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Udany Dzień Dziecka w Ząbkach

Dz

ień Dziecka obfitował w Ząbkach w wiele
atrakcji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wraz z Restauracją & Cukiernią San Marino zorganizowały dla ząbkowskich dzieciaków niezapomniany dzień pod chmurką. Przedsięwzięciu patronował Burmistrz Miasta Ząbki.
Już od godziny 10 rano wokół restauracji przy ul.
Powstańców 25 gromadziły się rodziny z dziećmi. Wśród
zgromadzonych znaleźli się także nasi ząbkowscy radni ze
swoimi pociechami. Na ustawionych wokół „dmuchańcach”
bawiły się dzieci, niejednokrotnie zresztą z rodzicami.
W programie tego szczególnego dnia przewidziano
m.in. takie atrakcje jak: przejażdżka na kucyku, malowane
na szkle, malowanie twarzy,
lepienie z gliny, wyplatanie z
SERWIS
wikliny, basen z kulą wodną,
KLIMATYZACJI,
zamek dmuchany do skaka-

MONTAŻ
INSTALACJI LPG,
MECHANIKA,
WULKANIZACJA,
ELEKTRYKA I
DIAGNOSTYKA
KOMPUTEROWA

nia, duża zjeżdżalnia, karuzela, kącik malucha, gry i konkursy dla dzieci oraz dorosłych z nagrodami.

dokończenie na str. 8

ZĄBKI UL. KS
SKORUPKI 69
503 051 777

PRG

USŁUGI
GEODEZYJNE

TYCZENIA
l PODZIAŁY
l MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
l INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA
l

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

GABINET STOMATOLOGI RODZINNEJ
-STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
-PROTETYKA
-ORTODONCJA
-IMPLANTY
-PANTOMOGRAM HD
-BEZPLATNA KONSULTACJA ORTODONTYCZNA
Z TĄ ULOTKĄ 15% RABATU NA
LECZENIE
ul. Piłsudskiego 103
www.doktor-zabek.pl
tel.660-815-700
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Piknik Ekologiczny

MARKSBUD

„Segreguję- jestem Eko”

Usługi kontenerami

30 Czerwca (niedziela)

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

tel. 698-214-790

CO SŁYCHAĆ

Początek: 15.00
Park Miejski im. M. Szuberta
Wśród atrakcji: stanowiska
ekologiczne, gry i zabawy dla
dzieci, występy artystyczne,
pokaz pierwszej pomocy,
stoiska ze zdrowym
i smacznym jedzeniem

Gabinet
Laryngologiczno
-Internistyczny
dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki,
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZPŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog
502-315-952

AGENCJA METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI
Mieszkania Domy Działki
kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

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

Poszukujemy mieszkań, domów,
działek do kupna I wynajmu

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
- internista
- specjalista med. rodzinnej i medycyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- badania kierowców wszystkich
kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20
tel. 603 927 323
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Od 1 lipca z Ząbek do Warszawy koleją tylko
z biletem Kolei Mazowieckich

godnie z podpisanym w kwietniu aneksem do porozumienia Starostwa Powiatowego z ZTM Warszawa obowiązywanie wspólnego biletu kolejowego na linii wołomińskiej kończy się z dniem 30 czerwca 2013 r. i na chwilę zamykania tego numeru „Co
słychać ?” nie ma żadnych wiążących ustaleń czy oficjalnych informacji, które mogły by wskazywać, że obowiązywanie wspólnego biletu
na kolej będzie przedłużone.
Negocjacje w sprawie wspólnego biletu w imieniu samorządów prowadzi starosta wołomiński. Jeszcze w tym tygodniu ma odbyć się spotkanie samorządów
podwarszawskich z władzami Warszawy poświęcone kwestii wspólnego biletu i
wzajemnych rozliczeń. Jeśli to spotkanie coś zmieni w sytuacji mieszkańców Ząbek, to taka informacja pojawi się na stronach internetowych miasta (www.zabki.
pl), ZTM (www.ztm.waw.pl), starostwa wołomińskiego (http://www.powiat-wolominski.pl) oraz prasie lokalnej. Poniżej opisujemy aktualną sytuację i wynikające
z niej kwestie uiszczania opłat za przejazd Kolejami Mazowieckimi od 1 lipca br.
Od 9 czerwca zaczął funkcjonować nowy przystanek kolejowy pomiędzy Ząbkami a Warszawą Wileńską, którego nazwa „Warszawa-Zacisze-Wilno” nawiązuje
do budowanego w pobliżu osiedla. Decyzją rady Warszawy przystanek „Zacisze-Wilno” został włączony do pierwszej strefy biletowej ZTM. W związku z tym na odcinku pomiędzy przystankiem Wilno, a stacją Warszawa Wileńska można podróżować na podstawie biletów okresowy ZTM ważnych w pierwszej strefie biletowej.
Fakt otwarcia nowego przystanku w połączeniu z obowiązującymi taryfami
przewozowymi ZTM i Kolei Mazowieckich oraz podziałem na strefy biletowe podważył podstawy kalkulacji ekonomicznej finansowania przez miasto Ząbki wspólnego biletu ZTM-KM. Okazuje się, że po otwarciu przystanku Wilno mieszkańcom
Ząbek jadącym koleją do Warszawy taniej jest kupić dwa oddzielne bilety tj. bilet
ZTM na pierwszą strefę i odcinkowy bilet Kolei Mazowieckich na przejazd z Ząbek
do przystanku Wilno, pozwala to zaoszczędzić nawet 10 zł miesięcznie w porównaniu do ceny biletu ZTM ważnego w drugiej strefie i nie wymaga żadnych dopłat
z budżetu miasta Ząbki. Przy braku oszczędności ze strony mieszkańców dalsze
dofinansowanie wspólnego biletu ze strony Ząbek nie ma uzasadnienia ekonomicznego, zwłaszcza że wiązałoby to się z zaakceptowaniem podwyżki dopłaty
z budżetu o 47 % w stosunku do kosztów ponoszonych dotychczas. Kontynuacja
udziału miasta Ząbki w tym projekcie na dotychczasowych warunkach byłaby marnotrawieniem publicznych pieniędzy. Przedstawiliśmy takie stanowisko staroście i
burmistrzom pozostałych gmin i spotkało się ze zrozumieniem.
Na chwilę obecną stan formalno-prawny wspólnego biletu na kolej jest taki,
że od 1 lipca br. bilet okresowy ZTM nie będzie obowiązywał w pociągach linii
wołomińskiej za wyjątkiem odcinka Warszawa Wileńska – Zacisze-Wilno. W pociągach Kolei Mazowieckich nie będą też obowiązywać ulgi i zwolnienia z opłat
według taryfy ZTM Warszawa w szczególności bilet seniora, czy darmowe przejazdy po 70 roku życia.
Od 1 lipca jedynymi obowiązującymi biletami i ulgami na trasie Zagościniec –
Zacisze-Wilno będą tylko te określone w taryfie Kolei Mazowieckich. W związku
z tym mieszkańcy Ząbek, którym przed 1 lipca br. kończy się bilet II strefowy, z
którego korzystali wyłącznie, aby jeździć koleją z Ząbek do Warszawy, powinny zakodować na warszawskiej karcie miejskiej bilet pierwszej strefy ZTM oraz
zakupić bilet Kolei Mazowieckich na odcinek od przystanku Ząbki do przystanku
Zacisze-Wilno.

