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Wielkie święto musicalu w Ząbkach

T

akiego koncertu jeszcze w Ząbkach nie było.
W ostatnią sobotę, 20-go czerwca, o g. 20.00,
w Parku Miejskim im. Szuberta odbyła się gala
I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę „Funny
Face”. Wydarzenie poprzedziły także inne działania festiwalowe takie jak kawalkada, która
przejechała przez nasze miasto oraz uroczyste
otwarcie w salach Miejskiego Ośrodka Kultury,
podczas którego poznaliśmy twórców i Kapitułę
Festiwalu, która w sobotę rano wyłoniła grupę
finalistów koncertu galowego.

W Kapitule zasiedli wybitni twórcy polskiej kultury: Jan Szurmiej-reżyser, Adrianna
Godlewska-aktorka, piosenkarka, Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz-aktorka, pedagog
i Joanna Wysocka- główny specjalista Biura
Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu
Miasta sprawująca funkcję Sekretarza Kapituły. W sobotę już od godz. 17.00 na scenie wśród parkowej zieleni prezentowały
się zespoły ząbkowskiego MOK-u: tancerze
Studia Shock Dance, młodzi piosenkarze pod
kierunkiem Beaty Kurdy i Miejska Orkiestra
Dęta pod batutą Barbary Hijewskiej, która
przypomniała największe przeboje George’a
Gershwina- króla światowej muzyki jazzowej.
Kilka minut po 20.00 zabrzmiał sygnał Festiwalu i prowadzący koncert Ewa Tułacz wraz

dyrektorem artystycznym Markiem Wysockim
wprowadzili nas w świat magicznej i zaczarowanej krainy musicali. Oficjalnie Festiwal
otworzył burmistrz miasta Robert Perkowski
życząc finalistom sukcesów a zgromadzonej publiczności niezapomnianych wrażeń.
Na scenie zaprezentowało się dziewięcioro
uczestników z całego kraju oraz wystąpiły
gwiazdy polskich scen musicalowych: Dariusz
Kordek, stepujący tancerze studia Tap&Jazz
Dance Jiriny Nowakowskiej, Ewa Kuklińska
z baletem oraz Jolanta Mrotkówna, której
przebój „Somewhere” z „West Side Story” stał
się znakomitym finałem całego wydarzenia.
Ten 2,5 godzinny koncert to niepowtarzalny
spektakl, którego poziom artystyczny wzbudził ogromny zachwyt artystów, uczestników,

mieszkańców, sponsorów i zaproszonych gości, wśród których znalazła się znana amerykańska producentka filmowa Maggie Hease.
Formuła festiwalu opierała się również na
realizacji szeregu różnych działań, które miały
za zadanie upowszechnienie wiedzy na temat
twórczości muzycznej George’a Gershwina.
Stąd także wydany audiobook poświęcony
jego życiu i dokonaniom artystycznym wydany przez współorganizatora Wyższą Szkołę
Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej
im. Zygmunta Glogera w Wołominie i gazeta
festiwalowa„Funny Face”, w której znaleźliśmy
różne ciekawostki z życia tego wybitnego
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ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 1,5–6 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
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ZAPOWIEDZI

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY
organizuje
XXIV PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ
RADIA MARYJA NA JASNA GÓRĘ

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.zabki.pl

WYJAZD AUTOKARU W DNIU 12 LIPCA 2015r. (niedziela):
spod „AGROMY” o godz. 4:00
spod kościoła Św. Trójcy o godz. 4:15
KOSZT PIELGRZYMKI – 55 ZŁ
Osoby chętne i zdecydowane,
mogą zgłaszać swój udział pod numer telefonu:

Gabinet
stomatologiczny
Ząbki, ul. Powstańców 26

tel. 22 379 33 88

Serdecznie

zapraszamy

www.romika.com.pl

Wakacyjna
promocja!
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535 297 426

UWAGA – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarz-zabki.pl

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00
piątki godz. 8.00–10.00
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Jak działa ząbkowski
Lokalny Fundusz Pożyczkowy?

16

czerwca minęły 3 miesiące działalności Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. O tym, jak ten pomysł
został przyjęty przez mieszkańców i przedsiębiorców, rozmawiamy z burmistrzem Robertem Perkowskim.

Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” w Ząbkach działa już 3 miesiące,
jak Pan może podsumować ten czas? Była to
trafna inwestycja miasta?
Lokalny Fundusz Pożyczkowy ma przede
wszystkim służyć mieszkańcom Ząbek, bo
to dla nich podjęliśmy decyzję o jego utworzeniu i tę małą przedsiębiorczość w naszym
mieście chcemy w ten sposób wspierać. Dla
mnie ważne jest to, żeby mieszkańcy wiedzieli, że jest dla nich taka oferta tutaj, na
miejscu. Swój cenny czas mają poświęcić
na planowanie i rozwijanie biznesu oraz dla
swojej rodziny, a nie na zastanawianie się jak
ten pomysł na biznes sfinansować. Nam się
to udało, przedsiębiorca załatwiając zwykłą sprawę w urzędzie, zostawia przy okazji swoją wizytówkę lub numer telefonu do
siebie w Punkcie Informacyjnym, i jeszcze
tego samego dnia umawiane jest spotkanie
konsultacyjne.
Wielu jest takich zainteresowanych przedsiębiorców wśród mieszkańców Ząbek?
Powiedziałbym, że nawet bardzo wielu.
Nasze miasto nie jest duże, liczy trochę ponad 30 tys. mieszkańców uprawnionych do
skorzystania z oferty LFP, a tylko w ciągu tych
niespełna 3 miesięcy odbyło się ponad 50
indywidualnych spotkań z osobami/przedsiębiorcami zainteresowanymi pożyczkami
na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Co
więcej, są już pierwsze złożone wnioski i pozytywne decyzje pożyczkowe. Została też
już uruchomiona pierwsza pożyczka i to dla
nowopowstającej firmy, a kolejne są w trakcie
realizacji lub rozpatrywania wniosków. Jest
też kilku przedsiębiorców, którzy są w trakcie
kompletowania dokumentacji.
Przedsiębiorców często zniechęca skomplikowany proces całej procedury i biurokracja
z tym związana, a jak to wygląda w przypadku LFP Ząbki?
Myślę, że wyróżnia nas przede wszystkim to, że pomagamy w tym, chyba często
najtrudniejszym procesie, czyli przygotowaniu biznesplanu. Już podczas spotkania
konsultacyjnego zbierane są szczegółowe
informacje dotyczące przedsięwzięcia, na
które przedsiębiorca chce pozyskać środki
finansowe i praktycznie my ten biznesplan
piszemy za przedsiębiorcę. Dobry biznesplan
to już połowa sukcesu, a druga połowa to
poprawnie przygotowana dokumentacja,
którą sprawdzamy i osobiście składamy w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym w Warszawie, przedsiębiorca wcale nie
musi opuszczać Ząbek. Na życzenie klienta
możemy nawet przygotować propozycję logotypu firmy.

