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Dokończenie na str. 8

VIII Junior Kyokushin Cup w Ząbkach

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
 

50 nieruchomości w Ząbkach

2 kroki od Twojego domu tel: 783-298-248

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ 
ODPADÓW STAŁYCH

 gruzu, śmieci, itp.
Usługi porządkowe
tel. 509-136-967BULI 

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15
www.buli.com.pl

22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach odbyła się ósma edycja 
turnieju Junior KYOKUSHIN CUP. Patronat honorowy nad turniejem ob-

jął Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski. Organizatorem zawodów był Klub 
Sportów Walki KYOKUSHIN, który wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
zorganizował imprezę z wyjątkowymi nagrodami dla 110 karateków. Najmłodsi 
zawodnicy rywalizowali w bezpiecznej formule lekkiego kontaktu, natomiast 
starsi i zaawansowani wojownicy walczyli w wymagającej formule full contact.

w swoich kategoriach wiekowych zwy-
cięzcami zostali: wiktoria kornacka, marysia 
majewska, ania Stankiewicz, maja molska, 
Julia bochenek, oliwier Hys, michał kowa-
lewski, Staś Piwko, Czarek Chodnicki, adam 
Płudowski, aleksander Żelazo, mateusz Leśni-
czak, kuba malinowski, bartosz kazimierczak, 
mateusz Szostkiewicz, Igor Gawrysiuk, marcel 
błachut, Szymon borowski, bartek kazimier-
czak, mateusz kornacki, olaf witkowski, artur 
Podolak oraz karol Narożniak.

Ząbki, ul. Skorupki 41 lok. 1
tel. 793 794 530

www.kacikurody-zabki.pl

• Makijaż permanentny
• Kompleksowa 

pielęgnacja twarzy
• Pielęgnacja dłoni i stóp

• Oczyszczanie 
skóry twarzy
• Leczenie trądziku
• Likwidacja zmarszczek

• Depilacja woskiem
• Mezoterapia 

twarzy i ciała
• Fale Radiowe RF

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

SPRZEDAM 
MIESZKANIE
BEZPOŚREDNIO

• 83 m2 • 3 pokoje • garaż

tel. 574 312 132
www.tiny.pl/g5l5r
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Urząd miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00

piątki godz. 8.00–10.00

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach 
za pomocą platformy „W Dialogu”

do udziału w konsultacjach zapraszamy 
wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Zą-
bek, które ukończyły 16 lat. 

mieszkańcy sami mogą wybrać formę 
udziału w debacie: 
•	 spotkanie bezpośrednie (termin i miejsce 

spotkania zostanie zamieszczone na stro-
nie internetowej www.zabki.pl do końca 
kwietnia). mieszkańcy chętni do udziału 
w spotkaniu zobowiązani są zgłosić się 
mailowo lub telefonicznie do biura Pro-

mocji, kultury, Sportu i Zdrowia (e-mail: 
promocja@zabki.pl lub joanna.wysocka@
zabki.pl, tel. 22 51 09 793), 

•	dyskusję na forum tekstowym na platfor-
mie zabki.wdialogu.is.uw.edu.pl. Należy 
wejść w panel mieszkańca, zarejestrować 
się i uzupełnić następujące dane: 
– wpisać wiek, 
– ustawić na mapie orientacyjny obszar 

zamieszkania (można ustawić miasto). 
Następnie dane te należy zapisać. 

brak uzupełnionych informacji uniemoż-
liwi rejestrację na konsultacje. 

mieszkaniec, który danych nie uzupełni, 
otrzyma przy próbie zapisu komunikat o ko-
nieczności uzupełnienia profilu mieszkańca. 
każdy odwiedzający profil uzyska dostęp do 
krótkich filmików instruktażowych, pokazu-
jących jak działa platforma. 

opinie mieszkańców zostaną zebrane 
w formie papierowej i on-line, a wyniki kon-
sultacji zostaną udostępnione w postaci ra-
portu w terminie od 29 lipca do 10 sierpnia br. 

Do 5 maja br. trwać będzie rekrutacja uczestników chcących wziąć 
udział w pierwszych konsultacjach za pośrednictwem platformy 

konsultacyjnej „W Dialogu”. W ramach projektu zespół Uniwersytetu War-
szawskiego, Politechniki Warszawskiej, Związku Miast Polskich, Polskiego 
Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogra-
mowania oraz Studio Promocji MIT przygotował platformę internetową, 
która wspiera planowanie i realizację konsultacji społecznych. Urząd Miasta 
prowadzi konsultacje pt. „Budżet obywatelski w Ząbkach?”, które mają na 
celu zasięgnięcie opinii mieszkańców miasta na temat wdrożenia budżetu 
obywatelskiego w mieście Ząbki. 
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl

Wynajmę 
BudyneK 

200 m2

pod działalność
gospodarczą 

Ząbki ul. Kwiatowa 5c 

tel. 666 812 179

Nabór do chóru 
„Carmina”

„Módlmy się śpiewając i modląc się 
śpiewajmy” – św. augustyn

Jeśli lubisz i umiesz śpiewać, masz do-
bry słuch i zapał do pracy, dołącz do chóru 
Carmina!

Z radością przyjmiemy wszystkich chęt-
nych w wieku od 13 do 60 lat, z którymi bę-
dziemy dzielić się muzyczną wiedzą i pasją.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy po-
przez śpiew!

Próby chóru: środy godz. 19, organi-
stówka Parafii św. trójcy w Ząbkach. więcej 
informacji udzieli indywidualnie organista 
Parafii św. trójcy w Ząbkach. Pytania pro-
simy kierować na maila: carmina.zabki@
gmail.com

Konferencja „Model Nowoczesnej Szkoły” 

9 i 10 czerwca w Ząbkach odbędzie się konferencja „Model Nowoczesnej 
Szkoły”, która jest organizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Ma-

łego Powstańca.

– Szkoły i nauczyciele powinni korzystać z rozwiązań edukacyjnych, które z natury zachęcają lub 
ułatwiają nabycie umiejętności interdyscyplinarnych – mówi dyrektor placówki tomasz Łukawski. 

Podczas konferencji zostaną poruszone takie tematy, jak: 
•	 Idea	„Szkoły	Umiejętności	XXI	wieku”,	
•	 Model	nauczania	STEAM,	
•	 Jak	i dlaczego	uczyć	programowania	wg	nowej	podstawy	programowej	MEN”,	
•	 Przykłady	rozwiązań	chmurowych	w zarządzaniu placówkami oraz dydaktyce. 
Nie zabraknie również warsztatów i laboratoriów, podczas których będzie można zobaczyć m.in. 

wykorzystanie innowacji pedagogicznych z zastosowaniem robotyki, rozszerzonej rzeczywistości, 
aplikacji GaRaGe baNd dla nauczycieli muzyki czy pracowni językowych mentor.

