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Dokończenie na str. 5

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
 

50 nieruchomości w Ząbkach

2 kroki od Twojego domu tel: 783-298-248

Płacę swoje podatki w Ząbkach, 
bo będzie więcej inwestycji 

Coraz więcej osób zamierza meldować się w Ząbkach. – Miesz-
kam w Ząbkach od 3 lat, ale zameldowana jestem z rodziną 

w województwie lubelskim. Uczciwie powiem, że do tej pory nie 
przywiązywałam do sprawy zameldowania się większej wagi, bo 
w niczym to mi nie przeszkadzało, a nawet przynosiło pewne korzy-
ści. Od samochodu zarejestrowanego w dalszych zakątkach Polski 
płaci się mniej za ubezpieczenie OC. Ale chyba to jedyna korzyść. 
Teraz, po tych trzech latach zamieszkiwania w Ząbkach, zżyłam się 
z tym, mogę już powiedzieć, moim miastem. Prawdę mówiąc nie 
zdawałam sobie sprawy z tego, że miejsce zameldowania wiąże się 
także z wpływami do budżetu miasta z części moich podatków. My-
ślałam, że fakt zameldowania się w konkretnym miejscu potrzeb-
ny jest tylko ze względów administracyjnych. Nie wiedziałam, że 
w grę wchodzą pieniądze dla miejscowości, w której mieszkam.  
Teraz już wiem, że moje pieniądze z podatków mogą wpływać do 
gminy, z którą faktycznie jestem związana – mówi pani Anna, która 
z mężem Piotrem i dwójką małych dzieci przybyła z małej miejsco-
wości położonej 5 km od Lubartowa.

Profesjonalne korty 
tenisowe w Ząbkach

dla miłośników tenisa znakomita informacja. Już w drugiej 
połowie kwietnia będzie można skorzystać z krytych kor-
tów tenisowych, zlokalizowanych na terenie miejskiego 
ośrodka Sportu i Rekreacji. więcej szczegółów o tym wyjąt-
kowym obiekcie w następnym numerze gazety.  

Biuro podróży 
MyTravel Ząbki 

zaprasza po wymarzone wakacje

Wczasy
Wycieczki objazdowe
Bilety lotnicze i autokarowe
rezerwacja hoteli
Kolonie i obozy młodzieżowe
ubezpieczenia, Karty Euro26 i planeta Młodych

Ząbki, ul. żeromskiego 22
tel. 661 391 848, zabki@mytravel.pl

– Zauważyłam, że dla przysłowiowych singli związek z mia-
stem jest dość luźny, ale gdy w grę wchodzi już rodzina ma to 
o wiele większe znaczenie. Szczególnie kiedy wysyła się dzieci do 
przedszkola, czy do szkoły. Przy zapisywaniu się do przedszkola 
publicznego większą szansę mają dzieci zameldowane w Ząb-
kach. dla dziecka chodzącego do podstawówki jest więcej zniżek 
na korzystanie z różnych zajęć pozalekcyjnych. bezpłatnie może 
też dojeżdżać autobusem miejskim do szkoły i na inne zajęcia 
w ośrodku kultury czy na basen. można powiedzieć, że poprzez 
dzieci my sami też bardziej zżywamy się z miastem, uczestni-
cząc w różnych atrakcjach. ale też jako mieszkańcy korzystamy 
z infrastruktury miejskiej jak woda, kanalizacja czy drogi, które 
w naszym rejonie pozostawiają wiele do życzenia. Rozumiem, 
że z powodu ograniczonych środków. dlatego postanowiliśmy 
zameldować się w Ząbkach, licząc na to, że pomoże to w budowie 
drogi, przy której mieszkamy – dodaje pani anna.

Z wstępnych wyliczeń wynika, że gdyby pozostali nie 
zameldowani mieszkańcy, a mieszkający w Ząbkach postąpili 
jak pani anna, do budżetu Ząbek trafiłoby każdego roku o 20-
30 mln zł więcej. a za te pieniądze można byłoby przebudować 
lub porządnie wyremontować kilkadziesiąt krótszych dróg lub 
kilkanaście o średniej długości, bądź przeznaczyć je na inne 
inwestycje.
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Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl
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Dobry wieczór Rosjo
Zapraszamy na VI spotkanie lokalnych przedsiębiorców pn. 

„Dobry wieczór Rosjo” pod patronatem Burmistrza Miasta 
Ząbki. Spotkanie odbędzie się 30 marca br. (czwartek) o godz. 
18:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząb-
kach. W wydarzeniu udział wezmą: Vladimir Nefedov – szef 
Przedstawicielstwa Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Ambasadzie Rosji w Warszawie oraz Alexander 
Ershov – zastępca Przedstawiciela Handlowego Rosji w Polsce.

Wynajmę 
BudyneK 

200 m2

pod działalność
gospodarczą 

Ząbki ul. Kwiatowa 5c 

tel. 666 812 179



www.zabki.pl S a m o r z ą d

3

CO SŁYCHAĆ

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

PIT-y 
w Urzędzie Miasta Ząbki

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Ząbki są do po-
brania druki PIT-ów, na korytarzu na I piętrze.

Ponadto w dniach 30 marca i 19 kwietnia br., w godzinach 9.00 
– 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu, będą udzielane wyjaśnienia 
i przyjmowane zeznania podatkowe przez oddelegowanego 
pracownika Urzędu Skarbowego w wołominie.

Zapraszamy!
UM Ząbki

wYCIąG  Z  oGŁoSZeNIa  o  PRZetaRGU

BURMISTRZ MIASTA ZąBKI 
ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka 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 nr 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 24.04.2017 r. (poniedziałek) 
o  godz.  1200 w  sali konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy 
ul. wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 202 000 zł
+ obowiązujący podatek Vat.

wadium: 16 000 zł.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium 
do dnia 20 kwietnia 2017 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 
35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środ-
ków na konto).
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego 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 autobu-
sowa 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 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w  Ząb-
kach przy ul. Hugona Kołłątaja, oznaczona w  ewidencji 
gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3 z obrębu 
0036, 3-12 o powierzchni 0,0426 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą Nr WA1W/00026632/9, będąca w bezpośrednim 
sąsiedztwie nieruchomości gminnej wyżej opisanej również 
przeznaczona jest do sprzedaży.
oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 3 o zobo-
wiązaniu się do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomo-
ści gminnej jest dostępne na stronie bip.zabki.pl/ (w  zakładce 
Przetargi).

Weryfikacja 
opodatkowania 
nieruchomości

Referat Podatków i opłat Lokalnych Urzędu miasta Ząbki informuje, 
iż od kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzona weryfikacja opodat-
kowania nieruchomości. Polegać ona będzie na porównaniu danych 
znajdujących się na decyzjach podatkowych z  ewidencją gruntów, 
budynków i lokali ze stanem faktycznym.

wobec powyższego zwracamy się do Państwa o przeprowadzenie 
we własnym zakresie analizy poprawności danych dotyczących 
opodatkowania, które znajdują się na decyzji podatkowej, poprzez 
sprawdzenie zgłoszonych powierzchni budynków mieszkalnych, nie-
mieszkalnych i gruntów ze stanem faktycznym. W przypadku wystą-
pienia rozbieżności należy złożyć korektę i wykazać prawidłowe 
powierzchnie.

Z poważaniem
Elżbieta Żmijewska – Skarbnik Miasta Ząbki

bURmIStRZ mIaSta ZąbkI
informuje,

iż dnia 17.03.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, 
zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.28.2017 bur-
mistrza miasta Ząbki z dnia 16 marca 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest tak-
że dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

bURmIStRZ mIaSta ZąbkI
informuje,

iż dnia 17.03.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, 
zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.29.2017 bur-
mistrza miasta Ząbki z dnia 16 marca 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest tak-
że dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

bURmIStRZ mIaSta ZąbkI
informuje,

iż dnia 17.03.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na 
okres 21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, 
zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.30.2017 bur-
mistrza miasta Ząbki z dnia 16 marca 2017 r. Pełna treść Zarządzenia jest tak-
że dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

bURmIStRZ mIaSta ZąbkI
informuje,

iż dnia 28 marca 2017r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, zarzą-
dzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.35.2017 
burmistrza miasta Ząbki z dnia 28 marca 2017r. Pełna treść Zarządzenia jest 
także dostępna na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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Sprzątanie ulic w mieście

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki informuje, że korzy-
stając z wyjątkowo sprzyjających warunków atmosferycznych, pomimo trwa-

jącej jeszcze „Akcji zima 2016-2017” na drogi gminne naszego miasta, z dniem 
23.03.2017 r., wyjechały miejskie zamiatarki uliczne. Jeśli warunki pogodowe po-
zwolą wszystkie ulice gminne zostaną uprzątnięte do połowy kwietnia b.r. W póź-
niejszym okresie sprzątanie dróg I kategorii odbywać się będzie cyklicznie co naj-
mniej raz w miesiącu w okresie od maja do listopada b.r.

WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

Kolejne udogodnienia 
w kontakcie z Urzędem

Dla coraz większego kręgu osób telefon staje się multinarzędziem służą-
cym nie tylko do połączeń telefonicznych, ale spełniającym wiele innych 

i coraz to nowszych funkcji. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców 
Urząd wdrożył kilka rozwiązań umożliwiających „załatwienie spraw urzędo-
wych” za pomocą „komórki”.    

QR Kod
od 2017r. na decyzjach podat-

kowych został umieszczony QR 
kod służący do dokonania szyb-
kiej płatności podatku od nieruchomości za 
pomocą smartfona. aby dokonać płatności 
przy pomocy QR kodu należy uruchomić apli-
kację bankową w smartfonie i za jej pomocą 
sczytać QR kod. Zaczytane przez aplikację 

bankową dane można modyfikować, np. zmie-
nić wysokość kwoty płatności.

Płatności za pomocą QR kodu można tak-
że dokonać w niektórych sklepach wielkopo-
wierzchniowych.

Płatność podatku bez prowizji
Informujemy, iż podatki lokalne bez opłat 

i prowizji można poza kasą Urzędu miasta 
Ząbki wpłacić w następujących Urzędach 

Pocztowych na terenie miasta Ząbki: ul. Po-
wstańców 26, ul. orla 8.

Powiadomienia sms
wraz z decyzją podatkową na 2017r. otrzy-

maliście Państwo druk zgody na zastosowanie 
środków komunikacji elektronicznej, w  tym 
w sprawach dotyczących regulowania należ-
ności pieniężnych, do których ustanawiania 
i określania uprawniony jest burmistrz miasta 
Ząbki. wypełniony druk zgody należy złożyć 
osobiście lub listownie w Urzędzie miasta Ząb-
ki. Umożliwi to wysyłanie do Państwa np. w for-
mie sms powiadomień odnośnie upływu termi-
nu płatności podatku od nieruchomości, opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
istniejących zaległościach w tych płatnościach 
oraz innych ważnych informacji dotyczących 
utrudnień w ruchu, sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu oraz o wydarzeniach mogących 
powodować utrudnienia dla mieszkańców.

w YC I ą G  Z  o G Ło S Z e N I a  o  P R Z e ta R G U
bURmIStRZ mIaSta ZąbkI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 52/14 i nr 56 

z obrębu 0050, 03-26 o powierzchni 1 714 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana
Andersena objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00073446/2.