Czyli pieniądze na pożyczki pochodzą ze
środków Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego?
Tak, nawiązaliśmy współpracę zarówno
z Mazowieckim Regionalnym Funduszem
Pożyczkowym, jak i z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych i stąd pochodzą
pierwsze pożyczki. Muszę tutaj podkreślić, że
dotychczas składane wnioski pożyczkowe
w MRFP rozpatrywane były w iście ekspresowym tempie. To pokazuje, że naprawdę
profesjonalnie podchodzimy do całego procesu i przedsiębiorca ma pewność, że wnioski
złożone w LFP „Samorządowa Polska” Ząbki
sp. z o.o., będą spełniały wszystkie wymogi
formalne.
Komu i na jaką kwotę przyznano tę pierwszą
pożyczkę?
Szczegółów nie mogę zdradzić, mogę
jedynie powiedzieć, że firma, której udzielono
pierwszej pożyczki będzie działała w branży
budowlanej. Jestem jednak przekonany, że
wkrótce ze strony samych zainteresowanych
usłyszymy o nowej działalności i mam nadzieję, że będą chcieli ogłaszać swoje usługi
w ząbkowskiej gazecie samorządowej„Co słychać?”. Mogę tylko dodać, że ta firma zapewne
nie powstałaby tak szybko, gdyby właśnie nie
fakt, że wszystkie formalności związane z tą
pożyczką przedsiębiorcy ci, mogli załatwić
na miejscu, w Ząbkach. To właśnie pokazuje,
że taka instytucja finansowa jest potrzeba na
miejscu, blisko mieszkańców. Zadaniem nas,
samorządowców, jest podnoszenie komfortu
życia, a tym samym udowadnianie, że zaufanie, którym nas obdarzyli i decyzje podjęte
w wyborach, były słuszne.
Mówił Pan o uprawnionych mieszkańcach,
co Pan miał na myśli?
Od początku mojej kadencji na stanowisku Burmistrza Miasta Ząbki staram się
przekonać mieszkańców, aby meldowali się
w naszym mieście, by ich podatki były odprowadzane tutaj, gdzie mieszkają. Chciałbym
też, aby tutaj pracowali, rozwijali się. Chcę
tworzyć miasto przyjazne jego mieszkańcom. Dlatego oferta pożyczkowa funduszu
skierowana jest do osób, które albo mają
zarejestrowaną działalność w Ząbkach, albo
chcą taką tutaj założyć, a osób zameldowanych w Ząbkach mamy właśnie ponad 30
tys. Mam nadzieję, że tą ofertą przekonam
do naszego miasta mieszkańców, tych jeszcze
niezdecydowanych.
Może młodych? W ofercie jest też pożyczka
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie. Czy
zgłosiły się już osoby chętne skorzystać z tej
formy kredytowania działalności?
Tak, to jest w tym momencie najbardziej
atrakcyjna oferta na rynku, chociaż ma pew-

ne ograniczenia. Kierowana jest bowiem do
studentów i absolwentów szkół średnich oraz
uczelni wyższych (nie dłużej niż 24 miesiące
po ukończeniu szkoły), którzy chcą otworzyć
własną działalność gospodarczą. Oprocentowanie takiej pożyczki to 0,44 proc. w skali
roku, a okres spłaty to nawet 7 lat. W jej ramach można otrzymać kwotę do 20-krotności
przeciętnego wynagrodzenia, obecnie jest to
trochę ponad 81 tys. zł. Ta oferta realizowana
jest na zlecenie BGK ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, dla osób mających
naprawdę dobry pomysł jest to prawdziwy
rarytas wśród pożyczek i zarazem niepowtarzalna szansa na sukces i rozwinięcie skrzydeł.
Zainteresowanie jest duże i mam nadzieję, że
niedługo nasz lokalny fundusz udzieli także
i takiej pożyczki.
Na jakich warunkach przedsiębiorcy – nie
absolwenci mogą uzyskać pożyczki w LFP
w Ząbkach?
Oferowane przez LFP w Ząbkach pożyczki
przeznaczone są dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, które jeśli działają na rynku
dłużej niż 12 miesięcy, mogą otrzymać kwotę
nawet 250 tys. zł, a jeśli dopiero zaczynają
lub działają krócej – do 120 tys. zł. Oprocentowanie tych pożyczek to od 3,16 proc.
do 6,16 proc. w skali roku, im dłużej firma
działa na rynku, tym bardziej atrakcyjne jest
oprocentowanie. Okres spłaty takiej pożyczki
to nawet 60 miesięcy z możliwością zastosowania karencji w spłacie rat kapitałowych do
6 miesięcy – dotyczy to pożyczek dla przedsiębiorców zarówno działających na rynku,
jak i rozpoczynających działalność.
I na jakie cele przedsiębiorcy mogą przeznaczyć te środki finansowe?
Na bardzo różne, przeznaczyć je można
bowiem na budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, wyposażenie w maszyny,
urządzenia oraz narzędzia pracy, zakup materiałów i surowców do produkcji i usług,
tworzenie nowych miejsc pracy czy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub
technologicznych. Te pożyczki mają służyć
rozwojowi firmy i wprowadzaniu przez nie
innowacji.
Przypomnijmy więc, gdzie mogą zgłosić
się przedsiębiorcy zainteresowani taką
pożyczką?
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp.
z o.o., zapraszam do Punktu Informacyjnego
zlokalizowanego na I piętrze Urzędu Miasta
Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Punkt
czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
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Inwest ycje

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3

I

nwestycja realizowana jest pełną parą. Obecnie powstaje druga kondygnacja. Rozbudowa przewiduje dobudowanie 22 sal lekcyjnych, dwóch sal gimnastycznych, przearanżowanie obecnej sali gimnastycznej w formę trybun
sportowych, wybudowanie szatni oraz stołówki.

www.zabki.pl

Wakacje
w ząbkowskiej
komunikacji

W

związku z okresem urlopowym od środy 1 lipca do
31 sierpnia zostaje wprowadzony na linii „Ząbki-2” wakacyjny
rozkład jazdy (publikujemy go
obok). Rozkład linii „Ząbki-1” pozostaje bez zmian.
Referat DKM UM Ząbki

Budynek szkoły będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie podjazdy oraz windę dostępną na wszystkich kondygnacjach. W ramach tej inwestycji zostanie

przebudowana również
ulica Kościelna. Znajdą się na niej chodniki, a także miejsca
parkingowe.
Zakończenie prac przewidziano na

PRANIE

WARSZTAT
DEKARSKI

-DYWANÓW
-WYKŁADZIN
-TAPICERKI

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

519 62 62 02
22 224 43 44

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

-10%

USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki,
przewozy bagażowe
na terenie Ząbek,
Warszawy
jak i całego kraju

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
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30 października 2016 roku. Koszt inwestycji wyniesie 10 479 290,24 zł.
red.

Organizator przewozów
Miasto Ząbki
Operator (przewoźnik)
PKS Grodzisk Maz. sp. z o.o.

CH M1 Pętla (przyjazd)

Pętla CH Marki 02 (odjazd)
ul. Wolności / Wolności 03
ul. Wolności / Piotra Skargi 01
ul. 11 Listopada / Tetmajera 01
ul. 11 Listopada / Lisa Kuli 01
ul. Wojska Polskiego / Sobieskiego
ul. Wojska Polskiego / Urząd Miasta 02
ul. Piłsudskiego / PKP Ząbki 03
ul. Piłsudskiego / Matejki
ul. Piłsudskiego / Szwoleżerów 01
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 01
ul Powstańców / Powstańców 04
ul. Powstańców / Dzika 02
ul. Powstańców / Maczka 02
ul Powstańców / Powstańców las 02
ul.Czwartków / Padarewskiego 04 nż
ul. Paderewskiego/ Szafarzy 01 nż
ul. Paderewskiego/ Zawodowa 01 nż
ul.Chruściela / Rembertów Ratusz 01
ul. Szwoleżerów / Pułaskiego 01
ul. Powstańców / Maczka 03
ul. Powstańców / Dzika 01
ul Powstańców / Powstańców 03
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 02
ul. Piłsudskiego /Szwoleżerów 02
ul. Piłsudskiego/Ząbki OSP
ul. Wojska Polskiego Urząd Miasta Ząbki 01
Rychlińskiego/ Szpital Drewnica
ul. 11 Listopada / Kuleszy 01
ul. 11 Listopada / Wilcza 01
ul. Batorego / Hallera 01
ul. Batorego / Sosnkowskiego 01
ul. Radzymińska / Bystra 02
ul. Radzymińska/ Radzymińska 02 nż

ulica / nazwa przystanku
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WAKACYJNY obowiązuje od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r.

[K] - możliwość przesiadki na kolej
- przystanki na terenie m.st. Warszawy

objaśnienie użytych oznaczeń:
nż - przystanek na żądanie.