– Na szeroką skalę w szkole powinny być stosowane technologie jako wsparcie dla zaplanowanych 
procesów edukacyjnych, projektów i doświadczeń prowadzących do uzyskiwania umiejętności i kom-
petencji pojmowanych w sposób holistyczny – dodaje dyrektor.

dwudniowe spotkanie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych 
oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki, samorządowców, pracowników kuratoriów 
oświaty oraz dla osób zainteresowanych modelem nauczania projektowego z TIK	„w tle”.

więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.modelnowoczesnejszkoly.pl
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WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
XXVII Festiwalu Piosenki 

Ząbki 2017 
 

KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
Informacja o uczestniku: 

Imię i Nazwisko Wiek Telefon 
 
 

  

Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć krzyżykiem) 
szkoła podstawowa 

(kl. I – III) 
szkoła podstawowa 

(kl. IV – VI) 
gimnazjum 

  
 

 

Akompaniament (proszę zaznaczyć krzyżykiem) Instrument 
(wypełnić w przypadku 

akompaniamentu własnego) Płyta CD 
(tylko finał) 

Własny 
(eliminacje i finał) 

  
 

 

Tytuł 
utworu 

 
 

Informacje o placówce zgłaszającej uczestnika 
 

.................................................................................................................. 
 

........................................................................ tel. ................................... 
 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku poprzez 
umieszczenie zdjęć w pomieszczeniach  jak i na stronach 
internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w 
Ząbkach oraz w lokalnej prasie. 
 
 

................................................ 
czytelny podpis 

nauczyciela / opiekuna 
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REGULAMIN 
XXVII FESTIWALU PIOSENKI, ZĄBKI 2017 

 

ORGANIZATOR – Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach 

I. UCZESTNICY FESTIWALU: 
W Festiwalu mogą brać udział uczniowie z terenu powiatu wołomińskiego: 
grupa I    - uczniowie szkół podst., klasy 1 – 3 
grupa II   - uczniowie szkół podst., klasy 4 – 6  
grupa III  - uczniowie klas I - III gimnazjum 

II. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszczącego się w 
poniższych kryteriach: 
- Piosenka w języku polskim, w interpretacji własnej wykonawcy – solisty  
/Eliminacje - a’capella lub z akompaniamentem własnym na dowolnie wybranym instrumencie 
Finał – jak wyżej lub z podkładem muzycznym (półplayback)/. 
 
UWAGA !!! 

ü Każdy uczestnik festiwalu może wystąpić w danej kategorii tylko jeden raz. 
ü Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mogą brać udziału w kolejnych zmaganiach 

konkursowych, lecz wystąpić jako gość Festiwalu. 
ü Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, że jury 

zaleci jego zmianę/. 
ü Minimalna wymagana ilość uczestników w danej grupie wiekowej podczas eliminacji – 7 

osób. 
ü Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie  

/zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/. 

III. OCENA I NAGRODY: 
Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, dobór repertuaru, 
interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. 
Zwycięzcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX. 
 
IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
Eliminacje - 13.05.2017r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Słowackiego 21.  
Finał -  27.05.2017r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Słowackiego 21.  

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NALEŻY DOKONAĆ DO DN. 8.05.2017r. 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ul. Słowackiego 10. 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY MOK 
CODZIENNIE W GODZ. 1000 – 1700,  TEL. 781 64 30 

v Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na 
rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.  

Ząbkowska Szkoła Muzyczna CONSONARE
– już 18. maja przesłuchania na Nowy Rok Szkolny 2017/2018 !!!

Cztery lata temu rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła muzyczna I stopnia 
CoNSoNaRe w Ząbkach. Zajęcia dla maluchów, dzieci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów odbywają się w centrum Ząbek, w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. 
Franciszka kleeberga przy ul. Piłsudskiego 35 i w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 
przy ul. Harcerskiej 9. Sukcesywnie powiększają się możliwości edukacyjne naszej 
ząbkowskiej placówki. otwarto już nowe klasy skrzypiec i wiolonczeli. Przy Szkole 
muzycznej CoNSoNaRe są także prowadzone warsztaty wokalne i Instrumentalne 
(indywidualne lekcje gry na instrumentach lub lekcje śpiewu z elementami teorii) oraz 
popołudniowe zajęcia Przedszkola muzycznego dla dzieci w wieku 4-6 lat (maluchy 
i Zerówka). w ostatnim roku rozpoczęły się 
także regularne próby szkolnego zespołu 
wokalnego.

Na tym nasze artystyczne plany się nie 
kończą... :-)

Informacje i zapisy na 
www.consonare.edu.pl 

oraz od poniedziałku do piątku
w godz. 16-19 pod nr tel. 730 752 702.

ZAPRASZAMY !

Wynajmę lokal 
(40 m2)

pod działalność gospodarczą

Ząbki, ul. Drewnicka 1C

tel.: 503-015-083
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Na terenie Miasta Ząbki od dwóch lat funkcjonuje Lokalny Fundusz Pożycz-
kowy (LFP) „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o., który wspiera lokalną 

przedsiębiorczość. O założeniach tego funduszu, dotychczasowym funkcjonowa-
niu i planach na przyszłość rozmawiamy z burmistrzem Robertem Perkowskim.

firm działających krócej niż 12 miesięcy – do 
120 tys. zł. oprocentowanie pożyczek wynosi 
obecnie od 3,16 proc. do 8,5 proc. w skali roku, 
z okresem spłaty do 60 miesięcy i możliwością 
zastosowania karencji w spłacie rat kapitało-
wych do 6 miesięcy.  

Patrząc z perspektywy dwóch lat, czy 
warto było podejmować tego rodzaju 
inicjatywę?

działalność Lokalnego Funduszu Po-
życzkowego w gminie Ząbki jest modelo-
wym przykładem tego, że warto wspierać 
lokalnych przedsiębiorców oraz umacniać 
pozycję samorządu gminnego. w przeciągu 
minionych dwóch lat od uruchomienia LFP, 
udowodniliśmy, że ciężka praca, zapał i za-
angażowanie, są najlepszym fundamentem 
do odniesienia sukcesu, a właśnie w kategorii 
sukcesu mieści się działalność lokalnego fun-
duszu pożyczkowego. Zaś osiągnięte w tym 
czasie wyniki stanowią dla nas motywację do 
dalszego działania. w związku z pozytywnymi 
doświadczeniami wyniesionymi z Programu 
„Samorządowa	Polska”	 i korzyściami, jakie 
przynosi on mieszkańcom, prowadzącym 
działalność gospodarczą, gmina Ząbki przy-
stąpiła także do mazowieckiego klastra Se-
niora, stworzonego w ramach	Programu	„Se-
nior	2030”,	aby	zadbać	o jakość życia swoich 
mieszkańców w wieku senioralnym.

Dziękuję za rozmowę.

