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San Marino w Ząbkach

P

od koniec roku, w Ząbkach przy ul. Powstańców 25 miało miejsce uroczyste otwarcie jedynego w swoim rodzaju miejsca„San Marino”. To pierwszy tego typu obiekt w Ząbkach, który łączy w sobie
salę balową restaurację, kawiarnię oraz cukiernię.
- Tworząc to wyjątkowe miejsce kierowaliśmy się chęcią
stworzenia miejsca o charakterze rodzinnym, łącząc w sobie restaurację, cukiernię, kawiarnię oraz sale bankietową – podkreślają właściciele Joanna i Bartosz Naszkowscy. Jest to typowe
podejście, zgodnie z którym rodzina jest najważniejsza. - Od
początku tworzyliśmy miejsce, które będzie unikalne i dostępne
dla wszystkich i takie jest właśnie SAN MARINO. Wystarczy do
nas raz przyjść, aby szybko się przekonać, że to idealne miejsce
na spędzenie czasu z rodziną lub na organizację imprezy rodzinnej czy firmowej. Od otwarcia zorganizowaliśmy już kilkanaście imprez o różnorodnym charakterze i znamy się na tym. Nasi
Goście cenią nas za dbałość o szczegóły, jakość podawanych
dań, rodzinną atmosferę i niepowtarzalny klimat miejsca - dodają
państwo Naszkowscy.
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Ważna debata
w Ministerstwie
Gospodarki

lutego, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki
w Warszawie odbyła się III konferencja z cyklu Państwo 2.0 pod nazwą „Administracja otwarta
na zmiany”. Organizatorem panelu dyskusyjnego
była redakcja magazynu Computerworld, pod honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji
Michała Boniego, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego i Ministra Rozwoju Regionalnego- Elżbiety Bieńkowskiej.
Podczas konferencji poruszano tematy związane z
dostosowaniem się organów państwa do wyzwań współczesności, zarządzania zmianami w administracji publicznej

dokończenie na str. 5

dokończenie na str. 9

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

zachęcamy do weryfikacji cen!

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

PRG

USŁUGI
GEODEZYJNE

TYCZENIA
PODZIAŁY
l MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
l INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA
l

l

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl
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ZAPRASZA NA
ZAJĘCIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców naszego miasta do korzystania z Internetu, w szczególności osoby starsze w grupie wiekowej 50+.
W bibliotece są 4 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników.
Codziennie w godzinach pracy biblioteki można przeglądać
strony internetowe oraz wysyłać i odbierać e-maile.
W razie kłopotów czy pytań pracownicy naszej placówki zawsze chętnie służą pomocą.
Sponsorem Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Ząbkach jest Fundacja Orange, dzięki programowi Fundacja
Orange dla bibliotek, utrzymanie bezpłatnego dostępu do Internetu nie obciąża budżetu biblioteki.

KONKURS

na imię dla nowego mieszkańca
ząbkowskiej biblioteki
Pacynkę dziewczynkę !!!!!!!!!!!!!
Od niedawna zamieszkała w ząbkowskiej
bibliotece wesoła, radosna i gadatliwa pacynka-dziewczynka, która bardzo chciałaby mieć swoje
imię.
W związku z tym zwracamy się do wszystkich
dzieci z prośbą o
pomoc w wymyśleniu dla niej nowego
imienia.
Napisz dlaczego Twoim zdaniem
ono do niej pasuje i przynieś je do biblioteki w terminie do 31.03.2013r
Dla pomysłodawcy najciekawszego imienia będzie przyznana nagroda
książkowa!!!!!!!!!!
Dlatego też na karteczce napisz
swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu żebyśmy mogli Cię powiadomić
o wygranej!!!!!!!!!!!

FITNESS

oraz
GIMNASTYKĘ DLA SENIORÓW

Poniedziałek

18.00-19.00- TBC
19.00-20.00- Fitness(różne formy)

Wtorek

10.00-11.00- Gimnastyka dla seniorów
19.00-20.00- ATB+ Stretching

Środa

17.00-18.00- Gimnastyka dla seniorów
18.00-19.00- Dance Aerobik
19.00-20.00- Fitness(różne formy)

Czwartek

18.00-19.00- Pilates

Piątek

10.00-11.00- Gimnastyka dla seniorów
19.00-20.00- Fitness (różne formy)

Ceny karnetów(miesięcznych):

4 zajęcia – 50 zł.,
8 zajęć– 90 zł.,
Open (wszystkie zajęcia fitness)-130 zł.,
Karnet poranny- gimnastyka dla
seniorów(4 zajęcia)-20 zł.
* Rabat dla osób powyżej 55 roku życia –
20% od ceny karnetu(nie dotyczy karnetu
porannego)

(22)674-11-64 wew. 101 lub
mailem:biuro@mosir-zabki.pl

Miejski Ośrodek Kultury

zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa
„Warszawskiego Nikifora” - Marka Kraussa
oraz
program literacko – satyryczno - kabaretowy
uhonorowany Złotym Liściem Retro 2012
„NIC NOWEGO POD SŁOŃCEM „
w wyk. Sławomira Hollanda
/program oparty na tekstach Leśmiana, Jurandota,
Hemara, Tuwima i innych/
23.03.2013.r, godz. 17:00
MOK, ul. Słowackiego 21
wstęp wolny

INFORMACJA

CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU EDWARDZIE,
Z OKAZJI IMIENIN PRAGNIEMY CI ŻYCZYĆ:
BOŻEJ RADOŚCI Z PEŁNIONEJ POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ.
WSZELKIEJ OBFITOŚCI ŁASK OD NASZEGO PANA – JEZUSA CHRYSTUSA.
DUCH ŚWIĘTY, NIECH STALE BĘDZIE PRZY TOBIE
I OBDARZA CIĘ SWYMI DARAMI.
MATKA BOŻA SZKAPLEŻNA, NIECH CZUWA NAD TWOIM ZDROWIEM,
A SERCE TWE NIECH PRZEPEŁNIA SZCZĘŚCIE I RADOŚĆ Z DUCHOWEGO WZROSTU PARAFIAN.
TEGO SZCZERZE CI ŻYCZĄ PAMIĘTAJĄCY O TOBIE W MODLITWACH,
CZŁONKOWIE KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY W ZĄBKACH.
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JAZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA !
ZĄBKI, DNIA 18.III.2013r.
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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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Więcej informacji
pod numerem telefonu

APTEKA
RÓG ANDERSA
I KRASICKIEGO
DOJAZD OD
UL. GEN. MACZKA
A TAKŻE OD KOPERNIKA

PON-PIAT. 8.00-21.00
SOB. 9.00-16.00

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

SAMORZĄD

www.zabki.pl
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Płać podatki,
tu gdzie mieszkasz

ieniądze z podatku dochodowego od osób
fizycznych w ok. 37% trafiają do budżetu
gminy, w której jesteśmy zameldowani lub w której
zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników.

Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To
oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie
mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na
gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z różnych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania,
a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam,
gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych
dróg, chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek edukacyjnych, szerokiej oferty usług
sportowo –rekreacyjno- kulturalnych. Jednym słowem zwiększa
on komfort i podnosi standard
życia wszystkim mieszkańcom.
Liczba nowych inwestycji jest
uzależniona przede wszystkim
od udziału w podatku dochodowym, który stanowi główne
źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu
gdzie mieszkasz. To proste,
poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż
Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy
w Wołominie,
- Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej w części dotyczącej miejsca
zamieszkania i dołącz do zeznania (wypełnienie formularza jest
proste i nie podlega opłacie)
- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem podatkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbowego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później
niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym
urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta!
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości
życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

Gabinet
Laryngologiczno
-Internistyczny
dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki,
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZPŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog
502-315-952
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Pomoc w wypełnieniu
PIT-u w Urzędzie!
Szanowni Mieszkańcy,
jeżeli macie problemy z wypełnieniem PIT-u,
zapraszamy do Urzędu Miasta w Ząbkach
w dniach 25 marca i 8 kwietnia. Tutaj w godzinach 9.00-17.00 będzie pełnił dyżur pracownik Urzędu Skarbowego, który rozwieje
wszelkie wątpliwości i pomoże w wypełnieniu
deklaracji podatkowej.
UM Ząbki

CHIRURG
Wizyty
domowe

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista
chorób dzieci
nefrolog

tel. 668 - 029 - 952

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl

Przyjmę
do pracy

KANCELARIA
PRAWNO
-FINANSOWA
- Porady prawne
- Ubezpieczenia
- Inwestycje

krawcowe
tel. 693 585 070
Ząbki,
ul. Moniuszki 12
AGENCJA METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI
Mieszkania Domy Działki
kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

