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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

20 czerwca, na terenie Parku 
Miejskiego im. Szuberta, w 
ramach Dni Ząbek odbył się 
festyn miejski. To doskonała 
okazja do wspólnej zabawy 
praktycznie dla wszystkich, 
w każdym wieku. Co ciekawe 
mieszkańcy nie są jedynie ob-
serwatorami tego, co się dzieje 
wokół, ale również współtwo-
rzą cały program. Znakomitą 

część Dni stanowią bowiem 
występy młodzieży szkolnej 
oraz  działającej w różnych 
sekcjach Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. Tradycyjnie swój 
występ maił również chór se-
niorski „Złota Jesień”.
Jednak najbardziej oczeki-

wani przez publiczność są go-
ście specjalni. W tym roku do 
Ząbek ze swoimi występami 

Dni Ząbek 2010

przybyli popularni uczestnicy 
programu „Mam talent”. Po-
pisy Kony’ego i Kaczorexa 
zrobiły gigantyczne wrażenie 
na ząbkowskiej młodzieży. 
Tuż po występach dziesiątki 
fanów ustawiły się w kolejce 
po autografy.

Gwiazdą wieczoru był tym 
razem Tomek Makowiecki 
wraz z zespołem. Z minuty na 
minutę atmosfera robiła się 
coraz gorętsza. Publiczność 
coraz śmielej  reagowała na 
rytmy dobiegające ze sceny.

Wiele atrakcji czekało też na 
przybyłych poza sceną. Licz-
ne stoiska z zabawkami, moż-
liwość przejażdżki qudem, 
kucykiem, zabawa w basenie 
z kuleczkami, liczne konkur-
sy to ledwie część z czekają-
cych atrakcji.

Kolejny festyn planowa-
ny jest w pierwszej połowie 
września, na który już dziś 
serdecznie zapraszają organi-
zatorzy. 

red.
dokończenie str. 8

fot. Bogdan Śladowski
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ZAPOWIEDZI

Parafi a pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach oraz Miasto Ząb-
ki zapraszają na fi lm „Świat Matki Teresy” w reżyserii  Barbary 
Lorynowicz. Jest to jeden z fi lmów z cyklu „Wielkie Osobowo-
ści Świata”. Film został nakręcony w 1996 r. w Indiach. Jest to 
ostatni wywiad misjonarki przed śmiercią i zawiera sugestywne 
obrazy ilustrujące fi lozofi ę miłości Wielkiej Laureatki Pokojowej 
Nagrody Nobla, realizowaną konsekwentnie od podstaw. Kie-
rownictwo artystyczne nad fi lmem sprawował Jerzy Hoffman, 
zdjęcia wykonał Jan Paweł Pełech, opracowanie muzyczne na 
motywach muzyki Krzysztofa Pendereckiego, a jako lektor wy-
stąpił m.in. Piotr Fronczewski.

Film można zobaczyć już w najbliższą niedzielę 27 czerwca 
br., po mszy, która odbędzie się  o godz. 18.00 w Kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach przy ul.11 Listopada 4.

Pokaz filmu „Świat Matki Teresy” w Ząbkach
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Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza 

konkurs na najładniejszą posesję

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

najładniejszy ogród
najładniejszy balkon

najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać za pośrednictwem odpowiedniego formularza do 16 lipca br.,  
zostawiając go w Sekretariacie Urzędu Miasta. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu  
będą dostępne na stronie internetowej Urzędu – www.zabki.pl oraz w gazecie  „CO SŁYCHAĆ?”.

Zgodnie z regulaminem konkursu zostanie powołana komisja, która dokona oceny w okresie do 30 lipca br.
Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wrażliwych na naturalne piękno.

* zdjęcia z poprzed-
niej edycji konkursu.
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APTEKA „Pod Klonem”
Ząbki, ul. Piłsudskiego 20
tel./fax: (22) 781 – 64 –70

Szanowny Pacjencie

serdecznie zapraszamy
na rozmowę, konsultacje

doradztwo farmaceutyczne
Pon. – Pt. w godz. 13.30 – 14.30

Apteka czynna także w niedziele
wgodz. 10.00 – 14.00

www.aptekapodklonem.pl
e-mail: apteka.klon@wp.pl
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Wybory prezydenckie cieszyły 
się w Ząbkach bardzo dużym za-
interesowaniem, o czym świad-
czy o wiele wyższa frekwencja 
niż średnia krajowa. Na 19 955 
uprawnionych do głosowania 
do lokali wyborczych udało się 
13 021 mieszańców, co stanowi 

frekwencję 65,25%  (jedna z 
wyższych w powiecie wołomiń-
skim). 
Wyniki jednoznacznie wskaza-

ły przede wszystkim na dwóch 
najważniejszych kandydatów, 
przy czym różnica głosów od-
danych na nich była wyjątkowo 

niewielka. W Ząbkach najwię-
cej głosów zdobył Bronisław 
Komorowski  - 5297 (40,91%). 
Tuż zanim uplasował się Jaro-
sław Kaczyński – 5265 głosów 
(40,66%). Pozostali kandydaci 
łącznie zdobyli nawet mniej niż 
połowę głosów, które uzyskał 

każdy z głównych pretendentów 
do fotela prezydenckiego.
Szczegółowe wyniki przedsta-

wiamy w poniższej tabeli.
Druga tura wyborów, w której 

zmierzą się główni faworyci od-
będzie się 4 lipca.

red.

Wybory prezydenckie – Ząbki

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP GŁOSOWANIE 
W DNIU 20.06.2010r. ZĄBKI

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP GŁOSOWANIE W DNIU 20.06.2010r. Ząbki
Obwodowa Komisja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA
SUMA

Kandydat %
Marek Jurek 20 31 14 19 9 19 12 19 21 27 33 2 226 1,75
Jarosław Kaczyński 581 719 401 735 400 645 458 193 398 384 319 32 40,66
Bronisław Komorowski 589 644 324 461 304 392 387 254 562 629 727 24 40,91
Janusz Korwin Mikke 46 51 35 36 30 32 47 23 38 38 58 3 437 3,37
Andrzej Zbigniew Lepper 4 4 2 9 3 3 4 0 6 7 4 0 46 0,36
Kornel Morawiecki 2 4 0 0 0 2 4 0 0 1 1 1 15 0,12
Grzegorz Napieralski 100 132 61 139 93 112 93 60 134 193 195 2 10,15
Andrzej Olechowski 23 26 17 18 12 20 21 8 18 31 34 3 231 1,78
Waldemar Pawlak 9 8 1 7 14 16 11 0 13 15 11 0 105 0,81
Bogusław Zbigniew Ziętka 1 1 0 0 2 1 2 0 2 2 0 2 13 0,1
RAZEM 855 867 557 69 100
Uprawnionych do głosowania 836 123
Głosowało 863 869 562 75
% 62,21 72,49 67,9 65,18 61,24 60,05 65,23 67,22 67,02 64,29 66,06 60,98 65,26

5 265

5 297

1 314

1 375 1 620 1 424 1 242 1 039 1 192 1 327 1 382 12 949
2 231 2 243 1 271 2 197 1 419 2 080 1 602 1 786 2 072 2 095 19 955
1 388 1 626 1 432 1 249 1 045 1 197 1 332 1 384 13 022

ek
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Budowa ul. Powstańców
W ubiegłym tygodniu Sta-

rosta Powiatu Wołomińskie-
go wszczął postępowanie w 
sprawie wydania Zezwole-
nia na Realizację Inwestycji 
Drogowej  (ZRID)- ulicy 
Powstańców. Obwieszcze-
nie zawiadamia, że Bur-
mistrz Miasta Ząbki złożył 
w dniu 27 kwietnia 2010 
roku stosowny wniosek. Po-
stępowanie administracyjne 

w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej dotyczy 
budowy ulicy Powstańców 
na odcinku od ul. Reymonta 
do ul. Dzikiej wraz z budo-
wą kanalizacji deszczowej 
w Ząbkach. Jest to kolejny 
etap przebudowy tej drogi. 
Wcześniej zmodernizowano 
odcinek od ul. Piłsudskiego 
do ul. Reymonta.

Budowa ul. Batorego
Starosta Powiatu Woło-

mińskiego ogłosił przetarg 
na przebudowę powiatowej 
drogi nr 4363W ul. Bato-
rego w Ząbkach (Etap 2). 
Otwarcie ofert nastąpi 28 
czerwca 2010 roku i wciągu 
najdalej czterech tygodni 
zostanie podpisana umowa 
z potencjalnym wykonaw-
cą. - Zgodnie z ogłoszonym 
przetargiem, wykonawca 
będzie miał jedynie dwa 
miesiące na wykonanie 
zleconych mu prac, które 

obejmą odcinek od Wol-
ności do Lisa Kuli. Prace 
uwzględnią również budo-
wę ronda z ulicą Wolności 
oraz budowę kanalizacji 
deszczowej na tym odcin-
ku -  informuje burmistrz 
Robert Perkowski. W inwe-
stycji tej partycypuje finan-
sowo również Miasto. W 
zeszłym roku, na budowę 
I etapu Ząbki dołożyły 3 
mln zł, w tym roku zostaną 
przekazane środki w wyso-
kości 1 mln zł. 

