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dokończenie na str. 8

PRG
USŁUGI 

GEODEZYJNE
l  TYCZENIA 
l  PODZIAŁY

l  MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

l  INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl

www.prg1.waw.pl

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24

www.bodyfan.info
v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

Mistrz Świata w Kulturystyce

Długi okres kredytowania
Płać jedną ratę, zamiast kilku.

Niska rata, dostosowana do Twoich możliwości.
Do kwoty kredytu 11 000 zł wystarczy 

oświadczenie o dochodach.
Akceptowane źródła dochodu:

emerytura, renta, etat, działalność gospodarcza, 
umowa zlecenia, umowa o dzieło. 

Kredyty samochodowe, hipoteczne.

Istnieje możliwość dojazdu do klienta.

Warszawa Bródno, ul. Bartnicza 6 
tel. 509 727 081, 739 004 008

KREDYT GOTÓWKOWY DLA CIEBIE
Teraz możesz odebrać do 150 000 zł nawet w 1 dzień!

Nie 
pobieramy 

żadnych opłat 
od naszych 

klientów

„My nauczyciele jesteśmy jak szlifierze drogocen-
nych kamieni. Z każdym szlifem spod naszych rąk po-
jawia się obraz coraz bardziej perfekcyjnego kamienia.

Nie jest to łatwy proces. Im trudniejszy w obrób-
ce kamień, tym większa radość, gdy dzieło zostanie 
ukończone.”

Artur Czaiński
14 października br. w ząbkowskich szkołach odbyły się uro-

czyste akademie z okazji Dnia Nauczyciela. W tym dniu bur-
mistrz Robert Perkowski wręczył wyróżniającym się pedagogom 
nagrody za pracę, pasję i poświęcenie w misji najważniejszej: 
kształtowania świadomości i postaw dorastającej, rozwijającej 
się młodzieży.
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NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
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W

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24

www.bodyfan.info
v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

Mistrz Świata w Kulturystyce

Piłsudskiego jak nowa
łaśnie zakończyła się modernizacja ważnego odcinka ul. Piłsudskiego. Ponad 
800 – metrowy fragment na odc. Warszawska – Andersena został komplekso-

wo wyremontowany. Wymieniona została nawierzchnia chodników oraz jezdni, wcze-
śniej droga została odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Poważnym utrudnieniem przy tej modernizacji był fakt, że to najbardziej ruchliwa droga powiatowa 
w Ząbkach. Wykonanie nawet najmniejszej punktowej naprawy jezdni lub ingerencja w infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w pasie drogowym zawsze prowadziła do poważnych utrudnień. Wykonanie 
zatem niemal kilometrowego odcinka bez większych zakłóceń w ruchu zasługuje na uznanie.

- Cieszę się, że po wielu latach apelowania do władz powiatu  udało się  wyremontować dość spory 
odcinek ul. Piłsudskiego. Zdajemy sobie sprawę, że pod względem logistycznym było to stosunkowo 
trudne przedsięwzięcie. Tym bardziej chciałbym podziękować staroście Piotrowi Uścińskiemu i ząbkow-
skim radnym powiatowym za zaangażowanie i pozytywną decyzję w tej sprawie – komentuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Modernizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony Miasta. Została ona zrealizowana 
w ramach porozumienia między Starostwem Powiatu Wołomińskiego a Urzędem Miasta Ząbki, zgodnie 
z którym Miasto zakupiło i przekazało kostkę brukową na wykonanie chodników. Pozostałą część robót 
została w gestii powiatu, jako inwestora i administratora tej drogi. 

 red.    
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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: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) 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 - laryngolog 
502-315-952

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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Płać podatki, 
tu gdzie mieszkasz 
ieniądze z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w ok. 37% trafiają do budżetu 

gminy, w której jesteśmy zameldowani lub w której 
zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składa-
ne w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamiesz-
kania podatników. 

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

S A M O R Z Ą D

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) 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 - laryngolog 
502-315-952

KANCELARIA   
PRAWNO

-FINANSOWA
 - Porady prawne
 - Ubezpieczenia
 - Inwestycje

Ząbki  
ul. Drewnicka 2/508  

www.finalex.pl    
tel. 607 225 248

Przyjmę 
do pracy 

krawcowe
tel. 693 585 070

Ząbki, 
ul. Moniuszki 12

Pomoc w wypełnieniu 
PIT-u w Urzędzie!