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. (piątek) o godz. 1200

 
w sali 

konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 422 757 zł.
do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek Vat 
w wysokości 23%.
wadium: 30 000 zł.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 
dnia 15.05.2017 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 
0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczo-
nym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzin-
nej (symbol w planie MW/MN). w południowej części znajduje się 

pas drogowy projektowanej ulicy dojazdowej oznaczony symbolem 
kUd. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część mia-
sta Ząbki, ok 10 km od centrum warszawy. Komunikacja: koleje ma-
zowieckie, komunikacja autobusowa ( Ztm warszawa ) oraz lokalne 
linie autobusowe Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o    warunkach 
przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl ( w zakładce 
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. wojska Pol-
skiego Nr 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl
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Jeżeli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień i pomocy przy wypełnianiu swo-
jego zeznania podatkowego PIT, zapraszamy do Urzędu Miasta Ząbki w dniach 
30 marca i 19 kwietnia br., gdzie pracownicy Urzędu Skarbowego w Wołominie 
będą pełnić dyżury w godzinach 9.00-15.00. 

Jeśli nie mamy możliwości przemeldowa-
nia się do Ząbek, wystarczy, aby w zeznaniu 
podatkowym PIt zaznaczyć jako miejsce za-
mieszkania swój ząbkowski adres.

 Płać podatki tu gdzie mieszkasz! 
Zgodnie z  art. 45 ust. 1 i  ust. 1a ustawy 

z  dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodo-
wym od  osób fizycznych (t.j. dz. U. z  2016 r. 
poz.2032.) podatnicy są obowiązani składać 
urzędom skarbowym zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 
w  roku podatkowym (PIt-36,PIt-36L, PIt-37, 
PIt-38, PIt-39) w terminie do dnia 30 kwietnia 
roku następującego po roku podatkowym i w 
tym samym terminie wpłacić różnicę pomiędzy 
podatkiem należnym od dochodu wynikające-
go z zeznania a sumą należnych za dany rok za-

liczek, w tym również sumą zaliczek pobranych 
przez płatników, lub wpłacić podatek należny 
wynikający z zeznania (PIt-36, PIt-36L, PIt-37, 
PIt-38, PIt-39). 

Termin rozliczenia za 2016 rok upływa 
z dniem 02.05.2017r. 

każdemu mieszkańcowi Ząbek, odprowa-
dzającemu podatki na rzecz swojego miasta, 
przysługują różne uprawnienia, takie jak: bez-
płatna komunikacja miejska (linie Z1, Z2 i Z3), 
bezpłatne parkowanie w strefach płatnego par-
kowania, zniżka na basen, rabaty na produkty 
i usługi w firmach biorących udział w akcji 
„Zniżka za dowód”, możliwość skorzystania 
z Powiatowej karty Rodziny (zniżki za pobyt 
dziecka w przedszkolu, za zajęcia w mok i mo-
SiR, 50% ulgi na posiłki w szkołach podstawo-

wych i gimnazjach), dodatkowe 
punkty w procesie rekrutacji do 
publicznych przedszkoli, większy 
komfort życia (więcej inwestycji 
drogowych, oświatowych, spor-
towo-rekreacyjnych). 

aby w twoim mieście żyło się 
lepiej, warto rozliczyć się z po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych (PIt) w Urzędzie Skar-
bowym w wołominie i wskazać 
w zeznaniu podatkowym swój 
ząbkowski adres zamieszkania, 
a nie adres zameldowania. 

Dokończenie ze str. 1 Płacę swoje podatki w Ząbkach, bo będzie więcej inwestycji
•	nie musisz zawiadamiać o zmianach poprzed-

niego urzędu skarbowego – urzędy same wy-
mienią między sobą informacje i zaktualizują 
twoje dane, 

•	 jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktuali-
zacji twoich danych np. zmiany rachunku 
bankowego wskazanego do zwrotu nadpła-
conego podatku, w składanym w urzędzie 
skarbowym formularzu ZaP 3 w pozycji b2 
wpisz twój ząbkowski adres zamieszkania, 

•	 jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, pod-
legasz wpisowi do CeIdG i dokonujesz zmian 
w zakresie miejsca zamieszkania, złóż wnio-
sek CeIdG-1 w dowolnym urzędzie gminy, 

•	nie musisz składać formularzy osobiście 
w Urzędzie Skarbowym w wołominie, wy-
starczy je wysłać listem poleconym za pośred-
nictwem operatora publicznego (Poczta Pol-
ska). Za datę złożenia zeznania nadesłanego 
pocztą, uważa się datę stempla pocztowego. 
obowiązek złożenia zeznania nie  dotyczy 
podatników, za których rocznego obliczenia 
podatku dokonał płatnik. 

•	 zeznania podatkowe można przesyłać rów-
nież za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności potwierdzania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
można to zrobić korzystając np. z darmowego 
i  bardzo wygodnego programu przygoto-
wanego przez ministerstwo Finansów. apli-
kacja dostępna jest na stronie internetowej: 
www.e-deklaracje.gov.pl.Na stronie znajduje 
się również  szczegółowa instrukcja składania 
zeznań przez internet. 

Nowe inwestycje
Finalizowane są już prace związane z budową dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią. Jedno 

powstało na terenie miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji, drugie jako boisko szkolne przy Szkole 
Podstawowej Nr 3. dość zaawansowane są również prace przy rozbudowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 1. wykonano już główne roboty murarskie. obecnie trwają prace dekarskie i wewnątrz 
budynku (instalacje, tynki). Niedługo ekipa budowlana przystąpi do  montażu stolarki okiennej 
oraz wykonania termomodernizacji całego budynku.





Rozkład jazdy linii  Ząbki-2
 linia kursuje wyłącznie w dni powszednie
  ulica / nazwa przystanku nr kp
Pętla CH Marki 02 (odjazd) 102 04:50 05:02 05:32 05:45 05:55 06:08 06:16 06:32 06:45 07:00 07:16 07:46 07:58 08:23 08:43 08:53 09:02 09:22 09:45 09:55 10:25 10:55 11:25
ul. Wolności / Wolności 03 113 04:52 05:04 05:34 05:47 05:57 06:10 06:18 06:34 06:47 07:02 07:18 07:48 08:00 08:25 08:45 08:55 09:04 09:24 09:47 09:57 10:27 10:57 11:27
ul. Wolności / Piotra Skargi  01 291 04:53 05:05 05:35 05:48 05:58 06:11 06:19 06:35 06:48 07:03 07:19 07:49 08:01 08:26 08:46 08:56 09:05 09:25 09:48 09:58 10:28 10:58 11:28
ul. 11 Listopada / Tetmajera 01 261 04:54 05:06 05:36 05:49 05:59 06:12 06:20 06:36 06:49 07:04 07:20 07:50 08:02 08:27 08:47 08:57 09:06 09:26 09:49 09:59 10:29 10:59 11:29
ul. 11 Listopada / Lisa Kuli  01 241 04:55 05:07 05:37 05:50 06:00 06:13 06:21 06:37 06:50 07:05 07:21 07:51 08:03 08:28 08:48 08:58 09:07 09:27 09:50 10:00 10:30 11:00 11:30
ul. Wojska Polskiego / Sobieskiego nż 221 04:56 05:08 05:38 05:51 06:02 06:15 06:23 06:39 06:52 07:07 07:23 07:53 08:05 08:30 08:50 09:00 09:09 09:29 09:52 10:02 10:32 11:02 11:32
ul. Wojska Polskiego / Urząd Miasta  02 202 04:57 05:09 05:39 05:52 06:04 06:17 06:25 06:41 06:54 07:09 07:25 07:55 08:07 08:32 08:52 09:02 09:11 09:31 09:54 10:04 10:34 11:04 11:34
ul. Piłsudskiego / PKP Ząbki 03 [K] 183 04:59 05:11 05:41 05:54 06:06 06:19 06:27 06:43 06:56 07:11 07:27 07:57 08:09 08:34 08:54 09:04 09:13 09:33 09:56 10:06 10:36 11:06 11:36
ul. Piłsudskiego / Matejki 621 05:00 05:12 05:42 05:55 06:07 06:20 06:28 06:44 06:57 07:12 07:28 07:58 08:10 08:35 08:55 09:05 09:14 09:34 09:57 10:07 10:37 11:07 11:37
ul. Piłsudskiego / Szwoleżerów 01 [SP1, GP1] 341 05:02 05:14 05:44 05:57 06:10 06:23 06:31 06:47 07:00 07:15 07:31 08:01 08:13 08:38 08:58 09:08 09:17 09:37 10:00 10:10 10:40 11:10 11:40
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 01 332 05:03 05:15 05:45 05:58 06:11 06:24 06:32 06:49 07:02 07:17 07:33 08:03 08:15 08:39 08:59 09:09 09:18 09:38 10:01 10:11 10:41 11:11 11:41
ul Powstańców / Powstańców 04 324 05:05 05:17 05:47 06:00 06:13 06:26 06:34 06:51 07:04 07:19 07:35 08:05 08:17 08:41 09:01 09:11 09:20 09:40 10:03 10:13 10:43 11:13 11:43
ul. Powstańców / Dzika 02 [SP3] 312 05:06 05:18 05:48 06:01 06:15 06:28 06:36 06:53 07:06 07:21 07:37 08:07 08:19 08:43 09:03 09:13 09:22 09:42 10:05 10:15 10:45 11:15 11:45
ul. Powstańców / Maczka 02 302 05:08 05:20 05:50 06:03 06:17 06:30 06:40 06:57 07:10 07:25 07:41 08:11 08:23 08:45 09:05 09:15 09:24 09:44 10:07 10:17 10:47 11:17 11:47
ul. Powstańców / Powstańców las 02 462 05:09 05:21 05:51 06:04 06:19 06:34 06:44 07:01 07:14 07:29 07:45 08:15 08:27 08:47 09:07 09:17 09:26 09:46 10:09 10:19 10:49 11:19 11:49
ul. Strażacka / Żołnierska 02 nż 522 05:15 05:27 05:57 06:12 06:27 06:44 06:54 07:12 07:25 07:40 07:55 08:25 08:37 08:55 09:15 09:25 09:34 09:54 10:17 10:27 10:57 11:27 11:57
ul. Strażacka/ Kordiana 02 nż 512 05:16 05:28 05:58 06:13 06:28 06:46 06:56 07:14 07:27 07:42 07:57 08:27 08:38 08:56 09:16 09:26 09:35 09:55 10:18 10:28 10:58 11:28 11:58
ul. Chruściela/ Rembertów Ratusz 02 [K] 502 05:17 05:29 05:59 06:14 06:29 06:48 06:58 07:16 07:29 07:44 07:59 08:29 08:39 08:57 09:17 09:27 09:36 09:56 10:19 10:29 10:59 11:29 11:59
ul.Chruściela / Rembertów Ratusz 01 [K] 501 05:19 05:31 06:01 06:16 06:31 06:51 07:01 07:19 07:32 07:47 08:02 08:32 08:41 08:59 09:19 09:29 09:38 09:58 10:21 10:31 11:01 11:31 12:01
ul. Strażacka/ Kordiana 01 nż 511 05:20 05:32 06:02 06:18 06:33 06:53 07:03 07:21 07:34 07:49 08:04 08:34 08:43 09:01 09:21 09:31 09:40 10:00 10:23 10:33 11:03 11:33 12:03
ul. Strażacka / Żołnierska 01 nż 521 05:21 05:33 06:04 06:20 06:35 06:55 07:05 07:23 07:36 07:51 08:06 08:36 08:45 09:03 09:23 09:33 09:42 10:02 10:25 10:35 11:05 11:35 12:05
ul. Szwoleżerów / Pułaskiego 01 531 05:28 05:40 06:12 06:28 06:43 07:05 07:15 07:33 07:47 08:02 08:16 08:46 08:53 09:11 09:31 09:41 09:50 10:10 10:33 10:43 11:13 11:43 12:13
ul. Powstańców / Maczka 03 303 05:30 05:42 06:14 06:30 06:45 07:07 07:18 07:36 07:50 08:05 08:18 08:48 08:55 09:13 09:33 09:43 09:52 10:12 10:35 10:45 11:15 11:45 12:15
ul. Powstańców / Dzika 01 [SP3] 311 05:31 05:43 06:16 06:32 06:47 07:09 07:20 07:38 07:52 08:07 08:20 08:50 08:57 09:15 09:35 09:45 09:54 10:14 10:37 10:47 11:17 11:47 12:17
ul. Powstańców / Powstańców 03 323 05:33 05:45 06:18 06:34 06:49 07:12 07:23 07:41 07:55 08:10 08:23 08:53 08:59 09:17 09:37 09:47 09:56 10:16 10:39 10:49 11:19 11:49 12:19
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 02 332 05:35 05:47 06:20 06:36 06:51 07:14 07:25 07:43 07:57 08:12 08:25 08:55 09:01 09:19 09:39 09:49 09:58 10:18 10:41 10:51 11:21 11:51 12:21
ul. Piłsudskiego /Szwoleżerów 02 [SP1,GP1] 342 05:36 05:48 06:22 06:38 06:53 07:18 07:29 07:47 08:01 08:16 08:29 08:59 09:03 09:21 09:41 09:51 10:00 10:20 10:43 10:53 11:23 11:53 12:23
ul. Piłsudskiego / Ząbki OSP 611 05:39 05:51 06:25 06:41 06:56 07:23 07:34 07:52 08:06 08:21 08:34 09:02 09:06 09:24 09:44 09:54 10:03 10:23 10:46 10:56 11:26 11:56 12:26
ul. Wojska Polskiego / Urząd Miasta Ząbki 01 201 05:41 05:53 06:27 06:43 06:58 07:26 07:37 07:55 08:09 08:24 08:37 09:04 09:08 09:26 09:46 09:56 10:05 10:25 10:48 10:58 11:28 11:58 12:28
ul. Rychlińskiego/ Szpital Drewnica 211 05:43 05:55 06:29 06:45 07:00 07:28 07:39 07:57 08:11 08:26 08:39 09:06 09:10 09:28 09:48 09:58 10:07 10:27 10:50 11:00 11:30 12:00 12:30
ul. 11 Listopada / Kuleszy 01 231 05:44 05:56 06:30 06:46 07:01 07:29 07:40 07:58 08:12 08:27 08:40 09:07 09:11 09:29 09:49 09:59 10:08 10:28 10:51 11:01 11:31 12:01 12:31
ul. 11 Listopada / Wilcza 01 251 05:45 05:57 06:31 06:47 07:02 07:31 07:42 08:00 08:14 08:29 08:42 09:08 09:12 09:30 09:50 10:00 10:09 10:29 10:52 11:02 11:32 12:02 12:32
ul. Batorego / Hallera 01 271 05:47 05:59 06:33 06:49 07:04 07:33 07:44 08:02 08:16 08:31 08:44 09:10 09:14 09:32 09:52 10:02 10:11 10:31 10:54 11:04 11:34 12:04 12:34
ul. Batorego / Sosnkowskiego 01 281 05:48 06:00 06:34 06:50 07:05 07:35 07:46 08:04 08:18 08:33 08:46 09:11 09:15 09:33 09:53 10:03 10:12 10:32 10:55 11:05 11:35 12:05 12:35
ul. Radzymińska / Bystra 02 632 05:50 06:02 06:37 06:53 07:08 07:39 07:50 08:08 08:22 08:37 08:50 09:14 09:18 09:36 09:56 10:06 10:15 10:35 10:58 11:08 11:38 12:08 12:38
ul. Radzymińska / Radzymińska 02 nż 642 05:51 06:03 06:38 06:54 07:09 07:40 07:51 08:09 08:23 08:38 08:51 09:15 09:19 09:37 09:57 10:07 10:16 10:36 10:59 11:09 11:39 12:09 12:39
CH M1 Pętla (przyjazd) 102 05:54 06:06 06:41 06:57 07:12 07:43 07:54 08:12 08:26 08:41 08:54 09:18 09:22 09:40 10:00 10:10 10:19 10:39 11:02 11:12 11:42 12:12 12:42