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Ząbkach

Proszę przypomnieć, jak to się stało, że 
w Ząbkach powstał taki pomysł?

od wielu lat w różny sposób wspieramy 
lokalną przedsiębiorczość. kolejnym krokiem 
była decyzja o przyłączeniu  Ząbek do Pro-
gramu	„Samorządowa	Polska”	 i utworzeniu 
na naszym terenie Lokalnego Funduszu Po-
życzkowego. Nie boimy się innowacji, szcze-
gólnie gdy okoliczności są sprzyjające ku 
temu. Pamiętam, że wtedy byliśmy pierwszą 
gminą w województwie mazowieckim, która 
dołączyła do programu. Po dwóch latach 
działania funduszu pozytywnie oceniam jego 
działalność. Lokalny Fundusz Pożyczkowy 
powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
lokalnej społeczności i zgłaszane postula-
ty, a po jego założeniu, spotkał się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Ząbek. 
mikro i mali przedsiębiorcy z terenu gminy 
potrzebują kapitału na start i rozwój swojego 
biznesu, natomiast średnie firmy mają na 
celu innowację i modernizację technologii.  
w ramach LFP uruchomiliśmy Punkt Infor-
macyjny w budynku Urzędu miasta Ząbki, 
miejsce które jest chętnie odwiedzane przez 
przedsiębiorców. Jest on doskonałą bazą 

wiedzy, dotyczącą korzystania z oferty po-
życzkowej dla przedsiębiorców oferowanej 
w ramach Lokalnego Funduszu Pożyczkowe-
go Samorządowa Polska, z wykorzystaniem 
środków unijnych. Pozwala on w bardziej 
przystępny, jasny oraz czytelny sposób za-
poznać mieszkańców z machiną biurokracji 
związaną z udzielaniem pożyczek.

W jakim stopniu mieszkańcy są zainte-
resowani ofertą Lokalnego Funduszu 
Pożyczkowego?

Utworzenie własnej gminnej inicjatywy 
w ramach	Programu	„Samorządowa	Polska”	
okazało się być bardzo trafną inwestycją. 
mieszkańcy Ząbek docenili naszą determi-
nację, energię oraz inicjatywę, dając temu 
wyraz w zainteresowaniu, jakim cieszy się 
działalność funduszu. Z pozytywną opinią 
mieszkańców	spotkała	się	oferta	„Wsparcie	na	
starcie”	skierowana	do	ambitnych	studentów	
i absolwentów szkół średnich oraz uczel-
ni wyższych, którzy chcą otworzyć własną 
działalność. to właśnie młodzi ludzie mają 
duże znaczenie dla biznesu a ich start bywa 
najcięższy, dlatego też na rozwój właśnie tej 
grupy społecznej stawiam w szczególności.

Czy oferta Fundu-
szu jest faktycznie 
atrakcyjna?

Zdecydowanie. 
o p ro c e n t o w a n i e 
takiej pożyczki na 
rozpoczęcie dzia-
łalności to 0,56% 
w skali roku, a okres 
spłaty to nawet 7 lat. 
w jej ramach można 
otrzymać nawet do 
80 tys. zł. warto też 
wspomnieć o ofer-
cie dla przedsiębior-
ców, którzy działają 
na rynku dłużej niż 
12 miesięcy, dla nich 
przeznaczona jest 
pożyczka w kwocie 
do 250 tys. zł, a dla 

Burmistrz miasta ząBki 
informuje,

iż dnia 21.04.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomo-
ści, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska 
Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiado-
mości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Za-
rządzenie nr 0050.46.2017 burmistrza miasta Ząbki z dnia 21 kwiet-
nia 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie 
internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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Rekrutacja do klas pierwszych 
w publicznych szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo oświatowe (dz.U. 
z 2017 r. poz. 60) burmistrz miasta Ząbki w § 2 
Zarządzenia Nr 0050.32.2017 r. z dnia 27 mar-
ca 2017 r. ustalił terminy przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowa-
nia uzupełniającego, w tym terminy składania 
dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do 
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawo-
wych prowadzonej przez miasto Ząbki, co 
obrazuje tabela nr 1

Jednocześnie informujemy iż, w postę-
powaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej nie biorą 
udziału dzieci, które mieszkają w obwo-
dzie danej szkoły podstawowej. Rodzic 
musi jedynie złożyć ZGŁOSZENIE dziecka 
do danej szkoły podstawowej o czym sta-
nowi art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (dz.U z 2017 r. 
poz. 59) w myśl którego do klasy I publicznej 
szkoły podstawowej, w której ustalono ob-
wód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 
rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

ZGŁOSZENIE należy złożyć w termi-
nie od 10 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 
2017 r. do szkoły, do której dziecko będzie 
uczęszczało. 

Na podstawie art. 152 w związku z art. 
151 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Bur-
mistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 
0050.34.2017 r. z dnia 27 marca 2017 r. określił 
wzór zgłoszenia do klasy pierwszej publicz-
nej szkoły podstawowej ( załącznik nr 1)

Druk zgłoszenia jest do pobrania ze 
strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki 
oraz w danej szkole podstawowej od dnia 
5 kwietnia 2017 r. (załącznik nr 2)

Jednocześnie informujemy, że do 
zgłoszenia zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(dz.U. z 2017 r. poz. 59) dołącza się oświad-
czenie o miejscu zamieszkania rodziców 
kandydata i kandydata, które składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. możecie 
Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia 
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata 
i kandydata, którego druk ma charakter po-
mocniczy (patrz załącznik nr 3 – druk oświad-
czenia). oświadczenie o miejscu zamieszkania 
rodziców kandydata (dziecka) i kandydata 
(dziecka) może zostać złożone bez wyko-
rzystania tego wzoru/druku, jednakże musi 
spełnić wymogi określone w art. 151 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, to jest zawierać klauzulę nastę-
pującej	 treści	„Jestem	świadomy	
odpowiedzialności karnej za zło-
żenie	fałszywego	oświadczenia”.

Tabela nr 1

Etapy 
postępowania rekrutacyjnego

Terminy 
przeprowadzania 

postępowania 
rekrutacyjnego 

Terminy 
przeprowadzania 

postępowania 
uzupełniającego

1. Składanie wniosków o przyjęcie do 
klasy I szkoły podstawowej oraz do-
kumentów potwierdzających speł-
nianie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym i uzupełniającym.

od 8 do 15 maja 
2017 r. od 19 do 27 

czerwca 2017 r.

2. Podanie wyników postępowania re-
krutacyjnego i uzupełniającego do 
publicznej wiadomości w formie li-
sty kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

30 maja 2017 r.  17 lipca 2017 r.

3. Złożenie potwierdzenia woli zapisa-
nia dziecka do klasy I szkoły podsta-
wowej, do której dziecko zostało za-
kwalifikowane, w formie pisemnego 
oświadczenia

od 1 do 5 czerwca 
2017 r.

od 18 do 21 lipca 
2017 r.

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną 
do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych.

 8 czerwca 2017 r. 25 lipca 2017 r.

kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej w danej szkole 
podstawowej po przeprowadzeniu postępo-
wania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna 
szkoła podstawowa nadal dysponuje wol-
nymi miejscami, po przyjęciu dzieci z ob-
wodu szkoły o czym stanowi art. 133 ust. 2 
cytowanej powyżej ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe.

 kryteria obowiązujące w postępowaniu 
rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicz-
nej szkoły podstawowej oraz dokumentację 
potwierdzającą spełnianie tych kryteriów 
określa § 2 i § 3 Uchwały Nr XXXVIII Rady 
miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 w spra-
wie określenia kryteriów obowiązujących 
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierw-
szej klasy publicznej szkoły podstawowej 
(załącznik nr 4) 

Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki

Załączniki (do pobrania – www.zabki.pl):
1. Zarządzenie Nr 0050.34.2017 burmistrza 

miasta Ząbki w sprawie określenia wzoru 
zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej prowadzonej przez 
miasto Ząbki.

2. druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej

3.  druk oświadczenia o miejscu zamieszka-
nia rodziców kandydata i kandydata.

4. Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 Rady miasta 
Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 
kryteriów obowiązujących w postępo-
waniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 
publicznej szkoły podstawowej.
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Pod takim hasłem 20 kwietnia 2017 roku przy ulicy Kolejowej w Ząbkach 
Nadleśnictwo Drewnica zorganizowało sadzenie lasu wspólnie z lokalnymi 

samorządami. Ząbki reprezentował burmistrz Robert Perkowski wraz z m.in.: 
wiceburmistrzem Arturem Murawskim, komendantem Straży Miejskiej Zbi-
gniewem Forysiakiem.

1000 drzew na minutę…

Turniej Energetyki Odnawialnej 
– nasi najlepsi w Polsce

W dniach 30-31.03.2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Miastku odbył się II Ogólnopolski Konkurs 

„Technik OZE wszystko może”. Laureatami Konkursu zostali uczniowie 
Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce Kac-
per Karpiński 3ODN (mieszkaniec Ząbek) oraz Piotr Dąbrowski 4 E/O.

konkurs składał się z etapu teoretycznego 
(test wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł 
energii) oraz praktycznego (wykonaniu in-
stalacji	fotowoltaicznej	„off-grid”,	wykonaniu	
pomiarów parametrów instalacji oraz wy-
konaniu fragmentu instalacji centralnego 
ogrzewania z wykorzystaniem różnych me-
tod, a testem poprawności realizacji zadania 
było sprawdzenie szczelności zmontowanej 
instalacji).

Po zmaganiach w części praktycznej 
uczestnicy wybrali się na wycieczkę do bio-
gazowni w Piaszczynie.

w konkursie wzięło udział 9 drużyn z róż-
nych części kraju, tj. Zielonki k. warszawy, 
Inowrocławia, torunia, Gdyni, Swarożyna, ko-
szalina, dwie drużyny ze Słupska oraz zespół 
gospodarzy z miasteckiego ZSoit.

Laureatami konkursu, których sponsorzy 
obdarowali wartościowymi nagrodami, zostali:

I  miejsce – Zespół Szkół im Prezydenta Igna-
cego mościckiego w Zielonce,

II  miejsce – Zespół Szkół ogólnokształcących 
i technicznych w miastku,

III  miejsce – Zespół Szkół ekologiczno-trans-
portowych w Gdyni.

Gratulujemy uczniom wygranej i wzo-
rowej postawy w czasie konkursu. Za rok 
postaramy się powtórzyć wynik.

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, w akcji 
uczestniczyło 50 osób. byli to przedstawiciele ościennych nad-
leśnictw, członkowie Polskiego towarzystwa Leśnego – oddział 
warszawa, Starostwa Powiatowego w wołominie, PSP w wołominie, 
Urzędu miasta Ząbki i marki, a także Urzędu Gminy Zabrodzie. Nie 
zabrakło także służb porządkowych kPP z wołomina oraz Straży 
miejskiej z Ząbek. 

wspólnie z leśnikami zaproszeni goście posadzili 800 sadzonek 
sosny pospolitej na powierzchni 11 arów. Sadzenie umilały dzięki 
rogów zespołu sygnalistów z Nadleśnictwa Jabłonna. Nowa upra-
wa została poświęcona przez kapelana mazowieckich leśników ks. 
wiktora ojrzyńskiego.

wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Leśnicy w Polsce sadzą rocznie 500 mln drzew, co odpowiada 
prawie 13 sadzonkom na 1 mieszkańca.
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VIII Junior kyokushin Cup w ZąbkachDokończenie ze str. 1

Na zakończenie mata główna stała się areną rywalizacji najlepszych 
zawodników z mazowsza, gdy podczas meczu w mocnym kontakcie 
rywalizowali reprezentanci kSw kYokUSHIN oraz bUSHI doJo. Imprezę 
uświetniło profesjonalne oświetlenie i oprawa muzyczna. Podczas gali 
zgromadzona publiczność zobaczyła 15 mocnych walk, a najgłośniej-
szy doping kibiców otrzymały finałowe walki mężczyzn w rywalizacji 
seniorów, podczas których emocjonujące dwurundowe pojedynki 
zwyciężyli Szymon olpiński i karol burzyk. 

Rywalizację finałową najlepszych zawodników obserwował bur-
mistrz miasta Ząbki Robert Perkowski, który udekorował wszystkich 
zawodników okazałymi pucharami i medalami podczas prezentacji 
na podium. turniej był współfinansowany ze środków Urzędu miasta 
Ząbki. wsparcie organizacyjne dla kYokUSHIN CUP zapewnili: Com-
mUNICatIoN aRt., bR moNIka ZaCH, maRtRaNS, GRUPa dSF, RaVI, 
bIeSIadowo ZąbkI, PHoto oLGa oraz kaLINka. więcej informacji, 
zdjęcia i pełne wyniki turnieju na www.kswkyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN
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Żywa lekcja historii w Szkole Podstawowej Nr 1
Nasza szkoła, najstarsza w powiecie wołomińskim, kształci i wychowuje młodzież od ponad 150 lat. 

Od września 2016 r. współtworzymy projekt MŁODZEŻOWE WIRTUALNE ZESZYTY HISTORYCZNE w ra-
mach obchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

każda ze szkół ząbkowskich zaplanowała re-
alizację zadań w inny sposób. w naszej szkole 
realizujemy	projekt	„Śladami	ks.	Ignacego	Skorup-
ki,	miejska	 legenda,	mit	 czy	prawda”,	w ramach 
którego uczniowie przygotowali cztery wirtualne 
zeszyty historyczne. Ponadto poznają zagadnienia 
dotyczące bitwy warszawskiej 1920 r. biorąc udział 
w różnych przedsięwzięciach np.: międzyszkolnej 
debacie historycznej, konkursach, rajdach, tworząc 
filmy, przeprowadzając wywiady. 

dopełnieniem podjętych działań było spotka-
nie z panami: Jarosławem Stryjkiem, regionalistą, 
miłośnikiem historii, autorem wielu publikacji; 

Jackiem Gradusem – rekonstruktorem ze Stowa-
rzyszenia Historyczno-edukacyjnego im. 7 Pułku 
Lansjerów Nadwiślańskich oraz Piotrem karsznią 
– artystą z wyszkowa, który za pomocą piórka 
i węgla kreśli historię naszego kraju.

Zaproszeni goście przybliżyli uczniom wy-
darzenia roku 1920 i samej bitwy warszawskiej, 
każdy z nich na swój sposób. Pan Jarosław Stry-
jek przedstawił kontekst historyczny, pan Jacek 
Gradus przybliżył umundurowanie i uzbrojenie 
obu armii: polskiej i bolszewickiej, natomiast pan 
Piotr	Karsznia	poprowadził	„rysunkowe	gawędy”	
przy muzyce.

to była wyjątkowa lekcja historii, 
która na długo pozostanie w pamięci 
uczniów. mamy nadzieję, że jest to 
początek cyklu spotkań, dzięki którym 
w niezwykły sposób poznamy historię 
swojego kraju.