Mimo że w ostatnim czasie powstało mnóstwo obiektów spor-
towych to wciąż planowane są kolejne z zakresu infrastruktury 
sportowej. Ostatnio ogłoszono kilka przetargów dotyczących bu-
dowy takich obiektów jak:
- bieżnia przy GP nr 2,
- trybunka (widownia) przy Orliku przy SP nr 2,
- boisko ze sztucznej nawierzchni do piłki nożnej (I etap kolejne-

go Orlika) przy Gimnazjum Publicznym nr 1.
Ponadto tydzień temu, po zakończeniu rozgrywek I ligi,  rozpo-

częły się prace rozbiórkowe starej trybuny (budynku) na terenie 
MOSiR. W tym miejscu powstanie nowy, wielofunkcyjny obiekt 
sportowo-kulturowy, tj. trybuna główna wraz zapleczem dla bo-
isk, pomieszczeniami do uprawiania innych dyscyplin sporto-
wych oraz salą dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Obiekty sportowe

W końcu położono asfalt 
na istotnym, dość często 
użytkowanym (obok bazar) 
odcinku ul. Poniatowskiego 
(ul. Wiosenna  - łącznik do 
ul. Orlej), który od wielu 
lat istniał jedynie w formie 
podbudowy drogowej. - 
Wystające studzienki były 
dużym utrudnieniem, nie je-
den kierowca zapamiętał je 
na długo uszkadzając samo-
chód. Dziś stało się to histo-
rią. Na brakującym odcinku 
położono asfalt, dokonano 
regulacji studzienek i wła-
zów, wymieniono część sko-

rodowanych krawężników. 
Niestety do czasu zakoń-
czenia budowy przyległych 
osiedli wielorodzinnych nie 
zostaną wykonane chodni-
ki gdyż kolidują z obecnie 
wykonywanymi pracami 
budowlanymi. Jestem prze-
konany, iż tą drobną część 
winni sfinansować dewelo-
perzy –mówi  burmistrz Ro-
bert Perkowski.
Ul. Poniatowskiego stano-

wi bardzo dobre połączenie 
z główną trasą w tym obsza-
rze, tj. ul. Skorupki (droga 
wojewódzka).

Budowa ul. Poniatowskiego

Budowa wodociągu 
w Skorupki i Piłsudskiego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłosiło przetarg 

nieograniczony na roboty budowlane związane z budową wo-
dociągu w ul. Skorupki na odcinku od ul. Słonecznej do ul. 
Gdyńskiej/Jodłowej oraz fragmentów magistralnej sieci wo-
dociągowej w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Targowej do 
skrzyżowania ul. Warszawskiej i Piłsudskiego (światła) oraz na 
odcinku od ul. Skrajnej do ul. Andersena (cmentarz). 
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Niebawem nastąpi poprawa ciśnienia wody na południu Zą-
bek. Jest to szczególnie odczuwalne w okresie letnim, gdy 
wzmożony jest pobór wody. Rozstrzygnięto bowiem prze-
targ nieograniczony na roboty budowlane związane z budo-
wą przepompowni wody w ul. Chełmżyńskiej / Piłsudskiego. 
Podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych planowa-
ne jest na koniec czerwca b.r.
- Zadaniem przepompowni jest zwiększenie ilości oraz pod-

wyższenie ciśnienia wody w południowej części miasta. W 
przypadku podpisania umowy z wykonawcą w podanym 
terminie, prace budowlane powinny być prowadzone od po-
czątku lipca do końca września 2010 r. – mówi dyrektor PGK 
Robert Świątkiewicz.

Remont w SP Nr 2
Ogłoszono przetarg na remont 

korytarzy i klatek schodowych 
w budynku Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 przy ulicy Batorego 
11 w Ząbkach. Do 23 czerwca 
br. zainteresowane fi rmy mogą 
składać swoje oferty. Wybór 
wykonawcy zostanie dokona-
ny jak najszybciej ale nie dłużej 
niż w ciągu 30 dni od otwarcia 
ofert. Prace mają być wykona-
ne do końca wakacji. 

Budowa przepompowni
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     W dniach 24 maja – 11 czerw-
ca 2010 roku na terenie naszego 
gimnazjum zorganizowaliśmy 
akcję ,,Pomoc dla powodzian”. 
W ramach powyższego przedsię-

wzięcia zebraliśmy m. in. środki 
czystości, środki higieniczne, ar-
tykuły spożywcze, nowe ubrania, 
ręczniki, kołdry i koce, pamper-
sy. Ponadto nasza młodzież po-
święciła ostatnie dwa weekendy 
na zbieranie pieniędzy w różnych 
centrach handlowych. 
Zebrane rzeczy wraz z fi nansami 

trafi ą we wtorek (22 czerwca) do 
domów w  miejscowości Dobrzy-
ków i Świniary k/ Płocka. 
    

Dyrekcja i szkolni koordyna-
torzy tej akcji: Mariola Todor-
ska, Iwona Król, Zofi a Dąbrow-
ska i Agnieszka Barbachowska 
bardzo dziękują rodzicom i 
uczniom naszego gimnazjum 
za wspaniałą postawę, pomoc  i 
zaangażwanie. 

Mariola Todorska

Gimnazjum Nr 2 dziękuje

Zbiórka darów dla powodzian, przeprowadzona pod patronatem Urzędu 
Miasta, odbyła się w niedzielę 13 czerwca. Przyjmowanie darów miało 
miejsce przed kościołem Miłosierdzia Bożego oraz przed kaplicą Zesła-
nia Ducha Świętego. Dary od mieszkańców przyjmowali radni miejscy 
oraz inni wolontariusze. Potrzebom powodzian w szczególnym stopniu 
wyszli naprzeciw parafi anie z Miłosierdzia Bożego, którzy składali je 
bezpośrednio do podstawionej ciężarówki. Organizatorzy wyrażają ser-
deczne podziękowanie wszystkim, którzy odpowiedzieli na inicjatywę 
pomocy ludziom tak ciężko doświadczonym przez powódź. 
Łącznie zebrano ponad tonę produktów. Były to artykuły spożywcze, 

woda mineralna, produkty chemii gospodarczej, ubrania, narzędzia do 
porządkowania terenu i inne. Dary zostały odpowiednio posegregowa-
ne, a 15 czerwca zostały dostarczone do bardzo poszkodowanej gminy 
Słubice w powiecie płockim, gdzie w czasie powodzi zostało zalanych 
blisko 40 procent terenów, a straty rolne wyniosły 95 procent. W gminie 
znajduje się m.in. znana z telewizyjnych relacji miejscowość Świniary. 
Wójt Słubic serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom Ząbek, którzy 
przekazali dary dla mieszkańców zalanych przez żywioł obszarów.
Na terenie naszego miasta zorganizowano już wiele zbiórek darów dla 

powodzian. Przeprowadzały je różne instytucje, fi rmy, sklepy, szkoły a 
także parafi alne „Caritas”. Potrzeby są jednak wciąż olbrzymie – z uwa-
gi na zakres szkód oraz liczbę poszkodowanych.
Kolejna zbiórka darów rzeczowych dla powodzian potrzebujących na-

szej pomocy odbędzie się przed kościołem Miłosierdzia Bożego w Ząb-
kach, w niedzielę 27 czerwca br., w godzinach – od 10.00 do 15.00. 
Uwaga! Przyjmowane będą wyłącznie dary nowe – nie używane.

Organizatorzy

Pomagamy powodzianom

Gościem honorowym zebra-
nia był burmistrz Ząbek Ro-
bert Perkowski. Towarzystwo 
Przyjaciół Ząbek działa w for-
mie stowarzyszenia, którego 
głównym celem jest rozwój 
działalności społeczno-kultu-
ralnej, kultywowanie pamięci 
o przeszłości, budzenie inicja-
tyw społecznych na rzecz mia-
sta oraz integracja i aktywiza-
cja społeczności lokalnej. Na 
pierwszym posiedzeniu wybra-
no władze statutowe stowarzy-
szenia. Prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Ząbek został Grze-
gorz Siwek.         

 red.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki

 ogłasza 

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieza-
budowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 91/9 o pow. 

521 m2  i nr 91/11 o pow. 6 m2, położonej w obrębie 0013-01-13, 
przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego objętej księgą wieczystą 

Nr WA1W/00024484/2 – dz. 91/2 cz. (d. KW VII-96505).
Przetarg odbędzie się dnia 29.07.2010 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 280 600 zł – zawiera poda-

tek VAT. Wadium: 14 000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 

22 lipca 2010 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa 
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków 
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Ząbki nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym do 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności. Dział-
ki nie posiadają żadnych utrudnień deniwelacyjnych.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetar-

gu dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo 
Miejscowe/ Zarządzenia Burmistrza) oraz w siedzibie Urzędu Miasta 
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, telefon (0-22) 781-68-14 (do 
17), wew. 120, 121, w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Powstało Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
11 czerwca odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Wzięło w nim udział 

piętnaście osób.
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Szanowni Państwo,
Kontynuując informacje zawar-

te w ząbkowskiej gazecie samo-
rządowej z dnia 16.III.br. pragnę 
Państwu przybliżyć kolejny etap 
działalności ząbkowskiej Rodziny 
Radia Maryja.

