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Uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci
Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
“NIVEA”w
Ząbkach
21 grudnia, w Szkole Podstawowej
Nr 2 odby³a
siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgromadzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz radni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.
Uroczystość rozpoczęto odczytaniem fragmentu Ewange−
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie

Władze Miasta wraz z „lokalnymi bohaterami’
Fot. Bogdan Śladowski

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−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.
Na zakończenie, z koncertem kolęd
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.
Dokończenie str. 8
W ostatnią sobotę, 7-go lipca br. w Parku Miejskim im.
Szuberta w Ząbkach, kilka minut po godz.10.00, rozległa
się muzyka. Największe dziecięce przeboje wypełniły cichy
ranek zapowiadając nie lada wydarzenie.
Aleją parkową podjeżdżały samochody i przywoziły
na rozstawione już stoiska materiały reklamowe, gadżety
i różne niespodzianki dla najmłodszych. Pęczniało coraz
więcej balonów, a nadmuchiwany zamek stawał się coraz
bardziej imponujący. Piękny, kolorowy plac zabaw jeszcze był
zamknięty, bo tego dnia klucz od furtki miał przy sobie jeden
człowiek – burmistrz naszego Miasta Robert Perkowski. O
godzinie 11.00 Park im.Szuberta wypełniał się publicznością,
wśród której oczywiście dominowały ząbkowskie dzieciaki z
nie mniej podekscytowanymi rodzicami.

Dokończenie str. 8
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21, tel. (22) 762 00 62, fax. (22) 762 00 63
06.08. - 24.08.2012 r.
06.08. Poniedziałek
07.08. Wtorek
08.08. Środa
09.08. Czwartek
10.08. Piątek
Zwiedzanie StadiWyjazd na krytą
Wycieczka roWyjazd na krytą
onu i muzeum Legii
pływalnie, halę i
werowa. Gry i zabawy
pływalnie, halę i
Wyjazd na Salę Zabaw
Warszawa i spacer po kręgielnię OSiR Włochy
na boisku. Projekcja
kręgielnię OSiR
Kolorado w Warszawie
Łazienkach Królewlub do Parku Wodnego
filmu.
Włochy.
skich
Moczydło.
13.08. Poniedziałek
14.08. Wtorek
15.08. Środa
16.08. Czwartek
17.08. Piątek
Wyjazd na krytą
Wyjazd na krytą
Wycieczka ropływalnie, halę i
Wyjazd do Miasteczka
pływalnie, halę
Dzień Wolny Święto
werowa. Pokaz i nauka
kręgielnię OSiR Włochy Rekreacji Pepeland w
kręgielnię OSiR
Wniebowzięcia N.M.P.
Filipińskich Sztuk
lub do Parku Wodnego Dziekanowie Nowym
Walki Projekcja filmu.
Włochy.
Moczydło
20.08. Poniedziałek
21.08. Wtorek
22.08. Środa
23.08. Czwartek
24.08. Piątek
Wyjazd na krytą
Wycieczka roWyjazd na krytą
Wyjazd do Ogrodu
pływalnie, halę i
Gry i Zabawy ze
werowa. Turniej tenisa
pływalnie, alę i
otanicznego i Parku kręgielnię OSiR Włochy
sklepem Decathlon.
stołowego. Projekcja
kręgielnię OSiR
Kultury w Powsinie
lub do Parku Wodnego
Włochy.
filmu.
Moczydło.
Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 16.00 (rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 8.00 – 8.30)
Zapisy dzieci mailem biuro@mosir-zabki.pl Dla każdego dziecka przewidziany jest posiłek.
Koszt pobytu jednego dziecka wynosi 10,00 PLN za 1 dzień*.
*Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość zwolnienia z opłat po uprzednim złożeniu pisemnej prośby do M.O.S.iR.

Wakacje w Miejskiej Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-9 lat do wspólnych wakacyjnych zabaw. Zajęcia plastyczne w ramach „Wakacje w Bibliotece” odbywać się będą w środy w godzinach 13:00 - 14:30
oraz w piątki w godzinach 11:00 - 12:30. Z powodu ograniczonej liczby miejsc (12) prowadzone będą zapisy na zajęcia.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Start 4 lipca !!

18.07. (środa) 13:00-14:30

20.07 (piątek) 11:00-12:30

25.07. (środa) 13:00-14:30

27.07 (Piątek) 11:00-12:30

Ząbki nasze miasto - warZąbki nasze miastosztaty plastyczno-techniczne, warsztaty plastyczno-techbudujemy makietę miasta, niczne, budujemy makietę
praca z pudełkami
miasta,praca z pudełkami c.d

Grafika dla smyka - warsztaty graficzne w technice
monotypii (stemple) na podstawie książki "Zając" Grzegorza Kasdepke

Jesteśmy projektantami
mody

Historia miasta,
krzyżówkowy zawrót głowy

W zdrowym ciele zdrowy
duch-gry i zabawy ruchowe,
Krzyżówki, rebusy, zagadki

Zabawa ruchowa (Zające
na łące) zagadki, gry planszowe

Zabawy ruchowe, gry
planszowe

01.08 (środa) 13:00-14:30

03.08 (piątek) 11:00-12:30

22.08 (środa) 13:00-14:30

Mały Van GoghZaczarowany świat kropekwarsztaty plastyczne, nakrapianka, praca z farbami

Kamienni przebierańcywarsztaty plastyczno - techniczne, praca z kamieniami

W zdrowym ciele zdrowy
duch- gry i zabawy ruchowe

Krzyżówki, rebusy,
układanki

24.08 (piątek) 11:00-12:30

Wakacyjny kolaż- własna
inwencja twórcza

Mały Van Gogh- Witraże
na szkle

W zdrowym ciele zdrowy
duch-gry planszowe i zabawy
ruchowe

Zagadkowy zawrót głowy
oraz gry i zabawy ruchowe

29.08 (środa) 13:00-14:30

31.08 (piątek) 11:00-12:30

Co w trawie piszczy?- warsztaty techniczne, praca z kolorowej masy solnej

Wakacyjna podróż do świata bajki

W zdrowym ciele zdrowy duch- gry planszowe i zabawy ruchowe

krzyżówki, rebusy, układanki

Informacje i zapisy: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Orla 6 lok 75 w godzinach otwarcia placówki: Poniedziałek - Środa godz. 10:00-16:00,
Czwartek-Piątek godz. 13:00-18:00 oraz pod numerem Tel. (22) 781-62-53 Wyjątkowo w okresie od 01.07 do 31.08 godziny pracy biblioteki
zostały zmienione: Poniedziałek 10-16, Wtorek 10-16, Środa 10-16, Czwartek 13-18, Piątek 13-18, Sobota nieczynne
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3-go Maja prawie gotowa

