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Santo Subito
– koncert dla Jana Pawła II

W

minioną niedzielę, 6 kwietnia w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, po Mszy
Świętej o godz. 1300 rozpoczął się koncert – Misterium, pt. „Santo Subito – Litania do Polskich Świętych”, pod honorowym patronem burmistrza Ząbek
Roberta Perkowskiego.
dokończenie na str. 6
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L
od 1998 roku

Zapraszamy Wszystkie Dzieci
do spędzania z Nami
wspaniałych lat dzieciństwa

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT
 Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
 Przestronne sale, każda przystosowana
do poszczególnych zajęć
 Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
 Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego
(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe,
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu
www.nasza-lokomotywa.edu.pl
 Własna kuchnia

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63
22 762 42 41
696 055 822

www.krasnal.waw.pl





Żłobek
Przedszkole
Grupy terapeutyczne
Świetlica popołudniowa
dla Absolwentów

Zapraszamy Wszystkie dzieci
w każdą środę
w godz. 8.00–17.00 na:
❒ Edukacyjne zajęcia
adaptacyjne
❒ Przedstawienia teatralne
❒ Poranki filmowe
❒ Koncerty muzyczne
❒ Wycieczki

Szczegółowe informacje:
infolinia
Graniczna
Szwoleżerów
Zacisze
Bemowo

605-434-599
(22) 762-40-25
(22) 799-72-74
(22) 678-98-88
(22) 722-06-99

Dzieci z Krasnala w najlepszych szkołach z najlepszymi wynikami!
Zapraszamy na dzień otwarty 12.04.2014 roku w placówce
w Ząbkach przy Szwoleżerów 65A
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w Ministerstwie
REHABILITACJA-ZĄBKI
Gospodarki

Zapraszamy
wszystkich
mieszkańców
na
lutego,
w siedzibie
Ministerstwa Ząbek
Gospodarki
BEZPŁATNE
konsultacje
fizjoterapeutyczne
w Warszawie
odbyła się
III konferencja z cyklu
Państwo
2.0
pod
nazwą
„Administracja
otwarta
w dniu 26.04.2014. w godz.10–16.Konsultacja
na zmiany”. Organizatorem panelu dyskusyjnego
obejmuje szczegółowe badanie pacjenta,
była redakcja magazynu Computerworld, pod honowstępną
diagnozęMinistra
oraz plan
rehabilitacji.
rowym
patronatem
Administracji
i Cyfryzacji

Michała Boniego, Ministra Gospodarki Janusza PieZapisy i tylko
drogą
telefoniczną.
chocińskiego
Ministra
Rozwoju
Regionalnego- Elżbiety
Bieńkowskiej.
www.fizjovita.com
ul.Szwoleżerów 65a
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związane z
tel. Podczas
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05-091
Ząbki
dostosowaniem się organów państwa do wyzwań współczesności, zarządzania zmianami w administracji publicznej

dokończenie na str. 5

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 29 maja 2014 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 51 09 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

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

zachęcamy do weryfikacji cen!

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

CAŁODZIENNA

opieka nad starszą kobietą.

PRG

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

l

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

Tel. 500 119 594
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Ząbki dają dobry przykład
Rozmowa ze starostą wołomińskim PiotremUścińskim,
mieszkańcem Ząbek
Bez wątpienia Ząbki to dziś jedna
z najdynamiczniej rozwijających się gmin
nie tylko w powiecie wołomińskim ale i na
Mazowszu. Jest to rezultat wykonania
wielu inwestycji miejskich zarówno jeśli
chodzi o infrastrukturę drogową, jak i kubaturową. Nie ma co ukrywać, że również
i powiat wołomiński dołożył swą cegiełkę
w całym procesie rozwoju miasta.
Tak, Ząbki są liderem inwestycji w regionie, kilometry nowych dróg, nowe obiekty
użyteczności publicznej. To wszystko cieszy
nas, mieszkańców i budzi zazdrość mieszkańców
innych gmin. Niewątpliwie jest to wielka
zasługa burmistrza Perkowskiego i jego
współpracowników oraz radnych. Ząbki dobrze wykorzystały możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych i warto zauważyć, że
wiele gmin zadłużyło się po uszy a wykonało
dużo mniej zadań. W mieście bardzo dynamicznie przybywa zameldowanych mieszkańców, oczywiście dzięki powstawaniu nowych
osiedli, ale także dzięki polityce meldunkowej
burmistrza, darmowe autobusy i wiele zniżek
dla mieszkańców to wielka zachęta do płacenia
podatków w Ząbkach. Warto także zauważyć, że Ząbki mają bardzo tanią administrację.
Wskaźnik wydatków na administrację w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest znacznie
niższy niż w sąsiednich gminach. Cały proces
zarządzania składa się na sukces Ząbek.
Gdzieś w tym wszystkim jest także ta cegiełka
z powiatu, wykonaliśmy w tej kadencji porządne
modernizacje głównych dróg powiatowych,
kontynuujemy w tym roku i w latach następnych.
W Ząbkach jest wiele dróg powiatowych, kilka z nich tworzy bardzo ważne
ciągi komunikacyjne. Dwa z nich stanowią
bezpośrednie połączenie z Warszawą
(ul. Batorego oraz ul. Piłsudskiego). Trzeci
zaś wyprowadza ruch z centrum (mam tu
na myśli ciąg ul.: Wojska Polskiego –
Rychlińskiego-Szpitalna). Pierwsze dwa
były stosunkowo niedawno przybudowane. Trzeci z nich jest w trakcie realizacji.
Jakie są plany względem tych dróg?
W zeszłym roku wyremontowaliśmy nawierzchnię i chodniki w ul. Piłsudskiego,
wcześniej zakończyliśmy przebudowę ul. Batorego, w tym roku przebudowujemy przy
okazji budowy tunelu ul. Kolejową a także
Wojska Polskiego. Dojdziemy z jej remontem
aż do Rychlińskiego i wybudujemy rondo na
skrzyżowaniu z 11 Listopada i Szpitalną. W kolejnym roku planujemy przebudowę Szpitalnej, która zostanie odsunięta o kilka metrów
od granic posesji, co znacznie poprawi bezpieczeństwo. Zniknie wobec tego szpecący tę
część miasta mur szpitala. Po wybudowaniu
tunelu przyjdzie także czas na rewitalizację
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odcinka ul. Piłsudskiego w centrum miasta. Projektujemy
także przebudowę Kochanowskiego i Drewnickiej, wykonane
remonty nawierzchni tej drogi
poprawiają komfort jazdy, ale
nie mogą być docelowym rozwiązaniem. Dodam, że wszystkie te powiatowe inwestycje
i remonty nie byłyby możliwe
gdyby nie współpraca burmistrza i rady miasta, która układa
się wzorowo.
Najbliższa powiatowa
inwestycja drogowa to budowa ronda na skrzyżowaniu dróg w ul. Rychlińskiego,
Szpitalnej i 11-go Listopada.
Skąd pomysł, aby zastosować tam właśnie takie rozwiązanie? Czy planowane rondo
zmieści się w istniejącym pasie drogowym, czy trzeba będzie ingerować w sąsiadujące
nieruchomości? Prośba o podanie przybliżonego harmonogramu realizacji tej inwestycji.
Rondo jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem, spowalnia i jednocześnie
upłynnia ruch na wszystkich kierunkach.
Oczywiście nie zmieścimy się w istniejącym
pasie, przesuniemy ogrodzenie szpitala i wyburzymy kilka starych baraków, które tam
się znajdują. Prace przy budowie ronda oraz
przebudowie Wojska Polskiego i Rychlińskiego
postaramy się wykonać w kilku etapach, aby
nie utrudniać zbytnio ruchu, który i tak w tej
części Ząbek jest teraz utrudniony budową
tunelu. Wszystkie prace powinniśmy jednak
zakończyć do września.
Drogą powiatową jest też ul. Kolejowa,
która w przyszłości ma zmienić swój przebieg, ale czy zmieni zarządcę i swoją funkcję (czy stanie się tzw. drogą ślepą czy też
będzie skomunikowana z innymi drogami)?
W 2012 roku przebudowaliśmy ul. Kolejową na wysokości przedszkola, aby poprawić
bezpieczeństwo dzieci i rodziców na chodniku. Aktualnie przebudowujemy ją w rejonie
tunelu. Faktycznie za kilka lat jej przebieg
może się zmienić, czyli po północnej stronie
torów dochodziłaby do drogi wojewódzkiej
631, ale to dopiero po wybudowaniu wiaduktu
na tej trasie, a to kwestia dalekiej przyszłości.
Aktualnie wykonywane prace na 631 kończą
się w miejscu, gdzie zaczyna się obecny przebieg Kolejowej.
Przykład Ząbek pokazuje, ze nawet,
wydawać by się mogło, nierealne marze-