  ulica / nazwa przystanku nr kp
Pętla CH Marki 02 (odjazd) 102 11:55 12:25 12:50 13:20 13:55 14:20 14:50 15:20 15:35 15:45 16:00 16:20 16:30 16:45 17:00 17:20 17:45 18:00 18:20 18:50 19:25 19:55 20:25
ul. Wolności / Wolności 03 113 11:57 12:27 12:52 13:22 13:57 14:22 14:52 15:23 15:38 15:48 16:03 16:23 16:33 16:48 17:03 17:23 17:48 18:03 18:23 18:52 19:27 19:57 20:27
ul. Wolności / Piotra Skargi  01 291 11:58 12:28 12:53 13:23 13:58 14:23 14:53 15:24 15:39 15:49 16:04 16:24 16:34 16:49 17:04 17:24 17:49 18:04 18:24 18:53 19:28 19:58 20:28
ul. 11 Listopada / Tetmajera 01 261 11:59 12:29 12:54 13:24 13:59 14:24 14:54 15:25 15:40 15:50 16:05 16:25 16:35 16:50 17:05 17:25 17:50 18:05 18:25 18:54 19:29 19:59 20:29
ul. 11 Listopada / Lisa Kuli  01 241 12:00 12:30 12:55 13:25 14:00 14:25 14:55 15:26 15:41 15:51 16:06 16:26 16:36 16:51 17:06 17:26 17:51 18:06 18:26 18:55 19:30 20:00 20:30
ul. Wojska Polskiego / Sobieskiego nż 221 12:02 12:32 12:57 13:27 14:02 14:27 14:57 15:28 15:43 15:53 16:08 16:28 16:38 16:53 17:08 17:28 17:53 18:08 18:28 18:57 19:32 20:02 20:31
ul. Wojska Polskiego / Urząd Miasta  02 202 12:04 12:34 12:59 13:29 14:04 14:29 14:59 15:31 15:46 15:56 16:11 16:31 16:41 16:56 17:11 17:31 17:56 18:11 18:30 18:59 19:34 20:04 20:32
ul. Piłsudskiego / PKP Ząbki 03 [K] 183 12:06 12:36 13:01 13:31 14:06 14:31 15:01 15:33 15:49 15:59 16:14 16:34 16:44 16:59 17:14 17:34 17:59 18:14 18:32 19:01 19:36 20:06 20:34
ul. Piłsudskiego / Matejki 621 12:07 12:37 13:02 13:32 14:07 14:32 15:02 15:34 15:50 16:00 16:15 16:35 16:45 17:00 17:15 17:35 18:00 18:15 18:33 19:02 19:37 20:07 20:35
ul. Piłsudskiego / Szwoleżerów 01 [SP1, GP1 341 12:10 12:40 13:05 13:35 14:10 14:35 15:05 15:37 15:53 16:03 16:18 16:38 16:48 17:03 17:18 17:38 18:03 18:18 18:36 19:05 19:40 20:09 20:37
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 01 332 12:11 12:41 13:06 13:36 14:11 14:36 15:06 15:38 15:54 16:04 16:19 16:39 16:49 17:04 17:19 17:39 18:04 18:19 18:37 19:06 19:41 20:10 20:38
ul Powstańców / Powstańców 04 324 12:13 12:43 13:08 13:38 14:13 14:38 15:08 15:40 15:56 16:06 16:21 16:41 16:51 17:06 17:21 17:41 18:06 18:21 18:39 19:08 19:43 20:12 20:40
ul. Powstańców / Dzika 02 [SP3] 312 12:15 12:45 13:10 13:40 14:15 14:40 15:10 15:42 15:58 16:08 16:23 16:43 16:53 17:08 17:23 17:43 18:08 18:23 18:41 19:10 19:45 20:13 20:41
ul. Powstańców / Maczka 02 302 12:17 12:47 13:12 13:42 14:17 14:42 15:12 15:44 16:00 16:10 16:25 16:45 16:55 17:10 17:25 17:45 18:10 18:25 18:43 19:12 19:47 20:15 20:43
ul. Powstańców / Powstańców las 02 462 12:19 12:49 13:14 13:44 14:19 14:44 15:14 15:46 16:02 16:12 16:27 16:47 16:57 17:12 17:27 17:47 18:12 18:27 18:45 19:14 19:48 20:16 20:44
ul. Strażacka / Żołnierska 02 nż 522 12:27 12:57 13:22 13:52 14:27 14:52 15:22 15:54 16:10 16:20 16:35 16:55 17:05 17:20 17:35 17:55 18:20 18:35 18:53 19:22 19:54 20:22 20:50
ul. Strażacka/ Kordiana 02 nż 512 12:28 12:58 13:23 13:53 14:28 14:53 15:23 15:55 16:11 16:22 16:37 16:57 17:07 17:22 17:37 17:57 18:22 18:37 18:54 19:23 19:55 20:23 20:51
ul. Chruściela/ Rembertów Ratusz 02 502 12:29 12:59 13:24 13:54 14:29 14:54 15:24 15:56 16:12 16:23 16:38 16:58 17:08 17:23 17:38 17:58 18:23 18:38 18:55 19:24 19:56 20:24 20:52
ul.Chruściela / Rembertów Ratusz 01 [K] 501 12:31 13:01 13:26 13:56 14:31 14:56 15:26 15:58 16:14 16:25 16:40 17:00 17:10 17:25 17:40 18:00 18:25 18:40 18:57 19:26 19:58 20:26 20:54
ul. Strażacka/ Kordiana 01 nż 511 12:33 13:03 13:28 13:58 14:33 14:58 15:28 16:00 16:16 16:27 16:42 17:02 17:12 17:27 17:42 18:02 18:27 18:42 18:59 19:28 19:59 20:27 20:55
ul. Strażacka / Żołnierska 01 nż 521 12:35 13:05 13:30 14:00 14:35 15:00 15:30 16:02 16:18 16:29 16:44 17:04 17:14 17:29 17:44 18:04 18:29 18:44 19:01 19:30 20:00 20:28 20:56
ul. Szwoleżerów / Pułaskiego 01 531 12:43 13:13 13:38 14:08 14:43 15:08 15:38 16:10 16:26 16:38 16:53 17:13 17:23 17:38 17:53 18:13 18:37 18:52 19:09 19:38 20:07 20:35 21:03
ul. Powstańców / Maczka 03 303 12:45 13:15 13:40 14:10 14:45 15:10 15:40 16:12 16:28 16:41 16:56 17:16 17:26 17:41 17:56 18:15 18:39 18:54 19:11 19:40 20:09 20:37 21:05
ul. Powstańców / Dzika 01 [SP3] 311 12:47 13:17 13:42 14:12 14:47 15:12 15:42 16:14 16:30 16:43 16:58 17:18 17:28 17:43 17:58 18:17 18:41 18:56 19:13 19:42 20:10 20:38 21:06
ul. Powstańców / Powstańców 03 323 12:49 13:19 13:44 14:14 14:49 15:14 15:44 16:16 16:32 16:46 17:01 17:21 17:31 17:46 18:01 18:19 18:43 18:58 19:15 19:44 20:12 20:40 21:08
ul. Piłsudskiego / Cmentarz 02 332 12:51 13:21 13:46 14:16 14:51 15:16 15:46 16:18 16:34 16:48 17:03 17:23 17:33 17:48 18:03 18:21 18:45 19:00 19:17 19:46 20:14 20:42 21:10
ul. Piłsudskiego /Szwoleżerów 02 [SP1,GP1] 342 12:53 13:23 13:48 14:18 14:53 15:18 15:48 16:20 16:36 16:51 17:06 17:26 17:36 17:51 18:06 18:23 18:47 19:02 19:19 19:48 20:15 20:43 21:11
ul. Piłsudskiego/Ząbki OSP 611 12:56 13:26 13:51 14:21 14:56 15:21 15:51 16:23 16:39 16:55 17:10 17:30 17:40 17:55 18:10 18:26 18:50 19:05 19:22 19:51 20:18 20:46 21:14
ul. Wojska Polskiego/Urząd Miasta Ząbki 01 201 12:58 13:28 13:53 14:23 14:58 15:23 15:53 16:25 16:41 16:58 17:13 17:33 17:43 17:58 18:13 18:28 18:52 19:07 19:24 19:53 20:20 20:48 21:16
Rychlińskiego/ Szpital Drewnica 211 13:00 13:30 13:55 14:25 15:00 15:25 15:55 16:27 16:43 17:00 17:15 17:35 17:45 18:00 18:15 18:30 18:54 19:09 19:26 19:55 20:22 20:50 21:18
ul. 11 Listopada / Kuleszy 01 231 13:01 13:31 13:56 14:26 15:01 15:26 15:56 16:28 16:44 17:01 17:16 17:36 17:46 18:01 18:16 18:31 18:55 19:10 19:27 19:56 20:23 20:51 21:19
ul. 11 Listopada / Wilcza 01 251 13:02 13:32 13:57 14:27 15:02 15:27 15:57 16:29 16:45 17:03 17:18 17:38 17:48 18:03 18:18 18:32 18:56 19:11 19:28 19:57 20:24 20:52 21:20
ul. Batorego / Hallera 01 271 13:04 13:34 13:59 14:29 15:04 15:29 15:59 16:31 16:47 17:05 17:20 17:40 17:50 18:05 18:20 18:34 18:58 19:13 19:30 19:59 20:26 20:54 21:22
ul. Batorego / Sosnkowskiego 01 281 13:05 13:35 14:00 14:30 15:05 15:30 16:00 16:32 16:48 17:07 17:22 17:42 17:52 18:07 18:22 18:35 18:59 19:14 19:31 20:00 20:27 20:55 21:23
ul. Radzymińska / Bystra 02 632 13:08 13:38 14:03 14:33 15:08 15:33 16:03 16:35 16:51 17:09 17:24 17:44 17:54 18:09 18:24 18:38 19:02 19:17 19:34 20:03 20:29 20:57 21:25
ul. Radzymińska/ Radzymińska 02 nż 642 13:09 13:39 14:04 14:34 15:09 15:34 16:04 16:36 16:52 17:10 17:25 17:45 17:55 18:10 18:25 18:39 19:03 19:18 19:35 20:04 20:30 20:58 21:26
CH M1 Pętla (przyjazd) 102 13:12 13:42 14:07 14:37 15:12 15:37 16:07 16:39 16:55 17:14 17:29 17:49 17:59 18:14 18:29 18:42 19:06 19:21 19:38 20:07 20:33 21:01 21:29