SP1/GP1 - oznaczenie placówki szkolnej

05:57 - kurs koordynowany z koleją w Rembertowie
aktualizacja 23-06-2015 r. TK

do bezpłatnych przejazdów upoważnia karta mieszkańca "Jestem z Ząbek" - kartę należy okazać kierowcy przy wsiadaniu.
UWAGA: w pojazdach linii Ząbki-2 nie obowiązują bilety ZTM Warszawa !

Cennik: bilety jednorazowe: normalny - 3 zł, ulgowy - 1,5 zł (zakup u kierowcy, ważny po skasowaniu w kasowniku),

centrum handlowe M1 (pętla), Wolności, 11 Listopada, Wojska Polskiego, tunel (PKP Ząbki), 3 Maja, Piłsudskiego, Powstańców
Warszawa-Rembertów: Żołnierska, Czwartaków, Padarewskiego, Gen. Chruściela, Strażacka, Żołnierska, Szwoleżerów, Maczka, Powstańców,
Piłsudskiego, 3 Maja, tunel (PKP Ząbki), Wojska Polskiego, 11 Listopada, Batorego, Bystra, Radzymińska, centrum handlowe M1 (pętla przyjazd)

Trasa linii "Ząbki-2" w okresie przebudowy ul. Wojska Polskiego
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linia kursuje wyłącznie w dni powszednie

Rozkład jazdy linii Ząbki-2
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czerwca, w Miejskim Parku w Ząbkach, po raz kolejny, mieliśmy okazję
uczestniczyć w imprezie organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki. Tym razem był to Piknik Bezpieczeństwa i Zdrowia, zwieńczony koncertem zespołu o przewrotnej do idei imprezy nazwie – Bomba Kaloryczna. Podczas pikniku świętowaliśmy także dwie ważne
rocznice: 450-lecie Ząbek, jak i piąte urodziny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.
W trakcie trwania aż sześciogodzinnej rozrywki można było skorzystać z całej
masy atrakcji, wysłuchać wielu porad odnośnie tytułowego zdrowia i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim nacieszyć oczy imponującymi występami.

Na scenie Parku Miejskiego promowano
zdrowy tryb życia, sport w formie dobrej
zabawy poprzez pokazy zumby, tańca współczesnego i aerobiku, za co odpowiedzialne
było Studio Fitness i FitPlace, ale prawdziwymi estradowymi gwiazdami okazały się jak
zwykle dzieci. Uczniowie trzech szkół podstawowych i dwóch gimnazjów w Ząbkach
zaprezentowali swoje niezliczone talenty wokalne i taneczne pod czujnym okiem nauczycieli i wychowawców. Wyjątkowe melodie
wybrzmiały również z ust wychowanków Pani

WYDARZENIA

Beaty Kurdy z Miejskiego Ośrodka Kultury.
Zwieńczeniem wspaniałego, rodzinnego
Dzieci brały również udział w jakże imponuwydarzenia było rozdanie przez organizatojących pokazach sztuk walki organizowanych
rów pikniku tortu urodzinowego i upragniony
przez KSW Kyokushin i w tańcach z elementawystęp Bomby Kalorycznej. Energetyczna
mi akrobatyki prezentowanych przez grupę
i pozytywnie nastrajająca muzyka porywała
Fart. Tradycyjnie na scenie wystąpiła również
do tańca, pląsów i wspólnego śpiewania. Całą
Ząbkowska Orkiestra Dęta z urodzinowym
imprezę poprowadził niezastąpiony Dariusz
„Sto lat” dla członków i wolontariuszy TowaDudkiewicz.
rzystwa Przyjaciół Ząbek.
W imieniu członków Towarzystwa PrzyjaJednak jak na zdrowie i bezpieczeństwo
ciół Ząbek serdecznie dziękujemy wszystkim
przystało najważniejszymi punktami proprzybyłym mieszgramu były porady i warsztaty, jak radzić sokańcom Ząbek
bie z niebezpiecznymi sytuacjami na drodze
i okolic. Nieobeci poza nią. Szczególne wrażenie na uczestninych zapraszamy za
kach pikniku zrobił symulowany wypadek
rok, żebyśmy znów
drogowy, wraz z instruktarzem jak udziewspólnie mogli
lić pierwszej pomocy oraz wezwać pomoc.
stworzyć rodzinną,
Wszystkie te zajęcia oraz kursy pierwszej
wesołą atmosferę
pomocy, za które dziękujemy serdecznie rana powitanie lata!
townikom z firmy Twójratownik.pl wzbogaciły
mieszkańców Ząbek o niezbędną wiedzę jak
Mariola
zachować się w kryzysowych sytuacjach.
Lekszycka
www.zabki.pl
Dla pokrzepienia można było usiąść i zjeść
Towarzystwo
pyszne, domowej roboty ciasto w kawiarence,
Przyjaciół Ząbek
spróbować harcerskiej grochówki a także
wygrać cenne nagrody w loterii fantowej „Daj
piątaka na studenciaka”, z której dochód przeznaczony będzie na kolejną edycję programu
stypendialnego dla zdolnych ząbkowskich
studentów. W związku z tematem przewodnim pikniku w przerwie od zabawy można
było korzystać z porad lekarzy, dietetyków
i fizjoterapeutów. Po raz pierwszy na Pikniku
zagościły aż dwie wystawy – jedna fotografii
rodzinnej organizowana przez firmę Len-art,
a druga akwareli naszej rodzimej ząbkowianki – Teresy Putowskiej, która z dużą chęcią
odpowiadała na pytania odnośnie swojej
twórczości.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim partnerom naszego Pikniku, wśród których chcielibyśmy wymienić:
Firmy:
• SK Bank • Hurtownia REAL Janusz Krajewski • Twójratownik.pl • Drukarnia Benedysiuk
• Grupa DSF • Torcikowo.pl • Partner • Bartek Obuwie • Praktiker • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej • Miejskie Centrum Sportu • Naturehouse • Leczymed CM • AutoSpa
• Husse • Sklep ze zdrową żywnością „Zakątek Zdrowia” • Szkoła Języków Obcych Helen
Door • Len-Art • FitPlace • Studio Fitness • Pasmanteria „Jola”Wywóz
•
odpadów
Instytucje i organizacje:
• Urząd Miasta Ząbki • Policja • Straż miejska • Ochotniczabudowlanych
Straż Pożarna w Ząbkach• Miejśmieci
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji • Miejski Ośrodek Kulturygruzu,
• Gimnazjum
nr 1 • Gimnazjum
kontenerami
1,5;nr2,5;
nr 2 • Szkoła Podstawowa nr 1 • Szkoła Podstawowa
nr 2 • Szkoła Podstawowa
3 • Nad4,5;
7 m3 Zuchowej „Taleśnictwo Drewnica • Biegam w Ząbkach • 7 Drużyna Harcerska
i Gromada
jemnica” z Ząbek • Świetlica Środowiskowa „Schowek”
Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci
Ceny•za
kontener
od 180
zł •
Media:
• Forum Ząbki • Życie Powiatu Wołomińskiego • Co Słychać? •
A także Pani Olgę Kisiel
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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

SPRZEDAM
kawalerkę 30 m2
w centrum Ząbek, IV p.

tel. 501 146 776

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ w Ząbkach
500 m2 – ul. Mickiewicza,
tel. 606 466 001

Wydarzenia

www.zabki.pl
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czerwca 2015 r., w kościele Miłosierdzia Bożego, odbył się po raz dziesiąty Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae, w którym uczestniczyło 10 zespołów śpiewaczych. Przesłuchania konkursowe trwały od godz.
10.30 do 16. Galę wręczenia nagród otworzyła uroczysta Msza św. w intencji
uczestników, której przewodniczył i wygłosił homilię proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego ks. prałat Andrzej Kopczyński.

