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Wielka majówka w ząbkowskich podstawówkach
W sobotê, 28 maja, we wszystkich publicznych z¹bkowskich podstawówkach odby³y siê festyny
szkolne, podczas których obchodzono Dzieñ Dziecka. Mnóstwo atrakcji rekreacyjno -sportowych
zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców przyci¹gnê³o t³umy. To by³ znakomity dzieñ, podczas którego szko³a sta³a siê nie tylko miejscem nauki, ale wspólnej zabawy, wspólnego spotkania.
nisa stołowego, cross rowerowy,
mecze siatkówki, celowanie długo−
pisem do butelki, slalom na dużych
piłkach, wyścigi na hulajnodze, rzut
beretem do celu, wyścigi w workach,
przeciąganie liny).
W SP 2 dużo miejsca poświeco−
no także młodzieżowej twórczości
artystycznej.W programie były
m.in.: prezentacja dorobku arty−

W trakcie tych imprez zbierano
również datki na potrzeby szkoły.
Rozprowadzane były naklejki − ce−
giełki „Dar serca dla SP1 Ząbki”, z
których uzyskany dochód będzie
przeznaczony na organizację obcho−
dów 30 rocznicy nadania imienia
szkole. W SP3 dochód będzie zaś
przeznaczony na zakup sprzętu mu−
zycznego i sztandaru.
W SP1 postawiono na sport, or−
ganizując mnóstwo najprzeróżniej−
szych konkurencji sportowych
(szermierka, teakwondo, turniej te−

stycznego, wystawy prac plastycz−
nych, malarstwo w plenerze, malo−
wanie twarzy, ale także: zabawy
sportowe, festiwal nauki, kiermasz
podręczników oraz mnóstwo kon−
kursów.
W SP3 festyn odbył się pod ha−
słem „Szalone lata sześćdziesiąte i
siedemdziesiąte”. Kolorowe kubki,
Dokończenie na str. 8
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Charytatywny festyn
w Gimnazjum nr 2
Młodzież i nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 2 w
Ząbkach serdecznie zapraszają na dzień integracji rodzi−
ny pod hasłem „Podziel się sercem i spędź mile czas z
własną pociechą”. Spotykamy się 18 czerwca na tere−
nie Publicznego Gimnazjum nr 2. Startujemy o godz. 9:00.
Małego, jak i dorosłego ząbkowianina czeka wiele atrak−
cji. Wśród nich mecz siatkówki, w którym nauczyciele gim−
nazjum zmierzą się z absolwentami szkoły oraz rodzica−
mi uczniów. Przyłącz się, a będą na Ciebie czekać po−
nadto inne zabawy sportowe, atrakcje przyrodnicze i ję−
zykowe, występy taneczne i muzyczne, pokazy sztuki
walki.
Dochód z tej imprezy przeznaczony będzie na operację
trzymiesięcznego Filipka Nowaka, podopiecznego funda−
cji Cor Infatnis. Filip urodził się z połówką serduszka i aby
mógł żyć, czekają go jeszcze dwie kosztowne operacje.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować naszej Wychowawczyni
Pani Marzenie Grzyb za wspólnie spędzony gimnazjalny czas.
Dziękujemy, że nie opuszczała nas Pani w trudnych chwilach
(których nie było mało), wspierała nas i zawsze mogliśmy na
Panią liczyć. Przepraszamy za wszystkie sytuacje, w których Panią
zawiedliśmy, zasmuciliśmy lub zraniliśmy. Mamy nadzieję, że
mimo to będzie nas Pani miło wspominała.
Uczniowie klasy 3A Publicznego Gimnazjum Nr 2.
Rodzice uczniów klasy 3A Publicznego Gimnazjum Nr 2 w
Ząbkach dziękują Dyrekcji, Wychowawcy oraz wszystkim na−
uczycielom za wysiłek włożony w edukację i wychowanie na−
szych dzieci.
CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e−mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny W−wa Ursus, tel. 22 667 75 16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 9
poniedziałek: godz.: 1600−1800
piątki: godz.: 800−1000

WYDARZENIA

www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ

Konkurs na logo Towarzystwa Przyjaciół Ząbek rozstrzygnięty!
W dniu 17 maja odbyło się posiedzenie komisji, która wybrała najlepsze prace w konkursie na logo Towarzystwa Przyjaciół
Ząbek. W skład komisji wchodzili członkowie TPZ oraz nauczyciele z ząbkowskich szkół. Komisja miała trudny orzech do zgryzie−
nia, gdyż na konkurs wpłynęło aż 115 prac. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszym
konkursie i próbowali pomóc nam w znalezieniu znaku graficznego dla naszego stowarzyszenia oraz tym wszystkim, którzy byli
pomocni przy organizacji konkursu. Dziękujemy!

Nagrodzeni zostali:
W kategorii do 13 lat
1 Miejsce:
Norbert Jaworucki (SP2)
2 Miejsce:
Ola Darmofalska (SP1)
Wyróżnienia: Piotr Ryciak (SP2), Sara
Posłuszna (SP1), Paulina Leszczyńska
(SP3)

W kategorii 14 – 18 lat
1 Miejsce: Małgorzata Bielecka (GIM2)
2 Miejsce: Bartek Waś (GIM2)

W kategorii powyżej 18 lat
1 Miejsce: Justyna Galińska
2 Miejsce: Marcin Bugaj

Zwyciêskie loga w poszczególnych kategoriach
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród na festyn z okazji Dnia Ząbek 12 czerwca, na godzinę 16.50.
Ponadto zapraszamy wszystkich pozostałych uczestników, którzy zgłosili swoje prace na konkurs, po odbiór nagrody gwarantowa−
nej do naszego stoiska podczas festynu.

I urodziny TPZ
11 czerwca mija rok od pierwszego zebrania założycielskiego Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Z tej okazji zapraszamy na tort
urodzinowy TPZ do naszego namiotu na festynie. Na naszym stanowisku będzie można także zobaczyć prace zgłoszone na konkurs
na logo, podpisać się pod petycją w sprawie budowy obwodnicy Ząbek, zakupić cegiełkę na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3
czy porozmawiać o działalności TPZ.
Grzegorz Siwek
Prezes TPZ

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00

tel. 22 762 56 − 34
AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOŚCI
Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami
——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem
—––––———————————

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22

781 44 56

tel. 601 898 715, 605 059 106
www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952
GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Ewa Czaplicka−Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt
telefoniczny

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
profesjonalny dobór
aparatów słuchowych
REFUNDACJA NFZ
I i III piątek miesiąca
w godz. 09.00−11.00
Ząbki Narutowicza 4
tel: 602−171−462

INWESTYCJE MIEJSKIE
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Budowy dróg ciąg dalszy Uroczyste otwarcie
Ul. Wolności ( droga unijna)
Droga została już praktycznie wybudowana. Od 9 czerwca wszczęta zo− ul. Piotra Skargi w Z¹bkach
stała procedura odbioru technicznego tej drogi. Nowa droga wygląda im−

ponująco: 7−metrowa jezdnia, dwustronnych chodnik, ścieżka rowerowa,
zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne typu LED. Niebawem droga zosta−
nie udostępniona użytkownikom ruchu.
Uroczyste otwarcie planowane jest na 22 czerwca, o godz. 17.00.
Szczegóły na stronie UM (www.zabki.pl) już wkrótce.

2 czerwca po południu uroczyście oddano do użytku kolejną nowo
wybudowana ulicę – Piotra Skargi w Ząbkach.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich: burmistrz
Robert Perkowski oraz wiceburmistrz Artur Murawski, wykonawca – prezes
wołomińskiej firmy „Krol” Włodzimierz Królik, oraz mieszkańcy, którzy licznie
przybyli na otwarcie. Gośćmi honorowymi byli starosta wołomiński Piotr
Uściński, ks. Józef Nowak – dyrektor pobliskiego „Apostolicum” oraz ks.
Andrzej Kopczyński – proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego, który
dokonał poświęcenia oddawanej ulicy. Burmistrz Robert Perkowski podzię−
kował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej ulicy, w tym wyko−
nawcom oraz prawnikom urzędu, zaś wiceburmistrz Artur Murawski wrę−
czył specjalne dyplomy z podziękowaniami dla: inż. Bogdana Pawelca (za
pełnienie funkcji inspektora robót sanitarnych), inż. Tomasza Kiedrzyń−
skiego z firmy „Krol” (za pełnienie funkcji kierownika budowy) oraz dla inż.
Henryka Cymermana (za pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogo−
wych).
Po uroczystym poświęceniu drogi, dokonano uroczystego przecięcia
wstęgi. Wstęgę przecinali m.in.: wykonawca Włodzimierz Królik, starosta
Piotr Uściński, dyrektor „Apostolicum” ks. Józef Nowak, a także sami miesz−

Ul. Jana Pawła II (droga unijna)
Prace w tej drodze są dość zaawansowane, W 80% została wybudowana
już kanalizacja deszczowa. Mimo wysokich temperatur pracę utrudnia woda
gruntowa, która jest stale wypompowywana. Tam, gdzie zostały wykonane
prace liniowe (kanalizacja, przebudowa innych mediów) wybudowano tak−
że chodniki. Docelowo powstanie też ścieżka rowerowa.

Ul. Powstańców (odc. Reymonta – Dzika) – „Schetynówka”
Dobiegają końca roboty drogowe związane z budową tzw. deszczówki. Miej−
scami instalowane są krawężniki. Jednak prawdziwą przeszkodą dla drogowców

są pozostawione w pasie drogowym, od kilku miesięcy, samochody osobowe.
Urząd Miasta zwraca się do właścicieli z prośbą o ich przestawienie. W
innym wypadku auta te zostaną przetransportowane na parking strzeżony, a
kosztami zostaną obciążeni posiadacze tych samochodów.

Ul. Kwiatowa
Po wcześniej zakończonych pracach wodociągowych, zostały wybudo−
wane chodniki dwustronne oraz wzmocniona podbudowa. Została położo−
na już pierwsza warstwa asfaltu.
red.