Prace przy ul. 3-go Maja są już na tyle zaawansowane,
że budowa tej drogi zostanie zakończona jeszcze w lipcu.
Ponieważ jest ona funkcjonalnie powiązana z przyszłym
tunelem zostanie ona na chwilę obecną wybudowana bez
fragmentu na wysokości planowanego przejścia przez tory
kolejowe (skrzyżowanie z ul. Orlą).
Mimo że jeszcze trwają prace budowlane już teraz widać
jak bardzo zmieniła się ta droga. Jeszcze kilka tygodni temu
była najbardziej podziurawioną drogą w Ząbkach.
Z uwagi na funkcję, jaką będzie pełniła w układzie komunikacyjnym miasta, ul. 3-go Maja składa się z dwóch odcinków.
Pierwszy z nich (Piłsudskiego – Orla) będzie stanowił swego rodzaju deptak z zachowanym ruchem samochodowym,
ale zdecydowanie mniejszym niż dotychczas. Ta część drogi
została wykonana z efektownej granitowej kostki (zarówno
jezdnia, jak i chodnik), nadającej charakterystyczny, staromiejski wygląd. Drugi fragment (Orla – Wyzwolenia) jest zgoła

XXVIII i XXIX sesja Rady Miasta

22 czerwca i 10 lipca odbyły się 28 i 29 sesje Rady Miasta
Ząbki, podczas których podjęto następujące uchwały:
XXVIII sesja
- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o.
na lata 2012-2015.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości
gruntowej.
- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2012 rok.
- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za
rok 2011.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za 2011 rok.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2011.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2011
XXIX sesja
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2012 rok.
- w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu
Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa
drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Miasta Ząbki.
- w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

odmienny – nowoczesny. Chodniki wykonane z kostki brukowej, a jezdnia asfaltowa. Całość została odwodniona.
Przebudowa ul. 3-go Maja to już ostatni element realizacji
dwóch projektów unijnych, w ramach których przebudowano
gruntownie kilkanaście dróg.
red.
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa,
logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych
przez Miasto Ząbki.
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu.
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.
- w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali
- w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
- w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują
- w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie
półrocze 2012
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe.
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Rusza przebudowa ząbkowskiego targowiska

Już 9 lipca zostały rozpoczęte prace związane z przebudową
miejskiego targowiska. Zgodnie z zapowiedziami prace mają zostać
wykonane w ekspresowym tempie, aby już w połowie września
przywitać klientów w nowych, lepszych warunkach. Okres modernizacji też nie jest przypadkowy, wybrano środek lata, kiedy większość
mieszkańców przebywa na urlopach. Nowy obiekt ma być nie tylko
przyjazny klientom (zadaszony, higieniczny, zadbany), ale zdecydowanie poprawi wygląd tej centralnej części miasta. Głównym inwestorem są ząbkowscy kupcy zrzeszeni w stowarzyszeniu „Bazar
Ząbkowski”. Miasto wraz z okolicznymi przedsiębiorcami wybudują
ulice otaczające plac targowy. Na czas budowy kupcy będą handlować
na placu u zbiegu ulic Poniatowskiego i 3-go Maja.
Nowe targowisko powstanie dokładnie na tym samym obszarze,
co dotychczasowe. Na terenie ok. 4 tys. m2 powstanie jeden kompleks
składający się z: 54 pawilonów usytuowanych w kilku rzędach, rozdzielonych trzema głównymi alejkami, targowisko dla handlu obwoźnego,
około 20 miejsc parkingowych, pomieszczenia WC oraz pomieszczenia
do tymczasowego składowania odpadów.
Całość zostanie ogrodzona murem wykonanym z eleganckiej cegły
klinkierowej, przy którym dodatkowo zaplanowano posadzić ozdobne
iglaki. Do targowiska będą prowadziły 4 bramy główne.
O konieczności przebudowy targowiska mówiło się już od wielu lat.
- Jest to inwestycja o mieszanym charakterze. Modernizacja naszego miejskiego targowiska jest już niezbędna od kilku lat. Miasto Ząbki
kilka lat temu sporządziło dokumentację techniczną wraz z kupcami
i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Pierwotnie całość chcieliśmy
wybudować to nakładami gminnymi. Jednak koszty modernizacji były
na tyle wysokie, że nie było nas stać na to przedsięwzięcie. Natomiast
porozumieliśmy się z nowo utworzonym stowarzyszeniem „Bazar
Ząbkowski”, które w zamian za długoletnią umowę i preferencyjne
warunki dzierżawy tego terenu wybuduje ten miejski bazar – informuje burmistrz Robert Perkowski. Stowarzyszenie przejęło również
administrację całym terenem bazaru.
Modernizacja targowiska ma istotne znaczenie z co najmniej
dwóch powodów. Po pierwsze zapewni lepsze warunki handlu zarówno
sprzedającym, jak i kupującym. Z drugiej zaś strony pozytywnie wpłynie
na estetykę tej części miasta oraz pozwoli uporządkować ten teren pod
względem komunikacyjnym. Dziś panuje tam prawdziwy chaos.
- Ta część Ząbek nabierze nowego kształtu, nowej estetyki, a ponadto docelowo pozwoli nam wreszcie uporządkować teren wokół
samego bazaru. Po wybudowaniu tego obiektu dołożymy wszelkich
starań, by uporządkować handel naręczny, przyuliczny. Zapewne niektórym osobom to obecnie odpowiada, ale stwarza to zagrożenie oraz
nieporządek w ruchu samochodowym w tamtym terenie. Polegałoby

Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia bazaru w
nowej lokalizacji

„Stary” bazar już zamknięty
to na zmobilizowaniu wszystkich handlujących w pasie drogowym do
przejścia z tą działalnością na wyznaczony plac targowy. Mam nadzieję,
że te zmiany będą dobre dla wszystkich. Poprzez nową infrastrukturę
będzie nam o wiele łatwiej ten porządek utrzymać – zapewnia burmistrz Ząbek.
Na pierwszy ogień idzie więc przebudowa targowiska. Równolegle
lub po jego zakończeniu (według zapewnień jeszcze w tym roku) przy
wsparciu lokalnych deweloperów zostanie wybudowana ul. Wiosenna.
Kolejnym etapem będzie budowa ul. Targowej, razem z firmą
Jeronimo Martins, czyli właścicielem Biedronki. W tym przypadku budowa rozpocznie się nie wcześniej niż w przyszłym roku.
Mirosław Oleksiak