Szanowni Mieszkańcy,
jeżeli macie problemy z wypełnieniem PIT-u, 
zapraszamy do Urzędu Miasta w Ząbkach 
w dniach 25 marca i 8 kwietnia. Tutaj w go-
dzinach 9.00-17.00 będzie pełnił dyżur pra-
cownik Urzędu Skarbowego, który rozwieje 
wszelkie wątpliwości i pomoże w wypełnieniu 
deklaracji podatkowej.

UM Ząbki

P

Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To 
oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie 
mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na 
gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z róż-
nych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, 
a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, 
gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych 
dróg, chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek eduka-

cyjnych, szerokiej oferty usług 
sportowo –rekreacyjno- kultural-
nych. Jednym słowem zwiększa 
on komfort i podnosi standard 
życia wszystkim mieszkańcom. 
Liczba nowych inwestycji jest 
uzależniona przede wszystkim  
od udziału  w podatku docho-
dowym, który stanowi główne 
źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu 
gdzie mieszkasz. To proste, 

poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż 

Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy 
w Wołominie,

- Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowa-
dzących działalności gospodarczej w części dotyczącej miejsca 
zamieszkania i dołącz do zeznania (wypełnienie formularza jest 
proste i nie podlega opłacie)

- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem po-
datkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbo-
wego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później 
niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym 
urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Fi-
nansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! 
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości 

życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

CHIRURG
Wizyty 

domowe

tel. 668 - 029 - 952

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 
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e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak

Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałek: godz.: 16.00-18.00

piątki: godz.: 8.00-10.00

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) 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 - laryngolog 
502-315-952

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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Serdecznie zapraszamy.

M

Klub Malucha : ) 

  

Klub Malucha został stworzony z myślą o najmłodszych 
czytelnikach naszej biblioteki :) Zajęcia tu prowadzone mają 
na celu rozwinąć wyobraźnię dzieci poprzez literaturę, 
zabawę, rebus czy rysunek :)  

Warsztaty są darmowe. Odbywają się co drugi piątek 
każdego miesiąca, w godzinach 16:15- 17:15  

Startujemy  27. 09. 201 3r 

 Serdecznie zapraszamy :)  

UWAGA!!!! Liczba miejsc  jest ograniczona 

 

Zapisy na zajęcia prowadzone są na miejscu w bibliotece 
przy ulicy Orlej 6 lok 75 lub telefonicznie pod numerem 
22 781 62 53 

Miejski Ośrodek Kultury

Z A P R A S Z A
21.09.2013 r. o godz. 17:00

na otwarcie wystawy malarstwa
Rafała Tarasa

oraz koncert musicalowy
w wyk. Jakuba Wociala i Edyty Krzemień

MOK, ul. Słowackiego 21 (Trybuna Sportowa)
wstęp wolny
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CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
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Płać podatki, 
tu gdzie mieszkasz 
ieniądze z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w ok. 37% trafiają do budżetu 

gminy, w której jesteśmy zameldowani lub w której 
zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składa-
ne w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamiesz-
kania podatników. 

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

S A M O R Z Ą D

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) 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 - laryngolog 
502-315-952

KANCELARIA   
PRAWNO

-FINANSOWA
 - Porady prawne
 - Ubezpieczenia
 - Inwestycje

Ząbki  
ul. Drewnicka 2/508  

www.finalex.pl    
tel. 607 225 248

Przyjmę 
do pracy 

krawcowe
tel. 693 585 070

Ząbki, 
ul. Moniuszki 12

Pomoc w wypełnieniu 
PIT-u w Urzędzie!

Szanowni Mieszkańcy,
jeżeli macie problemy z wypełnieniem PIT-u, 
zapraszamy do Urzędu Miasta w Ząbkach 
w dniach 25 marca i 8 kwietnia. Tutaj w go-
dzinach 9.00-17.00 będzie pełnił dyżur pra-
cownik Urzędu Skarbowego, który rozwieje 
wszelkie wątpliwości i pomoże w wypełnieniu 
deklaracji podatkowej.

