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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Największy dotyczył budowy pływalni
krytej w Ząbkach. Jest to duże przedsię−
wzięcie, całkowita wartość projektu wy−
nosi 21 190 051 zł, a przyznana kwota
dofinansowania to 13 345 494,12 zł.

Umowę podpisali wicemarszałkowie
Krzysztof Strzałkowski i Marcin Kierwiń−
ski oraz burmistrz Ząbek Robert Perkow−
ski.

To już kolejna umowa o dofinansowa−
nie ze środków unijnych na realizację du−
żych projektów. Przypomnijmy, wcześniej
władze Ząbek podpisały umowy  na bu−
dowę kilkunastu głównych dróg oraz tu−
nelu.

Budowa krytej pływalni przy MOSiR –

Będzie basen – podpisano umowę o dofinansowanie
5 kwietnia w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego nast¹pi³o pod-
pisanie 5 umów o dofinansowanie ze œrodków unijnych ró¿nych projektów.

Dokończenie na str.  6

przy ul. Słowackiego
w Ząbkach jest jed−
nym z głównych ele−
mentów powstające−
go Centrum Tury−
styczno− Rekreacyj−
no− Sportowego.

Choć najważniejszą
częścią całego projek−
tu jest budowa krytej
pływalni, to jednak ta
inwestycja ma nieco
szerszy zakres. Dodat−
kowo w grę wchodzi

jeszcze zagospodarowanie terenu wokół
pływalni, a także przebudowa ul. Słowac−
kiego.

Bez wątpienia najistotniejsze znaczenie
ma tu budowa budynku krytej pływalni o
charakterze rekreacyjno – sportowym, któ−
ry będzie wyposażony w basen pływacki,
basen do nauki pływania, brodzik dla dzie−
ci, basen rekreacyjny oraz zjeżdżalnię
wodną typu rurowego.

Na kondygnacji podziemnej przewi−
duje się wielostanowiskowy parking
podziemny, pomieszczenia techniczne
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Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Z¹bki

Krzysztof B³awdziewicz

Burmistrz
Miasta Z¹bki

Robert Perkowski

UWAGA − Zmiana stałej organizacji ruchu
Uprzejmie informujemy, że w związku z oddaniem do

użytkowania ul. Gajowej od dnia 15 kwietnia br. ulega
zmianie projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach
ulic Sikorskiego/Stefczyka oraz Sikorskiego/Kwiatowa.

Urząd Miasta Ząbki

TPZ zaprasza
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa

Przyjaciół Ząbek osoby mające czas, pomysły i chcące zaanga−
żować się w życie Naszego Miasta. Spotkania odbędą się:

18 kwietnia − W Gimnazjum Publicznym nr 2, przy ulicy Ba−
torego 37, sala 27 (g. 18.00)

20 kwietnia − W Szkole Podstawowej nr 3, przy ulicy Kościel−
nej 2, sala 112 (g. 18.00)

Ponadto zachęcamy do odwiedzania naszej strony interneto−
wej www.tpz.org.pl gdzie można znaleźć informacje na temat
naszej działalności oraz konkursów, w których czekają atrakcyj−
ne nagrody.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
Grzegorz Siwek

Drodzy Mieszkañcy !
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 zostanie prze−

prowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz−
kań 2011r. Gminne Biuro Spisowe w Ząbkach informuje,
że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
spisu mogą Państwo zasięgnąć informacji w Urzędzie Mia−
sta Ząbki w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. nr 8 w
godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 10:00−
18:00, wt−pt 8:00 do 16:00 lub pod numerem /22/ 510 97
21−25, zaś w godzinach 16:00−20:00 wyłącznie pod nume−
rem telefonu 0 797−202−239.

Gminne Biuro Spisowe w Ząbkach

Zmiany w zagospodarowaniu
przestrzennym

19 kwietnia br. odbędzie się IX sesja Rady Miasta Ząb−
ki, na której zostanie przedłożony projekt uchwały w spra−
wie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo−
darowania przestrzennego miasta Ząbki. Studium to  swe−
go rodzaju konstytucja dla wszelkich aktów prawa miej−
scowego decydujących o zagospodarowaniu określonych
terenów miasta.

WIELKANOC WIELKANOC WIELKANOC WIELKANOC WIELKANOC TTTTTO CZASO CZASO CZASO CZASO CZAS
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Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Św. Trójcy
życzy swoim członkom, księżom, zakonnicom,

zespołom parafialnym, władzom miasta
oraz wszystkim mieszkańcom Ząbek,

aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
dobroć i wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstały Chrystus pokrzepi i odro−
dzi nasze dusze, a serca wszystkich niech się na−

pełnią Bożym pokojem, wiarą i miłością.
WESOŁYCH ŚWIĄT !

życzy

PRZEWODNICZĄCA K.P.R.M.
– Danuta Filipiak−Kowalczyk wraz z mężem.
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Wiosenne zamiatanie
ulic i chodników - ci¹g dalszy

Uprzejmie informujemy, że wiosenna akcja  zamiatania ulic i
chodników na terenie Miasta Ząbki będzie odbywała się wg po−
niższego harmonogramu.

Harmonogram zamiatania
ulic i chodników na terenie miasta Z¹bki

Gabinet
Stomatologiczny

Szpitala „Drewnica”

zaprasza pacjentów w ra−
mach NFZ

Pon – czw, w godz. 8 – 18

Pt, w godz. 8 –14

Zapisy w godz.: 11.30 –
15.00

pod nr tel.: (22) 781 62 12
wew. 252

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:Oferta:Oferta:Oferta: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, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU

profesjonalny dobór

aparatów słuchowych

REFUNDACJA NFZ

I i III piątek miesiąca

w godz. 09.00−11.00

Ząbki Narutowicza 4

tel: 602−171−462

AGENCJA  METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI

Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami

——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem

—––––———————————
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.

/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715, 605 059 106

www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net

e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

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



INWESTYCJE MIEJSKIE www.zabki.plCO SŁYCHAĆ

Ząbki wielkim placem budowy
Mo¿na powiedzieæ, ¿e sezon budowlany rozpocz¹³ siê ju¿ na dobre. Na wielu dro-
gach prowadzone s¹ intensywne prace. Czêœæ z tzw. unijnych dróg jest ju¿ niemal w
ca³oœci wybudowana, pozostaje tylko do na³o¿enia ostatnia warstwa asfaltu. Nie-
ustannie prowadzone s¹ te¿ prace zwi¹zane z budow¹ stadionu miejskiego.

Ul. Jana Pawła II
Pierwsze prace rozpoczęto od budowy kanalizacji desz−

czowej (od ul. Batorego).
Całkowity zakres prac obejmuje budowę m.in.: wspomnia−

nej kanalizacji deszczowej, chodników wraz ze ścieżką ro−
werową, wielowarstwowej jezdni i kanalizacji teletechnicz−
nej. Niezbędna będzie też przebudowa kolidującej  miej−
scami sieci energetycznej. Inwestycja współfinansowana
ze środków unijnych.

Ul. Sosnowa
Wybudowane zostały już chodniki, ścieżka rowerowa,

podbudowa częściowo z warstwą asfaltu konstrukcyjnego.
Trwają prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu
ul.: Sosnowa – Gajowa −  Sikorskiego. Inwestycja wykona−
na przy wsparciu unijnym.

Ul. Wolności
Niemal w całości wybudowana jest już kanalizacja desz−

czowa. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana sieć
teletechniczna, oświetlenie, przebudowana zostanie koli−
dująca sieć gazowa oraz powstaną chodniki ze ścieżką ro−
werową, zatoki autobusowe oraz szeroka jezdnia. Droga
zostanie gruntownie przebudowana na odc. Batorego – Na−
rutowicza, natomiast na pozostałym odcinku w kierunku ul.
Radzymińskiej powstanie nowy ciąg pieszo – jezdny. In−
westycja współfinansowana ze środków unijnych.