Osoba obecnie podróżująca koleją na podstawie biletu normalnego imiennego 30-dniowego ZTM ważnego w drugiej strefie za 196 zł. teraz powinna zakupić
normalny bilet miesięczny odcinkowy Kolei Mazowieckich na pociąg drugiej klasy
z Ząbek do przystanku Zacisze-Wilno (bilet odcinkowy do 5 km) za 85,50 zł, oraz
zakodować na warszawskiej karcie miejskiej bilet ZTM ważny w pierwszej strefie
za 100 zł. Łączny koszt obu biletów wyniesie 185,5 zł, a więc 10,5 zł mniej niż we
wspólnym bilecie ZTM-KM.
Analogicznie osoba korzystająca z biletu 90-dniowego ZTM ważnego w drugiej strefie za 474 zł powinna zakupić odcinkowy bilet kwartalny Kolei Mazowieckich z Ząbek do przystanku Zacisze Wilno (do 5 km) za 214 zł, oraz zakodować
na warszawskiej karcie miejskiej bilet 90 dniowy ZTM na 1 strefę za 250 zł. Łączny
koszt obu biletów wyniesie 464 zł, a więc 10 zł taniej niż we wspólnym bilecie
ZTM-KM.
Pasażerowie, którym ważność biletu drugiej strefy zakodowanego na warszawskiej karcie miejskiej upływa po 1 lipca mogą odzyskać część niewykorzystanego biletu na zasadach określonych w przez ZTM, zgłaszając się do Punktu
Obsługi Pasażera ZTM w Warszawie. Na chwilę obecną, ZTM nie poinformował
wprowadzeniu preferencyjnych warunków zwrotu biletów dla mieszkańców linii
wołomińskiej, więc operacja zwrotu biletu może być obciążona opłatą manipulacyjną w wysokości 20% wartości nominalnej biletu.
W Kolejach Mazowieckich obowiązują ulgi ustawowe oraz handlowe – wszystkie są opisane w załączniku do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich dostępnej
na stronie internetowej przewoźnika tj. http://www.mazowieckie.com.pl/ w zakładce
„strefa podróżnych” lub pod linkiem „Honorowanie biletów przez KM”.
Poniżej zamieszczamy najpopularniejsze ulgi obowiązujące w Kolejach Mazowieckich:
- dzieci do lat 4 podróżują bezpłatnie;
- dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego mogą skorzystać z 37
% ulgi na bilety jednorazowe;
- uczniowie do 24 roku życia mają prawo 49 % ulgi na bilety okresowe imienne lub
37 % ulgi na bilety jednorazowe;
- studenci do 26 roku i doktoranci do 35 roku życia mają prawo do 51 % ulgi na
bilety okresowe imienne i jednorazowe;
- osoby po ukończeniu 60 roku życia mogą skorzystać z 40% ulgi.
Zamieszanie ze wspólnym biletem na kolej nie dotyczy autobusów, bo ich
funkcjonowanie określa oddzielne porozumienie miasta Ząbki z Warszawą. Na
podstawie biletu ZTM ważnego w pierwszej strefie biletowej można podróżować
autobusami linii: 145, 190, 199, 345 na całej długości trasy oraz liniami: 718, 738,
740, 805, N61, N62 pomiędzy Warszawą, a przystankiem granicznym drugiej strefy biletowej.
Urząd Miasta Ząbki

Nowe zasady gospodarki odpadami – fakty.

1. Zmiany w gospodarce odpadami obowiązują w całej Polsce.
Nie wymyślił ich Burmistrz Miasta Ząbki ani żaden inny samorządowiec. Nowy system wprowadziła ustawa sejmowa i jej
stosowanie od 1 lipca 2013 roku to obowiązek powszechny.
Obejmie on wszystkie gminy i każdego właściciela zamieszkałej nieruchomości.
2. Deklarację „śmieciową” musi złożyć każdy. W deklaracji określa się, czy będziemy sortowali odpady. Niezłożenie deklaracji absolutnie nie uchroni nas przed
koniecznością wnoszenia opłaty śmieciowej. Jedynie może spowodować, że
będzie ona większa, a dane o naszej nieruchomości nie trafią do przedsiębiorcy,
który będzie miał nas obsługiwać.
3. Wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Zakup pojemników dla wszystkich mieszkańców musiałby
zostać sfinansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami, co spowodowałoby
jej znaczny wzrost. Wiele osób posiada własne pojemniki, z których w dalszym
ciągu będzie można korzystać. Dla potrzeb zbiórki odpadów segregowanych
oraz zielonych - w zabudowie jednorodzinnej, przedsiębiorcy będą zapewniali
odpowiednie worki.
4. Właścicielem odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. zostaje gmina, mając
jednocześnie obowiązek zorganizować przetarg, w wyniku którego wyłoniony
zostanie wykonawca, który po 1 lipca będzie odbierał śmieci. W dniu 3 czerwca br. w ramach przetargu nieograniczonego otwarto 10 ofert złożonych przez
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przedsiębiorców zainteresowanych odbiorem odpadów od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Ząbek.
5. Z wpłat dokonanych przez właścicieli nieruchomości Gmina będzie opłacała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Samorząd nie będzie zarabiał
na opłatach za gospodarowanie odpadami. Ustalenie stawki jest obowiązkiem
rad gmin, ale to ustawa narzuca zasady i sposób ustalania opłat. Jak wynika
ze złożonych w postępowaniu przetargowym ofert, wysokości opłat przyjęte
w naszym mieście nie zostały zawyżone. Stawki śmieciowe w Ząbkach są na
poziomie podobnym do innych tej wielkości miast, a łatwo również wskazać samorządy gdzie jest drożej.
6. Segregowanie śmieci się opłaca, a zróżnicowanie opłat w tym zakresie ma to
tego zachęcać, tak aby jak najwięcej odpadów można było ponownie wykorzystać.
7. Wszyscy się uczymy nowych zasad funkcjonowania systemu śmieciowego. Dla
urzędów realizacja ustawy jest obowiązkiem i to wcale niełatwym, ze względu na
„niedoskonałości” przepisów.
8. Śmieciowa rewolucja to problem dotyczący nas wszystkich. Każda zmiana budzi
kontrowersje, dlatego potrzebna jest współpraca mieszkańców, władz i przedsiębiorców, co pomoże w zmniejszeniu ewentualnych uciążliwości i nieporozumień
w szczególności w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu.
Więcej szczegółów na stronie: www.zabki.pl w menu w zakładce „Gospodarka
odpadami”. Ewentualne pytania można kierować na adres zpios@zabki.pl

www.zabki.pl

G O S P O DA R K A O D PA DA M I
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VIII Festiwal Muzyki Chóralnej
Mater Misericordiae Ząbki’2013

J

Już po raz ósmy w naszym mieście odbył się Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae. W tym roku udział wzięło 25 zespołów
z całej Polski.

Galę wręczania nagród rozpoczęła uroczysta Msza św.,
koncelebrowana przez ks. bp.
Kazimierza Romaniuka, ks. prof.
Andrzeja Filabera oraz ks. kanonika Andrzeja Kopczyńskiego.
Obecni na niej byli zaproszeni goście oraz przedstawiciele
patronów i osób wspierających
festiwal. Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych Jury
sklasyfikowało występujące zespoły w dwu kategoriach, każda z nich uszeregowana wg punktacji w trzech pasmach – złotym, srebrnym i brązowym, następująco:
Kategoria A
– pasmo złote
1. Chór Dziewczęcy Szkoły Katedralnej w Poznaniu			
- 91,6
2. Chór „Szczygiełki Grandi” z Poniatowej				
- 88,0
3. Zespół Wokalny „Canzonetta” z Iławy				
- 84,6
4. Dziewczęcy Chór Kameralny „Portamento”, Starachowice - 82,3
5. Chór Chłopięco-Męski „Gregorianum”, Warszawa			
- 82,0
– pasmo srebrne
6. Dziewczęcy Zespół „Tutti Santi”, Kórnik				
- 75,0
– pasmo brązowe
7. Chór Dziecięco-Młodzieżowy „Amicus”, Krasnystaw		
- 60,0
Kategoria B
– pasmo złote
1. Chór Kameralny „Ab ImoPectore”, Ożarów Mazowiecki
- 93,6
2. Chór Kameralny „Ars Cantata”, Warszawa				
- 87,3
3. Oktet Wokalny „Manufaktura Dźwięku”, Mińsk Mazowiecki - 84,0
4. Zespół Wokalny „Canti”, Warszawa				
- 83,6
5. Grodziski Chór Kameralny „Cantata”, Grodzisk Mazowiecki - 83,3
6. Zespół Wokalny „Modo Maiorum”, Warszawa				
- 81,0
– pasmo srebrne
7. Chór Kameralny Mińskiego Tow. Muz., Mińsk Mazowiecki - 79,0
8. Chór Kameralny Instytutu Muzyki AJD w Częstochowie
- 75,6
9. Chór Kameralny „KameLeon” ALK w Warszawie			
- 74,3
10. Kiciński Chór Kameralny „Arsis”, Kicin				
- 67,0
11. Chór Liturgiczny „Accentus”, Zalesie Górne				
- 65,0
12. Chór „CordaCordi”, Śrem				
- 63,3
13. Chór Męski im. Józefa Gromali, Zielonka				
- 62,0
– pasmo brązowe
14. Chór „Lux Mea”, Tłuszcz				
- 59,6
15. Chór „Astra”, Białystok				
- 51,6
16. Chór „Vox Misericordiae”, Łomża				
- 46,0
17. Chór „Cantanti”, Kobyłka				
- 43,3