UM Ząbki

P

Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To 
oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie 
mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na 
gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z róż-
nych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, 
a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, 
gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych 
dróg, chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek eduka-

cyjnych, szerokiej oferty usług 
sportowo –rekreacyjno- kultural-
nych. Jednym słowem zwiększa 
on komfort i podnosi standard 
życia wszystkim mieszkańcom. 
Liczba nowych inwestycji jest 
uzależniona przede wszystkim  
od udziału  w podatku docho-
dowym, który stanowi główne 
źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu 
gdzie mieszkasz. To proste, 

poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż 

Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy 
w Wołominie,

- Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowa-
dzących działalności gospodarczej w części dotyczącej miejsca 
zamieszkania i dołącz do zeznania (wypełnienie formularza jest 
proste i nie podlega opłacie)

- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem po-
datkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbo-
wego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później 
niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym 
urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Fi-
nansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! 
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości 

życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

CHIRURG
Wizyty 

domowe

tel. 668 - 029 - 952

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 

Centrum Języków Obcych

Ul. Piłsudskiego 2, Ząbki 

Wypróbuj
za 

darmo!

A k a d e m i a
Pamięci, Czytania, 

Koncentracji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

zaprasza na zajęcia  korekcyjno –
kompensacyjne (terapię pedagogiczną),

terapię logopedyczną, treningi      
(np. czytania, ortograficzne),
spotkania dla rodziców itp.

Ząbki, ul. M. Konopnickiej 1 lok. 7
www.hippocampus.edu.pl

tel. 507 301 975

Stowarzyszenie PRO 
- Pracownia Rozwoju 

Osobowości
w ramach projektu „Porozmawiajmy o tym” zaprasza do 
skorzystania z psychoterapii indywidualnej, pomocy psy-
chologicznej, konsultacji wychowawczych.

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Kolejne spotkania 
mogą być nieodpłatne lub niekomercyjną cegiełkę na cele 
statutowe stowarzyszenia ustala się osobiście z terapeutą. 

Na pierwszą konsultację prosi-
my umawiać się, pisząc na adres:  
pro-pracownia@wp.pl lub dzwoniąc pod nr 660 907 563.

Miejsce: M.O.S.I.R. ul. Słowackiego 21, Ząbki

Tydzień Mediacji w Ząbkach
Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolu-

tion Day) to międzynarodowe święto służące popula-
ryzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego roz-
wiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji 
etc.) Święto zainicjowała amerykańska organizacja 
Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku, 
natomiast w Polsce pierwsze obchody zorganizowano 
trzy lata później. 

W tym roku święto mediacji przypadło na 17 października, ale Ministerstwo Spra-
wiedliwości zaproponowało, aby w tym roku obchodzić święto przez cały Tydzień Me-
diacji w dniach 14-19 października. 

W tych dniach na terenie całego kraju w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach 
mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane 
są wydarzenia promujące ideę mediacji. 

Na terenie naszego miasta plakaty, broszury i informacje mogliście Państwo zo-
baczyć w Urzędzie Miasta, Miejskiej Bibliotece Publicznej, w prywatnym gabinecie 
psychoterapeutycznym p. Anny Susidko przy ul. Malczewskiego 6.

Mediacja pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony 
konfliktu i daje możliwość podpisania ugody, kierując się pięcioma podstawowymi za-
sadami: dobrowolność, poufność, neutralność i bezstronność mediatora oraz samo-
dzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań. Dzięki tym regułom uczestnicy konfliktu 
nie tylko mają szansę zachować dobre relacje, ale również je wzmocnić. Podczas 
mediacji wszystkie decyzje są podejmowane przez zainteresowanych i to od nich za-
leży sukces. Powodzenie tego procesu jest uzależnione również od profesjonalizmu 
mediatora.   

Mediacje mogą być prowadzone na zlecenie sądów, prokuratur czy policji. Mogą 
być również inicjowane przez osoby prywatne, firmy i inne instytucje.

Jeżeli ktoś z Państwa lub Waszych bliskich jest zainteresowany wiedzą o takiej 
formie rozwiązywania sporów to prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Otrzymacie tam  Państwo ulotki informacyjne. Jeżeli wyrazicie Państwo 
zainteresowanie to zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne z mediatorem 
Polskiego Centrum Mediacji.