W Gali wzięli udział m.in. Burmistrz
Miasta Ząbki Robert Perkowski oraz Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek Grzegorz
Siwek. Po rozdaniu nagród odbył się krótki
koncert Laureatów. Jury Festiwalu w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska,
prof. dr hab. Teresa Krasowska i Zbigniew
Szablewski, w wyniku przesłuchania chórów i zespołów wokalnych w dwóch kategoriach, dokonało klasyfikacji w trzech
pasmach wg regulaminowej punktacji.
W ocenie wzięto pod uwagę następujące
kryteria: wartość techniczną programu,
wartość muzyczno-interpretacyjną, jakość
brzmienia i dobór repertuaru.
Oto wyniki przesłuchań konkursowych:
ZŁOTE PASMO
1. 96,0 pkt − Chór UKSW/Warszawa
2. 94,0 pkt − Chór Kameralny FERMATA/
Poznań
3. 93,0 pkt − Chór Uniwersytetu SWPS/
Warszawa
4. 81,0 pkt − Kwartet Wokalny CANTAMEN/Białystok
SREBRNE PASMO
5. 76,0 pkt − Chór Liturgiczny/Zalesie
Dolne
6. 73,7 pkt − Chór Katedralny im. ks. Hoffmana/Siedlce
7. 72,6 pkt − Akademicki Chór UTH/Radom
8. 70,7 pkt − Chór PSM II st./Siedlce
9. 62,0 pkt − Kameralny Zespół Wokalny
VOX VOCANTIS/Ciechanów
BRĄZOWE PASMO
10. 49,3 pkt − Chór Miejski Cantus Cordis/Wołomin
Nagrody regulaminowe:
I miejsce (kategoria B) − Chór Kameralny
FERMATA/Poznań
II miejsce (kategoria B) − Chór Uniwersytetu SWPS/Warszawa
III miejsce (kategoria B) − Kwartet Wokalny
CANTAMEN/Białystok
Kategoria A − Chór PSM II st./Siedlce

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Maryjnego − Chór UKSW/Warszawa

I miejsce kategoria A

Nagroda dla najlepszego chóru powiatu wołomińskiego − Chór Miejski
Cantus Cordis/Wołomin
GRAND PRIX (najwyższa punktacja) −
Chór UKSW/Warszawa
Nagroda dla najlepszego dyrygenta
Festiwalu − Mateusz MJ Sybilski
Nagroda SERCA (ufundowana przez
proboszcza Parafii Bożego Miłosierdzia w Ząbkach, ks. Andrzeja Kopczyńskiego) − Kwartet Wokalny CANTAMEN/Białystok
Sponsorzy jubileuszowej edycji Festiwalu to: Wydawnictwo i Drukarnia
APOSTOLICUM, AT Trading sp. z o.o.
z siedzibą w Zamościu, POLTA AT Artur Tchórzewski z siedzibą w Zbuczynie
k. Siedlec i TAPOL sp. z o.o. z siedzibą
w Zbuczynie k. Siedlec. Patronat honorowy nad X Festiwalem Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae sprawowali: Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej,
ks. Abp Henryk Hoser SAC, Burmistrz
Miasta Ząbki Robert Perkowski, Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek Grzegorz
Siwek i Fundacja WZRASTAJ Edukacja
Kultura Sport. Patronami medialnymi
byli: Radio Warszawa, Tygodnik IDZIEMY,
Gość Niedzielny, Moja Gazeta Regionalna i portal internetowy ForumZabki.pl.

I miejsce kategoria B – Chór Fermata Poznań

II miejsce kategoria B – Chór SWPS

X Festiwal Muzyki Chóralnej Mater
Misericordiae zorganizowała Federacja
Caecilianum Oddział Warszawski i Parafia
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach przy dofinansowaniu przez Urząd Miasta Ząbki.
Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc wszystkim osobom zaangażowanym w organizację FestiwaluJ.
Organizatorzy

III miejsce kategoria B – Zespół Wokalny Cantamen Białystok
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pianisty i kompozytora. Gazeta festiwalowa
powstała przy współpracy z Drukarnią Benedysiuk. Poziom wokalny finalistów gali
finałowej był niezwykle wysoki, ale werdykt
jury nie był wielkim zaskoczeniem. Zaczęto
od wyróżnień:
Wyróżnienie za najlepszą aranżację piosenki musicalowej otrzymała Wiktoria Maria
Jabłońska z Warszawy. Nagrodę i upominek
niespodziankę od sklepu Praktiker w Ząb-

8

kach wręczyli burmistrz miasta Ząbki Robert
Perkowski oraz zastępca Artur Murawski.
Wyróżnienie za największą indywidualność Festiwalu otrzymała Sylwia Drabik
również z Warszawy. Nagrodę wręczył rektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera
w Wołominie prof. Janusz Kowalski. Nagrodą
były bezpłatne trzy letnie studia na dowolnym kierunku filologicznym.
Wyróżnienie Związku Artystów
Scen Polskich za najciekawszą interpretację piosenki musicalowej otrzymała Beata Rzeźnik z Łodzi. Nagrodę wręczył burmistrz Ząbek Robert
Perkowski, a upominek od Centrum
Handlowego M1 w Markach, jakim był
bon o wartości 800 zł wręczyła Pani
Małgorzata Kiljańska – Dyrektor Regionalny Metro Properties – Centrum
Handlowe M1-Marki.

Kapituła pod przewodnictwem reżysera
Jana Szurmieja postanowiła:
III miejsce przyznać Ewie Łobaczewskiej
z Gliwic. Czek na kwotę 1500 zł wręczył Sławomir Doliński- właściciel firmy Dolcan Plus
S.A wraz z burmistrzem miasta Ząbki Robertem Perkowskim a karnet o wartości tysiąca
złotych do korzystania z pływalni w Miejskim
Centrum Sportu w Ząbkach przekazał prezes
Mariusz Ryciak.
II miejsce zdobyła Ewelina Babiarz z Rzeszowa. Czek na kwotę 3000 zł ufundowany przez Nadleśnictwo Drewnica w imieniu
Nadleśniczego Waldemara Walczaka, wręczył
burmistrz Ząbek Robert Perkowski, a karnet
o wartości tysiąca złotych do korzystania
z pływalni w Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach przekazał prezes Mariusz Ryciak.
I miejsce – Grand Prix Festiwalu, czyli statuetkę „Funny Face” podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina Kapituła pod przewodnictwem Jana Szurmieja postanowiła przyznać
Wiktorii Marii Jabłońskiej, która oszałamiająco

www.zabki.pl
wykonała „Girl In 14 G”- song
musicalowy z repertuaru Kristin Chenoweth.
Statuetkę wręczył Robert Perkowski- burmistrz
Ząbek, stosowny certyfikat
z-ca burmistrza Artur Murawski, czek na kwotę 5000
zł przekazali panowie Paweł
Góral i Janusz Piskorz – właściciele firmy „Gór- Pis” fundatorzy nagrody, a karnet
o wartości tysiąca złotych
do korzystania z pływalni
w Miejskim Centrum Sportu
w Ząbkach wręczył prezes Mariusz Ryciak.
Poza tym wszyscy laureaci otrzymali upominki od „Termisil”- Huty Szkła Wołomin S.A. oraz
bony do sklepów Praktiker do zrealizowania
w całym kraju.
Organizatorami byli: Miasto Ząbki,
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach oraz
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej m.
Zygmunta Glogera w Wołominie, patronat honorowy objęli
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Związek Artystów
Scen Polskich, Starosta Powiatu
Wołomińskiego, opiekę medialną zapewnili: Telewizja Polska
S.A, Radio FaMa, Radio Ząbki,
Tygodnik „Życie Powiatu na
Mazowszu”, Tygodnik „Moja
Gazeta Regionalna”, Gazeta
Samorządowa „Co słychać ?”
i „Kurier Wyszkowski”. Sponsorami-mecenasami
kultury i sztuki, którym
serdecznie dziękujemy
za wsparci byli: Dolcan
Plus S.A, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach
Sp. z o.o, Firma Zygmar-Bis, Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy „Leśna Góra” w Kamieńczyku, Praktiker
– Ząbki, Drukarnia
Benedysiuk, Przedsię-

Wydarzenia

biorstwo Budowlano-Handlowe „Gór-Pis”,
Centrum Handlowe M 1 – Marki, Nadleśnictwo „Drewnica”, Miejskie Centrum Sportu
w Ząbkach, Termisil – Huta Szkła Wołomin,
„Fotex” – Ząbki, Toyota Marki, Hurtownia „J.K.
Real”, Grupa Machowicz Budownictwo, Grupa DSF, Restauracja „San Marino”, Cukiernia
„Karmelek”, kwiaciarnia „Lotos”.