Trasa linii "Ząbki-2"
centrum handlowe M1 (pętla), Wolności, 11 Listopada, Wojska Polskiego, tunel (PKP Ząbki), 3 Maja, Piłsudskiego, Powstańców 
Warszawa-Rembertów: Żołnierska, Strażacka,  Gen. Chruściela, Strażacka, Żołnierska,  Szwoleżerów, Maczka, Powstańców,
Piłsudskiego, 3 Maja, tunel (PKP Ząbki), Wojska Polskiego, 11 Listopada, Batorego, Bystra, Radzymińska, centrum handlowe M1 (pętla) 

Cennik: bilety jednorazowe: normalny - 3 zł, ulgowy - 1,5 zł (zakup u kierowcy, ważny po skasowaniu w kasowniku),
do bezpłatnych przejazdów upoważnia karta mieszkańca "Jestem z Ząbek" - kartę należy okazać kierowcy przy wsiadaniu.
UWAGA: w pojazdach linii Ząbki-2 nie obowiązują bilety ZTM Warszawa !

objaśnienie użytych oznaczeń:
Organizator przewozów nż - przystanek na żądanie. 05:57  - kurs koordynowany z koleją w Rembertowie

Miasto Ząbki [K] - możliwość przesiadki na kolej SP1/GP1 - oznaczenie placówki szkolnej

 - przystanki na terenie m.st. Warszawy 
Operator (przewoźnik)

PKS Grodzisk Maz. sp. z o.o. aktualizacja 16-03-2017 r. TK

obowiązuje od 20.03.2017 r. (wz. z zamknięciem ul. Czwartaków)
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Szczęście jest w dawaniu, czyli 
VIII Edycja „A MY DO BETLEJEM”
Człowieczeństwo nie jest darem od Boga, ale zadaniem wewnętrznego doskonalenia 

siebie. Podkreślał to już parę wieków temu najwybitniejszy poeta słowiańszczyzny 
Jan Kochanowski, przypominając, że obywatelska powinność służby publicznej jest jego 
nieodzownym elementem. Szczerze mówiąc, byłam pewna, że słowa Kochanowskie-
go, to dawno przebrzmiała pieśń dla sportowców tej klasy, co Marcin Gortat, którego 
zdjęcie zawieszone obok Bruce’a Willisa w jednej z najstarszych, ale i najlepszych, a na 
pewno najdroższych warszawskich knajp, podnosi do niebotycznej rangi renomę lokalu, 
pamiętającego jeszcze czasy pierwszych sekretarzy…

Patrzę na zdjęcie marcina Gortata, widniejące 
na okładce wrześniowego numeru tygodnika „do 
RZeCZY” i czuję, że nabieram odwagi, by walczyć 
dalej, z uśmiechem ocieram płynące łzy wyrażające 
wszystko: walkę, radość, poczucie winy, smutek, 
złość, poczucie daremności zmagań, nadzieję, 
determinację, wzruszenie…

widzę piłkę, podobną do tej, którą z wizerun-
kiem naszego walecznego sportowca o złotym 
sercu wylicytowała za dwa tysiące złotych Firma 
mateus i podnoszę głowę…

to nic, że Firma aNmaRko wraz z Izbą maka-
ronów Polskich postanowiły z powodów politycz-
nych wycofać się ze zbiórki, nie warto przejmować 
się tym, że często polityka jest parawanem nie-
słowności, bezmyślnie i bezrefleksyjnie rzucanych 
obietnic bez pokrycia, czy zwykłej wyrachowanej 
manipulacji.

Najważniejsze jest to, że piłka z wizerunkiem 
marcina Gortata trafiła do niepełnosprawnego 
chłopca z zespołem downa, który jest jego zago-
rzałym fanem i miał to szczęście, że kiedyś spotkał 
na swojej drodze wspaniałych ludzi, zawsze nieza-
wodnych, „wielkich o wielkim sercu”…

Familijna VIII edycja zbiórki charytatywnej 
a mY do betLeJem, zorganizowana przy zaan-
gażowaniu teatru Rampa, ząbkowskiego przed-
szkola „Skrzat”, „księgarni wielu możliwości-oRLa” 
z Ząbek i znanego zespołu bemy, zgromadziła 
w teatrze Rampa ludzi o wielkim sercu, którzy 
w różnym obszarze i różnym zakresie wsparli swo-
imi datkami rokrocznie organizowaną akcję.

•	 Fundacja marcina Gortata mG13 – „mierz wy-
soko”

•	 warszawska Firma mateUS
•	 Piotr i Paweł wschód sp. z o.o.
•	 warszawska Firma auto-michałowski z Radzy-

mińskiej 158
•	 ząbkowski Portal: www.zabki24.pl
•	 publiczne Przedszkole „SkRZat” 
•	 ząbkowska Firma orchidea
•	 Firma PRo SYStem z Ząbek
•	 ząbkowska Firma GÓR-PIS
•	 oRLa-księgarnia wielu możliwości z Ząbek
•	 Contract Consulting sp. z o.o.
•	 warszawska Firma StoLmaR
•	 aPI maRket z ul. Szwoleżerów w Ząbkach
•	 warszawska Firma matRaS
•	 warszawska Firma Zu design
•	 Zespół Szkół muzycznych na ul. kawęczyńskiej 
•	 ząbkowska aReNa-Restauracja&Pub
•	 ząbkowska Firma beNedYSIUk

PATRONATY
Familijna – VIII edycja „a mY do betLeJem”, 

została opatrzona opieką szanownej małżonki 
Prezydenta RP agaty kornhauser-dudy, patro-
natem teatru RamPa na targówku, honorowym 
patronatem Rzecznika Praw dziecka – Pana marka 
michalaka oraz honorowym patronatem Pre-
zydenta miasta Płocka – Pana andrzeja Nowa-
kowskiego.

Ponadto patronatami:
•	 ząbkowskiej gazety Co SŁYCHaĆ?
•	 portalu ząbkowskiego www.zabki24.pl,
•	 tVP waRSZawa, 
•	 ogólnopolskiego tygodnika „do RZeCZY”,
•	 wołomińskiego RadIa Fama,
•	 wIeŚCI PodwaRSZawSkICH,
•	 wIadomoŚCI PowIatU woŁomIŃSkIeGo,
•	 mY woŁomIN – moJe mIaSto,

bardzo buduje i cieszy mnie fakt, że jest wiele 
firm, a raczej wielu ludzi – bo przecież wizerunek 
każdej firmy tworzą ludzie, którzy podobnie jak 
marcin Gortat „rzucają piłkę” wysoko, najwyżej 
jak się da, czyli wysoko ustawiają sobie nie tylko 
osobistą, życiową poprzeczkę.

