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Rusza budowa basenu

Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a
siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgroKilkanaście
lat mieszkańcy
Ząbek
madzi³a
w³adze miasta
(burmistrzowie
orazczeradkali ale
na tę
inwestycję,
aż w końcu
się. 23
ni),
tak¿e
proboszczów
trzech stało
z¹bkowskich
stycznia, kierowników
na terenie Miejskiego
Sportu
parafii,
jednostek Ośrodka
organizacyjnych
miasta
oraz
zaproszonych
goœci. powstającym
i Rekreacji
w Ząbkach,
w największym
Uroczystość
rozpoczęto
odczytaniem fragmentu
Ewange−
obecnie
budynku
sportowym,
czyli trybunie
lii
przez burmistrza
Roberta
Perkowskiego,
następnie
wszyst−
została
podpisana
umowa
na wykonanie
drugiego
kich
gości
powitał
przewodniczący
rady
miasta
Krzysztof
podobnej wielkości obiektu – pływalni miejskiej.
Bławdziewicz,
zapowiadając
również
niezwykleMOSiR-u,
bogaty pro−
Obiekt powstanie
również
na terenie
gram
artystyczny.
W
pierwszej
części
wystąpili
uczniowie
a zostanie zlokalizowany w pobliżu ul. ks. Skorup-

ki. Umowa została podpisana przez burmistrza
Roberta Perkowskiego oraz Wiesława Milcarza,
prezesa kieleckiej firmy Condite, która wygrała
przetarg na budowę tego obiektu. W uroczystości
tej udział wzięli także wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski oraz
starosta wołomiński Piotr Uściński.
Podczas zorganizowanej konferencji prasowej
inwestycja została szczegółowo omówiona przez kierownika referatu inwestycyjnego Arkadiusza Powierżę,
który od samego początku uczestniczył we wszystkich
dotychczasowych etapach całego procesu inwestycyjnego.

Dokończenie str. 6-7

SP2, którzy wystawili kila scenek ro−
dzajowych przeplatanych występami
muzycznymi. Program artystyczny
przygotowała klasa III A pod kierun−
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
Koszty całkowite
budowy
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.
Na
zakończenie, z koncertem
kolęd
basenu
wyniosą
ponad
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
z czego dofinansowanie unijne wyniesie niemal
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.

21 mln zł,

13,5 mln zł.

Dokończenie str. 8
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Miejsko-parafialny Chór Cantores Misericodriae
zachęca i zaprasza osoby śpiewające
do wspólnego muzykowania.
Próby chóru odbywają się w każdy
poniedziałek od godz. 19:00 do 21:00
Przesłuchania do chóru odbywają się w każdy
poniedziałek o godz. 18:45.
Kontakt:
Dyrygent: Zbigniew Szablewski 22 722 73 89
Prezes Chóru: Agata Kajak 504 922 716
www.cantores-misericordiae.art.pl
cantoresmisericordiae@gmail.com

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ząbkach

I Proboszczowski Bal
Karnawałowy
Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
organizuje
I Proboszczowski Bal Karnawałowy
w ostatnią sobotę karnawału, 18 lutego,
w sali widowiskowej dolnego kościoła.
Bal rozpocznie Uroczysta Msza Święta
o godz. 19.00 w górnym kościele,
a następnie wspólną zabawę poprzedzi polonez
w sali widowiskowej dolnego kościoła.
Przewidywana liczba uczestników
to maksymalnie 150 osób.

Koszt 100 zł od osoby.
Zapisy w zakrystii.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Ząbkach oraz Gimnazjum nr 1 w Ząbkach

zapraszają na

zaprasza na

Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców
rocznika 2004 i młodszych,
który odbędzie się w dniu 04.02.2012 r.
w hali sportowej Gimnazjum nr 2
w Ząbkach przy ul. Batorego 37.
Turniej, w którym weźmie udział 8 drużyn
rozpocznie się o godzinie 9.00, a potrwa do godziny 15.00.
Oprócz gospodarzy z Ząbek udział w turnieju wezmą zespoły:
A.P.N. Ostrołęka, Victoria Kobyłka, Huragan Wołomin, Znicz
Pruszków, G.K.P. Targówek, Pioruny Warszawa i A.P. Brychczy.
Wszystkich kibiców zapraszamy do gorącego dopingu
rozpoczynających przygodę z piłką nożną młodych zawodników.

V turnieju tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/2012
pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki
Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w
Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9 w dniu 04.02.2012 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych:
-Szkoły Podstawowe (7-12 lat) - godz. 9.00
-Gimnazja (13-15 lat) - godz. 10.00
-Open (powyżej 16 lat) - godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju
serdecznie zapraszamy!!!

