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DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałek: godz.: 1600−1800

piątki: godz.: 800−1000

Gabinet homeopatyczny
pediatra

Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a

zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl

i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

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

Dzień Seniora
5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu

Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−
przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.

Członkowie Klubu Relaks tradycyjnie spotkali się w budynku parafii Św. Trój−
cy. Najważniejszym punktem spotkania było wyróżnienie jubilatów, którzy ukoń−
czyli 80 i 90 lat. Na ich cześć odbył się specjalny koncert  chóru „Złota Jesień”.
Członkowie Klubu Retro zebrali się zaś, jak zawsze, w dolnym kościele parafii
pw. Miłosierdzia Bożego. Tam również wręczono kwiaty i upominki dla dostoj−
nych jubilatów. Gościem specjalnym był zespół folklorystyczny z Myszyńca.

Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:
Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:

Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza czterolatki
na przedpołudniowe zajęcia edukacji
artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30

dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
się tańców, wierszyków i piosenek.

Koszt − 100 zł miesięcznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mogą wziąć udział w nauce języka

angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

− Maria Cielesz (90 lat)
− Krystyna Grodzka
− Kazimiera Kasiak
− Eugenia Kacperska
− Czesław Myszka
− Stanisław Racław

Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:
− Mieczysława Budzicz (80 lat)
− Halina Lenard (90 lat)
− Leokadia Szostak (80 lat)
− Krystian Ścięgorz (80 lat)
− Antoni Sawicki (90 lat)

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobo−

wości prowadzi bezpłatną psychoterapię, pomoc
psychologiczną i konsultacje w poniedziałki w
godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”.
Pierwsze spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicz−
nego: 660 907 563.

Kupuj i pij
sok Noni

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
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Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a

siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgro-
madzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz rad-
ni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.

Uroczystość rozpoczęto odczytaniem fragmentu Ewange−
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie

SP2, którzy wystawili kila scenek ro−
dzajowych przeplatanych występami
muzycznymi. Program artystyczny
przygotowała klasa III A pod kierun−
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.

Na zakończenie, z koncertem kolęd
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.

4 października burmistrz Ząbek Robert Perkowski podpisał umowę na budowę tunelu dro-
gowego w Ząbkach – najbardziej oczekiwanej i największej inwestycji drogowej w Ząbkach. Ze 
strony wykonawcy - firmy Skanska umowę podpisał dyrektor Zespołu Projektów SKANSKA SA 
Sławomir Ramski.

Podpisanie umowy, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Ząbkach 
przebiegało w pogodnej atmosferze, czemu sprzyjały dobre humory zebranych. Przy stole 
prezydialnym wraz z burmistrzem i dyrektorem firmy Skanska, zasiedli dyrektor Zakładu Linii 

Kolejowych PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA Jan Telecki, dyrek-
tor Centrum Realizacji Inwesty-
cji PKP Polskie Linie Kolejowe 
Sławomira Wierzchowska, sta-
rosta wołomiński Piotr Uściński 
oraz wiceburmistrz Artur Mu-
rawski. Sala konferencyjna tego 
dnia była wypełniona po brzegi. 
Na podpisanie, tak ważnej dla 
Miasta umowy przybyli radni, 
przedsiębiorcy oraz media.
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V KOLEJKA
NIEDZIELA 14.10.2012

VI KOLEJKA
NIEDZIELA 21.10.2012

VII KOLEJKA
NIEDZIELA 28.10.2012

14.00 ALCYBIADES - 
FC BARTYCKA 04 10.00 ALBATROS ZĄBKI - 

FC BARTYCKA 04 14.00 SENI BRÓDNO -
 FC BARTYCKA 04

15.00 ZĄBKOWSKA FERAJNA–
WICHURA ZIELONKA 11.00 ALCYBIADES - 

ZĄBKOWSKA FERAJNA 15.00 ZGRYZ ZĄBKI - 
ZĄBKOWSKA FERAJNA

16.00 ALBATROS ZĄBKI - 
ANTON PARK 12.00 ZGRYZ ZĄBKI – 

WICHURA ZIELONKA 16.00 ALCYBIADES - 
ALBATROS ZĄBKI

17.00 ZGRYZ ZĄBKI -
 SENI BRÓDNO 13.00 SENI BRÓDNO - 

ANTON PARK 17.00 ANTON PARK – 
WICHURA ZIELONKA

TERMINARZ ROZGRYWEK I ZĄBKOWSKIEJ LIGI SZÓSTEK PIŁKARSKICH 
RUNDA JESIENNA SEZONU 2012/2013

WSZYSTKIE MECZE ROZGRYWANE BĘDĄ NA BOISKU “ORLIK” W ZĄBKACH PRZY UL. BATOREGO 11  

V KOLEJKA
NIEDZIELA 14.10.2012

VI KOLEJKA
NIEDZIELA 21.10.2012

VII KOLEJKA
NIEDZIELA 28.10.2012

10.00 SKAJTEK - BAD COMPANY 14.00 SKAJTEK - OLD BOYS  10.00 SKAJTEK - TBA EXPRES

11.00 OLD BOYS - GROCHÓW 15.00 TBA EXPRES - 
BAD COMPANY 11.00 PERNOD RICARD POLSKA 

- OLD BOYS

12.00 TBA EXPRES - 
YOUNG BOYS ZĄBKI 16.00 PERNOD RICARD POLSKA 

- GROCHÓW 12.00 KOSIARZE CF - 
BAD COMPANY

13.00 PERNOD RICARD POLSKA 
- KOSIARZE CF 17.00 KOSIARZE CF - 

YOUNG BOYS ZĄBKI 13.00 YOUNG BOYS ZĄBKI - 
GROCHÓW

TERMINARZ ROZGRYWEK II ZĄBKOWSKIEJ LIGI SZÓSTEK PIŁKARSKICH
RUNDA JESIENNA SEZONU 2012/2013

UWAGA!!!  MECZE ROZGRYWANE BĘDĄ NA BOISKU “ORLIK” W ZĄBKACH PRZY  UL. BATOREGO 11

!!!UWAGA!!!
Dnia 23.09. przy ulicy Skargi w Ząbkach zginęła 
półtoraroczna kotka. Kotka jest kremowego umaszczenia. 
Bardzo lubi się bawić i mruczeć. 

UCZCIWEGO ZNALAZCE  PROSZĘ O KONTAKT!!!