„BULI”

USŁUGI
PORZĄDKOWE
Wywóz gruzu, ziemi,
śmieci i odpadów
budowlanych
kontenerami
KP-4, KP-5 oraz KP-7
Sprzedaż i transport
piachu
tel. 509-136-967
888-424-715
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

18. Chór Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
- występ poza konkursem.
Nagrody regulaminowe otrzymały:
Kategoria A: I nagroda – Chór Dziewczęcy Szkoły Katedralnej w
Poznaniu
II nagroda – Chór „Szczygiełki Grandi” z Poniatowej
III nagroda – Zespół Wokalny „Canzonetta” z Iławy
Kategoria B: I nagroda – Chór Kameralny „Ab ImoPectore”, Ożarów
Mazowiecki
II nagroda – Chór Kameralny „Ars Cantata”, Warszawa
III nagroda – Oktet Wokalny „Manufaktura Dźwięku”, Mińsk Mazowiecki
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu o tematyce maryjnej – Zespół
Wokalny „Canti”, Warszawa
Nagroda dla najlepszego chóru Powiatu Wołomińskiego – Chór Męski im.
J. Gromali, Zielonka
Nagrody pozaregulaminowe otrzymały:
Nagroda Bogdana Jóźwiaka – Chór „Astra”, Białystok
Nagroda symboliczna za wystąpienie pozakonkursowe – Chór PWSZ w
Ciechanowie
Nagrody wręczyli:
- za zajęcie I miejsca w kategorii „A”, tablet ufundowany przez Miasto Ząbki
-wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkach Wojciech Gut;
- za zajęcie I miejsca w kategorii „B”, nagrodę finansową w wysokości 1500
zł ufundowaną przez Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. abp
Henryka Hosera - honorowy Prezes Federacji Caecilianum ks. prof. Andrzej Filaber;
- za zajecie II miejsca w kategorii „A”, aparat fotograficzny oraz w kategorii
„B” kamerę, ufundowane przez Starostwo Wołomińskie - Starosta Wołomiński Piotr Uściński;
- za zajęcie III miejsca w kategorii „A”, nagrodę finansową w wysokości
500 zł oraz w Kategorii „B”, nagrodę finansową w wysokości 500 zł, ufundowane przez Federację Caecilianum – Prezes Oddziału Warszawskiego
Federacji Caecilianum Agata Kajak;

- za najlepsze wykonanie utworu o tematyce maryjnej, nagrodę finansową
w wysokości 500 zł, ufundowaną przez fundację „Wzrastaj Edukacja Kultura Sport”– państwo Monika i Tomasz Kwiatek;
- dla najlepszego chóru Powiatu Wołomińskiego, nagrodę finansową w
wysokości 500 zł, ufundowaną przez Towarzystwo Kultywowania Muzyki
Chóralnej Ars Antiqua - ks. prof. Andrzej Filaber.
Ponadto nagrodę ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, albumy książkowe, zdobywcom nagród specjalnych wręczyła Sylwia Urban z Departamentu Kultury, Promocji i
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Galę wręczenia nagród zakończył koncert laureatów, na który złożyły się
utwory prezentowane przez zwycięzców na konkursie.
W imieniu organizatorów festiwalu, składam gorące podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji.
Agata Kajak, Dyrektor Festiwalu
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Dzień Dziecka z Wędkarzami

czerwca, w Zielonce na Gliniankach odbyła wyjątkowa impreza
wędkarska. Po raz kolejny Koła PZW Nr 61 Ząbki oraz Nr 23 Zielonka zorganizowały zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.

Impreza, jak co roku, cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Swój akces zgłosiło
aż 86 dzieci, w tym 12 to wychowankowie ząbkowskiego Towa•
Natalia Wielgat
rzystwa Przyjaciół Dzieci. Wśród gości, pojawili się: Burmistrz
30 pkt.
Miasta Ząbki Robert
Dzieci do lat 10:
Perkowski, który objął
•
Zuzanna Biernat
patronat nad imprezą,
1185 pkt.
Wiceburmistrz Artur
•
Mateusz StrzałkowMurawski oraz Burski
mistrz Miasta Zielonka
970 pkt.
Grzegorz Dudzik.
•
Daria Borkowska
535 pkt.
Poza zawodami
Dzieci do lat 14:
wędkarskimi,
dzieci
•
Katarzyna Dzięcioł
985 pkt.
mogły liczyć też na
•
Julia Majchrowicz
425 pkt.
inne atrakcje: pokaz
•
Artur Cholewiński
250 pkt.
wozu
strażackiego
Puchary zostały wręczone przez burmistrzów Ząbek i
OSP Ząbki, pokaz poZielonki oraz prezesów obu Kół Wędkarskich.
licyjnego
radiowozu
Tego dnia jednak nie było przegranych. Reszta zawodnidzięki uprzejmości KPP Wołomin oraz gry i zabawy. Tego dnia
ków zajęła ex aequo 4 miejsce i otrzymała dyplomy oraz paorganizatorzy stanęli na wysokości zadania. Wydaje się, zamiątkowe medale.
dbali nawet o pogodę.
Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do
Już po godzinie 8:00
sponsorów, którzy wsparli inicjatywę:
na zielonkowskich glinian• Urząd Miasta Ząbki,
kach, w pobliżu stawu
• „Sklep u Walczaków” (na bazarku) - Jacek Walczak,
„Stare Glinianki”, na któ• Góral-Bud - Stanisław i Zbigniew Lisek,
rym miały odbyć się zawo• Sala weselna „Orchidea” - Agnieszka Gmitrzuk,
dy, pojawiały się pierwsze
• Sensas Polska,
dzieci. Nic dziwnego. Na tę
• Broplast-Cukry Sp. z o.o. Łomianki,
imprezę czeka duże grono
• MTM – tworzywa sztuczne - Tadeusz Szczepański,
młodych wędkarzy z Ząbek
• Sklep zoologiczno-wędkarski - Sławomir Pisarczyk ul. Bai Zielonki. Jest to nie tyltorego 18a, Ząbki,
ko doskonała okazja, aby
• Restauracja u Pietrzaków w Zielonce - Marek Pietrzak,
zmierzyć się z rówieśnika• Księgarnia Orla – Piotr
mi, ale przede wszystkim,
Orłowski,
aby spędzić wyjątkowy
• Zakład mięsno-wędliczas z bliskimi na łonie naniarski „TUR Kobyłka”
tury.
– Eugeniusz OstrowJak przed każdymi
ski.
zawodami, tu również, każdy musiał zarejestrować się u sęJuż za rok kolejne
dziego oraz wylosować swoje stanowisko. Po czym, dzieci
wędkarskie zawody z
otrzymały „małe co nieco” w postaci wiaderka z poczęstunokazji Dnia Dziecka! Imkiem, napojem oraz zanętą i robakami. Z takim zestawem, zapreza na stałe wpisała się
wodnicy mogli ruszyć wędkować.
w kalendarz ząbkowskieOrganizatorzy postanowili w tym roku skrócić czas zago i zielonkowskiego Koła
wodów do 2 godzin. Po tym czasie nastąpiło oficjalne ważenie
Wędkarskiego.
złowionych ryb. Wszyscy Ci, którzy przedstawili swoje zdobycze sędziom, mogli ruszyć na posiłek w postaci grochówki,
oraz dań z grilla. Decyzja o tym, czy jeść, nie była prosta. Powodem były przyciągające uwagę nie tylko najmłodszych, ale
05-091 Ząbki
opiekunów; wóz strażacki oraz policyjny radiowóz, do których
można było wsiąść i przyjrzeć im się z bliska.
ul. Legionów 34
Te dzieci, którym mało było emocji w czasie zawodów,
tel. 22 781-52-73
mogły spróbować swoich sił w łapaniu ryb w basenie za pomocą wędki z magnesem oraz rzucać piłeczkami do celu, które
MEBLE B.R.W.
imitowały nęcenie zanętą. Trzeba przyznać, że zainteresowa- pokojowe
nie tymi dyscyplinami było bardzo duże.
- kuchenne
W czasie, kiedy dzieci się posilały, bawiły i zwiedzały
NISKIE CENY
przybyłe wozy, sędziowie podliczali wyniki zawodów. Najlepsi
DOSTAWA 4 DNI
zostali wyłonieni w 3 kategoriach:
TRANSPORT GRATIS
Dzieci z TPZ:
•
Łukasz Sobczak
95 pkt.
- PROMOCJE •
Michał Bogumił
50 pkt.

