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Unijne drogi w Ząbkach
19 maja, póŸnym popo³udniem, ale jeszcze w blaskach majowego s³oñca, mia³o
miejsce uroczyste oddanie do u¿ytku ul. Rychliñskiego, która zosta³a gruntownie
przebudowana w ramach unijnych projektów budowy g³ównych dróg w Z¹bkach.

Ul. Rychliñskiego – symboliczne przeciêcie wstêgi.
W tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miej−
skich (radni, urzędnicy z burmistrzem Robertem Perkow−
skim na czele), wykonawca – wołomińska firma Krol –
specjalizująca się w budownictwie drogowym, a przede

wszystkim mieszkańcy, którzy tłumnie przybyli na to spo−
tkanie. Gościem honorowym był starosta Piotr Uściński
(choć tym razem przybył jako mieszkaniec Ząbek) oraz ks.

Dokończenie na str. 5
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METROPOLIS

NIERUCHOMOŚCI
Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami
——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem
—––––———————————

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22

781 44 56

tel. 601 898 715, 605 059 106
www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00

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

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
profesjonalny dobór
aparatów słuchowych
REFUNDACJA NFZ
I i III piątek miesiąca
w godz. 09.00−11.00
Ząbki Narutowicza 4
tel: 602−171−462
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Kolejne drogi zakoñczone
W maju zakończono prace przy wielu tzw. drogach unijnych
(ul.: Rychlińskiego, Sobieskiego (fragment), Skargi, Langiewi−
cza, Sosnowej oraz Gajowej). W ostatnim czasie wybudowane
zostały także drogi nie wchodzące do programu unijnego (ul.
Brzozowa oraz Mazowiecka). Obecnie trwają intensywne prace

na ul. Jana Pawła II (głównie kanalizacja deszczowa) oraz na ul.
Wolności ( tam prace są już bardzo zawansowane – na ¾ długo−
ści położone są już chodniki i ścieżka rowerowa oraz wylana
została już warstwa asfaltu konstrukcyjnego na grubą podbudo−
wę wykonaną z kruszywa). Budowana jest też tzw. schetynówka
(ul. Powstańców na odc. Reymonta – Dzika – budowana jest ka−
nalizacja deszczowa) oraz ul. Kwiatowa.
red.

ul. Brzozowa

OFERTA
na odbiór odpadów biodegradowalnych
tj: trawa, liście, gałęzie…
Proponujemy profesjonalne usługi, gwarantuje−
my jakość i sprawną obsługę:
− odbieranie odpadów odbywa się w formie wor−
kowej
− zapewniamy dostarczenie worków
− odbiór raz w tygodniu
− możliwy odbiór większej ilości gałęzi po wcze−
śniejszym uzgodnieniu
KONTAKT: PROGRES Maciej Borowiecki
Sulejówek; ul. Krasickiego 44 A
e−mail: progres.borowiecki wp.pl
tel: 696 008 728

Zatrudnię osobę do pracy
w ogrodzie na 8 godzin raz w
Tel. 602 10 90 10
tygodniu.Tel.

www.zabki.pl

ul. Jana Paw³a II

ul. Mazowiecka

ul. Kwiatowa

ul. Powstañców

ul. Wolnoœci

Pracownia Rozwoju Osobowości
PRO zaprasza do:
pedagoga specjalnego – jeśli nie−
pokoi Cię zachowanie Twojego
dziecka: nie panuje nad emocjami,
zachowaniami, jest nieśmiałe lub nie
wiesz, a chcesz wiedzieć, co się z
nim dzieje:
Małgorzata Remiarz,
tel.: 606 656 947.
psychologa, psychoterapeuty –
jeśli szukasz porady i wsparcia lub
chcesz poznać głębsze przyczyny
swoich problemów::
Magdalena Jankowska−Makowska,
tel.: 660 907 563.

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
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

www.zabki.pl
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Unijne drogi w Ząbkach
Dokończenie ze str. 1
Andrzej Kopczyński – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, który dokonał
poświęcenia tej oddawanej do użytku inwestycji. W swym krótkim przemówieniu
duchowny zażartował, że przydałoby się, aby również ul. 11−go Listopada, przy
której znajduje się kościół, wyglądała tak znakomicie.
A ponieważ droga ta znajduje się w pakiecie budowy dróg unijnych, jej bu−
dowa jest tylko kwestią czasu. Dopełnieniem otwarcia tej drogi było symbo−
liczne przecięcie wstęgi, czego dokonali: burmistrz wraz ze starostą, wykonawcą
oraz przedstawicielami mieszkańców, tymi starszymi i całkiem młodymi.
Stało się niemal „małą tradycją”, że wykonawca danej inwestycji, niejako w
podzięce mieszkańcom za znoszenie przez nich wszelkich utrudnień związanych z
prowadzeniem robót drogowych, zaprasza wszystkich na wspólnego grilla.
Przy tej okazji zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o tych inwestycjach dro−
gowych. Wszyscy bez wyjątku są z nich zadowoleni, choć część osób obawiała
się, aby te piękne drogi nie zostały szybko zniszczone. Nieco mniejszy entu−
zjazm wykazywały osoby mieszkające przy ulicach sąsiadujących z nowo wy−
budowaną. Tam czasem się zdarzało, że na styku nowej i starej ulicy powstają
jakieś niedociągnięcia. Wykonawca jednak zapewnił, że jeśli powstały jakie−
kolwiek uszkodzenia na sąsiadujących drogach, które wynikły wskutek prowa−
dzonych prac drogowych, to zobowiązuje się do ich naprawy.
Ulica Rychlińskiego to kolejna unijna droga, która powstała w ostatnim czasie