Ząbki wielkim placem budowy

Ul. Jana Pawła II

Ul. Sosnowa

Budowa ronda

Ul. Wolności

Ul. Wolności

Ul. Wolności
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Trybuna sportowa
Wybudowana jest już główna konstrukcja tego 3− kondy−

gnacyjnego obiektu. Obecnie trwają prace nad instalacją
konstrukcji dachowej.

Ul. Piotra Skargi
To jedna z dłuższych dróg realizowanych w ramach pro−

jektu unijnego. W chwili obecnej wybudowana jest już peł−
na infrastruktura podziemna. Wykonane są już chodniki i
ścieżka rowerowa oraz podbudowa jezdni. Niebawem wy−
konawca przystąpi do ostatecznego asfaltowania.

Ul. Rychlińskiego, Sobieskiego
Drogi przygotowane do położenia ostatniej, ścieralnej

warstwy asfaltu. Asfaltowanie to nastąpi razem z ul. P. Skar−
gi. Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

UL. Powstańców (odc. Reymonta – Dzika)
Podpisana została już umowa z wykonawcą. Niebawem

nastąpi wejście na plac budowy. Inwestycja współfinanso−
wana ze środków budżetu państwa (tzw. Schetynówka)

Ul. Langiewicza
Droga przygotowana do asfaltowania. Obecnie trwają pra−

ce związane z połączeniem tej drogi  z drogą wojewódzką (ul.
Skorupki).   Droga budowana w ramach projektu unijnego.

Ul. Kwiatowa
Inwestycja w ostatniej fazie procedury przetargowej (pod−

pisanie umowy).

Ul. Gajowa
W trakcie asfaltowania.

Ul. Piotra Skargi

Ul. Rychlińskiego

UL. Powstańców (odc. Reymonta – Dzika)

Ul. Langiewicza

Ul. Kwiatowa

Ul. Gajowa

Trybuna sportowa
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Będzie basen – podpisano umowę o dofinansowanieBędzie basen – podpisano umowę o dofinansowanie
Dokończenie ze str. 1

oraz pomieszczenia związane z technolo−
gią basenu.

Natomiast na kondygnacji parteru prze−
widuje się zespół hallu wejściowego z
kasą, szatnią ogólną, barem, zespół szat−
niowo− sanitarny dla użytkowników ba−
senu, zespół zaplecza hali basenowej oraz
zespół odnowy biologicznej wyposażo−
ny w stanowiska do opalania, saunę, łaź−
nię, gabinet masażu.

Na kondygnacji pierwszego piętra zaś
przewiduje się widownię, ogólnodostęp−
ne sanitariaty, bar, czterotorową kręgiel−
nię, dwa boiska do squasha z własnym
zapleczem oraz zespół pomieszczeń ad−
ministracji.

Charakterystyczne parametry tech−
niczne budynku:
• ilość kondygnacji nadziemnych

−2 kondygnacje
• ilość kondygnacji podziemnych

−1 kondygnacja

• długość x szerokość − 52,35 x 37,10 m
• wysokość − 11,90 m
• powierzchnia zabudowy − 1994,00 m2

• powierzchnia użytkowa − 5 355,88 m2

• kubatura części podziemnej − 9 650 m3

• kubatura czćúci nadziemnej − 19 000 m3

Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu
to najważniejsze prace dotyczyć będą
trzech obszarów:

− w zakresie terenów zielonych (likwi−
dacja wału ziemnego położonego wzdłuż
ulicy Ks. Skorupki, nasadzenia projekto−

Dofinansowanie z programu
„Radosna szkoła”

Z przyjemnością informujemy, że Mia−
sto Ząbki uzyskało dofinansowanie w ra−
mach rządowego programu „Radosna
szkoła” w łącznej kwocie 67 142 zł. Środki
te przeznaczone są na zakup pomocy dy−
daktycznych i utworzenie szkolnych
miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr
1 im. Gen Franciszka Kleeberga w Ząb−
kach (12 000) oraz na modernizację placu
zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Jana Kochanowskiego w Ząbkach (55 142
zł). Realizacja placu zabaw oraz zakupu
pomocy dydaktycznych musi zostać za−
kończona do końca listopada 2011 r.

Lustro na skrzy¿owaniu
Nowej i Torfowej wymienione

Wandale przypominają o sobie. Nagro−
da za wskazanie sprawców.

Ponad miesiąc temu na skrzyżowaniu
Nowej i Torfowej, w bardzo niebezpiecz−
nym miejscu, zostało stłuczone lustro
przez wandali. Dosłownie wczoraj lustro
zostało wymienione na nowe. Niestety
taka operacja kosztuje miasto ponad 1000
złotych. Jeżeli Państwo wskażecie spraw−
cę tego lub innego aktu wandalizmu z
przyjemnością obciążymy go co najmniej
kosztami naprawy. Osobę, która wskaże
sprawcę osobiście nagrodzę.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Do aktu wandalizmu doszło także, co może
dziwić, na placu budowy drogi w ul. Gajowej.
Wraz z nowym tygodniem (11 kwietnia) pojawia−

jący się rano pracownicy  zauważyli pewne znisz−
czenia, które ich przeraziły. Na odcinku drogi
zostały powyrywane i poprzewracane ponad 100
– kilogramowe krawężniki, fabrycznie zapakowa−
na kostka brukowa na paletach została porozrzu−
cana w promieniu kilku metrów, powyrywano

wanej szaty roślinnej i wycinka drzew
przeznaczonych do likwidacji, dostawa i
montaż obiektów małej architektury)

− w zakresie infrastruktury komunika−
cyjnej (budowa: jezdni manewrowej,
chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc po−
stojowych dla samochodów osobowych i
autobusów, zjazdów z drogi publicznej).

− w zakresie pozostałej infrastruktury
technicznej ( budowa sieci wodociągowej,
sanitarnej, deszczowej, gazowej, energe−
tycznej itp.)

red.

Rozróba na placu budowy
kratki kanalizacyjne, a co gorsza do studzienek
wrzucono kostkę, całkowicie je wypełniając. W
innym przypadku kratka ściekowa została wrzu−

cona do kilkumetrowej studzienki. Doprowadze−
nie wszystkiego do stanu pierwotnego nie było
łatwe i zajęło mnóstwo czasu. Aż strach pomy−
śleć, co będzie później, skoro praca jest już nisz−
czona zanim został skończona.

red.red.red.red.red.
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Dla niektórych to pierwsza rocznica narodowej tragedii, dla mnie
i wielu rodzin oraz przyjaciół tych wszystkich ofiar, którzy zginęli w
Smoleńsku to tak jakby to już była12. rocznica niewyjaśnionej do−
tąd katastrofy. W dźwiękach marsza żałobnego uczestniczyłem z
wieloma rodzinami w powitaniu ciał znanych mi osobiście wspa−
niałych oddanych Ojczyźnie Polaków m.in: Biskupa Polowego Woj−
ska Polskiego Ks. Gen. Tadeusza Płoskiego, Ks. Rektora Ryszarda
Rumianka. Ks. Infułata Zdzisława Króla, Ks. Józefa Jońca Prezesa
St. Parafiada, Ministra Władysława Stasiaka, Ministra Pawła Wy−
pycha, Ministra Janusza Krupskiego, Dyrektora Biura Kadr i Od−
znaczeń w Kancelarii Prezydenta RP Barbarę Mamińską, Gen.  Fran−
ciszka Gągora, z którym kilkukrotnie szliśmy w procesji Bożego
Ciała Krakowskim Przedmieściem. A wraz z całą rodziną Melaków
witaliśmy mojego przyjaciela Stefana  Melaka Prezesa Komitetu
Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej, orędownika prawdy ka−
tyńskiej. Łączyła nas jedna idea wolnej i niepodległej Polski, silnej
gospodarczo z odkłamaną historią.