MEBLE „OSKAR”
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Udany Dzień Dziecka w Ząbkach
dokończenie ze str. 1
Znalazło się także coś dla amatorów słodkości – degustacja przepysznych wyrobów cukierni San Marino.
Gry i zabawy odbywały się pod czujnym okiem opiekunów i co ważne dla rodziców, dzięki uprzejmości organizatorów, wszystkie atrakcje dla dzieci były za darmo.
Iwona Potęga
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Festyn Rodzinny w SP3 „Zdrowy i bezpieczny
w szkole i poza nią”

sobotni poranek, 8 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach tłumnie zebrali się uczniowie, rodzice i nauczyciele, by miło i pożytecznie spędzić czas
na Festynie Rodzinnym przygotowanym pod hasłem „Zdrowy i bezpieczny w szkole i poza nią”. W tym
roku nasze działania wsparła również Policja i Straż Miejska organizując cykliczne pogadanki i lekcje
pokazowe na temat bezpiecznego poruszania się po drogach w okolicy szkoły, domu i placu zabaw.

Nauczyciele pod kierunkiem pań
wicedyrektor Margarity Biedrzyckiej i Ewy Kacprzak zorganizowali zajęcia plastyczno – czytelnicze,
zabawy logiczne, quizy, zajęcia
praktyczne dla najmłodszych. W kąciku edukacyjno –informacyjnym
można było zasięgnąć porady dietetyka oraz wzbogacić swoją wiedzę na tematy związane z ekologią.
Parę minut po godzinie dziewiątej pan
dyrektor Tomasz Łukawski serdecznie
przywitał wszystkich zebranych oraz
gości honorowych: sekretarz miasta

Ząbki Patrycję Żołnierzak, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki Tomasza Kalatę, radnego miasta Ząbki
Grzegorza Siwka, radnego powiatu
wołomińskiego Janusza Chibowskiego, który reprezentował starostę
wołomińskiego Piotra Uścińskiego.
Następnie dyrektor Tomasz Łukaw-

ski w asyście
ks. proboszcza
Sylwestra Ciesielskiego dokonał uroczystego
otwarcia nowego placu zabaw,
sfinansowanego
w ramach programu
rządowego „Radosna
Szkoła”.
Czas podczas festynu
umilały liczne występy takie,
jak koncert Orkiestry Dętej
czy ciekawe pokazy taneczne uczniów z naszej szkoły.
Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie na ponad trzydziestu
stoiskach zorganizowanych
przez rodziców. Gry zręcznościowe, salon kosmetyczny, grill, gofry, lody, galaretki,
babeczki w wróżbami, kiermasz bransoletek, stoisko z
książkami, zdrowe smakołyki, szaszłyki owocowe, malowanie
twarzy i paznokci
to tylko niektóre z dostępnych
tego dnia atrakcji.
Szkolny
parking
zamienił się w mia-

rową. Jak na imprezę plenerową z
prawdziwego zdarzenia przystało nie
zabrakło również dmuchanych zamków i bungee trampoliny. Tradycją jest
również coroczny mecz piłki nożnej II
Wicemistrzynie Mazowsza uczennice
SP3 vs. nauczycielki SP3, który zakończył się wynikiem 3:0. Gdyby nie
ciemne chmury i deszcz Festyn trwałby dłużej. Zapraszamy wszystkich
sympatyków za rok na kolejny Festyn
Rodzinny do Szkoły Podstawowej Nr

3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.
Dyrektor szkoły składa szczególne podziękowania rodzicom za zaangażowanie w organizację Festynu.
Dzięki Wam były to niezapomniane
chwile dla uczniów oraz wszystkich
obecnych.
Anna Piechucka

steczko rowerowe, gdzie uczniowie mieli możliwość dowiedzieć
się, jak dbać o
swój rower oraz
spróbować zdać
na kartę rowe-
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Nasz Wielki Jubileusz
„Ziarno zasiane przyniesie plon obfity…”
W piątek 24 maja niemalże cała społeczność Ząbek poruszona była
wielkim jubileuszem jaki przeżywała pierwsza szkoła w powiecie wołomińskim - Szkoła Podstawowa Nr 1.
Od rana tłumy ludzi kierowały się do kościoła Św. Trójcy na uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną, której przewod-

niczył ksiądz biskup Marek Solarczyk. Niezwykły charakter
temu wydarzeniu nadali swoją obecnością księża: Adam Kostrzewa, Mirosław Jaworski - absolwenci naszej szkoły oraz
byli pracownicy, m.in. wieloletni dyrektor szkoły pani Barbara
Nitczyńska.
Dalszy ciąg uroczystości przeniósł się
przed budynek szkoły.
Nasi absolwenci Aleksandra Gładysiak i
Kamil
Augustyniak,
przyjmując rolę konferansjerów wprowadzili
nas w świętowanie
150 rocznicy powstania szkoły.
Następnie
Pani
Dyrektor Agnieszka
Piskorek wraz z przewodniczącą SU Zuzanną Około-Kułak, w obecności zebranych gości, uczniów i rodziców odsłoniły pamiątkową tablicę,
którą poświecił ksiądz biskup Marek Solarczyk.
Dalsza część uroczystości przebiegała na terenie placówki. Słowa powitania skierowała do przybyłych Pani
Dyrektor.
W czasie uroczystości
nasza szkoła została wyróżniona medalem Pro Masovia – Za wybitne zasługi
oraz całokształt działalności na rzecz województwa
mazowieckiego przez marszałka Adama Struzika,
którego reprezentował Tomasz Waźbiński – zastępca dyrektora Kancelarii
Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
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Zaproszeni na uroczystość goście składali życzenia i gratulacje
na ręce Pani Dyrektor.
Wśród wielu upominków, jakie otrzymaliśmy
w tym dniu, znalazł się
pamiątkowy dąb, który
przekazał szkole p. Paweł Poboży - prezesa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta
Ząbki.
Następnie przyjaciele szkoły otrzymali z rąk Pani Dyrektor
pamiątkowe tarcze szkolne.
Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie historii naszej szkoły
przez absolwentów: Klaudię Stolarską i Pana Mariusza Poślada,
ilustrowaną zdjęciami z archiwum
szkolnego.
Na koniec nieco zmęczeni, ale
dumni i wzruszeni
obejrzeliśmy
przedstawienie o wielkim siewcy, który już 150 lat sieje w
Ząbkach ziarna miłości, radości, dobroci, prawdy, szacunku
i wielu innych wartości. W rolę siewcy wcielił się nasz absolwent - Adam Niewiadomski.
Przedstawienie było głębokie, wzruszające i prawdziwe.
A dowodem na tę prawdę, na zebrany plon byli nasi wspaniali
absolwenci, którzy wzięli udział w tym wielkim jubileuszowym
spektaklu teatralnym.
Bardzo dziękujemy wszystkim występującym: dzieciom,
młodzieży i dorosłym za ich udział i obecność, bo to właśnie
dzięki Nim w oczach widzów
zobaczyliśmy łzy wzruszenia.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę byłych
pracowników szkoły, którzy tak
licznie przybyli na tę uroczystość.
Ewa Stolarska
Obchodom
jubileuszowym patronowali Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki,
Mazowiecki Kurator Oświaty, Jacek Sasin - Poseł na
Sejm RP, Starosta Wołomiński oraz Burmistrz Miasta
Ząbki.
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„Deutsch – Wagen – Tour” w SP1 „Kocham Cię wiosno!”