w Ząbkach. Przypomnijmy na budowę kilkunastu dróg Ząbki pozyskały w po−
przedniej kadencji ok. 26 mln zl. W zeszłym roku oddano do użytku ul. Zycha,
Maczka oraz Kosynierów. W tym roku (w maju) zakończono budowę kolejnych

Przemawia burmistrz Robert Perkowski
dróg w ul.: Rychklińskiego, Sobieskiego, Skargi, Langiewicza, Sosnowej oraz
Gajowej. W trakcie budowy są ul. Wolności i Jana Pawła II. W trakcie procedury
przetargowej pozostaje ul. 11 –go Listopada. Na koniec zostawiono przebudowę
ul. 3 –go Maja (wzdłuż torów kolejowych). Termin rozpoczęcia prac na tej drodze

Mieszkañcy przybyli pieszo, rowerami, a nawet w wózkach...
A na zakoñczenie smaczne grillowanie...
będzie uzależniony od robót przy tunelu drogowym pod torami kolejowymi w
ciągu ul. Orla − Wojska Polskiego. Władze miasta obawiają się, że wcześniejsze
wybudowanie ul. 3 –go Maja mogłoby negatywnie wpłynąć na jej nawierzchnię,
gdy w pobliżu prowadzone byłby intensywne prace przy tunelu.
Mirosław Oleksiak

Zaproszenie dla Mieszkañców

Ks. Andrzej Kopczyñski odmówi³ krótk¹ modlitwê oraz poœwiêci³ now¹ drogê

Burmistrz wrêcza wykonawcy dyplom z podziêkowaniami

Urząd Miasta Ząbki wraz z Firmą "Krol" z Wołomina, mają
zaszczyt zaprosić Mieszkańców Miasta Ząbki na uroczyste otwar−
cie nowo wybudowanej ul. Piotra Skargi w Ząbkach, które
odbędzie się w dniu 2 czerwca (czwartek) o godz. 17.00, u zbie−
gu ulic Piotra Skargi i Zakopiańskiej.
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Uroczyste obchody pierwszej rocznicy beatyfikacji
b³ogos³awionego ksiêdza Jerzego Popie³uszki
Z inicjatywy Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popie−
łuszki w dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 10:00 w Parafii Św. Trójcy w
Ząbkach, gdzie ks. Jerzy Popiełuszko w 1972 roku rozpoczął posługę dusz−
pasterską, zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta. Na zakończenie
nabożeństwa przedstawiciele Komitetu i Kapituły medalu „Zło Dobrem
zwyciężaj” pod przewodnictwem prezesa Ryszarda Walczaka wręczą medal
z wizerunkiem kapłana męczennika księdzu profesorowi Feliksowi Fole−
jewskiemu, ks. Stanisławowi Małkowskiemu oraz artystom scen polskich:
Janowi Pietrzakowi i Halinie Łabonarskiej.
Następnie wszyscy uczestnicy − zaproszeni goście oraz młodzież gimna−
zjum nr. 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki przejdą pod pomnik błogosławione−
go kapłana i po złożeniu kwiatów przemaszerują do gimnazjum przy ulicy
Batorego, gdzie młodzież w poezji i pieśni wspominać będzie swojego pa−

OŒWIADCZENIE
Do artykułu pani Agnieszki Gmitrzuk pt. „Ruszył proces sprzedaży
zielonych płuc naszego miasta” zamieszczonym w „Co słychać” Nr 9
(246) z dnia 13 maja 2011r.
Stanowczo zaprzeczam, abym na sesji Rady Miasta w dniu 19.04.2011r
potwierdziła, że „…ze sprzedaży należących do Szpitala 2 ha w rejonie
ulicy Kochanowskiego Szpital nie otrzymał ani złotówki…”. Zapraszam
wszystkich zainteresowanych do wysłuchania nagrania z sesji Rady
Miasta dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.zabki.pl
w zakładce: Rada Miasta − protokoły z posiedzeń Rady Sesja IX, gdzie
między innymi wymieniam przykładowe dotacje jakie otrzymał Szpital
od Urzędu Marszałkowskiego.
Jednocześnie dziękuję wszystkim Radnym, którzy głosowali za przy−
jęciem uchwały w sprawie Studium. Dzięki ich poparciu mamy szansę
stworzyć nowoczesny szpital, który pozwoli na osiągnięcie standar−
dów europejskich nie tylko w zakresie infrastruktury, czy wyposaże−
nia, ale podniesie również jakość udzielanych świadczeń od strony me−
rytorycznej i stanie się wizytówką Województwa Mazowieckiego nie
tylko w Polsce, ale również w Europie.
Małgorzata Krzyczkowska
z−ca dyr. Szpitala „Drewnica”