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

Poszukujemy mieszkań, domów,
działek do kupna I wynajmu

Ząbki
ul. Drewnicka 2/508
www.finalex.pl
tel. 607 225 248
GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
- internista
- specjalista med. rodzinnej i medycyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- badania kierowców wszystkich
kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20
tel. 603 927 323
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Cykl spotkań dla przedsiębiorców
w Ząbkach rozpoczęty

raz kolejny w tym roku ząbkowscy przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się w szerszym gronie.
W sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach, 6 marca odbyło się
pierwsze spotkanie grupy „Przedsiębiorcze Ząbki”, zorganizowane przez Elizę Girguś oraz Aleksandrę Kalinowską – lokalnych przedsiębiorców, przy wsparciu miasta Ząbki.
W
spotkaniu
uczestniczyło około
30 przedsiębiorców
z Ząbek. Miasto reprezentował zastępca burmistrza Artur
Murawski.
Wśród
przedsiębiorców zasiedli także ząbkowscy radni: Wojecieh
Gut – wiceprzewodniczący rady i właściciel firmy „Vatax” oraz
Zofia Dąbrowska.
Eliza Girguś przywitała przybyłych gości i opowiedziała o zamierzeniach nowo powstałej grupy, której głównym celem jest
integracja środowiska przedsiębiorców z terenu Ząbek i okolic.
Networking („business networking”) jest zyskującym dużą poUSŁUGI
pularność rodzajem działalności
PORZĄDKOWE społeczno – ekonomicznej, polegającej na zbliżaniu do siebie
Sławomir Pasek
osób związanych z prowadzeZąbki
niem działalności gospodarczej
(właścicieli firm i menadżerów).
Wywóz odpadów
Dzięki temu lokalni przedsiębiorbudowlanych
cy mają możliwość nawiązać ze
kontenerami
sobą kontakt i współpracę, co
skutkuje wzajemnym polecaniem
KP-5 oraz KP-7
się.
tel. 509-136-967
Aleksandra Kalinowska pokrótce zaprezentowała korzyści
888-424-715
płynące z uczestnictwa w spotka-

„BULI”

niach, a następnie Monika Maj-Osytek, przeprowadziła szkolenie
pt. „Komunikacja niewerbalna w biznesie”. Podczas szkolenia
przedsiębiorcy dowiedzieli się, w jaki sposób zaprezentować się
podczas kontaktu z klientami i co ma w takich sytuacjach największe znaczenie. Druga część wykładu opierała się na konkretnych przykładach, co ułatwiło zrozumienie przedstawianych
zagadnień.
Każda z przybyłych osób miała okazję przedstawić się i zaprezentować prowadzoną przez siebie działalność. Pod koniec
spotkania uczestnicy wymienili się wizytówkami i mieli
okazję bezpośrednio porozmawiać.
Świeżo upieczony biznesmen, uczestnik spotkania
powiedział: „Te spotkania to
świetny pomysł. Poznałem,
grono przedsiębiorców z Ząbek i sporo się dowiedziałem o sprawach, do których
dotąd nie przywiązywałam
szczególnej uwagi. W krótkim czasie nawiązałem wiele
kontaktów biznesowych, które mam nadzieję zaowocują
w przyszłości”.
Biorąc pod uwagę powyższe spotkanie można
uznać za udane. Kolejne
z tego cyklu już w kwietniu!
Wszelkie
informacje
o spotkaniach i szkoleniach
dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie www.zabki.pl.
Iwona Potęga

Zaproszenie dla Ząbkowskich Przedsiębiorców
na Cykl Bezpłatnych Szkoleń

Burmistrz Miasta Ząbki wraz z Kancelarią Adwokacką Adwokat Rafał Krajewski oraz Kancelarią Adwokacką Adwokat
Magdalena Amerek mają zaszczyt zaprosić Ząbkowskich Przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, w czterech blokach tematycznych:
1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Szkolenie przedstawia podstawowe zasady prowadzenia działalności
gospodarczej w formie osoby fizycznej, spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa), spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna). Ponadto omawia sposób powstawania tych podmiotów, podstawowe różnice między nimi, w tym w zakresie odpowiedzialności majątkowej wspólników.
Termin 19/03/2013 godz. 16.30
2. Jak prawidłowo formułować umowy handlowe pomiędzy kontrahentami?
Podstawowe zasady formułowania umów handlowych: O czym należy
pamiętać? Jak prawidłowo określić zasady reprezentacji stron? Precyzyjny przedmiot umowy i zasady wynagrodzenia. Zabezpieczenie
umów i odpowiedzialność umowna. Właściwe prawo, sąd, w tym zapisy
na sąd polubowny.
Termin 23/04/2013 godz. 16.30
3. Przedsiębiorca sam w sądzie. O czym powinien pamiętać?
Szkolenie przedstawia podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy
przed sądem w szczególności zakresie dochodzenia roszczeń od kon-
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trahentów, w tym zasady postępowania cywilnego, tryby postępowania
cywilnego, rygory formalne przy formułowaniu i wnoszeniu pism procesowych, zgłaszanie dowodów, odwoływanie się od orzeczeń.
Termin 21/05/2013 godz. 16.30
4. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Szkolenie przedstawia zasady odpowiedzialności członków zarządu
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów
prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa karnego, w tym odpowiedzialność wobec spółki i jej wierzycieli. Dodatkowo przedstawione
zostaną ustawowe obowiązki członków zarządu.
Termin 18/06/2013 godz. 16.30
KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT RAFAŁ KRAJEWSKI
KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT MAGDALENA AMEREK
ul. Wyszyńskiego 15, 05-091 Ząbki,
tel.: +48 22 101 57 15, kom.: +48 698 494 632, faks: +48 22 122 08 85,
rafal.krajewski@adwokatura.pl, magdalena.amerek@adwokatura.pl

SAMORZĄD
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Skontaktuj się ze strażnikiem
Aby ułatwić mieszkańcom kontakt ze Strażą
Miejską, Ząbki zostały podzielone na 4 sektory.
Główną osią podziału są tory kolejowe. W części
północnej miasta sektor I i II dzielą ul. 11-go Listopada oraz Rychlińskiego, zaś granica sektora III
i IV przebiega w ul. Szwoleżerów i Kołłątaja. Każdy
z sektorów jest przypisany do konkretnego strażnika. Obok przedstawiamy dane kontaktowe do każdego z nich.

Ważna debata w
Ministerstwie Gospodarki
dokończenie ze str. 1

i realizacji projektów informatycznych w środowisku zmian
(kompetencyjnych, społecznych, gospodarczych, technologicznych). Wśród prelegentów byli m.in. Michał Boni - minister administracji i cyfryzacji, Jacek Gołaczyński - podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, Roman Dmowski
- podsekretarz stanu ministerstwie spraw wewnętrznych,
Sławomir Neumann -podsekretarz stanu w ministerstwie
zdrowia, Kazimierz Schmidt - ekspert do spraw zarządzania
dokumentacją, Dariusz Bogdan- podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki, a także burmistrz naszego miasta Robert Perkowski, który poruszył zagadnienia wdrażania oraz
efektywnego wykorzystania systemu elektronicznego obiegu
dokumentów w administracji samorządowej na przykładzie
Miasta Ząbki.
Ważna to była konferencja, bowiem świat się bezustannie zmienia. Zmienia dzięki ludzkiej kreatywności, wynalazkom i nowym myślom technologicznym, które szybko pozostawiają w tyle naszą rzeczywistość.
Joanna Wysocka

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DZIECI DO
PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE
MIASTA ZĄBKI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
Od 1 marca 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Ząbki, która trwać będzie do
29 marca 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczono na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Komunikat dot.
budowy tunelu
Wykonawca tunelu drogowego w Ząbkach
informuje, że w związku z budową tunelu od
dnia 18.03.2013 będzie zlikwidowane przejście
piesze na peron stacji usytuowane w ciągu ulic
Wojska Polskiego i Orlej. lokalizacja przejścia
pieszego ~`6.860 km drogi kolejowej nr 21.
Szczegóły www.zabki.pl

Uwaga!
Osoby oczekujące na przydział
lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr
LVII/363/2006 w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
„w terminie do 31 marca każdego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie Miasta Ząbki
pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszkiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób
wykluczający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu
socjalnego wchodzącego do mieszkaniowego zasobu
gminy, oraz że nadal ubiega się o zawarcie umowy. Nie
złożenie oświadczenia powoduje skreślenie z listy.”
Komisja Mieszkaniowa

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY

Gabinet Stomatologiczny

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

ul. Malczewskiego 6, Ząbki
Tel.: 881 200 928

Usługi kontenerami

Wysoka jakość usług,
atrakcyjne ceny.
Aktualne promocje na:
www.eldent-zabki.pl*
Serdecznie zapraszamy!

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

Eldent

Firma sprzątająca
Edyta Machaczka

- mycie okien
- sprzątanie domów i
mieszkań
- pranie tapicerki
- pielęgnacja terenów
zielonych

tel. 791 476 777

email:
edomedytamachaczka@gazeta.pl

* - cennik wszystkich
usług na stronie
- możliwość zapisu na
wizytę przez www

MARKSBUD

tel. 698-214-790
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Legalny alkohol na bazarku w Ząbkach?

