwycięstwo w całym cyklu, a o drugie i trzecie miejsce walczą jeszcze
Łukasz Orzęcki, Marcin Piekarniak i Piotr Jeromin.

14

Na deser gry podwójne. Zwyciężyli Jurek Szałapski z Markiem
Kopytem, przed Marcinem Piekarniakem z Jackiem Sadrzakiem i
debiutującymi w Ząbkach Adamem Rozwadowskim i Boguszem
Barszczem. Tutaj jeszcze nie wiemy jak kategoria się rozstrzygnie,
wszystko okaże się za miesiąc.
A relacje nasze można czytać również na:
www.mosir-zabki.pl
www.badminton.waw.pl
www.badmintonnews.pl
www.badmintonzone.pl
www.zabki24.pl
www.zabki.pl
Za nagrody tradycyjnie dziękuję PKP CARGO SA i firmie RSL
(www.rslpolska.pl ), która jest sponsorem części nagród na zakończenie
cyklu rozgrywek.
Zapraszam na ostatni w tym sezonie turniej, który odbędzie się
12 maja 2012r.
Do zobaczenia!
Marek Krawczyk
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o przystąpieniu do sporządzania 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. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta Ząbki Uchwały Nr VIII/52/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki,
zmienionej Uchwałą Nr XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz
Uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r. i Uchwałą Nr
XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zmiana planu miejscowego dotyczy następujących obszarów:
1) rejon Szpitala Drewnica I ograniczony:
a) od północy - północnymi granicami działek nr ewid. 3/5 z obrębu 01-11 i nr ewid. 1
z obrębu 01-12 oraz zachodnią i północną granicą działki nr ewid. 1/4 z obrębu 01-07,
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Szpitalnej (zachodnia granica
działek nr ewid. 115, 95/6, 109/19 oraz odcinek na terenie działki nr ewid. 116 z obrębu
01-10),
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Rychlińskiego (linia
istniejących ogrodzeń od strony ulicy Rychlińskiego na terenie działek nr 6 i 7 oraz
południowa granica działki nr ewid. 93 z obrębu 01-15) oraz południową granicą obrębu
01-11 i 01-12,
d) od wschodu - wschodnią granicą obrębu 01-12 oraz wschodnią granicą działki nr
ewid. 1/4 z obrębu 01-07,
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do uchwały;
2) rejon centrum miasta ograniczony:
a) od północy - południową granicą pasa kolejowego (południowa granica działek nr
ewid. 3 w obrębie 03-04 i nr ewid 4 w obrębie 03-03),
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Piłsudskiego (zachodnia granica działek nr ewid. 3 i 61/2 w obrębie 03-02),
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Skorupki (południowa granica działek nr ewid. 93 w obrębie 03-11; nr ewid. 137/2 i 137/1 w obrębie 03-12; nr ewid.
147 w obrębie 03-13 i nr ewid. 1 w obrębie 03-14),
d) od wschodu - wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Legionów (wschodnia granica
działek nr ewid. 11 i 3 w obrębie 03-06),
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 2 do uchwały;
3) rejon ulicy Dzikiej i Andersena ograniczony:
a) od północy - granicą obrębu geodezyjnego 03-32,
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Reymonta (zachodnia granica
działki nr ewid. 28 w obrębie 03-31),
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Powstańców (południowa
granica działek nr ewid 29 w obrębie 03-31, nr ewid. 45 w obrębie 03-30 i nr ewid. 1 w
obrębie 03-35),
d) od wschodu - wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Kopernika (wschodnia granica
działki nr ewid. 96 w obrębie 03-27),
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 3 do uchwały;
4) rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej ograniczony:
a) od północy - północną granicą pasa drogowego ulicy Powstańców (północnymi granicami działek: nr ewid. 93/1 w obrębie 03-27 oraz nr ewid. 4/19, 6/1, 7/4, 8/2, 14 w obrębie
03-34),
b) od zachodu - zachodnią granicą działki nr ewid. 46 w obrębie 03-35,
c) od południa - granicą administracyjną z miastem stołecznym Warszawa,
d) od wschodu - granicą administracyjną z miastem Zielonka,
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 4 do uchwały;
5) rejon lasów Nadleśnictwa Drewnica ograniczony:
a) od północy - południową granicą pasa kolejowego (południową granicą działki nr
ewid. 2/4 w obrębie 03-09),
b) od zachodu - zachodnią granicą obrębu 03-09 i północną granicą pasa drogowego
ulicy Skorupki (północna granica działek nr ewid. 65/2, 64/2, 63/2, 62/2, częściowo 70
w obrębie 03-08, północna granica działki nr ewid. 90 w obrębie 03-07 oraz zachodnia
granica obrębu 03-16),
c) od południa - południową granicą obrębów geodezyjnych 03-16 i 03-18,
d) od wschodu - granicą administracyjną z miastem Zielonka,
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 5 do uchwały;
6) rejon ulic Zycha i Skrajnej:
a) od północy - północną granicą działek nr ewid. 8/1 i 8/2 w obrębie 03-20,
b) od zachodu - granicą administracyjną z miastem stołecznym Warszawa,
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Skrajnej (południowa granica
działki nr ewid. 2/1 w obrębie 03-29),
d) od wschodu - wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Ks. Zycha (wschodnie granice
działek: nr ewid. 6/8 w obrębie 03-27, nr ewid. 2/12, 2/9, 2/6, 1/40, 1/38, 1/35, 1/30 i 1/28
w obrębie 03-21, nr ewid. 7/12, 6/6, 6/5, 4/14, 3/7, 2/15, 1/61, 1/59, 1/57 i 1/55 w obrębie
03-20),
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 6 do uchwały;