Znam takich wyjątkowych ludzi o szerokich ho-
ryzontach: Panią agnieszkę Gmitrzuk z Ząbek – rad-
ną miasta poprzedniej kadencji, Pana Filipa Gruszkę 
– wspaniałego, życzliwego, chociaż bardzo zapra-
cowanego – brata wielkiego marcina Gortata, Pana 
Pawła Stalmacha i Jakuba kopecia – pracowników 
Fundacji mG13, odpowiedzialnych m.in. za public 
relation, Państwa marzennę i Piotra tyszkiewiczów, 
niezwykle lubianych i cenionych bynajmniej nie za 
arystokratyczne nazwisko, Panią monikę witkow-
ską –dziennikarkę tVP warszawa, Pana Radosława 
koca – dyrektora administracyjnego jednego z eks-
kluzywnych warszawskich wieżowców, Panią edytę 
dziekońską – Prezes Zarządu Contract Consulting 
i prawdziwą „matkę-Polkę”, jak żartobliwie mówi 
sama o sobie, Panią Izabelę Uchman z biura Zarządu 
CH – blue City oraz „Piotr i Paweł detal” sp. z. o.o., 
Pana Łukasza michałowskiego – dyrektora w Firmie 
aUto-michałowski, ks. andrzeja kowalskiego z Pa-
rafii Nawrócenia Św. Pawła apostoła w warszawie, 
prowadzącej bardzo czynnie duszpasterstwo osób 
niepełnosprawnych, charyzmatycznych i zaangażo-
wanych księży z ząbkowskiej Parafii Zesłania ducha 
Świętego(ks. Rafała, ks. krzysztofa, ks. Henryka, ks. 
Sylwestra), Pana marka Połomskiego – wiceprze-
wodniczącego obecnej Rady miasta, Panią małgo-
rzatę Prusik – dziennikarkę portalu www.ząbki24.pl, 
obecnych radnych – Pana Pawła Uścińskiego i Pana 
artura wałachowskiego, niezwykle zaangażowane 
w pomoc, życzliwe ludziom dyrektorki ząbkowskie-
go marketu: Panią marzennę Giers i Panią Iwonkę 
– na co dzień zmagającą się z ciężką chorobą męża 
andrzeja, Panią Zuzannę Żylińską – właścicielkę 
jednej z warszawskich firm produkujących prze-
piękną, wpisującą się w aktualne trendy biżuterię, 
Pana waldemara Stacherę – wieloletniego radnego 
zasłużonego dla miasta, Panią Jolantę Salak, zaanga-
żowaną dyrektor Przedszkola Publicznego „SkRZat”, 
Pana witolda Sosnowskiego – dyrektora Firmy Stol-
mar, Pana Pawła Górala – właściciela developerskiej 
Firmy Gór-Pis, Panią annę krasowską – wieloletnią 
wolontariuszkę Fundacji aNd I am UP, działającą 
jak zwykle, skutecznie i z prawdziwym zaangażo-
waniem – na rzecz organizacji corocznych inicjatyw 
naszej fundacji.

Niezwykła osoba, tak jak i miejsce, w którym 
pracuje: Podstawowa Szkoła muzyczna im. S. mo-

niuszki to szkoła elitarna w zakresie edukacyjnym 
i wychowawczym, skupiająca w wiekowych murach 
nauczycieli artystów i działaczy społecznych(wy-
starczy wspomnieć Pana krzysztofa Gerusa, czy 
Panią elżbietę tarasewicz); kształtująca kręgosłup 
moralny, wyzwalająca radość twórczej nauki i chęć 
osobistego rozwoju, ucząca przy okazji zdrowej 
rywalizacji, współpracy i współdziałania. Najważ-
niejsze, o dziwo, jest widoczne dla oka: szkoła wiel-
kiego, artystycznego ducha wspaniale kształtuje 
więzy przyjaźni pomiędzy uczniami. Nauczyciele 
szanują swoich wychowanków, respektując ich 
prawo do podmiotowości. Surowym wymaganiom 
i konsekwencji w działaniu towarzyszy zawsze cie-
pły uśmiech i słowa otuchy. Uczniowie rozkwitają 
jak kwiaty, niosąc w dalsze życie piękno moralne, 
ducha szlachetnej przyjaźni i uniwersalną maksymę 
z „małego księcia”, że trzeba patrzeć sercem, bo 
najważniejsze jest niewidoczne dla oka.

Rodzice hołdujący tzw. wartościom wyższym 
nieprzypadkowo wybierają tę szkołę, już wiedzą, 
że niektóre „lekcje życia” są właściwie bezcenne, 
pozwalają m.in. odrzucić rozkwitające w świecie 
powszechnego dobrobytu próżniactwo i sobko-
stwo, zredukować roszczeniowość. 

do takich „lekcji” należy nauka umiejętności 
zauważania w bliższym i dalszym otoczeniu spo-
łecznym palących potrzeb innych osób, gotowości 
poszanowania ich „inności”, często wynikającej 
z niepełnej sprawności, działania z pasją, w ra-
mach realizacji konkretnego celu, wychodzenia 
poza utarte schematy, wreszcie twórczego, nie-
sztampowego myślenia i odrzucania szkodliwych 
stereotypów, bo nasze życie to wybór między 
bezwartościową, pozbawioną głębszego sensu 
egzystencją, a istnieniem, któremu sami nadajemy 
wielką wartość.

Nie tylko z powyższego względu, również 
z perspektywy dalszych doświadczeń szkolnych 
chętnie odwiedzane przez absolwentów miejsce 
pierwszych i najważniejszych szlifów stało się 
przysłowiowym „rajem utraconym”.

wszyscy znamy polskie przysłowie, że „nie-
daleko pada jabłko od jabłoni”. Idąc tym tropem 
warto „zajrzeć” do Rampy – teatru szczególne-
go, wyjątkowego, z klimatem, w którym buzuje 
twórczy ogień i człowieczeństwo przez duże C. 
Lubimy ciepło bijące od kominka, urzeka i czaruje 
nas wesołe trzaskanie palącego się drewna czy 
koksu. delektujemy się jednym i drugim często 
bezrefleksyjnie, zapominając, jak „łatwopalne” jest 
ludzkie życie. Pamiętają o tym zawsze i na zawsze, 
wszechstronni i wyjątkowi artyści teatru Rampa, 
których duchowym i artystycznym przewodni-
kiem jest dyrektor teatru na targówku – witold 
olejarz, w zmaganiach z trudami codzienności 
wspomagany przez dyrektora wójtowicza. toteż 
moja pierwsza myśl w sytuacjach nadzwyczajnie 
trudnych, biegnie właśnie, m.in. do nich: stano-
wią przysłowiową opokę, skałę, która jest jedno-
cześnie nienaruszalnym fundamentem poczucia 
bezpieczeństwa i nadziei, że podjęte na rzecz 
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jemnie i wesoło w tej rozśpiewanej szkole, na którą 
ciągle nie można zarezerwować biletów w kasie 
teatru, nawet z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

magiczny wieczór familijny, prowadzony już 
tradycyjnie przez niezrównanego macieja Gąsiorka, 
zakończyła, równie entuzjastycznie przyjęta przez 
dzieci i dorosłych zabawa z piłeczkami. dzięki niej 
do uczestników zabawy powędrowały prezenty 
ufundowane przez sponsorów tegorocznej imprezy.

„…dalej co będzie?”, pytał refleksyjnie Jan 
kochanowski we fraszce „do gór i lasów”. to reto-
ryczne pytanie traktujemy jako dosłowne i odpo-
wiadamy: 21 marca Fundacja aNd I am UP razem 
z fantastycznym maciejem Gąsiorkiem współ-
organizuje obchody Światowego dnia Zespołu 
downa. Znany i lubiany aktor teatralny i filmowy 
poprowadzi show dla dzieci z warszawskiej Szkoły 
Specjalnej na ul. kordeckiego.

„a ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci”.
Parafraza słynnej maksymy Horacego z tej samej 

fraszki J. kochanowskiego jest dobrym podsumowa-
niem przyszłości: czas nieubłaganie pędzi do przodu, 
trzeba więc„uchwycić w czas” wszelkie możliwości 
i szanse, aby zapewnić niepełnosprawnym dzieciom, 
młodzieży i dorosłym bezpieczne i godne życie.

Jak więc wyglądają nasze plany? Chcemy zor-
ganizować festyn integracyjny, uświadamiając 
i pokazując, że wszystkie dzieci są takie same, 
chociaż tak bardzo różnią się sprawnością fizyczną 
bądź intelektualną, tak samo płaczą i śmieją się, 
podobne rzeczy je cieszą, bądź wywołują znie-
chęcenie, odczuwają te same emocje i tak samo 
kochają…

mają jednak zdecydowanie mniej czasu i moż-
liwości od nas. to my musimy w ich imieniu podjąć 
walkę z czasem, biurokracją, znieczulicą, ograni-
czeniami i „wygrać” dla nich szczęśliwy los, który 
nie będzie dziełem przypadku, czy tylko szczęśli-
wym trafem, przede wszystkim wynikiem cięż-
kiej wieloletniej pracy. Centrum medyczne i sieć 
poradni logopedycznych to nasze główne cele 
na przyszłość, do wsparcia których zapraszamy 
wszystkich Państwa, z góry dziękując za aktywny 
udział w IX edycji a mY do betLeJem.

Przywołując biblijną maksymę „ (…)ostatni 
będą pierwszymi” szczególne podziękowania skła-
dam wspaniałemu gronu skromnych wolontariu-
szek i wolontariuszy naszej fundacji, osobom, bez 
pomocy których organizacja tegorocznej zbiórki 
i poprzednich, nie byłaby możliwa. tworzą tzw. „za-
plecze” – zawsze niezawodni, cierpliwi, pracowici 
i uważający na wszystko.

Swoje podziękowania kieruję również do 
wspaniałego grona Finansistów – wieloletnich 
już Przyjaciół Fundacji aNd I am UP, ludzi wszech-
stronnych i „pozytywnie zakręconych”, którzy wier-
nie i entuzjastycznie sekundują idei podniesienia 
polskich standardów opieki nad niepełnospraw-
nymi dziećmi do obowiązujących europejskich. 

był to kolejny niezapomniany wieczór, z serii 
tych wyjątkowych, wrażających się w pamięć m.in. 
dzięki Szanownej małżonce Prezydenta RP i Ze-
społowi Protokolarnemu Prezydenta RP, zawsze 
życzliwie zaangażowanych. Fundacja dziękuje za 
wspaniały „dar serca” w postaci przedmiotu au-
kcyjnego o niewymiernej wartości i deklarowane 
wsparcie dla projektu utworzenia poradni służącej 
niepełnosprawnym dzieciom.

Serdecznie dziękujemy raz jeszcze wszystkim 
Podmiotom zaangażowanym w VIII edycję zbiórki 
charytatywnej a mY do betLeJem.

„Per aspera ad astra” – Przez trudy do 
gwiazd!

„Serce za serce”
Joanna Dąbrowska

Fundacja AND I AM UP

niepełnosprawnych dzieci działania znajdą swój 
szczęśliwy finał.

o takich ludziach, którzy posiedli życiową 
mądrość, wiemy, że naprawdę chcą pomagać, bo 
spłynęło na nich pełne zrozumienie sensu ludzkiej 
egzystencji: szczęście jest w dawaniu, dzieleniu 
się… bo człowiek nie jest samotną wyspą, a radość 
rodzi radość, uśmiech wyzwala uśmiech… Pojawia 
się nowa perspektywa i już nie straszy fakt, że czas 
upływa szybko w chaosie wydarzeń, sprawi rzeczy, 
które z oglądu ostatecznego kresu jawią się mało 
istotnymi, wręcz niewiarygodnie banalnymi.