Manicure, tipsy, żel/akryl wykonam z dojazdem do domu
Joanna, tel. 609 – 988 – 253
CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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Jakie inwestycje w 2012 roku?
Rozmowa z burmistrzem Ząbek Robertem Perkowskim
Inwestycje realizowane w zeszłym roku to przede wszystkim
dokończenie budowy ulic w ramach projektów unijnych i budowa trybuny sportowej. Czego można się spodziewać w roku 2012?
Faktycznie, najważniejsze drogi wykonane w zeszłym roku to ul. 11 – go
Listopada, ul. Jana Pawła II, a także budowa głównej trybuny, czyli budynku
wielofunkcyjnego, w którym będą funkcjonowały zarówno MOSiR, jak
i MOK.Oczywiście są też drobniejsze jak choćby w postaci ul. Brzozowej.
Natomiast ten rok zostanie zdominowany przede wszystkim
przez realizację nowej inwestycji, jaką jest budowa basenu. 23 stycznia
podpisaliśmy umowę z firmą wykonawczą Condite na wybudowanie tego
basenu. Technologicznie inwestycję tę można wykonać w ciągu ok. 1,5
roku, natomiast budżetowo mamy ją zaplanowaną na 24 miesiące. Równie
dużą inwestycją, jest kontynuowana z zeszłego roku trybuna, która w czerwcu tego roku ma zostać oddana do użytkowania
Będziemy również ogłaszać kolejny przetarg na budowę tunelu pod
torami kolejowymi. Tu może być jednak mały problem. Prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze zdobyć trochę zewnętrznych środków lub
wygospodarować w ramach budżetu, aby zapewnić nam odpowiedni
wkład własny. Nadmienię, że wszystkie inwestycje, poza trybuną, są finansowane ze środków unijnych.
Wszystkie realizowane przez nas inwestycje są bardzo duże. I nawet
mimo ogromnych dotacji unijnych, wkład własny jest relatywnie wysoki.
Jednak mimo różnych trudności, warto było podjąć się tego wysiłku.
A jakie są plany władz Miasta względem bazy oświatowej?
Wszyscy mamy świadomość, że najbardziej palącym problemem jest
rozbudowa szkoły przy ul. Kościelnej w Ząbkach. Oczywiście najważniejszą
niewiadomą jest odpowiedź na pytanie skąd wziąć na to środki. O ile na poprzednie inwestycje udało się pozyskać środki unijne, to w przypadku szkoły
takich środków zewnętrznych nie mamy. Musimy więc się zmobilizować i
wygospodarować potrzebne kwoty. Inwestycja na pewno będzie kosztowała
kilka mln zł, a przed jej realizacją trzeba będzie przygotować dokumentację
budowlano - wykonawczą i uzyskać niezbędne pozwolenia, co też wymaga
odpowiedniego czasu.
Które inwestycje oświatowe mają charakter priorytetowy?
Na pierwszym miejscu na pewno jest rozbudowa szkoły przy ul.
Kościelnej Jeżeli chodzi o inne potrzeby inwestycyjno - oświatowe, to
nie są one tak palące, ale także ważne. Oczywiście można też myśleć o
powiększeniu gimnazjów czy też szkoły podstawowej nr 1, która też jest
mocno obciążona. W grę wchodzi też modernizacja przedszkoli nr 1 i 2.
Potrzeb oświatowych jest sporo, ale też bardzo dużo zostało zrobione. W poprzedniej kadencji została wybudowana nowa szkoła przy ul.
Kościelnej. Zostało oddane do użytku skrzydło gimanzjum nr 2 wraz z dużą
salą gimnastyczną. Zostały wyremontowane szkoły podstawowe nr 1 i nr 2,
zostało wybudowane przedszkole nr 3.
W poprzedniej kadencji zrobiliśmy bardzo dużo, więcej niż ktokolwiek
mógłby się spodziewać, ale jak się okazuje, w stosunku do naszych potrzeb
jest to wciąż niewystarczające.
Rozumiem, że jeśli chodzi o drogownictwo, to w tym roku w grę
wchodzi przede wszystkim budowa ul. 3 go Maja i tunelu pod torami
drogowymi?
W tym roku oprócz przetargu na tunel ogłosimy również postępowanie
przetargowe na wybór wykonawcy ul. 3- go Maja. Ponieważ inwestycja
będzie funkcjonalnie związana z tunelem drogowym, chcemy to ogłosić w
tym samym czasie, aby harmonogramy tych inwestycji skoordynować.
Mamy również kilka gotowych dokumentacji wraz z pozwoleniem na
budowę mniejszych ulic. Chcielibyśmy sukcesywnie także wykonywać te
inwestycje, aby dokumentacja nie straciła na ważności.
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W kolejce też czekają inwestycje drogowe, na które pozyskane zostały
inne środki zewnętrzne, np. od deweloperów. Myślę tu o ul. Rómmla, być
może o ul. Wiosennej czy Kołłątaja, czy ul. Różanej. Ze strony tych podmiotów jest wola, aby wykonać niektóre z tych inwestycji drogowych.
Sprawa tunelu jest skomplikowana. Urząd będzie ogłaszał już trzeci
przetarg z rzędu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Czemu tak się
dzieje?
Jest to uwarunkowane głównie względami finansowymi. Wkład własny
na tę inwestycję jest tak duży, że przy dotychczasowych przetargach i aktualizacji rynkowej wartości tego przedmiotu zamówienia nie byliśmy w stanie
wygenerować tak dużej kwoty.
Nadmienię, że w bardzo krótkim czasie skumulowały nam się trzy
gigantyczne inwestycje: trybuna główna, basen i tunel. Samorządy podobne wielkością do samorządu ząbkowskiego czy nawet większe często
nie porywały się nawet na jedną z tak dużych inwestycji. My mamy w tym
momencie ambicję, aby zrealizować aż trzy takie obiekty.
Myślę, że gdybyśmy zrobili ranking inwestycji uwzględniając wszystkie
gminy naszego powiatu, to by się okazało, że największe inwestycje realizowana są w Ząbkach. Bez wątpienia największą jest budowa tunelu o wartości
ponad 30 mln zł. Inwestycją nr 2 w powiecie jest budowa basenu za ponad
23 mln zł, a trzecią budowa trybuny za ponad 21 mln zł. Prawdopodobnie
czwartą w kolejności inwestycją kubaturową jest dopiero wołomiński basen.
Jest on piękny, nasz będzie podobny, jednak bardziej rozbudowany o
choćby podziemny parking, sale do squasha, kręgielnię.
Uwagę zwraca fakt, że te wszystkie inwestycje kubaturowe powstają
w jednym miejscu. Można powiedzieć, że w Ząbkach powstaje swego
rodzaju olbrzymie centrum sportowo-rekreacyjne?
Tak, taki był zamysł. Jest to nasze świadome działanie. Chcemy, aby w
Ząbkach pojawiały się inwestycje centrotwórcze. Chcemy scentralizować
niektóre funkcje. Wydaje się, że o wiele łatwiej będzie zapewnić atrakcje
dla całej rodziny właśnie w takim centrum, bo każdy z członków rodziny
będzie mógł znaleźć tu coś dla siebie. Skoncentrowanie wielu atrakcji w jednym miejscu powinno przynieść nam tzw. efekt synergii.
Rozumiem, że to nie jedyne obiekty, które powstaną na tym terenie?
Oczywiście. Zanim przystąpiliśmy do realizacji tych inwestycji, dokładnie przeanalizowaliśmy wszelkie możliwości, a następnie
stworzyliśmy koncepcję zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Budowę rozpoczęliśmy od największych inwestycji,
które stanowią swego rodzaju filary powstającego centrum sportoworekreacyjnego. Dopiero w dalszej kolejności będziemy uzupełniać teren
o kolejne, mniejsze obiekty.
Dziękuję za rozmowę.

www.zabki.pl
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Dlaczego Karta Mieszkańca tylko dla
zameldowanych w Ząbkach?