27

października 2012 r. oficjalnie otwarto nowo-wybudowany ząbkowski
bazarek. W trakcie otwarcia kupcy zrzeszeni w stowarzyszeniu „Bazar
Ząbki” zapraszali na różne konkursy i zabawy dla klientów oraz przepyszne
degustacje. Niektórzy zajadając się smacznymi przekąskami wzdychali tylko,
że nie można ich popić kieliszeczkiem gorzałki lub dobrym winem. Czy to
niebawem może się zmienić?
Tego dnia, będąc na tym
hucznym i wspaniałym otwarciu, zwróciłem uwagę na witryny
nowiutkich pawilonów handlowych. Na niektórych z nich dało
się zauważyć, iż kupcy oprócz
pieczywa, warzyw, nabiału i słodyczy oferują… alkohole.
Czyżby to był jakiś żart? Niestety tak, na razie alkoholu
tam nie kupimy.
Niedługo po otwarciu bazarku do ząbkowskiego Urzędu Miasta wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Bazar Ząbki
o przyznanie koncesji na sprzedaż alkoholu na terenie bazarku. Dokument ten wpłynął również do Komisji Społecznej Rady Miasta Ząbki, której jestem wieloletnim członkiem.
Zgodnie z art. 18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być
prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.
Jeżeli ktoś zamierza otworzyć kilka punktów sprzeda-

Za

Podziękowania dla profesorów z USA
ogromny wkład w wyjaśnianie Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem filmem Popiełuszko wyraziliśmy wdzięczność naukowcom ze Stanów Zjednoczonych.

Z inicjatywy studentów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w dniu 5 lutego br. odbyła się konferencja z udziałem ekspertów
Zespołu Parlamentarnego
Antoniego
Macierewicza
ze Stanów Zjednoczonych:
prof. Wiesława Biniendy,
prof. Kazimierza Nowaczyka i dr inż. Wacława Berczyńskiego oraz wybitnych
naukowców z kraju. Zabrakło jedynie ekspertów Komisji Millera, którzy nie mieli
odwagi publicznie bronić
moskiewskiej wersji kłamstwa smoleńskiego.
Naukowcy ze Stanów
Zjednoczonych uczestniczyli również 7 lutego br. w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego do sprawy wyjaśnienia
tragedii narodowej pod Smoleńskiem, na którym przedstawili szczegółowe analizy swoich eksperymentów obliczeń
i doświadczeń dotyczących rozpadu samolotu TU 154 M
w Smoleńsku. Wykluczono całkowicie wpływ pancernej
brzozy na rozpad samolotu potwierdzając możliwość spowodowania dwóch eksplozji w samolocie prezydenckim.
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ży konieczne będzie uzyskanie kilku zezwoleń - koncesji na alkohol.
Obecnie w naszym Mieście handel alkoholem reguluje m.in. Uchwała Nr 29/IV/03 Rady Miasta Ząbki z dnia
14 lutego 2003 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia
zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. W § 1 pkt 4 w/w Uchwały widnieje ważny zapis,
który mówi, iż wprowadza się na terenie Miasta Ząbki stały
zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie targowisk miejskich. Jak widać w tej
chwili w Ząbkach, aby w pawilonach handlowych na bazarku można było sprzedawać alkohol to przed wydaniem
koncesji przez Burmistrza Rada Miasta musi dokonać
zmian w przytoczonej Uchwale z 2003 r.
Jako radny nie widzę przeciwskazań, aby taka sprzedaż mogła odbywać się na naszym bazarku. Jednocześnie wierzę, że gdy już dojdzie do wydania odpowiednich
zezwoleń, sprzedawcy będą przestrzegać m.in. takich
zasad jak: niesprzedawanie alkoholu nieletnim (kontrola dokumentów tożsamości), oraz osobom będącym pod
wpływem.
Tomasz Kalata
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ząbki

Na zakończenie posiedzeń Zespołu Parlamentarnego,
którego jestem stałym uczestnikiem w imieniu Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki, rodzin ofiar i zespołu, złożyłem serdeczne podziękowanie naukowcom ze Stanów za
ich zaangażowanie i ogromną pomoc w wyjaśnianiu tragedii narodowej w Smoleńsku. Następnie wraz z przewodniczącym zespołu parlamentarnego Posłem RP Antonim Macierewiczem wręczyliśmy pamiątkowe płyty DVD z filmem
„Popiełuszko. Wolność jest w nas” mec. Marii Szonert - Binienda, prof. Wiesławowi Binienda, prof. Kazimierzowi Nowaczykowi, dr. inż. Wacławowi Berczyńskiemu, wyrażając
przy tym słowa uznania.
Zbliża się trzecia rocznica narodowej tragedii w Smoleńsku, gdzie zginęli: Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką
Marią, Parlamentarzyści, Ministrowie, Dowódcy Polskiej Armii,
Duchowieństwo i działacze niepodległościowi w tym mój przyjaciel Stefan Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. W sumie
96 ofiar. Nie wolno nam o nich zapomnieć w tym celu w Sanktuarium Narodowym w Ossowie w Panteonie Bohaterów przy
pomniku prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego stanie pomnik
Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego,
który pod moim kierownictwem jest obecnie realizowany.
Ryszard Walczak
Prezes Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszko
Radny Powiatu Wolomin

SPOŁECZEŃSTWO

www.zabki.pl
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Po wyborach u ząbkowskich wędkarzy
elacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego Koła PZW Nr 61 Ząbki za lata
2009-2012.

W Kole Wędkarskim PZW Nr 61 Ząbki
nadszedł czas na podsumowania i wybory
nowych władz. Właśnie, dlatego 17 lutego
b.r. w budynku nowej trybuny sportowej
przy ulicy Słowackiego w Ząbkach odbyło
się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach MOK-u. Dzięki temu, cała impreza nabrała nowej jakości i wyrazu. Obszerna sala
bez problemu pomieściła ok. 70 osób zainteresowanych działalnością Koła. Wśród
gości, oprócz wędkarzy, przybyli burmistrz
Robert Perkowski, wiceburmistrz Artur Murawski oraz rodzice adeptów Szkółki Wędkarskiej „Piranie Ząbkowskie”, która od kilku
tygodniu działa przy Kole.
Jako pierwszy głos zabrał prezes
Koła kol. Robert Fabisiak, który w kilku słowach przywitał zebranych i rozpoczął obrady, gdzie pierwszym punktem było wybranie
przewodniczącego, sekretarza oraz prezydium.
Przewodniczącym został zasłużony
działacz kol. Franciszek Dąbrowski, sekretarzem doświadczony w tej roli kol. Henryk
Ołowski, a w prezydium zasiedli m.in. burmistrz Robert Perkowski oraz wiceburmistrz
Artur Murawski.
Porządek obrad w kolejnych punktach
przewidywał:
• Przyjęcie porządku obrad i protokołu
z poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
• Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Wyborczej, Skrutacyjnej,
• Sprawozdanie z działalności Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła za ostatnią kadencję,
• Realizacja uchwał ostatniego Walnego
Zgromadzenia,
• Udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Koła,
• Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności Koła na 2013 r.,
• Omówienie i przyjęcie preliminarza budżetowego Koła na 2013 r.,
• Dyskusja,
• Przyjęcie uchwał i wniosków,
• Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła,
• Wybór delegatów i zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW.

Posiedzenie przebiegało bardzo
sprawnie. Po przeczytaniu protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia przez
kol. Henryka Ołowskiego, nastąpił wybór
Komisji. Do każdej z nich zgłosili się z sali
członkowie Koła.
Po wyborze członków Komisji, głos
zabrał ponownie kol. Robert Fabisiak, który przystąpił do odczytania sprawozdania z działalności Koła za lata 2009-2012.
Po zakończeniu odczytu sprawozdania, przyszedł
czas na jakże miły punkt obrad,
wręczenie kart członkowskich
„Piraniom Ząbkowskim”. Młodzi
wędkarze otrzymali je z rąk ustępującego prezesa Koła kol. Fabisiaka oraz burmistrza Roberta
Perkowskiego. Na wyróżnienie
w postaci wędki oraz koszulki
zasłużył Kacper Kiczyński, który
okazał się autorem najlepszej nazwy w konkursie na nazwę szkółki. Nagrodą była wędka.
Przy okazji prezentacji sprawozdania
z działalności SSR, zebranym zostały za-

prezentowane stroje dla strażników. Poza
strojami Koło mogło się pochwalić zakupem
4-metrowej łodzi wraz z silnikiem, która
używana jest przy okazji kontroli oraz zawodów. SSR mógł się pochwalić ponad 30
kontrolami w trakcie, których skontrolowanych zostało ponad 230 wędkarzy.
W przedstawionym następnie planie
pracy i działalności można wyróżnić właśnie
kontynuację oraz rozwijania działalności
niedawno powstałej Szkółki Wędkarskiej
„Piranie Ząbkowskie”, Społecznej Straży
Rybackiej oraz intensyfikacji pozostałych
działań.
Zaprezentowany przez skarbnika
Koła kol. Sławomira Pisarczyka preliminarz
finansowy na rok 2013 zakłada wpływy w
wysokości ponad 61 tys. zł. Kwota, którą dysponowało Koło na dzień 31 grudnia
2012 r. to ok. 8700 zł.
W czasie dyskusji, poruszone zostały
m.in. dwie kwestie: ograniczenia lub wyeliminowania rybołówstwa na terenie Okręgu
Mazowieckiego oraz wprowadzeniu górnych wymiarów ochronnych ryb. Oboma
wnioskami w najbliższych dniach zajmie się
nowo wybrany Zarząd.