 Życie bowiem nabiera blasku i łapie głębszy 
sens, kiedy doskonalimy się wewnętrznie, aktyw-
nie uprawiamy sztukę życia, dając coś z siebie 
innym. Szczodrość duchowa bądź materialna nie 
jest przymiotem, z którym się rodzimy. Jest cnotą, 
w której trzeba się ćwiczyć. Nagrodą jest uczucie 
szlachetnej satysfakcji i poczucie szczęścia, które 
rodzi się z miłości wdzięcznych serc, tak bardzo 
przecież delikatnych, z istoty swojej bardziej „ła-
twopalnych” czy kruchych.

Jadąc na pogotowie z moim synkiem, który 
nieszczęśliwie poślizgnął się w łazience i rozbił 
sobie buzię, którą, o zgrozo, trzeba było zszywać, 
znów doświadczyłam owej kruchości życia i prze-
możnej bezradności z niej wynikającej. dzieci 
z niepełną sprawnością są jak kosztowne kryształy 
czy delikatne płatki śniegu, rozpuszczające się na 
ciepłej dłoni. Ich pozornie bezpieczne życie jest 
bardziej niepewne od standardowego, będącego 
naszym udziałem. Nie potrafią zasłonić się, czy 
podeprzeć rękoma (czasem wręcz nie mogą), 
w chwili lekkiego nawet poślizgu i upadku, kale-
cząc się dotkliwie w zetknięciu z najbardziej gładką 
powierzchnią. Pociąga je siła bezwładności mniej 
sprawnych ciał, szybsza od modlitwy anioła stróża, 
czy wyciągniętej ręki matki.

tak więc liczy się każdy odruch serca i każdy, 
choćby najmniejszy gest: pomagając innym „bu-
dujemy siebie” i wartościowe relacje wokół nas, dy-
stansujemy się do własnych, osobistych nieszczęść, 
z odwagą lawirując wiosłem w głównym nurcie 
życia, który obok zdradliwych wirów i mielizn ma 
dla nas spokojną taflę, odbijającą niebo usiane 
gwiazdami, bądź samo słońce!

Zaświeciło ono pełnym blaskiem 3 grudnia 
w teatrze Rampa, podczas mieniącego się wszyst-
kimi barwami muzycznej tęczy, występu angloję-
zycznego zespołu bemy, założonego przez feno-
menalnych Francuzów, niezwykle uzdolnionych 
braci o polskich korzeniach!

Zespół założony przez mattię i elegio Rosin-
skich, którzy urodzili się i wychowali w bordeaux, 
we Francji, współtworzą również gitarzysta woj-
ciech trusewicz i drugi wyjątkowo utalentowany 
Polak – konrad Załęski.

Niepokorni, ambitni, designerscy, w swoich 
utworach opowiadają o trudnej miłości (singiel 
oXYGeN), szukaniu własnej, zawsze trudnej drogi 
życiowej czy dojmującej samotności w tłumie 
ludzi (debiutancka płyta „Grizzlin”, promowana 

wcześniej m.in. przez singiel „time”).wśród wielu 
teledysków nakręconych do debiutanckich pio-
senek uwagę przykuwa niezwykle poruszający 
i wzruszający oXYGeN. opowiada historię z pozoru 
prawie banalną: dwójka młodych ludzi – jedno 
przegrane, umierające, drugie pełne życia, goto-
we do działania – z ucieczką i wielką, bo trudną 
miłością w tle. miłość i śmierć jako wielka synteza 
życia, które zawsze jest zagadką.

Zespół, prowadzony obecnie przez doświad-
czonego i mądrego stratega – managera Romu-
alda Rojewskiego, w którym zakochała się kora 
Jackowska, królowa polskiej sceny rockowej kilku 
minionych dekad, ma za sobą udane występy zagra-
niczne (chociażby brytyjski Sofar Sounds) i rozliczne 
sukcesy na gruncie krajowym (np. toP trendy). 
można zachwycić się singlem „angel’s Romance”, 
warto jednak posłuchać utworu „black Swan”czy 
cover „elasticHeart”, aby w pełni docenić walory 
muzyczne i talent wokalny tej grupy, grającej wy-
rafinowany Indie-Pop-Rock-electric.

Na koniec chciałabym wspomnieć, że dyna-
miczna kariera tego zespołu, dzieje się tu i teraz, 
wprost na naszych oczach: w marcu 2017 ci skrom-
ni, chociaż tak utalentowani, wrażliwi na ludzkie 
problemy i niezwykle ciepli młodzi ludzie, uzyskali 
jako zespół nominację do Fryderyków w kategorii 
Fonograficzny debiut Roku.

występ bemy był niezwykłym wydarzeniem 
kulturalnym naszego teatralnego wieczoru i na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestni-
czących w tym koncercie gości.

aukcja charytatywna, bezpośrednio po nim, 
ze względu na szczególną rangę i przeznaczenie 
pozyskanych w ten sposób środków finansowych 
była jak zwykle najbardziej emocjonującym mo-
mentem: zapaleni goście bardzo dynamicznie licy-
towali m.in. zaprezentowaną biżuterię prestiżowej 
Firmy Zudesign, wspaniałe książki podarowane 
przez ogólnopolską sieć księgarni matRaS, płyty 
niezwykle popularnych na polskiej scenie muzycz-
nej gwiazd: m.in. ani dąbrowskiej i korteza – wo-
kalisty którego druga płyta została wylicytowana 
za sumę 400 zł!).

do grona „wielkich o wielkim sercu” dołączyli 
w tym sezonie Państwo małgorzata i Jakub Pru-
sikowie z Ząbek, którzy wraz z córeczkami: basią 
i ewą wylicytowali przedmioty aukcyjne o łącznej 
kwocie 1550 zł, dorównującej stypendiom rehabi-
litacyjnym, wypłacanym dzieciom przez Fundację 
aNd I am UP.

Pomoc finansową otrzymało już kilkoro pod-
opiecznych, czekamy na faktury, aby zakończyć 
z sukcesem inicjatywę, na którą przeznaczyliśmy 
cały dochód z VIII edycji a mY do betLeJem.

wielkie emocje rozładowała „wanna archi-
medesa”, wspaniałe dydaktyczne i humorystyczne 
widowisko z udziałem gwiazdorskiej obsady: obok 
dominiki Łakomskiej, znanej m.in. z kultowego 
serialu „klub Szalonych dziewic”, wystąpił gościn-
nie krzysztof tyniec w roli mądrego i zabawnego 
Profesora Rozumnego, przedstawiając swoim 

uczniom zdobycze cywilizacji oraz ze 
swadą i humorem zadając pytania ma-
łoletnim widzom…było bardzo przy-
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„Wspomnień czar” W Leśnym zakątku

45-lecie Publicznego Przedszkola nr 2 
w Ząbkach

Aż trudno uwierzyć, że tak szybko minął 
czas od kiedy Publiczne Przedszkole nr 2 

widnieje na mapie Ząbek i kształci młode pokole-
nia. 14 marca odbyła się wzruszająca uroczystość 
związana z jubileuszem Leśnego Zakątka. 

Z tej okazji został przygotowany występ 
artystyczny w wykonaniu dzieci i nauczycieli. 
można było się poczuć jak w teatrze z praw-
dziwego zdarzenia – profesjonalne udźwięko-
wienie i reflektory dodawały uroku śpiewom 
i tańcom przedszkolaków. a nie były to proste, 
przedszkolne piosenki – dzieci zaśpiewały 
znane hity i przeboje lat 70’, poruszały się do 
dźwięków twista, a małe baletnice przeniosły 
wszystkich do sentymentalnych wspomnień. 
wyświetlone zostały też dwa filmy przygoto-
wane specjalnie na tę okazję – jeden wspo-
minał początki istnienia przedszkola, drugi 
był niespodzianką od rady pedagogicznej dla 
pani dyrektor z okazji dziesięciolecia jej pracy 
na tej funkcji. Cały spektakl utrzymany był 
w konwencji lat siedemdziesiątych, czyli lat 
w których powstała placówka.

 „Mądrym być, to wielka sztuka, 
 ale dobrym – jeszcze większa.”
    kornel makuszyński

obchody rocznicy były dobrą okazją do 
podziękowania osobom, które przez wiele 
lat zasłużyły na zaszczytne miano Super Przy-
jaciela Leśnego Zakątka. Pani dyrektor beata 
krajewska wręczyła statuetki przygotowane 
specjalnie na tę okazję. otrzymały je:
•	Biuro Podróży „Lider”, czyli państwo 

beata i Robert kędzierscy, którzy od 10 
lat organizują wszelkie wycieczki (w tym 
trzydniowe zielone przedszkola), na któ-
rych nasze przedszkolaki, obok walorów 
poznawczych, mają zapewnione najwyż-
sze standardy. 

•	Studio Fitness, czyli pani agnieszka Jaro-
sińska, angażująca się we wszelkie przed-
sięwzięcia organizowane przez przed-
szkole związane ze sportem i szerzeniem 
działań prozdrowotnych udostępniając 
nam m. in. siedzibę swojego klubu.

•	Sklep Meblowy „Oskar”, czyli bracia: pa-
nowie Grzegorz i Piotr tymińscy, którzy 
nie szczędzą trudu i pomysłów na popra-
wienie wyglądu w salach zajęć i w całym 
przedszkolu.

•	Kwiaciarnia „Magnolia”, czyli państwo 
agnieszka i krzysztof matak, którzy od 
wielu lat sponsorują bukieciki kwiatów 
dla dzieci opuszczających mury przed-
szkolne, pomagają też dbać o nasz pięk-
niejący z roku na rok ogród, zapewniają 
wszelką obsługę florystyczną.

•	MK Foto, czyli państwo monika i dariusz 
kuśmiruk, fotografowie, którzy nie tylko 
uwieczniają nasze przedszkolaki, ale także 
już od wielu lat przygotowują sperso-
nalizowane prezenty na różne okazje, 
tak aby dzieci zapamiętały ważne chwile 
w szczególny sposób.

•	Księgarnia „Orla” – zaopatruje przed-
szkole nawet w najtrudniej osiągalne 
materiały, nie szczędząc poświęcenia. 
organizuje też dla naszych przedszkola-
ków warsztaty w orla Cafe.

•	Marcin Krupa – najlepszy elektryk 
wszechczasów! :) Z wielkim zaangażo-
waniem i cierpliwością poprawiał niedo-
skonałości stanu starego budynku tak, 
aby było bezpiecznie i funkcjonalnie. 

oprócz statuetek dla naszych partnerów 
zostały także wręczone statuetki dla instruk-
torów prowadzących zajęcia dla leśno-zakąt-
kowych dzieciaków. Nie są to zwykli instruk-
torzy. to wyjątkowe osoby, które utożsamiają 
się z naszym przedszkolem, poświęcają swój 
wolny czas, wspólnie z nami świętują sukcesy 
i przeżywają porażki, są w dobrych i złych 
chwilach. to pasjonaci gotowi do poświęceń 
na rzecz dzieci.

otrzymali je: 
•	Katarzyna Chlebna – od 20 lat prowadzi 

rytmikę, komponuje muzykę i tworzy 
teksty do piosenek (jest także twórcą 
hymnu przedszkola), pomaga w orga-
nizacji przedstawień i jest skarbnicą 
pomysłów.