Tak będzie wyglądał „nowy” bazar
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Co z podatkiem śmieciowym?
Od 1 stycznia 2012 roku weszła w
życie ustawa z 1 lipca 2011 roku (Dz.U.
2011 Nr 152, poz. 897) zmieniająca
ustawę z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Ustawa ta wprowadza opłatę
za śmieci zwaną popularnie „podatkiem
śmieciowym”.
Sama idea podatku śmieciowego wiąże się z problemem
utrzymania czystości na terenach publicznych. „Zaradni”
obywatele zamiast płacić za wywóz nieczystości wyrzucali je
do lasów, rowów lub do ogólnodostępnych koszy ulicznych.
Uczciwi podpisywali umowy z firmami zabierającymi
śmieci i sumiennie za nie płacili. Skala tego zjawiska jest
tak olbrzymia, że powstał poważny problem finansowy dla
gmin. Mimo wielu spektakularnych akcji odpowiednich
służb, czy też wdrażania pomysłów takich jak na przykład
w Ząbkach selektywnej darmowej zbiórki odpadów,
wciąż powstawały dzikie wysypiska. Jedynym rozsądnym
rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie obowiązkowej
opłaty dla wszystkich mieszkańców niezależnej od ilości
wytwarzanych śmieci oraz od ilości osób zamieszkujących
daną posesję. Wprowadzenie takiej opłaty w skali kraju
może rozwiązać problem zaśmieconych parków i lasów.
Pozostaje pytanie według czego miałby być taka
opłata naliczana? Jakie należy przyjąć dane do obliczenia
wysokości takiego „podatku”? Oczywiście najuczciwiej
byłoby gdyby wszyscy płacili proporcjonalnie do wyprodukowanych śmieci. Niestety ta opcja odpada ze względu na
nieuczciwych obywateli. Tak już jest, że obywatel czuje się
okradany przez Państwo, więc je okrada. Państwo wie, że
obywatel je okrada więc traktuje wszystkich - i tych uczciwych - jak złodziei również ich okradając. I tak koło się
zamyka.
Ale wracając do pytań związanych ze sposobem
ustalenia sposobu naliczania podatku, to sama ustawa
rozwiązuje ten problem za samorządy. Niestety większość
przepisów i decyzji samorządowych jest podejmowana w
Sejmie, a nie w samorządzie. Samorząd musi je przyjąć lub
dokonać nieznacznych wyborów między często kilkoma
durnymi opcjami. Tak też jest i w tym przypadku. Sejm dał
samorządowi do wyboru raptem cztery metody naliczania
„podatku śmieciowego” i kilka opcji do wyboru:

Z ostatniej chwili!
Podczas ostatniej sesji (10 lipca) Rada Miasta podjęła uchwały
w sprawie tzw. „podatku śmieciowego”. O szczegółowych
rozwiązaniach poinformujemy w następnym numerze.
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1. Niepodejmowanie Uchwały – w takim przypadku
automatycznie gmina odpowiada za odpady powstałe na
swoim terenie, a każdy mieszkaniec może się ich pozbyć
na jej koszt. Gmina musi pokryć wydatki z dochodów
własnych (podatki i opłaty lokalne). Czyli tak czy ina-czej
gmina zwiększy podatki lokalne, by pokryć wydatki za
wywóz śmieci.
2. Przyjęcie jednakowej stawki dla każdego gospodarstwa domowego – prosty wydawałoby się system
jednak pojęcie „gospodarstwa domowego” jest pojęciem
czysto statystycznym nie podlegającym żadnej ewidencji i niemożliwym do zweryfikowania przez organy
samorządowe. Gdyby napisano „od lokalu mieszkalnego”
lub „od posesji” to sprawa byłaby dużo łatwiejsza.
3. Przyjęcie przez Radę opłaty stałej mnożonej przez
jedną z trzech opcji:
a) liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość – brak ewidencji w organach samorządu
terytorialnego na temat ilości osób zamieszkujących
teren gminy, a co dopiero dane mieszkanie. Nikt nie
prowadzi takich statystyk. Obowiązek meldunkowy jest
przepisem martwym, zresztą od 1 stycznia 2014 roku zostanie zniesiony. Znając życie okaże się, że większość domów
zamieszkują samotni gospodarze.
b) ilości zużytej wody z danej nieruchomości – Pytanie czy w naszym kraju jest chociaż jedna gmina mająca
100% posesji podłączonych do wodociągu z założonym
licznikiem? Ponieważ Ustawa nie umożliwia różnicowania
sposobów naliczania opłat, nie można zastosować tej metody.
c) powierzchni lokalu mieszkalnego – łatwe do
zweryfikowania dane ponieważ informacje o powierzchni
są dostępne w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych. Jednak co wspólnego ma powierzchnia lokalu mieszkalnego
z ilością powstających odpadów? Nie ma dostępnych
opracowań na ten temat więc należy zakładać, że nic.
Jak widać jedyną opcją, którą mogą przyjąć gminy jest
uzależnienie wysokości opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego. Nie dlatego, że jest to uczciwe, ale po prostu jest
to jedyna opcja, którą miasto może sprawdzić porównując
dane z ewidencji podatków lokalnych. Pozostaje jeszcze
kwestia budynków nieodebranych do użytkowania i teoretycznie niezabudowanych posesji. Może należy jednak
nie podejmować tej uchwały i po prostu zwiększyć podatek
od nieruchomości? Obejmie on wtedy większą ilość osób
co spowoduje, że nie powinien być za wysoki.
Najważniejsze pytanie jest jednak całkiem inne. Dlaczego w naszym parlamencie powstają ustawy, które zamiast ułatwiać ludziom życie, tylko je komplikują? Dlaczego trzeba karać uczciwą większość, by zdyscyplinować
nieuczciwą mniejszością? Gdyby rozpisać konkurs w gimnazjach na projekt takiej ustawy, to założę się, że pojawiło
by się setki świetnych pomysłów na rozwiązanie problemu śmieci. W Warszawie urzędnicy, żeby wymigać się
od odpowiedzialności zapłacą ponad milion złotych firmie doradczej, która wskaże im, jaką metodę mają wybrać.
Będzie to bardzo łatwo zarobiony milion, bo odpowiedź
jest oczywista.
Marcin Kubicki
Przewodniczący Komisji Społecznej RM
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Nasz mieszkaniec odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
W Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, 30 maja br.
za wybitną działalność społeczną i kultywowanie pamięci
o Kapelanie „Solidarności”, Księdzu Jerzym Popiełuszko
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski odebrał
Ryszard Walczak, przewodniczący Komisji Dziedzictwa
Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu, przez ponad 9
lat Radny Powiatu Wołomin, działacz niepodległościowy i
społeczno – patriotyczny, mieszkaniec Ząbek.
To zaszczytne wyróżnienie Ryszard Walczak przyjął z rąk
wicewojewody mazowieckiego w obecności osób wyróżnionych
i swoich gości: Ks. Kanonika Edwarda Kowary - proboszcza
Parafii Św. Trójcy w Ząbkach, Prezesa Komitetu Katyńskiego
Andrzeja Melaka, Wiceprezesa Kręgu Pamięci Narodowej Jana
Waś, Starosty Powiatu Wołomińskiego Piotra Uścińskiego,
Wiceburmistrza Wołomina Grzegorza Mickiewicza, Anny Preś
i Dariusza Lorantego. Na zakończenie uroczystości w swoim
krótkim przemówieniu Ryszard Walczak powiedział: „Jest to
dla mnie zaszczytne i wielkie wyróżnienie, ponieważ zostało
nadane 1 grudnia 2009 roku przez śp. Prezydenta RP. Lecha
Kaczyńskiego i odbieram je nie tylko za docenienie mojej
kilkudziesięcioletniej działalności społeczno - patriotycznej,
ale też za docenienie działalności całego współpracującego ze
mną od wielu lat środowiska Społecznego Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki i Służby czuwającej
przy grobie męczennika naszych czasów od dnia pogrzebu
aż do dziś, do której sam przynależę. W tym miejscu pragnę
wspomnieć, że wiele inicjatyw patriotycznych podejmowaliśmy razem z moim przyjacielem śp. Stefanem Melakiem, prezesem Komitetu Katyńskiego, który zginął wraz z Prezydentem
Lechem Kaczyńskim, 10 kwietnia 2010 r., pod Katyniem.
Wszystkim wspomnianym wyrażam swoją wdzięczność za
dobroć i współpracę”.
Należy wspomnieć, że Ryszard Walczak poza symbolami pamięci zaangażowany był w pomoc dzieciom z rodzin
najuboższych, organizując wypoczynki wakacyjne dla ponad
1000 dzieci i młodzieży i wsparcie ze środków publicznych.
Zaangażowany był i jest w obronę rodzimej przedsiębiorczości
i przeciwstawiał się nieprawidłowościom i uprzywilejowaniu
przez samorządy powstawania supermarketów w powiecie
wołomińskim. Podejmował walkę w obronie polskich stoczni,
przewodnicząc Ruchowi Obrony Stoczni i Gospodarki Polskiej
im. Gen. Józefa Hallera, który wskazał wady prawne i podważył
zasadność przeforsowanej specustawy, doprowadzającej do
ostatecznej likwidacji Stoczni Szczecin i Gdynia.
Zaangażowanie w działalność polityczną Ryszard Walczak
rozpoczął w 1992 r. od Akcji Polskiej Antoniego Macierewicza, czynnie uczestniczył w wyborach parlamentarnych w
1993 r. i kampanii prezydenckiej premiera Jana Olszewskiego w 1995 r, od samego początku był zaangażowany w
działalności Ruchu Odbudowy Polski. Po rozpadzie Ruchu
jako niezależny kandydat z listy AWS zostaje w 1998 r. radnym powiatu wołomińskiego I kadencji. W 2002 roku zostaje
wybrany ponownie i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu i przewodniczącego komisji finansów. `Po
dłuższym okresie bezpartyjności wstępuje do LPR, gdzie pełni
funkcje członka Rady Naczelnej i członka Zarządu Wojewódzkiego oraz przewodniczącego struktury powiatowej. Z ramienia tej formacji jest kandydatem do Senatu RP a w następnych
wyborach kandydatem do Sejmu RP.