W 70. rocznice ludobójczej zbrodni dokonanej w 1940 r. przez
NKWD na Polskich Oficerach w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku,
Miednoje i innych masowych grobach inteligencji polskiej Stefan
Melak obrońca tożsamości narodowej i wytrwały orędownik praw−
dy katyńskiej zginął w samolocie, wraz z Panem Prezydentem RP
Lechem Kaczyńskim i Jego małżonką Marią oraz z przedstawicie−
lami Rzeczypospolitej Polskiej różnych stanów.

Zginęli w służbie Narodowi Polskiemu w pobliżu Katynia, miej−
sca, w którym zamierzali oddać hołd ofiarom i przypomnieć światu
o tej nieludzkiej zbrodni, co uczynili przypłacając własnym życiem.

I pomyśleć, że jeszcze w ubiegłym roku w Wielki Piątek w drodze
krzyżowej na Starym Mieście szedłem obok Biskupa Polowego Ks.
Generała Tadeusza Płoskiego i pary prezydenckiej Marii i Lecha
Kaczyńskich, którym wręczyłem obrazek wówczas Sługi Bożego Ks.
Jerzego Popiełuszki, a dwa miesiące później przyszło mi wyróż−

Czas płynie, pamięć pozostaje...
Mija ju¿ rok od katastrofy samolotu  w Smoleñsku, w której zgin¹³ Prezydent RP Lech
Kaczyñski wraz z ma³¿onk¹ Mari¹, nasi przyjaciele i znajomi  - razem 96 osób.

niać Ich  medalem „Zło Dobrem Zwyciężaj”
już pośmiertnie.

Od tamtego dramatycznego momentu, każ−
dego 10. dnia miesiąca uczestniczyliśmy z
Andrzejem Melakiem w Kościele Seminaryj−
nym na Krakowskim Przedmieściu w poran−
nej mszy świętej w intencji Pana Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i małżonki Marii oraz 94
ofiar tej narodowej tragedii. I jak co miesiąc
towarzyszymy Panu Premierowi Jarosławowi
Kaczyńskiemu przy składaniu kwiatów w go−
dzinę  tej tragedii przed Pałacem Prezydenc−
kim, a następnie wspólnie zapalamy znicze na
grobach tych ofiar pochowanych na wojsko−
wym Cmentarzu Powązkowskim.

Hołd poległym w katastrofie oddaliśmy
również na naszej ziemi, w Bazylice Św. Trój−
cy w Kobyłce.

Ryszard WalczakRyszard WalczakRyszard WalczakRyszard WalczakRyszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego KomitetuPrezes Ogólnopolskiego KomitetuPrezes Ogólnopolskiego KomitetuPrezes Ogólnopolskiego KomitetuPrezes Ogólnopolskiego Komitetu
Pamięci Ks. Jerzego PopiełuszkoPamięci Ks. Jerzego PopiełuszkoPamięci Ks. Jerzego PopiełuszkoPamięci Ks. Jerzego PopiełuszkoPamięci Ks. Jerzego Popiełuszko

Radny Powiatu WołominRadny Powiatu WołominRadny Powiatu WołominRadny Powiatu WołominRadny Powiatu Wołomin

Na zdjêciu:  Jan Pietrzak re¿yser Koncertu Oddania Ho³du S³udze
Bo¿emu Janowi Paw³owi II i Poleg³ym w Katastrofie Smoleñskiej,
w którym wyst¹pili 2 kwietnia w Bazylice Œw. Trójcy w Koby³ce:
Halina £abonarska, Ewa Da³akowska, Anna Lisiewicz – kwartet z
Koby³ki, Rafa³ Ziemkiewicz, Marcin Wolski, Andrzej Rosiewicz,
Zespó³ „Progresja 70” oraz chór parafialny „Cantanti” z Koby³ki.
Koncert prowadzi³ i równie¿ w nim wystêpowa³ Jan Pietrzak.
Organizatorem Koncertu by³ „Spo³eczny Komitet Oddania Ho³du
S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II i Poleg³ymw Smoleñsku” w sk³a-
dzie: Przewodnicz¹cy Ks. Dziekan Jan Andrzejewski, by³y Minister
Jacek Sasin, Zarz¹d Stowarzyszenia Budowy Pomnika Ofiar Smo-
leñskich – W³odzimierz Biernacki, Andrzej Melak, Ryszard Wal-
czak, Starosta Powiatu Wo³omiñskiego Piotr Uœciñski, Burmistrz
Z¹bek Robert Perkowski, Burmistrz Wo³omina Ryszard Madziar,
Burmistrz Koby³ki Robert Roguski i Andrzej Zych.
Inicjatywê t¹ wsparli równie¿: gminy Marki, D¹brówka, Klembów i
Jadów, a swoim patronatem koncert objêli: Ks. Arcybiskup Hen-
ryk Hoser, Telewizja TRWAM, Gazeta Polska, i „Niezale¿na.pl”.

Na zdjêciu przed Pa³acem Prezydenckim modl¹ siê: Marsza³ek Marek Kuchciñski,
Jaros³aw Kaczyñski, Mariusz B³aszczak, Ryszard Walczak.
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Był to ostatni etap zwieńczający cały proces wyboru patrona. Przypo−
mnijmy, prace nad wyborem patrona rozpoczęły się na początku roku szkol−
nego (tj. we wrześniu 2010 r.).Była to wyjątkowa sprawa w życiu szkoły,
toteż nic dziwnego, że poświęcono jej tak dużo czasu.

Zgłoszono trzech kandydatów na patrona. Rada Rodziców zgłosiła Małe−
go Powstańca,

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Narodowe Święto Niepod−
ległości, zaś Parafianie zaproponowali Świętego Stanisława Kostkę. W cią−
gu tego okresu odbyły się liczne prezentacje kandydatów na patronów oraz
prelekcje, a także najprzeróżniejsze konkursy. Momentem decydującym było
referendum, w którym wzięli udział rodzice, nauczyciele i młodzież szkolna.
Większością głosów wybrano Małego Powstańca.

Podczas sesji za pomocą prezentacji multimedialnej przypomniano ze−
branym, jak wyglądał ten proces.  Wcześniej jednak na samym początku
odegrano hymn państwowy, po czym głos zabrał dyrektor SP3 Tomasz

Łukawski. Przy tej okazji społeczność szkolna postanowiła wyróżnić Orde−
rem Przyjaciela Szkoły Małego Powstańca trzy zasłużone osoby: burmi−
strza Roberta Perkowskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Alicję
Ośkiewicz oraz sekretarza Rady Rodziców Krzysztofa Konopkę, który był
pomysłodawcą zgłoszenia kandydatury Małego Powstańca.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej Nr 3

Mały Powstaniec patronem SP3
12 kwietnia odby³a siê uroczysta sesja, podczas której Rada Miasta Z¹bki
podjê³a uchwa³ê w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 3 imienia Ma³e-
go Powstañca. Oprócz w³adz miejskich na sesjê przyby³ równie¿ starosta
wo³omiñski Piotr Uœciñski. Ponadto w uroczystoœci wziêli udzia³ przedsta-
wiciele wszystkich instytucji z¹bkowskich, rodzice oraz m³odzie¿.

imienia Małego Powstańca. Na zakończenie
przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Bław−
dziewicz wręczył dyrektorowi Tomaszowi
Łukawskiemu specjalnie oprawioną uchwałę
o nadaniu imienia.

Oprawê muzyczn¹ zapewnili sami uczniowie

Radni zag³osowali na stoj¹co

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krzysztof B³awdziewicz prze-
kazuje dyrektorowi Tomaszowi £ukawskiemu historycz¹
uchwa³ê

red.red.red.red.red.