IX i X Sesja Rady Miasta Ząbki
W dniach 19 i 26 kwietnia oraz 12 maja odbyły się odpowiednio IX
i X sesja Rady Miasta, podczas których podjęto następujące uchwały:
Sesja IX
− w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na
rok 2011
− zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansów i Bu−
dżetu
− w sprawie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
− w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
− w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania lokalu
użytkowego
− w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez
Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiąz−
kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie−
kuńczych w roku szkolnym 2011/2012
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego

trona, a Jan Pietrzak zaprezentuje kilka swoich patriotycznych utworów.
Następnie będą miały miejsce krótkie przemówienia osobistości wyróżnio−
nych medalem „Zło Dobrem Zwyciężaj” i innych gości.
Serdecznie zapraszają: ks. kanonik Edward Kowara − proboszcz Parafii
Św. Trójcy, pani Małgorzata Zyśk − dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerze−
go Popiełuszki, Ryszard Walczak − prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pa−
mięci Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przewodniczący Komisji Dziedzictwa
Narodowego Edukacji i Kultury w Radzie Powiatu Wołomin.

Punkt Odbioru Odpadów
Informujemy, że w każdą trzecią sobotę miesiąca od maja do paź−
dziernika przy zlewni działa punkt odbioru odpadów wielkogabaryto−
wych. Punkt jest czynny w godzinach 9 14. Obsługuje go firma Ag−
Complex z Warszawy. Opłaty za poszczególne odpady zostały podane
poniżej w tabeli.

Kolejne terminy otwarcia punktu:
–
18 czerwca
–
16 lipca
–
20 sierpnia
–
17 września
–
15 października
Lista punktów działających na terenie Warszawy znajduje się na stro−
nie www.zabki.pl w zakładce ochrona środowiska.
trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata
− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Ząbki na lata 2011 − 2018
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2011 rok
− w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ząbki
Sesja X
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuż−
szy niż 3 lata
− w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok
Pełna treść uchwal dostępna jest także na stronie internetowej Urzędu Mia−
sta (www.zabki.pl), w banerze BIP, zakładka prawo miejscowe.
Red.
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Festiwal Nauk Matematyczno−Przyrodniczych
17 maja 2011 roku, w naszym Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw³a II w Z¹bkach mia³a
miejsce bardzo interesuj¹ca impreza popularno-naukowa. Na nasze zaproszenie przyby³o wielu
znakomitych goœci oraz uczniowie klas szóstych z z¹bkowskich szkó³ podstawowych.

Gościem honorowym była pani prof. Ewa Sła−
by z Instytutu Nauk Geologicznych PAN, która
wygłosiła bardzo ciekawy wykład inauguracyjny
na temat wulkanów. Multimedialna prezentacja
ilustrująca ciekawą opowieść ukazywała proces
ich powstawania. Każdy słuchacz mógł wziąć we
własne ręce i dokładnie obejrzeć różne minerały
pochodzenia wulkanicznego.
Festiwal ten był zwieńczeniem długotrwałych
przygotowań i pracy wielu nauczycieli i uczniów,
którzy wzięli udział w naukowych konkursach:
matematycznym i przyrodniczym. W różnych ka−
tegoriach zostały wręczone nagrody.

W części matematycznej p.t. „Mate−
matyka bez granic”, przygotowanej
przez panie Margaritę Biedrzycką i
Monikę Kalinowską, nagrodzono całe
zespoły klasowe:
1 miejsce klasy: Ia, IIb, IIIa,
2 miejsce klasy: Ib, IIa, IIIc,
3 miejsce klasy: Id, IId, IIId
oraz wyróżniono klasę IIIe.
W części z przedmiotów przyrodni−
czych, przygotowanej przez
panie Elżbietę Lipińską, Ma−
riannę Toczyską, Hannę
Kaczmarczyk, Annę Saar−
Auerbach i pana Włodzimie−
rza Gaula były nagrody w kilku kate−
goriach.
Z biologii − „Woda źródłem życia”
nagrodzono klasy:
1 miejsce klasa Ib z Publicznego
Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach,
2 miejsce klasa Ic z Gimnazjum nr 1,
3 miejsce klasa Ib
oraz wyróżniono pracę klasy Ia.
Z fizyki nagrodzono klasy:
1 miejsce klasa IIa,
2 miejsce klasa IIe.
Z chemii nagrodzono klasy:
1 miejsce klasa IIIc,
2 miejsce klasa IIIa,
3 miejsce klasa IIId.
W konkursie plastycznym p.t. ”Mar−
twa natura z instrumentem muzycz−
nym”, przeprowadzonym przez panią
Katarzynę Pawluk wzięli udział ucznio−
wie z wielu szkół powiatu wołomińskie−
go. Przyznano następujące nagrody in−
dywidualne:
dwa 1 miejsca: Marcie Plebańskiej i
Monice Mazurek,
dwa 2 miejsca: Anecie Bieńczyk i
Sandrze Jaroszewskiej,
dwa 3 miejsca: Agnieszce Dzięcioł
i Klaudii Bartosiewicz
oraz dwa wyróżnienia dla: Sylwii
Koroś i Justynie Grabińskiej.
Wszyscy laureaci oraz ich opieku−
nowie nagrodzeni zostali dodatkowo
gromkimi brawami. Gratulacje!
Potem mogliśmy podziwiać pra−
cę uczniów z klasy IId, którzy pod kie−
rownictwem pani Zyty Kurowskiej, w
ramach projektu edukacyjnego z
techniki pt. „Kuchnie świata” przygo−
towali ciekawą prezentację multime−
dialną oraz smakowicie – do degusta−
cji − wyeksponowane potrawy z różnych
stron świata. Na specjalnie przygoto−
wanych stanowiskach komputerowych