N

ikt chyba nie ma wątpliwości, że nauka przychodzi nam
najłatwiej, gdy to, czego się uczymy, uważamy za przydatne w życiu codziennym, a jeśli dodatkowo proces uczenia
przypomina zabawę, to nauka staje się prawdziwą
przyjemnością.

Taką właśnie naukę, łączącą
przyjemne z pożytecznym, proponuje uczniom ogólnopolski program
„Deutch-Wagen-Tour”
prowadzony przez Goethe-Institut Polen pod
patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej. W ramach tej ciekawej
inicjatywy na zaproszenie nauczycieli przyjeżdżają do placówek oświatowych lektorzy w kolorowych volkswagenach wyposażonych w niekonwencjonalne materiały do prowadzenia ciekawych
zajęć promujących język niemiecki i kulturę Niemiec.
Projekt „Deutsch-Wagen-Tour” dotarł także do nas - na zaproszenie nauczycielki j.
niemieckiego, pani Beaty Olas, kolorowy volkswagen odwiedził Szkołę Podstawową
nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Ząbkach. Lektorka z Instytutu Goethego przeprowadziła
interesujące warsztaty z języka niemieckiego dla uczniów klas – 6b, 6c, 5a i 5c.
Poprzez zabawę i ćwiczenia aktywizujące mogliśmy utrwalić poznane wcześniej
słownictwo, a ponadto wzbogacić je o nowy materiał leksykalny. Słówka dotyczyły
sytuacji życia codziennego. Przedstawialiśmy się sobie nawzajem, mówiliśmy o naszym samopoczuciu, nazywaliśmy części ciała, owoce, przybory szkolne. Mogliśmy
się przekonać, jak wiele słów brzmi podobnie po polsku, niemiecku i angielsku.
Podczas zajęć wykorzystywaliśmy różnorodne plansze, obrazki, plakaty, a nawet
balony i chustę Klanzy. Uczyliśmy się, jak
współpracować w grupie. Zajęcia okazały się
bardzo pomocne w nauce języka niemieckiego, a jednocześnie wesołe – naprawdę dobrze się bawiliśmy.
Warsztaty „Deutsch-Wagen-Tour” z pewnością dla wielu uczniów stały się zachętą do
nauki języków obcych i pokazały, jak bardzo
przydaje się w życiu ich znajomość. Na zakończenie każdy z nas otrzymał pamiątkowy
znaczek.
No i teraz to już ALLES KLAR!
Marta Olas, kl. 6b; Szkolne Koło Dziennikarskie

J

To

miał być wiosenny happening, który zaplanowaliśmy na 21 marca.
Okazało się, że nawet dnia
27 marca było zbyt wcześnie, by wiosna rozgościła
się w Ząbkach. Jednak w
czasie szkolnego „Dnia na
Tak” atmosfera była wiosenna. Tym razem wolontariat z Szkole Podstawowej nr 2 w
Ząbkach wraz z opiekunką p. Katarzyną Węgrzynek przygotował wiosenny quiz „Kocham Cię wiosno”. Dwie drużyny: nauczycielek i uczniów
(chłopców) rywalizowały ze
sobą odpowiadając na zadane pytania i wykonując
wybrane konkurencje. Szanowne jury złożone z wolontariuszy oceniało poczynania
drużyn. Publiczność i drużyny miały przy tym świetną zabawę. Najtrudniejsze pytania
zupełnie przypadkowo losowali uczniowie, a w konkurencjach (wiosenna przebieranka, rozpoznawanie wiosennych
smaków, hula hop, segregacja śmieci itp.) bezkonkurencyjne były nauczycielki. Całej imprezie towarzyszyła wiosenna
muzyka i śpiew ptaków, choć
za oknami nadal „królował”
śnieg. Oczywiście obie drużyny sprawiedliwie wygrały.
Nauczycielki przez resztę dnia
paradowały w pięknych zielonych szarfach oraz kwiatach
we włosach. A uczniowie...
cieszyli się z dwóch dni bez
pytania i kartkówek. Wszyscy
z ogromną radością i entuzjazmem odtańczyli zwycięski taniec – „Kaczuszki”. Jednak
wiosna zadomowiła się już w naszych sercach i ogródkach.
„Szkolny Klub Ośmiu”
Młodzieżowy wolontariat
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Festiwal Piosenki Religijnej
uż po raz drugi, w dniu 24 kwietnia 2013r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach odbył się Konkurs piosenki
religijnej dla szkół podstawowych. Wzięły w nim udział dzieci z trzech ząbkowskich szkół.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie konkursem oraz przygotowanie uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 3 p. Jerzemu Gancarzowi oraz ze Szkoły Podstawowej nr
1 p. Jadwidze Zygmunt. Zwykle konkursom
towarzyszą emocje. Nawet małe dzieci
mają tremę. Ze Szkoły Podstawowej nr 1
wystąpiły maluszki z kl. I., z kolei ze Szkoły
Podstawowej nr 3 prężna grupa gitarowa
zaskoczyła jury oraz publiczność. W przerwie, gdy jury w składzie: (p. dyrektor Irena
Małyszczuk, s. Maria – przełożona sióstr
Michalitek oraz p. Jadwiga Żaboklicka –
nauczyciel muzyki) obradowało, publiczność i wszyscy wykonawcy zjednoczyli się
we wspólnym, radosnym śpiewaniu. Wyniki konkursu nie były zaskoczeniem. W starszej kategorii wiekowej bezkonkurencyjny
okazał się Kordian Wasiłowski z SP nr 2, a
w młodszej J. Ciecierska z SP nr 3.
Oto wszyscy nagrodzeni wykonawcy:
kl. I – III:
I m. - Joanna Ciecierska z Szkoły Podstawowej nr 3 z piosenką „Jak rozpoznać
mam Chrystusa”.
II m. - Weronika Bogusz z Szkoły Podstawowej nr 2 z piosenką „Chrześcijanin śpiewa w drodze do nieba”.
III m. - Katarzyna Koziej z Szkoły Podstawowej nr 2 z piosenką „Barka”.
kl. IV – VI:
I m. – Kordian Wasiłowski z Szkoły Podstawowej nr 2 z piosenką „Mój Jezu, mój

Zbawco”.
II m. – Izabela Zimoń z Szkoły Podstawowej nr 1 z piosenką „Tak mówił Papież”.
III m. – Milena Popławska z Szkoły Podstawowej nr2 z piosenką „Ty wskazałeś
drogę do miłości”.
Wyróżnienie otrzymał zespół gitarzystów ze Szkoły Podstawowej nr 3 pod kierunkiem J. Gancarza.
Gratulujemy nagrodzonym! Dziękujemy wszystkim wykonawcom, jury oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 za sponsorowanie nagród.
Do zobaczenia za rok!
Organizatorzy:
K. Węgrzynek; M. Chudzik; O. Radoń
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45-lecie Publicznego Przedszkola
Nr 1 „Zielony Dinek”