Skład nowego Zarządu został wybrany w drodze głosowania. Do roli kandydatów zgłoszeni zostali wszyscy ustępujący
członkowie, jak i nowi. W wyniku jawnego
głosowania, w nowym Zarządzie zasiedli:
kol. Robert Fabisiak – jednogłośnie wybrany prezes na kolejną kadencję,
kol. Sławomir Pisarczyk,
kol. Henryk Ołowski,
kol. Bartosz Skorliński,
kol. Stefan Gołda,
kol. Jarosław Pisarczyk,
kol. Jacek Łach,
kol. Lech Tomaszewski,
kol. Maciej Mierzejewski,
kol. Piotr Strzałkowski,
kol. Jarek Płachta,
kol. Stanisław Ołowski,
kol. Leon Romanowski,
kol. Grzegorz Mazurkiewicz,
kol. Zygmunt Adamczyk.
Do Komisji Rewizyjnej, zostali wybrani:
kol. Franciszek Dąbrowski,
kol. Edmund Rącki,
kol. Czesław Kobrzak,
kol. Jan Pilich.
Do Sądku Koleżeńskiego wybrani zostali:
kol. Jan Dąbrowski,
kol. Adam Kwiatkowski,
kol. Dariusz Bujnicki.
Delegatami Koła do Zarządu
Okręgu Mazowieckiego zostali
wybrani:
kol. Robert Fabisiak,
kol. Franciszek Dąbrowski,
kol. Sławomir Pisarczyk (zastępca).

Na koniec, głos zabrał Burmistrz Miasta Ząbki, który w swoim przemówienie nie krył zachwytu nad
sprawnym i pełnym profesjonalizmu prowadzeniem obrad, którego mógłby pozazdrościć nie jeden samorząd. Zapewnił on
również, że Koło może liczyć na wsparcie
ze strony Urzędu Miasta, a nowym władzom
życzył samych sukcesów.
Zgromadzenie można uznać za bardzo udane, a przedstawione plany na przyszłość wróżą znaczną poprawę dla wędkarzy należących do Koła Wędkarskiego PZW
Nr 61 Ząbki.
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Taneczna Ekstraklasa w Ząbkach

P

onad trzystu pięćdziesięciu tancerzy z różnych zespołów
i klubów tanecznych zaprezentowało swoje układy choreograficzne podczas Mistrzostw Ekstraklasy ZNTS w tańcu sportowym pod
honorowym patronatem Starosty Wołomińskiego oraz o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki w Tańcu Disco Dance.
Zawody odbyły się w sobotę, 2 marca w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach. Mocny taneczny akcent w pierwszy weekend
marca okazał
się
energetycznym strzałem w dziesiątkę. Licznie
zgromadzona
publiczność
mogła podziwiać oryginalne prezentacje taneczne
w technikach

tańca: modern, jazz, funky, street dance revue, electric boogie i break dance. W tych stylach tańca rozegrano eliminacje do Mistrzostw
Świata International Federation of Modern
Dance Sport. Był to pierwszy blok zawodów,
któremu patronatu udzielił Starosta Wołomiń-

ski. W drugiej części
królował styl disco
dance, gdzie walczono o Puchar Burmistrza Ząbek.
Do Ząbek przybyli znakomici tancerze z takich klubów
tanecznych,
jak:
Abstrakt Sochaczew,
Aster Tomaszów Mazowiecki, Jaszczur Łódź, DNA Łowicz, Luz Lębork, Hand to Hand
Warszawa, Egurrola Dance Studio Warszawa, Grawitacja Piaseczno, Shock Dance Warszawa, Shock Dance Zabrodzie, Rytm Wią-
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zowna - nie zabrakło
oczywiście naszej powiatowej reprezentacji:
Fanaberii Radzymin, Atut Marki, Fart Ząbki i Shock Dance Wołomin.
Organizatorem zawodów był Klub Tańca Sportowego Shock
Dance, MOK Ząbki, MOSiR Ząbki, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Towarzystwo Przyjaciół Ząbek i Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego. Pod względem organizacyjnym i tanecznym turniej zakończył się sukcesem. Warto zauważyć duże osiągnięcia powiatowych
klubów tanecznych: Atutu, Fartu, Fanaberii i Shock Dance, które
specjalizują się w profesjonalnym trenowaniu tancerzy turniejowych
w różnych stylach tańca sportowego. Powiat wołomiński ma swoje
znaczące miejsce na tanecznej mapie turniejowej Polski. Odbywają
się tu corocznie wysokiej rangi zawody eliminacyjne do Mistrzostw
Świata i Europy w tańcu
sportowym, w tym roku
pierwszy raz w Ząbkach.
Merytoryczną
kontrolę nad przebiegiem turnieju
sprawował ZNTS. Turniej
oceniało dziesięciu profesjonalnych sędziów oraz komi-

sarze zawodów. Szczegółowe wyniki
zawodów dostępne będą na stronie
www.dancesport.org.pl.
Ogólnopolskie zawody taneczne
w Ząbkach rozpoczęły cykl zawodów
eliminacyjnych do Mistrzostw Międzynarodowych w tym roku. Przed
klubami dalsze wyzwania i wyjazdy.
Dziękujemy za Wasz udział w naszym turnieju i życzymy dalszych
sukcesów! Dziękujemy gorąco również patronom honorowym, medialnym, licznie przybyłym gościom oraz
sponsorom. Taniec daje pozytywną
energię, to pasja dobra dla każdego niezależnie od wieku i pozycji.

www.zabki.pl
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San Marino w Ząbkach

dokończenie ze str. 1

Dzięki różnorodności miejsca każdy znajdzie coś dla siebie. SAN MARINO
organizuje imprezy zarówno w sali kryształowej a więc w sali o bardzo wysokim
standardzie w balowym i królewskim stylu oraz w restauracji typowej dla włoskiego
stylu, a więc klimatu z piecem opalanym drewnem zrobionym ze starej cegły z rozebranego zamku. Piec do pizzy jest typowym włoskim piecem, w którym pizza
robiona jest tylko i wyłącznie na włoskich składnikach importowanych na potrzeby
restauracji. Restauracja łączy w sobie tradycyjne polskie potrawy, jak i oryginalne
włoskie dania tworząc jedyną w swoim rodzaju ofertę skierowaną dla mieszkańców
Ząbek. Dla koneserów owoców morza restauracja codziennie ma dostawę świeżych ryb i owoców morza.
Po pysznym i niedrogim obiedzie można skosztować ciast, ciasteczek, tortów, pralin czy lodów, które także produkowane są z najwyższej jakości produktów
i starych domowych przepisów.
Wszystkie te smakołyki wystawione są w najdłuższej w Europie
ladzie ekspozycyjnej, której każdy
element wije się przez całą cukiernię, tworząc niezapomniane wrażenie estetyczne.
- Bazujemy na zdrowiu i świeżości – podkreślają właściciele –
u nas każde ciasto, ciasteczko czy
tort jest świeży a lada codziennie
wypełniana jest nowym asortymentem. Ponadto bazujemy na
naturalnych składnikach jak np.
śmietana której używamy nie jest śmietaną UHT a więc produkt jest zdrowszy i co
za tym idzie krótszy ma termin przydatności. Zależy nam na jakości i zadowoleniu
Gości.
Od samego początku właśnie jakość produktów jest dla tu najważniejsza. Do
pysznych deserów serwowana jest najwyższej jakości kawa, która importowana
jest w postaci zielonych ziaren z Indonezji, Etiopii i Brazylii, wypalanych pod Warszawą specjalnie dla SAN MARINO. Stąd bierze się jej niepowtarzalny aromat.
Ostatnim miejscem w tym niepowtarzalnym obiekcie jest sala bankietowa
nazwana salą kryształową, której eleganckie wnętrza i nietypowa architektura są
jedyne w swoim rodzaju. Zamysłem i inspiracją przy tworzeniu tego niezwykłego
miejsca była elegancja i prostota, która ma zachwycać swoim urokiem i ciepłym
klimatem.
Nowy obiekt to nie tylko miejsce, gdzie można pysznie zjeść, ale coś o wiele
więcej. Nowa restauracja, cukiernia, kawiarnia oraz sala bankietowa dodaje uroku
miastu, co nie mogło być nie zauważone przez władze Ząbek.
- Osobiście bardzo zależy mi na rozwoju naszego miasta. Serce się raduje,
gdy powstają obiekty takie jak restauracja „San Marino”, o pięknych, klimatycznych
wnętrzach, ale też i o niekwestionowanych walorach estetycznych. O architekturze
miasta, jego wyglądzie decyduje przecież suma wszystkich zabudowań. Cieszę się
tym bardziej, że powstają u nas obiekty z prawdziwego zdarzenia, będące wyrazem troski również o nasze otoczenie. Bardzo dobrze świadczy to o właścicielach
i o ich przywiązaniu do naszego miasta – ocenia burmistrz Robert Perkowski.
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,,WYBIERZ NUMER 112”

ień dobry tu Zosia, mam pięć lat. Mojej mamie chyba stało się coś złego, bo leży na podłodze i nie może się podnieść!!’’
Takimi scenkami odgrywanymi przez dzieci rozpoczął się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w Przedszkolu nr 2
,,Leśny Zakątek’’. Wszystkie przedszkolaki wcieliły się w role lekarzy i sanitariuszy. Pod czujnym okiem ratownika medycznego, zgłębiały wiedzę dotyczącą pomagania innym i udzielania pierwszej pomocy.
Tego dnia nawet maluchy poznały numery
alarmowe i opatrywały rany swoich ukochanych

pluszaków. Na starsze grupy czekało o wiele trudniejsze zadanie. Oprócz uczestniczenia w różnych
ryzykownych zadaniach, uczyły się wzywać pomoc
i wykonywać sztuczne oddychanie na fantomie.
Ciekawa forma zajęć, mnóstwo fachowych sprzętów medycznych oraz bogata wiedza prowadzących
sprawiły, że wszystkie dzieci otrzymały prawdziwą
lekcję życia, świetnie się przy tym bawiąc. Oprócz
tego poznały sposoby radzenia sobie w sytuacjach
niebezpiecznych. Największą radość sprawiły im
jednak prezenty w postaci czepków i maseczek,
które okazały się świetnymi rekwizytami do późniejszej zabawy. Podsumowaniem dnia i potwierdze-

T

niem zdobytych umiejętności były Dyplomy Małego
Ratownika, które wręczono wszystkim dzieciom.
To jednak nie koniec lekcji o bezpieczeństwie. W ,,Leśnym Zakątku’’ każdy dzień jest nowym wyzwaniem i przygodą. Dzięki temu najmłodsi
stawiają kolejne kroki na drodze do samodzielności
i zdobywają wiadomości niezbędne w unikaniu różnych \ zagrożeń. A wszystko to za sprawą realizacji
założeń jednego z rocznych tematów planu pracy
przedszkola Pt. ,, Żyj i działaj bezpiecznie’’, który
od września wcielamy w życie.
Wspomniany wyżej kurs to tylko namiastka
działań, w których aktywnie uczestniczą wszystkie
przedszkolaki.