Wyróznieni Orderem Przyjaciela Szko³y. Od lewej: Krzysztof
Konopka, Alicja Oœkiewicz, burmistrz Robert Perkowski
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O tym, jak trudno wielu uczniom oswoić się z poezją, przekonał się nie−
jeden nauczyciel i rodzic. „ Co poeta chciał powiedzieć w tym wierszu” –
takiego pytania boją się wszyscy. Niejednokrotnie nawet ci, którzy już skoń−
czyli szkołę. A przecież poezja może być przyjemnością. O ile poznajemy ją
od najwcześniejszych lat.

Wiedzą o tym nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach, którzy

zorganizowali Lokalny Przegląd Twórczości Jana Brzechwy pod hasłem:
„Brzechwa  dzieciom”.

Z tego właśnie powodu w dwie kolejne środy marca w budynku Filii SP 3

Brzechwa – dzieciom, dzieci – nam w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach
przy ulicy Powstańców – zawrzało. 9 marca pojawili się tu uczniowie miejsco−
wych szkół podstawowych. 16 marca – przybyli podopieczni okolicznych przed−
szkoli – „Skrzat” oraz „Smyk”. Co ważne – konkurs odbył się w dwóch termi−
nach ze względu na bardzo dużą ilość chętnych.

Gości powitał dyrektor SP 3, który przedstawił także jury konkursu: p. Jacka
Romańczuka − Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach,  p.
Roberta Świątkiewicza− Radnego Rady Miasta Ząbki, p. Grzegorza Siwka −  Rad−
nego Rady Miasta Ząbki oraz panią kierownik Filii SP 3 Annę Kucharską.

A nie da się ukryć, że Jurorzy mieli naprawdę trudne zadanie. Poziom kon−
kursu był bowiem bardzo wysoki, a dzieci doskonale przygotowane do wystę−
pu. Jednak najważniejsze były uśmiechy, jakie pojawiały się na twarzach doro−
słych − za przyczyną małych artystów. Ci ostatni zresztą też doskonale się bawi−
li, a na scenie zachowywali się jak profesjonaliści.

Kiedy już Żabka przyjęła oświadczyny Żuka, strażacy ugasili pożar, Samo−
chwała wymieniła swoje zalety, a Kaczka Dziwaczka minęła rzeczkę, przyszedł
czas na słodycze i nagrody. Dla wszystkich uczestników zostały przygotowane
dyplomy. Jury przyznało wiele, wiele wyróżnień, a szanowni goście –p. Jacek
Romańczuk, p. Robert Świątkiewicz oraz p. Grzegorz Siwek pod przewodnic−
twem dyrektora p.Tomasz Łukawskiego szczególne gratulacje złożyli laureatom
konkursu, do których należą:

W dniu 9 marca: · I miejsce – Rafał Wójcik  SP 2 · II miejsce – Sandra
Golec SP 2 · III miejsce – Tomasz Wojtaszek SP 3

W dniu 16 marca : · I miejsce – Eryk Milik oraz Kornel Dobek  − Przedszkole
Publiczne nr 3 „Skrzat” · II miejsce – Michał Gorczyński oraz Zuzanna Wi−
śniewska − Przedszkole Publiczne nr 3 „Skrzat” · III miejsce – Amelia Gac −
Przedszkole Publiczne nr 3 „Skrzat”

Na zakończenie dyrektor podziękował opiekunom dzieci za ich zaangażowanie
oraz Dobrym Wróżkom – p. Katarzynie Dudkiewicz – pomysłodawczyni i organi−
zatorce konkursu oraz p. Magdalenie Polkowskiej i p.Joannie Robaczyńskiej.

Nie ulega wątpliwości, że po takim sukcesie i po tak doskonałej zabawie –
tradycja Lokalnego Przeglądu Twórczości Jana Brzechwy pod hasłem : „Brze−
chwa  dzieciom” będzie trwała przez kolejne długie, długie lata...

Anna  KucharskaAnna  KucharskaAnna  KucharskaAnna  KucharskaAnna  Kucharska

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Nr 3
Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach zorganizowaliśmy

31 marca 2011 roku. Do zwiedzania szkoły zaprosiliśmy rodziców, przy−
szłych uczniów i wszystkich zainteresowanych.

W naszej Filii na ulicy Powstańców Dzień Otwarty rozpoczęliśmy o go−
dzinie 17.00. Dyrektor Szkoły Tomasz Łukawski przywitał zgromadzonych
w budynku gości. Następnie przy wsparciu zespołu ekspertów udzielił od−
powiedzi na liczne pytania rodziców uczniów przyszłych klas „0”. Dzieci
miały możliwość dokładnego zapoznania się z rozkładem budynku Filii.
Poznały też swoje przyszłe panie wychowawczynie.

W Szkole Podstawowej nr 3 zainteresowani uczniowie i rodzice pojawili się o
godzinie 18.00. Przebieg Dnia Otwartego był zbliżony do wydarzeń w Filii Szkoły
na ulicy Powstańców. Również i tu Dyrektor Szkoły Tomasz Łukawski rozpoczął
od przywitania się z licznie przybyłymi rodzicami i przyszłymi uczniami szkoły.

Dzieciom zaproponowano poznanie szkoły w towarzystwie pań związa−
nych z edukacją wczesnoszkolną. Przyszłe „Pierwszaki” bardzo chętnie
uczestniczyły w zwiedzaniu, zwłaszcza, że w każdej z klas przygotowano dla
nich pokazowe szkolne. Po zapoznaniu się ze szkołą, dzieci wróciły do
swoich rodziców zadowolone i pełne entuzjazmu.

W międzyczasie Dyrektor Szkoły Tomasz Łukawski wraz z zespołem eksper−

tów odpowiadał na pytania rodziców. Pytań było wiele, wszystkie dotyczyły
rozwoju szkoły, jej możliwości lokalowych i programów nauczania obowiązują−
cych I klasy szkoły podstawowej. Udzielone odpowiedzi usatysfakcjonowały
zebranych, którzy następnie przeszli do zwiedzania szkoły. Zobaczyli przygoto−
wane przez uczniów szkoły przedstawienie, oglądali wyposażenie sal szkolnych,
brali udział w przygotowanych zajęciach lekcyjnych i zwiedzali szkolny bufet.

Wszyscy rodzice uczestniczący w Dniu Otwartym dostali biuletyn zawierający
informacje na temat naszej szkoły. Można też było zapoznać się ze specjalnym
wydaniem szkolnej gazetki „Biedroneczka”, poświęconym konkursom przepro−
wadzonych w Szkole Podstawowej i działalności Filii Szkoły.

Dzień Otwarty dał nam wszystkim możliwość spotkania się i uzyskania
odpowiedzi na zadane pytania. Mamy głęboką nadzieję, że przejdzie on do
tradycji naszej szkoły.

Anna MajchrzakAnna MajchrzakAnna MajchrzakAnna MajchrzakAnna Majchrzak

Jak byæ bezpiecznym na drodze?
 Nikt tak nie zmobilizuje dzieci do nauki i właściwych zachowań, jak

autorytet. A jeśli tym autorytetem jest pani policjantka i pan ze Straży Miej−
skiej – to sukces gwarantowany.

Właśnie takich gości przyjęli 17 marca uczniowie naszej zerówki (z SP 3).
Najpierw dzieci dowiedziały się, jakie zdania mają wytyczone zarówno poli−
cjanci, jak też pracownicy Straży Miejskiej. Sierżant Karolina Pardej z Komi−
sariatu Policji w Ząbkach oraz starszy inspektor Jacek Szeluga ze Straży Miej−
skiej opowiadali uczniom, czym zajmują się w swojej pracy. Zaprezentowali
też swoje mundury oraz przedmioty niezbędne do wykonywania obowiązków.

Dzieci w zerówce od początku roku
szkolnego uczyły się, jak bezpiecznie po−
ruszać się po ulicy. Tym razem jednak,
poznały wiele nowych sytuacji, które mogą
być dla nich szczególnie groźne oraz skutki
niewłaściwych zachowań.