CO SŁYCHAĆ

To wielkie przeżycie artystyczne na długo
pozostanie w pamięci publiczności. Z niecierpliwością czekamy na drugą edycję Festiwalu,
która odbędzie się za rok.
Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski

Sklep Auto Części
Szybka wymiana:
- oleju i ﬁltrów
- akumulatorów
- tarcz i klocków
hamulcowych
PIŁSUDSKIEGO 12 , Ząbki
tel.: 22 243 76 61
www.mccar.pl
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Wokalne sukcesy uczniów SP1

20

maja w Miejskiej Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina w Radzyminie odbył się finał Konkursu Pieśni Papieskiej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”. Konkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim
udział 70 uczestników w trzech kategoriach wiekowych z całego powiatu wołomińskiego. Prestiż tego wydarzenia podniósł swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. biskup Marek Solarczyk i starosta wołomiński Kazimierz Rakowski.

Występy finalistów oceniało profesjonalne jury w składzie: Beata Wardak,
Agnieszka Lużycka i Paweł Rozbicki. Wszyscy wykonawcy byli starannie przygotowani do występów, prezentując bogaty
i różnorodny repertuar, zaskakując interpretacją utworów i warunkami wokalnymi.
Naszą szkołę reprezentowała Julia
Karpińska, której Jury przyznało nagrodę główną, czyli I miejsce za wykonanie
piosenki pt. „Ojcze nasz”. Julia wzruszyła
wszystkich słuchaczy, zaczarowała zacne

Jury, które przyznało się później do dreszczy i nie ukrywało „gęsiej skórki”. Oprócz
cennej nagrody rzeczowej, wspaniałego
„bukietu owoców” i dyplomu, przygotowano również nagrodę-niespodziankę.
Był nią wyjazd do kina PRAHA w Warszawie na najnowszy film o Janie Pawle II pt.
„Apartament”.
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły
regularnie biorą również udział w festiwalowych zmaganiach wokalnych na scenie
MOK w Ząbkach. W tym roku, mimo ogrom-

www.zabki.pl

nej konkurencji do finału zakwalifikowali
się: Kinga Góral, Kinga Krasnodębska, Wiktor Malinowski, Kaja Rutkowska, Weronika
Gmurowska, Gabrysia Pogorzelska i Lena
Rutkowska.
Spośród 18 finalistów z kategorii ucz. kl.
IV-VI jury uznało występ Kingi Krasnodębskiej za najlepszy i przyznało jej I miejsce.
Kinga zaśpiewała piosenkę pt. „Jesienny
rock and roll” dając jednocześnie popis swoich umiejętności tanecznych.
Wśród młodszych artystów (kategoria
kl. I-III) II miejsce przypadło uczennicy klasy IF Gabrysi Pogorzelskiej za wdzięczne
wykonanie piosenki o dziecięcych problemach, zaś III miejsce zajęła Weronika
Gmurowska za piosenkę o Kochanym Tacie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz
wszystkim uczestnikom życząc wielu doznań
artystycznych na różnych scenach.
Nauczycielka muzyki

Uczeń SP3 najlepszy w Polsce

Ł

ukasz Łapicki uczeń klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach
laureatem konkursów matematycznych. Uroczyste zakończenie
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2015 obyło się
21 maja na Wydziale Matematyki Politechniki Warszawskiej, podczas
którego wręczono dyplomy i nagrody Laureatom konkursu.

W styczniu w Szkole Podstawowej Nr 3
w Ząbkach odbył się II etap VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sowa Matematyczna”. Do konkursu przystąpiło ponad 10 tys.
uczestników z całej Polski. Do II etapu zostało
zakwalifikowanych 4 uczniów z naszej szkoły,

10

którzy zmagali się z 6 zadaniami w kategorii wiekowej Pitagoras.
Najlepszy wynik w kraju w kategorii „Pitagoras” uzyskał uczeń
Łukasz Łopacki i tym samym zdobył I miejsce oraz tytuł laureata
konkursu „Sowa Matematyczna”.
W nagrodę Łukasz otrzymał notebooka, a nasza szkoła jako szkoła macierzysta laureata dostała projektor
multimedialny.
19 marca 2015r. odbył się w szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR MATEMATYCZNY 2015”. Konkurs ten jest
jednoetapowy. Uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch,
Beniamin, Kadet, Junior i Student. Obejmują

one uczniów od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez uczniów gimnazjum, aż do
najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs jest całkowicie zewnętrzny co oznacza, że zestawy zadań układają i dokonują
poprawy prac ogólnopolscy organizatorzy
konkursu z Torunia.
Z naszej szkoły wzięło w nim udział 105
uczniów z różnych klas. Laureatem konkursu
„KANGUR MATEMATYCZNY 2015” w kategorii Beniamin został Łukasz Łopacki,
który zdobył 150 na 150 punktów.
Serdecznie Łukaszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Margarita Biedrzycka
nauczyciel matematyki w szkole SP3

Edukacja
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Z Alicją w Krainie Czarów,
czyli bal szóstoklasistów

11

czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 miało miejsce wydarzenie,
na które uczniowie klas szóstych czekali od dawna. Punktualnie o godzinie 17.00 rozpoczął się bal absolwentów. Imprezę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: p. Robert Perkowski – burmistrz miasta Ząbki, p. Artur
Murawski – zastępca burmistrza, p. Małgorzata Zyśk – dyrektor Publicznego
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach, p. Justyna Fijałkowska – kierownik Świetlicy Środowiskowej nr 2 w Ząbkach oraz p. Agnieszka Lorentz – przewodnicząca Rady
Rodziców. Nie zabrakło również rodziców naszych wychowanków, którzy licznie przybyli, aby uczcić to wydarzenie.

Pierwszy punkt programu to, zgodnie
z tradycją, polonez wspaniale zatańczony
przez 14 par wybranych spośród uczniów.
Taneczny korowód urzekł wszystkich zgro-

madzonych. Głośne oklaski i słowa uznania
były kierowane pod adresem tańczących
oraz p. Katarzyny Węgrzynek- wyjątkowej
kreatorki występu.
Kolejny punkt uroczystości to
wspólne zaśpiewanie porywającej piosenki„Żyj do przodu”, której
przygotowaniem zajęła się, jak
zwykle niezawodna, p. Jagoda Żaboklicka. Nim rytmy muzyki ucichły, do sali wjechał imponujący
tort przyozdobiony logo szkoły.
Potem nastąpiły przemówienia
oraz podziękowania, a następnie
rozpoczęła się wyśmienita zabawa połączona z degustacją smakowitych potraw będących zasłu-

gą rodziców uczniów. Oryginalna dekoracja
sali, zaprojektowana przez wybitnych w tej
dziedzinie nauczycieli: panią Annę Słowik,
panią Ewę Kosierkiewicz oraz pana Grzegorza Więckowskiego, inspirowana magią
powieściowej Krainy Czarów, zdecydowanie
sprzyjała wspólnemu świętowaniu.
Jestem przekonana, że tego dnia niejeden
szóstoklasista mógł stwierdzić, iż, zgodnie
ze słowami odśpiewanej wcześniej piosenki,
„Świat ma wspaniały smak!”
Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy swym zaangażowaniem przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia,
a zwłaszcza dla rodziców uczniów oraz wychowawców klas szóstych.
Iwona Pawlak – wychowawca klasy 6a

Chór szkolny ,,CANTO”
nagrał swoją płytę
Chór Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach doczekał się płyty z utworami w swoim wykonaniu. Rejestracja materiału na
płytę miała miejsce w Miejskim Ośrodku
Kultury w Ząbkach pod profesjonalnym
okiem pana Sławomira Skotnickiego.