Karty Mieszkańca i darmowy przejazd autobusem mają
zmobilizować do meldunku w Ząbkach. Miasto utrzymuje się
z podatków swoich mieszkańców odprowadzających PIT, ale meldunek przynosi miejscowości również dodatkowe korzyści. To
właśnie od ilości zamieszkałych mieszkańców zależy m.in.: ilość
placówek Poczty Polskiej, ilość Funkcjonariuszy Policji w Ząbkach
czy subwencje (np. subwencja wyrównawcza).
Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców:
budowa dróg, basenu, rozwój komunikacji miejskiej, bazy
oświatowej i wiele innych. Ponadto miasto ponosi bardzo duże
koszty związane z utrzymaniem już istniejącej infrastruktury
(oświetlenie, szkoły, przedszkola). Do tego wszystkiego potrzebujemy jednak pieniędzy, które w naszym przypadku pochodzą
głównie z Waszych podatków. Dlatego musimy zabiegać o ich
odprowadzanie w Ząbkach oraz o meldunek. Tak naprawdę nie
stanowi to dodatkowych kosztów dla Państwa, choć wiemy, że niejednokrotnie może to być dość kłopotliwe w sfinalizowaniu.

Obecnie trwają prace nad zmodyfikowaniem systemu w taki
sposób, by karta była wyrabiana również osobom z meldunkiem tymczasowym lub tylko odprowadzającym podatek PIT
w Ząbkach. Na zmiany należy poczekać jeszcze kilka miesięcy,
gdyż:
- z pierwszym stycznia zmieniły się przepisy dotyczące
odprowadzania podatku i obowiązków w tym zakresie (np. zamiast
deklaracji NIP3 jest ZIP3).
- w tym okresie być może uda się nam przekonać więcej osób
do zameldowania, z którego Miasto ma więcej korzyści.
By jednak nie stracić szansy na kartę i darmowy przejazd
komunikacją miejską, zachęcamy do złożenia swojej deklaracji za
2011 rok, odprowadzając podatek w Ząbkach.
UM Ząbki

Kontrola radarowa w Ząbkach
Urząd Miasta Ząbki informuje, że w celu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego, na wyznaczonych odcinkach
dróg w Mieście Ząbki, od lutego bieżącego roku będzie
możliwym dokonywanie przez Straż Miejską w Ząbkach radarowego pomiaru prędkości pojazdów. Pojazdy poruszające się
z prędkością większą od przewidzianej prawem będą rejestrowane za pomocą urządzenia rejestrującego.

Kontrola prędkości pojazdów będzie dokonywana na
następujących ulicach: ul. 11-ego Listopada, ul. Batorego, ul.
Gajowa, ul. Jana Pawła II, ul. Kolejowa, ul. Kosynierów, ul.
Mickiewicza, ul. Powstańców, ul. Skrajna, ul. Sosnowa, ul. Szpitalna, ul. Szwoleżerów, ul. Wolności, ul. Zycha.

Nowy podatek od śmieci
Informujemy mieszkańców, że od 2013 roku w Ząbkach będzie
obowiązywał podatek śmieciowy, ponieważ zmiany ustawowe,
nakładają na wszystkie gminy w Polsce obowiązek wprowadzenia takiego podatku.
Podatek ten zastąpi dotychczasowy system odbierania śmieci
od mieszkańców poprzez firmy, z którymi podpisane były
umowy. Gmina w postępowaniu przetargowym będzie musiała
wybrać jednego (lub kilku) odbiorców śmieci dla wszystkich
mieszkańców na terenie miasta. W zamian za odprowadzany
podatek będą odbierane z każdej posesji nie tylko normalne,

codzienne śmieci tzw. „bytowe”, ale również wielkogabarytowe
(np. meble, opony i elektro-śmieci (np. telewizory, komputery,
odkurzacze). Rada Miasta w drodze uchwały zadecyduje o
wyborze jednej z trzech form opodatkowania:
1. liczony od liczby zamieszkujących mieszkańców,
2. liczony od powierzchni użytkowej mieszkań,
3. liczony od ilości zużytej wody.
Już niedługo, bo na przełomie lutego i marca mieszkańcy
otrzymają do skrzynek pocztowych informację o tym systemie
wraz z obowiązkową do wypełnienia deklaracją

Obowiązek odśnieżania chodników

Przypominamy wszystkim mieszkańcom-właścicielom
nieruchomości, że na podstawie art.5 pkt.1 Ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach spoczywa na nich obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika,

na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Ponadto, informuję, że za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Komendant Straży Miejskiej
Zbigniew Forysiak
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INWESTYCJE MIEJSKIE