Ogromne znaczenie miał dla uczniów
fakt, że tak ważne informacje zostały im
przekazane w wyjątkowo atrakcyjnej for−
mie. Był bowiem film o SpongeBob’ie
Kanciastoportym – żółtej gąbce ubranej w kwadratowe spodenki. Sponge−
Bob mieszka w swoim domku z ananasa razem ze ślimakiem Gacusiem.
Przyjaźnie nastawiony do życia, nie boi się przygód i bardzo dobrze zna
zasady ruchu drogowego, chętnie przekazując je dzieciom. Jego ulubione
powiedzonko to: „Jestem gotów!” – do prawidłowego przejścia przez ulicę.

Była także piosenka, i był konkurs , i lizaki, i naklejki w nagrodę…
Bez wątpienia dzieci chętnie wezmą udział w kolejnym takim spotkaniu, które

odbędzie się za dwa tygodnie. A czego nowego się dowiedzą – o tym już wkrótce....
Anna KucharskaAnna KucharskaAnna KucharskaAnna KucharskaAnna Kucharska
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Wokalne sukcesy Gimnazjum nr 2
Wraz z najlepszymi wokalistkami Publicznego Gimnazjum nr

2 im. ks. Jerzego Popiełuszki udałam się na Warszawski Festi−
wal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „ASTE−
RIADA”. Patronat nad X edycją tego festiwalu objęła sama Pre−
zydent m. st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz−Waltz. Wzięli−
śmy w nim udział po raz trzeci i znów nie pozostaliśmy niezau−
ważeni. Zespół wokalny „FORTE” w składzie: Karolina Gerej,
Julia Jóźwik, Joanna Krzyczkowska, Karolina Kujawska oraz
Agnieszka Stosio, w swojej kategorii, liczącej 38 zespołów, zdo−

był II miejsce. Dziewczyny wywalczyły sobie nagrodę wdzięcz−
nym wykonaniem piosenki „Zapłakany świat”. W kategorii soli−
stów Karolina Kujawska zajęła również zaszczytne III miejsce. I
ona także zmierzyła się z ogromną konkurencją. Solistka ocza−
rowała jury i publiczność piękną interpretacją piosenki Krysty−
ny Prońko pt. „Małe tęsknoty”.

Kolejny festiwal, kolejny sukces… Kto wie, co przyniesie przy−
szły rok. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli poszczycić się
następnymi osiągnięciami, dostarczając dumy szkole i naszemu
miastu.

Jadwiga Żaboklicka – nauczyciel muzyki

Dzieci z naszego przedszkola często prezentują swoje umie−
jętności w różnego rodzaju konkursach. W marcu 2011r. wzięły
udział w lokalnym konkursie recytatorskim „Brzechwa dzie−
ciom”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząb−
kach – Filię. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku od 3 do
7 lat, posiadających umiejętności recytatorskie. Wychowawcy
grup wspólnie z rodzicami przygotowali dzieci do występu.
Uczestnicy konkursu w bardzo ciekawy sposób recytowali wier−
sze wzbogacając ich treść strojami i rekwizytami. Nasz udział w
konkursie zakończył  się sukcesem. Laureatami I, II i III miejsca
zostały dzieci z naszego przedszkola. Zwycięscy oprócz gratula−
cji otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Jak co roku, zapachniało, zajaśniało i stało się...21 marca ofi−
cjalnie pożegnaliśmy zimę. Towarzyszyli nam przy tym pano−
wie strażacy z ząbkowskiej jednostki. Przyjechali do nas dużym
strażackim wozem. Zanim marzanny (wykonane przez starsza−
ków) spłonęły, dzieci dowiedziały się na czym polega praca stra−
żaka. Miały też możliwość przymierzenia niektórych elementów
jego stroju. Później nastąpiło spalenie kukieł, a specjalni goście
czuwali nad naszym bezpieczeństwem. W pochodzie wiosennym
wszyscy przeszliśmy do przedszkolnego amfiteatru i wesołym

Poetyckie spotkanie w SMYKU
6 kwietnia 2011 r. Niepubliczne Przedszkole SMYK miało

przyjemność  gościć ząbkowskich przedszkolaków.  Okazja ku
temu była znakomita – Przedszkolny, już III, Przegląd Poezji.

Tym razem przypomnieliśmy sobie wiersze Marii Konopnickiej.
W naszym przeglądzie wzięło udział 5 przedszkoli: Niepublicz−
ne Przedszkole im. Jana Pawła II, Niepubliczne Przedszkole
KRASNAL, Publiczne Przedszkole Nr 3 SKRZAT, Publiczne
Przedszkole nr 1 ZIELONY DINEK, Niepubliczne Przedszkole
SMYK oraz Filia Szkoły Podstawowej Nr 3. W sumie wystąpiło
101 uczestników, którzy przygotowali 34 utwory Marii Konop−
nickiej. W bajkowej scenerii dzieci recytowały z przejęciem i
słuchały z uwagą.  Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali pa−
miątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom oraz paniom wycho−
wawczyniom za wspaniałe przygotowanie dzieci do występu.
Miło było was gościć! Do zobaczenia za rok!

Nauczycielki  ze SMYKA
Mirosława Kozłowska

Elżbieta Grzymkowska

Skrzaty z Przedszkola nr 3 witają wiosnę sukcesem

śpiewem przywitaliśmy wiosnę. Był też pokaz „Pani wiosny”,
czyli prezentacja kukieł wykonanych przez nasze maluchy.

Filomena Konopka,  Ewa Macuba
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Dzieñ Bociana
30 marca świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 pożegnała zi−30 marca świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 pożegnała zi−30 marca świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 pożegnała zi−30 marca świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 pożegnała zi−30 marca świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 pożegnała zi−

mową auręmową auręmową auręmową auręmową aurę,,,,, przygotowując uroczystość pt. Dzień Bociana. przygotowując uroczystość pt. Dzień Bociana. przygotowując uroczystość pt. Dzień Bociana. przygotowując uroczystość pt. Dzień Bociana. przygotowując uroczystość pt. Dzień Bociana.
Uroczyste powitanie wiosny swym występem uświetnili młodzi aktorzy, człon−

kowie koła teatralnego. Wszyscy przywitali dostojnego pana Bociana, który w
czerwonych butach po łące chodził, w rytm piosenki „kle kle boćku, witaj nam

bocianie…”. Śpiew ptaków,
kumkanie żab, kolorowe motyle
i pierwsze kwiaty, to niezaprze−
czalne zwiastuny nadchodzącej
wiosny. Pani Wiosna świetnie
się spisała budząc uśpioną przy−
rodę do życia.

W drugiej części spotkania z
wysłannikami pani Wiosny
uczniowie zgromadzeni na wi−
downi mieli możliwość wykaza−
nia się znajomością zagadnień

dotyczących tej pory roku. Dzieci odpowiadały na zagadki przygotowane przez
panią Ewelinę Góral, jak również układali puzzle obrazkowe o tematyce wiosen−
nej. Wzajemna  rywalizacja sprzyjała integracji dzieci w poszczególnych zespo−
łach, a przy tym wszyscy świetnie się bawili. To tylko jeden  z przykładów dzia−
łalności koła teatralnego pod kierunkiem pani Renaty Boryka Kwapisz.

W ciągu roku szkolnego w świetlicy odbywa się wiele tego typu imprez ma−
jących na celu wszechstronny rozwój dziecka oraz rozwijanie indywidualnych
talentów.