17

maja 2013 roku to dzień szczególny dla Publicznego Przedszkola nr 1 Zielony Dinek w Ząbkach. Tego dnia świętowaliśmy jubileusz 45-lecia powstania naszego przedszkola. Do przygotowań związanych z obchodami tej wspaniałej uroczystości włączyli się
rodzice, personel i dzieciaki.
Wszyscy mieliśmy pełne ręce roboty. Dzieci wraz z nauczycielkami
przygotowały program artystyczny zatytułowany „Podróże małe i duże” ,
rodzice pod czujnym okiem Rady Rodziców przygotowali pyszne sałatki owocowe i warzywne. Cały personel przedszkola pod kierownictwem
dyrektor Grażyny Świeżak przygotował sale i plac zabaw na przyjęcie zaproszonych gości.
O godzinie 12 00 rozpoczęła się ta znakomita uroczystość. Powitaliśmy zaproszonych gości przybyłych do naszego sędziwego już przedszkola. Pani dyrektor opowiedziała o działalności placówki, naszych
sukcesach i marzeniach. Pan Grzegorz Siwek, absolwent przedszkola
obecnie prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek a jednocześnie radny naszego Miasta odczytał historię
powstania placówki, która została opublikowana w
książce R. Żbikowskiego „Ząbki miasto ogród”. Potem
obejrzeliśmy wspólnie prezentację multimedialną pt.
„Okruchy naszych wspomnień”. Wszyscy z rozrzewnieniem wspominaliśmy dawne czasy. Następnie
dzieci z grup 5-latków zaprezentowały przedstawienie o tym, jak należy dbać o swoje zdrowie i czyste
środowisko wokół nas.
Należy tutaj dodać, że nasze przedszkole realizuje od wielu lat program prozdrowotny „Czyste powietrze wokół nas”, którego autorem jest prof. Janusz
Szymborski, obecny na tej uroczystości, a jedną ze współautorek programu antynikotynowego jest pani dyrektor Grażyna Świeżak. Po oficjalnej
części obchodów jubileuszowych zaproszeni goście mogli przy filiżance
kawy i pysznym torcie przedstawiającym postać bohatera naszego przedszkola - Zielonego Dinka obejrzeć wystawę plakatu „Przy mnie, nie pal”
a także poszukać wspomnień w kronice przedszkolnej lub podziwiać
wystawkę najstarszych pozycji książkowych zgromadzonych w „kąciku
książki”. Po tych poważnych, z racji jubileuszu uroczystościach o godzinie
15.00 w ogrodzie przedszkolnym niemalże zawrzało.
Wszystkie dzieci z naszego przedszkola, ich rodzice a także absolwenci i nasi sympatycy spotkaliśmy się razem, aby uczcić należycie nasz
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Dyrektor i pracownicy Publicznego Przedszkola Nr 1 ZIELONY
DINEK składają podziękowania wszystkim Rodzicom i sponsorom,
którzy włączyli się w organizację obchodów 45-lecia przedszkola.

Dzień Patrona

bchody Dnia księdza Jana Twardowskiego w Zespole Publicznych
Szkół Katolickich w Ząbkach – 21-25.05.2013 r.

Obchody urodzin patrona Zespołu Publicznych Szkół Katolickich w
Ząbkach czas zacząć! Pełna moblilizacja nastąpiła już we wtorek, czyli
dnia 21 maja, wtedy też został
zorganizowany konkurs na
temat tego wielkiego poety i
skromnego duszpasterza. Zadania nie były łatwe: uczniowie rywalizowali ze sobą w
kilku kategoriach: wiedzy o
życiu poety, recytacji wiersza,
znajomości hymnu szkoły i
rysowania ilustracji do jednego z wierszy księdza Jana.
Do boju o punkty przystąpiła
cała szkoła. „ – Tak naprawdę najważniejsze było jednak
to, by uczniowie jak najwięcej dowiedzieli się o patronie naszej szkoły,
chcieli szperać w jego życiorysie i twórczości, odwiedzać miejsca z nim
związane. I ten cel osiągnięty został w stu procentach. To z pewnością
nie ostatnia edycja konkursu” – podkreśliła Iwona Kasprzak, nauczyciel
matematyki, która zajmowała się koordynacją przedsięwzięcia.
Finał Obchodów urodzin księdza Jana Twardowskiego odbył się w
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jubileusz.
Była
więc wesoła muzyka, tańczące
korowody, konkursy i zabawy sportowe. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Młodsze
dzieci oddawały się uciesze na ogromnym dmuchanym zamku, nieco starsze wybierały dyskotekę i konkursy prowadzone przez wodzireja. Rodzice
mogli w tym czasie skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru we
krwi, pomiaru ciśnienia krwi, spirometrii jak też konsultacji z dietetykiem.
Co bardziej odważni z naszych gości skusili się na wykonanie pomiaru
tkanki tłuszczowej. Wszystko zaś odbywało się w miłej,
sympatycznej atmosferze i ogólnej wesołości. Dorośli
i dzieci bardzo chętnie zaglądali do bufetu prowadzonego przez Radę Rodziców. Z przyjemnością degustowaliśmy: soki, przepyszne sałatki owocowe i warzywne
promując jednocześnie zdrową żywność.
Na chwilkę odpoczynku zapraszało „MINI ZOO”,
w którym można było wybrać się na przejażdżkę kucykiem, pogłaskać pieska, pokarmić kozę i małe kurczątka. Dopisała nam nawet pogoda, gorące jak uśmiech
dzieci słońce i leciutki ochładzający wietrzyk sprzyjały
wspaniałej zabawie. Mamy nadzieję, że okruchy naszych wspomnień na zawsze pozostaną w naszych
sercach a treść wspólne zaśpiewanej piosenki będzie nam towarzyszyć
do następnej, wspaniałej uroczystości. Może do 50-lecia? Kto wie? Czas
tak szybko płynie…
Na dłuższą relację z uroczystości zapraszamy na naszą stronę internetową www.zielonydinek.zabki.pl
Beata Wójcik
Nauczyciel Przedszkola Nr1

sobotę, 25 maja. Świętowanie rozpoczęło się
Mszą Świętą w intencji
rodzin, bowiem był to też
Dzień Rodziny. Pogoda
nie dopisała, więc trochę
zawiedzeni goście: młodzież wraz z rodzicami i
rodzeństwem oraz nauczyciele udali się do sali widowiskowej w kościele
Miłosierdzia Bożego zamiast na zieloną trawkę. Mimo to atmosfera była
przednia! Wszyscy nadrabiali
miną, a już po chwili maluchy
tańczyły w rytm muzyki, starsi zajadali smakowite ciacha,
dużym
zainteresowaniem
cieszyła się loteria fantowa
i fikuśne malowanie twarzy
(można się było zmienić w
biedronkę albo tygrysa). W
przyszłym roku czekamy na
słońce!
(AW)

SPORT

www.zabki.pl
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Sukces na miarę mistrza !!!
dniach 26-29.05.2013 roku w miejscowości Teresin odbył się XV Finał Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej dziewcząt.