Dokończenie ze strony nr.1

Rusza budowa
basenu

Następnie glos zabrał burmistrz Robert Perkowski, który
podziękował wicemarszałkowi za wsparcie tej inwestycji dotacją
ze środków unijnych, a staroście za pomoc w procesie uzyskania
niezbędnych pozwoleń. Podziękowania przede wszystkim zostały skierowane do pracowników urzędu, zaangażowanych w to przedsięwzięcie.
- W 2007 roku zbadaliśmy potrzeby naszych mieszkańców. Oprócz
dróg, najczęściej oczekiwaną inwestycją był basen, postrzegany jako
centrum miastotwórcze. Obecnie tworzymy wielkie centrum sportoworekreacyjne, które w jednym miejscu będzie skupiało wiele funkcji.
Dzięki odważnemu podejściu do inwestycji pobudzamy również
lokalną przedsiębiorczość – podsumował burmistrz Perkowski.
Zadowolenie z tej inwestycji wyraził także wicemarszałek
Strzałkowski.
- Zarząd województwa mazowieckiego towarzyszy temu projektowi
od samego początku. Mamy już za sobą kilka etapów proceduralnych,
niebawem rozpocznie się budowa tego obiektu. Jeszcze w tej kadencji
samorządu będziemy mieli możliwość uczestniczyć w otwarciu tego
obiektu. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie praca rady miasta Ząbki,
która wsparła burmistrza w tym procesie – powiedział wicemarszałek.
Z kolei starosta, jako mieszkaniec Ząbek przypomniał, że o basenie
Robert Perkowski mówił kilkanaście lat temu, gdy ubiegał się o mandat radnego. Dziś basen staje się rzeczywistością. Starosta zadeklarował
pełną pomoc przy realizacji tej inwestycji.
Po tej krótkiej serii przemówień nastąpiło uroczyste podpisanie
umowy.
Basen – dane techniczne
Przedmiotem inwestycji jest budynek krytej pływalni o charakterze
rekreacyjno – sportowym, wyposażony w basen pływacki o wymiarach
(25 m x 12,5 m x 1,35-2 m), basen do nauki pływania o wymiarach (6,5
m x 10,0 m), brodzik dla dzieci, basen rekreacyjny wyposażony w atrakcje tj. gejzery powietrzne, masaże karku, masaże podwodne itp. wanny
jacuzzi z hydromasażem oraz zjeżdżalnię wodną typu rurowego (dł. ok.
75 m).
Na kondygnacji podziemnej przewiduje się wielostanowiskowy parking podziemny, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia związane
z technologią basenu.
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Na kondygnacji parteru przewiduje się zespół hallu wejściowego
z kasą, szatnią ogólną, barem, zespół szatniowo- sanitarny dla
użytkowników basenu, zespół zaplecza hali basenowej oraz zespół
odnowy biologicznej wyposażony w stanowiska do opalania, saunę,
łaźnię, gabinet masażu.
Na kondygnacji pierwszego piętra przewiduje się widownię,
ogólnodostępne sanitariaty, bar, czterotorową kręgielnię, dwa boiska do
squasha z własnym zapleczem oraz zespół pomieszczeń administracji.
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w styczniu
2012 r. i swoim zakresem będzie obejmować wykonanie budynku
pływalni o następujących głównych parametrach technicznych:
•
•
•
•
•
•
•
•

ilość kondygnacji nadziemnych -2 kondygnacje
ilość kondygnacji podziemnych -1 kondygnacja
długość x szerokość - 52,35 x 37,10 m
wysokość - 11,90 m
powierzchnia zabudowy - 1994,00 m²
powierzchnia użytkowa - 5 355,88 m²
kubatura części podziemnej - 9 650 m³
kubatura części nadziemnej - 19 000 m³

W ramach tej inwestycji zostanie wykonane zagospodarowanie
terenu, a także droga w ul. Słowackiego wraz z włączeniem w drogę
wojewódzką- ul. Ks. Skorupki. Zakończenie całości robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania zaplanowane jest na grudzień
2013 r. – początek 2014 r.
Honorowi goście mieli też okazję zwiedzić powstający niemal gotowy 3-kondygancyjny obiekt, jakim jest trybuna sportowa.

Na trybunie: wiceprzewodniczacy RM Tomasz Kalata, wicemarszałek
UM Krzysztof Strzałkowski oraz birmistrz Robert Perkowski

www.zabki.pl
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Założenia inwestycji szczegółowo omówił kierownik Arkadiusz
Powierża

Burmistrz przekazuje wykonawcy podpisaną umowę

Podczas zwiedzania trybuny

Konferencję poprowadził wiceburmistrz Artur Murawski

Zmiany w ząbkowskiej PO
10 stycznia odbyło się zebranie
członków koła Platformy Obywatelskiej
RP w Ząbkach, podczas którego wybrano
nowego szefa ząbkowskich struktur PO.
Nowym przewodniczącym koła został
Tomasz Kalata, który zastąpił dotychczasowego przewodniczącego Janusza
Chibowskiego.
Tomasz Kalata – pracuje jako urzędnik
warszawskiej dzielnicy Praga Północ. Z
samorządem ząbkowskim związany jest od 2006 r., a od 2010 r. sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki. Prywatnie, ten
41 – letni samorządowiec jest szczęśliwym mężem i ojcem trzech synów
w wieku szkolnym. Pasjonuje go polityka oraz historia sportu.
To pierwsza zmiana w tym kole od początku jego istnienia. Przez
7 lat na czele koła tej partii stal Janusz Chibowski. Choć o potrzebie
zmian mówiło się już od jakiegoś czasu, to dopiero pod koniec 2011
roku, jak się okazało, większość członków ząbkowskiego koła doszła do
wniosku, aby podjąć konkretną decyzję. Złożono wniosek o odwołanie
przewodniczącego i powołanie nowego. Na najbliższym posiedzeniu,
tj. 10 stycznia br., w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością
głosów, odwołano Janusza Chibowskiego, a na stanowisko nowego
przewodniczącego powołany został Tomasz Kalata.
Nowy przewodniczący zamierza ożywić działalność koła.
– Chcę, by ząbkowskie koło Platformy Obywatelskiej RP nie istniało
tylko i wyłącznie na papierze i przebudzało się tuż przed wyborami
samorządowymi. Zamierzam skupić wokół siebie prężnie działający