KONTAKT POD NUMEREM :

602 252 508 lub
 783 818 287

CAŁA RODZINA  PŁACZE  
PO KOTCE

Uwaga! Nowa taryfa biletowa!
 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie nowa taryfa ZTM. Zmienią 

się ceny wszystkich rodzajów biletów komunikacji miejskiej. 
Bilety z taryfy obowiązującej do końca 2012 r. kupione i skaso-

wane lub aktywowane przed wejściem w życie nowej taryfy będą 
mogły zostać wykorzystane do końca terminu ich ważności. 
Nieskasowane lub nieaktywowane bilety z obecnie obowią-

zującej taryfy będzie można zwracać do 30 czerwca 2013 r. 
Będą jednak obowiązywały nowe zasady dotyczące zwrotów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Punktach Obsługi 

Pasażerów ZTM, dzwoniąc pod numer całodobowej infolinii 
801-044-484 oraz na stronie www.ztm.waw.pl.
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           
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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:Oferta:Oferta:Oferta: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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
-badania dla celów sanitarno-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
-badania dla celów sanitarno-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl

co słychaćwww.zabki.pl ZAPOWIEDZI

3

Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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:Oferta:Oferta:Oferta: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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

Badania diagnostyczne USG, echo serca (pełen zakres). Badanie stawów 
biodrowych (dorośli i dzieci). Ząbki, ul. Orla 6 lok. 77 (wejście od ul. 
Poniatowskiego). Przyjęcia pon. – pt. 8.00 – 20.00. tel. (22) 744 – 86 - 38 

Dla dorosłych:
- neurolog 
- ortopeda
- reumatolog
- nefrolog
- ginekolog
- urolog
- psycholog

Dla dorosłych i dzieci:
- okulista
- kardiolog
- endokrynolog
- dermatolog
- laryngolog
Dla dzieci:
- chirurg
- kardiochirurg

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

21 czerwca, około godziny 14.00 przedstawiciele Towa-
rzystwa Przyjaciół Ząbek, złożyli w siedzibie Zarządu Tran-
sportu Miejskiego w Warszawie petycję, przygotowaną wspól-
nie ze stowarzyszeniem „Lepszy Rembertów” w sprawie zmiany 
trasy i  zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 
linii 199. W związku, ze spotkaniem, na którym był obecny 
dyrektor ZTM, nie udało się złożyć petycji do rąk własnych. 
Udało się zebrać prawie 1800 podpisów. Chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszystkimi, którzy poparli inicjatywę: 
przede wszystkim mieszkańcom - za złożone podpisy, a także 
za zaangażowanie w pomoc przy ich zbieraniu wśród rodziny 
i znajomych. Podziękowania kierujemy także do księży pro-
boszczów ząbkowskich parafii oraz zaangażowanych w akcje 
członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Zarząd TPZ

co słychaćwww.zabki.pl
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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:Oferta:Oferta:Oferta: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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
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„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
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duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
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z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
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 – gry i zabawy  ruchowe
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Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
-badania dla celów sanitarno-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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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:Oferta:Oferta:Oferta: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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

Badania diagnostyczne USG, echo serca (pełen zakres). Badanie stawów 
biodrowych (dorośli i dzieci). Ząbki, ul. Orla 6 lok. 77 (wejście od ul. 
Poniatowskiego). Przyjęcia pon. – pt. 8.00 – 20.00. tel. (22) 744 – 86 - 38 

Dla dorosłych:
- neurolog 
- ortopeda
- reumatolog
- nefrolog
- ginekolog
- urolog
- psycholog

Dla dorosłych i dzieci:
- okulista
- kardiolog
- endokrynolog
- dermatolog
- laryngolog
Dla dzieci:
- chirurg
- kardiochirurg

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

21 czerwca, około godziny 14.00 przedstawiciele Towa-
rzystwa Przyjaciół Ząbek, złożyli w siedzibie Zarządu Tran-
sportu Miejskiego w Warszawie petycję, przygotowaną wspól-
nie ze stowarzyszeniem „Lepszy Rembertów” w sprawie zmiany 
trasy i  zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 
linii 199. W związku, ze spotkaniem, na którym był obecny 
dyrektor ZTM, nie udało się złożyć petycji do rąk własnych. 
Udało się zebrać prawie 1800 podpisów. Chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszystkimi, którzy poparli inicjatywę: 
przede wszystkim mieszkańcom - za złożone podpisy, a także 
za zaangażowanie w pomoc przy ich zbieraniu wśród rodziny 
i znajomych. Podziękowania kierujemy także do księży pro-
boszczów ząbkowskich parafii oraz zaangażowanych w akcje 
członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Zarząd TPZ

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

mgr Andrew James
NATIVE SPEAKER

WIELOLETNIE DOŚWIADCZE-
NIE W NAUCE DZIECI, MŁO-
DZIEŻY I DOROSŁYCH
Przygotowanie do egzaminów 
gimnazjalnych, matury, FCE, CAE 
i innych, również korepetycje.
Nauka indywidualna lub w 
małych grupach.

Ząbki, ul. Chopina 8 
22-781-46-10

601-384-104 ajames@wp.pl

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY ZĄBKI
Zaprasza 

chłopców urodzonych w latach 2003/2004  (II, III klasa)                              
do udziału w treningach nowej sekcji koszykówki
Treningi w formie gier i zabaw wraz z elementami koszykówki
prowadzić będzie doświadczony trener - nauczyciel wf. 
Treningi odbywać się będą  w:          

wtorki   w godz. 16.30 – 18.00 
czwartki   w godz. 17.00 – 18.30 

w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Ząbkach ul. Harcerska 9 

Pierwsze zajęcia już  02.10.2012 r.(wtorek) 
Dodatkowych informacji udziela trener - nr tel kom.: 602  30 15 92

Wykonuję usługi 
odbioru trawy, liści,

gałęzi i gruzu 
w kontenerach

tel: 0-696 -008-728

C H I R U R G 
W I Z Y T Y 

DOMOWE 
TEL. 668 – 029 – 952

Komunikat o utrudnieniach drogowych

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta 
Ząbki informuje, że w związku z planowanymi przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., 
robotami związanymi z budową wodociągów w ul. Har-
cerskiej i Kołłątaja, w dniach 15 – 19 października br., 
nastąpią utrudnienia komunikacyjne w rejonie ul. ks. 
Skorupki, Harcerskiej i Kołłątaja. Biorąc pod uwagę 
powyższe, uczestników ruchu prosimy o korzystanie z al-
ternatywnych dróg dojazdowych do punktu przeznaczenia.

UM Ząbki
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 INWESTYCJE MIEJSKIE

Burmistrz Robert Perkowski przywitał zebranych i powiedział, 
że jest to ważna  inwestycja dla Ząbek, która, jak podkreślił, 
powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób. Przypomniał historię 
początków tunelu, która rozpoczęła się w 2007 r., kiedy rozważano 
czy lepszy dla miasta będzie wiadukt czy tunel. Zdecydowano 
o wyborze bardziej estetycznego i funkcjonalnego tunelu. Na 
podstawie tej koncepcji sporządzono studium wykonalności, a 
następnie złożono o dofinansowanie unijne 3 wnioski drogowe, 
w tym ten na tunel. Wszystkie trzy zyskały dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego. - Dwa pierwsze, typowo drogowe projekty 
zostały już zrealizowane. Ten jest największy. Łączne wydatki na 
jego wykonanie przekroczą znacznie to, co zakładała koncep-
cja. W początkowej wersji całość wydatków miała się mieścić 
w 24 mln zł. Niestety łącznie z kosztami wywłaszczeń i ule-
pszonych rozwiązań technologicznych, faktyczny koszt umowy, 
która została podpisana wynosi ok. 35 mln. zł. Z kosztami 
odszkodowań i dokumentacji budowlano – wykonawczej całość 
inwestycji będzie kosztowała nawet ok. 40 mln zł - powiedział 
burmistrz Robert Perkowski. 

W tym miejscu burmistrz złożył serdeczne podziękowania 
wszystkim instytucjom, które wsparły Miasto. Podziękował 
staroście Piotrowi Uścińskiemu, który wraz z radą powiatu 
zdecydował się na dofinansowanie projektu w wysokości 2 mln zł. 
Podziękował również głównemu partnerowi w realizacji inwes-
tycji, czyli całemu zarządowi PKP Polskie Linie Kolejowe, które 
wsparły miasto kwotą niemal 9 mln zł. Pozwoli to na rozpoczęcie 
realizacji inwestycji.