•	Marta Michnowska – lektor języka an-
gielskiego, a także dyrektor ząbkowskiej 
szkoły Helen doron. Promuje Leśny Za-
kątek w szerokim świecie, dzięki niej na-
wiązaliśmy współpracę z przedszkolami 
w mediolanie i Nowym Yorku.

•	Danuta Wittig – instruktorka tańca już 
od 10 lat kształtująca w naszych przed-
szkolakach poczucie rytmu i przygoto-
wująca układy choreograficzne. Co roku 
skrupulatnie przygotowane taneczne wy-
stępy dzieci uświetniają pikniki rodzinne 
wzbudzając podziw nie tylko rodziców, 
ale i gości. 

•	Robert Kruza – trener akrobatyki, dba 
o tężyznę fizyczną przedszkolaków, przy-
gotowuje dzieci do pokazów gimnastycz-
nych. każda grupa ma możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności podczas 
zakończenia roku wprawiając w zachwyt 
rodziców, którzy nawet nie spodziewają 
się jakie akrobacje potrafią ich dzieci.

Specjalna statuetka powędrowała do 
Burmistrza Miasta, pana Roberta Perkow-
skiego – było to podziękowanie za wspie-
ranie inicjatyw i przedsięwzięć „Leśnego 
Zakątka”. 

Pani dyrektor złożyła też podziękowania 
wszystkim pokoleniom rodziców wspiera-
jących Leśny Zakątek, przekazując kwiaty 
na ręce byłych przewodniczących i obecnej 
przewodniczącej Rady Rodziców. 

Swoje wzruszające wspomnienia związa-
ne z Przedszkolem nr 2 opowiedział też gość 
szczególny, który wystąpił na uroczystości 
w trzech rolach: posła na Sejm RP, absolwenta 
oraz rodzica dwójki dzieci uczęszczających 
do tego przedszkola – pan Piotr Uściński. 

wspomnieniami mogli podzielić się 
z nami również emerytowani pracownicy 
Leśnego Zakątka, którzy z sentymentem 
i uśmiechem na ustach wspominają czas 
przepracowany w przedszkolu. 

Całą uroczystość zwieńczył pyszny tort 
i wspólne zdjęcie pracowników i zaproszo-
nych gości, które niewątpliwie będzie wspa-
niałą pamiątką.

Finałowa piosenka jeszcze długo roz-
brzmiewała w naszych sercach. „Pokolenie” 
w wykonaniu przedszkolaków wzmocniło 
w nas przekonanie, że każde pokolenie opusz-
czające Leśny Zakątek wniesie w świat moc 
pozytywnej energii i będzie głosiło przesłanie 
o wartościach ważnych w życiu człowieka.

Magdalena Guz
Publiczne Przedszkole nr 2 

„Leśny Zakątek”
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Finał konkursu wiedzy 
o Błogosławionym 
ks. J. Popiełuszce w GP2

„Zalogowany do końca w Bogu”, pod takim tytułem 3 mar-
ca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach 

odbył się finałowy etap IV Konkursu wiedzy gimnazjalistów 
o Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełuszce. 

Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza 
Miasta Ząbki.

Przygotowując się do tego wydarzenia, 
uczniowie gimnazjów mieli okazję zapoznać 
się z życiem i szczególną misją błogosławio-
nego Polskiego męczennika ostatnich cza-
sów. dorastające pokolenie Polaków powinno 
znać fakty z życia ks. Jerzego, jego naucza-
nie oraz duchową drogę, a także męczeńską 
śmierć i szerzenie jego kultu.

Celem konkursu było równocześnie pro-
mowanie wśród młodych ludzi idei poświęce-
nia dla innych. konkurs zaczynało ponad 300 
uczestników. do ostatniego etapu zakwalifi-
kowało się 60 osób. Finałowy test składał się 
z 40 pytań.

wszystkich uczestników wraz z kateche-
tami przywitał ks. Piotr Pierzchała – dyrektor 
wydziału Nauki katolickiej diecezji warszaw-
sko-Praskiej, życząc im powodzenia i darów 
ducha św. Następnie uczniowie udali się do 
sal, gdzie w ciągu 
45 minut walcząc 
z czasem i stresem, 
rozwiązywali test. 
Potem w oczeki-
waniu na wyniki 
mieli możliwość 
obejrzenia wysta-
wy o błogosławio-
nym. ks. Jerzym 
oraz posilenia się 
smacznymi pącz-
kami.

o g ł o s z e n i e 
wyników konkur-
su zaplanowane 
było na godzinę 
13.00. Na tę donio-
słą chwilę przybyli 
specjalnie zapro-
szeni goście: ks. bp 

marek Solarczyk, zastępca burmistrza Ząbek 
artur murawski, ks. proboszcz andrzej kop-
czyński, oraz wicedyrektor GP2 barbara kuta.

Laureatami konkursu zastali:
– I miejsce – magdalena Grabarczyk z Gim-

nazjum miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II 
w mińsku mazowieckim,

– II miejsce – mikołaj Piórczyński z Zespołu 
Publicznych Szkół katolickich im. ks. Jana 
twardowskiego w Ząbkach,

– III miejsce – marcel witas z Zespołu Pu-
blicznych Szkół katolickich im. ks. Jana 
twardowskiego w Ząbkach,

– IV miejsce – agnieszka Grabarczyk z Gim-
nazjum miejskiego nr 2 im, Jana Pawła II 
w mińsku mazowieckim.

wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we nagrody i dyplomy, pierwsze trzy miejsca 

zostały nagrodzone bonami na 
zakupy w sklepie decathlon.

Serdeczne podziękowania za 
owocną współpracę, pomoc w or-
ganizacji i ufundowanie nagród 
składamy:
– burmistrzowi miasta Ząbki Ro-

bertowi Perkowskiemu,
– księdzu biskupowi markowi 

Solarczykowi, biskupowi po-
mocniczemu diecezji warszaw-
sko-Praskiej,

– Proboszczowi parafii miłosierdzia bożego 
w Ząbkach księdzu andrzejowi kopczyń-
skiemu.

dziękujemy dyrekcji Publicznego Gim-
nazjum nr 2, im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Ząbkach, za gościnność i za stworzenie 
dogodnych warunków oraz iście rodzinnej 
atmosfery dla uczestników konkursu i ich 
opiekunów.

dziękujemy także pracownikom nasze-
go wydziału katechetycznego: ks. Piotrowi 
Pierzchale, ks. mariuszowi Czyżewskiemu 
i siostrze Cecylii Stusowicz za zaangażowanie 
i poświęcony czas.

Składamy gratulacje wszystkim uczest-
nikom i opiekunom i do zobaczenia za rok.

s. Joanna Loretanka
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Dzień Kolorów 
w Szkole Katolickiej

21 marca w Szkole Katolickiej w Ząbkach 
kolorowo! Jak co roku uczniowie klas 

zakładają na siebie ubrania wylosowanego wcze-
śniej koloru. Poza klasycznymi wiosennymi barwa-

mi, jak zielony czy fioletowy, można było zobaczyć też 
klasy całe w paski, kratkę, moro czy kropki. 

Uczniowie wykazali się nie lada pomysłowością. Sale szkolne też 
zostały ustrojone – w niektórych u sufitu można było zobaczyć suszą-
ce się kraciaste koszule, w innych – obrusy w paski, w jeszcze innych 
fioletowe drzewa całe z balonów. dzień kolorów to już tradycja naszej 
szkoły, uczniowie czekają na niego z radością – lubią w ten wielobarwny 
sposób witać wiosnę. 

ALW

Podróż „Dookoła 
Miejsc Świętych” 
w Szkole Katolickiej 
w Ząbkach

Tego roku, dnia 14 marca odbyła się zupełnie inna 
odsłona konkursu „Dookoła Świata”. Oto bowiem 

młodzież Szkoły Katolickiej podróżowała śladem sank-
tuariów maryjnych na świecie. Zadaniem klas było 
przygotowanie jak największej ilości informacji na te-
mat wylosowanego sanktuarium, ustrojenie sali i prze-
branie się w strój nawiązujący do prezentowanego 
miejsca. 

Nasza młodzież znakomicie wywiązała się z roli przewodników 
po świętych miejscach. trzy komisje mogły zobaczyć fascynujące 
prezentacje, scenki, posmakować przysmaków związanych z danym 
sanktuarium czy nawet otrzymać drobny upominek. Prezentowane 
były m.in. Sanktuaria w Częstochowie, Gierzwałdzie, Niepokalano-
wie, kodniu, Piekarach, Lourdes, Fatimie, ale także mniej znane w Na-
irobi czy Velankanni. Po prezentacji każdy z uczniów mógł wyruszyć 

w  pielgrzymkę 
po innych kla-
sach – kosztu-
jąc przysmaków 
i dowiadując się 
wielu szczegółów 
dotyczących tych 
znanych i mniej 
znanych świętych 
miejsc. takie pro-
jekty to oryginalna 
i ciekawa realiza-

cja podstawy programowej, możliwość poznania miejsc świętych, 
integracji klasy, doskonalenia pracy zespołowej. 

ALW
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Celem wizyty była chęć odwzorowania 
pracy szkoły w placówkach w mikołajkach 
oraz wymiany doświadczeń. Goście obejrzeli 
lekcję języka polskiego z wykorzystaniem tIk 
prowadzoną przez p. Renatę Sidor, zajęcia 
z historii w chmurowych zeszytach histo-
rycznych udostępniających osobisty obszar 
roboczy dla każdego ucznia, bibliotekę za-
wartości materiałów informacyjnych i obszar 
współpracy na potrzeby lekcji i kreatywnych 

Pokazowa szkoła SP3

Szkoła Podstawowa Nr 3 już od kilku lat jest traktowana 
jako Centrum Kompetencyjne w regionie pokazując 

wykorzystanie TIK w edukacji. Jednym z ostatnich przed-
sięwzięć było pokazanie pracy szkoły. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 3 Pan Tomasz Łukawski na prośbę Burmi-
strza Miasta Mikołajki Pana Piotra Jakubowskiego oraz dyrekto-
ra Szkoły w Mikołajkach prezentował Microsoft Showcase School, 
pokazując metody pracy z technologią chmurową i narzędzia, któ-
re są wykorzystywane w codziennej pracy nauczycieli placówki.

działań, prowadzone przez p. 
wicedyrektor ewę kacprzak. 
kodowanie i programowanie w klasie II za-
prezentowała p. anną kuśnierz, natomiast 
połączenie międzyklasowe popularnym ko-
munikatorem głosowym, który pozwala m.in. 
przeprowadzać rozmowy tekstowe, głosowe 
i wideo podczas lekcji języka angielskiego 
pokazały p. edyta Żegnałeki p. agnieszka 
kędziora.

w dzisiejszych czasach dzieci od najmłod-
szych lat mają dostęp do wysoce rozwinię-
tych technologii informatycznych, dlatego 
nasza szkoła wyszła na przeciw oczekiwaniom 
i umiejętnościom dzieci i tak wyszkoliła na-
uczycieli, by mogli w ciekawy sposób prze-
kazywać wiedzę.