Ewelina GóralEwelina GóralEwelina GóralEwelina GóralEwelina Góral
Renata Boryka KwapiszRenata Boryka KwapiszRenata Boryka KwapiszRenata Boryka KwapiszRenata Boryka Kwapisz
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Dzięki bardzo miłej pani przewodnik Kalinie dowiedzieliśmy się wielu cieka−
wych informacji na temat tej „świątyni muzyki”. Filharmonia pierwotnie nosiła
nazwę  Filharmonii Warszawskiej i powstała w 1901 roku z inicjatywy grupy
bardzo zamożnych osób. W 2001 roku, przed głównym hallem zamontowane
zostały tablice upamiętniające fundatorów, panów Rajchmanowa i Kronenber−
ga. Budynek był wzorowany na filharmonii paryskiej i bardzo bogato ozdobiony
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Niestety uległ całkowitemu zniszczeniu
podczas II wojny światowej po uderzeniu wielkiej bomby. W 1955 roku odbu−

dowany jako Filharmonia Narodowa.
Obecnie filharmonia zatrudnia 300
osób. W gmachu znajdują się dwie sale
koncertowe: mniejsza – kameralna i
wielka – sala główna oraz wiele innych
pomieszczeń.

W sali kameralnej obejrzeliśmy jak
zbudowany jest fortepian koncertowy
uznanej marki Steinway, dowiedzieli−
śmy się, że nazwa instrumentu pocho−

dzi od włoskich słów „forte”, czyli głośno i „piano” − cicho. Fortepian to pierw−
szy instrument strunowy, na którym można było uzyskać efekt zróżnicowania
siły dźwięku, powstał 300 lat temu, a jego twórcą był Bartolomeo Cristofori.
Pani Kalina pięknie zaprezentowała nam możliwości fortepianu w praktyce –
bardzo dziękujemy.

Następnie odwiedziliśmy garderobę dla muzyków i obejrzeliśmy tzw. salę
malinową przy sali kameralnej, gdzie słuchacze mogą spędzić przerwę w kon−
cercie. Można w niej spotkać się z bardzo ciekawym efektem. Specjalnie wypro−
filowane wgłębienia w suficie sprawiają, że wypowiadane pod nimi słowa brzmią
jak przez mikrofon.

Kierując się do sali prób chóru, przeszliśmy przez wielki hall. Tu znajduje się
szatnia z ogromną liczbą wieszaków i wielkie drzwi z pięknymi szybami z prawdzi−

Klasa 6a z SP2 w Filharmonii Narodowej
wego kryształu – robią wrażenie. Chór Filharmonii Narodowej liczy aż 100 osób.

Przed wejściem do wielkiej sali koncertowej znajduje się sala balowa. Tu
ustawiona jest makieta przedstawiająca planowany dom dla emerytowanych
muzyków, gdzie mogliby sobie wspólnie muzykować. Zarówno pomysł, jak i
model przypadły wszystkim do gustu.
W sali balowej umieszczony jest duży
ekran, na którym na bieżąco można śle−
dzić, co dzieje się na sali koncertowej.
Podczas naszej wycieczki odbywała się
tam próba całej orkiestry symfonicznej
pod kierownictwem dyrygenta Micha−
ła Dworzyńskiego. Weszliśmy po ci−
chutku, by posłuchać fragmentów pięk−
nej I Symfonii g−mol op.13 Piotra Czaj−
kowskiego oraz by obejrzeć salę i jej wystrój. Co ciekawe, dla uzyskania lep−
szych efektów akustycznych, w tym ogromnym pomieszczeniu nie ma żadnych
kątów, wszystkie kształty są zaokrąglone. W podłodze sceny znajduje się zapad−
nia. Tą drogą trafiają na salę instrumenty o dużych wymiarach, czyli np. forte−
piany. Warto wiedzieć, że na tej scenie odbywają się co 5 lat Konkursy Chopi−
nowskie, a różni uczestnicy grają na fortepianach różnych marek. Przed wystę−
pami kolejnych uczestników konkursu instrumenty muszą być wymieniane.
Mogliśmy również zobaczyć salę, w której zwykle obraduje konkursowe jury.

Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń. Już w kwietniu
wybieramy się do Filharmonii Narodowej ponownie – tym razem na koncert.

Kasia Jarząbek kl. 6aKasia Jarząbek kl. 6aKasia Jarząbek kl. 6aKasia Jarząbek kl. 6aKasia Jarząbek kl. 6a

Edukacja muzyczna w
Szkole Podstawowej Nr 2

Aktywność muzyczna małego ucznia może być dla niego źródłem wielu
radości i przeżyć. Jako nauczyciel muzyki z wieloletnim stażem, wiem to bardzo
dobrze. Szczególnie interesuje mnie problem rozwijania zainteresowań mu−
zycznych dzieci, a głównie tych przejawiających indywidualne uzdolnienia. Udział
w amatorskim życiu muzycznym daje możliwości rozwoju zainteresowań i zdol−
ności oraz uzyskania uznania i poczucia własnej wartości. Świadoma tego fak−
tu, postanowiłam wyjść naprzeciw młodym talentom muzycznym. W 2004 roku
zrodził się pomysł stworzenia programu „Edukacja muzyczna – program wła−
sny dla uczniów klas IV−VI przejawiających indywidualne uzdolnienia i zainte−
resowania muzyczne”.

W program ten wpisane są zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne takie jak: chór,
zespół instrumentalny. Uczniowie klas IV i V uczestniczą w tzw. „Porankach
Muzycznych” Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie obcując
z muzyką poważną. Klasy VI biorą udział w „Koncertach Czwartkowych” w Fil−
harmonii Narodowej, a także zwiedzają jej gmach „od kuchni”. Do naszej szkoły
przyjeżdżają również tancerze Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i uczniom
klas V zdradzają tajemnice baletu.

Mój program to nie tylko zajęcia edukacyjne, ale także umożliwienie dzie−
ciom zaprezentowania swoich możliwości, umiejętności i zdolności na uroczy−
stościach szkolnych, festynach, koncertach miejskich, konkursach piosenki,
jak również wiedzy o kompozytorach.

Prowadzone w ramach programu edukacji muzycznej działania mają na celu
rozwijanie zainteresowań i umiejętności muzycznych, kształcenie świadomych
odbiorców muzyki, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także
zwrócenie uwagi na obyczaje, sposoby zachowania w obcowaniu z kulturą.

Myślę, że zarówno założenia programu, jak i jego oczekiwane rezultaty trafnie
oddają słowa S. Szumana, które stały się mottem samego programu jak i całej
mojej pracy z dziećmi. Brzmią one następująco: „Muzyka niesie radość, roz−
świetla życie, opromieniając znojny trud człowieka…”

Pragnę jeszcze w tym miejscu nadmienić, że realizacja programu własnego
edukacji muzycznej nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność Pani Dyrektor.
Dzięki jej wsparciu i pomocy, naszym pociechom otwierają się drogi realizacji
małych talentów. Kto wie, czym to zaowocuje w przyszłości…

Jadwiga Żaboklicka – nauczyciel muzykiJadwiga Żaboklicka – nauczyciel muzykiJadwiga Żaboklicka – nauczyciel muzykiJadwiga Żaboklicka – nauczyciel muzykiJadwiga Żaboklicka – nauczyciel muzyki



SPORTwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

W połowie marca z okazji pierwszego dnia wiosny w
Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Wiosenny Turniej Klas.
Zawody dla klas 0−3 prowadziła p. Zofia Dudzik, a dla klas
starszych (4−6) p. Katarzyna Karcz. Nad oceną zmagań
sportowo− intelektualnych czuwało szkolne jury, złożone z
uczniów i nauczycieli.

Zawody odbywały się kolejno dla każdego poziomu. Młod−
si rozwiązywali rebusy, układali puzzle, poznawali wiosenne
przysłowia. Starsi przygotowali na ten dzień smakowite po−
trawy wiosenne, których zapach roznosił się po całej sali.