Z kolei dyrektor firmy SKANSKA SA Sławomir Ramski 
powiedział, że jest to prestiżowa realizacja dla firmy i zapewnił, 
że będą się starać, aby przebiegła bardzo sprawnie. Czas re-
alizacji inwestycji to 26 miesięcy. Dodał, że jest to trudna re-
alizacja, gdyż przebudowie będą podlegać wszystkie media. 

Zadeklarował także, że podczas realizacji tunelu firma będzie 
dbać o bezpieczeństwo i środowisko oraz będzie reagować na 
wszelkie uwagi mieszkańców.

Następnie głos zabrał starosta wołomiński. - Obserwuję wraz 
z mieszkańcami Ząbek działania burmistrza Perkowskiego od 
dobrych kilku lat. W tym czasie burmistrzowi udało się pozyskać 
60 mln z unii na inwestycje drogowe. Kiedy się wydawało, że już 
więcej źródeł finansowania na ten projekt nie będzie, burmis-
trzowi udało się przekonać PKP i starostwo do włączenia się w 
tę inwestycję – podkreślił starosta Uściński. Podkreślił on także, 
że nie ma w okolicy skuteczniejszego człowieka, który by z tak 
wielkim sukcesem potrafił pozyskać tak ogromne pieniądze na 
inwestycje do budżetu miasta. Dodał, że to dobry przykład dla 
innych.

Natomiast dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK 
poinformowała, że tunel będzie realizowany wspólnie z war-
szawskim oddziałem Centrum Realizacji Inwestycji PKP, który 
został wytypowany do współpracy z miastem, z racji partycy-
pacji spółki w kosztach przy realizacji zadania. W zakresie utrzy-
mania Zakład Linii Kolejowych będzie jako gospodarz terenu 
zajmował się tym obiektem. Dyrektor wyraziła zadowolenie, że 
spółka uczestniczy w tak ważnym dla miasta i spółki projekcie, 
którego realizacja spowoduje, że zostanie zlikwidowany przejazd 

Dokończenie ze strony nr 1 
Umowa na budowę tunelu 

w Ząbkach podpisana

Przekrój poprzeczny tunelu

Makieta inwestycji. Tunel w perspektywie „z lotu ptaka”
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kolejowy, a powstanie bezkolizyjne połączenie, które ułatwi życie 
mieszkańcom i zwiększy bezpieczeństwo.

Dyrektor Jan Telecki poinformował. że ten projekt wpisuje 
się w strategię spółki, której jednym z istotnych elementów jest 
dbałość o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, co było 
główną przesłanką do zaangażowania się spółki w projekt. - Ząbki 
leżą na linii kolejowej nr 21, która nie będzie podlegała moderni-
zacji. Jest to linia generująca największe potoki pasażerów w kie- 
runku Warszawy. W związku z tym jest duża ilość tragicznych 
zdarzeń, zarówno na strzeżonych, jak i niestrzeżonych prze-
jazdach kolejowych – skomentował dyrektor Terlacki. Dodał, 
że udało się umieścić w wieloletnim planie inwestycyjnym 
modernizację nawierzchni przystanku w Ząbkach.

Przypomnijmy, że w ramach umowy zostanie wykonana prze-
budowa ciągu komunikacyjnego od drogi 634 do  drogi powia-
towej – ulicy Batorego. Oznacza to, że zostanie wykonany tunel 
pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla, 
będzie przebudowana ul. Orla wraz ze skrzyżowaniem z  drogą 
wojewódzką – ul. ks. Skorupki, ul. Wojska Polskiego do ronda 
wraz z rondem i z ul. Leszyckiego oraz fragment ul. 3 Maja, a 
także fragment ulicy Kolejowej, której oś jezdni zostanie dostoso-
wana do tunelu. Zostaną wybudowane jezdnie, ścieżki rowerowe, 
chodniki, odwodnienia – kanalizacja deszczowa. 

Po podpisaniu umowy i poczęstunku, zebrani udali się na 
spacer, którego celem była ząbkowska staja PKP. Stamtąd bez 
trudu można było zapoznać się z istniejącym obecnie proble-
mem dotyczącym bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w 
Ząbkach.

Iwona Potęga
Fot. B. Śladowski

“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

tel. 509 – 136 – 967
      888 - 424 - 715

USŁUGI 
KRAWIECKIE

- szycie na miarę
(sukienki, bluzki, spódnice
garsonki, spodnie)
- poprawki 
(skracanie, zwężanie, 
wszywanie suwaków)

Ząbki, ul. Wolności 34
tel. 725 – 193 – 225

pon – pt  godz. 9 -17  
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UROCZYSTOŚCI

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego 
w budowany kościół pw. Zesłania Ducha Świętego

30 września, punktualnie o godz. 13.00 rozdzwoniły się  
dzwony na ul. Powstańców w Ząbkach. Ich echo wypełniło 
okolicę a ulicami skąpanymi w słońcu ciągnęły rzesze wiernych. 
Spod pobliskiej kaplicy do budowanego obok kościoła przeszła 
procesja. W chwilę później rozpoczęła się uroczysta msza w 
budowanym właśnie kościele pod wezwaniem Zesłania Ducha 
Świętego, podczas której wmurowano kamień węgielny wraz z 
aktem erekcyjnym pod trwającą budowę świątyni.

Mszę celebrował ks. abp Henryk Hoser, który m.in. powiedział: 
„W tym kościele dochodzi kolejna wartość duchowa - jest nią 
symbolika kamienia węgielnego, kamieni które zostaną złożone w 
ścianach tego budynku i które wiążą nas z ziemią świętą poprzez 
tajemnice światła różańca świętego.”

W Akcie Erekcyjnym natomiast napisano:
„Działo się to dnia 30 września Anno Domini 2012 roku, w Pa-

rafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, gdy Papieżem był Bene-
dykt XVI, Ordynariuszem Diecezji Warszawsko – Praskiej Jego Ek-
scelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, Dziekanem Dekanatu 
Zielonkowskiego ks. prałat Mieczysław Stefaniuk, Proboszczem 
Parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach ks. Sylwester Ciesielski.

Tego dnia Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Henryk Hoser 
pobłogosławił z mocy przysługującego Mu prawa położenie kamie-
nia węgielnego na mającą się wznieść świątynię parafialną.

Podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji 
dzieła budowy świątyni Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Hen-
ryk Hoser dokonał wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia 
węgielnego. Świątynia stawiana była według projektu architekta 
mgra inż. Aleksego Dworczaka i konstruktora mgra inż. Janusza 
Freja przy ofiarności parafian, wspierających darczyńców z pa-
rafii Świętej Trójcy, Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, indywidual-
nych ofiarodawców oraz osobistego zaangażowania miejscowego 
Księdza Proboszcza.