nia się spełniają. Mam tu na myśli basen,
o którym mówiło się w Ząbkach od dziesięcioleci, a który dziś służy wielu mieszkańcom. Podobnie od lat mówiło się o szkole
średniej w Ząbkach. Organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne jest zwykle
powiat. Czy to jest dobry czas, aby taka
szkoła u nas już powstała?
W ostatnich latach w Ząbkach widoczny
jest systematyczny rozwój zarówno pod
względem urbanizacyjnym, jak i demograficznym. Do miasta przeprowadzają się małżeństwa z dziećmi, które potrzebują miejsc
w placówkach oświatowych. Samorządowcy
muszą wychodzić naprzeciw tym problemom. Taka placówka jest potrzebna w naszym mieście.
Dzięki aktywności powiatu zwiększa
się również wachlarz ważnych imprez
o charakterze kulturalnym czy patriotycznym.
Czego mieszkańcy mogą spodziewać się
w najbliższym czasie?
W Ząbkach w najbliższym czasie możemy
spodziewać się wspaniałego koncertu symfonicznego z okazji kanonizacji Jana Pawła II
w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Zapraszam wszystkich na ten koncert 25 kwietnia po mszy wieczornej, czyli około godziny
19.00. Takiego koncertu w Ząbkach jeszcze
nie było.
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Oczywiście jak co roku największym wydarzeniem w naszym powiecie będą obchody
94 rocznicy „ Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia
w Ossowie. To bardzo ważne spotkanie, gromadzi wielu gości nie tylko z powiatu, ale
także z całej Polski. Pod koniec sierpnia będziemy także organizowali dożynki Diecezjalno-powiatowo-gminne na terenie gminy
Klembów, na które serdecznie zapraszam całymi rodzinami.
Jak Pan podsumuje funkcjonowanie
powiatowej karty rodziny TAKrodzina.pl?
Bardzo dobrze, nasz program polityki
prorodzinnej TAKrodzina.pl podany został

za wzorcowy dla powiatów w poradniku
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do
programu przystąpiło już 7 gmin z powiatu.
Muszę przyznać, że tu Ząbki też są liderem
i otrzymały od powiatu największą dotację
na realizację tego zadania. Powiat dotuje bowiem 40% kosztów zniżek udzielanych rodzinom wielodzietnym, czyli tym, w których
wychowuje się troje lub więcej dzieci. To
oznacza, że miasto dba o los rodzin. Z sentymentem przypomnieć należy, że Ząbki są
prekursorem polityki prorodzinnej w Polsce.
Już ponad 20 lat temu istniało w Ząbkach tzw.
samorządowe becikowe. Pomoc rodzinom,
szczególnie wychowującym dzieci jest bardzo ważna, a samo posiadanie dzieci staje się

LIV sesja
Rady Miasta Ząbki
3 kwietnia odbyło się 54 posiedzenie Rady Miasta Ząbki, podczas którego podjęto następujące uchwały:
– w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
lub lokalu socjalnego (x3)
– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
– w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania„ na lata 2014–2020
– w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
– w sprawie Programu ochrony środowiska dla Miasta Ząbki na lata
2014–2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 r.
– zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na budowę ronda
na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej
w Ząbkach
– zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu
pomocy społecznej Powiatowa Karta TAKrodzina.pl
– w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
– w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz
rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki
– zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi
powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda
na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do
ul. Szpitalnej
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Ząbki na lata 2014-2021
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
2014
– zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej miasta Ząbki (www.zabki.pl), baner BIP, zakładka prawo miejscowe.

w dzisiejszych czasach zapaści demograficznej przejawem patriotyzmu.
Powiat Wołomiński został ostatnio nominowany do nagrody Euro Symbol Polskiej Samorządności 2014. Jakie są tego przyczyny?
Faktycznie nie zabiegaliśmy o takową nominację, tym bardziej czuję się tym wyróżnieniem zaszczycony. Nominacja jest związana
z całokształtem naszych działań. Cieszymy się,
że Powiat i to co się tu pozytywnego dzieje coraz częściej jest zauważane, a często także podawane jako przykład dla innych.
Dziękuję za rozmowę.

Rozlicz swój PIT
za darmo!
– przekaż 1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
Aby skorzystać z możliwości, bezpłatnego rozliczenia PIT należy:
1. udać się do Kancelarii VATAX,
2. zadeklarować przekazanie 1% podatku na TPZ
3. przynieść deklarację rozliczeniową złożoną w roku 2013.
Pracownicy kancelarii bezpłatnie wypełnią zeznanie podatkowe
i prześlą złożoną elektronicznie deklarację do Urzędu Skarbowego.
Kancelaria Podatkowa VATAX, 05-091 Ząbki
ul. Sikorskiego 33d (wejście od ul. Stefczyka)
tel. 22 353 97 56,

Co robimy?
Zmieniamy ząbkowską rzeczywistość! Dzięki nam mieszkańcy
mogą ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas, wpływać na lokalną
społeczność i aktywnie uczestniczyć w życiu Ząbek. Wśród organizowanych przez nas przedsięwzięć można wymienić:
 Piknik ekologiczny „Segreguję – jestem eko”
 Spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące nowego
systemu odbioru odpadów komunalnych
 Petycję w sprawie zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 199
 Akcję promocyjną „100 placów zabaw na 100-lecie Nivea”. Dzięki
wspólnemu wysiłkowi mieszkańców w naszym Parku Miejskim
stanął plac zabaw dla dzieci. Przy tej okazji zostaliśmy także wyróżnieni tytułem Lokalnego Bohatera
 Zbiórki publiczne dla: pogorzelców, chorych i potrzebujących
uczniów ząbkowskich szkół
 Spotkania Ząbkowskiego Klubu Filmowego
 Konkurs fotograficzny „Ząbki w czterech porach roku”
 Turnieje w piłkę nożną i siatkówkę
 Koncert z okazji Dnia Niepodległości
Pod naszym patronatem prowadzone jest także strona: www.historiazabek.pl
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Santo Subito – koncert dla Jana Pawła II
dokończenie ze str. 1
„Santo subito – Litania do Polskich Świętych” to formy modlitwy liturgicznej silnie zakorzenionej w tradycji. Wspólne dzieło muzyka Włodzimierza Szomańskiego, wsparte tekstami Dariusza Czajkowskiego
to jedna z wielkich form oratoryjno-kantatowa tego wrocławskiego
twórcy. Do nich należą: „Missa gospels”, „Jutrznia gospels”, czy „Madonny Jana Pawła II”.
W „Santo Subito” kompozytor łączy tradycję europejskiej muzyki
klasycznej z liturgią Kościoła katolickiego i wyrazem emocjonalnym
muzyki gospel.
„Litania” złożona jest z szeregu inwokacji pochwalnych i wezwań
o łaskę dla nas i Polski. O wstawiennictwo twórcy proszą m. in.: Św. Wojciecha, Kingę Kunegundę, Jana Kantego, Andrzeja Bobolę, Alberta, Faustynę, Maksymiliana Kolbe oraz Stanisława Kostkę. Litanię kończy pieśń
„Santo Subito” będąca radosnym wezwaniem do jak najszybszego wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II.
Spirituals Singers Band – wykonuje muzykę gospel, standardy
muzyki jazzowej i rozrywkowej oraz kolędy. Grupa powstała we
Wrocławiu pod przewodnictwem kompozytora i aranżera Włodzimierza Szomańskiego. Prezentuje jedyne w swoim rodzaju wykonania
a capella. Wysoki poziom solistów prezentują: Włodzimierz Szomański,
Agata Pińczuk-Burdzy, Marta Raczak-Idczak, Aleksandra Sozańska-Kut,
Marek Dygdała i Artur Stężała.
Muzycy koncertowali m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech,
w Holandii, na Litwie, w Rosji i w Czechach. Byli uczestnikami festiwali: Jazz Jamboree, Złota Tarka, Festival International de Chant Choral,
Unsere Zeit, Festiwal Piosenki w Sopocie, Wratislavia Cantans oraz Międzynarodowym Festiwalu Chóralistyki Jazzowej.

Po zakończeniu koncertu w Ząbkach - owacjom nie było końca.
Spirituals Singers Band zmuszony był dwukrotnie bisować. stwarza to
nadzieję, że grupa tych utalentowanych artystów jeszcze odwiedzi nasze miasto i przyciągnie rzesze melomanów spragnionych wysokich
lotów przeżyć. A na razie pozostają niezapomniane wspomnienia
z tego pięknego koncertu.
Joanna Wysocka
foto Bogdan Śladowski

Ząbki doceniły wsparcie
Sławomira Dolińskiego
30 marca, Dolcan hucznie obchodził jubileusz 20 rocznicy objęcia
patronatem klubu sportowego Dolcan w Ząbkach. Były gratulacje,
występy i fajerwerki. Aby oficjalnie podziękować za 20 letnią współpracę, która przyczyniła się do wyrobienia rozpoznawalnej w kraju marki
i tym samym promocji miasta Ząbki, Rada Miasta Ząbki uhonorowała
grawerowanym podziękowaniem właściciela klubu Dolcan Ząbki
Sławomira Dolińskiego.
Wydarzenie to miało miejsce podczas LIV sesji Rady Miasta Ząbki
w dniu 3 kwietnia br.
Iwona Potęga

WARSZTAT
DEKARSKI
• ciecie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760
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Lokalni przedsiębiorcy z wizytą w Szwajcarii –
rozmowy o gospodarce w MOK