można było indywidualnie obejrzeć wszystkie,
przygotowane na ten Festiwal prezentacje uczniów
– także te, które zajęły kolejne miejsca i nie zo−
stały wyświetlone na wielkim ekranie. A ciekawe
i warte obejrzenia były wszystkie. Na jeszcze in−
nych stanowiskach komputerowych zainstalowa−
na została prezentacja Norberta Kawińskiego z
klasy IIb, ucznia pani Margarity Biedrzyckiej, który
zrealizował projekt edukacyjny „Więcej niż kal−
kulator”. Natomiast podopieczni pań Elżbiety Li−

pińskiej i Marianny Toczyskiej na stanowiskach
laboratoryjnych demonstrowali różne doświad−
czenia chemiczne.
Festiwalowi patronował Burmistrz Ząbek – pan
Robert Perkowski. Podziękowania należą się także
pani prof. Ewie Słaby, panu Grzegorzowi Pytkow−
skiemu z Instytutu Nowoczesnej Edukacji i Rad−
nym Miasta Ząbki przybyłym na nasz Festiwal,
Dyrektorom oraz Nauczycielom ze szkół ząbkow−
skich, ich uczniom z klas szóstych, a także
uczniom kilku innych szkół, którzy wzięli udział
w konkursie.
W przygotowania do Festiwalu bardzo zaanga−
żowani byli liczni nauczyciele i pracownicy obsłu−

gi naszej szkoły, którym Dyrekcja bardzo serdecz−
nie za to dziękuje – bez ich pomocy nie udało by
się tej imprezy należycie dobrze przygotować.
tekst: Anna Saar−Auerbach
foto: Jacek Pływaczewski
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Wyj¹tkowe Jubilatki
Niektórzy mówią, że na taki wiek trzeba sobie zasłużyć. Inni z kolei uważają,
że wyjątkowe dobra występują bardzo rzadko. Tak jest też w przypadku ludzi.
Choć podczas wielu, najprzeróżniejszych okazji życzymy sobie wszyscy nawza−
jem „stu lat”, to najczęściej mamy na myśli liczbę będącą symbolem szczęścia,
spełnienia, idealnego, wymarzonego stanu. Życząc „stu lat”, życzymy bliskiej
nam osobie wszystkiego najlepszego, co może ją spotkać. Choć życzenia te
stosunkowo rzadko się spełniają, to niemniej jednak niektórzy dostępują tego
wyróżnienia. Tacy wyjątkowi ludzie są wśród nas.
W ostatnią sobotę, 21 maja, burmistrz Robert Perkowski wraz ze swoim
zastępcą Arturem Murawskim złożyli wizytę mieszkankom naszego Miasta,
które obchodzą w tym roku 101 oraz 103 urodziny. Burmistrzowie wręczyli
Jubilatkom bukiety pięknych róż, kosze pełne słodkich niespodzianek, pa−