Niech ta budowla wznoszona na cześć Boga w Trójcy Świętej Je-
dynego stanie się na wieki miejscem dostąpienia ogromu wszelkich 
łask Bożych. W obecność Arcybiskupa Diecezji Warszawsko-Pras-
kiej, duchowieństwa, władz samorządowych, zacnych darczyńców, 
zaproszonych gości, zgromadzonych parafian, niniejszy dowód 
piśmienny wyrażonego aktu, na wietrzną pamięć podpisali:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, Dziekan 
Dekanatu Zielonkowskiego ks. prałat Mieczysław Stefaniuk, Kan-
clerz Kurii ks. prałat Wojciech Lipka, Ekonom Diecezjalny ks. 
prałat Stanisław Markowski, Referent ds. budownictwa sakralnego 
ks. kanonik Grzegorz Kowalczyk, Ceremoniarz Diecezjalny Biskupi 
Ks. Arcybiskupa ks. prałat Mateusz Matuszewski, osobisty sekretarz 
ks. Arcybiskupa ks. kanonik Grzegorz Sławiński, Proboszcz Para-
fii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie ks. prałat Adam  
Szkóp, Dziekan Dekanatu Tłuszczańskiego ks. kanonik Władysław 
Trojanowski, Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach ks. 
kanonik Edward Kowara, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w 
Ząbkach ks. kanonik Andrzej Kopczyński, Poseł na Sejm RP Jacek 
Sasin, Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściski, Burmistrz 
Miasta Ząbki Robert Perkowski, Burmistrz Dzielnicy Warszawa 
Rembertów Agnieszka Kądeja, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego Maria Chmielewska, Burmistrz Jerzy Boksznajder, 
wykonawca robót Marian Cisielski, przedstawiciele parafii: Cecylia 
Niewiadomska, Piotr Biegański i proboszcz miejscowy Sylwester 
Ciesielski.”

Budowę kościoła rozpoczęto 1maja 2006. Planowane 
zakończenie inwestycji sakralnej przewidziano pod koniec 
przyszłego roku. Jak powiedział Papież Benedykt XVI „Kościół 
jest Ojczyzną wszystkich, wspólnotą grzeszników, a nie tylko ludzi 
doskonałych.” Po prostu Kościół jest sprawą narodu i cieszy, kiedy 
w niespokojnych czasach, w dużym ludzkim skupisku powstaje 
jeszcze jeden Dom Boży.

Joanna Wysocka
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SAMORZĄD

II RODZINNY RAJD „SZLAKIEM MAŁEGO POWSTAŃCA”

Spotkanie z Romanem 
Rewaldem 

21 września br. w Warszawie burmistrz Ząbek Robert 
Perkowski spotkał się z wieloletnim prezesem amerykańskiej 
izby handlowej Romanem Rewaldem.

Pytania, na które   Roman Rewald udzielał odpowiedzi 
dotyczyły możliwości wymiany handlowej z USA,   prze-
pisów prawa handlowego w Stanach, znalezieniu par-
tnerów biznesowych dla lokalnych przedsiębiorców oraz dla 
początkujących biznesmenów mających w planach nawiązanie 
kontaktów handlowych z USA. W spotkaniu udział wzięli 
także: dyrektorzy i klienci SK banku oraz burmistrz Kobyłki 
Robert Roguski.

opr. Joanna Wysocka

Burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz wieloletni 
prezes amerykańskiej  izby handlowej Roman Rewald.

Fot. Andrzej Lek

- DZIADEK, TATA I JA NA TROPIE POWSTAŃCZYCH 
MIEJSC PAMIĘCI NA STARYM MIEŚCIE

II Rodzinny Rajd "Szlakiem Małego Powstańca" odbył się w 
dniu 6 października 2012 r.  Uczestnikami rajdu byli przedsta-
wiciele Urzędu Miasta, Radni Miasta, nauczyciele i uczniowie 
naszej szkoły. Większość z nich przyszła ze swoimi rodzinami, by 
móc wspólnie przejść całą trasę rajdu. 

Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w rajdzie, a 
było ich 200,  zostały przydzielone do czterech grup. W autoka-
rach wybrano grupowego i przekazano mu plan Starego Miasta, 
plan rajdu oraz opis poszczególnych miejsc, które grupa miała 
odnaleźć. Zadanie brzmiało:

1. przejść wyznaczoną trasą rajdu,
2. udokumentować za pomocą zdjęć obecność grupy w 

każdym z wyznaczonych punktów, w jednym z nich dodatkowo 
złożyć kwiaty,

3. po powrocie do szkoły wykonać prezentację multimedialną i 
zaprezentować osiągnięcia swojej grupy.

Zadanie to zostało wykonane przez wszystkie grupy celująco! 
Wykonane na trasie rajdu zdjęcia posłużyły do przygoto-

wania prezentacji multimedialnej. Uczestnikom rajdu dopisywał 
humor, a w osiągnięciu celu nie przeszkodziła im nawet poranna 
mżawka. Jak poprzednio, tak i tym razem nie obyło się bez nagłych 
zwrotów akcji i ogólnego śmiechu, gdy odszukanie danego punktu 
okazywało się dla uczestników zbyt trudne. Jednym z punktów 
rajdu było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Małego Powstańca.

Po rajdzie wszystkie grupy spotkały się w Szkole Podstawowej 
nr 3 na ognisku z pieczeniem kiełbasek oraz ciepłej grochówce. 
Wykonano też cztery ciekawe i dokładnie przemyślane prezen-
tacje z rajdu, które wkrótce będą dostępne na stronie internetowej 
szkoły. 

Impreza ta tradycyjnie odbyła się pod patronem Burmistrza 
Miasta Ząbki i  Starosty Powiatu Wołomińskiego. W tym roku 
również współpracowali z nami: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, 
Skauci Europy oraz Związek Harcerstwa Polskiego. 

Po powrocie do szkoły dzięki przygotowanym przez Skautów 
Europy zadaniom mogliśmy poczuć się jak Powstańcy przechodząc 
ciasnym tunelem, rozwiązując powstańczą krzyżówkę, nosząc 
biało-czerwoną opaskę lub bandażując rannego. 

Tegoroczny II Rajd Rodzinny „Szlakiem Małego Powstańca” 
uważamy za bardzo udany. Zapraszamy za rok!
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UROCZYSTOŚCI
Złoty jubileusz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach!!!

28 września 2012r., mglisty, deszczowy poranek. Wszys-
cy w ząbkowskiej „dwójce” drżą i z zatroskaniem patrzą w 
niebo. I…nagle zza chmur nieśmiało wyłaniają się pierwsze 
promyki słońca, szarość ustępuje miejsca błękitowi i tylko 
rześki wiaterek przypomina o aurze sprzed chwili. Słychać 
oddech ulgi- nawet pogoda nam sprzyja!!! Dziś bowiem jest 
wyjątkowy dzień - nasza kochana „dwójka” obchodzi swoje 
50. urodziny- złoty jubileusz!!!

Przygotowania do tej wielkiej uroczystości trwały prawie 
rok, zostali w nie zaangażowani wszyscy nauczyciele i pra-
cownicy szkoły. Czuwająca nad całością,  jak zwykle skrupula-
tna i opanowana, pani dyrektor Irena Małyszczuk z uśmiechem 
aprobaty śledziła poczynania i …w dniu jubileuszu wszystko 
było zapięte na ostatni guzik!

Przed godz.10.00 uczniowie klas 0-6 ubrani w galowe stro-
je wraz z wychowawcami pomaszerowali do kościoła, by wziąć 
udział w uroczystej mszy św., której przewodniczył ksiądz 
arcybiskup Henryk Hoser. Ten piękny orszak otwierali ucz-
niowie niosący z dumą sztandar szkoły, Rada Rodziców oraz 
dyrektorzy naszej placówki.