Uczniowie klasy 6b 
Koordynator projektu

Renata Boryka Kwapisz 
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trzymali	„totusi”.	Dodatkowo,	bez	możliwości	 dokonania	 zmiany,	
przez 2,5 godziny sobotniego nabożeństwa liturgii wigilii Pas-
chalnej wartę przy grobie w pełnym rynsztunku bojowym trzymali 
starszy strzelec mateusz Sobota i starszy strzelec mateusz Szewczyk. 
oprócz warty, podczas nabożeństw w piątek i sobotę oraz mszy 
Rezurekcyjnej w niedzielę, Strzelcy zabezpieczali uroczystości 
polowym punktem medycznym. Na szczęście nikt z wiernych nie 
wymagał udzielania pierwszej pomocy.

współpraca strażaków i strzelców widoczna była również pod-
czas Rezurekcji – wspólnie przez część procesji nieśli baldachim nad 

księdzem niosącym Najświętszy 
Sakrament.

m o ż l i w o ś ć  a k t y w n e g o 
udziału w nabożeństwach ta-
jemnicy	 Śmierci	 i Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa, była 
realizacją hasła z dewizy woj-
ska Polskiego, z dewizy Związ-
ku	Strzeleckiego:	„BÓG	HONOR	
OJCZYZNA”.

Ze strzeleckim podziękowa-
niem

Oddział Ząbki ZSSJP

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

W dniu 19 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 
w Ząbkach, odbyły się warsztaty „Laboratorium Bez-

piecznego Internetu T-Mobile”, organizowane przez Fun-
dację Digital University we współpracy z T-MOBILE.  W za-
jęciach wzięli udział uczniowie wszystkich klas 5. Odbyło 
się 6 warsztatów.

Strzelecka Wielkanoc 2017 

Oddział Ząbki ZSSJP dziękuje ks. proboszczowi Dariu-
szowi Korbikowi i księżom ze Św. Trójcy, strażakom 

z OSP Ząbki oraz służbie porządkowej TOTUS TUUS za 
umożliwienie aktywnego udziału Strzelców w nabożeń-
stwach Triduum Paschalnego.

Uczestnicy programu dowiedzieli się 
m.in. czym jest cyberprzemoc, jak unikać 
zagrożeń w Internecie, jak odpowiednio za-

bezpieczyć urządzenia i jak reagować, gdy 
coś niepokojącego zdarzy się w sieci. Poznali 
podstawowe zasady bycia odpowiedzialnym 

użytkownikiem internetu i usług 
mobilnych. 

Uczniowie dowiedzieli się jak 
wiele możliwości daje Internet i jak 
zadbać o  bezpieczne korzystanie 
z  niego. bardzo ważną rzeczą jest 
zabezpieczenie komputera np. pro-
gramem antywirusowym. wszyscy 
uświadomili sobie jak ważne jest 
zwracanie	uwagi	na	to	co	się	„klika”,	
że jeżeli napisane jest «wygrałeś», 

«nagroda», «niespodzianka» itp. to może 
oznaczać wirusa lub kosztowne sms-y bo 
trzeba na jakiejś stronie internetowej podać 
numer telefonu, aby dostać rzekomą wygra-
ną. ważne jest także co się wrzuca do sieci np. 
zdjęcia i czego nie powinno się udostępniać 
innym jak np. dane osobowe.  trzeba pamię-
tać, że wszystko co wrzucimy w Internecie 
zostaje tam na zawsze. 

były to bardzo interesujące warsztaty, 
prowadzone przez doświadczonych eduka-
torów.

Anna Słowik

Po raz pierwszy w historii	parafii	Św.	Trójcy	w Ząbkach, część 
wiernych przynoszących w wiel-
ką Sobotę pokarmy do poświę-
cenia, zamiast strażaków przy 
Grobie Pańsk im zobacz yła 
młodzież w mundurach woj-
skowych. w godzinach od 8:00 
do 14:00 wartę trzymali Strzel-
cy z oddziału Ząbki Związku 
Strzeleckiego	„STRZELEC”	Józefa	
Piłsudskiego. Następnie do go-
dziny 18:30 wartę przejęli trady-
cyjnie Strażacy, a ostatnią wartę 
przed nabożeństwem obydwie 
służby wystawiły wspólnie. 
oczywiście równolegle przez 
cały dzień tradycyjnie wartę 
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Publiczne Przedszkole nr 3 
„SKRZAT” w elitarnej sieci 
„Przedszkole uczące się”

Kadra Pedagogiczna Publicznego Przedszkola nr 3 
„SKRZAT” to grupa nauczycielki, która nieustająco 

podnosi swoje kompetencje. Tym razem dzięki inicja-
tywie Pani Dyrektor Jolanty Salak, od stycznia 2017r. 

nauczyciele mieli możliwość uczestni-
czyć w kursie e-learningowym „Skuteczne 
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci 
wraz z edukacją matematyczną i technicz-
ną w przedszkolu”, organizowanym przez 
Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej. Kurs prowadzony był przez ekspertkę 
w dziedzinie edukacji matematycznej - profesor Edytę 
Gruszczyk-Kolczyńską. 

dzięki platformie e-learningowej, formuła kursu była niezwykle 
przystępna i umożliwiała nauczycielom w dowolnym czasie zapoznać 
się z udostępnionymi materiałami edukacyjnymi. Prezentowane filmy 
edukacyjne w dwóch modułach: wykładów i autentycznych zajęć 
z dziećmi w przedszkolu, prezentowały najnowsze metody prowadzenia 
edukacji matematyczne i technicznej z małymi dziećmi. to bardzo in-
nowacyjne rozwiązanie, pozwala na większą swobodę w doskonaleniu 
i podnoszeniu kompetencji pedagogicznych.

dzięki prowadzeniu takich praktyk, Publiczne Przedszkole nr 3 
„SKRZAT”	otrzymało	tytuł	„Przedszkole	uczące	się”	i zostało przyjęte do 
elitarnego i prestiżowego Programu Partnerstwa aPS, skupiającego po-
nad 240 przedszkoli z Polski. Celem programu jest wspieranie placówek 
edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania dobrych praktyk 
oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych.

więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie: www.
przedszkola-aps.edu.pl

Daria Sędłak – Nauczyciel PP3

Niezwykły koncert 
absolwentów „SKRZATA”

19 kwietnia 2017 roku, w Publicznym Przedszkolu 
nr 3 „SKRZAT”, mieliśmy przyjemność uczestni-

czyć w niezwykłym koncercie muzycznym. Było nam 
miło tym bardziej, że młodzi artyści, którzy zachwycili 
nas swoimi muzycznymi umiejętnościami, to absolwen-
ci naszego przedszkola. Wysłuchaliśmy gry na pianinie 
w wykonaniu: Oli Czaplickiej, Marcelinki 
Garbackiej i Tatianki Żak. Grę na wio-
lonczeli zaprezentowały na naszej sce-
nie Anielka Macuba i Łucja Kalita, a na 
skrzypcach Gabrysia Garbacka i Malwin-
ka Kalita. Wśród wykonawców nie zabra-
kło również chłopców. Jermi Woch zagrał na klarnecie, 
a Oskar Biały oczarował nas grą na saksofonie. Reper-
tuar zaprezentowany przez małych artystów zachwycił 
swoją różnorodnością, a prezentowane utwory takich 
kompozytorów jak: Mozart, Beethoven, czy choćby 
Schumann świadczą o ich wysokich umiejętnościach.