U c z n i o w i e
u k ł a d a l i
wcześniej ba−
śnie i opowia−
dania z wio−
senną aurą w
tle. Jedna z
k o l e ż a n e k
ułożyła nawet
na ten dzień
bardzo ładny
wiersz. Sala
wyglądała jak
w i o s e n n a
łąka. Dookoła

zawisły balonowe bukiety, wśród których podziwiać można
było różne oblicza Pani Wiosny przygotowane przez klasy 0−
6. Był czas na konkurencje logiczne, skojarzenia, zagadki,
ciekawe zadania dla klas oraz wspaniałą zabawę podczas za−
wodów sportowych. Uczyliśmy się robić „wiosenne porząd−
ki’’, „wiosenne żabki zbierały kwiatki’’, pomagaliśmy ptaszkom
trafić do gniazd i sadziliśmy „wiosenne marchewki’’. Wiele emo−
cji wzbudził slalom na hulajnodze, który ostatecznie zweryfiko−
wał punktację. Zmaganiom uczniów przyglądało się szanowne jury,
które na koniec ogłosiło wyniki. Wśród młodszych pierwsze miej−
sce równolegle zajęły wszystkie klasy, które dostały sprzęt sporto−
wy . Starsi rywalizowali ze sobą uparcie i wspinali się w klasyfika−
cji głośno  dopingując swoich zawodników. W efekcie pierwsze
miejsca w każdym poziomie zajęły klasy 4S, 5S i 6C, które otrzy−

Z³oci zapaœnicy z Z¹bek
Bracia Karol i Piotr Ołówko

zwycięzcami Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży w zapa−
sach w stylu klasycznym. W ka−
tegorii  wiekowej junior w dniu
12 marca Karol zdobył złoty me−
dal w wadze do 74 kg, a  jego

młodszy brat Piotr
3 kwietnia w kate−
gorii wiekowej
kadet również
zdobył złoty me−
dal w wadze do 69
kg. Obaj bracia to
reprezentanci war−
szawskiej Legii.

Złoto i brąz Ołówka
Dużym sukcesem zakończył się udział ząbkowiaka repre−

zentującego warszawską Legię Piotra Ołówko. W dniach 04−
06 marca 2011r. w Wałbrzychu odbył się Puchar Polski Kade−
tów w stylu klasycznym. Nasz  mieszkaniec w kat. wagowej do
69 kg. zajął 1 miejsce.

Pierwszych dziesięciu najwyżej sklasyfikowanych zawodników
dostało prawo startu w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
w Kostrzynie n/Odrą. Do Kostrzyna przyjechały reprezentacje Eu−

ropy, między innymi z ta−
kich państw jak: Białoruś,
Czechy, Litwa, Niemcy,
Ukraina.

W tym turnieju ząbko−
wiak zajął 3 miejsce, za
Niemcem i Białorusinem.
W sierpniu nasz zawod−
nik ma szansę powalczyć
o medale Mistrzostw Eu−
ropy i Mistrzostw Świa−

ta kadetów w zapasach. Piotr Ołówko jest uczniem III klasy Gim−
nazjum Nr 1 w Ząbkach.

mały po piłce
do siatkówki i
piłki nożnej.
Pozostałe klasy
za dobrą zaba−
wę i współpra−
cę otrzymały
piłki do siat−
kówki.

 Czas spę−
dzony w sali
gimnastycznej
podczas Tur−
nieju Wiosen−
nego minął szybko i ciekawie. Wspólna zabawa wprawiła nas
w naprawdę wiosenny humor.

M. Przyborowski, K. Walter klasa 5E

Wiosenny Turniej Klas w SP1

Sukces z¹bkowskiej „Szabli”
W  sobotę, 2 kwietnia 2011r. odbyła się w Warszawie, na

Gocławiu, Warszawska Olimpiada Młodzieży w szermierce.
W imprezie tej wzięła udział młodzież z Uczniowskiego Klu−
bu Sportowego
„Szabla Ząbki”
pod opieką tre−
nera Andrzeja
Kościelniakow−
skiego. Wicemi−
strzynią olimpia−
dy została Izabel−
la Nitczyńska,
z d o b y w a j ą c
srebrny medal,
zaś brązowy me−
dal i trzecie miej−
sce zdobyła Magdalena Sztyber. Dalsze miejsca z ząbkowskiego
klubu zajęły Aida Al Dahabi− miejsce 6 oraz Aleksandra Darmo−
falska − miejsce 7.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są

to: największy salon samochodowy w Ząbkach Auto Praga, firma komputerowa Błękit
Jerzy Przychodzeń oraz firma budowlana Sęk Bud. Więcej informacji na temat akcji „Zniż−
ka za dowód” znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Maista (www.zabki.pl), w
zakładce poświęconej tej akcji.

Auto Praga to jeden z oddziałów firmy Auto Żoliborz. Jesteśmy  autoryzo−
wanym dealerem samochodów marki Opel, Chevrolet i Saab. Naszym celem jest świad−
czenie usług na najwyższym poziomie oraz dostarczenie nowoczesnych i niezawod−

nych pojazdów, które
sprostają oczekiwa−
niom naszych Klien−
tów. Tworzymy ze−
spół doświadczonych
fachowców, którzy
dostarczają Państwu
najnowocześniejsze
rozwiązania z zakresu
współczesnej motory−
zacji.

Mając na uwadze
oczekiwania naszych
klientów przygotowa−
liśmy kompleksową
ofertę, obejmującą au−

toryzowany serwis pojazdów Saab, Opel i Chevrolet, sprzedaż oryginalnych części i
samochodów używanych. Zapewniamy atrakcyjne ceny, doskonałe warunki współpra−
cy oraz rzetelną i fachową obsługę. Jako doświadczony, wieloletni dealer, dokładamy
wszelkich starań, aby nasze działania były podstawą owocnej i długofalowej współpracy.

Profesjonalny serwis pojazdów Saab, Opel i Chevrolet, sprzedaż części, ubezpiecze−
nia − nasze salony samochodowe to miejsca, w których spełnią się Wasze marzenia o
kompleksowej i fachowej obsłudze. Zapraszamy!

Firma „Błękit” Jerzy Przychodzeń zajmuje się insta−
lacją, szkoleniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego. Głównie są to progra−
my z Asseco Business Solutions, ale wdrażamy też produkty firmy Raks.

W naszej ofercie oprócz aplikacji magazynowych, finansowo−księgowych, kadro−
wo−płacowych i środków trwałych znajdują się również: podpis elektroniczny, usługi
komputerowe i sieciowe oraz szkolenia dotyczące programów komputerowych. Na rynku
funkcjonujemy od 1993 roku i przez ten czas zdążyliśmy sobie wyrobić markę rzetelnej
i solidnej firmy. Wyróżnia nas to, że dokonujemy specjalistycznych instalacji pod klienta.
Jeżeli jest taka możliwość, to na życzenie klienta, dopisujemy do programów dodatko−
we raporty. W momencie uszkodzenia programów dokonujemy ich napraw.

Akcja „Zniżka na dowód” to bardzo dobry pomysł,  daje nam to możliwość zdobycia
większej liczby klientów oraz zareklamowania się, a klientom niższe ceny.

Biuro Handlowe:
Warszawa ul. Borowskiego 2 lok 320.

kontakt do nas:   Tel: 0−501−255−842, 022 49−23−320
e−mail: blekit2@o2.pl;  www.blekit.com

Firma SĘK BUD powstała
1 lipca 2010 r. przy wykorzystaniu dota−
cji z Europejskiego Funduszu Społeczne−
go.  Zajmuje się świadczeniem usług re−
montowych i wykończeniowych (również
nietypowych) w budynkach starych i no−
wych, a w szczególności:

· Układaniem glazury i terakoty
· Malowaniem, szpachlowaniem
· Nakładaniem bezpyłowych gładzi gip−

sowych
· Układaniem paneli ściennych i podło−

gowych
· Układaniem deski barlineckiej
Naszą firmę wyróżnia wysoka jakość

świadczonych usług, stałe dostosowywa−
nie się do potrzeb zgłaszanych przez klien−
tów, podnoszenie kwalifikacji w zakresie
świadczonych usług (ostatnio uzyskałem
dyplom mistrzowski w zawodzie glazur−
nik).