Po żarliwej modlitwie za zdrowie i pomyślność wszyst-
kich zgromadzonych zaproszeni goście udali się do szkoły. 
W drzwiach witali ich serdecznie, zgodnie ze staropolską 
gościnnością, członkowie Samorządu Uczniowskiego, 
wręczając okolicznościowe broszury i słodkie czekoladki. A to 
był dopiero początek przyjemności…

W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej uwagę 
zwracał stylowy dworek i fragment tablicy patrona szkoły, Jana 
Kochanowskiego. Nieopodal na żółtozłotym tle wyróżniało 
się nowe logo szkoły. Całości dopełniały symbole polskości – 
biało–czerwona flaga i biały orzeł.

Przewodnicząca SU powitała wszystkich zgromadzonych, 
a następnie po podniesieniu flagi odśpiewano wspólnie ze  
szkolnym chórem hymn państwowy i nowy hymn szkoły, 
którego motto, zaczerpnięte ze sztandaru „dwójki”, brzmi: ”By 
rozum był przy młodości”.

Potem szacowni goście mieli niewątpliwą przyjemność 
poznać historię ząbkowskiej placówki przy Batorego 11. Na 
ekranie, jak kadry ze starego kina, pojawiły się czarno- białe 
zdjęcia z lat 60, a po nich i te bardziej nam współczesne- 
poczet dyrektorów, wycinki z ważnych wydarzeń szkolnych 
– tych bardziej uroczystych i doniosłych, i tych zaprawio-
nych szczyptą dowcipu, słowem- życie… Pani dyrektor Irena 
Małyszczuk opowiadając ciepłym tonem o tym, co się działo, 
wywołała wzruszenie, nostalgię i zadumę …, bo przecież 
wśród zgromadzonych gości wielu pracowało w „dwójce” i 
wielu zostawiło tu serce.

Nadeszła teraz kolej na urodzinowe prezenty. „Szacowna 
jubilatka” otrzymała m.in.: albumy, książki, drukarkę, mapy, 
zabawki, okolicznościowe dyplomy, zaś wszystkim gościom 
podarowano woreczek ozdobiony logo szkoły z herbatką 
lipową na zimne, jesienne wieczory.

Nagle… zgasły wszystkie światła, bo…wyłączono prąd…I 
całe szczęście, bo inaczej Ula (główna bohaterka przedstawie-
nia przygotowanego specjalnie na tę okazję) w życiu nie 
dostałaby się do szkoły. A miała przecież ważne zadanie do 
wykonania- musiała złożyć kwiaty pod tablicą patrona i to… 
w nocy! To była sprawa honorowa, a ona jako przewodnicząca 
SU w SP2 w Ząbkach musi w tej kwestii świecić przykładem. 
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Podziękowania
Serdeczne podziękowania składam wszystkim Tym, 

którzy patronowali w przygotowaniu Jubileuszu i pomogli 
nam w tym przedsięwzięciu.

Serdeczne podziękowania składam Zespołowi 
powołanemu w związku z jubileuszem. Dziękuję nauczy-
cielom, którzy opracowali broszurę jubileuszową. Panom 
Jerzemu i Sebastianowi Benedysiuk za druk. 

Za przygotowanie prezentacji o historii szkoły dziękuję 
Paniom Małgorzacie Goździak, Agnieszce Borysiewicz- 
Rzewuskiej, Renacie Witkowskiej, Dorocie Lubaszka. 
Gorące podziękowania za przygotowanie części arty-
stycznej składam Paniom Jolancie Tomczuk i Jagodzie 
Żaboklickiej. Naszym absolwentom: Wojciechowi Kur, 
Weronice Maleszewskiej, Mateuszowi Ryciuk i Sebastian-
owi Kaczyńskiemu. Za wykonanie i przekazane materiały 
do dekoracji: Annie Słowik, Agnieszce Koleszuk, Ewie 
Kosierkiewicz, Dariuszowi Redman oraz rodzicom: 
p. Elżbiecie Macioch, Marzenie i Dariuszowi Czesuła.  
Opiekunom i Samorządowi Uczniowskiemu za oprawę i 
pomoc w organizacji tego dnia. Nauczycielom, katechetom, 
pracownikom  za współpracę i zaangażowanie. Radzie Ro- 
dziców, a w szczególności p. Monice Koszewskiej za 
ogromną pomoc.

Dziękuję wszystkim, dzięki którym Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Jana Kochanowskiego zaistniała, rozwija się i 
osiąga tak wiele.

Irena Małyszczuk

Gdy wraca do domu zmęczona, ale dumna z siebie, zapada w 
głęboki sen- następnego dnia czekają ją bowiem próby z okazji 
50- lecia szkoły…

Salę zasnuwa dym i widzowie wkraczają w senny świat 
Uli…Przy rytmach pieśni J. Kaczmarskiego „ożywa” portret 
Jana Kochanowskiego i przerażona z początku dziewczynka 
postanawia udowodnić wielkiemu patronowi, że ząbkowska 
„dwójka” hołduje jemu i tradycji.

 Przemierza długą drogę pokazując najpierw żakowskie 
otrzęsiny, gdzie beani muszą wykazać się znajomością „his-
torii naszej ząbkowskiej Alma Mater”. I okazuje się, że doskon-
ale wiedzą , kto trzymał pieczę nad tą szacowną uczelnią- choć 
niestety wyszło na jaw, że epitety pod adresem rektorów czyta-
no ze skryptu lizusa Pawełka. Potem przedstawiono wynik ek-
sperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w kuchni SP2 
w Ząbkach – dwoje małych patriotów recytujących z sercem 
„Katechizm polskiego dziecka”. 

Ula udowadnia, że jej koledzy i koleżanki znają tradycję, 
ale potrafią się też wyśmienicie bawić -wierni słowom J. Koch-
anowskiego: „Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy 
chcą, żeby młodzi nie szaleli!” A więc najpierw menuet – 
piękne stylowe stroje, francuskie peruki, pełne gracji ruchy, 
drobne kroczki i subtelne uśmiechy – kunszt w każdym calu. 
Potem wspaniały taniec miłości – tango w wykonaniu absol-
wentów…I wreszcie inspiracja dla uczniów- niezrównany, 
pełen finezji i dowcipu taniec Pasodoble – wykreowany przez 
p. Dagmarę Dobosz i p. Agnieszkę Jarosińską. Aplauz widowni 
zdaje się potwierdzać słowa Uli, że „mając takich nauczycieli- 
wiele się nauczymy…” 

Potem uczennica pokazuje, że zarówno rodzice, jak i 
pedagodzy ząbkowskiej „dwójki” dbają o to, aby ich podopie-
czni wyrośli na dobrych Polaków, by czuli więź łączącą ich z 
Ojczyzną. Piękna, zmuszająca do refleksji pieśń ”Pytasz mnie” 
zaśpiewana przez uczniów i nauczycieli wywołała fale ogrom-
nych wzruszeń… A to jeszcze nie koniec, choć …Ula się bu-
dzi…

Biegnie do szkoły, bo tam trwają próby z okazji 50-le-
cia placówki… Piosenka, którą śpiewa chór wraz z solistami 
to historia naszej „dwójki”, z której wynika, że „budynek to 
przecież nic, najważniejsza jest wartość człowieka!„ i „dlatego 
z radością stwierdzamy-„Nasza dwójka najlepsza na świecie!”. 
Potem gromkie „Sto lat!!!” i…brawa, brawa, gratulacje, 
uśmiechy uznania i zadowolenia…

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci obecnych, tych, 
którzy (jak się wyraził jeden z gości) mieli szczęście zatrzymać 
się w Ząbkach i spotkać się w ząbkowskiej „dwójce”!