Przedszkolakom bardzo podobało się spotkanie muzyczne, którzy 
swój wyraz uznania wyrazili gromkimi brawami. Pani dyrektor Jolanta 
Salak obdarowała każdego wykonawcę piękną różą. wszyscy artyści 
otrzymali również pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. 

koncert naszych absolwentów dostarczył dzieciom i nauczycie-
lom wielu wyjątkowych przeżyć. mieliśmy okazję podziwiać umiejęt-
ności dzieci, które zostały zauważone i rozwijane już w przedszkolu. 
Niezwykły koncert, był również okazją do spotkania wychowawców 
z absolwentami i ich rodzicami, którzy z radością i sentymentem 
wspominali nasze przedszkole. 

Już nie możemy się doczekać pamiątkowego filmu, który powsta-
nie dzięki uprzejmości pana Jakuba Stachowiaka, taty 5-letniej bogusi. 

dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
tego niezwykłego wydarzenia, a zwłaszcza rodzicom naszych absol-
wentów, bez których pomocy ten koncert nie odbyłby się. Czekamy 
na kolejne spotkanie.

Ewa Macuba
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Nasze przedszkolne zwyczaje

Rodzina to pierwsze i  najważniejsze środowisko, w którym 
dziecko rośnie, wychowuje się, rozwija. Drugim równie waż-

nym środowiskiem dla dziecka jest środowisko przedszkolne 
i szkolne. Dlatego ważna jest współpraca między tymi środowi-
skami, tak by ważne aspekty  w rozwoju i wychowaniu dziecka 
miały swoją kontynuację w tych dwóch środowiskach. Taki cią-
gły kontakt między środowiskiem rodzinnym, a przedszkolnym 
jest ważnym celem i zadaniem w Przedszkolu Niepublicznym 
„Pinokio”.

Stała współpraca z rodziną rozpoczyna się już od okresu adaptacji 
dziecka rozpoczynającego przedszkole, podczas której rodzice razem 
z dziećmi przebywają w przedszkolu i wspólnie poznają środowisko 
przedszkolne. Ciągła współpraca kontynuowana jest podczas organizacji 
wydarzeń i imprez przedszkolnych oraz różnorodnych konkursów, do 
udziału w których zapraszane są całe rodziny.

Coroczną tradycją integrującą rodzinę i przedszkole jest wspólna 
wigilia połączona z prezentacją przedstawienia jasełkowego przypo-
minającego wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat. wówczas to dzieci 
w jasełkowych strojach z zaangażowaniem recytują swoje kwestie, tańczą, 
śpiewają. Jest też wspólne kolędowanie, wręczanie przygotowanych przez 
dzieci prezentów oraz poczęstunek, w przygotowanie którego dużo serca 
wkładają rodzice.

wszystkiemu towarzyszy wspaniały, rodzinny i świąteczny nastrój.
Również zaproszenie babć i dziadków z okazji ich święta jest tradycją 

na stałe wpisaną w repertuar współpracy ze środowiskiem rodzinnym. 
ta wspaniała uroczystość z udziałem niezwykłych gości jest pięknym 
spotkaniem prezentującym umiejętności wokalno-recytatorskie naszych 
przedszkolaków, które w ten sposób chcą okazać swoim bliskim miłość 
i szacunek. Spotkaniu takiemu towarzyszy wielkie wzruszenie, a babcie 
i dziadkowie przypominają sobie chwile dzieciństwa i młodości.

kolejnym wielkim wydarzeniem jest Festyn Rodzinny z okazji dnia 
mamy i taty. ma on zawsze charakter tematyczny, a w jego organizację 

włączone jest całe środowi-
sko przedszkolne. obfituje 
w wiele atrakcji, ale najważ-
niejszy jest tu wspólnie spę-
dzony czas oraz środowisko-
wa integracja.

Joanna Gorczak
Przedszkole Niepubliczne 

„Pinokio”

Bieg w słusznej sprawie

26 marca odbył się 12. Półmaraton Warszawski. 
Półmaraton, który był naszym wspólnym bie-

giem, kiedy to „Biegaliśmy dobrze”. Choć zbiórki jeszcze 
trwają do 5 kwietnia, to już dziś chciałbym podsumować 
ponad cztery miesiące naszej wspólnej pracy. 

W	całej	akcji	„Biegam	dobrze”	zorganizo-
wanej przez maraton warszawski udział wzięło 
1071 charytatywnych pasjonatów biegania (z 
12181), którzy postanowili pobiec dla jednej 
wybranej przez siebie fundacji. dzięki hojności 
ludzi z całego świata uzbierano 655 000 zł, co 
jest rekordową kwotą do tej pory. 

Rekord padł także w mojej zbiórce. Na 
wybrany przeze mnie cel – Fundację dajemy 
dzieciom Siłę przekazałem już 8018,19zł, 
gdzie bardzo duża część została podarowana 
przez Państwa i Państwa dzieci. Poprzedni 
najwyższy wynik dla FddS wynosił 6550zł 
i został osiągnięty podczas maratonu war-
szawskiego w 2016r . 

było mi niezmiernie miło reprezentować 
wszystkich z Państwa w imprezie, która ucho-
dzi za jedną z najlepszych pod względem 
organizacyjnym i sportowym w Polsce. Nie 
ukrywam, że po raz pierwszy w życiu przed 
startem towarzyszył mi lekki stres, gdyż cała 
otoczka biegu, cel i chęć pobicia swojego ży-
ciowego wyniku w tak niezwykłych zawodach 
była dla mnie wymagająca. metę z wyjątkową 
koszulką, na której znaleźli się darczyńcy, za-
równo ci anonimowi, jak również ci imienni, 
przekroczyłem z wynikiem, o którym nawet 
nie przyszło mi marzyć – 1:25:59.

Cele zostały osiągnięte, ponieśliście mnie 
Państwo przez ponad 21 km jak na skrzy-

dłach! Pomimo tego, że sam bieg 
i zbiórka wymagały dużego przy-
gotowania, zaangażowania i pracy 
daliście mi Państwo motywację do 
kontynuowania tego projektu - po-
mocy najpotrzebniejszym ludziom. 
w przyszłości chciałbym zrealizo-
wać kolejny cel w ramach	akcji	„Bie-
gam	dobrze”	–	pokonać	królewski	
dystans 42,195 km.

Swoje podziękowania chciał-
bym zakończyć słowami Ryszarda kapuściń-
skiego z „Wojny	futbolowej”.	Jestem	dumny,	
że tak dobrzy i empatyczni ludzie tworzą 
klimat naszej szkoły!

„Człowiek,	 który	przeżył	wielką	wojnę,	
jest inny od tego, który nie przeżył żadnej 
wojny. Są to dwa różne gatunki ludzi. Nigdy 
nie znajdą wspólnego języka, ponieważ tak 
naprawdę wojny nie można opisać; nie moż-
na się nią podzielić, nie można powiedzieć 
komuś	–	weź	trochę	mojej	wojny”.

Pomagamy, dodajemy skrzydeł! dzięki 
wielkie

Michał Szybalski
Szkoła Podstawowa nr 2 Ząbki

Małgorzata Strzałkowska 
w Przedszkolu SMYK

31 marca 2017 r. w Przedszkolu Smyk odbył się kolejny 
Przegląd Poezji Dziecięcej. Tym razem honorowym go-

ściem była p. Małgorzata Strzałkowska – autorka wierszy dla 
dzieci. Do tego spotkania dzieci przygotowywały się intensywnie 
i z zapałem.