Po upadku LPR Ryszard Walczak ponownie działa
niezależnie i po przerwie 4 - letniej zostaje ponownie w 2010 r.
radnym powiatu wołomińskiego z listy PiS i przewodniczącym
komisji dziedzictwa narodowego, edukacji, kultury i sportu.
Po narodowej tragedii pod Smoleńskiem, gdzie w drodze
do Katynia wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego
małżonką i 93 dostojnikami naszego Państwa ginie jego przyjaciel Stefan Melak - prezes Komitetu Katyńskiego, z którym
podejmowali wiele inicjatyw patriotycznych. Po pogrzebie
Pary Pezydenckiej i swego przyjaciela oraz wielu znajomych
Ryszard Walczak wspiera w działaniach Andrzeja Melaka, brata rodzonego Stefana i uczestniczy w upamiętnianiu wszystkich ofiar Narodowej Tragedii pod Smoleńskiem, poczym
angażuje się w obronę Krzyża i pamięci w/w ofiar pod Pałacem
Prezydenckim, co trwa aż do dziś.
Należy wspomnieć, że Walczak Ryszard jest członkiem
zarządu „Społecznego Komitetu Budowy pomnika Ofiar
Narodowej Tragedii pod Smoleńskiem” i współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyń 2010 oraz zespołem parlamentarnym do spraw zbadania przyczyn tragedii narodowej pod
Smoleńskiem i jest również zaangażowany w upamiętnienie
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w popiersiu z brązu, do
tego należy dodać organizowanie we współpracy z innymi
stowarzyszeniami wystaw i uroczystości, upamiętniających
ofiary pomordowane w Katyniu oraz Żołnierzy Wyklętych.
Nasz przyjaciel stojąc na stanowisku, że zarówno o prawdę
tak i o sprawiedliwość i z patologiami w sferze administracyjnej i gospodarczej państwa mamy wręcz obowiązek walczyć
w tym celu powołał Stowarzyszenie „Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków”, w imię tej sprawiedliwości Ryszard Walczak złożył również wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli na podstawie
zebranych oraz przekazanych materiałów i nakazania rozbiórki pomnika bolszewików w Ossowie i likwidacji zbiorowej
mogiły bolszewików powstałej z pominięciem obowiązujących
procedur.
Pozwoliłem sobie przybliżyć Państwu sylwetkę Ryszarda
Walczaka i jego zaangażowanie w służbie Bogu Ojczyźnie i
Ludziom.
Jan Marczak Wiceprezes Kapituły Medalu
Zło Dobrem Zwyciężaj i Wiceprezes O. Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki
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Dokończenie ze strony nr.1