Przebudowa ulicy Batorego w Ząbkach
Wydział Dróg Powiatowych informuje, że od dnia 24.06.2011 r. plano−
wana jest realizacja przebudowy ul. Batorego w Ząbkach na odcinku od
skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.
Planowany termin zakończenia prac: druga połowa sierpnia bieżącego roku.
W związku z w/w inwestycją nastąpi zmiana organizacji ruchu na odcin−
ku drogi objętym robotami drogowymi.
Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

kańcy, a wśród nich Jola, która ostatecznie przecięła wstęgę.
Właściciel firmy „Krol” pan Włodzimierz Królik w podziękowaniu za cier−
pliwość mieszkańców i w przeprosinach za utrudnienia spowodowane bu−
dową zaprosił wszystkich zebranych na „tradycyjnego” już grilla. Poczę−
stunek odbywał się co prawda przy ulicy, ale nad przebiegiem uroczystości
czuwała, jak zwykle ząbkowska Straż Miejska, co gwarantowało bezpie−
czeństwo przybyłych.
Iwona Potęga
SERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN
SPRZEDAŻ NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna
BEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414
22/423 30 32
e−mail mirek_57 interia.pl

Pracownia Rozwoju Osobowości
PRO zaprasza do:
pedagoga specjalnego – jeśli nie−
pokoi Cię zachowanie Twojego
dziecka: nie panuje nad emocjami,
zachowaniami, jest nieśmiałe lub nie
wiesz, a chcesz wiedzieć, co się z
nim dzieje:
Małgorzata Remiarz,
tel.: 606 656 947.
psychologa, psychoterapeuty –
jeśli szukasz porady i wsparcia lub
chcesz poznać głębsze przyczyny
swoich problemów::
Magdalena Jankowska−Makowska,
tel.: 660 907 563.
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Rz¹d nie wspiera budowy przedszkoli publicznych
Ka¿dy mieszkaniec powinien chocia¿ w niewielkim zakresie posiadaæ wiedzê o finansach swojego
Miasta. Chcia³bym wiêc przedstawiæ Pañstwu kilka danych dotycz¹cych dotacji do przedszkoli prywatnych. Stanowi¹ one znaczn¹ czêœæ wydatków naszego Miasta na wychowanie przedszkolne.
Wiemy, że władze miasta mają „swoje” szkoły i przedszkola, którymi powinny
się opiekować, ale ustawodawca, czyli Sejm nakazuje dofinansowywanie również
przedszkoli i szkół prywatnych działających na terenie gminy. Dotacja taka nie
może być mniejsza niż 75% wydatków bieżących* ponoszonych przez Miasto na
placówki publiczne. Według danych z Urzędu Miasta kwota ta w przeliczeniu na
jedno dziecko w lutym br. wyniosła 449,39 zł. Oznacza to, że w rzeczywistości
Miasto pomaga utrzymać również placówki niepubliczne, czyli prywatne. Należy
pamiętać, że oprócz tej dotacji przedszkola prywatne pobierają od rodziców cze−
sne w wysokości średnio 750 zł miesięcznie.

Kontrola i poziom nauczania
Kwotę trzech czwartych kosztów utrzymania przedszkola publicznego otrzymu−
je przedszkole prywatne, nad którym nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium
Oświaty. Urząd Miasta praktycznie nie ma wpływu na poziom nauczania. Kontrola
Urzędu ogranicza się często do weryfikacji poprawności danych potrzebnych do
wyliczenia dotacji i dokumentów, na podstawie których dotację rozliczono. Urząd
nie ma prawa kontrolować i oceniać poziomu nauczania oraz warunków sanitar−
nych, ale reaguje, gdy zauważy jakieś nieprawidłowości. Oczywiście najlepszym
kontrolerem powinien być rodzic, który dla swojego dziecka wybiera przedszkole
o najlepszej opinii. Jednak często rodzice nie mają porównania z innymi placów−
kami, a także często nie potrafią ocenić poziomu nauczania. Najczęściej „do−
brym” przedszkolem jest taka placówka, z której dziecko przychodzi zadowolone,
a personel nie zawraca rodzicowi głowy. Sam personel przedszkola prywatnego
zatrudniany jest zgodnie z Kodeksem Pracy, a nie jak w przypadku placówek
publicznych z zastosowaniem Karty Nauczyciela, co bezpośrednio przekłada się
na ilość etatów. Dlatego w przedszkolach publicznych jest więcej personelu.
Na jakość przedszkoli publicznych pośredni wpływ ma Burmistrz, wybiera−
jąc dobrego dyrektora. Przedszkola publiczne mają obowiązek tworzenia ze−
społów dydaktycznych, zajmujących się ewaluacją wewnętrzną (15 poziomów z
każdego obszaru) oraz kontrolą zarządczą (zarządzanie ryzykiem). Wymagania
te sprawiają, że nauczyciele w przedszkolu publicznym znaczną część czasu
poświęcają pracy w tych zespołach, co również powoduje konieczność zatrud−
niania większej liczby personelu.

Inwestycje i rozwój placówki
Każda placówka edukacyjna ponosi koszty utrzymania, ale również remontów i
modernizacji. Budynek powinien być zadbany i bezpieczny dla dzieci. Jednak
każde zwiększenie inwestycji i remontów w placówkach publicznych wiąże się
bezpośrednio ze wzrostem dotacji dla placówek niepublicznych.
Przedszkola publiczne muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące po−
mieszczeń. Dlatego miedzy innymi Przedszkole Publiczne Nr 1 ma problemy,
gdyż nie spełnia tych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Władze
miasta stoją przed dylematem, czy warto budować nowy budynek, bo starego
nie opłaca się remontować?
Rząd nie wspiera budowy przedszkoli publicznych. Wszystkie przepisy i obowią−
zujące prawo promują powstawanie przedszkoli prywatnych. Sposób finansowania
i prowadzenia placówek publicznych zmusza miasta do ponoszenia coraz to więk−
szych nakładów finansowych. Jednocześnie przepisy łagodnie traktują przedsię−
wzięcia prywatne w tej dziedzinie. Dyrektorzy przedszkoli publicznych muszą coraz
więcej czasu i energii poświęcać na biurokrację, podczas gdy ich odpowiednicy w
przedszkolach prywatnych mają na tym polu dużo łatwiej. Większe nakłady finanso−
we w przedszkolu publicznym bezpośrednio przekładają się na wysokość dofinan−
sowania przekazywanego przez Miasto przedszkolom prywatnym. Dochodzi do sy−
tuacji, że kwota dofinansowania zaczyna być zbliżona, a niekiedy nawet przekracza
wysokość czesnego pobieranego od rodziców w prywatnych placówkach.

Wnioski
Ze względów ekonomicznych Miastu nie opłaca się budować nowych przed−
szkoli. Żadne miasto nie wybuduje wystarczającej ilości placówek tego typu, bo
po prostu jest to niemożliwe w obecnej sytuacji prawnej. Przedszkole prywatne
jest jedną z form działalności gospodarczej, a dotacje państwowe wypaczają za−
sady wolnego rynku. Od dłuższego czasu Sejm przerzuca pod pozorem „decen−
tralizacji władzy” coraz to większe obciążenia finansowe na gminy nie dając w
zamian nic. W ten sposób odpowiedzialność w świadomości ludzi spoczywa na

samorządzie. Dotyczy to przedszkoli, pensji nauczycieli, żłob−
ków, a ostatnio ulg podatkowych dla zakładów pracy chronionej. To samo z po−
datkami lokalnymi, które musi uchwalać Rada Miasta pod groźbą jej rozwiązania,
nawet gdy tego nie chce! I gdzie tu samorząd?
Z opublikowanych tabel można wyliczyć, ile kosztuje utrzymanie dziecka w
przedszkolu niepublicznym. Do kwoty dotacji należy dodać kwotę płaconą przez
rodziców. Ponieważ wysokość opłat w przedszkolach niepublicznych nie jest
publikowana nie podaję tych stawek w artykule. Analiza tych danych pozwoli
Państwu zrozumieć dlaczego w naszym kraju przedszkoli publicznych zawsze
będzie za mało.

Tabela 1: Zestawienie wydatków Miasta na przedszkola niepubliczne.
Lp. Nazwa przedszkola niepublicznego
1 Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”
2 Polsko−Angielskie Przedszkole Niepu−
bliczne „Oliver”
3 Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”
4 Niepubliczne Przedszkole im. Jana
Pawła II
5 Przedszkole Niepubliczne „Bajka”
6 Przedszkole Niepubliczne „Pod Mu−
chomorkiem”
7 Przedszkole niepubliczne „Jasia i Mał−
gosi”
8 Przedszkole Niepubliczne „Smyk”
9 Niepubliczne Przedszkole Artystyczno−
Sportowe „Nasza Lokomotywa”
10 Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”
Podsumowanie:

81

Dotacja Dotacja na
dziecko
roczna
(75% KBPP)*
36 400,59 zł 436 807,08 zł 449,39 zł

105
110

47 185,95 zł 566 231,40 zł 449,39 zł
49 432,90 zł 593 194,80 zł 449,39 zł

70
65

31 457,30 zł 377 487,60 zł 449,39 zł
29 210,35 zł 350 524,20 zł 449,39 zł

45

20 222,55 zł 242 670,60 zł 449,39 zł

103
100

46 287,17 zł 555 446,04 zł 449,39 zł
44 939,00 zł 539 268,00 zł 449,39 zł

23
50
752

10 335,97 zł 124 031,64 zł 449,39 zł
22 469,50 zł 269 634,00 zł 449,39 zł
337 941,28 zł 4 055 295,36 zł

Liczba Dotacja
dzieci miesięczna

Tabela 2: Zestawienie wydatków bieżących Miasta na przedszkola publiczne.
Lp.

Nazwa przedszkola

1 Przedszkole Publiczne nr 1 „Zielony
Dinek”
2 Przedszkole Publiczne nr 2 „Leśny Za−
kątek”
3 Przedszkole Publiczne nr 3 „Skrzat”
Podsumowanie:

Liczba
dzieci

Koszty
bieżące
miesięcznie

Koszty
bieżące
rocznie

95

Wydatek
na dziecko
(100%
KBPP)*
56 923,05 zł 683 076,60 zł 599,19 zł

96
350
541

57 522,24 zł 690 266,88 zł 599,19 zł
209 716,50 zł 2 516 598,00 zł 599,19 zł
324 161,79 zł 3 889 941,48 zł

Tabela 3:
Lp.

Nazwa przedszkola

1 Przedszkole Publiczne nr 1 „Zielony Dinek”
2 Przedszkole Publiczne nr 2 „Leśny Zakątek”
3 Przedszkole Publiczne nr 3 „Skrzat”
Podsumowanie:

Roczne wydatki Całkowity koszt
na przedszkole na dziecko
981 683,34 zł 861,13 zł
1 131 025,64 zł 981,79 zł
3 025 042,56 zł 720,25 zł
5 137 751,54 zł