Pod kierunkiem pań wychowawczyń poznawały poezję małgorzaty 
Strzałkowskiej oraz robiły ilustracje do utworów. tak powstały portrety 
strachów, duchów, potworów a także kolorowych motyli, zaczarowanych 
drzew i innych bajkowych postaci. Utwory Pani Strzałkowskiej to duża 
porcja śmiechu i pozytywnej energii.

Tomik	„Wiersze,	że	aż	strach”	oswaja	nas	ze	strachem,	pomaga	po-
konać lęk i daje do zrozumienia, że strach w naszym życiu jest trochę 
potrzebny.

„Wiersze	spod	Pszczyny”	to	doskonały	trening	umiejętności	języko-
wych – nasze dzieci dały radę i nie połamały sobie języków.

„Rady	nie	od	parady	–	czyli	wierszyki	z morałem”	przekonały	małe	
Smyki,	„że	warto	być	dobrym	na	co	dzień	i od święta, myśleć o wszystkich 
i dbać o zwierzęta”	oraz	szanować	przyjaciół	i być pomocnym.

Pani małgorzata szybko zaskarbiła sobie sympatię przedszkolaków, 
które z radością i zaangażowaniem recytowały utwory a także pilnie 
słuchały opowieści autorki.

Na pamiątkę spotkania poetka wręczyła dzieciom dyplomy i słodkie 
upominki. dzieci były zachwycone i już czekają na następne spotkanie 
z ciekawym gościem.

Wychowawcy ze SMYKA
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Podsumowanie Finału wojewódzkiego XVii Turnieju 
z Podwórka na sTadion o Puchar Tymbarku

Ząbkovia mistrzem Mazowsza

Przez dwa dni (7 i 8 kwietnia 2017 roku) siedem drużyn 
UKS Ząbkovia Ząbki walczyło o tytuł Mistrzyń Mazowsza.

w piątek grały kategorie U-8 i U-10 (w obydwu mieliśmy po dwie 
drużyny).

Nasze najmłodsze zawodniczki z drużyny UkS Ząbkovia Ząbki 
I przegrały tylko jeden mecz 0:3 z późniejszymi zwyciężczyniami - dru-
żyną diamonds academy i zdobyły tytuły wicemistrzowskie. dagmara 
Lacek została królową strzelczyń w najmłodszej kategorii wiekowej.
W drużynie UKS Ząbkovia Ząbki I zagrały: alicja molenda, klaudia 

trzpil, Nadia Chełminiak, Nina murawińska, oliwia tarłowska, 
dominika Lacek i dagmara Lacek.

Skład UKS Ząbkovia Ząbki II: Zuzanna biedrzycka, Nadia milanowska, 
weronika mikołajczyk i Zosia kublik. 

 Zespół UkS Ząbkovia Ząbki I w kategorii U-10 także przegrał tylko 
jeden mecz i także z późniejszymi zwyciężczyniami – zespołem 
VaRSoVIa GIRLS (w półfinale). ostatecznie nasza drużyna wywal-
czyła brązowe medale.

Skład „brązowej drużyny”: martyna Nowakowska, Justyna modze-
lewska, martyna majewska, Julka Grodzka, Nina kalinowska (bram-
karka), Pola Smolińska, Zuzanna Pietrasik, Zuzanna Łukaszewska. 

 Zuzanna Pietrasik została najlepszą zawodniczką Finału wojewódz-
kiego.

Skład UKS Ząbkovia Ząbki II: Natalia Norus, klaudia Zbrzeska, Gabry-
sia Lelonek, Zosia dyrko, Julia buczek, Nikola majda.

w sobotniej rywalizacji UkS Ząbkovia Ząbki wystawił trzy drużyny. 
Zespoły UkS Ząbkovia Ząbki I i UkS Ząbkovia III w wyniku losowania 
trafiły do jedynej 4-zespołowej grupy (w pozostałych czterech grupach 
grały po trzy drużyny). Poza naszymi zespołami w grupie grały jeszcze 
UkS mazovia i SP Łajski.

UkS Ząbkovia Ząbki II rywalizował z SP 2 Płock i SP wola Solecka.

Wyniki naszych drużyn:
•	 UKS Ząbkovia Ząbki II – SP 2: 8:0 (bramki: Julia tabaka x 3, Gabrysia 

Czerniawska x 2, Natalia duba, magda bielińska i oliwia Gasińska

•	 UKS Ząbkovia I – UKS Ząbkovia III 11:0 (bramki: maja Grzybowska 
x 3, Zosia Sobota x 2, Zuzia bartha x 2, oliwka Piotrowska x 2, Pati 
kozarzewska, bramka samobójcza).

•	 UKS Ząbkovia Ząbki II – SP wola Solecka 1:2.
•	 UKS Ząbkovia Ząbki I – SP Łajski 12:0 (bramki: Pati kozarzewska 

x 5, Zosia Sobota x 2, maja Grzybowska x 2, Zuzia bartha x 2, Zuzia 
kazimierczuk).

•	 UKS Ząbkovia Ząbki III – UkS mazovia Grodzisk mazowiecki 1:1 
(bramka: basia Stasiak).

•	 UKS Ząbkovia Zabki I – UkS mazovia Grodzisk mazowiecki 12:0 
(bramki: Pati kozarzewska x 4, maja Grzybowska x 4, Zuzia bartha 
x 2, Zuzia kazimierczuk i Zosia Sobota)

•	 UKS Ząbkovia Zabki III – SP Łajski 7:1.

Zespoły UkS Ząbkovia Zabki I i UkS Ząbkovia Ząbki II awansowały 
do ćwierćfinałów. w pierwszym ćwierćfinale UkS Ząbkovia Ząbki II 
nieznacznie uległ 0:1 drużynie waRRIoRS. UkS Ząbkovia Zabki I po-
konał 5:0 SP Grójec (bramki: Pati kozarzewska x 2, Zuzia kazimierczuk, 
oliwia Piotrowska i Zuzia bartha).

w półfinale UkS Ząbkovia Ząbki wygrała z waRRIoRS 5:1. bramki: 
oliwia Piotrowska, Zosia Sobota, maja Grzybowska, Pati kozarzewska, 
Zuzia błażkowska.

w finale nasz zespół pokonał mUkS Praga warszawa 4:0 (bramki: 
oliwia Piotrowska, maja Grzybowska, Pati kozarzewska i Zuzia błaż-
kowska). Zosia bloch została najlepsza bramkarką w kategorii U-12.

Skład UKS Ząbkovia Zabki III: basia Stasiak, Gabrysia modzelewska, 
martyna tatarek, mela Gałązka, oliwia abramczyk (bramkarka), 
Zuzia Góreczna, Hela Szatkowska.

Skład UKS Ząbkovia Ząbki II: weronika Lesisz, aleksandra wygo-
nowska, Gabriela Czerniawska, weronika Sałuda, Natalia duba, 
magda bielińska, karolina komar (bramkarka), oliwia Gasińska, 
Julia tabaka.