7) rejon ogródków działkowych ograniczony:
a) od północy - południową granicą pasa drogowego ulicy Wolności (północna granica
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działki nr ewid. 14/6 w obrębie 01-01),
b) od zachodu - zachodnią granicą działek nr ewid. 11 i 14/6 w obrębie 01-01 oraz granicą
administracyjną z miastem stołecznym Warszawa,
c) od południa - południową granicą działek nr ewid. 2/1, 1/1, 2/2, 3/1 w obrębie 01-08,
d) od wschodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Wolności (wschodnia granica
działek nr ewid. 3/1 i 1/1 w obrębie 01-08, wschodnia granica działek nr ewid. 15/4, 15/3,
14/6 w obrębie 01-01),
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
8) rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego ograniczony:
a) od północy - północną granicą ulicy Rómmla (północna granica działek nr ewid: 69/4
i 87 w obrębie 03-24, zachodnia granica działki nr ewi. 43, północna granica działek nr
ewid. 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/2, 55/3 w obrębie 03-25),
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Piłsudskiego (zachodnia granica
działki nr ewid. 22 w obrębie 03-23, zachodnia granica działki nr ewid. 7 w obrębie 03-30),
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Miłej (południowa granica
działek nr ewid. 11/10 i 11/11 w obrębie 03-31),
d) od wschodu - zachodnią granicą działki nr ewid. 28 w obrębie 03-31, północną granicą
obrębu 03-31 oraz wschodnią granicą działek nr ewid. 66/2, 66/1, 62, 56 i 55/3,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
9) rejon ulicy Stefczyka ograniczony:
a) od północy - północną granicą obrębu 03-15,
b) od zachodu - wschodnią granicą działki nr ewid. 74 w obrębie 03-15,
c) od południa - połnocną granicą działki nr ewid. 77 w obrębie 03-15,
d) od wschodu - zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zielenieckiej (zachodnia granica
działek nr ewid. 55/3 i 49/2, 76 w obrębie 03-15),
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
10) rejon ulic Kruczej i Wroniej w granicach ewidencyjnych obrębu 03-19,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
11) rejon Szpitala Drewnica II ograniczony:
a) od północy - granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki,
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Szpitalnej (zachodnia granica
działek nr ewid. 6/10, 34, 54/9 z obrębu 01-03, zachodnia granica działek nr ewid. 62, 21/8,
105/3 i odcinek na terenie działki nr ewid. 72 z obrębu 01-05, odcinek zachodniej granicy działki nr ewid. 115, odcinki na działkach nr ewid. 17/5, 17/4, 18, zachodnia granica
działki nr ewid. 19/3, odcinek zachodniej granicy działki nr ewid. 115 z obrębu 01-10),
c) od południa - południową granicą działek nr ewid. 1, 2/21, 2/24, 2/25, 2/27 z obrębu
01-06,
d) od wschodu - wschodnią granicą obrębu 01-06,
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 11 do uchwały
12) rejon Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ograniczony:
a) od północy - północną granicą działek nr 17/1 i 132 z obrębu 03-05,
b) od zachodu - zachodnią granicą działek nr 17/1 i 19 z obrębu 03-05
oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 36/3, 37/4, 40, 41, 42, 43 i 49 z obr. 03-06,
c) od południa - północną granicą działki nr 50/2 z obrębu 03-06,
d) od wschodu - zachodnią granicą działki nr 2/2 z obrębu 03-06 oraz zachodnią granicą
działki nr 28
z obrębu 03-05
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 12 do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 10.00-18.00,
wt.-pt. 8.00-16.00) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 4 czerwca 2012 r. Wniosek powinien zawierać
nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (ewentualnie nazwę - w przypadku
wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub
ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki w określonych rejonach miasta. Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w Referacie
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn.
10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00). Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w
terminie do dnia 4 czerwca 2012 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu
lub drogą pocztową na adres urzędu,
ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym, na adres: um@zabki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki
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Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa uroczyste spotkania po−
przedziła msza św.
Członkowie
Klubu Relaks tradycyjnie spotkali się w budynku parafii Św. Trój−
co słychać
cy. Najważniejszym punktem spotkania było wyróżnienie jubilatów, którzy ukoń−
czyli 80 i 90 lat. Na ich cześć odbył się specjalny koncert chóru „Złota Jesień”.
Członkowie Klubu Retro zebrali się zaś, jak zawsze, w dolnym kościele parafii
pw. Miłosierdzia Bożego. Tam również wręczono kwiaty i upominki dla dostoj−
nych jubilatów. Gościem specjalnym był zespół folklorystyczny z Myszyńca.
Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:
Z Klubu Relaks:
Z Klubu Retro:
− Maria Cielesz (90 lat)
− Mieczysława Budzicz (80 lat)
− Krystyna Grodzka
− Halina Lenard (90 lat)
− Kazimiera Kasiak
− Leokadia Szostak (80 lat)
− Eugenia Kacperska
− Krystian Ścięgorz (80 lat)
− Czesław Myszka
− Antoni Sawicki (90 lat)
− Stanisław Racław