Uroczyste otwarcie placu zabaw
dla dzieci “NIVEA” w Ząbkach
Uroczysta muzyczna zapowiedź i na scenie pojawił się
gospodarz Miasta wraz ze swym zastępcą Arturem Murawskim. Burmistrz w kilku słowach przypomniał ideę
powstawania placu zabaw i podkreślił, że powstał on dzięki
zaangażowaniu mieszkańców i zapalonych internautów,
którzy go po prostu „wyklinali” w konkursie internetowym
(oddano 72.365 głosów). Burmistrzowie zeszli ze sceny i
skierowali się do wejścia.
Jednym ruchem klucza, przy aplauzie publiczności plac zabaw stanął otworem. Dzieci z radosnym okrzykiem pobiegły do
zjeżdżalni, huśtawek, toru przeszkód, piaskownicy. W tym czasie ksiądz Łukasz z Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
odmówił Ewangelię i poświęcił tę inwestycję. Od tej pory plac
zabaw „Nivea” oficjalnie został przekazany w ręce mieszkańców.
A na scenie przy wtórze prowadzących imprezę: Grzegorza
Siwka – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz Kamila
Iwandowskiego Burmistrzowie Miasta wraz ze Starostą Powiatu Wołomińskiego Piotrem Uścińskim i Nadleśniczym
Nadleśnictwa Drewnica Waldemarem Walczakiem wręczyli
podziękowania dziesięciu „lokalnym bohaterom” – internautom, którzy w konkursie oddali najwięcej głosów. Byli to: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Joanna Zalewska, Andrzej Potęga,
Mariusz Juranek, Robert Grudziąż, Artur Murawski, Piotr Cybula, Tomasz Kret, Katarzyna Owcarz, Magdalena Ćwikowska.
Specjalne podziękowanie otrzymała Anna Paciorek z Referatu
Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki za zaangażowanie, ogrom
pracy i czasu, włożony w organizację przy realizacji projektu
wykonania placu zabaw dla dzieci "NIVEA".
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Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa. Na scenie
zaprezentował się Klub Mamy Ząbki, publiczność porwał Klub
Tańca Nowoczesnego „Fart” z Miejskiego Ośrodka Kultury pod
opieką Kingi Jakubowskiej, po czym do zabawy ruszyli animatorzy zabaw dziecięcych. Wokół placu zabaw wyrósł wspaniały
dmuchany zamek, zjeżdżalnie, suche piłeczki, które tłumnie
okupowali najmłodsi.
Były
też
stoiska
gastronomiczne,
z
zabawkami,
wikliniarskie,
ceramiczne,
a
nawet
prozdrowotne, bo każdy, który je odwiedził mógł sprawdzić
swoje ciśnienie tętnicze oraz poziom cukru we krwi.
Obok prezentowali się: SK Bank, Niepubliczne Przedszkole „Bajka” Klub Mamy Ząbki z poradami psychologa, logopedy i stylisty, a także Nadleśnictwo „Drewnica”, gdzie
na tablicy multimedialnej można było obejrzeć ciekawostki natury oraz usłyszeć fascynujące odgłosy zwierząt.
Na inauguracji placu zabaw „Nivea” obecni również byli: Patrycja Żołnierzak – Sekretarz Miasta, Radni, Komendant Straży
Miejskiej Zbigniew Forysiak, Dyrektor MOK-u Sławomir Skotnicki, dyrektorzy placówek oświatowych,wędrownicy z organizacji Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
"Zawisza", organizacja ta należy do ogólnoeuropejskiej Federacji Skautingu Europejskiego i inni zaproszeni goście.
Patronat medialny nad imprezą objęli: Radio Ząbki, Portal internetowy www. zabki24.pl, gazeta samorządowa „Co
słychać?”
Mamy nadzieję, że ten piękny plac zabaw długo posłuży
naszym najmłodszym mieszkańcom.
Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski
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„Prawdziwie wielki jest tylko ten człowiek, który chce się
czegoś nauczyć”
„Jedynka” to wyjątkowa szkoła i takie też było zakończenie
roku uczniów klas szóstych. 28 czerwca, o godz. 16.00 nasi
absolwenci wraz z rodzicami, nauczycielami, dyrekcją i zaproszonymi gośćmi, stawili się w komplecie po raz ostatni, aby
otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, pożegnać się.
Iga Kowalczyk – gospodarz szkoły – prowadziła uroczystość
z ramienia Samorządu Uczniowskiego. Delegacja klas szóstych
złożyła kwiaty pod tablicą patrona. Po przekazaniu sztandaru absolwenci ustawili przy stole prezydialnym pamiątkowe
tableau.
Po chwili zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez uczniów klasy 6e pod kierunkiem pani Marty Gołaszewskiej. Była to prezentacja słowno
– muzyczna z towarzyszeniem chóru szkolnego przy znakomitym akompaniamencie pani Małgorzaty Kujawskiej. Dodatkowo na ekranie były wyświetlane słowa wszystkich piosenek,
co zachęcało do wspólnego śpiewania. Na tle okien sali gimnastycznej zdawały się odlatywać cztery ogromne latawce,
symbolizujące odchodzące klasy: 6c, d, e, s. Dekoracje, jak i
scenariusz uroczystości zakończenia roku, zostały przygotowane przez wychowawców i uczniów klas szóstych.
W dalszej części uroczystości pani dyrektor – razem z poszczególnymi wychowawcami – wręczała nagrody, dyplomy
i listy gratulacyjne. Ewenementem były nagrody specjalne,
ufundowane przez wnuczkę Generała Franciszka Kleeberga.
Otrzymały je cztery najlepsze uczennice: Ewelina Siedlec,
Aleksandra Darmofalska, Aleksandra Kacprzak i Iga Kowalczyk.
Uczniowie i rodzice wyróżnili kwiatami także wychowawców, którzy uczyli naszych absolwentów w nauczaniu
początkowym. Na zakończenie uroczystości wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną z wyjazdu uczniów klas
szóstych do ośrodka w Garwolinie. Nie zapomnieliśmy także
o podkreśleniu zasług nieobecnych na wyjeździe dziewcząt.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach wywalczyła
tytuł Mistrzyń Polski!
Mamy nadzieję, że motto uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2011/2012 pozostanie w pamięci naszych absolwentów. Bo przecież „nie ma zwolnienia od myślenia…”
Marta Gołaszewska

Wakacyjna Promocja!!!
W gabinecie stomatologicznym
Dental Smile przy
ul. Miłej 23 w Ząbkach
Dla Pacjentów, którzy
skorzystają z wizyty w godz.
9.00 – 13.00
usługi stomatologii
zachowawczej (leczenie,
czyszczenie, wybielanie)
20% zniżki
Serdecznie zapraszamy!
Tel. kom. 606 – 587 - 669
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USŁUGI
PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek
Ząbki
Wywóz odpadów budowlanych kontenerami
KP-5 oraz KP -7
tel. 509 – 136 – 967
888 - 424 - 715
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Mistrzowskie dziewczyny z MOK w Ząbkach