W

czwartek, 27 marca br. na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach odbył się niezwykły wieczór poświęcony
Szwajcarii, połączony z trzecim już spotkaniem lokalnych przedsiębiorców i wystawą prac malarskich ukazujących niezwykłe piękno tego fascynującego kraju.
Spotkanie poprowadził Adam Jaczewski witając na początku władze naszego
miasta – burmistrza Roberta Perkowskiego,
zastępcę Artura Murawskiego oraz honorowych gości: ministra Ambasady Szwajcarii w Polsce Martina Micheleta, starostę
powiatu wołomińskiego Piotra Uścińskiego,
prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego profesor Elżbietę Mączyńską-Ziemecką, profesora Józefa Jurczyszyna
– wieloletniego wykładowcę Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, prezesa Zarządu Agro-Technika S.A.- Tomasza Jankowskiego , dyrektora Promocji i Rozwoju
Agro- Technika S.A. – Janusza Dąbrowskiego,
ppor. Mariusza Godlewskiego z Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów, dyrektora ds.
projektów dziennika Gazeta Prawna – Tomasza Szurawskiego, dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat”- Jolantę Salak
a także radnych Miasta Ząbki. Powitał również członków Kapituły nagrody „Ząbkowska
Firma Roku 2013”: przewodniczącego Kapituły-Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Firmy Agro-Technika S.A Praska Giełda Spożywcza – Pana Zenona Daniłowskiego, dyrektora SK Bank Oddział w Ząbkach – Panią
Barbarę Maksimczuk, ponownie burmistrza
Ząbek Roberta Perkowskiego zasiadają-

cego w gronie Kapituły, a także przedstawicieli firm biorących udział w akcji „Zniżka
za dowód”. Prowadzący spotkanie Adam Jaczewski w kilku słowach opowiedział o Konfederacji Szwajcarskiej, o jej preferencjach
politycznych i gospodarczych oraz przybliżył
publiczności historię hymnu, którego wszyscy wysłuchali z szacunkiem stojąc. Mówiąc
o zasobnej Szwajcarii powiedział, że na pozycję kraju wpływają nawet lokalne inicjatywy
samorządowe, takie jak na przykład ząbkowska akcja „Zniżka za dowód”.
Przypomniał ideę tego przedsięwzięcia,
po czym zaprosił władze naszego miasta
o wręczenie pamiątkowych grawertonów
firmom, które w ostatnim roku dołączyły
do akcji. A są nimi: Auto Serwis Kozłowski Mariusz, Centrum Medyczne LeczyMed
Małgorzata Łęczycka, Żuczek Paweł Dobrowolski, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ADAMO” Adam Olasek, Skarabeusz
Paweł Kuciak, Studio Apla Aleksandra Kalinowska, BoFoto Bogdan Śladowski, Alab
Laboratoria Sp. z o.o. Aleksandra Tomaszewska,Lights&Shadows s.c. Leszek Przyborowski, Rafał Lipiec, Instalacje Gazowo-Sanitarne
Hubert Kokoszko, Salon ŻiŻi Marta Gałecka,
Strefa Zdrowia i Urody Kinga Owczarczyk,
Biuro Usług Księgowych Iwona Sitkowska,

Manual- Med Przemysław Brzeziński, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Aleksandra Kask, Niepubliczny Punkt przedszkolny
„Tajemnicza Wyspa” Jadwiga Czerederecka,
Akademia Urody Agnieszka Sasin, Sepoint
Sebastian Pogorzelski, Warszawska Grupa
Graficzna Krystian Wysocki, Wojadżo Magdalena El Ghamari.
Potem przyszedł czas na przyznanie statuetek dla najdynamiczniej rozwijających się
instytucji w naszym mieście. Kapituła nagrody
„Ząbkowska Firma Roku 2013” wręczyła statuetki firmom: JW CONSTRUCTION HOLDING
S.A., PRZEDSIĘBIORSTWU BUDOWLANO-HANDLOWEMU „ GÓR-PIS” SPÓŁKA JAWNA
PAWEŁ GÓRAL I WSPÓLNICY, FIRMIE MATEUS,
POLSKIEJ IZBIE MAKARONU, oraz FIRMIE „AS
MAGIC” Sp. z o.o.
Po uroczystościach wręczenia nagród na
scenie ząbkowskiego MOK-u pojawił się znakomity wokalista Jakub Wocial, który zaśpiewał wiązankę arii i pieśni z najpiękniejszych
musicali świata. Punktem kulminacyjnym
spotkania był wykład o gospodarce przygotowany przez Prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego panią profesor Elżbietę Mączyńską- Ziemecką.
Po arcyciekawej prelekcji prowadzący
wieczór Adam Jaczewski przytoczył słu-
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chaczom kilka ciekawostek, które możemy
zaobserwować podczas pobytu w Szwajcarii. Dowiedzieliśmy się, że Szwajcarzy są
uśmiechnięci i niezwykle życzliwi, szwajcarski obyczaj każe pozdrowić właściciela po
wejściu do sklepu, baru czy kawiarni, a wychodząc, wypada się pożegnać, że Szwajcarzy należą do ludzi punktualnych i oczekują
tego samego od innych a tradycją jest, że
przy stole goście czekają, aż gospodarz wygłosi toast. Ciekawostką było również to, że
za tradycję w Szwajcarii uznać można produkcję sera i czekolady, a produkcja serów
jest narodowym przemysłem tego kraju.
Dwie najbardziej znane tradycyjne potrawy
szwajcarskie z sera to raclette i fondue. Nie
zabrakło też opowieści o szwajcarskim jodłowaniu i tradycjach mieszkańców wyżynnych
rejonów Alp.
Ponieważ większość Szwajcarów chodzi
wcześnie spać, więc nie wypada przedłużać
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wieczornych wizyt. Prowadzący spotkanie
zręcznie zatem podążył do finału, zapowiadając ponownie występ Jakuba Wociala. Na
zakończenie spotkania zostały wręczone
nagrody i wyróżnienia dla najlepszych prac
malarskich w konkursie „Krajobrazy Szwajcarii”. Dwa najwyżej ocenione obrazy jako
upominek trafiły do rąk Ministra Ambasady
Szwajcarii Pana Michela Micheleta oraz Pani
Prezes polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbiety Mączyńskiej-Ziemeckiej.
Publiczność została zaproszona do obejrzenia prac malarskich uczestników pracowni
plastycznej MOK działającej pod kierunkiem Bogusławy Ołowskiej. Przy wyjściu
goście otrzymali upominek w postaci płyty
poświęconej twórczości Friedricha Durrenmatta i Andreasa Vollenweidera – wybitnych
przedstawicieli szwajcarskiej dramaturgii
i muzyki współczesnej. Wydarzenie to na
długo pozostanie w pamięci.

www.zabki.pl
Nagrody i wyróżnienia w konkursie malarskim otrzymali:
I miejsce – Ewa Piekarz
II miejsce – Anna Siekierko
III
– Reginald Blicharz
III
– Elżbieta Sitarska
Wyróżnienia:
1. Arkadiusz Janion
2. Elżbieta Ziembicka
3. Ewa Karkowska
4. Ola Majchrowicz
5. Marlena Orlińska
6. Bożena Ptaszkowska
7. Teresa Woluszko
8. Elżbieta Zielińska
9. Kinga Czaplicka
10. Ola Pułtorak
11. Elżbieta Frączyk

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski

www.zabki.pl
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Czas Nadziei czyli V Edycja „A My do Betlejem”
(zorganizowana przez Fundację AND I AM UP we współpracy z Teatrem Rampa na Targówku)

W

alka o zwycięstwo w trudniejszych niż zazwyczaj warunkach, to nie tylko realia Soczi 2014, również V Edycji „A MY DO BETLEJEM”. Polacy brawurowo wywalczyli sześć olimpijskich medali, w tym Justyna Kowalczyk, nasza „Złota dziewczyna”. Wielki sukces jest zawsze precyzyjną mieszanką ciężkiej walki, pracy, bólu i nadziei. Nie byłoby naszego kolejnego zwycięstwa bez zwycięskiej
„Drużyny”, która w tym sezonie powiększyła się o nowych, szlachetnych darczyńców, „Wielkich o wielkim sercu”, m.in. z Ząbek.
Zaskakujący finał V Edycji „A MY DO BETLEJEM” był wypadkową ostrej walki
od samego „startu” oraz determinacji i szlachetności „Wielkich o wielkim sercu”- wspaniałych ludzi, na co dzień ciężko walczących w dobie kryzysu, przedstawicieli ząbkowskich, wołomińskich i warszawskich firm oraz instytucji, które
po raz kolejny dzielą się sercem i „chlebem” z niepełnosprawnymi dziećmi, na
trasie najważniejszego „biegu olimpijskiego” zwanego życiem.

Wielki Team pierwszej polskiej fundacji, działającej na rzecz dzieci z zespołem Downa, jak co roku, zaskakuje wspaniałomyślnym gestem i wielkim
zaangażowaniem w pomoc niepełnosprawnym dzieciom. Rokrocznie działają w nim bez zarzutu :
 Firma Autopoland Fiat MIR-CAR z siedzibą w Markach
 Firma MATEUS z Warszawy
 Firma budowlana GÓR-PIS z siedzibą w Ząbkach
 Firma AUTO-MICHAŁOWSKI z Radzymińskiej 158
 Firma PRO-SYSTEM RP z Ząbek
 KDH z ul. Radzymińskiej
 Firma ORCHIDEA z Zielonki
 PRAKTIKER z Ząbek
 API MARKET z ul. Szwoleżerów w Ząbkach
 Szkoła HELEN DORON i English Language Workshop w Ząbkach
 Kwiaciarnia LOTOS z Ząbek, usytuowana przy ul. Piłsudskiego 1

 Drukarnia BENEDYSIUK w Ząbkach, na ul. Lisa Kuli 1
 Pracownia MONI ART. Pani Moniki Halickiej
 „KSIĘGARNIA ORLA” Piotra Orłowskiego z Ząbek
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego i Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego – Pan Konrad Rytel-darczyńca indywidualny
Pani Ewa Krawczyk-darczyńca indywidualny
Radna Miasta Ząbki – Pani Agnieszka Gmitrzuk-darczyńca indywidualny.
Pani Marzenna Tyszkiewicz – wsparcie kampanii banerowej
Pan Paweł Góral-wsparcie kampanii banerowej
„Dobry człowiek jest gwiazdą dla tych, którzy nie mogą znaleźć światła”,
powiedział Phil Bosmans. Podopieczni fundacji AND I AM UP dostali w darze
rozgwieżdżone niebo i żadna „noc” im nie grozi.