Jak co roku nie zabrakło reprezentanta naszego rejonu. Tym
razem z powodzeniem reprezentowała nas drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach wyłoniona po wielu etapach rozgrywek, z których do finału wojewódzkiego mógł awansować tylko
jeden zespół. To właśnie nasze dziewczęta
swoją wspaniałą grą udowodniły, że mogą
konkurować z najlepszymi szkołami w województwie mazowieckim. Walczyły nie tylko
z najlepszą dwunastką szkół wyłonionych z
ponad tysiąca z całego województwa, ale
również zmagały się ze złą aurą, błotnistą
nawierzchnią i ciągle padającym deszczem.
Jednak udało się! Trzecie miejsce stało
się faktem! Puchar powędrował do Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ząbkach w ręce szczęśliwego dyrektora Tomasza Łukawskiego.
Trzeba podkreślić, iż dziewczęta na
wszystkich szczeblach eliminacyjnych oraz
w samym finale nie przegrały żadnego meczu w regulaminowym czasie, (jedyna przegrana to rzuty karne w półfinale Mistrzostw)
i strzeliły łącznie 42 bramki (tracąc tylko 5)
- te wyniki pokazują wartość drużyny i jej wyszkolenia.
Z ogromną wdzięcznością trener Jarosław Dobrowolski oraz cała drużyna składają podziękowania
wszystkim kibicującym im osobom, Dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 3 w Ząbkach, Radzie Rodziców i oczywiście Burmistrzowi naszego miasta p. Robertowi Perkowskiemu za współfinansowanie
wyjazdu i pobytu na mistrzostwach - bez Was nasz sukces nie
miałby miejsca.
A oto skład „brązowej” drużyny: Maja Borkowska, Mał-
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gosia Ciężarek, Zuzia Filipkowska, Gabrysia Iwanowska, Diana
Ostasz, Zosia Ośkiewicz, Ewa Puta, Marlena Równa, Gabrysia
Rzymowska, Ola i Zuzia Szymor.
Swój udział w sukcesie drużyny miały również grające we

wcześniejszych etapach: Karolina Dawidek, Angelika Kotowska
i Paulina Kułakowska.
Wart podkreślenia jest fakt, iż siedem z tych dziewcząt na co
dzień trenuje piłkę nożną w UKS Ząbkovia Ząbki. Sukces dziewcząt po raz kolejny pokazuje, iż dobra współpraca pomiędzy
Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach a UKS Ząbkovia
Ząbki przynosi wymierne efekty.

UKS Ząbkovia Ząbki
mistrzem województwa mazowieckiego U-10!

czerwca 2013 roku nasze zawodniczki: Patrycja Bartosiewicz, Patrycja Bień, Liliana Bruks, Julka Grządkowska, Wiktoria Kaczanowska, Ania Kodym, Julka Kowalczyk, Ada Krawczyk, Oliwka Piotrowska i Ola Sulisz wygrały finał wojewódzki Turnieju
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” i będą reprezentowały Mazowsze na finale ogólnopolskim, który rozegrany zostanie we
wrześniu. Gratulacje!
Ciężka praca na treningach się opłaciła. Brawo dziewczynki!
Szczegółowa relacja z rozgrywek na oficjalnej stronie UKS Ząbkovia Ząbki http://zabkovia.pl/
Beata Komosińska - Ferens
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AKCJA „ZNIŻKA ZA DOWÓD”

www.zabki.pl

Kolejne firmy w akcji
„Zniżka za dowód”
Poniżej prezentujemy kolejne firmy, które ostatnio przystąpiły
do popularnej akcji „Zniżka za dowód”. Przypomnijmy, są to firmy,
które dla zameldowanych mieszkańców Ząbek oferują specjalne
rabaty. Pełna lista firm biorących udział w akcji, jak i wszelkie formularze dla firm, które chciałyby do niej przystąpić znajdują się na
stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl)

Salon ŻiŻi Marta Gałecka
Strefa Zdrowia i Urody

20

%

„Strefa Zdrowia i
Urody” to salon partnerski
„Arkany”, salon partnerski „dr.
Beta”, autoryzowany dystrybutor Forever Living Products
Poland Sp. z o.o. zaprasza na
zabiegi:
- refleksologii twarzy i stóp
(wspomaganie leczenia dolegliwości zdrowotnych i psychicznych)
- masaży i zabiegów wspomagających odchudzanie, poprawę
kondycji zdrowotnych (m.in.
masaż klasyczny, sportowy,
chiński, izometryczny, aromatyzujący drenaż limfatyczny)
- terapii manualnych ( konchowanie uszu, koloroterapia, lampa Biopton Jon - Detox, Zapper)
- naturalnej kosmetyki profesjonalnej
(zabiegi na twarz i ciało wykonywane na nowoczesnym sprzęcie
oparte na naturalnych kosmetykach)
Salon udziela 20% zniżki dla
zameldowanych mieszkańców
Ząbek.
Kontakt: Ząbki, ul. Wyzwolenia
34, tel. 502 670 562, 22, kinga-owc@wp.pl, www.sziu.pl
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Salon ŻiŻi Marta Gałecka to zakład fryzjersko - kosmetyczny,
oferujący również zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz
makijażu permanentnego oraz
pielęgnacji dłoni i stóp.
Salon oferuje 10 % zniżkę dla
zameldowanych mieszkańców Ząbek na oferowane usługi.
Salon mieści się przy ul. Szwoleżerów 66B/1, tel. 511 066 778,
e-mail: marta@salon-zizi.pl, strona: www.salon-zizi.pl

Instalacje Gazowo - Sanitarne
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Firma Instalacje Gazowo – Sanitarne Hubert Kokoszko
zgłasza swój udział w akcji „Zniżka za dowód”, oferując 10% rabatu na oferowane usługi wszystkim
zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu osobistego.
Kontakt: Ząbki, ul. Zieleniecka 7,
tel. 603 – 196 – 291

-1
Firma LI5%
GHTS &
SHADOWS
S.C. L. Przyborowski, R. Lipiec

LIGHTS & SHADOWS S.C.
L. Przyborowski, R. Lipiec zajmuje się doradztwem, projektowaniem i sprzedażą opraw
i sprzętu oświetleniowego do
domów, mieszkań, biur itp.
Obliczenia natężeń i wizualizacje 3D. Ceny lepsze niż w
sklepach internetowych!
Firma zgłasza swój udział w
akcji „Zniżka za dowód” i zobowiązuje się do udzielenia
15% rabatu na oferowane
usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za
okazaniem dowodu osobistego w ramach promocji trwającej od czerwca 2010 roku.
Dane kontaktowe: Ząbki,
ul. Powstańców 15E, tel.
607 683 936 / tel. 785 644
439 www.lights&shadows.
pl, e-mail: biuro@lights-shadows.pl

Firma „BOFOTO” Bogdan Śladowski
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- usługi fotograficzne (imprezy okolicznościowe, eventy),
fotografia biznesowa, śluby, chrzty, komunie, nauka fotografii „kursy foto”.
Firma „BOFOTO” udziela 10% zniżki na oferowane usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu
osobistego.
Kontakt: bofoto@onet.pl, tel. 501-352-753, www.bofoto.pl, www.
bofolio.pl.

OGŁOSZENIA

www.zabki.pl

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego
przetargu ustnego
nieograniczonego na oddanie w
użytkowanie wieczyste części
nieruchomości gruntowej położonej
w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewid. nr 46/12, obręb 0009,01-09, o pow. 0,1460
ha, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00012315/0.
Cena wywoławcza – 1.109.000,00 zł brutto.
Wadium – 110.900,00 zł; termin wpłaty wadium –
26.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 31.07.2013r. o godz. 10.
Użytkowanie wieczyste:
Sposób zagospodarowania – przychodnia lekarska z
usługami towarzyszącymi.
Okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego –
45 lat.
Termin zagospodarowania – 4 lata od daty nabycia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank
Rzemiosła i Rolnictwa 61 8006 0000 0013 0462 2000
0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu
Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje
dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce
Przetargi) oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska
Polskiego 10, tel. (22) 51-09-744/746.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Informacja Burmistrza Miasta
Ząbki
o ogłoszeniu trzeciego przetargu
ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku
przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.
Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej
71,90m2, objęty księgą wieczystą nr WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza – 515.308,50 zł brutto.
Wadium – 41.895,00 zł; termin wpłaty wadium –
22.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 25.07.2013r., godz. 10.00.
Lokal położony na parterze 5-kondygnacyjnego budynku
w centrum Ząbek, w bliskim sąsiedztwie stacji PKP oraz
przystanku autobusowego. Wejście od strony pasażu
handlowego przy ul. Orlej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy
Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000
0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto
bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.
(22) 51-09-744/746.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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Burmistrz Miasta Ząbki informuje
o ogłoszeniu pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowych, położonych
w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia objętych
księgą wieczystą Nr WA1W/00023371/0,
stanowiących własność Miasta Ząbki.
Przetarg odbędzie się dnia 08.08.2013 r. (czwartek) w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego
10.
Nr
działki

Obręb

Powierzchnia
(m2)

25/1

0032, 03-08

650

25/2

0032, 03-08

650

Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w
działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej
drogę wewnętrzną.
25/3

0032, 03-08

885

Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w
działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej
drogę wewnętrzną.