Pani Janina Olêdzka w towarzystwie burmistrzów

Burmistrz Robert Perkowski wrêcz bukiet piêknych ró¿

Pani Marianna wraz z córkami

miątkowe albumy o bł.
Janie Pawle II oraz oko−
licznościowe dyplomy.
Rodziny, jak i pani Jani−
na Olędzka (101 l.) oraz
pani Marianna Kurak (103
l.) z radością przyjęły tę
wizytę. Seniorki stojące
na czele cztero −, a nawet
pięciopokoleniowych ro−
dzin są traktowane z naj−
wyższym szacunkiem jak
na autorytet przystało.
To wyjątkowe osoby o
red.
ogromnym doświadcze−
niu życiowym, chętnie
dzielące się nim ze swy−
mi bliskimi. Lubią też
opowiadać z wielką
pasją o czasach minio−
nych,
przybliżając
współczesnym obrazy Pani Marianna Kurak
sprzed dziesięcioleci.
Jak wspominała p. Janina Olędzka, kiedy sprowadzała się do Ząbek prze−
szło 40 lat temu ta część miasta, obecnie uznawana za „stare Ząbki”, była
bardzo słabo zabudowana.
Przy tej okazji nie sposób było zapytać o receptę na tak długie życie. Okazuje
się, że pomocna jest w tym ciężka praca, nie zamartwianie się, pogoda ducha,
rodzina. Słowem, wystarczy jedynie żyć pełnią życia.
red.
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Polskie Smaki w Ząbkach
W dniach 18 – 19 maja, na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej odbyła się już siódma edycja Dni Produktów Regionalnych „Polskie Smaki”. W
imprezie tej wzięło udział kilkudziesięciu producentów tradycyjnej żywności, pochodzących z kilku województw (mazowieckiego, kujawsko – pomor−
skiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego). Powiat wołomiński reprezentowany był przez Masarnię Wędlin Tradycyjnych „Jasińscy” z
Klembowa, producenta miodu Jerzego Rosińskiego z Tłuszcza oraz Annę Langowską z Kobyłki, specjalizująca się w konfiturach. To doroczne spotka−
nie jest nie tylko okazją do prezentacji swych wyrobów, ale także służy wyróżnieniu najlepszych producentów.
W tym roku „Polskie Smaki” zaszczycił swą obecnością sam minister
rolnictwa Marek Sawicki. Wśród honorowych gości znaleźli się również:
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta wołomiń−
ski Piotr Uściński oraz burmistrz Ząbek Robert Perkowski.
Wszystkich gości powitał gospodarz imprezy prezes PGS Zenon Daniłowski

Jako pierwszy głos zabrał minister Marek Sawicki.
− Polak musi przypominać o swojej tradycji kulinarnej, bo w globalizują−
cym się świecie jesteśmy poddani dyktatowi wielkim marek, które
niezbyt chętnie sięgają po dobry polski smak. Jesteśmy jednym z
nielicznych państw w Europie, które odróżniają się swoim smakiem,
swoją jakością i to powinniśmy pielęgnować.
W ministerstwie realizujemy program „Poznaj polską żywność”,
który prezentujmy także na rynkach międzynarodowych. Zdrowa, tra−
dycyjna żywność to nasza siła. To segment rynku, w którym mamy
dodatni bilans handlowy – zauważył minister Sawicki.
Również marszałek Adam Struzik przypomniał o znaczeniu trady−
cyjnych produktów.
− Tradycyjna żywność ma istotne znaczenie w procesie zdrowego żywienia.
My jako samorząd wojewódzki również prowadzimy wiele akcji wspierają−
cych wytwórstwo zdrowej, tradycyjnej żywności. Zabiegamy, aby nasze pla−
cówki gastronomiczne miały w swej ofercie zdrową żywność. Jako samorząd
wojewódzki wspieramy powstawanie grup producenckich, wspieramy rozwój
agroturystyki, a to ściśle jest związane z dobrą żywnością. Ponoć szczęście
zależy od dobrego jedzenia – zażartował na koniec marszałek.
Wszystkich przywitał również gospodarz miasta burmistrz Robert Per−
kowski. Jednocześnie pogratulował on or−
ganizatorom tak dużego przedsięwzięcia oraz
podziękował prezesowi PGS za dotychcza−
sową działalność na rzecz mieszkańców Zą−
bek.
Następnie zostały wręczone nagrody dla
zasłużonych dla rolnictwa, które zostały przy−
znane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Wręczali je minister Sawicki i marszałek
Struzik. Wśród tegorocznych laureatów zna−
leźli się: Julian Bielawski, Andrzej Kamiń−
ski, Marek Klonecki, Dariusz Marcinowski,
Stanisław Panek, Bogusław Piotrowski, Ja−
dwiga Plesińska oraz Danuta Radzikowska.
Nagrodzono także najładniejsze ekspozy−