Do wspaniałego grona „Wielkich o wielkim sercu” dołączyli w tej edycji: „Księgarnia Orla” Piotra Orłowskiego z Ząbek; ząbkowska, rodzinna firma
DOMAR z ul. Kołłątaja, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach
Sp. z o.o., „Piotr i Paweł Wschód” Sp. z o.o.; Katarzyna i Piotr Czublunowie –
darczyńcy indywidualni oraz przedstawiciel władz dzielnicy Rembertów – wiceburmistrz Józef Melak, który brawurowo wylicytował płytę znanej polskiej
piosenkarki-pani Alicji Majewskiej, za niebagatelną sumę 1600 zł,do której
w romantycznym geście dołożył wylicytowany tego samego wieczoru srebrny pierścień, w darze dla ukochanej małżonki. Państwo Melakowie – rodzice
i dziadkowie sporej gromadki, „od zawsze” wiedzą, że najważniejsze w życiu
jest serce, szczególnie dla tych, którzy go najbardziej potrzebują.

Miejsce
na Twoją
reklamę
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Partnerska współpraca z fundacją Prezes Joanny Wiecińskiej „Kręgosłup
w działaniu” to m.in. część długofalowego projektu nawiązania współpracy
z innymi fundacjami, które chciałyby wziąć czynny udział w opracowaniu nowych standardów opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w Polsce i oficjalnie
poprzeć projekt reaktywacji Poradni dla Dzieci z zespołem Downa. Bezinteresowną pracę pani Prezes i wspaniałej graficzki komputerowej – Katarzyny
Rolbieckiej, nad nowym projektem kampanii medialnej, z udziałem znanych
gwiazd estrady i naszych wspaniałych podopiecznych z dodatkowym chromosomem, można było podziwiać na bilbordach firmy STROER, nowego patrona
medialnego, wspierającego projekt podniesienia polskich standardów opieki
nad dziećmi z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami, do obowiązujących europejskich.
Patronaty medialne podjęły jak zwykle współpracujące z fundacją podmioty: w tym Wołomińskie Radio Fama, szczególnie interesujące się losem
niepełnosprawnych dzieci, portal kobiecy obiecującej dziennikarki modowej
– www.dailytips.pl, „Wieści Podwarszawskie”, „Życie Powiatu na Mazowszu”,
ząbkowska gazeta samorządowa „Co słychać?” oraz „My Wołomin – Moje Miasto” i inne lokalne gazety.
V Edycja „A MY DO BETLEJEM” miała szczególny, finalny przebieg, chociaż
„czas wielkich wzruszeń i nadziei” rozpoczął się oficjalnie od spotkania z Dyrekcją Teatru Rampa na Targówku, najważniejszym partnerem fundacji, oficjalnym współorganizatorem kolejnych edycji charytatywnej Gali, Honorowym
Patronem projektu Reaktywacji Poradni dla Dzieci z zespołem Downa i gorącym zwolennikiem usprawnienia w tym zakresie opieki medycznej w Polsce.
Imprezę jak zwykle poprowadził wspaniały aktor teatralny i filmowy, zaangażowany od lat w akcje pomocowe i kulturalno-oświatowe na rzecz niepełnosprawnych dzieci – niezastąpiony Maciej Gąsiorek. Tegoroczny projekt
z wielkim zaangażowaniem wsparły również znane gwiazdy estrady: popularna piosenkarka Alicja Majewska oraz wspaniały muzyk z MOZART GROUP,
Pan Bolesław Błaszczyk z córką Barbarą.
Gala, opatrzona honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka – Pana
Marka Michalaka, była szczególnym, bo i przedświątecznym spotkaniem, w duchu
przyjaźni, radości i miłości,
który unosił się m.in. nad
główkami rozemocjonowanych i rozbawionych dzieci oraz ich zaangażowanych
rodziców. Fantastyczna zabawa, ogromne wzruszenia i śmiech radości złożyły
w jedną całość ten szczególny wieczór, za sprawą wspaniałych aktorów i wszystkich pracowników Teatru Rampa oraz cudownych
gości, prawdziwych Przyjaciół niepełnosprawnych dzieci, ludzi o szlachetnej
głębi i niesamowitym poczuciu humoru.
Przerwa artystyczna przebiegała smacznie i nastrojowo: pyszne i jak zwykle
wypieczone od serca ciasta, ufundowała znana ząbkowska cukiernia rodzinna
z ul. Batorego, których przyjemna degustacja odbywała się przy nastrojowym
koncercie polskich kolęd znakomitego kwartetu smyczkowego „Primo Incontro” Warszawskiej Opery Kameralnej. Twórcza pasja nietuzinkowych artystów
przydała uroczystego charakteru serdecznym podziękowaniom obecnym sponsorom, którym wręczono tradycyjnie, piękne, świąteczne stroiki, ufundowane
przez ząbkowską kwiaciarnię „LOTOS”.
Łzy wzruszenia i uniesienie towarzyszyły zarówno podziękowaniom dla
Szanownej Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej, która przekazała na aukcję charytatywną m.in. niezwykle
elegancki album kulinarny, wylicytowany przez
Państwa Marzennę i Piotra Tyszkiewczów za rekordową sumę 2 tys. zł,
jak i pożegnaniom odchodzących w świąteczny czas wyjątkowych
Gości, którzy po raz kolejny w szlachetnych
zmaganiach aukcyjnych
wsparli niepełnosprawne dzieci, angażując odważnie dobrą wolę i serce, najpiękniejszy prezent poprzedzający „gwiazdkę”.
„Niebo zaczyna się na ziemi. Tam, gdzie ludzie stają się przyjaciółmi, a dobroć jest przekazywana (…) Odrobina miłości jest zdolna uzdrowić człowieka
i przywrócić utraconą nadzieję.”
„Im więcej ludzi, tym trudniej znaleźć człowieka” – ta perełka wśród złotych
myśli, z tomiku sentencji filozoficznych ks. Sedlaka, jest na szczęście obca naszemu ostatniemu doświadczeniu. Fundacja AND I AM UP serdecznie dziękuje
za pomoc i wsparcie zbiórki charytatywnej wszystkim „Wielkim o wielkim sercu”, w tym osobom:: Pani Zuzannie Żylińskiej z Warszawy – z Pracowni Biżuterii
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Ceramicznej; Pani Sylwii, właścicielce sklepu
„Sylwia – złota i srebrna
biżuteria” – KDH Ząbki;
Panu Piotrowi Bobrowskiemu, właścicielowi
sklepu „Artykuły sportowe” – KDH Ząbki; Pani Monice, właścicielce
butiku KDH Ząbki; Właścicielowi firmy „Sun-Box” – studyjne lampy
błyskowe w Warszawie;
wspierającej nas od lat
Pani Monice Halickiej„Biżuteria ręcznie robiona”; Wspaniałej Pani
Wioletcie, właścicielce ząbkowskiego przedszkola „Tajemnicza Wyspa”; Pani Jadwidze Cegielskiej i innym Radnym Dzielnicy Rembertów za osobiste zaangażowanie w projekt reaktywacji Poradni dla Dzieci z zespołem Downa; Dyrektor
LI LO- Pani Małgorzacie Orzeszek, za przekazanie pysznego ciasta i życzliwe zainteresowanie projektem; Pani Hannie Husajdzie, Bożenie Wilanowskiej, Katarzynie Hys i innym niezastąpionym wolontariuszkom i wolontariuszom z Ząbek
i Warszawy; Panu Wojciechowi Polkowskiemu oraz Panu Robertowi Świątkiewiczowi, obecnemu na Gali wraz z Rodziną; Pani Agnieszce Gmitrzuk, Pani Zofii
Dąbrowskiej, Panu Pawłowi Pobożemu – Radnym Miasta Ząbki; Pani Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach, Jolancie Salak, za przekazanie przepięknych pocztówek świątecznych, wykonanych przez dzieci na rzecz fundacji
i osobisty udział; Pracownikom oraz Pani Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Ząbkach, Romualdzie Lizak, za finansowe wsparcie zbiórki i osobiste zaangażowanie, Pracownikom Apteki „Bajkowej”; Państwu Izabeli i Romanowi Marszał oraz Państwu Orłowskim z Ząbek za prezenty aukcyjne i zabawki
dla niepełnosprawnych dzieci z zespołem Downa; Dyrekcji i kierownictwu
Praktiker-Ząbki; Pani Annie Krasowskiej z Zespołu Szkół Muzycznych na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie; Panu Romanowi Piaskowskiemu – Prezesowi Zarządu „Piotr i Paweł
Wschód” Sp. z o.o.
oraz Kierownictwu sklepu „Piotr
i Paweł” na Targówku za ufundowanie wspaniałych
paczek dla niepełnosprawnych
dzieci z zespołem
Downa; Pani Grażynie Urbańskiej
z Urzędu Marszałkowskiego, życzliwie wspierającej
działalność fundacji; Kierownictwu
API MARKET w Ząbkach: Paniom Aleksandrze Gontarczyk i Barbarze Zasłonce
oraz pracownikom sklepu, za szczególne zaangażowanie i liczną, coroczną reprezentację na grudniowym wydarzeniu kulturalnym; Wspaniałemu Dyrektorowi Teatru Rampa-Panu Witoldowi Olejarzowi, Dyrektorowi ds. Marketingu
– Panu Danielowi Wójtowiczowi, niezwykle otwartemu na potrzeby niepełnosprawnych dzieci, fantastycznym aktorom i wszystkim pracownikom Teatru
Rampa na Targówku; Panu Piotrowi Wilkowi ze współpracującej z fundacją
Agencji Fotograficznej, za upamiętnienie najbardziej emocjonujących chwil
oraz uchwycenie w kadrze „Wielkich o wielkim sercu”, szlachetnych, nietuzinkowych ludzi, którzy pomagają niepełnosprawnym dzieciom.
Najważniejsza informacja
na koniec: dzięki naszym wspaniałym i niezwykle hojnym darczyńcom, część uzyskanej sumy
z V Edycji naszego wydarzenia kulturalnego została przekazana na indywidualne konta
podopiecznych fundacji, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację dzieci z zespołem Downa.
Są wśród nas ludzie, którzy widzą
niepełnosprawne dzieci i wsłuchują się w ich serca, rozumiejąc,
że to one przywracają światu głęboką wrażliwość, wyzwalają bezinteresowną
miłość i piękno wszystkiego, co żyje.
Podsumowując V Edycję, dziękujemy za wielkie serce i „dzielenie się”
w chrześcijańskim duchu miłości. „Istnieją jeszcze anioły wśród nas. Czynią
cuda, sami o tym nie wiedząc.”
„Serce za serce”
Joanna Dąbrowska
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Magiczna podróż
Skrzatów