zespół ludzi, którzy chcą pracować dla dobra miasta i mieszkańców.
Współpraca ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, partiami
politycznymi, stowarzyszeniami na terenie Ząbek i okolic (łącznie
z Warszawą) oraz kontakt z mieszkańcami i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego powinny być naszymi priorytetami – wylicza
przewodniczący Tomasz Kalata.
MO
Dyrektor oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w
Ząbkach serdecznie zapraszają na B a l C h a r y t a t y w n y
w dniu 11 lutego o godz. 20.00
Ze swojej strony oferujemy:
• Miłą atmosferę i wspaniałą zabawę z zespołem muzycznym
Relax p. Dariusza Dudzińskiego
• Smaczne menu: 3 dania gorące, przystawki, napoje
• Profesjonalną obsługę kelnerską
Szanowni Państwo zachęćcie do wspólnej zabawy
Znajomych, Sąsiadów oraz innych Rodziców.
Całkowity dochód z balu i aukcji prac dzieci zasili fundusz
szkolny.
Cena biletu: 160 zł od osoby
Bilety do nabycia w sekretariacie.
Inf. tel. 22 - 781-61-93 lub 513-020-634
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Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty
Pierwsza edycja konkursu fotograficznego „Ząbki w czterech
porach roku – jesień” przyniosła już rozstrzygnięcie. Spośród
prawie 50 zdjęć, autorstwa niemal 20 osób, jury wybrało 3
najciekawsze prace. Wśród laureatów znaleźli się: Piotr Majek,
Piotr Chłąd oraz Karol Majek. Uroczyste wręczenie nagród miało
miejsce podczas ostatniej sesji rady miasta.

Zdobywca II miejsca „zrobił to zdjęcie, ponieważ w niezwykły
sposób przedstawia wielkie konstrukcje w połączeniu z naturą”.

Konkurs ten zorganizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół
Ząbek, MOK w Ząbkach, UM Ząbki oraz Portal zabki24. Przedstawiciele organizatorów wchodzą w skład jury (Artur Murawski
– Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki, Grzegorz Siwek – Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, Sławomir Skotnicki – Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Piotr Strzałkowski – Redaktor Naczelny Portalu zabki24.pl, grono jurorów uzupełnia zawodowy fotograf Bogdan Śladowski).
Uczestnicy konkursu oprócz zdjęć przesyłali również ich krótkie opisy, uzasadniające dokonanego wyboru.
Zwycięskie zdjęcie w wykonaniu Piotra Majek „ukazuje
prawdziwe oblicze jesieni w Ząbkach. O tej porze roku przeważa
mrok (stąd pora robienia zdjęcia). Mrok oświetlają latarnie, idealnie się komponując ze złotą barwą klonów z Nadleśnictwa Drewnica. Droga wlotowa do Ząbek jest w tym okresie iście złotą aleją.”

Nieopodal ul. Sikorskiego
Laureat III miejsca - Karol Majek „na wysłanych przez siebie
zdjęciach chciał przedstawić miasto z nieco innej perspektywy.
Pierwsze zdjęcie – alejka Parku Miejskiego wydaje się być zapomniana, a posiada swój niepowtarzalny klimat. Drugie zdjęcie jest
wykonane nieopodal – widok w kierunku peronu stacji. Te miejsca
wybrałem jako znane większości mieszkańców, ażeby pokazać je
>>w innym świetle<<”.

Okolica ul. Szpitalnej

AUTOSERWIS

Mariusz Grabowski
-mechanika pojazdowa
- diagnostyka
komputerowa silnika
- wulkanizacja
i przechowalnia opon

Ząbki, ul. Mazowiecka 5
tel. 504 003 350;
(22) 425 70 05
www.serwis-zabki.pl
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Przy ul. Wojska Polskiego
Laureaci konkursu zostali nagrodzeni. Zwycięzca jesiennej
edycji otrzymał drukarkę fotograficzną ufundowaną przez Burmistrza Miasta Ząbki. Drugie miejsce zostało nagrodzone statywem fotograficznym oraz sprzętem audio, które zostały ufundowane przez
Portal zabki24.pl. Nagrodą za 3 miejsce była pamięć przenośna
Flash ufundowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach.
Patronat nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta Ząbki,
Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacja „And I Am Up”.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy również do
uczestnictwa w edycji zimowej (szczegóły obok).
red.
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Anna Głogowska w SP1
10 stycznia zawitała do nas wspaniała, przemiła tancerka – pani Anna Głogowska, znana z „Tańca z Gwiazdami”.
Zaprosiliśmy ją do świetlicy w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom’’.
Pani Ania przyniosła dla nas specjalne książki, z których
przeczytała nam kilka fragmentów. Następnie odpowiedziała na
mnóstwo pytań dręczących dzieci, jak np. Czy lubi Pani taniec?
Z kim tańczyła Pani w “Tańcu z gwiazdami”? Co Pani robi oprócz
tańczenia? Ile ma Pani lat?
Pani Ania wykazała się dużą cierpliwością, bo pytaniom nie
było końca.
Kolejnym punktem w programie była nauka tańca. Nasz gość
nauczył nas wyjątkowych kroków, które na długo zostaną nam w
pamięci, tym bardziej że utrwalamy je podczas zajęć w świetlicy.
Pod koniec spotkania miał miejsce najbardziej oczekiwany
przez dzieci moment - rozdawanie autografów. Jak się okazało,
wielu naszych wychowanków to wielcy fani pani Anny.
Na zakończenie dzieci wręczyły jej piękny, własnoręcznie zrobiony obraz oraz bukiet kwiatów.
Bardzo dziękujemy p. Annie Głogowskiej za przemiłą atmosferę
i wielkie serce. Mamy nadzieję, że jeszcze do nas zawita.
wychowawca świetlicy
mgr Katarzyna Dzięcioł
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Kurs grafiki komputerowej w Publicznym Przedszkolu nr 3 "Skrzat"
„Bądź nowoczesny – korzystaj z multimediów w pracy zawodowej” to projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Realizowany był od 01.01.2011 do 31.12.2011
na terenie woj. mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
Również dyrekcja i nauczyciele z naszej placówki uczestniczyli w tym projekcie, czyli w 40 - godzinnym kursie
"Grafiki komputerowej", przeprowadzonym przez firmę
"Inwes.tor", od września do listopada 2011 roku. Kurs był
nieodpłatny, a oprócz tego pozyskaliśmy środki z wynajmowania sali na ten cel.