Jolanta Tomczuk
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EDUKACJA
Jesienny piknik „Witamy w 
przedszkolu”

Dzieci z ZIELONEGO DINKA żegnają lato i witają 
przedszkole. Chociaż na dworze jeszcze ciepło, a przed-
szkolaki doskonale pamiętają wspaniałe wakacje w kalen-
darzu zagościła jesień. Wraz z jej nadejściem dzieci, rodzice 
i personel Publicznego Przedszkola Nr1 Zielony Dinek w 
Ząbkach postanowili zorganizować Jesienny piknik „Wita-
my w przedszkolu” .

I tak po wielu przygotowaniach w piątek, 28 września, bar-
wne, taneczne korowody, pląsy i tańce zagościły w naszym 
ogrodzie przedszkolnym.

Do tańca przygrywała nam wesoła muzyka. Pod czujnym 
okiem Skrzata i Czerwonego Kapturka odbywały się konkursy 
z nagrodami dla dzieci i rodziców. W przerwie na odpoczynek 
kusiła nas cukrowa wata i popcorn.

W ogrodzie przedszkolnym pojawił się też zaprzyjaźniony 
kucyk Karuś, który dumnie obwoził dzieciaczki na swoim 
grzbiecie, prowadzony przez panią instruktor jazdy konnej. 
Rodzice i zaproszeni goście chętnie zaglądali na kiermasz  
ciast i innych pyszności przygotowanych przez Radę Ro-
dziców i panie kucharki. Dorośli mogli wypić kawę lub 
herbatę, a dzieci sok.

Kolorowymi wystawami przyciągał kiermasz zabawek, 
w którym każde dziecko mogło znaleźć dla siebie coś 
wyjątkowego. Dochód z kiermaszy zasili fundusz Rady Ro-
dziców.

Wśród gości bawiących się razem z  nami nie zabrakło 
naszych absolwentów. 

Ich odwiedziny sprawiają nam zawsze ogromną radość. 
Nie ma końca wspólnym zabawom i wspomnieniom.

Starsi absolwenci chętnie pomagają młodszym przed-
szkolakom. Bardzo cieszymy się z tych odwiedzin i zawsze 
zapraszamy do wspólnej zabawy. 

Do zorganizowania pikniku włączyli się liczne ro-
dzice naszych przedszkolaków. To dzięki ich  ogromnemu 
zaangażowaniu udała się ta wspaniała zabawa. Bardzo im za 
to dziękujemy.

A lato chociaż już na dobre ustąpiło miejsca jesieni z 
ciekawością oglądało naszą przedszkolna zabawę, mrugając 
do dzieci wesołymi promykami słońca, mówiąc do zobaczenia 
za rok.

Nauczyciel Przedszkola Nr 1 Beata Wójcik
Zdjęcia mama Oliwki p. Joanna Kurek

Jesień w Przedszkolu zawitała, ziemniakami zapachniała
Kilogram ziemniaków, pęczek rzodkiewek, brokuł, szczyptę 

pieprzu i soli i już mamy przepis na pyszną sałatkę, którą 
przedszkolaki z ,,Leśnego Zakątka’’ przygotowały na po-
witanie Jesieni i połączone z tą okazją Święto Ziemniaka w 
Nadleśnictwie ,, Drewnica’’.

Zabawa w małych kucharzy, którzy poznawali różne sposoby 
przygotowania ziemniaczanych potraw była niezwykłą przygodą, 
ale największą frajdę i radość sprawiło przedszkolakom pieczenie 
ziemniaków na ognisku, przygotowanym przez zaprzyjaźnionych 
pracowników Nadleśnictwa ,,Drewnica’’. Przepiękna słoneczna 
pogoda, szum drzew i śpiew ptaków sprawiły, że ,,ogniskowa’’, 
radosna atmosfera udzieliła się wszystkim, a pieczone ziemniaki 
smakowały dzieciom jak nigdy dotąd. Ale to nie koniec ziemnia-
czanych szaleństw, bo już kolejnego dnia mali kucharze zamie-
nili się w niezwykłych czarodziei, którzy jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, wykonywały ,,ziemniaczane cudaki’’, 
zachwycające swym wyglądem zarówno Panie, jak i rodziców. 

Jesień zachęcona trzydniowymi, ekologicznymi szaleństwami 
zawitała już na dobre w ,,Leśnym Zakątku’’ i przywitała wszyst-
kich pięknym bukietem kolorowych liści, które zdobią drzewa 
w przedszkolnym ogrodzie. Z tego też powodu dla podsumo- 
wania „jesiennego święta’’  wszystkie przedszkolaki wmaszerowały 
do ogrodu przedszkolnego, aby przy akompaniamencie pięknej 
muzyki przyjrzeć się dokładniej zamianom, jakie poczyniła 
,,Kolorowa Pani’’ i obdarzyć szczególną opieką drzewa znajdujące 
się na terenie przedszkola. 

Aktywne obcowanie z przyrodą, pięknymi drzewami, 
oddychanie świeżym powietrzem było dla wszystkich dzieci 
prawdziwą lekcją ekologii i odpowiedzialności za nasze naturalne 
środowisko.

Magda Ratyńska 
Nauczycielka Publicznego Przedszkola nr2

 Leśny Zakątek
Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Nadleśnictwa 

Drewnica za możliwość korzystania z obiektu, wspaniałą 
współpracę i niezwykle przyjazną atmosferę.
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NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W kolejnym już artykule z serii „Nowy system gospodar-

ki odpadami komunalnymi” przekazuję Państwu uchwalony 
przez Radę Miasta Ząbki wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Deklaracje są jednym z etapów wprowadzenia w Ząbkach 
nowego systemu gospodarki odpadami  dostosowanego do 
znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Dnia 27 
września 2012 roku Rada Miasta Ząbki zaktualizowała wzór 
deklaracji uzupełniając go o definicję gospodarstwa domowego 
oraz przesuwając termin jej składania na 10 listopada 2012 r. 

W deklaracji właściciel zamieszkanej nieruchomości po-
daje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której 

mają zostać odebrane odpady komunalne. Następnie deklaru-
je rodzaj odbieranych odpadów: odpady segregowane albo 
zmieszane odpady komunalne. W ostatniej rubryce stawkę 
za wybrany przez siebie rodzaj odpadów należy pomnożyć 
przez liczbę gospodarstw domowych prowadzonych na terenie 
nieruchomości. Poniżej zamieszczone są dwie przykładowo 
wypełnione deklaracje. Jedna dotyczy domu jednorodzinne-
go, druga została wypełniona przez upoważnionego członka 
zarządu wspólnoty mieszkaniowej dla osiedla wielorodzin-
nego. 