*) KBPP – Średnia Kosztów Bieżących Placówek Publicznych, na podstawie których wyliczana jest dotacja.
Wydatki bieżące:
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:
− wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych
oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;
− zakupy towarów i usług;
− koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i
realizacją ich statutowych zadań;
− koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów pu−
blicznych, z wyłączeniem fundacji i stowarzyszeń.
Źródło definicji:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Miejsce publikacji: Dz. U. Nr 157 poz. 1240
Miejsce publikacji: Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240
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W obronie terenów leśnych Szpitala Drewnica
W numerze 9 gazety „Co Słychać?” zostały opublikowane trzy artykuły po−
lemiczne dotyczące decyzji Rady Miasta o wyrażeniu zgody na przeznaczenie
około połowy terenu Szpitala Drewnica pod zabudowę mieszkaniową.
Zdecydowałem się również wziąć udział w tej dyskusji z dwóch powodów. Po pierwsze
ten temat jest mi bardzo dobrze znany – byłem autorem wniosku do studium, aby terenu
szpitala nie przeznaczać pod zabudowę mieszkaniową. Po drugie chciałem niniejszym pu−
blicznie podziękować p. Agnieszce Gmitrzuk, która mimo iż kandydowała do Rady Miasta z
tej samej listy co Burmistrz, potrafiła dla dobra Miasta zagłosować zgodnie ze swoim prze−
konaniem, a nie według klucza partyjnego.
A, że jest prawdą to, o czym pisze p. Agnieszka w swoim artykule, czyli wyższości klucza
partyjnego nad sumieniem i przekonaniami radnych, najlepiej obrazuje sposób podjęcia tej
bulwersującej decyzji przez Radę Miasta. Jeszcze w trakcie prac komisji, pan Robert Świąt−
kiewicz, jako członek Komisji Rewizyjnej, głosował za moim wnioskiem. Jeszcze podczas
debaty na Sesji Rady Miasta, w rozmowach kuluarowych, niektórzy radni z PiS przyznawali
rację moim argumentom, jednak przed samym głosowaniem, klub PiSu zawnioskował o
przerwę. Radni z PiSu spotkali się z Burmistrzem Perkowskim i po powrocie na salę obrad,
jak jeden mąż zagłosowali za przekształceniem części terenu szpitala pod zabudowę miesz−
kaniową, odrzucając wcześniej wniosek o głosowanie imienne, czyli zapisanie w protokole,
kto jak głosował.
Oczywiście dzisiaj radni z PiSu, którzy głosowali za odrzuceniem mojego wniosku będą
na różne sposoby argumentować, że nic się nie stało, że to tylko studium, że do planu będą
składać wnioski, aby nie wycinać drzew itp, ale fakty są niezaprzeczalne. Zmiana studium
jest pierwszym i najważniejszym krokiem do WYCIĘCIA OKOŁO 16 HEKTARÓW LASU.
Jeżeli naprawdę zależałoby radnym na ochronie lasu, już na etapie studium powiedzieliby
NIE przekształceniu.
Nasuwa się pytanie dlaczego Burmistrzowi Perkowskiemu i radnym z PiS tak bardzo
zależało, aby wcielić w życie wniosek Marszałka Mazowieckiego o przekształceniu tere−
nu szpitala pod zabudowę. Dzięki tej jednej operacji Urząd Marszałkowski zyska ponad
130 mln zł. Co na tym zyska Miasto? Lepszą kolej do Warszawy? Lepszą opiekę me−
dyczną? Odpowiedź na to intrygujące pytanie tkwi zapewne w argumentach, jakie padały
na Sesji z ust Burmistrza i Przewodniczącego Rady, a można je streścić w jednym zda−
niu: „Pamiętajmy, że to Marszałek rozdziela fundusze unijne.” Oczywiście nikt z władz
na Sesji nie powiedział, że uzyskanie przez Miasto około 60 mln. zł dotacji unijnych było
uzależnione od udzielenia pomocy Urzędowi Marszałkowskiemu w uzyskaniu owych 130
mln. zł. Co więcej padły jednoznaczne tego zaprzeczenia. Ale dla mnie te dwie sprawy,
właśnie przez tę wielką determinację Burmistrza do przekształcenia terenu szpitala pod
zabudowę, bezwzględnie się łączą. Oczywiście można uważać, że warto było poświęcić
16 ha lasu dla dróg, tunelu i basenu, ale o tym powinni zdecydować mieszkańcy w
referendum, po publicznej debacie, nie zaś po kuluarowych spotkaniach, na 5 minut
przed głosowaniem. Jeżeli była to transakcja wiązana, powinniśmy o tym wiedzieć.
Dla pełnej jasności, wymienię jeszcze argumenty, jakie przedstawiłem w debacie na
Sesji Rady Miasta, przeciwko przekształceniu terenu szpitala.
1. Sami specjaliści od ochrony środowiska, tworząc załączniki do studium, sporny teren
określili jako ZIELEŃ PARKOWA (Rys.12 załącznika do studium).
2. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Ząbki z 2008 roku w rozdziale XII
– Kierunki Polityki Przestrzennej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodni−
czego – wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne−
go Miasta pisze: ”Ochrona istniejących powierzchni leśnych przed zmianą ich na cele nie−
leśne” oraz „Zachowanie istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia parkowego...”
3. Ząbkom brakuje terenów spacerowych, rekreacyjnych, szczególnie w północnej części
miasta. Teren Szpitala był taką rezerwą, z której mogłyby korzystać kolejne pokolenia ząbko−
wian. Przekształcając ją w zabudowę, bezpowrotnie tracimy na to szansę.
4. Budowa Szpitala nie poprawi stanu ząbkowskiej służby zdrowia, gdyż nadal będzie to

Ad vocem
Drodzy Państwo
Mając okazję, by ustosunkować się do artykułu „W obronie terenów leśnych Szpitala Drew−
nica” postaram się uszanować Państwa cierpliwość i napiszę krótko.
Każdy ma okazję do wygłaszania swoich prywatnych opinii i przemyśleń, nawet jeżeli są
one absurdalne, bezpodstawne i oparte jedynie na domysłach. Próba kojarzenia jedynie
pozornie powiązanych ze sobą tematów nie wprowadza nic dobrego poza dalszymi napię−
ciami i wzajemną awersją niektórych radnych.
Panu Waldemarowi proponuję nieco dokładniej i precyzyjniej oceniać rzeczywistość,
gdyż nawet fakt, że niby wyszedłem z Radnymi na spotkanie, by ich przekonywać jest
jakąś wielką bzdurą. Radni owszem wyszli w trakcie przerwy, być może mieli jakieś
spotkanie, ale ja w tym czasie z innymi osobami zjadłem w gabinecie zamówioną pizzę.
Było już późno w nocy, a ja byłem głodny.
Pozdrawiam,
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski.

wyłącznie szpital psychiatryczny, a mieszkańcy Ząbek z zawałami będą wożeni do Wołomi−
na, gdzie nie ma odpowiedniej aparatury do ratowania życia.
5. Pieniądze z dotychczas sprzedanych przez Urząd Marszałkowski terenów w Ząbkach
(ok. 2 ha przy ul. Kochanowskiego) nie były przeznaczone na remonty szpitala.
6. Przyjęcie mojego wniosku nie byłoby przeszkodą do budowy ujęcia wody na tere−
nie szpitala.
Na zakończenie dwa argumenty zwolenników przekształcenia terenu szpitala, które
mnie najbardziej zbulwersowały:
1. Od tej decyzji Rady Miasta Ząbki zależy, czy Szpital będzie modernizowany. W Polsce
za służbę zdrowia odpowiada Sejm, Rząd, Minister Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia.
Te instytucje powinny zadbać o modernizację służby zdrowia. Nie zgadzam się, aby popra−
wa warunków leczenia chorych z całego województwa, odbywała się kosztem zdrowia i
warunków życia mieszkańców Ząbek.
2. Obecnie teren lasu jest zaśmiecony. To tragiczne, że włodarze naszego miasta, jako
rozwiązanie dla zaśmiecania lasu proponują jego likwidację.
3. Jeżeli zablokujemy możliwość przekształcenia, to będziemy musieli płacić ogromne od−
szkodowanie Urzędowi Marszałkowskiemu. Bzdura. Pozostawienie terenu szpitala z dotychcza−
sowym oznaczeniem tj. UZ−usługi zdrowia nie powodowałoby żadnych kosztów dla Miasta.
Radny Waldemar Stachera

OŒWIADCZENIE
Mając na względzie dobro oraz rozwój kultury fizycznej i sportu w Ząbkach z
niepokojem śledzimy publiczne wypowiedzi Pani Agnieszki Gmitrzuk – radnej
Miasta Ząbki.
Wielokrotnie formułowane na sesjach Rady Miasta wypowiedzi dotyczące prawi−
dłowości prowadzenia działalności statutowej zarówno przez Stowarzyszenie, jak i Spółkę
Sportową, w żadnym wypadku nie odpowiadają rzeczywistości i godzą w dobre imię
oraz wieloletnią tradycję sportową w Ząbkach. Oświadczamy, że działalność MKS Do−
lcan Ząbki oraz Dolcan Sport SSA prowadzona jest zgodnie z prawem i wszelkimi
standardami. W wypowiedziach Pani Gmitrzuk dostrzegamy próbę przerzucenia odpo−
wiedzialności za rozwój kultury fizycznej w Ząbkach na nasze barki oraz ograniczenia
pomocy finansowej i organizacyjnej Urzędu Miasta. Natomiast zupełnie pomijane jest
wieloletnie zaangażowanie finansowe sponsora firmy Dolcan.
Odnosimy wrażenie, że zadawnione urazy oraz prywatne konflikty Pani radnej
Gmitrzuk sprzed wielu lat, negatywnie wpływają na wykonywanie przez Panią
Agnieszkę Gmitrzuk mandatu radnego. Apelujemy o zaprzestanie takiej postawy i
konstruktywne włączenie się do działań mających na celu rozbudowę infrastruk−
tury sportowej oraz krzewienie kultury fizycznej w Ząbkach.
Tomasz Kochański
Jerzy Szczęsny
Prezes Zarządu
Dyrektor Sportowy
MKS Dolcan Ząbki
Dolcan – Sport SSA