Do akcji „Zniżka za dowód” przystąpi−
liśmy w sierpniu 2010 r. Sądzimy, że jest
to dobra inicjatywa promowania lokalnej
przedsiębiorczości oraz wspierania miesz−
kańców w wyborze wiarygodnych firm, a
rabat dla mieszkańców to naszym zdaniem
dodatkowa  korzyść.

Usługi Remontowo−Budowlane
SĘK BUD Ryszard Sęk

Ząbki
tel. 502−228−925

e−mail: biuro@sek−bud.pl
www.sek−bud.pl

Siedziba firmy:
Ząbki ul. Szwoleżerów 66D m 7

Salon
Serwis Mechaniczny
Części i akcesoria
Ubezpieczenia

Poniedziałek − Piątek
9.00 − 19.00
7.00 − 18.00
9.00 − 17.00
8.00 − 14.00

Sobota
9.00 − 14.00
8.00 − 14.00
8.00 − 14.00
8.00 − 14.00

Telefon
355 20 00
355 20 20/21
355 20 23/24/25
355 20 06

Auto Praga Ząbki, ul. Radzymińska 334,
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2 kwietnia kolejny raz mieszkańcy Ząbek uczcili pamięć
Jana Pawła II.

VI rocznica śmierci papieża Polaka była przyczyną odprawie−
nia w Parku Miejskim uroczystej mszy świętej celebrowanej przez
proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego − ks. Andrzeja Kopczyń−
skiego.

Od chwili śmierci Jana Pawła II, z inicjatywy Miejskiego Ośrod−
ka Kultury, uroczy−
stości ku Jego czci
uświetniane są kon−
certami, które czynią
Ząbki miejscem wy−
jątkowym, gdyż
udział w nich biorą
chóry wielopokole−
niowe i soliści z na−
szego miasta.

W tym roku w
koncercie z okazji

Dnia Papieskiego udział wzięli:
Chór Szkoły Podstawowej Nr.1 im. gen. F. Kleeberga, Chór Gim−

nazjum Nr.1 im. Jana Pawła II, Chór Szkoły Podstawowej Nr.2 im.
J. Kochanowskiego, Chór Gimnazjum Nr.2 im ks. J. Popiełuszki,
Chór Szkoły Katolickiej im. ks. Twardowskiego, Chór Szkoły Pod−
stawowej Nr.3, Chór „Złota Jesień” oraz Chór Kamionek, który sku−
pia w swoich szeregach również mieszkańców Ząbek.

Wszystkimi chórami dyrygowała Jolanta Jańczuk−Tyszkiewicz.

Koncert w rocznicê œmierci Jana Paw³a II

Wystawa malarstwa Krystyny Pisarskiej
9 kwietnia nastąpiło otwarcie wystawy Krystyny Pisarskiej. Ar−

tystka prezentuje róż−
norodne prace, tak jak
zapowiedziała w tytu−
le: „Kwiaty, pejzaże,
fantazje”. Jej malar−
stwo jest lekkie, kolo−
rowe, naładowane
dobrą energią. Werni−
sażowi towarzyszył
koncert skrzypaczki

Joanny Young, która w ryt−
mie najwspanialszych melo−
dii wraz z widzami odwiedzi−
ła różne zakątki świata.

Wszystkie obrazy w bar−
dzo przystępnych cenach
można zakupić w galerii.

Wystawa jest czynna do
10 maja.

MOKMOKMOKMOKMOK

Informacja Burmistrza Miasta Z¹bki
o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−
czonego na sprzedaż czonego na sprzedaż czonego na sprzedaż czonego na sprzedaż czonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowa−
nej o łącznej powierzchni 7,5419 ha, oznaczonej w ewidencji

gruntów i budynków jako działki: nr 284/17 o powierzchni 0,3083 ha, nr
284/20 o powierzchni 0,0600 ha, nr 284/21 o powierzchni 6,9636 ha, nr
284/23 o powierzchni 0,1600 ha, nr 284/24 o powierzchni 0,0500 ha, ob−
ręb 0014 RYBNO, położonej w miejscowości Karczewiec, gminie Sorkwity,
województwie warmińsko − mazurskim dla której prowadzona jest w Sądzie
Rejonowym w Mrągowie księga wieczysta nr OL1M/00018519/1
(d. Nr 18519).

Przetarg odbędzie się dnia 30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r. (poniedziałek) o godz. 1600

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 460 000 zł460 000 zł460 000 zł460 000 zł460 000 zł.
Wadium: 40 000 zł40 000 zł40 000 zł40 000 zł40 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia

25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na
konto).

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, natomiast w „Studium uwarunkowań i kierunków zago−
spodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity” przedmiotowe działki po−
łożone są w strefie oznaczonej symbolem Re – obszar rolny w strefiesymbolem Re – obszar rolny w strefiesymbolem Re – obszar rolny w strefiesymbolem Re – obszar rolny w strefiesymbolem Re – obszar rolny w strefie
zbiornika wód podziemnychzbiornika wód podziemnychzbiornika wód podziemnychzbiornika wód podziemnychzbiornika wód podziemnych, a część zabudowana znajduje się na obsza−
rach oznaczonych jako tereny ośrodków produkcji i gospodarki rolnejośrodków produkcji i gospodarki rolnejośrodków produkcji i gospodarki rolnejośrodków produkcji i gospodarki rolnejośrodków produkcji i gospodarki rolnej.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu
dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miej−
scowe / Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−
nach pracy urzędunach pracy urzędunach pracy urzędunach pracy urzędunach pracy urzędu.

Burmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz Miasta
Robert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert Perkowski

Soliści: Elżbieta Tarasewicz, Anna Mazurek, Beata Matoga,
Małgorzata Kujawska, Jagoda Żaboklicka, Jolanta Stosio, Rena−
ta Wielądek, Beata Kurda, Irena Jaszczyk, Jacek Kępka, Marcin
Staniszewski, Wojciech Polkowski i Wojciech Szydłowski.

Przygotowanie chórów: Jagoda Żaboklicka, Małgorzata Ku−
jawska, Irena Jaszczyk, Agnieszka Janicka, Jolanta Jańczuk −
Tyszkiewicz.

MOK
fot. Bogdan Śladowski

Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwi¹zywa-
nia problemów Alkoholowych w Z¹bkach

Ząbki, ul. 3 −go Maja 14/16
tel. 22 781 63 61  czynny w godz. dyżurów
Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym
środa  w godz. 16 – 18
czwartek w godz. 16−18
Oferta – bezpłatna pomoc w zakresie

− przyjmowania wniosków o podjęcie czynności zmierzających
do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych

− motywowanie i udzielanie informacji o możliwości podjęcia
leczenia i o placówkach zajmujących się leczeniem i terapią
osób uzaleznionych i ich rodzin

− udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych, informacji
o współuzaleznieniu i przemocy domowej

− w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia kierowa−
nie wniosku do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Zapraszamy serdecznie – gwarantujemy dyskrecję i anonimowość.
Działalność Punktu:
środy i czwartki w godz. 16 −18, dyżury pełnią psycholog,

specjalista terapii uzależnień i inni członkowie Komisji
Konsultacje p. Andrzeja z AA:

2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 − grupa edukacyjna dla ro−
dzin osób uzależnionych
1 i 3 środa miesiąca 18 −20 − dyżur kuratora sadowego
piątki godz. 15 −17 − dyżur specjalisty uzależnień od narkotyków
piątki 17.15 – 20   − grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Krystyna Pisarska

Joanna Young



ZAPROSZENIECO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak

lodówki, pralki,

zmywarki,

kuchnie gazowe

i elektryczne,

płyty grzewcze, okapy

504 070 258
www.agd−naprawy.pl