Skład Mistrzyń Mazowsza: Pati kozarzewska, Zosia Sobota, Julia 
kowalczyk, olga Luberadzka, Zuzia błażkowska, maja Grzybowska, 
Zosia bloch (bramkarka), oliwia Piotrowska, Zuzia kazimierczuk, 
Zuzia bartha.

występ naszych drużyn podczas tegorocznych Finałów woje-
wódzkich zaliczyć należy do udanych. Siedem drużyn, trzy medale 
(złoty, srebrny i brązowy), nagrody indywidualne we wszystkich trzech 
kategoriach wiekowych.
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Zakończenie VII edycji kursu 
samoobrony kobiet w Ząbkach

5 kwietnia zakończył się VII Kurs Samoobrony dla Pań w Ząbkach, 
wspaniałym pokazem zdobytych umiejętności uczestniczek.

24 medale szablistów z Ząbek

W dotychczasowej karierze klubu szablowego z Ząbek miniony rok był 
rekordowy pod względem ilości zdobytych medali. Dzieci i młodzież 

z naszego miasta stawała na podiach całej Polski ponad 20 razy, zyskując 
uznanie społeczności szermierczej. W ostatnim czasie część naszych „małych” 
sportowców, zasiliła skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików. Mały, duży klub 
z Ząbek, który przeżywa swój renesans wierzy, że nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa i w krótkim czasie zaskoczy lokalną społeczność kolejnymi 
sukcesami.

trzymiesięczny kurs przeznaczony był 
dla pań zameldowanych w tym mieście lub 
rozliczających się z podatków na rzecz miasta 
Ząbki. Udział w kursie mogły wziąć wszystkie 
panie, bez ograniczeń. Jedynym warunkiem 
było nieuczestniczenie w poprzednich edy-
cjach kursu.

kurs cieszył się dużym zainteresowaniem, 
zgłosiło się ponad 50 pań. Zajęcia odbywały 

się dwa razy w tygodniu po dwie 
godziny zegarowe. Prowadził je in-
struktor Robert kwiatkowski, któ-
ry od ponad siedmiu lat prowadzi 
kursy w Ząbkach pod patronatem 
burmistrza miasta Ząbki.

treningi miały na celu nauczyć 
panie, jak powinny zachować się 
i wykorzystać rzeczy codziennego użytku w sytuacji zagrożenia (parasol, torebka, klu-

cze, pasek, chustka, szalik itp).
oprócz opanowania technik, panie wy-

konywały również ćwiczenia sprawnościowe, 
które miały na celu wzmocnić ich kondycję 
fizyczną.

kurs odbył się pod patronatem burmi-
strza miasta Ząbki Roberta Perkowskiego, 
który jest pomysłodawcą organizowanych 
kursów samoobrony dla pań oraz komen-
danta Straży miejskiej Zbigniewa Forysiaka, 
który od lat wspiera działania w tym zakresie.

Akademia FMA

o tak wielkim sukcesie zdecydowały dłu-
gie, pełne wyrzeczeń godziny spędzone przez 
szermierzy, trenerów i ich opiekunów na sali 
gimnastycznej. ambicja i zapał młodych 
adeptów sztuki fechtunku, które doprowa-
dziły ich do aktualnego stanu, kompensu-
ją chwilową niedogodność jaką jest brak 
własnej, profesjonalnej sali szermierczej, na 
której będzie można ćwiczyć pięć, sześć razy 
w tygodniu. w dzisiejszych czasach tylko takie 
zintensyfikowanie ćwiczeń może zapewnić 

szych szablistów z całej Polski na II edycji 
otwartego turnieju Szermierczego w Szabli 
dziewcząt i Chłopców, na który w imieniu 
własnym	oraz	UKS	„Szabla	Ząbki”	 już	 teraz	
serdecznie Państwa zapraszamy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
do udziału w zajęciach, a zawodnikom ży-
czymy dalszych sukcesów. więcej informacji 
o działalności klubu można znaleźć na stronie 
internetowej www.szabla-zabki.pl.

szablistom osiągnięcie światowego poziomu 
sportowego.

działanie i realizacja podstawowych ce-
lów statutowych klubu nie byłoby możliwa 
bez zaangażowania i pomocy miasta. osiąga-
ne wyniki sportowe i edukacyjne oraz efekty 
codziennej pracy organizacji są niewątpliwie 
najlepszym dowodem na skuteczną realizację 
celów strategicznych miasta oraz sukcesu 
programu wsparcia organizacji pozarządo-
wych (NGo). w tym miejscu należy dodać, 

że UkS Szabla Ząb-
ki jest organizacją 
non-profit, otwartą 
dla wszystkich pra-
gnących uprawiać 
tą jakże polską, 
piękną i szlachetną 
dyscyplinę – szablę 
sportową.

wkrótce, bo 17 
czerwca br. będzie-
my mogli podziwiać 
w Ząbkach najlep-
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz miasta ząBki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działki ewidencyjne nr 52/14 i nr 56 
z obrębu 0050, 03-26 o powierzchni 1 714 m2, 

położonej w Ząbkach 
przy ul. Hansa Christiana Andersena 

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00073446/2.

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. (piątek) o godz. 1200

 
w sali 

konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 422 757 zł.
do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek Vat 
w wysokości 23%.
wadium: 30 000 zł.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
15.05.2017 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 0000 
0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczo-
nym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzin-
nej (symbol w planie MW/MN). w południowej części znajduje się 
pas drogowy projektowanej ulicy dojazdowej oznaczony symbolem 
kUd. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część miasta 
Ząbki, ok 10 km od centrum warszawy. Komunikacja: koleje mazo-
wieckie, komunikacja autobusowa (Ztm warszawa) oraz lokalne linie 
autobusowe Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach 
przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl (w zakładce 
Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Pol-
skiego Nr 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz miasta ząBki 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 
o pow. 3 351 m2, 

położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia 
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2017 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali 
konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000 zł
+ obowiązujący podatek Vat.

wadium: 100 000 zł.

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
13 czerwca 2017 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 
0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczo-
nym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowo 
znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część miasta Ząbki, ok 10 km od centrum 
warszawy. Komunikacja: koleje mazowieckie, komunikacja autobu-
sowa (Ztm warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu 
miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz miasta ząBki 

informuje,
iż dnia 7 kwietnia 2017 r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. 
wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-
wienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.4.2017 burmistrza miasta Ząbki 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna 
na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz miasta ząBki

informuje,
iż dnia 21 kwietnia 2017 r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. 
wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzier-
żawienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.45.2017 burmistrza miasta 
Ząbki z dnia 21 kwietnia 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest także do-
stępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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CO SŁYCHAĆ

Co zyskujesz Ty i Twoja rodzina?

č bezpłatną komunikację miejską

č zniżki na basen

č bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania

č rabaty na produkty i usługi firm uczestniczących w akcji „Zniżka za dowód”

č możliwość skorzystania z Powiatowej Karty Rodziny (zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu, 

č

za zajęcia w MOK i MOSiR, 50% ulgi na posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjach) 

dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli

č większy komfort życia (więcej inwestycji drogowych, oświatowych, sportowo-rekreacyjnych)

Do kasy miasta Ząbki wpłynie prawie 40% udziału z Twojego podatku (PIT) 

tylko wtedy, gdy w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2016 r. wskażesz swój 

ząbkowski adres zamieszkania.