W sprawie oœwiadczenia
Odnosząc się do oświadczenia panów Jerzego Szczęsnego Dyrektora Sportowego
Dolcan Sport SSA i Tomasza Kochańskiego Prezesa MKS Dolcan pragnę zapewnić
wyżej wymienionych, że zależy mi bardzo na rozwoju kultury fizycznej i sportu w Ząb−
kach. Dlatego jako radna obecnej kadencji i jednocześnie przewodnicząca Komisji Re−
wizyjnej będę się starała, żeby współpraca między Urzędem Miasta a klubem sportowym
była pozytywna i przejrzysta.
Moim priorytetem jest dbanie o młodzież i aby fundusze przeznaczane z miasta były
wystarczające na jej rozwój. Uważam, że sport jest jednym z czynników dobrego wycho−
wania człowieka. Myślę, że wyżej wymienionym Panom również tak jak mi zależy, by
skupiać wokół klubu jak najliczniejszą grupę dzieci i młodzieży zarówno tą utalento−
waną, jak i tą, nad którą trzeba trochę więcej popracować.
Czy mandat swój wykonuję prawidłowo ocenią mieszkańcy. Władze klubu proszę,
żeby skupiły się na swoich obowiązkach, abym jako mieszkanka Ząbek mogła być dum−
na z osiągnięć naszego klubu.
Panowie wypowiadają słowa, iż cytuję „odnosimy wrażenie, ze zadawnione urazy
oraz prywatne konflikty … negatywnie wpływają na wykonywanie … mandatu radne−
go”. To zdanie daje mi do myślenia czy powyższy tekst nie jest kolejnym, który ma na
celu zdyskredytowanie mojej pracy w Radzie Miasta.
Oświadczam, że nigdy nie miałam żadnych konfliktów z działaczami MKS Dolcan
Ząbki. Bardzo się dziwię Panie Jerzy Szczęsny, obecny Dyrektorze sportowy Dolcan−
Sport SSA, że tak ocenia Pan nasz wkład w rozwój klubu i że nagrody, które publicznie
były wręczane mojemu mężowi cytuję ,, za serce i poświęcenie włożone w rozwój sportu
w Ząbkach” dzisiaj nazywa Pan konfliktem.
Gmitrzuk Agnieszka
Radna Miasta Ząbki
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Nowy projekt Fundacji AND I AM UP
Ząbki koło Warszawy to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się gmin
w powiecie wołomińskim. Działająca na jej terenie Fundacja AND I AM UP,
pierwsza w Polsce Fundacja na rzecz dzieci z zespołem Downa, właśnie chwy−
ta przysłowiowy wiatr w żagle, podejmując inicjatywy zmierzające do realiza−
cji jednego z najważniejszych celów − reaktywacji Poradni dla Dzieci z tym
zespołem, która byłaby w stanie zaspokoić niezbędne potrzeby w zakresie
specyficznej, specjalistycznej opieki medycznej dzieci z dodatkowym chro−
mosomem, zamieszkałych nie tylko na terenie naszego województwa, ale ca−
łego kraju.
Dnia 4 czerwca 2011r. ząbkowscy Radni gościli w teatrze Rampa na Targówku, debatując
nad różnymi koncepcjami realizacji w/w projektu, w zakresie lokalizacji i pozyskania finanso−
wego minimum, niezbędnego do rozpoczęcia działalności poradni. Jako pierwszy zabrał głos
p. Andrzej Chibowski, Radny obecnej kadencji, proponując lokalizację poradni na terenie
mającego powstać, nowoczesnego kompleksu szpitalnego−Drewnica, biorąc pod uwagę fakt,
że kompleksowe wyposażenie poradni w nowoczesny sprzęt medyczny zadeklarował p. Jurek
Owsiak wraz z życzliwie nastawioną do projektu małżonką, p. Julią Owsiak. Skorzystałyby na
tym wszystkie niepełnosprawne dzieci w Ząbkach i nie tylko. Pan Wojciech Gut poparł pro−
jekt, wypowiadając się w imieniu własnym i żony− obecnej na spotkaniu nauczycielki ząbkow−
skiego gimnazjum, słusznie zwracając uwagę, że taka lokalizacja byłaby możliwa w dalszej
perspektywie, po wybudowaniu szpitala. Tymczasem zaproponował do rozważenia pierwszą
opcję: zorganizowania poradni dla dzieci z zespołem Downa przy Instytucie Matki i Dziecka,
bardzo przyjaznemu dzieciom specjalnej troski m.in. w osobie p. doktor Aldony Piotrow−
skiej− Wichłacz, kardiochirurga dziecięcego z warszawskiego Instytutu. Propozycję bardzo
życzliwie przyjęli uczestniczący w debacie ząbkowscy radni: p. Zyta Kurowska, p. Agnieszka
Gmitrzuk, jedna ze sponsorów grudniowego spektaklu charytatywnego w teatrze Rampa, p.
Wojciech Polkowski, życzliwy darczyńca i działacz na rzecz ząbkowskiego TPD oraz pracow−
nicy Urzędu Miasta Ząbki: p. Elżbieta Rutkowska− kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ząbkach oraz p. Waldemar Brześkiewicz, rozwiązujący na co dzień problemy bytowe miesz−
kańców Ząbek (więcej na itv12).W spotkaniu wzięli również udział, wyrażając tym samym
życzliwe poparcie dla idei reaktywacji poradni i działalności Fundacji AND I AM UP, p. Mar−
cin Kubicki z żoną i radna p. Zofia Dąbrowska. Debatę zakończył p. Andrzej Chibowski, pro−
ponując podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. Propozycja spotkała się z jednomyślnym
poparciem obecnych do końca ząbkowskich radnych i innych zaproszonych gości, m.in. rad−
nego Dzielnicy Rembertów, p. Michała Zygi i towarzyszącej mu małżonki. Zainteresowanie
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy związane jest bezpośrednio z coraz większym zaanga−
żowaniem w ideę reaktywacji poradni LI LO im. Tadeusza Kościuszki, działającego na tym

terenie. Dyrekcja liceum planuje w najbliższym czasie oficjalne przekazanie wspólnie zebra−
nych przez nauczycieli, uczniów i rodziców środków finansowych, mających wspomóc pro−
jekt reaktywacji Poradni dla dzieci z zespołem Downa. Warszawskie liceum od lat angażuje
się w działalność na rzecz potrzebujących dzieci, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, współpra−
cując na stałe z Domem Dziecka w Radości i naszą Fundacją− pierwszą w Polsce na rzecz
dzieci z zespołem Downa (więcej wkrótce na itv 12).
Koncepcję podniesienia standardów opieki w Polsce nad niepełnosprawnymi dziećmi z
zespołem Downa wsparła dwa lata temu, bezpośrednio po założeniu fundacji, ś.p. p. Maria
Kaczyńska, Pierwsza Dama RP, która od razu objęła honorowym patronatem pierwsze, reali−
zowane przez fundację wydarzenie kulturalne, przy ogromnym wsparciu Teatru Rampa na
Targówku, którego Dyrekcja i pracownicy− znani polscy aktorzy, zaangażowali się w przedsię−
wzięcie skutecznej i długofalowej pomocy dzieciom całym sercem. Patronat ten, w nieco
innym wymiarze, przejęła Małżonka obecnego Prezydenta RP, p. Anna Komorowska, mająca
pełną świadomość, że znacznie wyższe standardy opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi
obowiązują w innych krajach Europy Zachodniej. Obecna Pierwsza Dama przekazała w ubie−
głym tygodniu kolejne pismo przewodnie wraz z eleganckim piórem opatrzonym wizytówką z
osobistym podpisem, w związku z aukcją, planowaną na ząbkowskim festynie w dniu 11
września 2011r. (projekt planowany na wrzesień 2011r., w porozumieniu z Burmistrzem Mia−
sta Ząbki). Pierwsze Pismo przewodnie przekazane przez Małżonkę Prezydenta RP, p. Annę
Komorowską, zostało odczytane podczas grudniowej gali, która odbyła się w Teatrze Rampa
na Targówku. Relację z tego wydarzenia można było zobaczyć w całej Polsce (więcej na itv
12). Jednym z głównych sponsorów grudniowego wydarzenia kulturalnego o charakterze
charytatywnym był p. Mirosław Mirkowicz, właściciel firmy Mir−Car z siedzibą w Markach,
który, podobnie jak p. Agnieszka Gmitrzuk, właścicielka firmy Orchidea, deklaruje dalszą
pomoc i współpracę w realizacji kolejnego przedsięwzięcia na rzecz niepełnosprawnych dzie−
ci − festynu charytatywnego w Ząbkach, w dn. 11 września (więcej , wkrótce na itv12).Bur−
mistrz Miasta Ząbki, p. Robert Perkowski, wyraził pełne poparcie dla planowanego projektu,
który zostanie opatrzony Patronatem Burmistrza Miasta Ząbki, w ramach deklarowanego, życz−
liwego wsparcia idei reaktywacji Poradni dla dzieci z zespołem Downa.
Fundacja AND I AM UP z siedzibą w Ząbkach zaprasza Państwa do uczest−
nictwa w planowanym Rodzinnym Festynie Charytatywnym, serdecznie dzię−
kując za życzliwe zainteresowanie i wsparcie oraz życząc wspaniałej zabawy i
wielu niezapomnianych wrażeń.
Serce za serce.
Joanna Dąbrowska
Radna Miasta Ząbki

Prawda się obroni …

ust.1 określa, kto taką inicjatywę posiada, miedzy innymi; co najmniej trzech radnych, Komisja,
Przewodniczący Rady, etc. Jest to katalog zamknięty i nikt inny spoza wskazanych podmiotów w
tym paragrafie nie posiada inicjatywy uchwałodawczej. Więc mija się Pan radny z prawdą, wska−
zując tylko Klub radnych jako jedyny podmiot posiadający inicjatywę uchwałodawczą a nie
wskazuje innych. Jeżeli ktokolwiek z radnych zechciałby wystąpić z projektem uchwały, to za−
wsze może przekonać do swojego pomysłu, Przewodniczącego Rady, Komisję, w której pracuje
lub innych radnych, którzy taki projekt poprą. A takie przypadki w poprzedniej kadencji były, iż
proponowane projekty lub stanowiska popierali radni rożnych opcji i były wnoszone pod obra−
dy sesji jako jeden projekt. W tym przypadku, a myślę iż nie jest to bezpodstawne, zwłaszcza
patrząc z perspektywy ostatnich głosowań, chodzi o wprowadzenie dyscypliny klubowej pod−
czas głosowań.
Natomiast co do usuwania drzew, na tym czy innym obszarze, to wszystkich obowiązują
przepisy prawa, a zwłaszcza organy administracji państwowej i samorządowej, które zobo−
wiązane są do przestrzegania prawa a nie poruszania się na granicy prawa lub działań bez−
prawnych. W kwestii usunięcia jednego drzew czy z całego obszaru jak w przypadku terenów
szpitalnych podmiot, który chce tego dokonać musi wystąpić ze stosownym wnioskiem i
uzyskać zezwolenie. Dokładnie tę kwestie reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r , a zwłaszcza
art. 83 i następne (Dz.U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 tekst jednolity). Przepisy ustawy a zwłasz−
cza artykuł wskazany wyżej określa, kto wydaje zezwolenie na usuwanie drzew oraz co powi−
nien zawierać stosowny wniosek, jeżeli występuje się o wydanie zezwolenia. I nie jest istotne
czy jest to „samosiejka” czy też zasadzone są przez człowieka. Na koniec chciałbym zapytać
Pana radnego, czy w swoich opiniach, podejrzewając Panią radną o niecne czyny nie za bar−
dzo się zagalopował. Myślę, że należą się Pani Agnieszce Gmitrzuk przeprosiny. Pisanie, że
ktoś zanim się wypowie powinien znać materię, w jakiej chce zabierać głos jest oczywistą
oczywistością, ale zawsze ma prawo zapytać, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości i powinien
otrzymać wyczerpujące informację na ten temat, a z tym, jak Pan dobrze wie, jest różnie. Nikt
nie jest „omnibusem”, nie zna się na wszystkim i nie wszystko jest w stanie ogarnąć, ale gdy
ma wolę poznania materii, gdy widać chęć uczenia się, i prosi o wyjaśnienia lub zadaje
pytania, czasem bardzo niewygodne, to należy takie działania wspierać a nie deprecjonować.
Radny Andrzej Chibowski