G

dzie leży Maroko? Jak mieszkają marokańskie dzieci? Czy
można jeździć na snowboardzie po piasku Sahary? Na te,
oraz inne, równie intrygujące pytania, odpowiedź usłyszeli nasi
wychowankowie oraz Pani Dyrektor Jolanta Salak i Vice Dyrektor Agnieszka Neuff, które zaszczyciły nas swą obecnością.
Spotkanie odbyło się w Publicznym Przedszkolu nr 3 „SKRZAT”.
Państwo Czapliccy, rodzice Oli w ramach cyklu spotkań „Rodzic w roli
eksperta”, zabrali nas na wyprawę do pięknego i magicznego kraju Północnej Afryki. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały niesamowitych
historii o Maroko. Uzupełnieniem opowieści Pani Kasi i Pana Michała
była prezentacja zawierająca zdjęcia z egzotycznych miejsc: gór Atlas,
Casablanki, Marrakeszu, Pustyni Sahary. Przedszkolaki mogły poznać
niezwykłą architekturę Królestwa Marokańskiego, zobaczyć jak wyglądają miasta i ulice, podziwiać zabytki np. jeden z największych meczetów świata – słynny Meczet Hassana II, Pałac Królewski w Rabacie,
czy największe wydmy piaskowe w miejscowości Merzouga. Podczas
prezentacji przenieśliśmy się na chwilę na marokańskie wesele, aby
lepiej poznać obyczaje Berberów i podziwiać liczne, pięknie zdobione
suknie panny młodej. Państwo Czapliccy fascynująco opowiadali o kulturze oraz o tradycjach Maroka, a przywiezione pamiątki można było
obejrzeć i dotknąć, jak choćby pustynny piasek, tradycyjne naczynia,
a piękne, barwne stroje przymierzyć. Pani Kasia upiekła pyszne ciasteczka marokańskie, a Pan Michał częstował aromatyczną herbatą.
Całe spotkanie umilała nam niezwykła muzyka charakterystyczna dla
tego kraju. Nasza magiczna podróż dobiegła końca, ale być może któregoś z naszych przedszkolaków zainspiruje do odwiedzenia tego fascynującego miejsca, czy też do poznawania świata.
Ewa Macuba

Przedszkolaki
z Pinokia na Olimpiadzie
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marca przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pinokio” już po raz drugi zmierzyłysię z drużynami z Polski, Niemiec, Ukrainy i Chin biorąc udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności – DESTINATION IMAGINATION.

Program Destination Imagination znany jest na całym świecie.
Uczy młodzież nauki kreatywnego myślenia, przyczynia się do rozwoju
zdolności i umiejętności, inspiruje, ale przede wszystkim skupia się na
pracy w grupie. W wyzwaniach biorą udział drużyny pod opieką swoich trenerów, z którymi już kilka miesięcy wcześniej zaczynają przygotowywać się do tego niezwykłego wydarzenia.
W tym roku Nasza przedszkolna drużyna zmierzyła się z Wyzwaniem Wschodzących Gwiazd „Ale Cyrk!”. Dzieci zaprezentowały występ, w którego przygotowanie musiały włożyć bardzo dużo energii
i serca, a był to projekt poetycko-teatralno-muzyczny pt.,, Kosmiczni
cyrkowcy”. Dzięki swojej pomysłowości, współpracy, wytrwałości
i chęci działania nasze przedszkolaki otrzymały wyróżnienia w postaci dyplomów, medali oraz drobnych upominków.
W roku szkolnym 2013/2014 nasze Przedszkole uzyskało tytuł
Szkoły Odkrywców Talentów, przyznany nam przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do
odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. Ta wspaniała inicjatywa, jaką jest olimpiada kreatywności, jest nierozłącznym elementem świadczącym o tym, że poszerzamy horyzonty, rozwijamy naszą
wyobraźnię i odkrywamy talenty. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy mieli okazję zmierzyć się z równie ciekawymi wyzwaniami.
Katarzyna Szor
Nauczyciel, Przedszkole PINOKIO

Studenci US Air Force Academy w GP2
Po raz kolejny Gimnazjum nr 2 w Ząbkach gościło u siebie kadetów z Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado.
Evan, Tim, Justin, Ana, Amelia, Holly i Alexis, przebywali w Ząbkach
w ramach międzynarodowego programu „Cross Road – Młodzież na
rozdrożu”. Na spotkaniu z młodzieżą klas drugich i trzecich gimnazjum, kadeci opowiadali o zasadach rekrutacji oraz nauki w akademii.

Zwrócili uwagę na kształtowanie pozytywnych postaw wśród studentów. Młodzi adepci oprócz wytężonej nauki (głównie przedmioty ścisłe i zawodowe) uczą się odpowiedzialności, dyscypliny, uczciwości
oraz służyć innym. W Akademii studiuje około 1000 osób. Ponieważ
nie wszyscy radzą sobie z wysokimi wymaganiami, na pierwszym roku
odpada około 200 osób. Nawiązując do uczciwości, kadeci zwrócili
uwagę na sprawy związane ze ściąganiem i kłamaniem, które są podstawą do wydalenia studenta z akademii.