Już na początku roku odwiedziła nas autorka
książek dla dzieci Barbara Ciemska. Dzięki po-

uczającym tekstom zawartym w swoich książkach
przedstawiła dzieciom sposoby zachowania się
w obecności nieznajomych. Kolejnym niesamowitym spotkaniem była wizyta przedstawicieli Straży
Ochrony Kolei. Zaciekawili oni wszystkich specyfi-

ką swojej pracy, a w szczególności czworonożnym
pomocnikiem. Uczyli, jak zachować się na torach.
Pełnym zabawy, radości i nauki okazał się również
,,Turniej wiedzy o bezpieczeństwie’’, w którym każda grupa popisywała się odwagą i dojrzałością.
Wszystko po to, by każdy maluch wiedział, że ,,Jedyną osobą odpowiedzialną za
twoje bezpieczeństwo jest ta, którą widzisz
w lustrze’’.( Bill Jeans)
Nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 2
Magda Ratyńska

Stop cyberprzemocy!

egoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy pod hasłem „Serfuję, respektuję!”. W ten temat doskonale wpisało się
spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. F. Kleeberga z funkcjonariuszką policji, komisarz Wiolettą Zychnowską,
która wyjaśniła młodym internautom, na czym polega zjawisko cyberprzemocy i podpowiedziała, jak sobie z nim poradzić. W kilku zorganizowanych tego dnia spotkaniach wzięły udział klasy IV - VI.
Na początku pani komisarz zachęciła uczniów do udziału w konkursie „Policjanci są wśród nas”. Następnie spytała, kto z obecnych korzysta na co dzień
z internetu. Nietrudno się domyślić, że
odpowiedzią był las
rąk – podnieśli je
niemal wszyscy.
Następnie
policjantka przeprowadziła z uczestnikami spotkania
rozmowę na temat
zagrożeń czyhających w sieci. Wyjaśniła, które czyny
są karalne, czego
my - uczniowie - nie
powinniśmy robić
jako użytkownicy
internetu. Ostrzegała nas przy tym, mówiąc: „Pamiętajcie, że nikt w sieci nie
jest anonimowy. Policjanci też umieją korzystać z komputerów!”. Tłumaczyła,
że każdy, kto dopuszcza się cyberprzemocy, staje się przestępcą. Łatwo ustalić
IP komputera, z którego ktoś wysyłał np. obraźliwy post, toteż nawet jeśli logujemy się na rozmaitych forach jako goście, zostawiamy po sobie ślad, który bez
trudu można wytropić. Komisarz Zychnowska kilkakrotnie podkreślała fakt, że
przestępstwa w wirtualnym świecie są jedynie pozornie anonimowe, dlatego
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ci, którzy się ich dopuszczają (choćby tylko dla zabawy), nie mogą czuć się
bezkarni.
Policjantka zaskoczyła uczniów mówiąc, że ze względu na bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny nigdy nie miała i nie zamierza mieć konta na portalu
społecznościowym, takim jak Nasza Klasa czy Facebook. Dodała, że jeśli my
chcemy posiadać takie konto, musimy być bardzo ostrożni. W internecie nie
wolno podawać swoich danych osobowych. Pani komisarz przypomniała nam,
że w wirtualnym
świecie powinniśmy
używać tzw. „pseudonimu artystycznego” – wymyślonego
nicku, który nie zdradza naszego imienia
czy wieku.
Kolejnym punktem spotkania były
filmy
edukacyjne
przygotowane w ramach akcji „Dziecko
w sieci” przez fundację Dzieci Niczyje i Helpline. Filmy
przedstawiały historie kilkorga dzieci, które borykały się z „internetowymi problemami”. Te ciekawe animowane opowiastki w czytelny sposób pokazywały,
jak sobie radzić z takimi kłopotami.
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W świecie herbaty

lutego, grupa dzieci z kółka teatralnego SP1
wzięła udział w warsztatach „Herbaciany świat”.
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Nasza uczennica
wyróżniona

Zajęcia odbyły się w herbaciarni „Sowa” w Ząbkach.
Podczas spotkania dzieci poznały historię herbaty - jaką
drogę musiała przejść, aby
trafić do torebki, jej rodzaje
oraz sposoby parzenia i podawania. Potem, przy niewielkiej
pomocy opiekunów, mogły
przyrządzić kilka rodzajów
herbat i poznać ich smaki.
Niektórzy okazali się prawdziwymi miłośnikami tego wspaniałego napoju.
Po degustacji herbaty na uczestników kursu czekała słodka niespodzianka - przepyszny
deser z bitą śmietaną.
Na koniec spotkania dzieci mogły stworzyć
własny rodzaj herbaty
(mieszankę herbaty z różnymi dodatkami) i nadać
jej nazwę. I tak powstały: „Magiczna Herbata” i
„Herbaciany Cesarz”, które
- zapakowane w specjalne
woreczki i opatrzone etykietą - powędrowały z dziećmi do domu.
Dziękujemy herbaciarni „Sowa” za miłe przyjęcie i bardzo wartościową lekcję.
opiekunki koła: Katarzyna Dzięcioł i Marta Taras-Dziuba

lutego, Aniela Kosman, uczennica Prywatnej
Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Popiełuszki, wzięła udział w uroczystej gali finałowej IV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Odkrywamy
Talenty Przyszłości”.

Na jednym z filmów chłopiec o imieniu Piotrek był wyśmiewany w szkole
z powodu kompromitujących go zdjęć i nagrań, które znalazły się w sieci bez
jego zgody. Piotrek spokojnie porozmawiał z kolegą, który to zrobił, powiedział
mu, że czuje się skrzywdzony, ośmieszony i poniżony. O całej sprawie opowiedział też rodzicom i dyrektorce szkoły. Dzięki temu wszystko dobrze się
skończyło. Sprawca bezmyślnej przemocy nie pozostał bezkarny.
Dzięki obejrzanym filmom i rozmowie z komisarz Wiolettą Zychnowską
uświadomiliśmy sobie, jakie niebezpieczeństwa czają się w sieci. Jednocześnie zrozumieliśmy, jak łatwo kogoś skrzywdzić, a tym samym stać się cyberprzestępcą. Przecież na każdym kroku ktoś jest w internecie ośmieszany,
obrażany. Przeróżne zdjęcia i filmy są publikowane bez zgody osób, które się
na nich znajdują. Takie czyny są karalne - nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka! Nawet jedno ośmieszające zdjęcie czy złośliwy komentarz
wrzucony do sieci może mieć poważne konsekwencje, takie jak ucieczka z
domu, a nawet próba samobójcza szykanowanej osoby.
Komisarz Zychnowska mówiła także o innych zagrożeniach internetowych, które czyhają na dzieci. Podkreślała, że z internetu korzysta mnóstwo
niebezpiecznych ludzi, którzy w sieci udają miłych, atrakcyjnych nastolatków.
Dlatego nigdy nie wolno umawiać się w realu z osobą, którą znamy jedynie z
wirtualnego świata.
Podczas spotkania z policjantką dowiedzieliśmy się, co powinniśmy
zrobić, gdy czujemy się ofiarą jakiejkolwiek formy cyberprzemocy. Przede
wszystkim należy opowiedzenie o całym zajściu osobie dorosłej, do której
mamy zaufanie, np. rodzicom, wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu. W
jednym z filmików podano również kontakt do Helpline, która zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży w tego typu sprawach: www.helpline.org.pl (bezpłatny telefon Helpline: 800 100 100).
Sądzę, że po tym spotkaniu nikt nie zrezygnuje z korzystania z internetu,
ponieważ jest on bardzo przydatny w codziennym życiu, jednak z pewnością
wszyscy będą ostrożniejsi.
Uważam, że było to udane i bardzo pouczające spotkanie.
Patrycja Szymczak, kl. 6b
Koło Dziennikarskie