Zarząd i członkowie Koła Przy-
jaciół Radia Maryja zabiegając o 
rozwój duchowy uczestniczyli w 
dniach skupienia, które corocznie 
odbywają się na Jasnej Górze. Dla 
grupy ząbkowskiej, która liczyła 
blisko dwudziestu uczestników, 
był to czas spotkań z Chrystusem 
podczas Mszy świętych sprawo-
wanych przed Cudownym Obra-
zem Królowej Polski, a także czas 
indywidualnej, nocnej adoracji u 
Jej Stóp.
Wszyscy uczestnicy mogli po-

głębić swoją świadomość chrze-
ścijańską przez udział w konfe-
rencjach głoszonych przez ojców 
paulinów. Tegorocznym hasłem 
spotkań były słowa „WIERNOŚĆ 
MARYI, WIERNOŚĆ NASZA”. 
Uczestniczyliśmy również w mo-
dlitwie Różańcowej w Kaplicy 
Matki Bożej, modliliśmy się Litur-
gią godzin oraz uczestniczyliśmy 
w Drodze Krzyżowej prowadzonej 
przez organizatora spotkań o.Kazi-
mierza Manieckiego. Wielu z nas 
skorzystało w tych dniach z sakra-
mentu pokuty.
Nieocenioną wartością Jasnogór-

skich Dni Skupienia jest fakt, że 
każdy z uczestników na co dzień 
zabiegany, żyjący w ciągłym po-
śpiechu miał możliwość zatrzymać 
się i zastanowić: 
-Dokąd tak prawdziwie zmierzam?
-Dlaczego ciągle gromadzę wokół 

siebie wszystko to, co we współ-
czesnym świecie określa się mia-
nem dobrobytu? 
-Dlaczego przestałem już zabiegać 

i myśleć o wieczność?
Na wszystkie te pytania uzyskali-

śmy odpowiedź klęcząc wpatrzeni 
w Wizerunek Bogurodzicy, która 
wyraźnie wskazuje nam jedyną 
drogę, jaką jest Jej Syn, a Pan nasz 
Jezus Chrystus. 
Kolejnym szczególnym miejscem, 

do którego udali się członkowie 

Koła Przyjaciół Radia Maryja, aby 
wziąć udział w największym na 
świecie widowisku pasyjnym była 
poznańska Cytadela. To tam przez 
blisko tysiącosobowy zespół skła-
dający się z aktorów, chórzystów, 
orkiestrę symfoniczną, harcerzy i 
ekipę realizacyjną przedstawione 
zostało Misterium Męki Pańskiej.
Odbywa się ono tylko raz w roku, 

w sobotę poprzedzającą Niedzielę 
Palmową, a początkiem Misterium 
jest zawsze Msza Święta sprawo-
wana na dwie godziny przed wido-
wiskiem, w kościele parafi alnym 
Księży Salezjanów pw. Św. Jana 
Bosko oddalonym o 2 km. od placu 
poznańskiej Cytadeli.  

W oprawie Mszy Św. udział biorą 
wszyscy aktorzy przebrani w ko-
stiumy, pełniąc czynności służby 
liturgicznej. Chcą w ten sposób 
podkreślić i przypomnieć zebra-
nym, gdzie tkwi główna treść i 
najważniejsze przesłanie całego 
ogromnego przedsięwzięcia, jakim 
jest Misterium Męki Pańskiej. To 
monumentalne widowisko groma-
dzi wiernych z całej Polski i dla 
wielu to bardzo osobiste przeżycie, 
gdyż biorą udział w sposób szcze-
gólny w ostatnich chwilach ziem-
skiego życia Chrystusa.   Poprzez 
ten wyjątkowy czas mogliśmy i my 
wewnętrznie przygotować się do re-
kolekcji parafi alnych, do Wielkiego 
Tygodnia, do Triduum Paschalnego 
i do Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego.

Potem w życiu wielu z nas nastąpił 
czas niedowierzania, żalu, szoku i 
przygnębienie. 
10 kwietnia 2010 roku świat 

obiegła wiadomość o tragicznym 
wypadku, jakim było rozbicie się 
samolotu TU-154 z 96 osobami na 
pokładzie, również z Parą Prezy-
dencką. Niecodzienni pasażerowie 
lecieli na obchody 70. rocznicy 
mordu katyńskiego. Niestety…. w 
obchodach nie wzięli już udziału!
Ofi ary katastrofy samolotu pre-

zydenckiego żegnała i opłakiwała 
cała Polska, również i ząbkowska 
Rodzina Radia Maryja w miarę 
możliwości uczestniczyła w uro-
czystościach żałobnych Pary Pre-
zydenckiej, Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego, Władysława Sta-
siaka i Stefana Melaka. 
W dniu 24 kwietnia 2010 roku 

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy 
parafi i pw. Św. Trójcy oddało na 
Wawelu w Krakowie hołd Parze 
Prezydenckiej – prof. Lechowi Ka-

czyńskiemu i Marii Kaczyńskiej. 
Tego samego dnia w Krakowie 

– Łagiewnikach wielu członków 
K.P.R.M., którzy są również zaan-
gażowani przy parafi i Św.Trójcy w 
pracę Grupy Charytatywnej wzięło 
udział w VII Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Pracowników i Wolon-
tariuszy CARITAS. Podczas uro-
czystej Mszy Św. koncelebrowanej 
licznie zgromadzeni pielgrzymi 
dziękowali Miłosiernemu Chrystu-
sowi za 20 lat działalność w Polsce 
odrodzonej CARITAS, 
a my jako pracownicy ząbkow-

skiej Grupy Charytatywnej dzięko-
waliśmy, za możliwość wieloletniej 
działalności w służbie najbardziej 
potrzebującym w naszej parafi i. 
Podczas Mszy Św. modliliśmy 

się za wszystkie ofi ary mordu ka-
tyńskiego i ofi ary katastrofy pod 
Smoleńskiem. Po zakończeniu 
uroczystości, był czas na zwiedza-
nie pięknego sanktuarium. Zoba-
czyliśmy sześć kaplic: Św. Siostry 
Faustyny, Communio Sanctorum 
(Świętych Obcowanie), Matki Bo-
żej Bolesnej, Grekokatolicką, Nie-
miecką i Wieczystej Adoracji. Uca-
łowaliśmy również Relikwie Św. 
Siostry Faustyny. 
Było to kolejne ważne i duchowo 

owocne wydarzenie w życiu ząb-
kowskiego K.P.R.M.

Zamykając kolejny etap w życiu 
ząbkowskiej Rodziny Radia Ma-
ryja chciałabym dodać, że dzięki 
staraniom Zarządu Koła Przyjaciół 
Radia Maryja peregrynująca od 24 
stycznia tego roku wystawa poświę-
cona Bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, 
nawiedziła parafi ę pw. Św. Rodziny 
w Sobolewie (pow. garwoliński). 
Otwarcie wystawy odbyło się w 
dniu 16 maja 2010 roku uroczystą 
Mszą Świętą, na którą miejscowy 
ks. proboszcz Tadeusz Wojtowicz 
zaprosił władze miasta, samorzą-
dowców, nauczycieli i harcerzy. 
Na uroczystość przybyli również 

mieszkańcy Sobolewa i okolicz-
nych wsi, uczniowie szkół, przed-
stawiciele Domowego Kościoła, 
Kółka Różańcowego, Ochotniczej 
Straż Pożarnej oraz poczty sztan-
darowe, a o piękny śpiew podczas 
Mszy Św. zadbał miejscowy chór 
młodzieżowy (pierwszy raz tego 
dnia odśpiewana została pieśń po-
święcona bł.ks.Jerzemu „Nie daj 
się zwyciężyć złu, zło dobrem zwy-
ciężaj”).
W swej homilii ks.T.Wojtowicz 

nawiązał do życia bł. ks. Jerzego, 
do ewangelicznych kazań wypo-

wiedzianych przez kapłana podczas 
comiesięcznych Mszy za Ojczyznę, 
do osobistej znajomości z Nim, do 
czasów, w których wówczas żyli-
śmy i do dnia bestialskiego mordu 
na kapłanie – męczenniku za wiarę 
i prawdę. Uwieńczeniem dwutygo-
dniowego pobytu wystawy w parafi i 
Sobolew było poświęcenie witrażu 
przedstawiającego bł. ks. Jerzego 
Popiełuszkę - kapelana ludzi pracy 
oraz ks.Zdzisława Peszkowskiego - 
kapelana rodzin katyńskich. 

 
 Jest to kolejny wspaniały witraż 

znajdujący się w tym kościele. 
Wcześniejsze przedstawiają: Jana 

Pawła II, Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i dwanaście Sióstr 
Nazaretanek - męczenniczek z No-
wogródka. W przygotowaniu są 
również witraże przedstawiające po-
szczególne tajemnice różańcowe.

Szanowni Państwo, 
Zbliżają się wakacje i czas odpo-

czynku, niech mi będzie wolno ży-
czyć Państwu bardzo słonecznych i 
radosnych wakacji. A korzystając z 
uroków letniego wypoczynku, pro-
szę pamiętać o Bogu - Tym, który 
stworzył piękno tego świata. 

Jednocześnie pragnę Państwa 
zaprosić do udziału w uroczy-
stościach na Jasnej Górze, gdzie 
w dniu 11 lipca br. spotkamy się 
już XVIII raz na Pielgrzymce 
Rodziny Radia Maryja. 
(szczegóły na tablicy ogłoszeń przy 

kościele lub pod numerami telefo-
nów: 720 137 995, 720 137 997).  