System rusza 1 lipca 2013 roku! 
Pytania proszę kierować na adres olga.starowicz@zabki.pl

Olga Starowicz
Urząd Miasta Ząbki

Przypominamy, że:
- deklaracje składają właściciele zamieszkanych 

nieruchomości, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomościami na terenie Miasta Ząbki, np. 
w imieniu mieszkańców budynku wielorodzinnego jedną 
deklarację składa wspólnota mieszkaniowa.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgod-

nie z metodą ustaloną przez Radę Miasta Ząbki jest nali-
czana od gospodarstwa domowego, przez które rozumie 

się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, 
wspólnie się utrzymujących;
- podstawowa stawka opłaty ustalonej w drodze stosownej 

uchwały Rady Miasta Ząbki wynosi 28,00 złotych; osoby, 
które nie będą segregować odpadów zostaną obciążone 
podwójną stawką opłaty w wysokości 56,00 złotych;
- właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują, że na 

terenie nieruchomości nie jest prowadzone żadne gos-
podarstwo domowe, składają dodatkowe oświadczenie 
potwierdzające ten stan.

Poznajemy zawody...
25 września 2012 r., dzieci z kółka teatralnego SP1 

odwiedziły restaurację „Na Skrajnej”.  Czekały na nie duże 
atrakcje.

Zostaliśmy miło powitani przez pana kelnera i panią Ewę, 
która jest menedżerem restauracji. Potem zostaliśmy zapro-
szeni na I piętro. Usiedliśmy wygodnie przy stole przygo-
towanym specjalnie dla nas. Pani Ewa opowiedziała nam o 
restauracji, a potem zadawaliśmy pytania. Było ich mnóstwo: 
Dlaczego restauracja nazywa się „Na Skrajnej”? Skąd pomysł 
na park linowy? Kto układa menu? Jak radzi sobie Pani z 
trudnymi klientami? Jakie są atrakcje dla dzieci? Czy była tu 
pani Magda Gessler?

Kolejną atrakcją było zwiedzanie lokalu. Najpierw 
poszliśmy do kuchni. Poznaliśmy szefa kuchni, który właśnie 
przyrządzał danie dnia – kaczkę pieczoną na jabłkach. 
Dokładnie obejrzeliśmy kuchnię. Wysłuchaliśmy, jak 
przyrządzane są potrawy, jak przyjmuje się zamówienia oraz 
skąd brane są produkty. Potem zwiedziliśmy bar, gdzie bar-
man przyjmował zamówienia.

Kiedy już wszystko poznaliśmy, pani Ewa zaprosiła nas na 
górę. Czekała nas słodka niespodzianka – lody o smaku gumy 
balonowej z bitą śmietaną i owocami. Były naprawdę pyszne. 
Niestety, przepis na nie jest tajemnicą szefa kuchni. Od pani 
Ewy dostaliśmy zaproszenia na Festiwal Pierogów, który już 
wkrótce odbędzie się w restauracji.

Na koniec była świetna zabawa w parku linowym, który 
właściciele restauracji stworzyli specjalnie dla nas – dzieci.  

Przywitaliśmy się również z mieszkańcami kurnika, który 
również znajduje się w ogrodzie przy restauracji.

Na pewno długo będziemy pamiętać tę wspaniałą 
wycieczkę. 

Dziękujemy wszystkim pracownikom restauracji  za 
miłe przyjęcie oraz pani Kasi Dzięcioł i pani Marcie za zor-
ganizowanie wycieczki.

Dzieci: Kasia Skrzypczak, Kaja Rutkowska, Ka-
sia Nerkowska, Julitka Tyszka, Julia Suchodolska, 

Kinga Krasnodębska, Asia Bębeniec, Kinga Bujnicka, 
Kacper Tyszka, Szymon Jeżewski, Mateusz Leśniak)
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Podstawa 
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012 r. poz. 
391)

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Ząbki, przez których 
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.

Termin 
składania

Miejsce 
składania

W terminie do 10 listopada 2012 r., a także  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość opłaty. 

Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, 
drukowanymi literami.

DANE IDENTYFIKACYJNE 
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi                                                 **dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL**

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy  podać  adres  nieruchomości,  z  której  będą  odbierane  
odpady komunalne)

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA
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RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie  zaznaczyć  znakiem x,  należy  wybrać 
jedną możliwość)

q odpady  segregowane (papier,  metal,  tworzywo  sztuczne,  szkło,  opakowania  

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)  

stawka  miesięcznej  opłaty  wynosi:  28,00 złotych  miesięcznie  od  jednego  gospodarstwa 

domowego

q  zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie  poddane segregacji) -  stawka 

miesięcznej opłaty wynosi: 56,00 złotych miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH (należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na  

terenie nieruchomości w każdym lokalu mieszkalnym i budynku mieszkalnym jednorodzinnym)

…...................................................................................................................................................

WYSOKOŚĆ  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY (liczona  jako  iloczyn  liczby  gospodarstw  domowych  

prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty) ….............................................. zł.,

Pouczenie

• Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Objaśnienia

• Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem 
zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących.

• Zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miasta  Ząbki  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o 
wysokości  opłaty  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  weryfikacja informacji 
podanych w deklaracji  będzie prowadzona  na podstawie decyzji w sprawie wymiaru 
podatku od nieruchomości.

• Zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miasta  Ząbki  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
deklarujący,  że  na  terenie  nieruchomości,  której  dotyczy  deklaracja,  nie  jest 
prowadzone  żadne  gospodarstwo  domowe,  składa  dodatkowe  oświadczenie 
potwierdzające ten stan.

• Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
(Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  391)  w  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia 
wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami   komunalnymi,  właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany.  

….......................................................................................
(data i czytelny podpis składającego deklarację)       



co słychaćwww.zabki.pl

15

SPORT/OGŁOSZENIA

 Informacja Burmistrza Miasta Ząbki                        
o ogłoszeniu pierwszych przetargów 
ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości lokalowych znajdujących się 
w budynku przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.

1. Lokal użytkowy nr 70, o powierz- 
chni użytkowej 142,30 m2, objęty księgą wieczystą nr 
WA1W/00065523/7 oraz lokal użytkowy nr 71, o powierz- 
chni użytkowej 42,40m2, objęty księgą wieczystą nr 
WA1W/00065524/4. W/w lokale stanowią funkcjonalną całość 
gospodarczą.
Cena wywoławcza  – 1 353 000 zł brutto.
Wadium – 110 000 zł; termin wpłaty wadium – 31.10.12012r.
Data i godzina przetargu – 06.11.2012r., godz. 12.00.
2. Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 

71,90m2, objęty księgą wieczystą nr  WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza  – 570 720 zł brutto.
Wadium – 46 400 zł; termin wpłaty wadium – 31.10.12012r.
Data i godzina przetargu – 06.11.2012r., godz. 13.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wa-

dium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Bank PeKaO S.A. III O/
Warszawa 44  1240  1040  1111  0000  0141  2413 (liczy się data 
wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne 

są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Re-
feracie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Mia- 
sta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 51-09-744/746.