Narodowy Dzień Pamięci
o Żołnierzach Wyklętych

Wiersze Anieli – „Kameleon” i „Przyjaciel” zostały wyróżnione w konkursie poetyckim
organizowanym przez Fundację Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz przez Niepubliczne
Gimnazjum nr 54 z oddziałami
dwujęzycznymi Pro Futuro w
Warszawie.
W konkursie uczestniczyło
937 uczniów z klas 4-6 szkoły
podstawowej i klas 1-3 gimnazjum z całej Polski.
Jury wyłoniło 50 laureatów, wśród nich znalazła się nasza
uczennica.
Uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury Art.-Bem w Warszawie. Nagrodzone wiersze czytali aktorzy: Karolina Nowakowska,
Stanisław Górka, Karolina Nimi-Pawlukiewicz i Marcin Krawczyk.
Finałową piosenkę pod tytułem „Kocham cię życie” wykonała
Katarzyna Sikora.
Dziękujemy Anielce za piękne wiersze i cieszymy się, że w naszej szkole rośnie talent poetycki.
Życzymy weny twórczej! Wielkie gratulacje!
Agnieszka Strzembosz
Prywatna Szkoła Podstawowa w Ząbkach

D

la uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej im.
ks. Jerzego Popiełuszki ten dzień był niezwykły. Sięgnęliśmy do trudnych, tragicznych czasów.
Pan Robert Czyżewski (historyk) opowiadał o młodzieżowych
organizacjach działających w powiecie wołomińskim. Odmówiliśmy
modlitwę w intencji poległych bohaterskich Żołnierzy Wyklętych. Aby
oddać im cześć, zapaliliśmy symboliczny znicz i pełniliśmy wartę honorową w kąciku pamięci.
Uczniowie starszych klas obejrzeli
przedstawienie
telewizyjne
„Pseudonim Anoda” w reżyserii Mariusza Malca. Postać Jana Rodowicza „Anody” jest dla nas bardzo ważna,
ponieważ tak jak my lubił sport, miał w sobie radość życia, był zwyczajnym młodym chłopcem, a jednak .... Okazał się kimś niezwykłym!
Słuchaliśmy piosenek zespołu Tadek Firma Solo tematycznie
związanych z dzisiejszą uroczystością („Żołnierze Wyklęci”, „Generał Nil”) ,czytaliśmy wiersz Zbigniewa Herberta „Wilki”.
Po południu uczennice naszej szkoły Anielka Kosman i Asia
Strzembosz złożyły kwiaty przy pomniku więźniów politycznych
straconych w latach 1944 - 1956, w miejscu pochówku skrycie zamordowanych żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia
na Cmentarzu Bródnowskim.
Cześć Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci !
Sebastian Bielawski (kl 4)
Aniela Kosman (kl 4)
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„Zimą wkoło
jest wesoło”

Cztery pory roku
w ząbkowskiej „Dwójce”

egoroczne ferie już się skończyły, lecz na pewno pozostały po nich miłe wspomnienia. Miejska
Biblioteka Publiczna w Ząbkach już po raz kolejny włączyła się w organizowanie
zajęć plastycznych dla
najmłodszych czytelników, którzy pozostali
w drugim tygodniu ferii
w mieście. Z pewnością
nie był to dla nich stracony czas.
Zajęcia
odbywały się codziennie od
wtorku 5.02. do piątku
8.02.2013r. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się pierwsze
zajęcia czyli „Czarodziejski świat origamii”, w czasie których powstawały przepiękne prace m.in.: czapka samuraja, żaglówka, papuga, pies czy kłapiący dziób. W czasie
kolejnych dwóch dni nasi najmłodsi czytelnicy mieli okazję
zapoznać się z nowymi
technikami plastycznymi jak rysunek na papierze ściernym kredkami świecowymi czy
kolografia. To ciekawa
forma graficzna, która
polega na robieniu odbitek z wcześniej wykonanego kolażu.
Wszystkim, którzy
uczestniczyli w tegorocznych feriach zimowych pod hasłem „Zimą wkoło
jest wesoło” dziękujemy i zapraszamy na kolejne - za
rok!!!!!!!!!!!!
Wszystkie prace dzieci można również znaleźć na
naszym blogu: bibliotekazabki.blox.pl oraz na facebooku.
Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.mbpzabki.pl

P
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stycznia, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach odbył się coroczny, i jak
zwykle wyjątkowy, koncert charytatywny. Tym razem nauczyciele naszej placówki, wykazując się tradycyjnie kunsztem
aktorskim i niezwykłym poczuciem humoru, zaprezentowali
ciekawe scenki związane z porami roku.
Treści każdej z odsłon
nawiązywały
do
sytuacji
zaczerpniętych wprost z życia
szkolnego i społecznego.
Widzowie mogli zatem zagościć w gabinecie dyrektora
szkoły, któremu nieoczekiwaną wizytę złożyła ... wiosna,
zawitali na obozie harcerskim,
gdzie jego uczestnicy wykazywali się nietypowym hartem
ducha, przysłuchiwali się także
rozmowom zwierząt spacerującym po jesiennym lesie oraz spotkali Św.
Mikołaja i zimę, która tym razem nie zaskoczyła drogowców.
Podczas występu nie zabrakło także odniesień do klasyki literatury dziecięcej. Wszyscy zebrani, w tym również zaproszeni goście, mieli okazję
poznać odmienną wersję „Czerwonego
Kapturka”, który tym razem przybrał
barwę ... zieloną i mogli przypomnieć
sobie historię nieodwzajemnionej miłości żuka do biedronki z wiersza Jana
Brzechwy pt. „Żuk”.
Jak na prawdziwy koncert i karnawał przystało, nie zabrakło porywającej
muzyki, która wyzwalała w każdym niespożyte pokłady energii.
Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po koncercie odbyła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację ucznia naszej szkoły.
Udało nam się zebrać 1500 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim za hojność i zrozumienie. Do zobaczenia za rok!!!
Iwona Pawlak

Bezpieczny przejazd

ubliczne Przedszkole nr 3 „Skrzat” w Ząbkach z inicjatywy p. Karola Mazurka oraz nauczycielek Katarzyny Sikory i Beaty Konopko odwiedzili pracownicy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei. Prowadzili zajęcia edukacyjne „Bezpieczny Przejazd –Zatrzymaj się i żyj!”z zakresu
bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych oraz bezpieczeństwa na
terenie kolejowym.
Dramatyczne wypadki zdarzające się na przejazdach inspirują organizatorów do wdrażania
zasad bezpieczeństwa kolejowego
już od najmłodszych lat.
W czasie zajęć dzieci miały
okazję poznać reguły właściwego
zachowania się podczas przekraczania przejazdów kolejowych,
obejrzeć film edukacyjny pt. „Bezpieczny przejazd zależy także od
Ciebie”, poznać znaki drogowe
znajdujące się w pobliżu tych specyficznych skrzyżowań oraz
wypowiedzieć się na podstawie własnych doświadczeń związanych z tematem. Najmłodsi poznali również pracę funkcjonariu-

12

szy Straży Ochrony Kolei. Chętne przedszkolaki wzięły udział
w quizie sprawdzającym zdobytą podczas spotkania wiedzę,
gdzie za udzielenie poprawnej odpowiedzi otrzymywały nagrody.
Każde dziecko na zakończenie zajęć otrzymało zeszyt edukacyjny, opracowany przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
Materiały pozwolą rodzicom oraz nauczycielom na utrwalenie
zdobytej wiedzy oraz kształtowanie oczekiwanych postaw dzieci
w zakresie bezpiecznego poruszania się w obrębie przejazdów
kolejowo-drogowych.
Zwieńczeniem spotkania było podziękowanie pracownikom kolei p. Paulinie Pawłowskiej, p. Piotrowi Domańskiemu
oraz p. Markowi Sobeckiemu przez dyrekcję placówki p. Jolantę
Salak i p. Agnieszkę Neüff oraz wręczenie stosownego dyplomu
za zaangażowanie oraz trud włożony w organizacje zajęć.
Katarzyna Sikora
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II zawody podlodowego GP
oraz o tytuł Mistrza Koła Nr 61 Ząbki i Nr 23 Zielonka

M

inionej niedzieli, na zielonkowskich Gliniankach, odbyły się długo oczekiwane zawody podlodowe
o tytuł Mistrza Koła, zaliczane do Grand Prix, którego organizatorami są Koło PZW Nr 61 Ząbki oraz
Koło PZW Nr 23 Zielonka. Były to drugie zawody z tego cyklu.
Wędkarze wyczekiwali zawodów
tym bardziej, że zostały one odwołane
w pierwszym terminie (03.02.13) z powodu zbyt cienkiej warstwy lodu. Tym ra-

zem pogoda nie zawiodła i GP nie dość,
że się odbyło, to stało ono na najwyższym poziomie. Nie tylko sportowym, ale
i organizacyjnym.
W niedzielny poranek, dokładnie
o godzinie 8:30, na tradycyjnej zbiórce
pojawiło się 20 zawodników z obu Kół:
12 z Ząbek, 8 z Zielonki. Pogoda była
wręcz idealna na rozegranie zawodów.
Temperatura oscylowała w okolicach 0°C
a wiatr tylko sporadycznie, delikatnymi
podmuchami dawał o sobie znać.
Po krótkim przywitaniu przyszedł
czas na zaznajomienie się z zasadami
zawodów. Jedną z najważniejszych była
ta, że zawody przeprowadzone będą na
żywej rybie. Oznacza to tyle, że wszystkie złowione ryby miały trafić po ważeniu
do wody. Kolejne, które odróżniały te od
innych imprez, to podzielenie rywalizacji
na dwie tury i dwa sektory. Każda z tur
liczyła 2 godziny, a sektory to wydzielony obszar na tzw. „Kwadracie” i podobnej wielkości sektor na stawie „Z wyspą”.
Każdy z zawodników musiał wybrać sektor w drodze losowania. Po dwóch godzinach, zawodnicy musieli przenieść się na
drugi sektor. Na pewno forma ta urozmaiciła rywalizację.
Kilkanaście minut przed 9:00, zawodnicy ruszyli na swoje stanowiska, aby po
chwili wywiercić pierwsze dziury w lodzie
i rozpocząć wędkowanie. W czasie tych
zawodów dopuszczona została tylko
metoda na mor myszkę i wyłącznie jedną wędkę. Nie przeszkodziło to jednak
11 zawodnikom wpisać punkty po pierwszej turze.
Najlepszym w całej stawce, a tym
samym klasyfikacji GP, okazał się kol.
Antoni Osowiecki (23), który zgromadził 1105pkt. Drugą lokatę, z wynikiem