 
Danuta Filipiak-Kowalczyk, 

Przewodnicząca Koła Przyjaciół 
Radia Maryja

 Z życia K.P.R.M. działającego przy Parafii św. Trójcy
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dokończenie ze str. 1 Dni Ząbek 2010

fot. Bogdan Śladowski
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Nasze gimnazjum cyklicznie  (od 2006) organizuje wyjazdy edukacyjno-ję-
zykowe do Wielkiej Brytanii i Niemiec. W tym roku w maju 34 uczniów pole-
ciało do Londynu na 6-dniową wycieczkę pod opieką pani Marioli Todorskiej 
i pani Iwony Król. W trakcie pobytu zwiedzaliśmy średniowieczną twierdzę 
Tower of London  i Tower Bridge, Pałac Buckingham wraz ze zmianą warty, 
Domy Parlamentu z Big Benem, ulicę Whitehall i stajnie królewskie, Opactwo 
Westminster, galerie i muzea tj. British Museum, National Gallery, Science 
Museum, Natural History Museum, Tate Modern, dzielnicę fi nansowo-banko-
wą The City, dzielnicę chińską China Town, Soho, Covent Garden, Piccadilly 
Circus, Katedrę Św Pawła – miejsce ślubu księcia Karola i Diany, plac Trafal-
gar oraz tętniące zielenią parki tj. Hyde Park, St. James Park. Spacer po Not-
ting Hill – dzielnicy pięknych, dystyngowanych posesji i wejście do słynnej 
z fi lmu księgarni wzbudziło wiele emocji wśród naszych gimnazjalistów. Do 
najciekawszych punktów naszej wizyty w stolicy Anglii,uczniowie zaliczyli:
Gabinet Figur Woskowych, rejs po Tamizie, przejażdżkę Londyńskim Okiem, 

pobyt w Greenwich oraz zakupy na słynnej Oxford Street. Poza walorami tu-
rystycznymi, uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej znajomości ję-

Piknik w „Leśnym Zakątku” to 
impreza, w której organizację  lo-
gistyczną i artystyczną angażują 
się bardzo aktywnie rodzice.
Cyklicznie, już od kilku lat, ba-

wimy się wraz z naszymi dzieć-
mi, wspaniałymi wychowankami  

„Leśnego Zakątka”, na rodzinnym 
pikniku integracyjnym na terenie 
naszego przedszkola.
Tutaj co roku, wspólnie rodzice 

i dzieci, odnajdują przyjemność  
bycia razem w atmosferze bez-
troskiej zabawy dającej, zarówno 

Gimnazjum nr 2 w Londynie

zyka angielskiego w trakcie codziennych warsztatów językowych.
Wspaniale spędziliśmy czas. Pozostały nam cudowne wspomnienia i pa-

miątkowe zdjęcia.                                                         Mariola Todorska

Bajkowa zabawa w „Leśnym Zakątku”
dorosłym jak i dzieciom dużo ra-
dości.
Tutaj również, rodzice mają moż-

liwość poznania się nawzajem i po-
znania przyjaciół swojego dziecka.

Piknik już tradycyjnie roz-
poczęły  prezentacje artystycz-
ne wszystkich grup wiekowych  
wspólnie z rodzicami. Dzieci 
przygotowały program tematycz-
nie związany z  wątkiem prze-
wodnim pikniku, który co roku 
jest inny. W tym roku spotkaliśmy 
się Krainie Bajek.  Przed licznie 
zgromadzonymi-rodzicami, bab-
ciami, dziadkami,  rodzeństwem 
i innymi gośćmi wystąpiły postaci 
z bajek Jasia i Małgosi, Królewny 
Śnieżki, Czerwonego Kapturka , 
Alibaby i czterdziestu rozbójni-
ków.

Występy  uczestników zabawy 
nagrodzone zostały ogromnymi 
brawami, a zachwyt wszystkich 

wzbudziło niebo pełne kolorowych, 
bajkowych balonów wypuszczo-
nych przez panią Dyrektor.
A potem zrobiło się rojno i gwarno...
Dzieci jak co roku wykorzysta-

ły czas na zabawę oraz na przy-
gotowane przez rodziców różne 
atrakcje rozrywkowe-przysmaki 
kulinarne, zabawy sportowe, lote-
rie fantowe. Przyjemnościom nie 
było końca...

I tak wśród śmiechu i beztro-
skiej zabawy Naszych dzieci, dało 
się wyczuć radość - Naszą radość, 
dorosłych, że byliśmy tu dla dzie-
ci...dla ich uśmiechu i szczęścia.

Dziękuję,  w imieniu swoim i 
innych rodziców, pani Dyrektor, 
Paniom Wychowawczyniom i 
wszystkim pracownikom przed-
szkola za tak wspaniałą inicja-
tywę, dzięki której przeżyliśmy 
niepowtarzalne chwile pozosta-
wiające głęboki ślad w naszych 
sercach.

Przedstawiciel Rady Rodziców  
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Do tradycji Publicznego Przedszkola 
Nr 3 należy organizowanie festynów 
rodzinnych z okazji Dnia Mamy, Taty 
i Dziecka. Dnia 28 maja odbył się 
festyn "Dwie godziny dla rodziny", 
przygotowany przez zespół pracow-
ników i Radę Rodziców, która po-
kryła koszty jego organizacji. Tego 
dnia było w naszym przedszkolu 
wesoło i barwnie już od samego rana. 
Królowała radość i wesołe śmiechy 
wyraźnie podekscytowanych wycho-
wanków.
Przez cały dzień dzieci bawiły się 

na nadmuchiwanych zjeżdżalniach, 
trampolinie, oglądały fascynujący po-
kaz sztuczek cyrkowych i puszczania 
baniek mydlanych. Od godz. 16.00 
dołączyli do nas zaproszeni goście: 
Pan Burmistrz Robert Perkowski, 
Wiceburmistrz Grzegorz Mickie-
wicz, Przewodniczący Rady Miasta 
Krzysztof Bławdziewicz, Przedsta-
wiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Patryk Stolarski, Radni Miasta i oczy-
wiście Rodzice naszych milusińskich. 
Goście zasiedli w amfi teatrze, gdzie 
powitała ich Pani Dyrektor Jolanta 
Salak wraz z Wicedyrektor Agnieszką 
Neuff. Aż trudno w to uwierzyć, ale 
nawet kapryśna pogoda, w tym waż-
nym dniu nie zawiodła nas. Słońce, 
kolorowe kwiaty, barwne baloniki i 
moc atrakcji, to wszystko sprawiło, że 
ogród przedszkolny wyglądał niczym 
bajkowy. 
Na festynie każdy znalazł coś dla 

siebie. Dzieci mogły wykonać piękne 
prace plastyczne, pomalować sobie 
twarz w wymarzony wzór, odnaleźć 

dinozaura jak prawdziwi archeolodzy, 
uczestniczyć w zawodach sportowych, 
a rodzice zasięgnąć porad u logope-
dy, terapeuty z naszej placówki, czy 
wreszcie zmierzyć ciśnienie i poziom 
cukru u pań pielęgniarek z Miejskiej 
Przychodni Zdrowia przy ul. Orlej. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
kiermasz taniej książki i aukcja prac 
plastycznych naszych przedszkola-
ków. Rodzice nie szczędzili pieniędzy 
na zakup wspaniałych dzieł swoich 
dzieci. W przyszłości planujemy ze-
brane fundusze przeznaczyć na po-
krycie części kosztów zakupu tablicy 
interaktywnej, która służyłaby rozwo-
jowi wszystkich przedszkolaków. 
W kawiarenkach ustawionych w kil-

ku miejscach na placu przedszkolnym 
goście mogli posilić się pysznym, 
domowym ciastem i napić wody lub 
soku.
Rodzice byli zachęcani do uczestni-

czenia w akcji "Poślij Domestos do 
przedszkola" i "Szlachetna paczka". 
Wiele emocji wzbudziła obecność 
Straży Pożarnej z Ząbek i Policji z 
Wołomina. Dzieci oglądały od środka 
auta tych jednostek i z zainteresowa-
niem słuchały wszelkich ciekawych 
informacji. Całej imprezie towarzy-
szył wspaniały nastrój i rodzinna at-
mosfera. Rodzice i zaproszeni goście 
mogli zobaczyć jak głęboko ich dzieci 
i cała przedszkolna społeczność jest 
zintegrowana. Jesteśmy pewni, że 
przyszłoroczna impreza będzie rów-
nie piękna. 
Dodatkowo z okazji Dnia Dziecka, 1 

czerwca wszystkie przedszkolaki były 

Przedszkolaki ze "Skrzata" na progu lata
na Wielkim Koncercie Integracyjnym 
w Hali Widowiskowo-Sportowej 
"Arena-Ursynów", na który bezpłat-
ne bilety zorganizowała nam pani 
Edyta Kądzielawska, mama jednego 
z przedszkolaków, a koszty przejaz-
du autokarami pokryto z funduszu 
Rady Rodziców. Dzieci bawiły się 
przy muzyce zespołu Leszcze oraz 
z udziałem m. in. Macieja Mieczni-
kowskiego, Piotra Rubika, Doroty 
Jaremy, Marcina Wyrostka - wirtuoza 
akordeonu i artystów teatru "Lalka". 
Trzeba przyznać, że nasi wychowan-
kowie okazali się wspaniałymi "kom-
panami" do śpiewu i tańca. To bardzo 
ważne zachowania z punktu widzenia 
spontanicznego odbioru sztuki.
Czerwiec to miesiąc sprzyjający 

wycieczkom plenerowym, więc 
wszystkie przedszkolaki były na nie 
zapraszane, m. in. na Rancho Bena 
w Puszczy Słupeckiej k. Stanisławo-
wa (grupy młodsze) i do "Gościńca 
- Julinka" w Puszczy Kampinoskiej, 
k. Leszna (grupy starszaków). W 
każdym z tych miejsc panował niepo-
wtarzalny klimat i były wspaniałe wa-
runki do zabawy, spacerów i tańców 
przy muzyce, przejazdów na koniu 
i bryczką, konkurencji sportowych 
oraz zajęć plastycznych. Dzieci ob-
cowały z przyrodą, poznawały miesz-
kańców lasu i gospodarstw wiejskich, 
a niektórymi mogły nawet opiekować 
się. A gdy zużyły dużo energii jadły 
pyszne posiłki serwowane przez naj-
lepszych kucharzy. 
Inną atrakcją dla dzieci była wyciecz-

ka do warszawskiego zoo, w której w 
dniu 17 czerwca uczestniczyły grupy 
pięciolatków i jedna czterolatków, co 
umożliwiło dzieciom obserwację róż-
norodności zwierząt.