W miniony weekend reprezentantki sekcji tanecznej
Fart z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach uczestniczyły
w Mistrzostwach Świata IFMD (International Federation
Modern Dance Sport) w Veszprem na Węgrzech.
Ta prestiżowa impreza w świecie tańca zrzesza zawodników, którzy zakwalifikowali się do kadr narodowych na
podstawie osiągniętych wyników w eliminacjach krajowych.
Nasze tancerki zdobyły nominacje startując w Mistrzostwach
Ekstraklasy w tańcu sportowym, które odbyły się w kwietniu
b.r. w Teresinie. Sam fakt zakwalifikowania się do kadry był
dużym osiągnięciem.
W mistrzostwach wzięło udział 2000 tancerzy z Węgier,
Słowacji, Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Serbii i Polski. Polska kadra liczyła 340 tancerzy z rożnych klubów tanecznych
zrzeszonych przy ośrodkach kultury czy sportu z całego kraju.
Ząbkowianki walczyły o miejsca w kategoriach artystycznych: dance show i fantazy, gdzie choreografie taneczne
oparte są o teatr tańca oraz w sportowym funky. Ich układy
taneczne, technika oraz kostiumy znalazły uznanie u sędziów
międzynarodowych. Oto wyniki z Mistrzostw Świata:
Kategoria młodzicy – Funky
II miejsce –
tytuł Vice Mistrzyni
Świata
zdobyła Aleksandra Raczkowska
III miejsce – tytuł II Wicemistrzyni Świata
zdobyła Wiktoria Burzycka
Kategoria juniorzy młodsi – Funky
III miejsce – tytuł II Wicemistrzyni Świata
zdobyła Katarzyna Ciężka
Kategoria Dance Show młodzicy
IV miejsce – Aleksandra Raczkowska
V miejsce - Wiktoria Burzycka
Dziewczęta trenują taniec w sekcji tańca nowoczesnego Fart w Miejskim Ośrodku Kultury od trzech lat. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu. Zespół zrzeszony jest w
Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego oraz grupie tanecznej Shock Dance. W programie posiada naukę turniejowych
form tanecznych - dance show, fantazy, jazz dance oraz funky

i disco freestyle. Choreografem i trenerem grupy jest p. Kinga
Jakubowska. Występy tanecznych mistrzyń można było ostatnio obejrzeć 7 lipca, podczas otwarcia Placu Zabaw Nivea w
Parku Miejskim w Ząbkach.

II Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej
Już po raz drugi uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 z
klasy 3e: Aleksandra Jemielita, Oliwia Leśniewska, Sandra
Mazurek, Julia Rączka, Emilia Ryciuk, Julia Toczyńska, Gabriela Turemka oraz Oliwia Wysocka przystąpiły do II Warszawskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej.
Organizatorami konkursu byli: Polskie Stowarzyszenie
Nauczycieli Języka Niemieckiego, Willy-Brandt-Schule oraz

Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka w Warszawie. Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Sejmu, Ambasadorowie
Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Prezydent m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Pragi Północ, Mazowiecki Kurator Oświaty.
24 maja w Wyższej Szkole Menadżerskiej odbyły się
przesłuchania uczestników. Swoje umiejętności wokalne i
językowe prezentowało 159 uczniów z 55 szkół wszystkich
typów z Warszawy i okolic.
W związku z Euro 2012 promowane były w tym roku piosenki związane tematycznie z piłką nożną. Nasze uczennice
zaśpiewały zagrzewający do boju piłkarzy hit Shakiry „Waka
waka” w wersji niemieckiej. Mimo wysokiego poziomu i dużej
konkurencji nasz zespół otrzymał wyróżnienie i 6 czerwca
wystąpił w koncercie finałowym. Serdecznie gratulujemy i
zapraszamy do obejrzenia występu naszych laureatek.
Link do strony:
http://www.youtube.com/watch?v=9cn1smgCIvs
Monika Wrzaszcz
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II festiwal piosenki przedszkolnej za nami

“Kocham mamę i tatę” to tegoroczna tematyka II Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Wesołe nutki”, który odbył się 6 czerwca w dolnym kościele Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach przy ul. 11-go
Listopada. Organizatorem przedsięwzięcia było Publiczne Przedszkole nr 1 w Ząbkach “Zielony Dinek”, a imprezę poprowadziła
Beata Kurda, nauczycielka, niedawna uczestniczka X-Factor.
Celem festiwalu było promowanie dziecięcej twórczości artystycznej,
stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności wokalnych
przedszkolaków, popularyzacja śpiewania piosenek dziecięcych,
kierunkowanie właściwego doboru repertuaru oraz stworzenie okazji do promowania przedszkola w środowisku lokalnym.
Na imprezę licznie przybyli zaproszeni goście a wśród nich Patrycja
Żołnierzak - sekretarz Miasta Ząbki, reprezentująca burmistrza miasta.
Ponadto dyrektorzy i nauczyciele z przedszkoli i szkół ząbkowskich,
rodzice występujących maluchów z aparatami fotograficznymi i kamerami, oraz dzieci z ząbkowskich szkół i przedszkoli.
W festiwalu brały udział dzieci w wieku odtrzech do sześciu lat z
przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz klas “0” szkół podstawowych w Ząbkach.
Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 “Zielony Dinek” pod czujnym
okiem opiekunek Hanny Pióro, Beaty Wójcik i Doroty Kleczkowskiej
przygotowały i wykonały piosenkę “Ojciec Wirgiliusz”. Przedszkolaki z
Publicznego Przedszkola nr 3 “Skrzat”, pod kierunkiem Barbary Orzeł,
Beaty Konopko, Doroty Kleczkowskiej i Renaty Maciejewskiej, jako najliczniejsza grupa, zaprezentowały aż trzy utwory: “Dlaczego mama nie
je?”, “Tato cudotwórca” oraz “Weź mnie na ręce”. Tym ostatnim utworem
wzruszyły niewątpliwie dorosłą część publiczności, czego efektem były
gromkie brawa. Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola im. Jana
Pawła II zaśpiewały „Jestem prezencikiem” w przygotowaniu pomogła
im siostra Dorota Pawłowska. Niepubliczne Przedszkole “Pinokio”,
pod kierunkiem Katarzyny Szor i Anny Zimowskiej zaprezentowało
piosenkę “Mama w szlafroku, mama z kwiatami”. “Przystań Elfów”,
pod kierunkiem Żanety Rosłon, Martyny Arbudzińskiej, Adrianny
Włodkowskiej wykonała “Moja mama wróżką jest”. “Smyk” pod opieką