695pkt zajął kol. Leon Romanowski (61),
a na trzeci na listę wpisał się kol. Krzysztof Stecko z 625 punktami na koncie.
Rywalizacja o tytuł Mistrza Koła, po
pierwszej turze wyglądała następująco:
Koło PZW Nr 61 Ząbki:
1. kol. Leon Romanowski – 695 pkt.
2. kol. Maciej Mierzejewski – 405 pkt.
3. kol. Adam Kwiatkowski – 140 pkt.
Koło PZW Nr 23 Zielonka:
1. kol. Antoni Osowiecki – 1105 pkt.
2. kol. Krzysztof Stecko – 625 pkt.
3. kol. Robert Czapnik – 155 pkt.
Przerwa pomiędzy turami została
wykorzystana nie tylko na ważenie i wymianę spostrzeżeń, zawodnicy mieli oka-

zję posilić się gorącą, pożywną i przede
wszystkim, pyszną zupą grochową.
Po krótkiej przerwie, wędkarze wrócili na lód. Wybór miejscówek przysporzył
nieco emocji, bo jak wiadomo, najpopularniejsze były te, które w pierwszej turze
dały najlepsze wyniki. Obyło się jednak
bez sporów J. Po dwóch godzinach,
przyszedł czas na ponowne ważenie
i ciepły posiłek.
Wyniki drugiej tury:
Grand Prix:
1. kol. Radosław Fabisiak (61) – 585 pkt.
2. kol. Krzysztof Stecko (23) – 565 pkt.
3. kol. Maciej Mierzejewski (61) – 500
pkt.
Koło PZW Nr 61 Ząbki:
1. kol. Radosław Fabisiak – 585 pkt.
2. kol. Maciej Mierzejewski –
500 pkt.
3. kol. Leon Romanowski – 425
pkt.
Koło PZW Nr 23 Zielonka:
1. Kol. Krzysztof Stecko – 565
pkt.
2. kol. Antoni Osowiecki – 485
pkt.
3. Kol. Zbigniew Zawierucha –
425 pkt.
Wyniki ostateczne:

Grand Prix:
1. kol. Antoni Osowiecki (23) – 1590
pkt.
2. kol. Maciej Mierzejewski (61) – 905pkt.
3. kol. Krzysztof Stecko (23) – 1190 pkt.
4. kol. Leon Romanowski (61) – 1120
pkt.
5. kol. Radosław Fabisiak (61) – 690 pkt.
6. kol. Grzegorz Mazurkiewicz (61) – 315
pkt.
7. kol. Adam Kwiatkowski (61) – 245 pkt.
8. kol. Damian Czapnik (23) – 165 pkt.
9. kol. Robert Czapnik (23) – 195 pkt.
10. kol. Piotr Ciepły (61) – 25 pkt.
11. kol. Zbigniew Zawierucha (23) – 425
pkt.
12. kol. Marek Pietrzak (23) – 60 pkt.
13. kol. Krzysztof Wasyluk (61) – 45 pkt.
Tytuł Mistrza Koła PZW Nr 61 Ząbki:
1. kol. Maciej Mierzejewski – 905 pkt.
2. kol. Leon Romanowski – 1120 pkt.
3. kol. Radosław Fabisiak – 690 pkt.
Tytuł Mistrza Koła PZW Nr 23 Zielonka:
1. kol. Antoni Osowiecki – 1590 pkt.
2. kol. Krzysztof Stecko – 1190 pkt.
3. kol. Damian Czapnik – 165 pkt.
Zwycięzcom gratulujemy, ale też
wszyscy zawodnicy zasługują na uznanie.
Na wyróżnienie zasługują wyniki najmłodszego zawodnika biorącego udział
w zawodach. Mowa o kol. Radosławie
Fabisiaku, który nie tylko wygrał drugą
turę zawodów, ale i złapał największą
rybę zawodów (okoń - ok. 28.5cm, 250g).
Puchar za 3 miejsce w zawodach o tytuł
Mistrza Koła otrzymał on z rąk ojca, prezesa Koła Nr 61 kol. Roberta Fabisiaka.
Warto dodać, że kol. Radosław jest
uczniem Szkółki Wędkarskiej „Ząbkowskie Piranie”, która funkcjonuje przy Kole
PZW Nr 61 Ząbki.
Kolejne zawody z cyklu Grand Prix
odbędą się najprawdopodobniej 24 grudnia. Serdecznie zapraszamy do udziału
członków Kół Nr 61 oraz Nr 23.
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V Turniej Smoka w Ząbkach za nami

hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach można było zobaczyć Filipińskie Sztuki
Walki Modern Arnis & Kombatan w wykonaniu zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego OMEGA SPORTS z Ząbek (Organizator), Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony”Kobra”z Tłuszcza,
Black Belt Academy a także zawodników z Wyszkowa i z Częstochowy.
Tomasz Milczarek (8 lat, Kobra), II miejsce - Jakub Barbachowski (8 lat, Kobra), III miejsce - Bartosz Lemich (8
lat, Kobra).
 w grupie 9 lat (chłopcy) I miejsce zajął Marcin Kowalski
(9 lat, Kobra), II miejsce - Eryk Kopczyński (9 lat, Omega), III miejsce - Szymon Stępniewski (9 lat, Kobra).

Turniej Smoka odbył w dniu 16 lutego br., o godz. 11.00,
pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki. Organizatorami
byli: Akademia Filipińskich Sztuk Walki i Samoobrony, UKS
Omega Sports, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz Centralny Ośrodek Rekreacji Treningu Oświaty.
Obok SP3 przedsięwzięciu partnerowała ząbkowska straż
miejska. Patronat medialny objęli: Ząbkowska Gazeta Samorządowa „Co słychać ?” oraz Radio Ząbki.
Zawody otworzył i przywitał gości wiceburmistrz Artur
Murawski. Zawody obserwowali m.in. wraz z zastępcą bur-

mistrza: dyrektor SP3 Tomasz Łukawski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek Grzegorz
Siwek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Jacek Romańczuk, Dariusz Dutkiewicz z MKS Dolcan.
Po kilku godzinach zmagań wyniki zawodów
przedstawiały się następująco:
 w grupie 6-7 latków I miejsce – zajęła Oliwia
Łuczyk (7 lat, Kobra), II miejsce - Gabryela
Kowalik (6 lat, Kobra).
 w grupie 9- latek (dziewczynki) I miejsce
zajęła Aleksandra Chojnowska (9 lat, Omega), II miejsce - Anita Opęchowska (9 lat,
Omega).
 w grupie 8-latków (chłopcy) I miejsce zajął
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 w grupie 10-11 lat I miejsce zajął Karol Wiśniewski (11
lat, Kobra), II miejsce - Jakub Dziębor (11 lat, z Częstochowy), III miejsce - Nikodem Czauderna (10 lat, Omega).
 w grupie 12-13 lat I miejsce zajął Jakub Wojciechowski
(13 lat, z Częstochowy), II miejsce - Bartosz Kulka (13
lat, z Częstochowy), III miejsce - Oskar Ołdak (13 lat,
Kobra).
 w grupie 14-15 lat I miejsce zajął Marcin Suchański (14
lat, z Częstochowy), II miejsce - Igor Wiśniewski (14 lat,
Kobra), III miejsce - Sebastian Kaczmarczyk (14 lat, Kobra).
Zwycięzcom gratulujemy, a widzów - amatorów
sztuk walk zapraszamy na II Galę Professional Combat
Sanda, która odbędzie się już 23 marca w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.
Iwona Potęga

www.zabki.pl
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VICTOR Grand Prix Ząbek w badmintonie o Puchar Burmistrza

2

marca – dwa tygodnie po poprzednim turnieju spotkaliśmy się w hali sportowej gościnnego Gimnazjum
nr 1 w Ząbkach, aby rozegrać szósty turniej z cyklu Grand Prix w badmintonie.