Aby przybliżyć klimat nadcho-
dzących wakacji, w naszym przed-
szkolu został zorganizowany koncert 
piosenki żeglarskiej. Wprowadził on 
tak fantastyczną atmosferę, że niemal 
czuć było powiew morskiej bryzy i 
słychać krzyk mew. 

Z kolei, by uroczyście zakończyć 
rok przedszkolny, w każdej grupie 
odbyło się piękne przedstawienie, 
gdzie dzieci pod czujnym okiem 
swoich pań, zaprezentowały bogate 

talenty artystyczne. Jak przystało na 
doniosłość chwili widowiska te odby-
wały się na scenie w auli przedszko-
la, w otoczeniu barwnych dekoracji, 
przygotowanych przez nauczycieli. 
Oglądający nie szczędzili braw i nie 
kryli wzruszenia oraz zachwytu. Jest 
to bowiem moment, kiedy każdy ro-
dzic może sam ocenić, jak wielkim 
dobrodziejstwem dla rozwoju jego 
dziecka jest nauka, zabawa i praca w 
grupie rówieśniczej, przy troskliwym 
i fachowym wsparciu pedagogów. 
Każdy wychowanek został obdaro-
wany książką, podziękowaniem i dy-
plomem, które są dowodem uroczy-
stej "promocji" do następnej, starszej 
grupy przedszkolnej, a także słodkim 
prezentem. Rodzice otrzymali po-
dziękowania za kolejny rok udanej 
współpracy. Pani dyrektor dzięko-
wała za zaufanie i chęć współpart-
nerstwa, życząc wszystkim udanego 
wakacyjnego wypoczynku. I my też 
dołączamy się do tych podziękowań. 
A zatem niech żyją "dmuchawce, la-
tawce, wiatr...".

Na zakończenie pragniemy po-
dzielić się z Państwem wiadomością 
z ostatniej chwili. Nasze przedszkole 
zdobyło maksymalną ilość punktów 
za udział w programie ekologicznym 
"Kubusiowi Przyjaciele Natury", 
opracowanym przez fi rmę Tymbark. 
W realizacji tego programu uczest-
niczyło 1600 przedszkoli. Sponsor 
przewidział dla nas atrakcyjne nagro-
dy, a najważniejsze: honorowy tytuł 
"Kubusiowi Przyjaciele Natury", 
przyznawany na rok. Jesteśmy z tego 
faktu bardzo dumni. 

Dorota Jankowska
Bożena Pietrzak

Dziękujemy wszystkim Rodzi-
com, którzy wspierali nasze 
przedszkole działając w Radzie 
Rodziców, pomagając w prze-
prowadzce i w uatrakcyjnianiu 
procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego, wzbogacając bazę 
dydaktyczną placówki.

Dyrektor Publicznego Przedszkola 
Nr 3 "Skrzat"
Jolanta Salak

Wicedyrektor Agnieszka Neuff



CO SŁYCHAĆ

11

www.zabki.pl KULTURA/SPORT

Nie sztuka zapewnić dzieciom w 
przedszkolu bierny dostęp do sztuki. 
Sztuka uczynić je czynnymi uczestni-
kami sztuki.
Właśnie tego starały się dokonać 

nauczycielki grupy czteroletniej z 
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząb-
kach ZIELONY DINEK.
Gdy we wrześniu po wakacyjnej 

przerwie do przedszkola wróciły już 
nie „malutkie trzylatki” tylko „cał-
kiem dorosłe czterolatki” wiedziały-
śmy, że nie będzie łatwo poskromić 
tego wulkanu energii. 
Zbawienne dla naszej pracy dydak-

tyczno – opiekuńczo – wychowawczej 
okazały się „zajęcia ze sztuką”. Pewnie 
niektórzy z Państwa zadają sobie pyta-
nie cóż to za „zajęcia ze sztuką”. Po-
staram się w kilku zdaniach wyjaśnić 
to zagadnienie. Starałyśmy się wraz 
z koleżanką podczas codziennych 
zajęć dydaktycznych wykorzystywać 

elementy sztuki: teatralnej, muzycznej 
i plastycznej. Dzieciom ten pomysł 
bardzo się spodobał i zainteresował 
na tyle, że z wielkim zapałem uczest-
niczyły w każdych „zajęciach ze  sztu-
ką”. Na zajęcia zapraszaliśmy bardzo 
wesołych gości: Myszkę Agatkę, Ży-
rafę Agrafkę, Misia Krzysia, Łosia Su-
perktosia, Zuzią i Kung Fu Pandę – to 
pacynki, dzięki którym zajęcia stawały 
się ciekawe, wesołe i nabierały całkiem 
innego wymiaru. Często w zajęciach 
dydaktycznych wykorzystywałyśmy 
dramę – metodę edukacyjno – wycho-
wawczo – teatralną, dzięki której dzieci 
mogły zagrać „wszystkie role świata”. 
Przedszkole również pomagało nam w 
edukacji teatralnej organizując wyjścia 
do teatru oraz zapraszając do naszego 
przedszkola wspaniałych aktorów, któ-
rzy zabierali nas w świat baśni, fantazji 
i sztuki. Poza licznymi przedstawienia-
mi teatralnymi w naszym przedszkolu 

ZIELONY DINEK odbyło się kilka fa-
scynujących koncertów muzycznych z 
aktywnym udziałem dzieci i rodziców. 
Muzyka towarzyszyła nam nie tylko 
podczas koncertów, lecz każdego dnia 
podczas zabaw i zajęć: śpiewaliśmy 
piosenki, graliśmy na instrumentach 
perkusyjnych (nie chcieli by Państwo 
wiedzieć jak boli głowa po takim 
koncercie;-) co dostarczyło dzieciom 
wiele radości i nowych doznań. Nie 
zapomnieliśmy również o aktywności i 
zdrowiu naszych ciał organizując tańce 
i hulanki;-) Wszelkiego rodzaju zajęcia 
plastyczne dawały nam chwile spokoju 
i skupienia – pozwoliły oddalić się w 
zakamarki własnej wyobraźni i indy-
widualnej wrażliwości każdego dziec-
ka. Tak pokrótce można opisać „zajęcia 
ze sztuka”. 
Zastanawiają się państwo jakie efekty 

może dać taka artystyczne aktywność? 
Już piszę. Nasze dzieci mimo tego, że 

Czterolatków przygoda ze SZTUKĄ dopiero czteroletnie odniosły w tym 
roku wiele artystycznych sukcesów. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

przygotowały dla Mikołaja przed-
stawienie „Świąteczne zmartwienie 
aniołków”. Mikołajowi tak spodo-
bał się ich występ, że obdarował 
ich wspaniałymi prezentami. Dzieci 
szczęśliwe i zadowolone z efektów 
swojej pracy postanowiły spróbować 
swoich sil poza przedszkolem i wzię-
ły udział z corocznym przeglądzie 
teatralnym „Przedszkolaki z weso-
łą nowiną” zorganizowanym przez 
MOK w Ząbkach. Tam o dziwo (o 
dziwo dlatego, że była to najmłodsza 
spośród 6 grup dzieci z różnych ząb-
kowskich przedszkoli grupa) zdobyły 
główną nagrodę. Bardzo cieszyły się 
z największego pucharu. Kolejnym 
spektakularnym sukcesem było zaję-
cie drugiego miejsca w Powiatowym 
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Wo-
łominie. Tam również były jedna z 
najmłodszych grup. Dzieci wcieliły 
się w role pracowitych Duszków Le-
śnych, które uczyły wszystkich zasad 
zdrowego odżywiania się, poprawne-
go zachowania w lesie i aktywnego 
stylu życia. 
Gdy dzieci zaczęły się upominać 

„kiedy będziemy przygotowywać 
kolejne przedstawienie i uczyć się 
roli…” postanowiłyśmy zaangażować 
do naszych teatralnych zabaw również 
rodziców. Zaczęło się od niewinnego 
czytania bajek w przedszkolu przez 
rodziców a skończyło wystawieniem 
spektaklu „Szewczyk Dratewka”, w 
którym poza dziećmi zagrały również 
mamusie i nauczycielki wcielając się 
w bardzo wdzięczne role kumoszek. 
Ileż było radości dzieci, które mogły 
stanąć na scenie razem z dorosłymi. 
Efektem tej pracy było zdobycie za-
szczytnego pierwszego miejsca w 
przeglądzie teatralnym zorganizowa-
nym przez MOK w Ząbkach „5 mi-
nut z rodziną”. Dzieci były niezwykle 
szczęśliwe, choć w trakcie wyczy-
tywania werdyktu jury były troszkę 
zmartwione, że nikt ich nie wyczytuje 
i prosi na scenę – tym większa była 
radość, kiedy zostały wyczytane jako 
ostatnia zwycięska grupa.
Te wszystkie nagrody były dla na-

szych czterolatków bardzo ważne 
lecz najcenniejsze było uznanie star-
szych kolegów z przedszkola i naj-
ważniejszych dla nich osób – rodzi-
ców. Dla nas nauczycielek najbardziej 
wartościowe jest to, że udało się nam 
pobudzić w naszych podopiecznych 
artystyczną duszę i miłość do sceny. 
Zajęcia wspomagane aktywnymi me-
todami artystycznymi dają ogromne 
efekty w pracy przedszkolnej. Sukce-
sy na tak dużą skalę, które udało nam 
się odnieść w środowisku lokalnym 
w tym roku mówią same za siebie. 