cje. Specjalna komisja pod przewodnictwem dr Grzegorza Russaka wyróż−
niła: Zakład Mięsny „Lenarcik”, Henryka Kuleszę (Kurpie Zielone) oraz
Piekarnię „Kłobuck”.
Zostały również
nagrody przyznane
przez marszałka Ada−
ma Struzika. Laur
Marszałka Woje−
wództwa Mazowiec−
kiego za najlepszy
produkt roku otrzy−
mali: Rafał Dziliński
z Ciechanowa (na−
lewka z aronii), Elż−
bieta Krajewska (za
szarlotkę), Zakład Cukierniczy Jeznach z Sochaczewa (sok malinowy), Okrę−
gowa Spółdzielnia Mleczarska z Wyszkowa (masło ekstra śmietankowe),
Robert Jasiński z Mińska Mazowieckiego (chleb życia), Roman Stachyra z
Żuromina (pierzga z propolisem w miodzie spadziowym), Mieczysław Pod−
górski z Szydłowca (udziec z sarny pieczony w winie), Marzena Nowakow−
ska z Dosina (chleb na zakwasie), Julian Bielawski z Wyszkowa (półgesek
staropolski), Mariusz i Anita Mierzejewscy z Wiśniewa (ser biały z mleka
krowy polskiej czerwonej), Danuta Jabłonka – Grabowska z Broku (ciasto
marchewkowe Dajany), państwo Marcinkowscy z Radziwiłłowa Mazowiec−
kiego (likier jajeczny radziwiłłowski),
państwo Kuniccy ze Skrzeszewa (miód
nadburzański), Henryk Kulesza z Leli−
su (zurażyna kurpśoska), Anna Zanie−
wicz−Klimiuk z Piastowa (tort czekola−
dowy Zaniewicza) oraz Halina Mitręga
z Nowej Suchej (nalewka listówka wi−
śniowa z aronią).
Gościem specjalnym tej edycji była
małopolska firma Wolarek. Swoje sto−
iska mieli również przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, Agencji Re−
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz lokalnych instytucji finanso−
wych.
Prezentacji produktów towarzyszyła znakomita oprawa artystyczna.
Drugiego dnia producenci mieli okazję wziąć udział w prelekcji o targach
żywności Grune Woche w Berlinie, która została przygotowana przez przed−
stawicieli ministerstwa rolnictwa.
red.
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XXI Festiwal Piosenki rozstrzygniêty
21 maja, w siedzibie Miejskiego Oœrodka Kultury odby³o siê fina³owe przes³uchanie uczestników dwudziestej pierwszej edycji Festiwalu Piosenki, w którym ³¹cznie wziê³o udzia³ 78 m³odych wokalistów
– amatorów, g³ównie z Z¹bek, ale nie tylko.
Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: dla skiej przypadł zaszczytny tytuł Grand Prix Festiwalu.
szkół podstawowych klas I –III, dla klas IV –VI oraz dla gim−
Przez te wszystkie lata przez scenę Festiwalu „przewinęły
nazjów. Jak stwierdzili członkowie jury poziom występów się” setki młodych osób. Wśród nich są i te, które dziś mu−
artystycznych był bardzo wysoki stąd też był nie lada pro− zykują w sposób profesjonalny, jak choćby Patrycja Olton
blem, aby wyłonić zwycięzców. W swych kategoriach naj− czy Jakub Wocial.
lepsi okazali się: Zuzanna Jaźwińska, Lidia Dziemdziela, Ur−
Wszystkim laureatom gratulujemy!
szula Sarna i Laura Laskowska. Natomiast Karolinie Kujaw−
red.

Jury Festiwalu Piosenki Ząbki 2011 w skła−
dzie: Waldemar Dubieniecki, Elżbieta Tarase−
wicz, Patrycja Olton postanowiło przyznać na−
grody następującym uczestnikom:
Grupa I (kl. I − III)
I miejsce − Zuzanna Jaźwińska
II miejsce − Kordian Wasiłowski
III miejsce − Zuzanna Ciesiołkiewicz
wyróżnienie − Julia Wojtaszek
wyróżnienie − Nuseiba Alkhalayla
Grupa II (kl. IV − VI)
I miejsce − Lidia Dziemdziela
II miejsce − Antonina Łagodowska
wyróżnienie − Patrycja Kobus
wyróżnienie − Gabriela Dmitruczyk
Grupa III (kl. gimnazjalne)
I miejsce − Urszula Sarna
I miejsce − Laura Laskowska
II miejsce − Ada Wąsik
III miejsce − Julia Jóźwik
III miejsce − Aneta Fajdek
III miejsce − Julia Mastela
wyróżnienie − Anna Fijałkowska
wyróżnienie − Mateusz Zalewski
Grand Prix Festiwalu zdobyła Karolina
Kujawska
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Mistrzostwa Mazowsza Karate Kyokushin 2011
22 maja, w Warszawie zostały rozegrane Mistrzostwa Ma−
zowsza Karate Kyokushin. W turnieju wzięło udział 160 za−
wodników w wieku od 12 do 18 roku życia z 16 mazowiec−
kich klubów. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach: walki
sportowej w mocnym kontakcie, układów form kata oraz w
widowiskowej formule walk reżyserowanych.
W wyrównanej stawce zawodnicy Klubu Sportów Walki
KYOKUSHIN zdobyli 8 medali. Tytuły mistrzów Mazowsza

zdobyli Karol Rowicki i
Klaudia Czarnecka. Dru−
gie miejsca zajęli: Julia
Stępniewska, Agnieszka
Kulczycka i Dominika
Dąbrowska. Bardzo do−
brze zaprezentowali się
zawodnicy z Ząbek –

Karol Burzyk
Karol Burzyk oraz Damian
Cholewicki. Karol w bardzo
mocno obsadzonej konkuren−
cji kata wśród kadetów zdobył
tytuł wicemistrza Mazowsza.
Damian po dwóch bardzo cięż−
kich pojedynkach ze znacznie
cięższymi przeciwnikami upla−
sował się na trzecim miejscu.
Już 28 maja w Ostrowi Ma−
zowieckiej coroczny Ogólno−
polski Turniej z okazji Dnia
Dziecka, w którym wezmą
udział dzieci od 8 roku życia.
Więcej informacji i zdjęcia na
www.kswkyokushin.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz
Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
zapraszają na

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz
Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
zapraszają na

IX Turniej Badmintona Amatorów z cyklu
Grand Prix’2010/2011 pod patronatem
Burmistrza Miasta Z¹bki