W dziewiątym numerze „Co słychać?”, z dnia 13 maja br., Pan radny Robert Świątkiewicz
zamieścił artykuł „Fakty i Mity”, w którym napisał, iż radny nie powinien pytać, mieć wątpli−
wości czy prosić o wyjaśnienia, on to wszystko powinien wiedzieć z „zasad funkcjonowania
samorządu gminnego”. Szkoda, że autor wspomnianego tekstu nie dopuszcza do siebie my−
śli, że radny może mieć wątpliwości i pytania a wnioskodawca, burmistrz lub osoba przez
niego wskazana ma obowiązek takich wyjaśnień lub odpowiedzi udzielić.
Nie pozostaję odosobniony w swoich poglądach, ponieważ podnoszone przez radnych wąt−
pliwości, zadawane pytania, prezentowanie odmiennego punktu widzenia czy stanowiska jak
również prowadzenie debaty mają na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, powoduje szersze spojrze−
nie na daną sprawę ukazanie korzyści lub zagrożenia, szanse lub straty, wskazuje możliwość
przyjęcia innego rozwiązania w całości lub części. Ma to ogromne znaczenie w chwili głosowa−
nia. Kolejny element bodaj najistotniejszy to „świadome głosowanie”. Przedstawiając argumen−
ty „za” lub wskazując „wady” takiego lub innego rozwiązania, pozwala to radnemu wypracować
własną opinię i przekonanie jak będzie głosował w danej sprawie. Podnosi rękę „za”, ponieważ
jest do tego wewnętrznie przekonany i czyni to świadomie a nie jest zmuszony do takiego zacho−
wania. Nie będę się do tego więcej odnosił, ponieważ każdy ma zagwarantowane prawo do
zadawania pytań oraz prezentowania swojego odmiennego stanowiska w każdej sprawie. Odnio−
sę się do dwóch kwestii. Po pierwsze, powołania Klubu radnych oraz usuwania drzew na terenie
szpitala. Prawdą jest, iż ustawodawca dopuścił możliwość tworzenia klubów radnych, określa−
jąc to w art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. Pan radny napisał
„Nie są zatem jakąś przymusową strukturą, lecz forum wymiany poglądów, wypracowywania
stanowisk i inicjowania działań publicznych. W odróżnieniu od pojedynczego radnego walczą−
cego samotnie jak Don Kichot z wiatrakami, kluby radnych posiadają inicjatywę uchwałodawczą,
mogą zatem aktywnie uczestniczyć w pracach rady i realnie wpływać na prawo miejscowe”.
Dlaczego tak myślę, ponieważ art. 24 przywołanej wyżej ustawy, nakłada na radnych obowiązek
pracy w radzie lub komisjach na rzecz miasta a nie jego „dobrą wolę”. Prawdą jest, że pojedynczy
radny nie posiada inicjatywy uchwałodawczej, natomiast Statut Miasta Ząbki w paragrafie 16
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Wielka majówka w ząbkowskich podstawówkach
Dokończenie ze str. 1
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książki, naklejki, rzuty do puszek, malowanie twarzy, karaoke, dmuchane zamki, trampoliny, zabawy z
kolorową chustą oraz inne gry i zabawy to tylko jedne z atrakcji. Festyn wsparła Żandarmeria Wojskowa i
Policja. W wolnej chwili nauczyciele i rodzice rozegrali towarzyski mecz piłki siatkowej. Odbył się konkurs
na najciekawszy strój z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Czas umilały występy uczestników w
ramach konkursu Mini Playback Show i Jaka to melodia. Koło teatralne wystawiło przedstawienie W
krainie cudowności. Na boisku szkolnym został rozegrany niecodzienny piłkarski pojedynek. Grono Pe−
dagogiczne stanęło do walki z zawodniczkami UKS Ząbkovia Ząbki.. Sędzią głównym tego spotkania był
zastępca burmistrza Artur Murawski.
red.
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VI Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae
28 maja, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach odbył się VI
Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae. W konkursie uczestni−
czyło 17 chórów z całej Polski. Impreza odbyła się pod patronatem or−
dynariusza diecezji warszawsko−praskiej abp Henryka Hosera, marszał−
ka województwa mazowieckiego Adama Struzika, starosty wołomińskiego
Piotra Uścińskiego oraz burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego.
Od wykonania hymnu Gaude Mater Polonia przez prawie 300 osobowy
chór rozpoczęła się Msza Św. którą koncelebrowali ks. prałat Mieczysław
Stefaniuk, ks. prałat Jan Andrzejewski, ks. Grzegorz Walkiewicz oraz ks.
kanonik Andrzej Kopczyński.
Po uroczystej inauguracji o godz. 10.30 rozpoczęły się przesłuchania kon−
kursowe. Około godziny 16.00 zaczęły się obrady jury, w skład którego weszli:
Zbigniew Szablewski, Katarzyna Sokołowska i Dariusz Zimnicki − wykładowcy
dyrygentury chóralnej Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie.
Po zakończeniu celebracji, Dyrektor Festiwalu Agata Kajak przywitała
zaproszonych gości, przedstawicieli patronów, sponsorów, uczestników
festiwalu i publiczność. Głos zabrali ks. Grzegorz Walkiewicz, ks. prał.
Mieczysław Stefaniuk i ks. prał. Jan Andrzejewski, którzy z różnej perspek−
tywy nawiązywali do Festiwalu jako wielowymiarowego wydarzenia. Ciepłe
słowa do wszystkich skierowali także patroni honorowi Starosta Wołomiń−
ski Piotr Uściński oraz Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski.
Specjalnym Gościem Festiwalu był poprzedni proboszcz parafii Miło−
sierdzia Bożego ks. kanonik Władysław Trojanowski. Po przemówieniach
Przewodniczący Jury – Zbigniew Szablewski – ogłosił werdykt VI Festiwa−
lu Mater Misericordiae.
Oto wyniki obrad jury:
BRĄZOWY DYPLOM
Kategoria Chór Seniora
•Chór Miejski „Złota Jesień”− Ząbki − Dyrygent Jolanta Jańczuk−Tyszkiewicz
•Chór „Starówka”− Warszawa − Dyrygent Antonina Kokszar
•Chór Parafialno−Miejski„Cantanti”− Kobyłka − Dyrygent Alina Stefaniak
•Chór „Lacrimosa”− Milanówek − Dyrygent Elżbieta Pączek
BRĄZOWY DYPLOM
Kategoria Ogólna
•Parafialny Chór „Benedictus”− Warszawa − Dyrygent s. Honorata Juchniewicz
•Chór „Lux Mea” − Tłuszcz − Dyrygent Maciej Cegielski
•Chór „Cantate Domino” − Nadarzyn − Dyrygent Adam Kuczewski
SREBRNY DYPLOM
Kategoria Ogólna
•Chór Męski im. J. Gromali − Zielonka − Dyrygent Maciej Cegielski
•Chór „Vox Cordis” − Warszawa − Dyrygent Katarzyna Zemler
•Chór Miejski „Cantus Cordis”− Wołomin − Dyrygent Władysław Chanas

Fot. ¯eñski Chór Sonates”

•Chór „Ecclesia Cantans” − Błonie − Dyrygent Sławomir Piotrowski
•Chór „Brama Dei” − Warszawa − Dyrygent Przemysław Myśliński
•Chór Kameralny „Con Brio” − Oborniki − Dyrygent Marcjanna Nowak
•Chór „Ab Imo Pectore” − Ożarów Maz. − Dyrygent Mariusz Latek
ZŁOTY DYPLOM i Trzecia Nagroda w Kategorii Ogólnej
Chór „Cantate Domino” − Warszawa
Dyrygent Adrianna Róża Szmyt
ZŁOTY DYPLOM i Druga Nagroda w Kategorii Ogólnej
Sołacki Chór Kameralny − Poznań
Dyrygent Marianna Majchrzak
ZŁOTY DYPLOM i Pierwsza Nagroda w Kategorii Ogólnej
Żeński Chór „Sonantes” − Poznań
Dyrygent Halina Malicka
NAGRODA SPECJALNA za najlepsze wykonanie utworu maryjnego
Sołacki Chór Kameralny− Poznań
Dyrygent Marianna Majchrzak
NAGRODA SPECJALNA dla najlepszego chóru Powiatu Wołomińskiego
Chór Miejski „Cantus Cordis”− Wołomin
Dyrygent Władysław Chanas
Ponadto specjalną nagrodę tzw. Nagrodę Serca ufundował dla Chóru
„Lux Mea” z Tłuszcza ks. kan. Andrzej Kopczyński Po wręczeniu nagród i
dyplomów odbył się koncert laureatów.
Festiwal był dofinansowany przez Miasto Ząbki i Starostwo Powiatowe
w Wołominie. Sponsorami Festiwalu byli: Firma Adminarius, Firma Orchi−
dea Agnieszka Gmitrzuk, Firma MŻ−Production, Wydawnictwo Apostoli−
cum z Ząbek i Fotograf Jacek Siwek.

Zajêcia grafiki komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3
W Szkole Podstawowej Nr 3 przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia
grafiki komputerowej, finansowane z programu profilaktyki przeciwalkoho−
lowej. Dotyczyły one rozwijania umiejętności przestrzennego postrzegania

dzeniem do nauki programowania było wykonanie razem z prowadzącym
zajęcia p. Cezarym Rodziewiczem przygotowanych projektów oraz ich ana−
liza. Podczas zajęć uczniowie wykonali następujące projekty indywidualne:

i planowania. Program przewidywał naukę trójwymiarowej grafiki kompu−
terowej w darmowym programie Pov−Ray. W zajęciach uczestniczyli ucznio−
wie klas szóstych naszej szkoły.
Wiedza użyta do projektowania grafiki w programie Pov_Ray daleko wy−
kraczała poza program nauczania dla klas szóstych. Projektowanie grafiki
przez uczniów wymagało nie tylko wyobraźni przestrzennej, ale także pod−
stawowych umiejętności w pisaniu programów komputerowych. Wprowa−

logo Ząbek, projekt domku oraz własną animację.
Ostatnim etapem zajęć było zaprojektowanie przez uczniów własnego gru−
powego projektu osiedla domków jednorodzinnych oraz boiska sportowego.
Projekt grupowy współtworzyli uczniowie: Monika Adamczyk, Michał Jakób−
czak, Kasia Kozon, Ola Grabowska, Ola Ośkiewicz i Karolina Pac.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie mają nadzieję,
że w następnym roku szkolnym również będą mogły rozwijać swoje umie−
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„Ratujemy i uczymy ratowaæ”
Pod tym hasłem (w skrócie RUR) Fundacja Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy od 2006 prowadzi szko−
lenia, warsztaty dla nauczycieli kształcenia zintegrowa−
nego szkół podstawowych dotyczące zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach progra−

mu szkoły zostały wyposażone w fantomy, książeczki i
płyty edukacyjne. Program ten został objęty honorowym
patronatem Minister Edukacji Narodowej RP.
W marcu 2011r Fundacja uruchomiła pilotażowy
konkurs „Ratujemy i Uczymy Ratować”, którego ce−

lem jest propagowanie zasad udziela−
nia pierwszej pomocy wśród uczniów,
nauczycieli oraz rodziców. Klasa 3c z Szkoły Podsta−
wowej nr 2 wzięła udział w tym konkursie. Uczniowie
tej klasy byli w zeszłym roku szkolnym przeszkoleni z
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i
będą mieli powtórzone to szkolenie jeszcze raz, aby
utrwalić zasady postępowania w sytuacji zagrożenia
życia.
Pierwszy etap konkursu RUR, w którym należało wy−
konać plakat, komiks lub książkę z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, przeszliśmy „śpiewająco”.
Drugim etapem było nakręcenie filmu pokazujące−
go, jak dzieci i dorośli radzą sobie w sytuacji, gdy trzeba
udzielić pomocy. Uczniowie sami napisali scenariusz
do filmu. Postanowili, że będzie on o dziewczynce,
która po upadku z roweru traci przytomność i przesta−
je oddychać. To dzieci udzielają jej pomocy i ratują
życie. Dużą atrakcją podczas kręcenia filmu był udział
karetki pogotowia, która wjechała na sygnale na teren
szkoły, aby zabrać „aktorkę” grającą poszkodowaną.
Teraz pozostaje nam tylko czekać na informację, czy
przeszliśmy do finału.
Nie moglibyśmy nakręcić filmu, gdyby nie pomoc