Udział w tym szkoleniu pozwolił zdobyć nauczycielom
nowe umiejętności i poszerzyć posiadane kwalifikacje, jak
również wykorzystać zdobyte zasoby wiedzy w codziennej
pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Biorąc pod uwagę wyposażenie placówki w zestawy komputerowe z dostępem do sieci Internet w każdej sali i pracowni oraz 3 tablice multimedialne, doskonalenie umiejętności
informatycznych nauczycieli jest niezbędne.
Dorota Jankowska

Tenis stołowy – czwarta seria za nami
W sobotę, 7 stycznia 2012 r. odbył się IV turniej tenisa
stołowego z cyklu Grand Prix’2011/2012 organizowany pod
patronatem Burmistrza Miasta Ząbki wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Publiczne Gimnazjum
nr 1 w Ząbkach. Turniej rozgrywany w trzech kategoriach
wiekowych odbył się jak zwykle w hali sportowej Gimnazjum nr 1.
W najmłodszej kategorii wiekowej chłopców ze szkół
podstawowych do rywalizacji przystąpiło 7 zawodników. Po
raz czwarty najlepszym okazał się Jarosław Marciniak, który
turniej zakończył bez straty choćby jednego seta. Za nim na
drugim miejscu uplasował się Łukasz Jajko, dla którego był to
pierwszy występ w cyklu Grand Prix. W decydującym meczu
o 2 miejsce pokonał on 2:1 Daniela Dębskiego.
Jako następni do rozgrywek przystąpili przedstawiciele
szkół gimnazjalnych. W kategorii tej tym razem wystartowało
5 zawodniczek i 8 zawodników. Wśród dziewcząt swój trzeci
triumf w trzecim starcie odniosła Kinga Jezierska, która pewnie
pokonała swoje przeciwniczki, nie oddając im ani jednego
seta. Drugie miejsce zajęła Weronika Wojda, a trzecie Ewelina
Matusik. Wśród chłopców zabrakło na starcie prowadzącego
do tej pory w kategorii gimnazjów Maksymiliana Góry. Ta
absencja jak się później okazało kosztowała go utratę przodownictwa w cyklu Grand Prix. Nieobecność lidera skwapliwie wykorzystał Kamil Marzec, który dzięki zwycięstwu w
IV turnieju wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji ogólnej cyklu. Drugie miejsce zajął Adrian Winogrodzki i był to
jego najlepszy występ spośród turniejów, w których startował.
Trzecie miejsce zajął Jan Paciorek, który pojawił się po raz
pierwszy w tegorocznym cyklu rozgrywek.
Najliczniejszą grupą, która pojawiła się przy stołach w hali
Gimnazjum nr 1 była kategoria open, w której wystartowało
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25 zawodników. Trzeci raz z rzędu zwycięstwo w tej kategorii odniósł ząbkowianin Michał Celiński, na co dzień student
Akademii Obrony Narodowej, który w meczu o pierwsze
miejsce pewnie pokonał (3:0) Artura Oleksego z Wiązownej
(mecze o miejsca 1-3 odbywały się do trzech wygranych
setów). Zwycięstwo w turnieju Michał zadedykował zmarłemu
niedawno swojemu wujkowi – Robertowi Celińskiemu, na
którego pogrzeb udał się nasz triumfator prosto z turnieju.
W meczu o drugie miejsce (turniej odbywał się systemem do
dwóch porażek) wspomniany wcześniej Oleksy pokonał po
zaciętym pojedynku 3:2 Jacka Siwka. W meczu tym Oleksy
prowadził już 2:0, ale kolejne dwa sety wygrał Siwek. Niestety
w decydującym secie zabrakło nieco sił mieszkańcowi Ząbek,
który musiał uznać wyższość Oleksego, ulegając mu aż 1:11.
Kolejny turniej 4 lutego, na który wszystkich chętnych
już dziś zapraszamy.

www.zabki.pl
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Z kolędą misyjną na pomoc dzieciom w Sudanie Południowym
Podczas Mszy św. dla dzieci (27.12.2011r.) w kościele
Miłosierdzia Bożego, kolędnicy misyjni ze Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymali specjalne błogosławieństwo i uroczyste
rozesłanie na trud kolędowania w naszym mieście pod opieką
pań katechetek p. K. Węgrzynek i p. M. Chudzik.
Po raz kolejny z kolędą misyjną gościliśmy w domach wśród
życzliwych mieszkańców wielu rodzin. Dzieci nie tylko podzieliły
się radością bożonarodzeniową, lecz także przybliżyły trudne
warunki życia swoich rówieśników z Sudanu Południowego. To
właśnie dla małych mieszkańców tego kraju polscy kolędnicy zbierali w tym roku ofiary.
Dzieci z wielką radością za zgodą rodziców przychodziły na
zbiórkę, aby w kolejnych dniach wyruszyć ulicami naszego miasta.
Trud został nagrodzony przez ludzi dobrej woli, nie tylko zebranymi ofiarami (1600 zł), ale także łakociami, którymi pragniemy

podzielić się z dziećmi z domu dziecka.
Po wypełnionej misji, trochę utrudzeni kolędnicy zajadali smakowite torty, którymi zostali obdarowani w czasie kolędowania. W
światowy Dzień Misyjny 06.01.12r. –
w święto Trzech Króli – kolędnicy wzięli udział w uroczystej
Mszy św. dla dzieci. W procesji
w strojach misyjnych złożyli na Ołtarzu ofiary na misje, które
zostały ofiarowane najpierw Panu Bogu, a następnie przekazane
do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie.
Wszystkim rodzinom, które nas przyjęły oraz kolędnikom
misyjnym za wszelki trud kolędowania i pracę na rzecz misji
gorąco dziękujemy i życzymy wiele radości
i błogosławieństwa Bożego, aby Misyjne Dzieło Dzieci nieustannie się rozwijało – Szczęść Boże!
Marianna Chudzik

Wodę po prostu trzeba kochać!!!