Beata Kurda

Burmistrz Miasta Ząbki – Robert Perkowski, Dyrektor Gimnazjum nr 
1 – Karol Małolepszy oraz Dyrektor M.O.S.iR. – Jacek Romańczuk w 
czasie niedzielnego Festynu Miejskiego z okazji Dni Ząbek w Parku 
Miejskim wręczyli nagrody uczestnikom turniejów tenisa stołowego o 
Grand Prix’2009/2010 oraz zawodnikom biorących udział w rozgryw-
kach Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich.
Trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników w ka-

tegoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i kategoria open 
otrzymało pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Natomiast w za-
kończonych rozgrywkach Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich na-
grodzone zostały wszystkie startujące drużyny. Dodatkowo drużyna 
Inter, która zajęła trzecie miejsce otrzymała komplet koszulek sporto-
wych, zespół Loża Szyderców – wicemistrzowie ligi, otrzymała torby 
sportowe, a mistrzowie ligi – Albatros Ząbki otrzymali komplet stro-
jów piłkarskich. Zwycięzcom gratulujemy.

Nagrody Grand Prix w tenisie stołowym 
i Z.L.S.P. wręczone!
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Niepubliczne Przedszkole SMYK po raz drugi zorganizowało przegląd 
poezji dla dzieci. Do współpracy zaproszono prywatne i państwowe przed-
szkola oraz oddziały zerowe szkół podstawowych. Tym razem młodzi 
recytatorzy zainteresowali się poezją Juliana Tuwima. Przedszkolaki ze 
SMYKA gościły ponad sześćdziesięciu miłośników poezji Tuwima. Tak 
liczny udział dzieci spowodował, że spotkanie z poezją trwało dwa dni. 
Uczestnicy wykazali się umiejętnościami recytatorskimi oraz znajomością 
poezji, a także umiejętnością słuchania innych. Udowodniły, że wiersze 
Tuwima są wciąż aktualne i nadal bawią kolejne pokolenia. Na pamiątkę 
spotkania uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki. 
 Dziękujemy wszystkim dorosłym, którzy przyczynili się do zorganizo-

wania imprezy.
Przedszkolaki i Wychowawcy 

ze  SMYKA

Wydarzeniem miesiąca okre-
ślił Pan Julian Mere, aktor teatru 
RAMPA, koncert charytatywny z 
udziałem dzieci z Centrów Helen 
Doron w Ząbkach, Legionowie 
i na Bródnie, który odbył się w 
dn.28 maja 2010r. Pomysłodaw-
czynią i głównym organizatorem 
koncertu jest Dyrektorka lokal-
nego Centrum Helen Doron, Pani 
Marta Michnowska, która wraz 
z Fundacją „ AND I AM UP” i 
Teatrem RAMPA postanowiła 
zebrać fundusze na leczenie i re-
habilitację nie w pełni sprawnego 
podopiecznego Artura Szymona 
Dąbrowskiego.
Myśl przewodnia koncertu: „ Ar-

tur i przyjaciele”, w pełni oddaje 

zaangażowanie dzieci i dorosłych 
w udany przebieg imprezy, która 
dostarczyła wszystkim, uczestni-
kom i gościom, niezapomnianych 
wrażeń.
Dzieci pokochały sympatycznego 

Krasnala Piksela, dla którego m.in. 
przygotowały program artystycz-
ny, składający się z wesołych pio-
senek, śpiewanych obowiązkowo 
w języku angielskim, pod czujnym 
okiem zaangażowanych w spek-
takl lektorów, życzliwych pracow-
ników warszawskich i lokalnych 
szkół i przedszkoli językowych.
Słynny krasnal Piksel z dziecię-

cego programu TVP1 „ Budzik”, 
w którego rolę wcielił się znany 
polski aktor teatralny i fi lmo-

Koncert “Artur i przyjaciele” wy-Pan Maciej Gąsiorek, zapro-
sił wszystkie dzieci do udziału w 
prawdziwym tanecznym show, 
wypełnionym piosenkami, konkur-
sami i tańcami, które wyzwoliły nie 
tylko w małych aktorach ogromne 
pokłady radości i żywiołowej spon-
taniczności. Do jednego z konkur-
sów zaproszono także rodziców , 
wesoło sekundującym dzieciom w 
szalonej zabawie.

Jednym z szeregu przyjemnych 
akcentów tego niepowtarzalnego, 
pełnego kipiącej, dziecięcej energii 
wieczoru były m.in. lizaki i baloniki 
przeznaczone dla wszystkich biorą-
cych udział w koncercie dzieci.

 Przysłowiową kropka nad „i”, 
czyli wysmakowanym i eleganc-

kim zamknięciem wspaniałej 
zabawy była loteria fantowa, na 
którą fanty przygotowały dzieci z 
przedszkola Konik na Biegunach 
w Kobyłce i Dziecięcy Raj w Mar-
kach).
 Wszyscy uczestnicy koncertu zo-

stali wyróżnieni zaproszeniem na 
wspaniały spektakl, zatytułowany 
„Kamyk Zielony”, z możliwością 
nabycia biletów z 50% zniżką. 
Nie jest to pierwszy gest ze strony 
Dyrektora Teatru RAMPA, Pana  
Witolda Olejarza, od początku 
współpracującego z Fundacją „ 
AND I AM UP” na rzecz niepeł-
nosprawnych dzieci
Wspaniałym gestem, ze strony 

Rodziców , usatysfakcjonowanych 

widokiem swoich szczęśliwych i 
roześmianych pociech, na deskach 
zawsze magicznej sceny teatru 
przyjaznego dzieciom, były go-
rące podziękowania, które wraz z 
kwiatami, przekazała na ręce Pani 
Marty Michnowskiej, Pani Wiolet-
ta Stefaniak w imieniu wszystkich 
rodziców dzieci biorących udział 
w zabawie.

 Krasnalowi Pikselowi szczególe 
podziękowania za pomoc w przy-
gotowaniu scenariusza koncertu i 
wspaniałą zabawę z dziećmi prze-
kazała Fundacja  „ AND I AM UP” 
, wraz z symbolem Fundacji: łabę-
dziem szykującym się do lotu, Dy-
rekcja Ząbkowskiego Centrum He-
len Doron oraz wszyscy rodzice i 
nieco rozczarowane zakończeniem 
wspaniałej zabawy dzieci.

Mnie osobiście urzekła siła zaan-
gażowania i spontaniczna chęć po-
mocy, tak wielu wspaniałych, życz-
liwych ludzi, którym jako matka 
niepełnosprawnego Artura chciała-
bym serdecznie podziękować: 

Pani Marcie Michnowskiej, Dy-
rektorowi Centrum Języka An-
gielskiego w Ząbkach, Pani Syl-
wii Lewińskiej z Centrum Helen 

Doron na Bródnie, wszystkim 
wspaniałym lektorom z lokalnych 
i warszawskich szkół językowych 
oraz cudownym młodym aktorom; 
wszystkim dzieciom i życzliwym 
idei koncertu rodzicom; Panu Wi-
toldowi Olejarzowi, Dyrektorowi 
Teatru RAMPA i wszystkim zaan-
gażowanym w koncert pracowni-
kom teatru.

 Zostawiłam na koniec wyra-
zy uznania dla Pana Burmistrza 
Miasta Ząbki Roberta Perkow-
skiego oraz Wiceburmistrza Pana 
Grzegorza Mickiewicza, który 
reprezentował władze miasta na 
poprzedniej imprezie dobroczyn-
nej, współorganizowanej przez  
Fundację „ AND I AM UP” i Te-
atr RAMPA, objętej honorowym 
patronatem przez ś.p. Panią Marię 
Kaczyńską, Pierwsza Damę RP.
 Dziękuję serdecznie w imieniu 

wszystkich organizatorów koncer-
tu za objęcie całego przedsięwzię-
cia honorowym Patronatem Mia-
sta Ząbki mając nadzieje na dalszą 
owocna współpracę.