Godzina
przetargu

Cena wywoławcza
(brutto)

Wadium

10:00

456 298,-

37 000,-

11:00

443 306,-

36 000,-

12:00

510 803,-

41 000,-

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
do dnia 5 sierpnia 2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462
2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach
przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl ( w zakładce
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul.
Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach
pracy urzędu
Burmistrz Miasta Ząbki informuje o  ogłoszeniu
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki
ewidencyjne: nr 45/11 i nr 45/13 z obrębu 0047,
03-23 o łącznej pow. 560 m2, położonej w Ząbkach
przy ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00017954/6.
Przetarg odbędzie się dnia 06.08.2013 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 215 732 zł
				
- zawiera podatek VAT.
Wadium: 17 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 02.08.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i
Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się
data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową lub usługowo – produkcyjną.
Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10
km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie,
komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa
Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach
przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl (w zakładce
Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu
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REKREACJA

www.zabki.pl

Wyjazd ząbkowskich wędkarzy

eszcz, burze, grad – tak wyglądał ostatni weekend w Ząbkach. Sytuacja w Pieckach na Mazurach w tym czasie wyglądała zupełnie inaczej. Dlaczego Piecki?
W dniach 7-9.06 wybrała się tam wycieczka zorganizowana przez Koło Wędkarskie PZW
Nr 61 Ząbki. Ponad 100 członków Koła wraz z rodzinami spędziła wspaniałe chwile w
mazurskim ośrodku wypoczynkowym Ostrów Pieckowski.
Wycieczki wędkarskie to już tradycja w ząbkowskim Kole Wędkarskim
Nr 61. Dwa razy w roku, członkowie Koła wraz z rodzinami mają szansę na aktywny wypoczynek
na jeziorem. Oczywiście poza
samym wędkowaniem i zawodami, organizatorzy zadbali o
inne atrakcje. Największą jest
wspólne ognisko z potańcówką.
Do ośrodka można było
dostać się na dwa sposoby.
Jednym z nich był transport
własny, drugim autokar. Ci,
którzy postanowili nie tracić
dnia i mogli wyruszyć wcześniej, udali się na miejsce wypoczynku w piątkowy poranek.
Reszta dotarła do ośrodka po
godzinie 19:00. Na miejscu przywitała wszystkich wspaniała, bezchmurna i
słoneczna pogoda. Nie pozostawało nic innego, jak tylko się rozpakować i
ruszyć w stronę stołówki, w której czekała już kolacja.
Kiedy wszyscy się posilili, przyszedł czas na
wędkowanie, oczywiście. Zdecydowana większość
ruszyła spiesznie na duży pomost, z którego można
było wspólnie cieszyć się wspaniałą wodą i wspólnym
wędkowaniem. Ci, którzy woleli spędzić czas na rozmowach i grillowaniu, mogli zrealizować swe zamiary
na terenie malowniczo położonego ośrodka Ostrów
Pieckowski. Domki położone wśród drzew, polana z
widokiem na jezioro oraz kawiarnia, to wszystko było
do dyspozycji gości.
W sobotni poranek wędkarze, którzy chcieli wziąć
udział w zawodach, zebrali się przy pomoście. Zasady
zawodów były bardzo proste. Aby zwyciężyć wystarczyło złapać najdłuższego drapieżnika lub najcięższą rybę spokojnego
żeru. Zadanie wydawałoby się banalne. Jak się jednak okazało, o duże
ryby tego dnia było wyjątkowo trudno.
Najlepszymi łowcami okazali się:
•
kol. Rafał Wójcik – okoń 26cm,
•
kol. Ireneusz Krawczykowski – lin 860g.
Tuż po zakończeniu zawodów, wszyscy udali się na obiad, po którym
przyszła pora na czas wolny. Oczywiście większość postanowiła spędzić
go na pomoście z wędkami w ręku. Część osób, która brała udział w zawodach, postanowiła spróbować ponownie szczęścia na łódkach w poszukiwania drapieżnika. Tak spokojnie upływał czas. W powietrzu można było
wyczuć atmosferę relaksu i swojskiego, rodzinnego klimatu.
Sobotni wieczór zapowiadał się nad wyraz ciekawie. Punktualnie o
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godz. 19:00 zaplanowane było ognisko
z potańcówką.
Na początku imprezy, głos zabrał
prezes Koła kol. Robert Fabisiak, który w pierwszych słowach serdecznie
podziękował przybyłym na wycieczkę burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu oraz wiceburmistrzowi Arturowi Murawskiemu za współfinansowanie
imprezy. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Urząd Miasta Ząbki bardzo aktywnie wspiera działania Koła. Nie tylko patronując różnym imprezom oraz przedsięwzięciom, ale właśnie również finansowo. Bez pomocy
UM, zorganizowanie podobnej wycieczki byłoby bardzo trudne, lub wręcz
niemożliwe.
Wartym nadmienienia jest fakt, że w tym roku wiceburmistrz Artur Murawski wstąpił w szeregi ząbkowskich wędkarzy i nie tylko zaliczył swoją
pierwszą nockę na rybach, kiedy to złowił m.in. węgorza, ale i wziął udział
w sobotnich zawodach.
Po krótkim przywitaniu i wręczeniu nagród zwycięzcom porannych zawodów, burmistrz Robert Perkowski oficjalnie ogłosił rozpoczęcie imprezy.
Zagrała muzyka, zapłonęło ognisko i zaczęła się zabawa. W trakcie, której
można było upiec kiełbaskę na ognisku oraz tańczyć do późnej nocy.
Niedzielny poranek przywitał wycieczkowiczów grzmotami i deszczem.
Wydawało się, że zabawa się skończyła. Jednak
tuż po śniadaniu zza chmur pokazało się słońce.
Uśmiechy wróciły wszystkim na twarz, a większość
zdecydowała się ruszyć, czym prędzej na pomost.
Tego dnia przeżył on istne oblężenie. Do ok. godz.
13:00 ciężko było znaleźć wolne miejsce, aby rozstawić się ze sprzętem wędkarskim. Jednak tego
dnia, dzięki wspaniałej atmosferze, pomimo tłoku,
dla każdego znalazło się miejsce. Wędkarze łowili
dosłownie ramię w ramię. Wspaniały widok!
Wszystko co dobre, jednak się kończy. Po obiedzie, który zaplanowany był na godz. 14:00, trzeba
było zacząć się pakować,
aby zdążyć na autokar do
Ząbek, który ruszał o godz. 15:30.
Wyjazd okazał się świetnie spędzonym czasem w przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze. Wędkarze po raz kolejny potwierdzili, że to hobby i
pasja skupia wokół siebie wyjątkowych i ciepłych
ludzi. W imieniu uczestników pragniemy podziękować Zarządowi Koła Wędkarskiego Nr 61 Ząbki za
organizację imprezy oraz Urzędowi Miasta Ząbki
za wsparcie finansowe.
Przypominamy, że już we wrześniu (6-8.09)
kolejna wycieczka. Tym razem, ząbkowscy wędkarze i ich rodziny wybiorą się do Lidzbarka nad
Jezioro Lidzbarskie.