Po kilku dniach ciężkiej pracy, szlifowania
dźwięków uzyskaliśmy satysfakcjonujące nas
brzmienie. Niebawem premiera płyty. My nie
możemy się już doczekać.
Jadwiga Żaboklicka
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Z historią w tle – piknik
w Leśnym Zakątku

C

zy w przedszkolu śpiewa się „Bogurodzicę”?
W Leśnym Zakątku się śpiewa! I to na pikniku.

Jak co roku, w Dniu
Matki, w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Ząbkach odbył się piknik rodzinny.
Nie był to zwyczajny piknik. Owszem, pachniało grillem, ale
kiełbaski sprzedawane były w chacie krytej
strzechą, pajdę chleba ze smalcem można
było kupić w szlacheckim dworze, a na kawę
i ciastko przysiąść w eleganckiej kawiarence
niczym z lat 20. poprzedniego wieku. Piknik

odbywał się bowiem pod hasłem „Dawniej
i dziś”. To była prawdziwa podróż przez wieki!
Zaczęli ją mali Słowianie – na co dzień
„Rumianki”, w prostych tunikach, we wiankach na głowach,
pełni wdzięku zatańczyli radośnie, co im
w duszy gra. Ale zaraz nastrój się zmienił

za sprawą Szafirków – małych
rycerzy. Nad głowami zgromadzonych rozbrzmiała Bogurodzica. Nie z odtwarzacza, lecz
z męskiej piersi – śpiewał tata
Zosi. Wśród zgromadzonych zaległa cisza, jak przed bitwą. Tym
razem jednak średniowieczna
pieśń nie zagrzewała do walki, lecz do rycerskiego tańca. Ledwo umilkła towarzysząca
mu melodia W stepie szerokim..., a już w rytmie
poloneza prezentowała się szlachta z rodu
Gąsieniczek. Panowie w kontuszach wraz
z damami dworu zaprosili wkrótce do skocznego mazura.
Rok za rokiem, wiek za wiekiem i nadeszły Lata dwudzieste, lata trzydzieste... a wraz
z nimi dżentelmeni w kapelusikach i panie
w boa z piór – to Iskierki wyszły zapląsać
charlestona.
Przedstawicieli różnych epok połączyły na
koniec wesołe podskoki przy całkiem współczesnych rytmach.
Na wspólnej zabawie nie zabrakło absolwentów przedszkola z ulicy Prusa i tych, którzy dopiero rozpoczną tu swoją najważniejszą
edukacyjną przygodę. Byli sąsiedzi i przyjaciele Leśnego Zakątka, a wśród nich Sekretarz Miasta Ząbki, pani Patrycja Żołnierzak.
– W tym przedszkolu są najbardziej zaangażowani rodzice, jakich można sobie wyobrazić
– powiedziała. Gwoli ścisłości trzeba dodać,
że to zaangażowanie to wynik wyjątkowej
motywacji ze strony kadry pedagogicznej
pod przywództwem
dyrektor PP2 – Beaty
Krajewskiej.
Pi k n i k to j u ż
tradycyjne zwieńczenie każdego
roku w przedszkolu
(„Dawniej i dziś” to
także całoroczny temat przewodni pracy
edukacyjnej). Wpisane w klimat poszczególnych epok stroje
zarówno dorosłych,
jak i dzieci, współgra-

jące z nimi potrawy oraz stoiska na wzór
słowiańskiej chaty, zamku rycerskiego, szlacheckiego dworu, czy międzywojennej kawiarenki wymagały pracy i zaangażowania
– kadry przedszkola, dzieci i rodziców. Ale ten
wysiłek się opłaca.
My, rodzice, nie tylko wiemy, czego nasze dzieci uczą się w przedszkolu, ale także
uczestniczymy w tym procesie. Nasze dzieci,
widząc zaangażowanie rodziców, nabierają
przekonania, że to, co dzieje się w ich przedszkolnym życiu, jest bardzo ważne. Dzięki
temu więcej czerpią z pracy nauczycieli,
a nauczycielom – mamy nadzieję – łatwiej
się pracuje z naszymi dziećmi. Poza tym po
prostu integrujemy się, z wielu anonimowych rodziców, stając się jedną społecznością
Leśnego Zakątka. A razem i więcej można,
i więcej się chce zrobić.
Kto nie był na tegorocznym pikniku, stracił naprawdę wspaniałe widowisko. Można to
jeszcze nadrobić – przychodząc na piknik za
rok. Na pewno nie obniżymy poziomu.
Elżbieta Jendra – mama Igi

Dyrektor i Pracownicy Publicznego Przedszkola Nr 2 „Leśny Zakątek” serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom i Partnerom
z Nami współpracującym, za wsparcie i życzliwość okazaną
Naszej placówce.
Wyjątkowe podziękowania kierujemy do Rady Rodziców, a w szczególności do pana Bartka Raszplewicza, który przez sześć lat
z wielkim oddaniem aktywnie uczestniczył w każdej dziedzinie
życia Przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy
„Leśnego Zakątka” i integracji całej społeczności przedszkolnej.
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„Zdrowo i sportowo” – czyli Rodzinny Festyn
w Przedszkolu Niepublicznym „Pinokio”

Ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu, na które zawsze czekamy jest coroczny Festyn
Rodzinny organizowany z okazji Dnia Mamy i Taty.

W tym roku festyn odbył się 27 maja gromadząc
w naszym ogrodzie przedszkolnym: rodziców, dzieci, nauczycieli, pracowników przedszkola i gości.
W tym roku hasłem przewodnim festynu był zdrowy
styl życia. Zwróciliśmy uwagę na zdrowe odżywianie oraz ruch.
Wszystkie nasze grupy przedszkolaczków
przygotowały dla rodziców przedstawienia,
podczas których dzieci recytowały, śpiewały
i tańczyły, chcąc w ten sposób wyrazić rodzicom wdzięczność za miłość, opiekę i wychowanie. W niejednym oku pojawiła się łza
wzruszenia. Po występach wszyscy przenieśli
się do ogrodu przedszkolnego, gdzie od-

Ząbki w oczach SMYKA

T

o już tradycja, że najstarsze przedszkolaki ze „SMYKA” wyruszają na wycieczkę po swoich kochanych Ząbkach. Odwiedziliśmy miejsca patriotyczne, kulturalne i rekreacyjne.