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o 
ogłoszeniu dotyczącym pierwszego przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż części 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 o 

powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej 
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.
Przetarg odbędzie się dnia 14.12.2012 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 558 187 zł – zawiera 

podatek VAT.
Wadium: 200 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 

dnia 11 grudnia 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/War-
szawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu 
środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenne-

go Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przezna-
czonym do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. 
Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta 
Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Ma-
zowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa ) oraz ko-
munikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach 

przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl ( w zakładce 
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
telefon (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

Wielki sukces Ząbkovii
W sobotę, 6 października 2012 roku drużyna UKS 

Ząbkovia Ząbki z rocznika 2001 walczyła w Gostyninie o 
awans do Finału Ogólnopolskiego III Turnieju Orlika o 
Puchar Premiera Donalda Tuska.

Nasza drużyna prowadzona przez trenera Krzysztofa 
Goławskiego wygrała wszystkie mecze i w dniach 11-13 
października 2012 roku reprezentować będzie Mazowsze w 
rozgrywanym w Warszawie Finale Ogólnopolskim.

Wyniki:
UKS Ząbki - LUKS Sportowa Czwórka Radom – 3:2 (bram-

ki: Zuzia Szymor, Paulina Bernasiuk – 2)

UKS Ząbki – Korytnica 6:1 (Dominika Łęczycka, Paulina 
Bernasiuk – 5)

UKS Ząbki – Baboszewo 4:0 (Dominika Łęczycka, Paulina 
Bernasiuk – 2, Natalka Szybisz).

Skład zwycięskiej drużyny: Paulina Bernasiuk (kapitan), 
Małgosia Ciężarek, Zuzia Filipkowska, Gabrysia Iwanowska, 
Wiktoria Karczewska, Dominika Łęczycka, Natalka Szybisz, 
Ola Szymor, Zuzia Szymor, Natalia Wróbel (bramkarka).

Będziemy mocno trzymać kciuki za występy naszej drużyny 
w WIELKIM FINALE !!!!!!!!!!!

Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki
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Oldboje M.O.S.i R. Ząbki wicemistrzami Polski rozgrywek „Orlik Polska”

15 września drużyna z Ząbek okazała się najlepsza w fina-
le wojewódzkim, który rozegrano w Szydłowcu. Dzięki temu  
triumfowi ząbkowscy zawodnicy uzyskali przepustki do finałów 
ogólnopolskich, które w dniach 29-30 września odbyły się w 
Chełmcu i jego okolicach w województwie małopolskim. W 
finałach startowało 16 mistrzów poszczególnych województw. 

W wyniku losowania nasza drużyna trafiła do grupy B, która 
swoje mecze rozgrywała na „Orliku” w miejscowości Świniarsko. 
Naszymi przeciwnikami byli reprezentanci województw: lubus-
kiego (Piast Iłowa), podkarpackiego – (Oldboys Gorzyce) oraz 
kujawsko – pomorskiego (Pokusa Zielonczyn). Przez rozgrywki 
eliminacyjne nasi zawodnicy przeszli niczym przysłowiowa bu-
rza, nie dając najmniejszych szans przeciwnikom. Na początek 
pokonali 5:2 Piast Iłowa, następnie pokonali 8:3 oldbojów z 
Gorzyc, a na koniec pokonali 6:0 przedstawicieli wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Dzięki temu zajęli pierwsze miej-
sce w grupie i awansowali do niedzielnych finałów, w których  
uczestniczyli zwycięzcy grup. W niedzielnym półfinale przyszło 
nam zmierzyć się z przedstawicielem województwa lubelskiego, 
drużyną Cephalgia Opole Lubelskie. W tym meczu zwycięstwo 
naszego zespołu ani przez moment nie było zagrożone. Wynik 
końcowy 7:4 premiował nas awansem do finału, w którym czekał 
na nas mistrz województwa warmińsko-mazurskiego – Oldboys 
Team Olsztyn, który również z kompletem zwycięstw dotarł do 
finału. W zespole z Olsztyna dostrzec można było byłych zawo- 
dników występujących na boiskach Ekstraklasy w barwach Stomi-
lu Olsztyn (Andriej Siniczin, Paweł Charbicki). Finał rozpoczął 
się dla nas fatalnie, po pierwszej połowie przegrywaliśmy 0:2. 
Po przerwie, dzięki ogromnej determinacji i walce do ostatnie-
go gwizdka sędziego, udało się doprowadzić do remisu 2:2. O 
tym, kto wygra i zdobędzie przepustki do finałów europejskich, 
zadecydować miały rzuty karne. W tym elemencie lepsi okaza-
li się nasi przeciwnicy, którzy lepiej wykonywali rzuty karne i 
pokonali nasz zespół 4:3.

Zajęcie drugiego miejsca jest ogromnym sukcesem nasze-
go zespołu, który wystąpił w tym turnieju w składzie: Ro-
man Grula, Wojciech Gut, Artur Jędrzejewski, Grzegorz Kąca, 
Zdzisław Kostro, Marek Papszun, Adam Roguski, Dariusz Ro-
guski, Jacek Romańczuk, Grzegorz Szeliga, Robert Szydłowski 
i Artur Trusiak. Przypomnijmy, że Wojciech Gut to zastępca 
przewodniczącego Rady Miasta Ząbki, Jacek Romańczuk to 
dyrektor M.O.S.iR., Grzegorz Szeliga to były zawodnik m.in. 
Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Wisły Kraków, Zagłębia 
Lubin, Ruchu Chorzów, Dolcanu Ząbki obecnie to trener 
młodzieżowych zespołów Dolcanu Ząbki, Marek Papszun to 
nauczyciel historii i wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 
w Ząbkach, Adam Roguski to trener zespołu dziecięcego piłki 
nożnej w M.O.S.i R., Roman Grula, Artur Jędrzejewski, Zdzisław 
Kostro, Grzegorz Kąca, Zdzisław Kostro, Dariusz Roguski, Ro-
bert Szydłowski i Artur Trusiak na różnych etapach związani 
byli z ząbkowską piłką nożną. Większość naszych zawodników 
to mieszkańcy Ząbek. Nie sposób pominąć ogromnej roli, jaką 
odegrał zastępca burmistrza miasta Ząbki Artur Murawski, 
który przebywał w okolicach Nowego Sącza z drużyną oldboj-
ów M.O.S.i R. Ząbki, gorąco dopingując naszych zawodników 
i pomagając w sprawach organizacyjnych naszemu zespołowi. 
Dzięki niemu nasi zawodnicy otrzymali nowe stroje sportowe, 
w których znakomicie prezentowali się zarówno na boisku, jak 
i poza nim.

Już wkrótce na terenie M.O.S.i R. planowane jest oddanie 
nowo wybudowanej trybuny głównej wraz z zapleczem adminis-

tracyjno-socjalnym, która będzie służyła do rozwoju piłki nożnej 
w Ząbkach. Z zaplecza korzystać będą przede wszystkim dzieci i 
młodzież, ale udostępniana będzie również dla osób dorosłych, 
które będą mogły korzystać z sal i szatni nie tylko pod kątem 
piłki nożnej. Kolejną planowaną inwestycją, która będzie miała 
służyć dalszemu rozwojowi, tak popularnej w Ząbkach piłki 
nożnej, jest budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej 
ze sztuczną nawierzchnią, którego powstanie planowane jest 
na terenie M.O.S.i R. Dzięki tym inwestycjom Ząbki, które już 
słyną z piłki nożnej na wysokim poziomie, będą coraz silniej-
szym ośrodkiem piłkarskim nie tylko na Mazowszu ale i w całej 
Polsce.