JESTEŚMY RAZEM
JESTEŚ TY, JESTEM JA, JESTEŚMY RAZEM – takie
hasło przyświecało podjętej przez Szkołę Podstawową nr
3 w Ząbkach akcji, której celem była integracja uczniów z
dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dziećmi z Rodzinnych
Domów Dziecka.
Już dwa miesiące temu przy wsparciu Rady Rodziców
rozpoczęły się jednocześnie dwie zbiórki pieniędzy: „Plu−
szakowa Loteria” oraz „Grosz do Grosza”. Uczniowie po−
stanowili, że zebrane pieniądze przeznaczą na prezenty dla
swoich kolegów i koleżanek – zarówno tych z domów dziec−
ka z Wołomina i okolic, jak też z ząbkowskiego Koła Pomo−
cy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przy TPD.
Ale prezenty – to było za mało według dzieci z SP 3 w
Ząbkach. Postanowiły więc zorganizować spotkanie, pod−
czas którego byłyby i prezenty, i wspólna za−
bawa, i rozmowy... A dzięki takiemu spotka−
niu znajomość mogłaby się rozwijać.
Pomysł spodobał się p. Burmistrzowi Zą−
bek, który zgodził się imprezę objąć patrona−
tem. MOSiR oraz MKS Dolcan w Ząbkach za−
oferowały swe wsparcie finansowe i rzeczo−
we. MOK natychmiast udostępnił salę. Wo−
lontariusze z fundacji Doktor Clown zarezer−
wowali w swych kalendarzach dwa terminy:
13 oraz 20 maja 2011 roku. Zaś dzieci z koła
teatralnego SP3 powtarzały swe role do in−
scenizacji „Kopciuszek”.
Zaproszenie na imprezę przyjęło też wielu
pracowników Urzędu Miasta w Ząbkach, dy−
rektor i wicedyrektor wołomińskiego Powia−
towego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrekto−
rzy szkół i przedszkoli oraz świetlic środowi−
skowych.
W dwa kolejne piątki maja sala Miejskiego Ośrodka
Kultury w Ząbkach tętniła życiem. Najpierw dzieci z SP 3
wprowadziły zaproszone dzieci w świat baśni. Pani Ma−
rzena Nowosielska oraz pani Iwona Pańta czuwały nad
występem młodych aktorów, którzy wykazali się niezwy−
kłym profesjonalizmem.
Podopieczni TPD pod kierunkiem p. Beaty Kurdy tak−
że wystawili inscenizację „Kopciuszka”− tym razem w
wersji na wesoło. Nie mniejszy entuzjazm towarzyszył

występom dzieci z rodzinnych domów dziecka – były bo−
wiem piosenki, wiersze, układy taneczne.
Wychowawczynie z SP 3 przygotowały dla dzieci wie−
le zabaw, a do ich udziału zaprosiły także dorosłych.
Każde dziecko dostało wymarzone „balonikowe” zwie−
rzątko wykonane przez wolontariuszy z Fundacji Doktor
Clown. Można było także nauczyć się żonglerki, a doktor
Motylka pokazała wszystkim, jak wyczarować arbuza,
zabawki albo kredki…
Po takim „szaleństwie” trzeba było się posilić. Więc
owoce, soczki, ciasteczka i inne smakołyki w błyskawicz−
nym tempie znikały ze stołów. Po czym… pojawiały się
nowe – o co zadbali sponsorzy. Były także jajka z niespo−
dzianką , batoniki…

Uczniowie ze szkoły w Ząbkach przygotowali tyle pre−
zentów, że starczyło także dla dzieci, które z różnych po−
wodów nie mogły przybyć osobiście…
Kiedy dzieci oddawały się zabawowym szaleństwom
organizowanym przez opiekunów, pozostali dorośli dzie−
lili się spostrzeżeniami, wymieniali doświadczenia oraz
zastanawiali się, jak można kontynuować współpracę, jak
wspierać dzieci. Bo okazało się, ze wystarczy tylko dobre
chęci, dobra wola, a ich życie staje się barwne i radosne.
Anna Kucharska
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kilku osób. Za udostępnienie ambulansu gorąco dzię−
kuję dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwo−
wo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” S.P.Z.O.Z.−
panu Waldemarowi Giza oraz panom Januszowi Le−
wandowskiemu i Markowi Zawadce, którzy przyjecha−
li karetką, wzięli udział w naszym filmie i pokazali
uczniom wyposażenie samochodu opowiadając szcze−
gółowo o wybranych sprzętach znajdujących się w
ambulansie.
W rolę zatroskanego taty wcielił się pan Waldemar
Stachera, któremu również dziękuję za wspaniałą grę
aktorską.
Serdeczne podziękowanie kieruję do pani Kazimie−
ry Lubaszka, która pośredniczyła w kontaktach z dy−
rektorem szpitala „DREWNICA” oraz do pana Roberta
Lubaszka za montaż filmu.
Życzymy wszystkim i sobie też, abyśmy nigdy nie
musieli korzystać z karetki pogotowia ratunkowego.
Renata Kubicka−Wnęk

Dzieñ Mamy
i Taty w filii SP 3
„Gdziekolwiek zagnają mnie życia burze, wrócę
na pewno, by przynieść Ci róże…”−Takimi sło−
wami piosenki Anny German sześciolatki z SP 3

składały obietnice swoim Mamom w dniu ich
Święta. Okoliczności tego dnia były wyjątkowe,
gdyż uroczystość zorganizowano także dla Tatu−
siów. Ich Dzień został nieco przyspieszony ze
względu na fakt, iż 23 czerwca jest już pierwszym
dniem wakacji.
Każda z grup przygotowała dla swoich Rodzi−
ców występ z wierszykami, piosenkami, a także
własnoręcznie wykonanymi prezentami. Był nawet
mini play− back show z odpowiednia choreogra−
fią, kiedy to z głośników popłynęły piosenki takie
jak „Przyjedź mamo na przysięgę”. Po uroczystym
przedstawieniu w sali gimnastycznej każda z grup
spędzała miło czas przy słodkim poczęstunku.
Właściwie była to uroczystość – jak co roku,
teoretycznie taka sama…
A jednak…
Każdy kolejny rok, to czas niezwykłego oddania
swoim dzieciom, bezwarunkowej miłości, coraz to
dojrzalszej. Zatem każdy kolejny rok jest wyjątko−
wy. Bogatszy o nowe doświadczenia, wspólnie spę−
dzone chwile i życiowe sprawdziany.
Dlatego tak ważne słowa jak podziękowania za−
wsze są potrzebne i niepowtarzalne. Podziękowa−
nia „…za to, że jesteś, zawsze pomagasz, prostu−
jesz plecy, gdy życie smaga…”
Anna Kucharska
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Ca³e doros³e ¿ycie razem
28 maja, w Urzędzie Miasta Ząbki odbyła się wyjątkowa uroczystość
uhonorowania państwowym odznaczeniem nadanym przez Prezydenta
RP trzech ząbkowskich par, które przeżyły razem ponad 50 lat.
Wśród dostojnych Jubilatów znaleźli się:
− Państwo Irena i Tadeusz Skoczeń (51 rocznica ślubu)
− Państwo Genowefa i Henryk Zdunek (52 rocznica ślubu)
anina i Jerzy Zalewscy (53 rocznica ślubu)
− Państwo Janina
Uroczystości poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna
Konieczna. Wśród honorowych gości znaleźli się: przewodniczący Rady
Miasta Ząbki Krzysztof Bławdziewicz, burmistrz Ząbek Robert Perkowski
oraz przewodniczący Komisji Społecznej Marcin Kubicki. Wygłosili oni
okolicznościowe przemówienia, w których z ogromnym uznaniem wyrazili

się o Jubilatach, o ich niezłomności, godnej naśladowania wytrwałości po
czym nastąpiła ceremonia odznaczenia. Oprócz medali i potwierdzających
fakt ich nadania legitymacji Jubilaci otrzymali okazałe dyplomy, albumy o
Janie Pawle II, a panie piękne bukiety kwiatów. Na cześć wyróżnionych
specjalnie zaśpiewał ząbkowski chór „Złota Jesień”.
Zwieńczeniem uroczystości był wspólny toast oraz odśpiewanie „Stu lat”,
a dla gości – licznie przybyłych członków rodzin – pyszny tort.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy.
red.

Jak zgłosić Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego?
Wymagane w sprawie dokumenty to: odpis skrócony aktu małżeństwa
oraz − do wglądu − dowody osobiste jubilatów i wnioskodawcy.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania w sprawie
nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które są odznaczeniem
państwowym, jest dla mieszkańców naszego miasta Urząd Stanu Cywilne−
go w Ząbkach. Prowadzone przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
postępowanie obejmuje: sporządzenie projektu wniosku, ustalenie aktual−
nej sytuacji prawnej małżeństwa i weryfikację informacji o niekaralności,
następnie przesłanie projektu wniosku do Wojewody Mazowieckiego, jako
organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
Odznaczenia mogą być wręczane Jubilatom w imieniu Prezydenta Rze−
czypospolitej Polskiej przez Burmistrza Miasta podczas zorganizowanej
uroczystości albo mogą być indywidualnie odebrane przez Jubilatów lub
ich najbliższych.
Procedura od momentu zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywil−
nego do momentu wręczenia odznaczeń trwa około 6 miesięcy.
Uwagi:
1.Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonko−
wie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie
szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń
oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz.453).
Ze względu na długą procedurę zgłoszeniową, osoby, które mają w rodzinie,
wśród swoich znajomych, pary obchodzące w przyszłym roku 50 −tą rocznicę za−
warcia związku małżeńskiego mogą zgłosić jubilatów do Urzędu Stanu Cywilnego.

Ogromna szansa Dolcanu Z¹bki
Powoli kończy się wiosenna runda piłkarska. Dla Dolcanu mijający sezon piłkar−
ski był wyjątkowo nieudany. Niemal bez przerwy ząbkowska drużyna okupowała
ostatnie miejsce w tabeli. Już na wiele kolejek przed zakończeniem sezonu wielu
wieszczyło nieunikniony spadek do II ligi. I nie był to wcale przejaw skrajnego
pesymizmu. Rzeczywiście ząbkowianie grali słabo, przegrywając nawet z drużyna−
mi, które po raz pierwszy zagrały swoje mecze w I lidze. Nie mogło się to podobać,
bo wszyscy pamiętali świetną grę Dolcanu sprzed roku. Wtedy ząbkowska drużyna
była postrachem dla najlepszych zespołów, nawet grających w Ekstraklasie ( np. w
spotkaniach o Puchar Polski).
Po znakomitej grze, 4 czerwca, na miejskim stadionie ząbkowianie pewnie wy−
grali z gośćmi z Niecieczy 5:1, wyrywając się tym samym ze strefy spadkowej.
Przed graczami Dolcanu ostatni wyjazdowy mecz z Odrą Wodzisław Śląski. 11 czerw−
ca wszystko będzie jasne. Aby pozostać w I lidze, Dolcan musi to spotkanie wygrać.
red.