Siku zrobione?- zrobione!, buty założone?- założone!, plecaki
na plecach- tak!, no to wyruszamy w drogę. Takimi komendami
i poleceniami rozpoczyna się cotygodniowy wyjazd, czternastoosobowej grupy ,,Motylki’’, z Publicznego Przedszkola nr 2
w Ząbkach, na zajęcia pływackie, na ulicę Namysłowską w Warszawie.
Wiele obaw i niepokoju rodziło się w głowach rodziców i wychowawców, którzy zdecydowali się wysłać swoje czteroletnie pociechy
na zajęcia pływackie. Wszystkie te troski okazały się niepotrzebne.
,,Motylki’’ kolejny raz pokazały co potrafi prawdziwy przedszkolak. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki z wielkim entuzjazmem
i radością oczekują nadejścia środowego wyjazdu, który okazuje się
nie tylko lekcją nauki pływania ale również niesamowitą zabawą. Już
sama podróż autokarem wraz ze starszymi kolegami z grupy ,,Muchomorki’’, przy śpiewie znanych piosenek okazuje się przyjemnym
wydarzeniem.
Ale to dopiero początek basenowej przygody. Największy śmiech,
pisk, okrzyki i radość pojawiają się, kiedy dzieci przekraczają próg
pływalni i przy pomocy chętnych rodziców przebierają się w szatni
i przygotowują na wejście do wody. To dzięki owocnej współpracy i
wielkiemu zaangażowaniu rodziców nasze wyjazdy przebiegają bardzo sprawnie i bez komplikacji. Przedszkolna drużyna uczestniczy
w półgodzinnych zajęciach, prowadzonych pod okiem instruktora.
Aby dzieci czuły się bardziej bezpiecznie i łatwiej przezwyciężały
swoje słabości, na pływalni przebywa razem z nimi wychowaw-

czyni grupy, która dopinguje swoich małych sportowców w wodnych
szaleństwach. Cykl zajęć rozpoczął się od oswojenia dzieci z wodą
i pokonania strachu przed wejściem do basenu, dzieci poznały
również zasady zachowania się na basenie i w szatni. Podczas ko
lejnych etapów ćwiczyły prawidłowy oddech, a następnie usprawniały
pracę nóg w pozycji poziomej. Ćwiczenia są demonstrowane przez
instruktora lub uczestników. Dzieci ciągle bawią się i uczą. Ćwiczenia
są intensywne, ciekawe oraz urozmaicone zabawami i elementami pomocniczymi jak zabawki oraz elementy do nauki pływania
np.: makarony, deski.
W zdrowym ciele zdrowy duch! Takie hasło towarzyszy naszym
przedszkolakom podczas zajęć na pływalni. Już po tych kilku
miesiącach nauki możemy wyróżnić wiele talentów, które będą
doskonalone i szlifowane. Dzieci pomimo swojego niskiego wzrostu
czują się w wodzie jak ryby i z wielkim zaangażowaniem wykonują
polecenia instruktora. Uczą się podstawowych zasad poruszania
w wodzie i doskonalą elementy różnych stylów pływackich.
Liczymy na to, że w niedługim czasie będziemy mogli pochwalić
się znaczącymi sukcesami i osiągnięciami na zawodach. Mamy nadzieje, ze już za rok wyruszymy cała grupą na basenową przygodę i
odkryjemy więcej talentów. Pływać warto uczyć dzieci w każdym
wieku, a im młodsze dziecko, tym nauka przychodzi łatwiej, bez
wysiłku.
PP2
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IV Festiwal Kolęd i Pastorałek rozstrzygnięty
Alicja Bieńkowska z Otwocka, Magda Janicka ze Słupna
i Sylwia Jurek z Iłowa w kategorii solistów oraz AVETKI
z Warszawy w kategorii zespołów – to zwycięzcy czwartej
edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Młodzież Mazowsza
u wrót stajenki”
14 stycznia 2012 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury
w Ząbkach, jury, pod przewodnictwem znakomitego piosenkarza, kompozytora i muzyka Tadeusza Woźniaka
przesłuchało piętnastu solistów i cztery zespoły, zakwalifikowane do finałowych zmagań na podstawie oceny dostarczonych
nagrań na płytach CD. Ogółem do organizatorów na festiwal
wpłynęło 35 zgłoszeń solistów i zespołów z terenu Mazowsza.
Organizatorami Festiwalu są: Kuria Biskupia WarszawskoPraska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ząbkach oraz Praska Giełda Spożywcza
– inicjator Festiwalu.
W kategorii solistów równorzędne nagrody przyznano
trzem wykonawczyniom: Alicji Bieńkowskiej z Otwocka za
wykonanie „Witaj gwiazdo złota” i „Kolędy dla nieobecnych”,
Magdzie Janickiej ze Słupna za wykonanie „Coraz bliżej świata”
i „Przekażmy sobie znak pokoju” oraz Sylwii Jurek z Iłowa za
wykonanie „Kocham Cię Jezu” i „Cudowna noc”. Warto dodać,
że dwie pierwsze solistki to także laureatki ubiegłorocznej
edycji Festiwalu.
Pragnąc docenić umiejętności większej liczby wykonawców,
jury postanowiło przyznać cztery równorzędne wyróżnienia:
Adriannie Jaźwińskiej z Otwocka, Aleksandrze Kani z Otwocka, Joannie Rolewskiej z Iłowa i Urszuli Sarnie z Ząbek.
W kategorii zespołów jury przyznało nagrodę
pięcioosobowemu zespołowi AVETKI z parafii na warszawskiej Białołęce, który zaśpiewał kolędy „Jezus Malusieńki”
i „Mizerna cicha”. Natomiast wyróżnieniem postanowiono
uhonorować chór „IL CANTO MAGNIFICAT” z warszawskiej dzielnicy Wesoła. Dwunastoosobowy chór wykonał kolędy
„Z narodzenia Pana” i „Mizerna cicha”.
Jury zwróciło uwagę na bardzo wysoki poziom artystyczny festiwalu i z uznaniem podkreśliło umiejętności poszczególnych wykonawców.
red./fot. Bogdan Śladowski

Alicja Bieńkowska z Otwocka
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Przewodniczacy Jury Tadeusz Woźniak w towarzystwie dyrektora PGS
Janusza Dabrowskiego ogłasza werdykt

Ula Sarna z Ząbek

zespół AVETKI z Warszawy
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Jurorzy z laureatami