„ Zmieniajmy razem świat” 
 Joanna Dąbrowska

Fundacja AND I AM UP

Julian Tuwim w „SMYKU”
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Miałem prawie 10 lat, gdy za-
częła się wojna. Mieszkałem 
wraz z rodziną w Ząbkach przy 
ul. 3 Maja 1 w budynku dwupię-
trowym, który stoi do dnia dzi-
siejszego. Była piękna słoneczna 
pogoda, tzw. „złota jesień” . Na 
wieść o wojnie lokatorzy tego 
domu zaczęli kopać schrony. 15 
września wracające wojsko pol-
skie z Frontu Wschodniego ata-
kowane było z ziemi, jak i z po-
wietrza. Niemcy zrzucili bombę 
obok skrzyżowania na ul. Piłsud-
skiego naprzeciwko domu pana 
Szczypińskiego. Lokatorzy 2 - 
piętrowego budynku przestrasze-
ni bombami znaleźli schronienie 
pod lasem w willi Józefa Becka, 
u którego zarządcą i jednocześnie 
ogrodnikiem wykwalifi kowanym 
był pan Karczewski. Byliśmy tu 
kilka dni, ponieważ przed bramką 
stali p. Grabowski i p. Chojnacki, 
którzy scyzorykami strugali paty-
ki. W tym czasie z lasu od stro-
ny Zielonki wyjechał niemiecki 
patrol konny i zauważyli że ci 
mężczyźni w rękach trzymają 
pistolety – zaczęli jechać w ich 
stronę a oni wpadli do ogrodu i 
schowali się. Niemcy nas usta-
wili przed budynkiem i zaczęli 
krzyczeć, gdzie są ci dwaj, którzy 
stali przed bramką. Na szczęście 
niemiecki znała p. Krystyna Gra-
bowska i nam wszystko tłuma-
czyła. Niemcy żądali tych dwóch, 
bo jak ich nie będzie to nas za-
biją, więc kilka kobiet rozeszło 
się po ogrodzie i ich przyprowa-
dziły. Nas wszystkich zabrali i 
popędzili w stronę Zielonki, ale 
zauważyli dół- wzięli tych dwóch 
mężczyzn, żeby ich zabić. Pan 
Chojnacki ukląkł na dwa kolana 
i na głos się przeżegnał. Niemcy 
jakby zdrętwieli i przyprowadzili 
ich do grupy, pędząc nas do Zie-
lonki, na przejeździe kolejowym 
krzyknęli „Vek”, a sami wrócili 
do Ząbek. W Zielonce znaleźli-
śmy schronienie na dwa dni koło 
stacji Zielonka Bankowa, poczym 
wróciliśmy do swoich mieszkań. 
Niemcy nałapali mężczyzn do 
kopania okopów około 150 m 
od przejazdu na ul. Łodygowej. 
Było bardzo ciężko, brakowało 
wszystkiego, ale musieliśmy so-
bie radzić. Chodziliśmy na pola 
powykopkowe zbierać kartofl e 
albo na rżyska, bo każdy kłos był 

potrzebny na chleb. Po zdobyciu 
Warszawy przez Niemców szyb-
ko uporządkowali zaopatrzenie 
kartkowe otwierając 4 sklepy. 
Pan Dąbrowski na Drewnicy, Pan 
Stolarski na ulicy Piłsudskiego w 
domu P. Walczaka, Pan Pękalski 
na ul. Obrońców, Pan Paśnicki na 
ul. Szwoleżerów. 

W 1941 r. umarł mój ojciec i 
znów było bardzo ciężko. W Ząb-
kach Niemcy pozwolili otworzyć 
3 restauracje; dwie w pobliżu 
skrzyżowania ul. Piłsudskiego i 
ks. Skorupki a trzecia na ul. 3-go 
Maja 1. Handel z Niemcami za-
czął kwitnąć za sprawą podrabia-
nych papierosów, które dostar-
czano nam z Rembertowa. 

Sieć AK była bardzo rozwinięta 
i jak było potrzeba to AK-owcy 
przyjeżdżali samochodami z in-
nych miast, w mundurach nie-
mieckich a pod klapami mieli 
plakietki biało-czerwone. Arse-
nał ząbkowskich AK-ców był 
w małym domku z narzędziami 
kolejowymi, różnymi znakami 
itp. Do dziś budynek ten stoi przy 
budynku kolejowym. Gdy front 
zbliżał się do Warszawy to do Zą-
bek przyjechało dużo Niemców i 
Węgrów. W miejscu, gdzie obec-
nie jest Ośrodek Zdrowia stał 
pułk Niemców z kuchnią polową. 
Na ul. 3 Maja, na kilku posesjach 
stały kuchnie polowe gotujące dla 
żołnierzy walczących na Froncie 
Wschodnim. Posiłki na front do-
wozili samochodami ciężarowy-
mi w hermetycznych baniakach. 
Na ul. 3 Maja obok przejścia dla 
pieszych przez tory były zatoczki 
z żywopłotu, w których chowani 
byli ofi cerowie z orkiestrą i prze-
mówieniami. 

Po wyzwoleniu przyjechali Niem-
cy i Polacy groby rozkopali, a 
trumny z ofi cerami zabrali sanitar-
kami. Na torach kolejowych stały 
wagony towarowe i osobowe a 
w ostatniej chwili wagony zabra-
no i na tory wjechały pługi, które 
przecinały podkłady. W tym czasie 
Rosjanie zrzucili bombę na ul. 3 
Maja 16. Budynek popękał, więc 
podparto go konstrukcją drewnianą 
a budynek postawiono od nowa.
 W dniu 4 września Niemcy 

wysiedlili całe Ząbki- pędzono 
nas ul. Piłsudskiego i Łodygową 
do Zacisza, gdzie czekały samo-
chody ciężarowe, które woziły 
wysiedlonych na Dworzec War-
szawa Zachodnia, a dalej wa-
gonami towarowymi do Prusz-
kowa. Przydzielono nas do Hali 
nr 5 dla tramwajarzy, kolejarzy 
i rodzin. Spaliśmy na posadzce, 
po której wędrowało robactwo. 
Całe szczęście, że byliśmy tylko 
6 dni i wywieziono nas do obo-
zu przejściowego we Wrocławiu, 
gdzie nas umyto pod prysznica-
mi, ubrania odwszono, nakarmio-
no zupą i chlebem. Tak było też 
około 8 dni i wywieziono nas do 
Berlina do Fabryki Zbrojeniowej. 
Po przespanej nocy na powietrzu 
wywieziono nas do Piły. W Pile w 
Zakładzie Napraw Taboru Kole-
jowego czekali już kupcy, którzy 
wybierali sobie ludzi do swoich 
działów. Dwie noce spaliśmy na 
terenie zakładów, bo dla nas szy-
kowano obóz.
Po dwóch dniach przewieziono 

nas samochodami do obozu gra-
niczącego z obozem jeńców ro-
syjskich, z tym, że naszego obozu 
nikt nie pilnował a bramy były 
otwarte całą dobę, bo ludzie pra-
cowali na różne zmiany. Ja z Ba-
sią Wierzbicką byliśmy dziećmi 
dbającymi o porządek w obozie 
i przywożenie posiłków z ZNTK 
pociągiem, bo mieliśmy pierwszy 
wagon zarezerwowany. Za torami 
kolejowymi naprzeciwko nasze-
go obozu był obóz wojsk fran-
cuskich i obóz wojsk włoskich. 
Lagerführer i obsługa innych 
obozów wyjechali razem – nawet 
i nas Polaków zapraszano- sporo 
osób wyjechało. Był u nas ko-
munista, który odradzał wyjazd 
z Niemcami, tylko nakazywał 
wywiesić białe fl agi i dopiero za-
częła się strzelanina. Kołchoźniki 

rozwieszone na drzewach nada-
wały po rosyjsku i po niemiecku, 
żeby się poddać. W czasie strze-
laniny na ściany układaliśmy 
sienniki z wiórkami drewnianymi 
i zaczynały się modły i pieśni. 
Jednak Jurek Smoliński został 
ciężko ranny i z bólu chodził do 
Niemców o pomoc i do Rosjan. 
Ta pomoc skutkowała, bo wracał 
razem z nami. Po kilku godzinach 
na teren obozu wstępuje ostatnia 
linia frontu SS, którzy narobili 
nam dużo strachu. Myśleliśmy, 
że już po nas. Było inaczej, jak 
zobaczyli wynędzniałych i głod-
nych ludzi to dostarczyli nam 
produktów żywnościowych, a 
wodę robiliśmy ze śniegu. Po 
dwóch dniach budzimy się a tu 
cisza, Niemców nie ma. Po kilku 
godzinach przyszło czterech wy-
zwolicieli i pierwsze słowa „szto 
wy Polacy” odpowiedź „tak”- 
:dawajcie czasy i kolce, zaczęli 
rewidować nasze bagaże. U mat-
ki znaleźli pamiątkowy zegarek 
„Cyma” po ojcu. Matka błagała, 
ale nic nie pomogło. Wyzwolicie-
le szybko uciekli nic nie mówiąc. 
Po kilku dniach przyszli praw-
dziwi wyzwoliciele, przecinając 
druty kolczaste w takim miejscu, 
żeby Niemcy nie widzieli jak 
będą nas wyprowadzać, a może i 
wdzieli, ale nie strzelali. Przepro-
wadzili nas przez wał kolejowy, 
przez las, w którym leżało dużo 
zabitych Rosjan, wskazali drogę 
do Chodzieży około 30 km i sami 
wrócili. W Chodzieży znaleźli-
śmy dobry hotel do odpoczynku. 
Było to ważne, ponieważ dużo lu-
dzi poodparzało sobie nogi, a nie-
którzy mieli rany. Po kilku dniach 
odpoczynku poszliśmy na stację 
kolejową, aby jechać do domu, 
ale trzeba było mieć pozwolenie 
od Rosjan urzędujących na stacji. 
Po kilku godzinach dostaliśmy 
pozwolenie, z tym, że nasze ba-
gaże były kontrolowane i dopiero 
wpuścili nas do wagonów towa-
rowych do Poznania.Dalsza jazda 
była z przygodami, tak, że dopie-
ro wróciliśmy  w połowie marca. 
Mieszkanie, z którego nas wypę-
dzono – po powrocie zastaliśmy 
puste. Było nam bardzo ciężko, 
ale był i dobry człowiek Pan Pa-
zydło, który miał piekarnie w tym 
budynku.