Rajd rowerowy z SP nr 2
Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody w dniu 26.06.2012r.
wyruszyliśmy z rowerami do Ostrówka. Uczniowie z Koła Misyjnego
klas V przy SP nr 2 nie boją się nowych wyzwań, wręcz to uwielbiają.
Najpierw było pakowanie rowerów do pociągu, potem kilkukilometrowa jazda rowerami. Celem dla nas był dom Św. Faustyny w
Ostrówku. Miejsce urocze, dom piękny, ponad stuletni. Czuło się tam
ducha tej niezwykłej Świętej. Na miejscu zajęła się nami siostra Sefiryna
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Była pogodna,
ciepła, życzliwa i otwarta na pomysły młodych ludzi. Pomimo wiatru,
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Anety Skowron zaprezentował piosenkę “Rodzina”. Natomiast Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego była
reprezentowana przez jedyną na tym festiwalu solistkę Oliwkę Stefaniak, która zaśpiewała piosenkę “Co powie tata”.
Festiwal miał charakter przeglądu. Kryteria postawione przez organizatorów to: uśmiech na twarzy, pogoda ducha, muzykalność, dobre warunki głosowe, staranność wykonania utworów, właściwy dobór
repertuaru oraz zapierające dech w piersiach wrażenia artystyczne.
Postawione kryteria zostały spełnione przez wszystkich małych artystów, zatem wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami i pluszakami, które
wręczyła Grażyna Świeżak - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1
„Zielony Dinek”. Były również podziękowania dla organizatorów.
Dzieciaki podczas występów, mogły popisać się swoim talentem
wokalnym. Miały także okazję, niektóre po raz pierwszy, wystąpić na
scenie przed tak liczną publicznością. Zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłej publiczności festiwal był doskonałą zabawą i wywołał wiele
pozytywnych emocji. Rozśpiewane ząbkowskie przedszkolaki to miód
na serce dla wszystkich, którzy przyszli ich posłuchać, dlatego już teraz z
niecierpliwością czekamy na kolejny festiwal za rok.
Iwona Potęga
chłodu i mżawki piknikowaliśmy w tym niezwykłym miejscu. Wrażenia
były niezapomniane. Potem droga powrotna przez leśne dróżki i znowu
pociąg. Nie zabrakło nawet kierownika pociągu, który pomagał nam
wynosić rowery i pani konduktorki, która cierpliwie czekała z odjazdem, a potem nam pomachała na do widzenia. Bardzo dziękujemy za
pomoc naszym „rowerowym mamom” – p. Koszewskiej, p. Siekluckiej
i p. Małkińskiej, bez których rajd nie byłby możliwy. Już planuję kolejną
wycieczkę rowerową w przyszłym roku szkolnym.
Wszystkim uczniom, a zwłaszcza „misjonarzom” z kl.Vb, kl.Vc,
kl.Vd, kl.Ve życzę bezpiecznych i udanych wakacji.
Katarzyna Węgrzynek

www.zabki.pl
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V Ząbkowski Amatorski Turniej Koszykówki „Streetbal’2012”
W piękne, słoneczne, sobotnie przedpołudnie na boisku wielofunkcyjnym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ząbkach odbył się V Ząbkowski Amatorski Turniej Piłki Koszykowej „Streetbal’2012”. W turnieju udział wzięło 5 zespołów,
które rywalizowały systemem „każdy z każdym”.
Mecze trwały po 12 minut lub do zdobycia przez jeden z zespołów
15 punktów. Faworytami byli zwycięzcy z lat poprzednich zespoły:
Dzikie Węże i Park Squad. Do ostatniej kolejki rozgrywek faworyci
odnieśli same zwycięstwa i o tym, kto zdobędzie pierwsze miejsce w
piątej edycji turnieju zadecydował bezpośredni pojedynek pomiędzy
tymi zespołami. W tym meczu, który trwał 2 razy 12 minut lepsi okazali się zawodnicy Dzikich Węży, którzy pokonali Park Squad 83: 62
i po raz trzeci triumfowali w ząbkowskim turnieju. W czasie trwania
turnieju rozegrano konkursy rzutów zza linii 3 punktów oraz konkurs
„wsadów”. Najlepiej za 3 punkty rzucał Mariusz Przygucki z zespołu
Park Squad, a konkurs „wsadów” zdecydowanie wygrał Tomasz Rudko
z drużyny Dzikie Węże. Na 15 września planowany jest kolejny, szósty
już ząbkowski turniej koszykówki ulicznej, na który już dziś zapraszamy.

Wyniki turnieju:
Park Squad – Zielonka 1		
Kaczory
– Al – Kaida
Dzikie Węże – Zielonka 1
Park Squad – Kaczory
Dzikie Węże – Al – Kaida
Zielonka 1 – Kaczory
Dzikie Węże – Kaczory
Al – Kaida – Park Squad
Al Kaida
– Park Squad
Dzikie Węże – Park Squad

16:2
12:15
15:9
16:3
17:12
15:7
15:5
7:15
12:7
83:62

Dzikie Węże: Tomasz Rudko, Michał Wojtyński, Rafał
Pietrzak.
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Coraz młodsze talenty piłkarskie
W sobotę, 30 czerwca, na boisku ORLIK przy ul. Batorego 11 w Ząbkach najmłodsze zawodniczki Ząbkovii (rocznik 2002 i młodsze) kierowane przez trenerów: Romana
Nieborka i Marcina Wojdę rozegrały mecz towarzyski z
chłopcami z UKS Błyskawica.
Skład drużyny Ząbkovii: Patrycja Bartosiewicz, Patrycja
Bień, Liliana Bruks (II bramkarka), Julia Grządkowska, Zuzia
Jankowska, Wiktoria Kaczanowska, Ada Krawczyk, Wiktoria
Paciorek, Oliwia Piotrowska, Kasia Myślińska (I bramkarka),
Ola Sulisz.
Przez półtorej godziny dziewczynki toczyły wyrównaną
walkę z chłopcami. Z uwagi na treningowy charakter spotkania nie były liczone bramki (klika razy nasze zawodniczki pokonały bramkarza przeciwników), a trenerzy mieli
możliwość sprawdzenia różnych ustawień na boisku (w tym na
pozycji bramkarza). Dziewczynki - jak zwykle - grały z ogromnym zaangażowaniem i (pomimo upału) ambitnie biegały po
całym boisku do końca spotkania.
Mecz - poza rodzicami - obserwował Jarosław Dobrowolski (prezes UKS Ząbkovia Ząbki i trener najstarszych zawodniczek), który po spotkaniu z uznaniem wypowiadał się
o grze najmłodszych zawodniczek Ząbkovii. Widać postępy,
jakie w ciągu kilku ostatnich miesięcy poczyniły dziewczynki dzięki systematycznym treningom oraz dzięki grze na
różnych turniejach. Proces budowania najmłodszej drużyny
idzie w dobrym kierunku: najważniejsze, że dziewczynki chcą
trenować i że w tej grupie wiekowej (2002 i młodsze) ciągle
przybywa nowych zawodniczek.
Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki

Ząbkowiak Piotr Ołówko
mistrzem Polski

2 lipca, w Myślenicach rozpoczął się XVIII finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu klasycznym, w której wziął udział mieszkaniec Ząbek- Piotr Ołówko.
W wadze do 76kg, w której startował wzięło udział również
16 innych, najlepszych zapaśników z całej Polski. Po wygranych
walkach eliminacyjnych, w których nie stracił punktu technicznego doszedł do finału, w którym nie dał najmniejszych szans
swojemu przeciwnikowi, tym samym zdobył tytuł Mistrza Polski.
Piotrek odkąd dołączył do grupy wiekowej kadetów jako jedyny
Legionista w historii klubu wywalczył w każdym roku medal na
Mistrzostwach Polski. W swoim dobytku posiada brązowy medal
z 2010 roku, srebrny medal z 2011 roku oraz złoto z tego roku.
Warto też wspomnieć, że Piotrek wcześniej wygrał Puchar
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Polski oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, tym samym
pokazał, że jest najlepszym zapaśnikiem w kat.76 kg oraz uzyskał
prawo do startu w Mistrzostwach Europy Kadetów, które odbędą
się w Katowicach 21 lipca oraz w Mistrzostwach Świata, które
rozegrane będą w sierpniu w stolicy Azerbejdżanu, Baku.
red.

OGŁOSZENIA

www.zabki.pl
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 0050.61.2012 z dnia 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXVIII/225/2012 Rady
Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej zarządza się, co następuje:
1. Podaje się do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie zgodnym z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, nieruchomości wymienionej w poniższym wykazie:
Oznacze
nie ieruchomości
KWA1W/00006549/4

Obręb

0053
03-29

Nr działki
ewid.

Pow. działki
(m2)

Położenie
działki

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania

2/2

11 426

ul. Skrajna

M/U/P

Termin zagospodarowania

Cena działki
(PLN)

Wg
możliwości
inwestora

3 558 187,-

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem M/U/P ustala się przeznaczenie podstawowe na zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną i/lub jednorodzinną i/lub usługowo-produkcyjną w części północnej w granicach konserwatorskiej strefy obserwacji archeologicznej.

2. Nieruchomość, o której mowa w punkcie 1, jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, w części porośnięta samosiejkami drzew i krzewów, nieuzbrojona. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości usytuowane są przyłącza infrastruktury technicznej: kanalizacyjnej, energetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej – wzdłuż ul. Skrajnej.
3. Wyznacza się 6 - tygodniowy termin, liczony od dnia wywieszenia wykazu, o którym mowa w punkcie 1, tj. od dnia 2 lipca 2012 r.
do dnia 13 sierpnia 2012 r., do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski
Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu
dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka ewidencyjna
nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej
w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2
w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036-03-12 o łącznej pow. 27 m2,
stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi
publicznej ul. Hugona Kołłątaja.
Przetarg odbędzie się dnia 26.07.2012 r.(czwartek)
o godz. 12.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 186 829 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 15 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 23 lipca 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu
środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa
Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne
są na stronie bip.zabki.pl/( w zakładce Przetargi ) oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,
tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie:
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III
Kryteria przyjęcia do projektu:
Uczestnik/uczestniczka projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:


być w wieku od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet), do 64 lat (w przypadku mężczyzn)



być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, jednym słowem niepracującą



mieć orzeczenie o niepełnosprawności:
a) znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej (I grupa)
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności ruchowej (II grupa) współwystępujący z
innym schorzeniem.
BEZPŁATNIE OFERUJEMY:













staże (finansowane w ramach projektu)
indywidualne szkolenia zawodowe
warsztaty aktywizacji zawodowej
pomoc w znalezieniu zatrudnienia
zajęcia praktyczne u pracodawcy
szkolenia podnoszące kwalifikacje z kursem obsługi komputera
transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych w uzasadnionych przypadkach
konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami
pomoc psychologa i doradcy zawodowego
zakup sprzętu
opłatę czesnego, kursów przygotowawczych do egzaminów, opłaty egzaminacyjne oraz zakup książek
do nauki

Dane kontaktowe:
Kom. 609 74 24 74
Tel. 22 625 63 08

e-mail: osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl
ul. Jezierskiego 7
00-457 Warszawa
www.pomocmaltanska.pl
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa uroczyste spotkania po−
przedziła msza św.
co słychać
Członkowie
Klubu Relaks tradycyjnie spotkali się w budynku parafii Św. Trój−
cy. Najważniejszym punktem spotkania było wyróżnienie jubilatów, którzy ukoń−
czyli 80 i 90 lat. Na ich cześć odbył się specjalny koncert chóru „Złota Jesień”.
Członkowie Klubu Retro zebrali się zaś, jak zawsze, w dolnym kościele parafii
pw. Miłosierdzia Bożego. Tam również wręczono kwiaty i upominki dla dostoj−
nych jubilatów. Gościem specjalnym był zespół folklorystyczny z Myszyńca.
Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:
Z Klubu Relaks:
Z Klubu Retro:
− Maria Cielesz (90 lat)
− Mieczysława Budzicz (80 lat)
− Krystyna Grodzka
− Halina Lenard (90 lat)
− Kazimiera Kasiak
− Leokadia Szostak (80 lat)
− Eugenia Kacperska
− Krystian Ścięgorz (80 lat)
− Czesław Myszka
− Antoni Sawicki (90 lat)
− Stanisław Racław

www.zabki.pl

Miejski Oœrodek Kultury

zaprasza czterolatki
na przedpołudniowe zajęcia edukacji
artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30
dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
się tańców, wierszyków i piosenek.
Koszt − 100 zł miesięcznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mogą wziąć udział w nauce języka
angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobo−
wości prowadzi bezpłatną psychoterapię, pomoc
psychologiczną i konsultacje w poniedziałki w
godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”.
Pierwsze spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicz−
nego: 660 907 563.

Kupuj i pij
sok Noni
on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

Gabinet homeopatyczny
pediatra
Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a
zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl
i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

Sieæ Kwiaciarni „Magnolia”
zaprasza do swoich punktów w Ząbkach:
−
ul. Wojska Polskiego 22
−
ul. 11−go Listopada 15
Właścicielką jest osoba z 18−letnim stażem w branży
florystycznej
Oferujemy:
−
bukiety okolicznościowe
−
wiązanki ślubne
−
dekorację kościołów i sal weselnych
−
kompozycje z kwiatów sztucznych
−
oryginalne wiązanki i wieńce
Priorytetem Kwiaciarni jest miła obsługa, świeże kwiaty
i dobre ceny
Tel. 784 – 966 − 399
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