Magda Janicka ze Słupna
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Badminton w Ząbkach coraz popularniejszy
14 stycznia, dokładnie o godzinie 9.00, w sali Gimnazjum
nr 1, przy ulicy Harcerskiej w Ząbkach rozpoczął się V Turniej
Badmintona z cyklu Grand Prix Ząbek o Puchar Burmistrza.
Termin, w którym odbywał się turniej zbiegł się niestety z terminem rozpoczęcia ferii zimowych. Istniało więc
niebezpieczeństwo, że narty wygrają z rakietką, ale nie było jednak tak źle.
W pierwszej kolejności na korty wyszli najmłodsi. Pod
nieobecność lidera Błażeja Krawczyka (który wolał narty), gry
między czterema zawodnikami były szalenie zacięte. Ostatecznie,
po wygraniu trzech meczów (wszystkie trzysetowe) zwyciężył Kamil
Kosieradzki, przed Kubą Niemirskim i Bartkiem Kaliszewiczem.
Czwarte miejsce zajął Artur Cholewski, który już niedługo dobierze
się do skóry starszym kolegom.
W kategorii klas 4-6 szkół podstawowych więcej stawiło się
chłopców. Dziewczęta niezmiennie zapraszamy do gry. Po długich
pojedynkach wygrała Kasia Wróblewska (cóż, nic nowego, jeszcze
nie znalazła mocniejszej zawodniczki w swojej kategorii), przed
robiącą ogromne postępy Weroniką Górniak i Izą Gierat.
U chłopców pierwszy był Mateusz Sadowski, który wyprzedził
Kubę Zdrojewskiego i Mateusza Całkę. Lider Jeremiasz Górniak
tym razem musiał się zadowolić najbardziej znienawidzonym
przez sportowców miejscem czwartym. Mimo czwartego miejsca
utrzymał prowadzenie w Grand Prix.
W kategorii szkół gimnazjalnych, podobnie jak w klasach 4-6,
dominuje jedna zawodniczka - Ola Rudnicka. Jeszcze ani razu nie
przegrała i tym razem też nie dała szans rywalkom, nie oddając
nawet seta. Druga była Agata Kietlińska, która mimo że późno
przystąpiła do cyklu, szybko pnie się w klasyfikacji generalnej.
Trzecie miejsce zajęła Iza Małczuk, z sąsiednich Marek.
U chłopców historyczne (bo pierwsze, ale pewnie nie ostatnie)
zwycięstwo odniósł Tomek Mądry, wyprzedzając Kubę Orzęckiego
i Patryka Rogulskiego. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi
Kuba Orzęcki przed Patrykiem i Tomkiem.
I tutaj mała prywata. A mianowicie podczas dekoracji miało
miejsce miłe dla mnie zdarzenie. Z rąk dyrektora ząbkowskiego
MOSiR-u, Jacka Romańczuka, otrzymałem piękną statuetkę w
podziękowaniu za rozwój badmintona w Ząbkach. Oczywiście nie
jest to tylko mój sukces, ale na ten rozwój wpływ miało wiele osób.
Dziękuję Jackowi Romańczukowi za zakup sprzętu, za pomalowanie boisk, zakup pucharów, lotek, nagród. Dziękuję p. Karolowi
Małolepszemu za udostępnienie i przygotowanie sali, w której
odbywają się zawody. Dziękuję p. Józefowi Doli za pomoc w organizacji oraz p. Małgorzacie Piatkowskiej i p. Jackowi Nikielowi
za współprowadzenie turniejów. Wreszcie dziękuję mojemu przyjacielowi Łukaszowi Rygało za stworzenie wzoru plakatu, który stał
się wizytówką turnieju w Ząbkach.
No i tyle prywaty, wracamy do relacji.
Po rozgrywkach kategorii gimnazjum rozegraliśmy gry
podwójne (podstawówka i gimnazja). I tu też po raz pierwszy
wygrała para Mądry/Żochowski, przed deblem Góra/Kamiński
i dziewczętami Kasią Wróblewską i Izą Gierat.
Następnie do walki stanęli zawodnicy w trzech kategoriach
open. Panie amatorki stawiły się cztery (lepiej niż poprzednio, ale
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prosimy o więcej). Wygrała grająca po raz pierwszy w Ząbkach
Iwona Łepkowska przed Ewą Gierat i Asią Mądry. W generalce prowadzi Ewa, przed Asią i Magdą Cholewską, która w tym turnieju
była czwarta.
19 zawodników rywalizowało w kategorii troszkę mniej zaawansowanych amatorów. Przybył po raz pierwszy i od razu wygrał Krzysztof Łopusiewicz, pokonując w finale lidera Irka Wróblewskiego
i coraz mocniejszego Mateusza Dąbrowskiego.
W klasyfikacji prowadzi Irek Wróblewski przed Darkiem
Gieratem i Mateuszem Dąbrowskim.
W zawodach amatorów zaawansowanych wygrał Łukasz Orzęcki
przed Piotrkiem Jerominem i grającą z chłopakami Honoratą
Nowak. Łukasz po tym zwycięstwie zajmuje w generalce drugie
miejsce, tracąc do lidera Jacka Sadrzaka już tylko 4 punkty. Trzecie
miejsce zajmuje również dzisiaj nieobecny Marcin Piekarniak.
Na deser gry podwójne open. Po trzysetowym finale pierwsze
miejsce zajęła para Łukasz Orzęcki/Marek Krawczyk przed Irkiem
Wróblewskim i Darkiem Gieratem. Trzecią pozycję zajęli Tomasz
Klawiński wraz z Krzyśkiem Tatajem.
W klasyfikacji generalnej prowadzi para Orzęcki/Krawczyk
przed parą Wróblewski/Gierat i parą Sadrzak/Piekarniak.
Za nagrody dziękuję firmom PKP CARGO SA, Pramerica
i firmie RSL, która jest też sponsorem części nagród na zakończenie
cyklu rozgrywek.
Zapraszam na kolejny turniej, który odbędzie się 11 lutego
2012 r.
Do zobaczenia!
Marek Krawczyk
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