Podczas wizyty wszyscy mieli możliwość 
podziwiania nowego budynku szkoły i pra-
cowni specjalistycznych. Szkoła wywarła na 
wszystkich bardzo pozytywne wrażenie. Cie-
szymy się, że mogliśmy pokazać dokonania 
szkoły, uczniów i nauczycieli, co motywuje 
nas do dalszej pracy i samokształcenia.
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Wiosenne niepokoje

Po wyrównanym meczu, w którym obie drużyny miały swoje okazje na 
strzelenie goli ostatecznie Dolcan, w meczu IV ligi grupy północnej 

pokonał na własnym boisku MKS Przasnysz 1:0. Gola na wagę trzech punk-
tów strzelił Filip Hrynkiewicz, po wymianie podań z Arturem Staroszem i sku-
tecznym strzale z ostrego kąta. 

ZąbkI, 25.03.2017. Spotkanie w dużej 
mierze potwierdziło to, co wynikało zarówno 
z bezpośredniego jesiennego starcia tych 
drużyn, jak i aktualnie zajmowanych pozycji 
w tabeli rozgrywek – na boisku zmierzyły 
się dwie bardzo zbliżone umiejętnościami 
jedenastki. Pierwsi groźnie bramkę rywali 
zaatakowali gospodarze w 8 min. meczu. Po 
rzucie rożnym egzekwowanym przez Pawła 
Nowackiego, w dużym zamieszaniu w „piątce” 
rywali, piłka ostatecznie znalazła się w bram-
ce Przasnysza, ale sędzia dopatrzył się faulu 
na bramkarzu gości Rafale Szymańskim. Na 
kolejną ciekawą akcję przyszło nam czekać 
blisko kwadrans. tym razem zaatakowali 
goście, a dokładnie Łukasz kosiorek, który 
przedarł się lewą stroną boiska i podawał 
do wychodzącego na czystą pozycję artura 
Gawędy, ale ofiarnie interweniujący adrian 
Żukiewicz zdołał wyekspediować piłkę na 
aut bramkowy. dosłownie dwie minuty póź-
niej, po crossowym podaniu Starosza „oko 
w oko” z bramkarzem przyjezdnych stanął 
Patryk Szeliga, ale niestety nie zdołał wygrać 
tego pojedynku, trafiając w wybiegającego 
z bramki Szymańskiego. dwie kolejne szanse 
na otworzenie wyniku miały miejsce po do-
środkowaniach z rzutów rożnych. Przyjezdni 
stanęli przed nią w 33 min. meczu, kiedy ide-
alnej okazji nie wykorzystał michał Pragacz. 
Pomocnik mkS-u strzelając z około dziesięciu 

metrów trafił w stojącego w polu bramko-
wym kamila Rutkowskiego. Sędzia nie miał 
innego wyjścia i odgwizdał... pozycję spaloną 
obrońcy gości. Przed szansą na strzelenie 
gola dla dolcanu stanął natomiast minutę 
przed gwizdkiem kończącym pierwszą część 
spotkania bartosz wybraniec, ale posłał piłkę 
wysoko nad poprzeczką.

druga część spotkania rozpoczęła się od 
szybkich ataków obydwu drużyn. Po jednym 
z nich w sytuacji sam na sam z Jackiem koza-
czyńskim znalazł się Gawęda, ale zbyt długo 
zwlekał z oddaniem strzału i ostatecznie za-
przepaścił doskonałą okazję. dosłownie dwie 
minuty później ten sam zawodnik zdecydo-
wał się na strzał z narożnika pola karnego, ale 
ząbkowski bramkarz z najwyższym trudem 
zdołał go wybronić. ostatnim akcentem tej 
dość intensywnej „wymiany ciosów” była 
akcja dolcanu z 52 min. meczu, kiedy po do-
środkowaniu z prawej strony boiska andrija 
Rohozina groźnie na bramkę przyjezdnych 
uderzał Szeliga, ale trafił tylko w poprzeczkę.

Późniejszy fragment meczu najchętniej 
pominąłbym milczeniem, ale wtedy nie 
mógłbym wspomnieć o zwycięskim golu, 
strzelonym przez Filipa Hrynkiewicza. akcja 
bramkowa rzeczywiście robiła spore wraże-
nie. Ząbkowski obrońca zdecydował się na 
odważne wyjście do przodu prawą stroną 
boiska, na linii pola karnego przasnyszan 

zagrał „na ścianę” z arturem Staroszem i po 
otrzymaniu piłki zwrotnej płaskim strzałem 
wyprowadził dolcan na prowadzenie. był to 
jednak, przyznaję bardzo ważny, ale tylko 
wyjątek od reguły prezentowanego przez 
obie drużyny w tym okresie gry raczej niezbyt 
ciekawego futbolu. Zarówno gospodarze, jak 
i goście próbowali akcji oskrzydlających, ale 
niewiele z tego wynikało. dośrodkowania 
nie znajdowały adresatów w polu karnym, 
a nieliczne próby strzałów z dystansu były 
skutecznie blokowane przez obrońców. Po 
stracie bramki zawodnicy z Przasnysza kon-
tynuowali ten sposób gry, który ewidentnie 
„pasował” naszym defensorom i pozwalał 
konsekwentnie pilnować korzystnego wy-
niku. ostatecznie drużyna dolcanu zdołała 
zrealizować dwa cele, wywalczyła szalenie 
cenne w kontekście walki o utrzymanie trzy 
punkty i zachowała czyste konto.

dzisiejszej nocy przestawiliśmy zegary 
na czas letni, co jednoznacznie wskazuje, że 
wspomnienia jesienno-zimowych szarości 
powinny się w naszej pamięci powoli zacierać. 
od dziś nie powinno być w naszym myśleniu 
miejsca na smutki, rozterki i niepokoje. Patrzy-
my w przyszłość optymistycznie, wszak nie od 
dziś wiadomo, że wynik buduje atmosferę. Na 
tym pogodnym, wiosennym niebie z okolic 
ząbkowskiego stadionu dostrzegam tylko 
dwie nieco ciemniejsze chmurki, burzące 
nastrój błogiego zadowolenia. Pierwszą z nich 
jest kontuzja Pawła Nowackiego, który utyka-
jąc musiał opuścić boisko w 27 min. meczu. 
drugą natomiast, ze wszech miar dużo bar-
dziej zastanawiającą  jest fakt, iż mecz obser-
wowało tak niewielu kibiców. Czyżby Ząbki 
były jedynym miejscem na mapie świata, 
gdzie piłka nożna ma aż tak nieliczne grono 
wyznawców?

Krzysztof Krajewski

Ząbki, 25 marca 2017 r. 
Dolcan Ząbki – mkS Przasnysz 1:0 (0:0)
Widzów: ok. 150
Bramki: Filip Hrynkiewicz 67′
Skład Dolcan Ząbki: kozaczyński – Hrynkiewicz, Żukiewicz, 

krystosiak, dadacz – Rohozin, augustyniak, Nowacki (27’ Latos), Starosz 
(90’ dąbrowski), wybraniec (60’ krajewski) – Szeliga (75’ P. barzyc)

Skład MKS Przasnysz: Szymański – bartosiewicz, Chełchowski, wróblewski, 
butryn (70’ matusiak) – Smoliński, Rutkowski (78’ t. Pragacz), m. Pragacz, Grę-
dziński (82’ Zakrzewski), kosiorek (61’ Przebierała) – Gawęda kłusek – kalbar-
czyk, Ignaciuk, trojanowski (86’ Rutkowski), Pomarański – kwiatkowski, Ja-
błoński (8’ Janicki), Jasiński, Żebrowski (68’ królak) – Zawadzki (75’ wiweger). 
trener: andrzej malinowski

Żółte kartki: Latos, Starosz (dolcan) – t. Pragacz, Zakrzewski (Przasnysz)
Sędzia: mariusz trawiński (wS warszawa)

 

Stadion Miejski w Ząbkach 
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IV liga piłkarska 2016/2017 
grupa: mazowiecka (północ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dolcan Ząbki – Ostrovia Ostrów Maz. 
8 kwietnia 2017 (sobota) godz. 16.00 

Tabela IV ligi, gr. mazowiecka (północ) – Sezon 2016/2017
1.  PoGoŃ GRodZISk maZ. 23 52 60-24

2.  mkS CIeCHaNÓw 23 50 60-27
3.  maZoVIa mIŃSk maZ. 22 47 53-26
4.  wISŁa II PŁoCk 23 44 46-28
5.  kS ŁomIaNkI 23 40 40-34
6.  bŁĘkItNI RaCIąŻ 23 40 48-33
7.  oŻaRowIaNka oŻaRÓw maZ. 22 35 34-23
8.  PoGoŃ II SIedLCe 23 33 35-36
9.  bUG wYSZkÓw 22 33 30-28

10.  HUtNIk waRSZawa 23 33 36-31
11.  mŁawIaNka mŁawa 22 32 27-30
12.  bZURa CHodakÓw 23 31 29-29
13.  CZaRNI wĘGRÓw 23 30 32-33
14.  DOLCAN ZąBKI 23 29 35-35
15.  mkS PRZaSNYSZ 23 29 33-33
16.  PodLaSIe SokoŁÓw PodL. 23 18 22-57
17.  oStRoVIa oStRÓw maZ. 22 18 22-39
18.  UNIa waRSZawa 22 13 17-48
19.  deLta SŁUPNo 23 6 19-55
20.  tĘCZa ŁYSe – wycofała się z rozgrywek 23 19 26-55
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CO SŁYCHAĆ

Ząbki, ul. Skorupki 41 lok. 1
tel. 793 794 530

www.kacikurody-zabki.pl

• Makijaż permanentny
• Kompleksowa 

pielęgnacja twarzy
• Pielęgnacja dłoni i stóp

• Oczyszczanie 
skóry twarzy
• Leczenie trądziku
• Likwidacja zmarszczek

• Depilacja woskiem
• Mezoterapia 

twarzy i ciała
• Fale Radiowe RF

Co zyskujesz Ty i Twoja rodzina?

č bezpłatną komunikację miejską

č zniżki na basen

č bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania

č rabaty na produkty i usługi firm uczestniczących w akcji „Zniżka za dowód”

č możliwość skorzystania z Powiatowej Karty Rodziny (zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu, 

č

za zajęcia w MOK i MOSiR, 50% ulgi na posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjach) 

dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli

č większy komfort życia (więcej inwestycji drogowych, oświatowych, sportowo-rekreacyjnych)

Do kasy miasta Ząbki wpłynie prawie 40% udziału z Twojego podatku (PIT) 

tylko wtedy, gdy w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2016 r. wskażesz swój 

ząbkowski adres zamieszkania.

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ 
ODPADÓW STAŁYCH

 gruzu, śmieci, itp.
Usługi porządkowe
tel. 509-136-967BULI 

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15
www.buli.com.pl