ZAPROSZENIE

Miejski Oœrodek Kultury

zaprasza czterolatki
na przedpołudniowe zajęcia edukacji
artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30
dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
się tańców, wierszyków i piosenek.
Koszt − 100 zł miesięcznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mogą wziąć udział w nauce języka
angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobo−
wości prowadzi bezpłatną psychoterapię, pomoc
psychologiczną i konsultacje w poniedziałki w
godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”.
Pierwsze spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicz−
nego: 660 907 563.

www.zabki.pl

Ząbki
10 - 15 maj 2012
przy Ośrodku Zdrowia,
ul. Orla 1

Kupuj i pij
sok Noni
on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

Gabinet homeopatyczny
pediatra
Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a
zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl
i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

Sieæ Kwiaciarni
„Magnolia”
SPRZEDAŻ
I BUDOWA
MIESZKAŃ
zaprasza do swoich punktów w Ząbkach:
−
ul. Wojska Polskiego 22
−
ul. 11−go Listopada 15
Właścicielką jest osoba z 18−letnim stażem w branży
florystycznej
Oferujemy:
−
bukiety okolicznościowe
−
wiązanki ślubne
−
dekorację kościołów i sal weselnych
−
kompozycje z kwiatów sztucznych
−
oryginalne wiązanki i wieńce
Priorytetem Kwiaciarni jest miła obsługa, świeże kwiaty
i dobre ceny
Tel. 784 – 966 − 399
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Blok przy zbiegu ulic gen. Stanisława Maczka i Szwoleżerów w Ząbkach
Ząbki, ul. Chopina 17A
tel. (22) 781 46 15;
502-214-478; 601-216-353
e-mail: gor-pis@o2.pl
www.gor-pis.pl
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