Młodzież na stadionie Legii
40 uczniów z ząbkowskich szkół podstawowych, którzy są zapalonymi sympatykami
piłki nożnej, miało nie lada atrakcję – możliwość obejrzenia na żywo jednej z najlepszych
i najbardziej utytułowanych drużyn piłkarskich w Polsce – mowa o Legii Warszawa.
A wszystko to dzięki wiceburmistrzowi Arturowi Murawskiemu i radnemu Pawłowi Uściń−

skiemu, którzy z okazji Dnia Dziecka zapewnili młodzieży tę wyjątkową niespodziankę.
Dla wielu sam pobyt na nowoczesnym stadionie był wzruszającym przeżyciem, ale znawcy
piłki też nie mogli się nudzić, bo spotkanie obfitowało w liczne bramki. Po pięknym meczu
gospodarze wygrali z Polonią Bytom aż 4:0.
red.
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Piotr Ołówko wicemistrzem Polski

Ogromny sukces ząbkowskiego pięściarza

W dniach 6−8 maja 2011r., w Białymstoku odbył się finał Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży Kadetów (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych) w
zapasach w stylu klasycznym. W tych mistrzostwach nasz mieszkaniec Piotr Ołówko

W niedzielę, 5 czerwca, rodowity mieszkaniec Ząbek, 21−letni Wojciech
Sobierajski, pokonał aktualnego mistrza Polski seniorów w boksie Igora Ja−
kubowskiego. Walka odbyła się podczas meczu Elitarnej
Ligi Bokserskiej pomiędzy Fenixem Warszawa a PKB Po−
znań. Wojciech Sobierajski, reprezentujący barwy warszaw−
skiego klubu w kategorii 75 kg, nie dał szans utytułowane−
mu przeciwnikowi. Pierwsza runda pełna była ciekawych
akcji i ostrych wymian ciosów, w których z biegiem czasu
coraz większą przewagę zyskiwał nasz pięściarz. W dru−
gim starciu lepiej przygotowany kondycyjnie ząbkowianin
podkręcił jeszcze tempo, czego nie wytrzymał poznaniak.
Sędzia widząc, iż zawodnik PKB Poznań nie radzi sobie z
gradem ciosów, jakie spadają na jego głowę przerwał walkę i zwycięzcą ogłosił
Wojciecha Sobierajskiego. Warto dodać, że nie jest to pierwszy sukces młodego
boksera z Ząbek. W swoim dorobku ma już takie osiągnięcia jak: I miejsce w Mię−
dzynarodowym Turnieju im. Polusa, I miejsce w Turnieju Niepodległościowym, I
miejsce w Pucharze Fenixa. Kilka razy wygrywał także Turniej o Puchar Burmistrza
Pragi. Wszystkich zainteresowanych sponsorowaniem utalentowanego pięściarza
prosimy o kontakt na adres: wojtaas poczta.onet.pl.

Streetball Z¹bki’2011
po bardzo kontrowersyjnej finałowej walce zdobył srebrny medal w wadze do 69 kg.
Przypomnijmy, wcześniej zdobył 1 miejsce w Pucharze Polski i 3 miejsce w Mię−
dzynarodowych Mistrzostwach Polski. Przed naszym mieszkańcem otwierają się
drogi do najważniejszych turniejów europejskich i światowych. Tym samym trener
reprezentacji Polski Piotr Szczeponiok uznał, że najlepszym kandydatem w wadze
do 69 kg w Mistrzostwach Europy Kadetów, które odbędą się w sierpniu, będzie
właśnie mieszkaniec Ząbek Piotr Ołówko.

IV Bieg Z¹bkowski w akcji Polska Biega 2011
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom IV Biegu Ząbkowskiego
w akcji Polska Biega. Na starcie tegorocznej edycji biegu stanęło 92 zawodniczki
i zawodników, którzy rywalizowali na dystansie 3 kilometrów. Bieg odbywał się
ząbkowskimi ulicami oraz okolicznym lesie. Start i metę wyznaczono na terenie
Publicznego Gimnazjum nr 1, które obok Miasta Ząbki oraz Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji było głównym organizatorem biegu.
Najszybciej trasę biegu pokonał Sylwester Kuśmierz z czasem 12 minut i 15 sekund, który
wyprzedził drugiego na mecie Michała Godlewskiego o 23 sekundyi trzeciego Macieja Stockie−

go o 1 minutę i 9 sekund. Wśród kobiet zwyciężyła ubiegłoroczna triumfatorka Emila Korycka w
czasie 16,01. Druga była Oliwia Stolarska, a trzecia Joanna Mądra. Bieg ukończyło 90 zawodni−
ków, a wśród nich na bardzo dobrym 13 miejscu radny Miasta Ząbki − Grzegorz Siwek.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe koszulki, a najlepsi pamiątkowe dyplo−
my, puchary i nagrody rzeczowe. Dla pierwszych w kategorii kobiet i mężczyzn był to bon o
wartości 300 złotych do wydania w jednej z hurtowni sportowych. Nagrody wręczali dyrektor
Gimnazjum nr 1 Karol Małolepszy, dyrektor MOSiR w Ząbkach Jacek Romańczuk, radni Mia−
sta Ząbki Zyta Kurowska i Grzegorz Siwek, Bożena i Marek Machowicz − sponsorzy biegu oraz
sędzia główny zawodów − Wojciech Nikiel.
Dla najmłodszego (2−letnia Hanna Lau) i najstarszego (Zbigniew Marcjaniak) uczestnika bie−
gu nagrody ufundował i wręczył komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak.
Serdecznie dziękujemy sponsorom IV biegu, którzy ufundowali nagrody. Były to firmy:
Machowicz Budownictwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.,
Biuro Rachunkowe Makar oraz Budimpol Sp. z o.o.

W dniu 28 maja 2011 r., już po raz czwarty Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zorganizował turniej ulicznej piłki koszykowej – Streeball Ząbki’2011.
Na starcie pojawiło się 9 zespołów męskich i 1 żeński. Zespół żeński pomimo braku kon−
kurencji w swojej kategorii podjął wyzwanie i „Dziewczyny” stanęły do rywalizacji wraz z
zespołami męskimi. Niestety „Dziewczyny” nie wygrały żadnego meczu w swojej grupie, ale
dzielnie walczyły i za to należą im się wyrazy uznania i wielkie brawa.
Wszystkie zespoły zostały podzielone na dwie grupy, w których rozgrywali swoje mecze w
systemie „ każdy z każdym”. W grupie A i grupie B trzy zespoły odniosły trzy zwycięstwa i
jedną porażkę i o kolejności wyjścia z grupy decydowały wyniki bezpośrednich spotkań po−
między zainteresowanymi zespołami, czyli tzn. mała tabela. W tym bezpośrednim pojedynku
awans do półfinałów wywalczyły zespoły: W Grupie A „MMS” i „Ballin Boys”, w Grupie B
„Park Sqad” i „ Veni Vidi Vici”. W półfinałach lepsze okazały się zespoły „Park Squad” i
„Ballin Boys”, które spotkały się w finale. Po emocjonującym meczu finałowym, który zakoń−
czył się wynikiem 11:4, zwycięstwo, a zarazem mistrzostwo IV Ząbkowskiego Turnieju Koszy−
kówki Streetball’2011 zdobyła drużyna „ Park Sqad”.
W konkursie wsadów brało udział pięciu zawodników, wszyscy wykazali się wybitną spraw−
nością i zachwycali publiczność wymyślnym wykonaniem swoich wsadów np. odbijając się z
linii rzutów osobistych i przeskakując nad siedzącym na rowerze koledze. Ostatecznie zmaga−
nia wygrał, tak jak przed rokiem Kuba Magnuszewski z drużyny „Park Sqad”.
Grupa A
Dziewczyny
Potrójna Całka
16:34
Wściekłe Nietoperze
MMS
9:15
Dziewczyny
Wściekłe Nietoperze
12:14
Potrójna Całka
MMS
12:16
Dziewczyny
MMS
10:20
Potrójna Całka
Wściekłe Nietoperze
16:5
Ballin Boys
Dziewczyny
22:18
Ballin Boys
Potrójna Całka
14:15
Ballin Boys
Wściekłe Nietoperze
15:13
Ballin Boys
MMS
11:9
Grupa B
Koyoty
Veni, Vidi, Vici
12 :15
Park Sqad
Koyoty
18:17
Turbo Penetratorzy
Veni, Vidi, Vici
13:8
Koyoty
Badżers
18:2
Badżers
Park Sqad
11:25
Park Sqad
Turbo Penetratorzy
24:8
Badżers
Veni, Vidi, Vici
2:15
Koyoty
Turbo Penetratorzy
26:19
Badżers
Turbo Penetratorzy
14:27
Park Sqad
Veni, Vidi, Vici
13:15
Półfinały:
Park Sqad
MMS
19:16
Veni Vidi Vici
Ballin Boys
12:15
Mecz o 3 miejsce:
Veni Vidi Vici
MMS
10:18
Finał:
Park Sqad
Ballin Boys
11:4
Zwycięzcy − Park Sqad:
Adam Przygucki, Mariusz Przygucki, Kuba Magnuszewski, Daniel Michalecki.
Dziewczyny: Katarzyna Pac, Donika Zyskowska, Anna Szelest.
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są to: kancelaria
podatkowa Vatax, zakład fotograficzny Zbigniewa Świderskiego, salon kosmetyczny Vacu Active oraz
„Dobra Wróżka” Krystyna. Firmy dla zameldowanych mieszkańców Ząbek oferują rabaty w wyso−
kości 10%. Więcej informacji na temat akcji „Zniżka za dowód” znajdą Państwo na stronie internetowej
Urzędu Miasta (www.zabki.pl), w zakładce poświęconej tej akcji.