oprac. Iwona Potęga
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Oświata to ciągłe wyzwanie
Rozmowa z radnym Pawłem Pobożym, przewodniczącym doraźnej komisji ds. rozbudowy bazy oświatowej oraz prezesem Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjnych Miasta Ząbki.
obradująca w składzie: Paweł Poboży, Paweł Uściski,
Grzegorz Siwek, Zofia Dąbrowska, Zyta Kurowska,
Tomasz Kalata została podzielona na dwie grupy tematyczne. Jeden zespół
zajął się analizą statystyki,
oceniając na podstawie danych demograficznych, jakie
będzie zapotrzebowanie, jakie są potencjalne przyrosty liczby uczniów w danych
rocznikach. Drugi zespół dokonał przeglądu całości bazy oświatowej również pod
kątem możliwości adaptacji
różnych pomieszczeń.
Analizowaliśmy wszystRadny Paweł Poboży (pierwszy od lewej) w towarzysztwie
kie placówki oświatowe.
przedstawicieli firmy Microsoft oraz dyrektora SP3
W naszej ocenie największe
potrzeby bazy lokalowej maJeśli spojrzeć na infrastrukturę oświatową
ją w tej chwili SP3 oraz SP1.
w Ząbkach, to bez trudu można zauważyć, że
Są to szkoły w Ząbkach południowych, w ich
jest jedną z najlepszych na terenie powiatu woobwodach nastąpił największy przyrost liczby ludłomińskiego, szkoły są stosunkowo nowe, a te
ności.
starsze są wyremontowane. Do tego przy szkoRaport musiał być zweryfikowany w 2012 r.
łach funkcjonują sale gimnastyczne i boiska
Powstał załącznik dotyczący analizy danych statysportowe ze sztucznej nawierzchni. Infrastrukstycznych pochodzących z ewidencji ludności i intura oświatowa w Ząbkach jest bardzo dobrze
nych rejestrów, uzupełnionych danymi z rekrutacji
rozwinięta. Jednak nagły rozwój miasta, napływ
w szkołach i przedszkolach.
nowych mieszkańców powoduje, ze mimo barRok 2013 przyniósł kolejny wzrost liczby
dzo dobrej sytuacji potrzeby na dalszy rozwój uczniów w procesie rekrutacji, co było głównie
bazy oświatowej niepomiernie wzrosły.
wynikiem wprowadzanych reform oświatowych.
To prawda. Zaplanowanie wszelkich działań
Rozumiem, że z raportu wynika, że potrzebodnośnie oświaty jest bardzo trudne. Wynika to na jest bezwzględna rozbudowa szkoły SP3 i to
głównie z sytuacji demograficznej. W Ząbkach odw stosunkowo nieodległej perspektywie?
notowujemy nie tylko istotny przyrost naturalny
Raport wyraźnie wskazuje na potrzebę rozbuludności, ale też mamy do czynienia z wysokim podowy SP3. Potrzebna jest też budowa sali gimnaziomem migracji wewnętrznej. W Ząbkach bardzo stycznej przy SP1. Pomysł jest taki, aby w miejscu
chętnie osiedla się mnóstwo osób przyjeżdżających
starej sali gimnastycznej zbudować nowe skrzydło
z całej Polski. Dla planowania głównym źródłem inzaspakajając potrzeby sześciu klas. To jest stosunformacji jest przede wszystkim ewidencja osób zakowo najtańsze rozwiązanie, bo nie trzeba od podmeldowanych. W tej chwili mamy zameldowanych staw uzbrajać terenu itp.
ok. 30 tys. mieszkańców, a faktycznie w Ząbkach
W międzyczasie powołałem Stowarzyszenie
mieszka ponad 60 tys. osób. Liczbę dzieci, które Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjnych Miasta
będą podlegały obowiązkowi szkolnemu, można
Ząbki.
precyzyjnie określić z wyprzedzeniem jedynie na
Stowarzyszenie przyjęło na siebie w pewnym
podstawie ewidencji ludności.
sensie obowiązek promowania rozbudowy szkoSytuację dodatkowo komplikuje zmiana ustawy
ły. Raport został przekazany do marszałka wojeoświatowej, która zobowiązuje samorządy już od wództwa mazowieckiego Adama Struzika oraz do
1 września do zabezpieczenia miejsc dla 6 i 7 latków.
wicepremiera Janusza Piechocińskiego, w celu poJako przewodniczący komisji rewizyjnej mogę pokazania, że przy tak dużym obciążeniu naszego butwierdzić, że miasto corocznie, systematycznie przedżetu na oświatę nie stać nas na kolejne inwestycje
znacza znaczące środki na rozwój bazy oświatowej.
z własnych środków.
Planując inwestycje, w tym również oświatoKolejne wyzwanie inwestycyjno-edukacyjne
we miasto ma zawsze na uwadze możliwości poto Gimnazjum nr 1, które musi zostać przygotozyskania środków zewnętrznych. Jak na razie takich wane do przyjęcia „fali” wyżu demograficznego.
środków nie ma, co nie oznacza, że siedzimy z załoJest już wizja – projekt rozbudowy, przygotoważonymi rękami. Jako miasto przygotowujemy się do
na kadra, prowadzone są rozmowy z firmą, która
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3, przygotowapromocyjnie podłączy i udostępni gratis internet
ny jest już projekt. Prowadzimy też działania w celu o dużej prędkości.
zabezpieczenia miejsca pod budowę całkiem nowej
Rozumiem, że oczekiwania ze strony miaszkoły. Jako samorządowcy będziemy podejmowali sta odnośnie budynku SP3 zostały już sprecytakże inne działania, aby zapewnić miejsca dla dziezowane?
ci objętych obowiązkiem szkolnym.
Wszystko zostało rozpoczęte już w 2011 r.
W związku z dużymi wyzwaniami oświatoSzkoła przekazała Stowarzyszeniu swoją wstępną
wymi na początku kadencji została powołana
wizję. Ten wstępny projekt został przekazany po
specjalna komisja rady miasta, która miała przeuzgodnieniach do firmy LC Corp, która ostateczanalizować potrzeby ząbkowskiej oświaty oraz
nie dostarczyła go jako swój wkład w rozwój eduwypracować raport, który byłby podstawą do
kacji w Ząbkach.
dalszych działań. Pan był przewodniczącym tej
Ile dodatkowych miejsc zapewni planowakomisji, proszę powiedzieć, jakie ustalenia zona rozbudowa szkoły?
stały poczynione?
Dość dużo, bo dwa razy więcej niż obecnie.
Komisja powstała w 2011 roku, praktycznie Szkoła łącznie przewidywana jest na 1200 uczniów.
pracowała od początku tej kadencji. Komisja ta,
Będzie to budynek 3 kondygnacyjny.
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Swego rodzaju ciekawostką jest, że planowany budynek ma mieć bardzo dużą piwnicę,
która będzie miała walory użytkowe.
Faktycznie planujemy tam dość oryginalne
rozwiązanie. Ponieważ szkoła nosi imię Małego
Powstańca, nasze stowarzyszenie zaproponowało, aby zrobić tam coś w rodzaju filii Muzeum Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie wspiera
na bieżąco Izbę Pamięci. Ta piwnica, umożliwi
szkole prowadzenie ciekawych lekcji historycznych. Jej część oczywiście będzie też zapleczem
magazynowym.
W muzeum będzie można znaleźć różne ciekawe eksponaty. Już dziś na bieżąco będziemy starali
się je pozyskać.
Będzie to pierwsze tego typu muzeum szkolne
a jednocześnie tak samo nowoczesne jak jest w jego
pierwowzorze w Warszawie.
Rozumiem, że w tym roku planuje się wykonanie dokumentacji?
Dokumentacja jest już gotowa. Moim marzeniem jest, aby w tym roku na jesieni wbić pierwszy
szpadel. Mam nadzieję, że uda się wyasygnować
środki na rozpoczęcie tej rozbudowy.
W procesie edukacji równie ważne, a może
nawet ważniejsze, są bardzo dobra kadra dydaktyczna oraz wdrażanie nowych technologii
wspomagających proces edukacji. W ząbkowskich szkołach działają nowoczesne pracownie
komputerowe, wdrożony jest elektroniczny
dziennik, korzysta się z tablic interaktywnych.
Powstają w Ząbkach różne inicjatywy, które
wspierają rozwój edukacji.
Ostatnio był Pan inicjatorem wspólnego projektu z firmą Microsoft. Jak się udało zachęcić
tak duża firmę, żeby zechciała współpracować
z ząbkowską szkołą?
Jest to projekt pilotażowy realizowany, jak na
razie, w jedynej szkole w Polsce.
Jest to historia niespełna 2 letnia. Znam część
pracowników Microsoftu. W 2012 r. w trakcie spotkania z kolegami z Microsoftu dowiedziałem się,
że firma prowadzi akcję edukacyjną.
Wówczas pomyślałem sobie, że skoro w Ząbkach mamy już pewne zaplecze, to dlaczego nie
zrealizować tego projektu u nas. Na spotkaniu z kadrą kierowniczą zaproponowałem, żeby spróbować w Ząbkach. Przekonywanie trwało ok. 1,5 roku.
Pod koniec ubiegłego roku dostałem wiadomość,
że centrala w Kanadzie wyraziła zainteresowanie.
Moje wysiłki poszły w tę stronę, żeby to jak najszybciej zorganizować. Pojechałem z dyrektorem
Łukawskim na spotkanie z p. Cecylią Szymańską,
kierownikiem działu szkoleń. Potem przedstawiciele
Microsoftu odwiedzili SP3. Ostatecznie podpisano
umowę, że program pilotażowy zostanie wprowadzony. Kadra z Microsoftu była zachwycona poziomem i sposobem nauczania a także wyposażeniem.
Przedstawiciele firmy są nadal pod dużym wrażeniem tego, co zobaczyli w ząbkowskiej szkole i chcą
kontynuować współpracę.
Jest Pan prezesem stowarzyszenia, które
wspiera edukację w Ząbkach. Na czym polega
to wsparcie?
To prawda, stowarzyszenie aktywnie bierze
udział w życiu naszych placówek oświatowych.
Ostatnio przejęliśmy orkiestrę dętą. Zależy nam
na jej rozwoju.
Stowarzyszenie uczestniczy w różnych uroczystościach o charakterze szkolnym, patriotycznym
czy państwowym i działaniach wspierających jednostki edukacyjne, przekazując uzyskane środki rzeczowe darczyńców wskazanym placówkom. W tym
roku, po dwóch latach działalności stowarzyszenie
wystąpi o przekształcenie w organizację pożytku
publicznego, które umożliwi przekazania 1% podatku od rodziców naszych dzieci na komitety rodzicielskie w szkołach i przedszkolach, do których
uczęszczają. W tym miejscu pragnę jeszcze raz podziękować kadrze pedagogicznej z Publicznego
Gimnazjum nr 2, która tak licznie pomogła w powstaniu stowarzyszenia oraz z SP3 za udostępnienie
pomieszczenia na siedzibę stowarzyszenia.
Dziękuję za rozmowę.
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Wielkanocne spotkanie klubu seniora „Retro” poruszyło serca

W

zruszającym montażem słowno – muzycznym w wykonaniu
młodzieży z ząbkowskiego Gimnazjum nr 2 uczczono tegoroczne wielkanocne spotkanie ząbkowskich seniorów Klubu „Retro”.
Ten piękny spektakl zatytułowany „Ksiądz Jerzy Popiełuszko patron
młodzieży Gimnazjum nr 2 w Ząbkach” przygotowany z okazji siódmej rocznicy nadania imienia szkole, miał swoją premierę w dolnym
kościele Miłosierdzia Bożego podczas spotkania seniorów.