Pierwszym etapem naszej wyprawy były
miejsca pamięci na Cmentarzu Ząbkowskim.
Dzieci oddały cześć bohaterom bitwy z 1920
r., I i II wojny światowej. Odśpiewały hymn
państwowy, zapaliły znicze, uczciły pamięć
o żołnierzach minutą ciszy.
Następnie odwiedziliśmy siedzibę MOK
– zabytkową willę „Alina”. Pan instruktor fotografii opowiedział nam o zajęciach odbywających się w domu kultury. Dzieci zobaczyły
pracownie ceramiczne, malarskie, fotograficzne i muzyczne. I oczywiście wszyscy chcieli się
zapisać na zajęcia.
Potem udaliśmy się do siedziby MOSiR-u.
Zwiedziliśmy nowoczesny stadion – dumę

ząbkowian, byliśmy na trybunie głównej
i w miejscach dowodzenia służb porządkowych, ćwiczyliśmy„walki nie tylko wschodnie”
w sali sportowej, przeliczyliśmy ile pucharów
zdobyli ząbkowscy sportowcy, sprawdziliśmy
porządki w szatni piłkarskiej drużyny Dolcanu. Dzieci były zachwycone i oczywiście
wszyscy chłopcy chcieli się zapisać na zajęcia
piłkarskie.
Następnie ruszyliśmy na spacer Aleją Lipową, zatrzymaliśmy się przy najważniejszym
drzewie w Ząbkach – dębie „Lolek”. Niestety
na zabawy w Parku Szuberta nie starczyło
nam czasu. Tam na pewno dzieci zaprowadzą
rodziców.

był się festyn rodzinny zorganizowany przez
nauczycieli i rodziców. Naszemu spotkaniu
towarzyszyły miłe rozmowy, smaczne potrawy i wyśmienita zabawa. Odbyły się rożne
konkursy i zabawy ruchowe z udziałem rodziców, dzieciaczków i naszej kadry. Dziękujemy
wszystkim naszym podopiecznym i rodzicom
za pomoc w organizacji naszej przedszkolnej,
rodzinnej integracji i świetną zabawę. Następny festyn już za rok :)
Paulina Polak
Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”

Dzieci na wycieczce bardzo dobrze się
bawiły i wiele dowiedziały o swoim mieście.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
nam zorganizować tę wyprawę a szczególnie
dyrekcji MOK-u i MOSiR-u.
Mirosława Kozłowska i Edyta Grodzka
Wychowawcy z Przedszkola SMYK

Dzień Aktywności Ruchowej w Publicznym
Przedszkolu nr 2 w Ząbkach
15 czerwca w ogrodzie przedszkola „Leśny Zakątek” odbyło się wesołe rodzinne wydarzenie- dzień aktywności ruchowej. Przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami wzięły udział w wielu sportowych zabawach i konkursach.
Na pierwszy ogień poszli mali piłkarze,
którzy pod wodzą trenerów z Fun Football
Academy pochwalili się swoimi piłkarskimi
umiejętnościami, zdobytymi podczas zajęć
w ciągu całego roku.
Ale nie tylko dzieci znalazły w tym radość.
Tatusiowe, jak również mamusie bawiły się ze
swoimi pociechami próbując strzelić gola do
bramki i wykonać jakąś sportową sztuczkę.
Po piłkarskich zmaganiach przyszła pora
na zajęcia z instruktorami ze Studia Fitness
w Ząbkach. I tutaj spotkała nas niespodzianka
! Nie tylko mamy ale również ojcowie chętnie
pracowali nad swoją sprawnością fizyczną
tańcząc i wykonując figury Zumby, a chwilę później uczestnicząc w zajęciach fitness
(najlepsi zdobyli nawet nagrody). Pierwsze
rzędy zajęte były oczywiście przez roześmia-

ne i ruchliwe dzieciaki, wytrwale ćwiczące
trudny układ.
Następnie przyszła kolej na naukę tańca
nowoczesnego z młodzieżą z formacji Motyle
Studio Fitness. Dzieciaki z wielką radością
pląsały po przedszkolnym trawniku.
Na koniec przyszła pora na naukę podstaw filipińskich sztuk walki z członkami kluby
Omega Ząbki. Dowiedzieliśmy się, że sformułowanie „słaba płeć” wychodzi ostatnio
z użycia, panie wykazały się imponującymi
umiejętnościami i nie ustępowały panom
w walce:). Następnie dzieciaki miały możliwość wypróbowania prezentowanych technik między sobą.
Dzień aktywności ruchowej zwieńczył
wielki mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy
dziećmi i ich rodzicami.

Wszystkie zabawy i konkurencje zostały
rozegrane w wesołej, radosnej atmosferze,
pełnej śmiechu i rodzinnego ciepła, co było
najważniejszym wspólnym osiągnięciem.
Rodzice bawili się z dziećmi, dzieci cieszyły
się widząc swoich „odmłodzonych” rodziców,
którzy nie wstydzili się podejmować karkołomnych wyzwań. Organizatorom- dyrekcji
i kadrze przedszkola „Leśny Zakątek” należą
się podziękowania za stworzenie wspaniałej
okazji do zdobywania wspólnych doświadczeń i świetnej międzypokoleniowej zabawy.
Małgorzata Chibowska
mama Zuzi (Iskierki)
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Ząbkovia zaliczyła udany sezon

W

sezonie 2014/2015 zawodniczki UKS Ząbkovia Ząbki odniosły liczne sukcesy.

W październiku 2014 roku nasza drużyna z rocznika 2003-2004 wywalczyła
brązowe medale w Finale Ogólnopolskim Turnieju Orlika o Puchar Premiera
RP. W styczniu nasze młodziczki (rocznik
2002 i młodsze) zdobyły Halowe Mistrzostwo Mazowsza. Cztery nasze drużyny
grały w Finale Wojewódzkim Turnieju
z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Nasze młodsze zespoły (rocznik
2005-2006) wywalczyły tam srebrne
i brązowe medale, starsza drużyna została Mistrzem Województwa i grała w Wielkim Finale Ogólnopolskim tego turnieju
po raz drugi z rzędu zdobywając tytuł
Wicemistrzyń Polski. Juniorki Młodsze
UKS Ząbkovia Ząbki znalazły się wśród
ośmiu najlepszych klubowych zespołów w tej kategorii wiekowej i walczyć
będą o tytuł Mistrzyń Polski. Seniorska
drużyna Ząbkovii, której trzon stanowią
juniorki młodsze wywalczyła awans do
II Ligi Kobiet z imponującym bilansem
bramkowym 117:21. Ząbkovia na 16 rozegranych meczy przegrała tylko jeden
i jeden zremisowała strzelając średnio
ponad 7 bramek w meczu. Najlepszą
strzelczynią UKS Ząbkovia Zabki okazała
się Iga Kowalczyk (kapitan drużyny) z dorobkiem 27 bramek, druga w klasyfikacji
strzeleckiej Nikola Karczewska pokonała
bramkarki przeciwniczek 24 razy.
Już zapraszamy ząbkowskich kibiców
piłki nożnej na nasze mecze w sezonie
2015/2016 – w rozgrywkach ligowych
rywalizowały będą aż cztery drużyny UKS
Ząbkovia Ząbki.
Beata Komosińska-Ferens

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU – Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 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 14.07.2015 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 303 253 zł (netto).    Wadium: 230 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.07.2015 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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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
części nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada.
Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest część nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą nr WA1W/00012315/0,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 46/12, obręb 0009,01-09, o pow. 0,1460 ha, położonej w Ząbkach przy ul. 11-go
Listopada, stanowiącej własność Gminy Ząbki.
oznaczenie
nieruchomości

obręb

nr ewid.
działki

pow.