IX turnieju tenisa sto³owego z cyklu Grand
Prix’2010/2011 – edycja fina³owa
pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki

Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w
Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9
w dniu 11.06.2011 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 4 kategoriach wiekowych:
Klasy I − III i IV – VI Szkół Podstawowych (7−9 i 10 − 12 lat)
− godz. 9.30 Gimnazja (13−15 lat) i kategoria Open (powyżej
16 lat) − godz. 11.00
Zapisy mailem na adres mmkrawczyk@wp.pl
lub na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju

Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w
Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9
w dniu 04.06.2011 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe (7−12 lat) − godz. 9.00
Gimnazja (13−15 lat) − godz. 10.00
Open (powyżej 16 lat) − godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju
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Zawody Wêdkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Z¹bki
W dniu 22.05.2011r. odbyły się
Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Miasta Ząbki.
Pogoda tego dnia dopisała. W zor−
ganizowanej imprezie wzięło udział
29 zawodników z kół nr 61 Ząbki,
23 Zielonka oraz 29 Kobyłka.
Zawody rozpoczęły się o godz.
9.00 i trwały 4 godziny. W zawodach
uczestniczył Burmistrz Miasta Ząb−
ki Robert Perkowski wraz z zastępcą
Arturem Murawskim, radnymi Woj−
ciechem Gut, Marcinem Kubickim
oraz gośćmi. Podczas czterogodzin−
nych zawodów każdy z zawodników
wymieniał swe doświadczenia i de−
klarował pomoc. Na koniec imprezy
wręczono nagrody ufundowane
przez Burmistrza Miasta Ząbki.
Złowione ryby powróciły do wody,
a zawodnicy oraz goście ze sma−
kiem delektowali się kiełbasą i ka−
szanką z grilla.
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są
to: producent stylowych mebli firma Meble i Styl oraz firma specjalizująca się w wyko−
nywaniu kosztorysów powypadkowych W48 Expert. Firmy dla zameldowanych miesz−
kańców Ząbek oferują rabaty w wysokości 10%. Więcej informacji na temat akcji
„Zniżka za dowód” znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Maista (www.za−
bki.pl), w zakładce poświęconej tej akcji.
red.

FirmaW48 Expert funkcjonuje od 01 kwietnia 2010 r. Nasza oferta skie−
rowana jest przede wszystkim do właścicieli samochodowych warsztatów naprawczych.
Kalkulacji kosztów naprawy dokonujemy w systemach Audatex i Eurotax.
Akcja „Zniżka za dowód” jest strzałem w przysłowiową dziesiątkę, mieszkańcy powin−
ni być zameldowani w Ząbkach, tu płacić podatki i tu korzystać z oferty ze zniżką.
W48 Expert
Ząbki, ul. Sikorskiego 39
Tel. (22) 781− 71 −36

Firma Meble
i Styl s.c.
Piotr Kacprzak,
Adam Sobolewski zosta−
ła założona w kwietniu 2010 roku z
siedzibą w Ząbkach przy ulicy Piłsudskiego 27B, więc jest Firmą
stosunkowo młodą.
Widząc budujące się osiedla nowych mieszkań i domów oraz
powstające nowe firmy w naszym mieście, jako osoby
wywodzące się z branży meblowej postanowiliśmy stwo−
rzyć firmę, która da mieszkańcom Ząbek możliwość pro−
fesjonalnego i szybkiego zagospodarowania wnętrz swo−
ich mieszkań i biur w meble wykonane na najwyższym
poziomie i w atrakcyjnych cenach bez konieczności
poszukiwania wykonawców spoza naszego miasta.
Nasza oferta to meble na zamówienie wykonane na
wymiar zarówno dla osób prywatnych, jak i firm i in−
stytucji publicznych. Jesteśmy w stanie na życzenie
klienta wykonać meble kuchenne, szafy wnękowe, gar−
deroby inne zabudowy na wymiar, meble biurowe, skle−
powe a także lady i woliery do sklepów zoologicznych.
Wyposażamy kompleksowo szkoły i przedszkola w
meble gabinetowe, ławki, stoliki, wieszaki, regały ar−
chiwalne i magazynowe oraz szafy aktowe. Pracujemy
na najwyższej, jakości materiałach znanych i sprawdzo−
nych marek.
Jesteśmy w stanie naszym klientom zapewnić kom−
pleksowe wyposażenie w sprzęt AGD renomowanych
firm ale również firm w ekonomicznym poziomie ceno−
wym standardem nie odbiegającym od liderów w tej
branży.
Wszystkie pomiary wykonujemy gratis, na życzenie klienta
przygotowujemy projekt oraz wycenę mebli na zamówienie,
współpracujemy z uznanymi na rynku projektantami wnętrz.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie wychodząc
naprzeciw jego potrzebom i możliwościom finansowym. Satys−
fakcja klienta jest dla nas najważniejsza, nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych do wykonania. Wkrótce planujemy otwarcie pro−
fesjonalnego Studia Meblowego, gdzie klienci będą mogli na−