Kursy komputerowe
dla Seniorów w Bibliotece

Od

października 2013 r . z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach odbywają się zajęcia w ramach Kursu
Komputerowego dla Seniorów. Każdy kurs trwa 2 miesiące, w całym
cyklu nauki odbyło się już 8 jednogodzinnych spotkań. W każdym
z nich uczestniczyły 4 osoby. Udało nam się zorganizować już 3 takie
cykle. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z podstaw obsługi komputera, na temat zakładania i korzystania z poczty internetowej, obsługi edytora tekstów oraz obsługi bezpłatnego komunikatora. Kursy
ukończyło 12 osób aktywnie uczestniczących w zajęciach.
Kursanci wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat przeprowadzonych zajęć. Doceniano miłą i spokojną
atmosferę. Zapewniali, że zdobytą
wiedzę na pewno wykorzystają w najbliższej przyszłości. Nasi Seniorzy byli
chętni podążać za nową technologią,
chcieli odkrywać wirtualny świat. Byli niezwykle otwarci na zdobywanie
wiedzy – z dużym zaangażowaniem
uczestniczyli w zajęciach. Podkreślali, jak wielkie jest zapotrzebowanie na

tego typu kursy i byli niezwykle zadowoleni, że udało się je zorganizować
w naszej bibliotece.
Seniorzy to bardzo wdzięczna
grupa do nauczania, potrzebująca jednocześnie odpowiedniego podejścia
prowadzącego zajęcia. Pracownicy biblioteki przy pomocy wolontariuszki
z firmy Orange tzw. „latarnika cyfrowego” w ramach programu „Akademia
Orange dla bibliotek” sprostali zadaniu. Polegało ono głównie na stworzeniu pozytywnej atmosfery na
zajęciach, dobraniu odpowiedniego
tempa pracy oraz na motywowaniu
do działania. Osoby starsze, pracujące w takich warunkach czują się
bezpiecznie, nie wstydzą się zadawać pytań, mają pewność, że nikt ich
nie skrytykuje. Mają również wsparcie grupy i bardzo chętnie pomagają sobie nawzajem. Najważniejsze na
kursie komputerowym dla seniorów
jest zrozumienie, że osoba starsza
może nie wiedzieć rzeczy, które dla
ludzi wzrastających wraz z komputerem wydają się oczywiste. Dlatego informacje te należy przekazywać

Spektakl został przygotowany pod
czujnym okiem Anny Kozioł – instruktora
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach
oraz nauczycielek Jadwigi Żaboklickiej
(nauczyciel muzyki) i Iwony Król (nauczyciel polskiego) z gimnazjum. Dodam, że
wykonanie spektaklu zyskało uznanie widzów oklaskami na stojąco.
Na uroczystości gośćmi honorowymi byli: proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Kopczyński, burmistrz
Robert Perkowski, zastępca burmistrza
Artur Murawski oraz członkowie klubu
seniora „Retro” i gościnnie członkowie
zaprzyjaźnionego klubu seniora „Relaks”.
Ksiądz Andrzej Kopczyński w podziękowaniu za występ, m.in. powiedział, że młodzież w swoim spektaklu
trafnie ujęła i oddała to, co reprezentował swoją postawą ksiądz Jerzy.
Proboszcz Kopczyński zwrócił się do
gimnazjalistów stwierdzając, że to co
pokazali potwierdza, że ks. Jerzy Popiełuszko jest błogosławiony. Dodał, że ks.
Jerzy byłby z nich dumny i że na pewno
modli się za nich.

Burmistrz Robert Perkowski w swoim przemówieniu powiedział m.in., że
na sali są osoby, które księdza Jerzego
znały osobiście, tym mocniej odebrały
ten spektakl. Podkreślił ważną rolę, jaką pełni ks. Popiełuszko dla wszystkich,
będąc wzorem. Zaznaczył, że wzorem
dla młodzieży są także dorośli.
Na zakończenie burmistrz życzył
obecnym wszystkiego najlepszego
w związku ze zbliżającymi się Świętami
Wielkanocnymi, a młodzi aktorzy otrzymali od seniorów „słodkie podziękowania” w postaci słodyczy.

w sposób zrozumiały, ograniczać terminologię fachową, odnosić się do
porównań z życia. Celem naszego
kursu było zaszczepienie w seniorach
bakcyla komputerowego.

Ogromnie cieszy nas fakt, że Kursanci na zajęcia przychodzą z coraz
większym uśmiechem i coraz większą
wiarą w to, że nauczą się korzystać z dobrodziejstw nowoczesności.

Iwona Potęga

NIE STARZEJE SIĘ TEN
– KTO NIE MA NA TO CZASU!!!
Z takim hasłem ruszył w Ząbkach Uniwersytet Otwarty dla każdego, bez
względu na wiek czy wykształcenie. Stowarzyszenie – Powiatowy Uniwersytet
Otwarty w Wołominie, Oddział w Ząbkach, prowadził spotkania dla mieszkańców
m. Ząbki oraz okolic, w bardzo wygodnych, przystosowanych do prowadzenia
zajęć na wysokim poziomie, salach Publicznego Gimnazjum Nr 1, przy ul. Harcerskiej 9 w Ząbkach.
Dla słuchaczy Uniwersytetu został opracowany harmonogram zajęć na
Pierwszy Semestr, w którym zaplanowano wykłady z różnych dziedzin nauki, np.
turystyki, dietetyki, filozofii, nowości naukowych – koncepcji zarządzania, prawa
na co dzień, ekologii, religii, itp. Również ujęto zajęcia fakultatywne z podstawy
obsługi komputera „Autorski program wiedzy komputerowej dla osób dorosłych” oraz naukę języka angielskiego. W harmonogramie zaplanowano wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wczasy: w kwietniu – w Niedzielę Palmową wyjazd
do Sierpca, Polskie tradycje Wielkanocne, uroczysta procesja; w maju – wyjazd na
Podlasie, wycieczka (3 dni) do Berlina i Spreewald, w czerwcu – wycieczka do Pilca oraz wczasy w m. Łazy nad morzem w terminie 16.06.–28.06.2014 r.; w lipcu –
wycieczka na wodne szaleństwo, w Mszczonowie, kąpielisko źródeł termalnych.
W poniedziałki – o godzinie 1700 odbywają się zajęcia fakultatywne, we
wtorki – o godzinie 1700 odbywają się wykłady. ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH,, którzy dysponują
wolną chwilą w tych dniach, którzy pragną podwyższyć swoją wiedzę i mają coś do zaoferowania,
własną pasję czy pomysły – jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy
obywatelskie.
Więcej informacji i bezpośredni kontakt na spotkaniach uniwersyteckich – udzieli p. Jadwiga Suk
– prezes S-PUO, tel. 510-236-436
lub (22) 776-36-36, e-mail j.suk@
wp.pl
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SZÓSTKA CUP
dla Ząbkovii

W

niedzielę, 6 kwietnia 2014 roku
drużyna UKS Ząbkovia Ząbki
z rocznika 2003 i młodsze w składzie: Patrycja Bartosiewicz (bramkarka), Martyna Florczuk (kapitan),
Julia Grządkowska, Ania Kodym, Ada
Krawczyk, Oliwia Piotrowska, Milena
Prochowska, Justyna Sowa, Ola Sulisz i Klaudia Zielińska wygrała Turniej
SZÓSTKA CUP w Inowrocławiu. Nasza kapitanka została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju.

Bramki dla Ząbkovii strzeliły: Martyna Florczuk – 5 (w tym: decydującego karnego w półfinale i obydwie bramki w finale), Julia Grządkowska – 3, Justyna Sowa – 3, Oliwka Piotrowska – 1, Klaudia
Zielińska – 1, Ania Kodym – 1.
Wyniki meczy grupowych:
UKS Ząbkovia Ząbki – OKS Stomil Olsztyn II 2:0
UKS Tęcza Bydgoszcz – UKS Ząbkovia Ząbki 0:1
UKS Szóstka Inowrocław II – UKS Ząbkovia
Ząbki 0:4
Półfinał:
UKS Szóstka Inowrocław I – UKS Ząbkovia
Ząbki 3:3 (k. 2:3)
Finał:
UKS Ząbkovia Ząbki – UKS Tęcza Bydgoszcz 2:0
Trener: Marcin Wojda.
Asystentka trenera: Aleksandra Ferens
Beata Komosińska-Ferens
UKS Ząbkovia Ząbki

UKS Ząbkovia Ząbki Mistrzem Mazowsza U-12
i Wicemistrzem U-10!!!