sposób zagospodarowania

cena wywoławcza
brutto

wysokość wadium

termin wpłaty
wadium

WA1W/00012315/0

0009,
01-09

46/12

0,1460 ha

usługi związane z usługami
zdrowia np. przychodnia

858.540,00 zł

42.927,00 zł

7.08.2015r.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Okres ustanowienia użytkowania wieczystego:
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 45 lat, z możliwością przedłużenia lub wykupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz 518 z późń. zm.) – Dział II, Rozdział 3 ustawy.
Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego:
Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego
przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności gdy wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.
Cel i termin zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi związane z usługami zdrowia np. przychodnia.
Termin zagospodarowania:
– rozpoczęcie zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy notarialnej
– zakończenie budowy do 4 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Opis działki:
Teren niezagospodarowany, ogrodzony, z bramą wjazdową od ul. Kard. St. Wyszyńskiego. Dostęp do działki drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej – od ul. 11-go Listopada i ul. Wigury a także ul. Kard. St. Wyszyńskiego – droga gruntowa. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu. Działka
nie posiada żadnych utrudnień deniwelacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, kościół oraz szkoła. Działka gruntu uzbrojona. Na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przyłącza
infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne:
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększona o podatek VAT, ustalony
wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy), płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. W dniu podpisania umowy notarialnej środki
finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.
– opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 3% ceny (każdorazowo powiększona o podatek VAT, ustalony wg stawki obowiązującej
w dniu powstania jej uiszczenia), płatna do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania
wieczystego. Opłaty tej nie pobiera się za rok, w którym prawo zostało ustanowione. Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później
niż na 14 dni przed upływem terminu płatności, możliwe jest ustalenie innego terminu zapłaty, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w przypadku zmiany ceny nieruchomości, ale nie częściej niż raz na 3 lata.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z obecnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2003 r.
Uchwałą nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach, działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi oświaty (symbol w planie UO), z możliwością usytuowania usług nieuciążliwych, przez które rozumie się obiekty wolnostojące lub lokale usługowe wbudowane, służące szeroko rozumianej
funkcji usługowej (bez przesądzania profilu usług), przede wszystkim w zakresie handlu, gastronomii, administracji, biurowości, rzemiosła usługowego a także zdrowia i oświaty – nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz spełniające wymogi właściwe dla podstawowego przeznaczenia terenu.
Obciążenia:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich oraz hipotek.
Warunki przetargu:
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku,
gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa
lub kopii poświadczonej notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem
negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
O terminie zawarcia umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze
wieczystej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm) do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 51 09 744/746 w godzinach pracy urzędu.
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Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Strongman za nami!

I

stało się. W niedzielę 21 czerwca miasto Ząbki zostało stolicą siłaczy. Na
Stadionie Miejskim po raz pierwszy odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski „Strongman”. Płyta boiska zamieniła się w ogromną imponującą
siłownię. W zawodach zmierzyło się sześciu zawodników z trzech krajów:
Polski, Łotwy i Litwy.

Pierwszy z nich Iwan Groholski przyjechał z Łotwy, waga 135 kg, 34 lata.
Drugi Dalius Ziminiskas reprezentował
Litwę, waga 110 kg, 35 lat. Kolejny zawodnik to Roland Gulbis z Rygi, ważył
130 kg, 40 lat. Kolejna trójka to zawodnicy z Polski: Grzegorz Wiśniewski z Warszawy, 138 kg, 34 lata, Jarosław Nowacki,
134 kg, 33 lata, mieszkaniec Rawicza
i Tomasz Kowal zawodnik z Krynicy
Zdrój 34- latek o wadze 137 kg.
Gośćmi specjalnymi mistrzostw byli
Mariusz Pudzianowski i Robert Burneika – siłacze, którzy w zawodach strongmanów zdobyli
wszystko, co było możliwe do zdobycia. Obydwaj z sukcesem wystąpili w walkach KSW.
Zawodnicy zmierzyli się w sześciu konkurencjach, których oceniali sędziowie Bartosz
Kostański i Piotr Piechowiak- mistrz Polski
w kulturystyce i fitness. Imprezę poprowadził
komentator sportowy, showman bawiący
publiczność oraz DJ Tomasz Perek.

obciążająca nieprawdopodobnie kręgosłup
i plecy.
Kolejnym wyzwaniem był tzw. „Martwy
ciąg na samochodzie”. Zawodnik podnosił
auto do pozycji wyprostowanej jak najwięcej
razy. Wygrał Tomasz Kowal, który brawurowo
wyprzedził konkurencję.
Piątą konkurencją były „Schody”. Zawodnicy wnosili 3 kloce, jeden po drugim,
o wadze 225-255-275 kg na szczyt schodów.
Wygrał Tomasz Kowal.
Ostatnia konkurencja do „KULE”. Zawodnik wrzucał od 120 kg do 160 kg po kolei na
platformy o różnych wysokościach. Wygrał
Tomasz Kowal.
Zdobywcy poszczególnych miejsc:
I miejsce Jarosław Nowacki – 28 punktów
II miejsce Tomasz Kowal – 26 punktów
III miejsce Grzegorz Wiśniewski – 18 punktów
IV miejsce Roland Gulbis – 12 punktów
V miejsce Iwan Graholski – 10 punktów
VI miejsce Dalius Ziminiskas – 8 punktów

„Przeciąganie Tira” – to pierwsza konkurencja. Samochód ważył 10,5 tony, dystans
do przeciągnięcia wynosił 20 metrów, była to
konkurencja na czas, którą wygrał bezapelacyjnie Jarosław Nowacki.
Druga to „Uchwyt Herkulesa”. Polegała na
utrzymaniu jak najdłużej dwóch elementów
przymocowanych do puszek, a każdy
z uchwytów to 240 kg. Konkurencję tę
wygrał jednogłośnie Jarosław Nowacki. Dwóch zawodników ze względu na
nieprawidłowe rozmieszczenie nóg, nie
ukończyło konkurencji.
Trzecia rywalizacja, w której zmierzyli się strongmani to „Yok plus taczka”.
Konkurencja ta polegała na przejściu
20 m z 400 kg yok plus taczka 400 kg
dystans 20m. Bezkonkurencyjny ponownie okazał się Jarosław Nowacki.
Robert Burneika powiedział, że jest to
konkurencja brutalna, bezwzględna,
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Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek.
Przed wręczeniem pucharów byliśmy świadkami niecodziennej sytuacji.
Na płycie stadionu miejskiego w obecności nas wszystkich wybrance swojego serca oświadczył się zawodnik Tomasz Kowal.
Na podium zawodników pojawiła się para

narzeczonych. Tomasz ukląkł, wręczył
pierścionek zaręczynowy i kosz kwiatów. Wystrzeliły w niebo sztuczne ognie.
Owacjom nie było końca. Oczywiście
oświadczyny zostały przyjęte. Był to
znakomity i niezapowiedziany finał
wydarzenia.
Ukoronowaniem wydarzenia było
wręczenie pucharów przez burmistrza
Roberta Perkowskiego.
Ogromne podziękowania należą się
organizatorowi imprezy Jarosławowi Stańczykowi – właścicielowi siłowni „Maximus”
w Ząbkach. Wypełnione po brzegi trybuny
świadczą o tym, że zawody są znakomitym
pomysłem i kolejnym sukcesem medialnym
naszego miasta.
Współorganizatorem wydarzenia był
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
Patronat honorowy objęło Miasto Ząbki.
Patronat medialny: TVP Sport, TVP Info, TVP
Polonia, gazeta samorządowa „Co słychać?”,
Moja Gazeta Regionalna, Fakt, Sport w Pigułce, Przegląd Sportowy, Życie Powiatu na
Mazowszu, Sportowe Fakty, Radio Eska, Radio
dla Ciebie, Radio Kampus, Radio Ząbki, Ząbki
24.pl
Sponsorami byli: Przedsiębiorstwo Budowlano -Handlowe Gór-Pis s.j. Mateus Sp.
z o.o., Api Market Sp. z o.o., Stowarzyszenie
„Bazar Ząbki”, Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe „OIO” Irena Osytek, „Stalko” Przybysz i Wspólnicy s.j., Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Transportowo- Budowlane „Świerczewski”,
J.N. DEVELOPER, Mario-Krusz Mariusz Wojdyna, „Wiśniowski” Sp. z o.o. S.K.A, Zino Sp.
z o.o., Auto Spa Jarosław Jakóbczyk, Fair Play
Plus Marek Krzemieniewski s.j., Auto Idea
Sp. z o.o. oddział w Łomiankach, Grupa PGD
Sp. z o.o. Sp.k., Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., Gastro
Magic Service, Drukarnia Benedysiuk,
Philipiak Polska S.A. Sp. K., Dolcan Plus
S.A., SK Bank, marka Devil Energy Drink.
Międzynarodowe Mistrzostwa
„Strongman” w Ząbkach, to nie tylko widowisko sportowe, ale przede
wszystkim niezapomniane wydarzenie.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne
zawody, licząc w nich na udział Mariusza
Pudzianowskiego i Roberta Burneiki.
Joanna Wysocka
foto Bogdan Śladowski