ocznie zapoznać się z naszą ofertą.
Nasza Firma, jako jedna z pierwszych przystąpiła do akcji
„Zniżka za dowód”, ponieważ jako osoby od urodzenia wycho−
wane i związane z naszym miastem chcemy stworzyć dla miesz−
kańców Ząbek atrakcyjną ofertę na nasze usługi a zarazem za−
chęcić wszystkich, którzy planują związać swoją przyszłość z
naszym miastem do zameldowania się w nim. Zniżka na nasze
usługi wynosi 10%.Gwarantujemy profesjonalna obsługę i naj−
wyższej, jakości wykonanie.
Zapraszamy do naszego Biura codziennie w godz. 14.00−18.00
a w soboty w godz. 10.00−14.00.

Meble i Styl s.c.
Piotr Kacprzak, Adam Sobolewski
Ul. Piłsudskiego 27B
( wjazd w podwórko)
05−091 Ząbki
Tel. 605−225−337; 603−676−078
email : biuro@mebleistyl.pl
www.mebleistyl.pl
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„Co Słychać?” w wersji elektronicznej
Oprócz wydania papierowego Czytelnicy mają możliwość
skorzystania także z
elektronicznej wersji ga−
zety. Link do gazety
znajduje się na stronie
Urzędu Miasta (www.za−
bki.pl). Wystarczy tylko
kliknąć, aby mieć do−
stęp do pełnego archi−
wum ostatnich lat.
Osoby zainteresowa−
ne mogą otrzymywać
również gazetę wprost
do swoich skrzynek
elektronicznych. Wystar−
czy jedynie zgłosić taką
chęć na adres mailowy:
redaktor@zabki.pl
Dzięki temu w wy−
godny sposób, na czas, trafi do Państwa aktualny numer
gazety.

Kwalifikacja wojskowa
Znowelizowana przed dwoma laty ustawa z dnia 21 li−
stopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rze−
czypospolitej Polskiej wprowadza poważną zmianę w za−
kresie służby wojskowej, ale nie do końca zwolniła nas z
pewnych obowiązków. Obowiązkowy pobór został zastą−
piony kwalifikacją wojskową, a tzw. przedpoborowi, któ−
rzy ukończyli 18 lat, nie muszą już w terminie jesiennym
osobiście zgłaszać się do rejestracji na potrzeby obowiąz−
ku obrony. Dokonają tego za nich pracownicy urzędu na
podstawie danych PESEL.
Każdego roku Burmistrz wzywa mężczyzn, którzy w
danym roku kalendarzowym osiągną dziewiętnasty rok
życia do stawiennictwa przed Powiatową Komisją Kwali−
fikacyjną. Osoby, które nie będą chciały wstąpić do woj−
ska, będą po uprawomocnieniu się decyzji przenoszone do
rezerwy. Do kwalifikacji mogą się też zgłaszać ochotnicy,
którzy ukończyli osiemnasty rok życia.
W tym roku kwalifikacja wojskowa na terenie wojewódz−
twa mazowieckiego realizowana jest od 4 kwietnia do 30
czerwca i obejmuje mężczyzn urodzonych w roku 1992.
Termin dla mieszkańców Ząbek został określony na 3−8
czerwca, miejsce stawiennictwa od wielu lat jest niezmienne
– Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3
(wejście od strony dziedzińca).
Inspektor ds. OC i Inf. Niejawnych
Krzysztof Krajewski

BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Kierownik Referatu ds. Dróg
i Komunikacji Miejskiej
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko
znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzab−
ki.bip.org.pl konkursy na wolne stanowiska pracy.

Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwi¹zywania problemów Alkoholowych w Z¹bkach
Ząbki, ul. 3 −go Maja 14/16
tel. 22 781 63 61 czynny w godz. dyżurów
Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym
środa w godz. 16 – 18
czwartek w godz. 16−18
Oferta – bezpłatna pomoc w zakresie
− przyjmowania wniosków o podjęcie czynności zmierzają−
cych do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnio−
nych
− motywowanie i udzielanie informacji o możliwości podję−
cia leczenia i o placówkach zajmujących się leczeniem i
terapią osób uzaleznionych i ich rodzin
− udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych, infor−
macji o współuzaleznieniu i przemocy domowej
− w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia kie−
rowanie wniosku do Sądu o zobowiązanie do leczenia od−
wykowego.
Zapraszamy serdecznie – gwarantujemy dyskrecję i anoni−
mowość.
Działalność Punktu:
środy i czwartki w godz. 16 −18, dyżury pełnią psycholog,
specjalista terapii uzależnień i inni członkowie Komisji
Konsultacje p. Andrzeja z AA:
2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 − grupa edukacyjna dla
rodzin osób uzależnionych
1 i 3 środa miesiąca 18 −20 − dyżur kuratora sadowego
piątki godz. 15 −17 − dyżur specjalisty uzależnień od narkoty−
ków
piątki 17.15 – 20 − grupa wsparcia dla osób współuzależ−
nionych

CO SŁYCHAĆ

www.zabki.pl