Zawsze zaczynaliśmy od najmłodszych, ale dziś najmłodsi chyba zaspali
i nie pojawili się na turnieju. Razem z najmłodszymi zaspały też dziewczynki
z klas 4-6, ale one zaspały jakby tradycyjnie. Dziewczęta – zapraszamy!
Chłopców z klas 4-6 przybyło za to aż jedenastu. Zatem rozpoczęliśmy
rozgrywkami chłopców. Pierwsza czwórka składała się z tych samych zawodników co na ostatnim turnieju, ale pierwsza dwójka zamieniła się miejscami
i teraz wygrał Kuba Zdrojewski przed Mateuszem Sadowskim. Druga dwójka
też zamieniła się miejscami i tym razem trzeci był Grzegorz Kopania, a czwarty Andrzej Niczyporuk. W klasyfikacji generalnej kolejność jak w tym turnieju
– prowadzi Kuba, przed Mateuszem, Grzesiem i Andrzejem.
W rozgrywkach dziewcząt z gimnazjum, liderka Weronika Wojda musiała uznać wyższość Izy Pomykały, która wygrała po trzysetowym pojedynku.
Trzecia była Anita Podleś. W klasyfikacji prowadzenie utrzymała Weronika,
a na drugim miejscu z tą samą liczbą punktów, są Iza Gierat i Ewelina Stec.
U chłopców „dla odmiany” wygrał Maks Góra, przed „chłopcem z wyboru” Kasią Wróblewską i Pawłem Kamińskim. W generalce prowadzi Maks
przed Kasią i Bartkiem Matusikiem.
Trzy pary zakończyły turniej dzieci rozgrywkami w grach podwójnych .
Tutaj zwyciężyli Kuba Zdrojewski z Mateuszem Sadowskim, którzy wygrali z
liderami Maksem i Pawłem oraz Kubą Paciorkiem, który grał w parze z Arturem Fabisiakiem.
Tradycyjnie wylosowaliśmy bardzo dobrą rakietkę firmy Viktor. Tym razem szczęśliwcem okazał się Kuba Paciorek. Zatem po raz czwarty rakieta
została w Ząbkach (co budzi „podejrzenia” zawodników przyjezdnych). Za
miesiąc kolejna rakietka, więc zapraszamy dzieci do udziału w turnieju.
U dorosłych frekwencja w górnych granicach normy. U pań w dwóch
grupach rywalizowało sześć pań. Wygrała, wracająca po grze z amatorami
Marlena Muras, która w finale pokonała liderkę rankingu Asię Mądry. Trzecie
miejsce zajęła Kasia Wróblewska, która czekając aż skończy swoje pojedynki
jej ojciec, zagrała z paniami. W klasyfikacji generalnej Asia ma 5 punktów
przewagi nad Marleną. Trzecia jest, nieobecna już na dwóch turniejach Monika Łepkowska.
U amatorów się działo. Pojedynki były szalenie zacięte. Szczególnie
dobre wrażenie sprawiał, robiący coraz większe postępy Max Jachna, który
w grupie pokonał Kubę Orzęckiego, a w fazie pucharowej Irka Wróblewskie-

Trwa kwalifikacja wojskowa

Urząd Miasta Ząbki informuje, że w oparciu o zarządzenie Wojewody
Mazowieckiego Nr 33 z dnia 22 stycznia 2013 r. - kwalifikacja wojskowa
mężczyzn urodzonych w roku 1994 i starszych na terenie Powiatu
Wołomińskiego trwa w okresie od 25 lutego do 26 kwietnia 2013 r.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska
w Wołominie. Jej siedzibą jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3 (parter budynku wejście od strony Urzędu Miasta), telefon
22 787-43-01 lub 03 wew. 136, Komisja rozpoczyna pracę od godz. 9.00.
Termin stawiennictwa dla Miasta Ząbki został określony na dni 8-11
kwietnia 2013 r. Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny
zgłaszać się do rejestracji od 8.00, nie później niż do godziny 10.00.
DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY STAWIENNICTWIE
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, na potrzeby
ewidencji wojskowej dostarcza:
− dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
wraz z potwierdzeniem zameldowania - potwierdzenie można uzyskać
w urzędzie miasta,
− aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy),
− dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe:
− świadectwo ukończenia szkoły,
− aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki (podpisane przez rektora,
dziekana, dyrektora, wicedyrektora),
− prawo jazdy (o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada),
− dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe,
W sprawie kwalifikacji wojskowej można kontaktować się z Inspektorem Urzędu
Miasta Ząbki ds. OC Krzysztofem Krajewskim tel. 22 510 97 90, natomiast w
dniach stawiennictwa z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Wołominie Dorotą Romańczuk tel. 22 787-43-01 wew. 104

go. Na jego drodze stanął ostatecznie Tomek Łepkowski, który potem w finale
gładko pokonał lidera - Darka Gierata. Darek utrzymał prowadzenie w generalce, ale Tomek naciska. Trzeci jest Irek Wróblewski, który pewnie chciałby
powtórzyć sukces z zeszłego sezonu i wygrać całość rozgrywek.
U amatorów zaawansowanych też ciekawie. Do najważniejszych wydarzeń tego turnieju możemy zaliczyć dopiero drugą porażkę lidera Jacka
Sadrzaka. A pokonany został przez wracającego po kilkunastu turniejach
przerwy, Irka Żurka. Mam nadzieję, że Irek będzie gościł u nas częściej (ale
Jackowi życzymy dobrze…)
To był turniej powrotów. Także po kilkunastu turniejach przerwy, zagrał
Marcin Wybierek… i wygrał. Drugi był Irek, a trzeci Jacek. Jacek Sadrzak
oczywiście utrzymał przewagę w klasyfikacji generalnej i wyprzedza drugiego
Dawida Marona o 39 punktów. Trzeci jest Łukasz Orzęcki. A co do powrotów,
to z utęsknieniem czekamy na Marcina Piekarniaka, który podobno znów trzyma rakietkę i gra gry podwójne.
A u nas w grach podwójnych dwanaście bardzo równych par stoczyło
walkę w systemie „do dwóch porażek”. Wygrali Marcin Wybierek z Jackiem
Czeremużyńskim, który trochę sobie powetował słabszy występ w singlu.
Na drugim miejscu uplasowali się Dawid Maron i Max Jachna, a na trzecim liderzy: Bogdan Kitliński z Arturem Tomczakiem. W generalnej Artur
i Bogdan mają tylko 4 punkty przewagi nad Dawidem i Maxem i aż 34 nad
parami Wróblewski /Gierat i Krawczyk /Orzęcki .
Drobne nagrody dla dzieci ufundowała firma PKP Cargo S.A, można było
także kupić artykuły związane z badmintonem firmy Victor, która jest sponsorem części nagród na koniec cyklu.
Chciałbym także dodać, że to, jak sprawnie nasz turniej jest przeprowadzany zawdzięczamy także współprowadzącym turniej pani Małgosi Piątkowskiej i panu Jackowi Nikielowi (nauczycielom wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Ząbkach), którym serdecznie dziękuję.
Następny turniej w Ząbkach - 06 kwietnia 2013
Przypominam jeszcze raz o działającej sekcji badmintona w Ząbkach.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorek w godzinach 18-19.30
i we czwartek w godzinach 18.30-20.00 . Nowy trener - nowa jakość – zapraszamy.
Do zobaczenia za miesiąc!
Marek Krawczyk

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu drugich przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości lokalowych
znajdujących się w budynku
przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.

1. Lokal użytkowy nr 70, o powierzchni użytkowej 142,30 m2, objęty księgą
wieczystą nr WA1W/00065523/7 oraz lokal użytkowy nr 71, o powierzchni
użytkowej 42,40m2, objęty księgą wieczystą nr WA1W/00065524/4. W/w
lokale stanowią funkcjonalną całość gospodarczą.
Cena wywoławcza – 1 291 500 zł brutto.
Wadium – 105 000 zł; termin wpłaty wadium – 20.03.2013r.
Data i godzina przetargu – 22.03.2013r., godz. 12.00.
2. Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 71,90m2, objęty księgą wieczystą nr WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza – 542 430 zł brutto.
Wadium – 44 100 zł; termin wpłaty wadium – 20.03.2013r.
Data i godzina przetargu – 22.03.2013r., godz. 13.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium na konto
Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto
bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie
bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10,
tel. (22) 51-09-744/746.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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Czujesz się zmęczony i zestresowany?

Boli Cię kręgosłup?

Chcesz wyglądać młodziej?

Masz nadwagę?
Rehabilitacja jogą działa na wszystkich

Przyjdź na zajęcia- to nie czary!
Opieka doświadczonych instruktorów i fizjoterapeutów pozwoli odzyskać Ci pewność
siebie i zdrowie.

Zaczynamy 11 marca:
Grafik:
Poniedziałek Wtorek

Środa

Czwartek
1900 -2000

2000 -2100

Piątek

Sobota
900 - 1000

2000 -2100

WIĘCEJ INFORMACJI

Ceny Karnetów:

TEL. 22 674-11-64 WEW. 101

Wejście jednorazowe- 15,00zł
4 wejścia w miesiącu- 50,00 zł
8 wejść w miesiącu- 90,00 zł
Karnet open (wszystkie zajęcia jogi)- 130,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
ul. Słowackiego 21 ( stadion)

AUTOUSŁUGI
Blacharstwo
Lakiernictwo
Tadeusz Jeliński

R.S. SERWIS

WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak
Ząbki

Wywóz
kontenerami
gruzu, śmieci

Ząbki ul. Wilcza 11
Tel. (22) 781 71 92
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Transport piachu
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

www.zabki.pl