Zakład Fotograficzny Zbigniewa Świderskiego
Rozmawiamy z właścicielem zakładu
1. Od kiedy Państwo funkcjonują w Ząbkach?
Fotografią zacząłem interesować się w 1979 roku. Ukończyłem szkołę
fototechniczną w Warszawie i rozpocząłem pracę w firmie Polifoto. Po 25
latach przerwy w 2010 roku powróciłem do wyuczonego zawodu.
2. Jaką mają Państwo ofertę, czy jest coś co Państwa wyróżnia?
Głównym kierunkiem mojej działalności jest fotografia okolicznościowa i rodzinna (śluby, chrzty i inne
uroczystości). W pracy stosuję profesjonalne aparaty i obiektywy firmy Canon. Cały czas podnoszę swoje
umiejętności, kształcąc się na kursach i szkoleniach prowadzonych przez najlepszych fotografów w kraju.
3. Dlaczego przystąpił Pan do tej akcji? Jak Pan ją oceniają?
Do akcji przystąpiłem z nadzieją na zwiększone zainteresowanie moimi usługami w rodzinnym mieście.
Przez rok działalności fotografowałem między innymi w Nowym Targu, Pułtusku i innych miastach, a nie
miałem okazji pracować w Ząbkach. Dzięki „Zniżce za dowód” mam nadzieję, że to się jednak zmieni.
Zbigniew Świderski
Kancelaria Podatkowa VATAX
tel. 501 13 86 85
W życiu są pewne dwie rzeczy – jedna z nich to podatki. Jeżeli jest z nimi
www.ZbigniewSwiderski.pl
jakikolwiek problem to w Naszym Mieście jest miejsce, gdzie uzyskamy fa−
chową pomoc w tym zakresie. Mowa tutaj o działającej w Ząbkach od ośmiu
„Dobra Wróżka” Krystyna
lat Kancelarii Doradcy Podatkowego Wojcie−
Jestem wróżka z zamiłowania i predyspozycji. Pracę swoją traktuję jako
cha Gut – firmie VATAX.
niesienie pomocy osobom potrzebującym.
Firma nasza to kilkunastu osobowa, in−
Zresztą większość klientów tak właśnie mówi,
nowacyjna organizacja nastawiona na opty−
u Pani to tak jak u psychologa. Zawsze szukam
malne zadowolenie klienta. Realizując naszą
najlepszego rozwiązania problemów. Moją nad−
misję − „Prostszy biznes” − kładziemy szcze−
rzędna zasadą jest nie szkodzić i bezwzględnie
gólny nacisk na ułatwienie, każdemu przed−
się nią kieruję.
siębiorcy prowadzenia jego działalności
Najpierw rozkładamy karty klasyczne, które
gospodarczej.
określą ogólną sytuację i przepowiedzą dalszy
Klient, który zdecyduje się na współpracę z nami otrzymuje komplek−
rozwój spraw, następnie kartami Tarota spraw−
sową i fachową pomoc począwszy od utworzenia firmy, poprzez wszystkie
dzamy, colos szykuje w każdej dziedzinie życia
etapy jej funkcjonowania. W naszej ofercie znajdą Państwo pełną gamę
i szukamy najlepszego rozwiązania.
usług związanych z obsługą księgową, kadrową, prawem podatkowym. Ta−
Dobieram też odpowiednie dla każdego ry−
kie podejście do naszych obowiązków znalazło duże uznanie wśród przed−
tuały, uczę pracy z Aniołami, gdyż generalnie
siębiorców, czego odzwierciedleniem jest fakt, że aktualnie obsługujemy
pracuję modlitwą i dobrem.
na stałe około 200 firm z całego kraju.
Szkołę Wróżenia skończyłam 12 lat temu i cały czas się doskonalę.
VATAX Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciecha Gut
Zapraszam do umówienia się na spotkanie.
Ząbki, ul. Sikorskiego 33d (wejście od Stefczyka)
„Dobra Wróżka” Krystyna
tel. 22 353 97 56, 22 423 57 07
Tel. (22) 781 62 34
fax 22 353 97 57
lub 512 075 238
tel. komórkowy 509 342 882

Salon Vacu Active istnieje od czerwca 2010 roku. Najpierw mie−
ścił się przy ulicy Sikorskiego. W swojej ofercie mieliśmy urządzenia wspo−
magające odchudzanie: Vacu Activ Extreme 3w1, Vibra
Activ i Rollmasaż. Od stycznia br. zmieniliśmy lokalizację
i przenieśliśmy się na ul Harcerską 2. Wychodząc na po−
trzeby naszych klientek rozszerzyłyśmy naszą działalność
o strefę „beauty”, tj.:
· Pełna kosmetyka twarzy i ciała
· Manicure i pedicure hybrydowy (O.P.I.) oraz trady−
cyjny
· Medycyna estetyczna, m.in.: botoks, peelingi, mezo−
terapia igłowa
· Pełna gama masaży, w tym bańka chińska
· Fitness: TBC, pilates, aktywni „+50”
· NOWOŚĆ – endomasaż, lifting twarzy oraz biustu.
Od samego początku istnienia naszego salonu klient zawsze był na pierw−

szym miejscu, bo to my jesteśmy dla Was, a nie na odwrót. Miła, domowa
atmosfera, to to co z pewnością u nas zastaniecie. Poza tym, a raczej, to co
najważniejsze, to profesjonalizm, jaki oferujemy naszym klientom. W każ−
dym miesiącu dla naszych klientek czekają różnego rodzaju niespodzianki,
zniżki i promocje.
Nasza oferta, jest bardzo konkurencyjna i dopasowana do indywidual−
nych potrzeb każdej osoby. Jesteśmy jedynym miejscem w Ząbkach, w któ−
rym można ćwiczyć na urządzeniach Vacu Active Exterme 3w1 (podczer−
wień i podciśnienie jednocześnie).
Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy Ząbek mogli skorzystać z naszej ofer−
ty, dlatego też przystąpiliśmy do niniejszej inicjatywy− „ Zniżka na dowód”
Serdecznie wszystkich zapraszamy! Przed salonem mamy własny par−
king dla naszych klientów.
Salon Vacu Activ & Beauty
ul. Harcerska 2 (róg Skorupki) 05−091Ząbki
tel. 22 676 83 53

www.zabki.pl

OGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU NA
NAJ£ADNIEJSZ¥ POSESJÊ W MIEŒCIE Z¥BKI

„Z¥BKI – MIASTEM OGRODÓW”
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie mieszkańców do dbałości o
swoje najbliższe otoczenie: ogrody, balkony, wspólnoty mieszkaniowe.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki
III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
IV. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Ząbki, z
wyłączeniem laureatów poprzedniej edycji konkursu (zdobywców I, II i III
miejsca).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału w
nim poprzez wypełnienie i złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta formu−
larza zgłoszeniowego.
V. Termin konkursu
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 22 lipca 2011
r.
2. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską Komisję Konkur−
sową do 5 sierpnia br.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu br.
VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.
VII. Kryteria oceny
Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę następują−
ce kryteria:
1. W przypadku ogrodów:
− ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne
− stan i wygląd ogrodzenia
− kompozycje kwiatowe
− utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
− mała architektura ogrodowa
− sposób utylizacji odpadów
2. W przypadku balkonów:
− ogólny wygląd balkonu
− ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
− wypełnienie balustrady
VIII. Nagrody
1. Za wyróżnienie w konkursie będą przyznawane nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
2. Wysokość nagród będzie ustalona odrębnie dla każdej kategorii konkur−
sowej.
3. W każdej kategorii planuje się przyznać po trzy nagrody odpowiednio za
I, II, III miejsce oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników.
IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania ogrodów, balko−
nów i ich właścicieli oraz podania wyników do publicznej wiadomości.
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, 05−091 Ząb−
ki został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży doty−
czący nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej − Zarządzenie Nr
0050/53/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 maja 2011 r. Zarządzenie jest
również dostępne na stronie internetowej urzędu www.zabki.pl w Biuletynie In−
formacji Publicznej w zakładce Prawo Miejscowe − Zarządzenia Burmistrza.

BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
og³asza nabór kandydatów na stanowiska
1. Kierownik Referatu ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej.
2. Podinspektor/ Inspektor ds. Komunikacji i Promocji.
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia−
sta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy.

CO SŁYCHAĆ

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki
o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−
czonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudo−
wanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/2 z
obrębu 0055−03−31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Rey−
monta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 181 369 zł
zł+podatek VAT.
Wadium: 60 000 zł
zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
8 sierpnia 2011 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 zabudo−
wy mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej. Lokalizacja nierucho−
mości: południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy.
omunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM War−
Komunikacja:
szawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu
dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo Miej−
scowe / Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu
urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

CHCESZ TANIO KUPIÆ MIESZKANIE???
KUP MIESZKANIE OD GMINY!!!
Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu
dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczo−
nego na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 w prawie
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej obję−
tej księgą wieczystą Nr WA1W/00030424/9, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewiden−
cyjna nr 108 o pow. 0,1088 ha, położona w obrębie 0021−01−21,
przy ul. Wojska Polskiego Nr 4.
Przetarg odbędzie się dnia 12.07.2011 r. ((wtorek) o godz. 1000 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 199 000,00 zł – zawiera po−
datek VAT. Wadium: 11 000,00 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 6
lipca 2011 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 oznaczonym do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, w granicach strefy
konserwatorskiej miasta – ogrodu. Działki nie posiadają żadnych utrud−
nień deniwelacyjnych.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu
dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miej−
scowe/ Zarządzenia Burmistrza) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy
ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomo−
ściami (pok. 22) Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 51 09 748, 744, w godzi−
nach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

ZAPROSZENIE

CO SŁYCHAĆ

www.zabki.pl

Burmistrz Miasta Z¹bki
og³asza konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê
Z¥BKI – MIASTEM OGRODÓW
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
−
najładniejszy ogród
−
najładniejszy balkon
−
najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać za pośrednic−
twem odpowiedniego formularza do 22 lipca br., zostawiając
go w Sekretariacie Urzędu Miasta. Formularz zgłoszeniowy oraz
regulamin konkursu będą dostępne na stronie internetowej Urzędu
– www.zabki.pl oraz w gazecie „CO SŁYCHAĆ?”.
Zgodnie z regulaminem konkursu zostanie powołana komisja,
która dokona oceny do 5 sierpnia br.
Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi we wrze−
śniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wrażliwych na naturalne
piękno. Regulamin konkursu str. 15

Z¥BKI
– MIASTEM OGRODÓW
FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
do konkursu na naj³adniejsz¹ posesjê w Mieœcie Z¹bki
.....................................................................................
(imię i nazwisko właściciela posesji)

....................................
(data)

..........................................................................................
(dokładny adres)

............................................................
(telefon kontaktowy)

Zgłaszam udział mojej posesji do konkursu
„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW” w kategorii*:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
(* proszę zakreślić odpowiednią kategorię)
...............................................
(podpis właściciela posesji)

W dniach 18−19 czerwca 2011r. przylatuje do Polski, na zaproszenie pre−
zesa Klubu Sportowego Omega Sports, Urzędu Miasta Ząbki, FADMP, mistrz
Filipińskich Sztuk Walki, uczestnik programu telewizyjnego greckiej edycji
MAM TALENT Michael Kossivakis z Grecji. Pobyt ma na celu promocje
FMA w Polsce. Mistrz będzie prowadził seminarium szkoleniowe dla Straży
Miejskiej z Ząbek, kobiet i wszystkich miłośników Filipińskich Sztuk Walki.
Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Kościelna 2 w Ząb−
kach, na które zaprasza dyrektor szkoły p. Tomasz Łukawski.
Zapraszamy Mieszkanki Ząbek na Darmowy Kurs Samoobrony oraz za−
interesowane osoby. Harmonogram szkolenia przeczytacie Państwo na pla−
kacie.
Kontakt:
e−mail: biuro omega−sports.pl
Tel: 22 300−18−83, kom: 501−749−507

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak
lodówki, pralki,
zmywarki,
kuchnie gazowe
i elektryczne,
płyty grzewcze, okapy
504 070 258
www.agd−naprawy.pl