Stefan Czyż

Wspomnienia z drugiej wojny światowej 1939-1945

drzewo 1-sza zatoczka 
3 groby 

groby 

2-ga zatoczka 
2 groby 

w rogu przy 
bud. 1 grób
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W Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego, 11 czerwca br. zo-
stało odprawione nabożeństwo 
dziękczynne za Błogosławio-
nego Księdza Jerzego Popie-
łuszkę. Liturgii przewodniczył 
i kazanie wygłosił ks. płk. Sła-
womir Żarski - Administrator 
Diecezji Polowej Wojska Pol-
skiego w asyście ks. Stanisława 
Małkowskiego, ks. Stanisława 
Kucia z Radzymina, ks. Dzieka-
na Mieczysława Stefaniuka, ks. 
Tadeusza Wojdata z Ursynowa i 
kapelanów Wojska Polskiego.
W tym dziękczynnym nabo-

żeństwie uczestniczyli przed-
stawiciele Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Dowódca Sił Po-
wietrznych, generał broni Lech 
Majewski i ofi cerowie Wojska 
Polskiego, przedstawiciele Par-
lamentu RP i Kancelarii Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego, 
a także przedstawiciele wielu 
środowisk społeczno-patrio-
tycznych i niepodległościowych 
oraz poczty sztandarowe.
W homilii ks. płk. Sławomir 

Żarski przybliżył osobowość ks. 

Jerzego Popiełuszki i podkreślił 
znaczenia jego męczeństwa i 
świętości dla Polski, Europy i 
świata oraz że Ordynariat Po-
lowy Wojska Polskiego i Armia 
Polska w postaci obecnych tutaj 
przedstawicieli dziękuje Panu 
Bogu za Błogosławionego Ks. 
Jerzego Popiełuszkę i za wy-
niesienie go na ołtarze Kościoła 
Świętego.

Następnie Prezes kapituły 
medalu „Zło Dobrem Zwycię-
żaj” Ryszard Walczak wraz z 
Alfredą i Józefem Popiełusz-
ko (bratem ks. Jerzego wraz z 
małżonką)  przekazali przyzna-
ne jeszcze za życia medale dla 
pary prezydenckiej Lecha i Ma-
rii Kaczyńskich na ręce przed-
stawicieli rodziny Pani Annie 
Gręziak i Janowi Dziedzicza-
kowi Posłowi RP. W ceremonii 
tej towarzyszyli podpisani na 
dyplomie: ks. płk. Sławomir 
Żarski Administrator Diecezji 
Polowej WP, członkowie kapi-
tuły medalu, ks. dziekan Mie-
czysław Stefaniuk, ks. dziekan 

Zło dobrem zwyciężaj
Medalem „Zło Dobrem Zwyciężaj” Prezes kapituły Ryszard Wal-

czak uhonorował Parę Prezydencką śp. Marię i Lecha Kaczyńskich 
podczas uroczystego dziękczynienia Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego za Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszkę i modlitwy za 
ofi ary tragedii w Smoleńsku pod Katyniem.

Stanisław Kuć, ks. Prałat Ta-
deusz Wojdat, ks. prałat Józef 
Maj, ks. Stanisław Małkowski, 
Jan Marczak Wiceprezes Komi-
tetu Pamięci Ks. J Popiełuszki, 
Andrzej Melak Prezes Komitetu 
Katyńskiego oraz twórcy fi lmu 
„Popiełuszko” Julita i Rafał 
Wieczyńscy.
Tłem tej uroczystości w Ka-

tedrze Polowej WP była die-
cezjalna wystawa fotografi cz-
na „Ksiądz Jerzy Popiełuszko 
w naszej pamięci” autorstwa 
Ryszarda Walczaka Prezesa 
Ogólnopolskiego Komitetu Pa-
mięci Ks. Jerzego Popiełuszki 
z udziałem Miasta Ząbki przy 
pomocy Danuty i Stanisława 
Kowalczyków i Dyrektora Ka-
rola Małolepszego z Wołomina. 
Wystawa ta obecnie jest prezen-
towana w Bazylice Świętego 
Krzyża na Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie, a swoim 
patronatem objęli ją w styczniu 
2010r.: Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Lecz Kaczyński i 
Prezydent RP na uchodźctwie 
Ryszard Kaczorowski - obaj 
Prezydenci zginęli w Smoleń-
sku pod Katyniem. Cześć ich 
pamięci.
 Zaś Arcybiskup Henryk nie 

tylko patronuje naszej wysta-
wie, ale też błogosławi naszym 
działaniom w nawiedzaniu tą 
wystawą różnych parafi i, w tym 
Katedry Świętego Floriana na 
warszawskiej Pradze w okresie 
wynoszenia na ołtarze Kościo-
ła Świętego Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki. 
Naszym wyrazem wdzięczności 

było wręczenie Księdzu Arcy-
biskupowi medalu „Zło dobrem 
zwyciężaj” w kwietniu br. w 
Parafi i Św. Trójcy w Ząbkach 
podczas diecezjalnej modlitwy 
za księdza Jerzego Popiełuszko 
w kończącym się roku kapłań-
skim.

W pierwszych dniach po beaty-
fi kacji  ks. Jerzego Popiełuszko 
udało się prezesowi Komitetu 
Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki 
Ryszardowi Walczakowi  z ks. 
Edwardem Kowarą Probosz-
czem parafi i Św. Trójcy w Ząb-
kach pozyskać z Kurii Metropo-
litarnej Warszawskiej relikwię 
Błogosławionego Ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

Relikwię tą w specjalnym re-
likwiarzu zaprezentowano Al-
fredzie i Józefowi Popiełuszko 
(bratowej i bratu ks. Jerzego) 
którzy już po raz czwarty od-
wiedzili  parafi ę pierwszej po-
sługi kapłańskiej swojego bło-
gosławionego brata, tym razem 
w drodze powrotnej z Katedry 
Polowej Wojska Polskiego. Re-
likwiarz ten 12 czerwca br. po-
święcił J. E. Biskup Kazimierz 
Romaniuk podczas wizytacji 
parafi alnej i bierzmowania mło-
dzieży w Parafi i Św. Trójcy w 
Ząbkach.

Ryszard Walczak
Prezes Kapituły Medalu 

„Zło Dobrem Zwyciężaj”
oraz

Ogólnopolskiego Komitetu 
Pamięci Błogosławionego 

Ks. Jerzego Popiełuszki
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W dniu 12 czerwca 2010 r. już po raz trzeci Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zorganizował turniej ulicznej piłki koszykowej – Streeball Ząb-
ki’2010. Na starcie pojawiło się 12 zespołów męskich i 2 żeńskie. Zespo-
ły żeńskie rozegrały mecze do dwóch zwycięstw. Tu lepsze okazały się 
Czekoladki, które dwukrotnie pokonały swoje przeciwniczki 12:7 i 26:2. 
Zespoły męskie zostały podzielone na dwie grupy, w których rozgrywał 
swoje mecze systemem „każdy z każdym”. W grupie A gry grupowe bez 
porażki ukończyły Dzikie Węże, triumfatorzy poprzednich dwóch turnie-
jów. Drugie miejsce, a zarazem awans do półfi nałów wywalczył zespół 
PPJMK. Zdecydowanie bardziej zacięta była rywalizacja w grupie B. Tu 
trzy zespoły odniosły po cztery zwycięstwa i poniosły jedną porażkę. O 
kolejności zadecydowały wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zain-
teresowanymi zespołami, czyli tzw. mała tabela. W tym bezpośrednim 
pojedynku awans do półfi nałów wywalczyły zespoły Ty No Nie Wiem 
i Park Squad. W półfi nałach lepsze okazały się zespoły Dzikich Węży i 
Ty No Nie Wiem, które spotkały się w fi nale. W zaciętym meczu fi nało-
wym prym wiedli z jednej strony na co dzień zawodnicy Legii Warszawa 
Tomasz Rudko i Kamil Trybański, młodszy brat Cezarego Trybańskiego 
mającego za sobą występy w NBA. Z drugiej strony w zespole Ty No Nie 
Wiem, zawodnik Polonii Warbud Warszawa Alan Czujowski. Lepsi okaza-
li się zawodnicy Dzikich Węży, którzy zwyciężyli 24:11. Konkurs wsadów 
i rzutów za trzy punkty wygrał Jakub Magnuszewski z zespołu Park Squad. 
Szczególnie jego wsad, w którym umieścił piłkę w koszu odbijając się z 
linii rzutów osobistych i przelatując nad siedzącym na krześle koledze, 
wzbudził zrozumiały aplauz wśród zgromadzonej publiczności. 

Streeball Ząbki’2010

13 czerwca 2010 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 1 odbył się III Otwarty 
Turniej Badmintona. Tym razem wystartowało 21 zawodników, którzy ry-
walizowali w 4 kategoriach wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych, 
klasy IV – VI szkół podstawowych, gimnazja i kategoria open. 
Oto wyniki:
Klasy I-III szkół podstawowych
1.Błażej Krawczyk 
2.Maciej Matusik 
3.Kamil Kozieradzki 
Klasy IV – VI szkół podstawowych
1.Tomasz Mądry 
2.Maksymilian Góra 
3.Weronika Wojda 
Gimnazja
1.Patryk Roguski 
2.Łukasz Kosowski 
3.Łukasz Mądry 
Open:
1.Wiktor Krawczyk 
2.Tomasz Kisielewski 
3.Marek Krawczyk 

III Otwarty Turniej Badmintona

fot. Bogdan Śladowski
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23-30 czerwca 2010 r
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