W

środę, 26 marca 2014 roku na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy
ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie rozegrany został XIV Finał Województwa
Mazowieckiego Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii U-10
(rocznik 2004 i młodsi).
Przyjechało sześć drużyn dziewcząt. UKS Ząbkovia Ząbki wystawił dwa składy.
UKS Ząbkovia Ząbki II przegrał obydwa mecze
grupowe i ostatecznie zajął V miejsce.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki II: Zuzanna Borowiecka, Julia Drężek, Melania Gałązka, Magdalena
Kołacińska, Patrycja Kopczyńska, Weronika Lesisz, Zuzanna Łukaszewska, Adriana Markiewicz, Sandra Niewiadomska, Zofia Sobota i Helena Szatkowska.
Trener: Roman Nieborek.
UKS Ząbkovia Ząbki I w pierwszym meczu pokonał SP w Cegłowie 16:0, w drugim (z SP 9 Siedlce)
dziewczęta strzeliły 17 bramek nie tracąc żadnej,
a w półfinale pokonały reprezentację Szkoły Sióstr
Niepokalanek 5:1. Niestety w finale uległy 0:1 drużynie MUKS Praga Warszawa i ostatecznie wywalczyły
Wicemistrzostwo Mazowsza. Julia Grządkowska została Królową Strzelczyń Turnieju, a Weronika Najda
wybrana została najlepszą bramkarką.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki I: Zuzanna Bartha,
Zofia Bloch, Julia Grządkowska, Julia Kowalczyk, Weronika Najda (bramkarka), Oliwia Piotrowska (kapitan),
Milena Prochowska, Julia Rachoń, Agnieszka Stepuch,
Aleksandra Sulisz.
Trener: Marcin Wojda.
W czwartek, 27 marca 2014 roku przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie rozegrany został
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XIV Finał Województwa Mazowieckiego Turnieju
Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku w kategorii U-12 (rocznik 2002 i 2003).
UKS Ząbkovia Ząbki wystawił dwie drużyny.
Zespół UKS Ząbkovia Ząbki II grał w grupie D.
W pierwszym meczu grupowym nasze dziewczęta uległy 0:2 reprezentacji Szkoły Podstawowej
z Raszyna.
Kolejne spotkanie eliminacyjne zakończyło się
wynikiem 7:0 dla UKS Wiktoria Gielniów.
W trzecim meczu UKS Ząbkovia Ząbki II stracił
pięć bramek i przegrał 0:5 z UKS 9 Siedlce.
W ostatnim meczu eliminacyjnym nasze dziewczęta przegrały 0:7 z drużyną UKS Białobielki.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki II: Oliwia Cierpisz,
Wiktoria Kaczanowska, Kinga Kujawska, Paulina Łuka, Martyna Mozga, Marta Mrówka, Sandra Rońda,
Natalia Rożej, Sylwia Sikora, Emilka Skowron, Karolina
Ślusarz i Gabrysia Zubkowicz.
Trener: Jarosław Dobrowolski.
Zespół UKS Ząbkovia Ząbki I rywalizował w grupie C.
Pierwszy mecz z SP Nr 6 w Warszawie zakończył się zwycięstwem naszych dziewcząt 6:0 (bramki:
Ania Kodym x 3, Klaudia Zielińska x 2, Justyna Sowa).
W drugim spotkaniu eliminacyjnym drużyna
UKS Ząbkovia Ząbki uległa 0:4 zespołowi LUKS Sportowa Czwórka Radom.
Ostatnie spotkanie grupowe z reprezentacją
Szkoły Podstawowej w Stoczku nasza drużyna wygrała 8:0 (bramki: Wiktoria Żołądkiewicz x 3, Ania Kodym x 2, Zuzia Jankowska x 2, Justyna Sowa).
Nasza drużyna zajęła II miejsce w grupie C
i w ćwierćfinale grała ze zwyciężcą grupy D – UKS
Białobielki.
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem UKS Ząbkovia Ząbki 6:0 (bramki: Wiktoria Żoładkiewicz x 3,
Ania Kodym, Justyna Sowa, Klaudia Zielińska.
W półfinale z zespołem GOSiRKI Piaseczno do
przerwy prowadziliśmy 3:0. W drugiej połowie tego
meczu z powodu bolesnego urazu Patrycji musiała
nastąpić zmiana w naszej bramce (między słupkami stanęła Zuzia). Naszym dziewczętom udało się

utrzymać wynik z pierwszej połowy i zapewnić sobie grę w finale.
Na finał z MUKS Praga Warszawa do bramki wróciła Patrycja. Już w drugiej minucie spotkania mogliśmy objąć prowadzenie: niestety nasza zawodniczka
trafiła w poprzeczkę, w chwilę później wyśmienitą
okazję zmarnowała Martyna: po jej strzale piłka minimalnie minęła prawy słupek bramki. W drugiej połowie meczu znów musieliśmy wymienić bramkarza
(ból uniemożliwiał grę Patrycji i w bramce ponownie
stanęła Zuzia). Po 20 minutach spotkania było 0:0
i o zwycięstwie w Finale Województwa Mazowieckiego decydować miały rzuty karne. Do bramki wróciła
Patrycja. Jako pierwsze strzelały nasze przeciwniczki.
Po czterech seriach (u nas strzelały kolejno: Dominika Kulesza, Wiktoria Żołądkiewicz, Klaudia Zielińska
i Ania Kodym) było 4:4 i w tym momencie zawodniczka MUKS Praga Warszawa nie trafiła w bramkę, do
piłki podeszła Martyna Florczuk i precyzyjnym strzałem z lewej nogi pokonała bramkarkę z Warszawy.
Mamy Mistrzostwo Mazowsza i wystąpimy
w Finale Ogólnopolskim w dniach 30 kwietnia
– 2 maja 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie!!!
Patrycja Bartosiewicz wybrana została najlepszą bramkarką turnieju.
Skład Mistrzyń Mazowsza: Patrycja Bartosiewicz (bramkarka), Lilka Bruks, Martyna Florczuk (kapitan), Zuzia Jankowska, Ania Kodym, Ada Krawczyk,
Dominika Kulesza, Justyna Sowa, Klaudia Zielińska,
Wiktoria Żołądkiewicz.
Trener: Marcin Wojda.

OGŁOSZENIA

www.zabki.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem komunalnego lokalu użytkowego:
Położenie
nieruchomości
Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu
Nr działki

Usytuowanie
lokalu

Powierzchnia lokalu
w m²

Dopuszczalny
zakres
działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza
czynszu
netto
w zł/m²

3 Maja 14
KW WA1W/00038476

0028
14,16

I Piętro
ul. 3 Maja 14

10,65

Gabinet
lekarski

Najem

38,98

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak
największej stawki czynszu netto za 1 m2.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
w dniu 24.04.2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz.
1300 (wejście B).
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109 wew. 728, 730)

RUSZAJĄ ZAPISY
DO SZKOŁY MUZYCZNEJ
W ZĄBKACH !!!
W tym roku szkolnym rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia CONSONARE w Ząbkach. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w centrum
Ząbek, w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen.
Franciszka Kleeberga przy ul. Piłsudskiego 35 i w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Harcerskiej 9. Od nowego roku planowane jest uruchomienie kolejnych klas
instrumentalnych, by – oprócz fortepianu, śpiewu i gitary
– umożliwić naukę gry na skrzypcach, klarnecie, saksofonie
i trąbce. Przy Szkole Muzycznej CONSONARE są prowadzone także Warsztaty Muzyczne (indywidualne lekcje gry na
instrumentach z elementami teorii) i popołudniowe zajęcia Przedszkola Muzycznego.
Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 16–19
pod nr tel.: 730 752 702.
ZAPRASZAMY !!!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem komunalnego lokalu użytkowego:

Położenie nieruchomości
Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu
Nr działki

Torfowa 28
KW WA1W/00005438/6

0022
55

Usytuowanie
lokalu

Powierzchnia
lokalu
w m²

Dopuszczalny
zakres działalności

Sposób
użytkowania

Stawka
wywoławcza
czynszu
netto
w zł/m²

ul. Torfowa 28

203,15

Handel
Usługi
Działalność
nieuciążliwa

Najem

23,20

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak
największej stawki czynszu netto za 1 m2.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
w dniu 24.04.2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10
o godz. 13.30 (wejście B).
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109 wew. 728, 730)

Burmistrza Miasta Ząbki

informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z obrębu 0053,
03-29 o powierzchni 11 426 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4
Przetarg odbędzie się dnia 09.05.2014 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 175 860,00 zł.
Wadium: 300 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.05.2014 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
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok. 8 km
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa ) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy mieszkańcom Ząbek i Powiatu Wołomińskiego
najserdeczniejsze życzenia.
Niech te Święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem spędzonym
w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
Życzymy, aby upłynęły w spokoju, miłości
wiosennym nastroju, radości
oraz wesołego „Alleluja”.

Wojciech Gut
Przewodniczący
Rady Miasta Ząbki

Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3

Robert Perkowski
Burmistrz
Miasta Ząbki

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*
 MAKIJAŻ PERMANENTNY
 BOTOX
 KWAS HIALURONOWY
 MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Your Place
bądź dojazd do klienta
*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE
W DOMU CHOREGO

TEL. 609-341-418

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

TAJEMNICZA WYSPA
zaprasza na darmowe zajęcia adaptacyjne
w każdą sobotę w godz. 10.00–12.00
od kwietnia do czerwca
Ząbki, ul. Harcerska 2
tel. 504 977 040

Jedyne takie przedszkole z tradycją...
Artystyczno-Językowe
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„Jagódka”

Zapisy:

ZERÓWKA

2, 3, 4 latki

TEL. 792 887 770, 792 887 771
ul. Świerkowa 6, Ząbki
www.jagodkaprzedszkole.pl
ul. Świerkowa 2, Ząbki
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