Osoby poszukujące pomocy w rozwiązaniu konkretnego sporu zachęcamy do 
kontaktu z Polskim Centrum Mediacji: 

Polskie Centrum Mediacji 
Zarząd Główny 
Ul. Jagiellońska 58 lok. 122, 
Warszawa 
tel. 22 826 06 63 fax 22 692 48 16 
mail. biuro@mediator.org.pl  
www.mediator.org.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: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) 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 - laryngolog 
502-315-952

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

Zmiany w godzinach  
pracy Urzędu

Już od 18 października w każdy piątek Urząd Miasta jest 
czynny od godz. 7.00.

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Mieszkańców, in-
formujemy, że począwszy od dnia 18 października br. w każdy piątek, 
Urząd Miasta Ząbki będzie otwarty w godzinach od 7.00 do 15.00. 
Mamy nadzieję, że wcześniejsze otwarcie Urzędu, umożliwi załatwie-
nie spraw tym, którzy rozpoczynają swój dzień pracy w godzinach 
późniejszych. Natomiast w poniedziałki Urząd jest czynny w godz. 
10.00 – 18.00. W pozostałe dni (tj. wt., śr., czw.) Urząd pracuje w godz. 
8.00 – 16.00.

UM Ząbki

Burmistrz Ząbek uczestniczył  
w Kongresie Samorządów GMINA 2013

dniach 8-9 października br. podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 
oraz salonu Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD w Poznaniu, odbył się Kongres Samorządów 

GMINA 2013.

Celem tego przedsięwzięcia było sprowokowanie dyskusji doty-
czącej rozwoju regionów oraz tworzenia platformy wymiany doświad-
czeń dla szerokiego grona specjalistów, przedstawicieli samorządów, 
administracji publicznej i biznesu. Podczas Kongresu GMINA eksperci 
branży brali udział w licznych panelach dyskusyjnych podzielonych 
na dwie ścieżki  tematyczne: organizacja i działania samorządów 
a także usług dla mieszkańców. Właśnie dlatego wśród tegorocznych 
prelegentów nie mogło zabraknąć burmistrza miasta Ząbki Roberta 
Perkowskiego.

Kongres Samorządów GMINA 2013 uczynił stolicę Wielkopolski 
twórczym miastem gospodarki samorządowej.

W panelach dyskusyjnych udział wzięli m.in. Adam Zdziebło- se-
kretarz stanu w Ministerstwie  Rozwoju Regionalnego, prof. Jerzy 
Stępień - prawnik, polityk, senator I i II kadencji, sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego, Ryszard Grobelny - prezes Związku Miast Polskich, 
prezydent Poznania, Robert Perkowski burmistrz miasta Ząbki oraz 
wielu znanych samorządowców.

Eksperci dyskutowali na tematy finansowe, gdzie samorządy po-
winny szukać pieniędzy w nowym rozdaniu unijnych funduszy w naj-
bliższych latach (programy krajowe i regionalne), rozmawiali o tym, 

czym są tzw. opłaty za deszczówkę, czy wprowadzenie opłat jest 
obowiązkiem gminy i jakie korzyści oraz ryzyka wiążą się z wprowa-
dzeniem powyższych płatności. Dyskutowali także o e-administracji, 
nowoczesności, oszczędności i wygodzie w dostępie do informacji 
dla obywateli oraz 
ułatwienie pracy 
urzędnikom.

Kongres Sa-
morządów GMINA 
organizowany był 
przez Międzyna-
rodowe Targi Po-
znańskie i dziennik 
„Rzeczypospolita”, 
patronat honorowy 
nad wydarzeniem 
sprawowało Mini-
sterstwo Rozwoju 
Regionalnego.

Podczas uro-
czystej Gali, która 
odbyła się w pierwszym dniu Kongresu GMINA 2013, po raz pierwszy 
odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Fundament Rzeczypospo-
litej im. Michała Kuleszy. To prestiżowe wyróżnienie przyznano prof. 
Jerzemu Regulskiemu, człowiekowi niezwykle zasłużonemu dla bu-
dowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Joanna Wysocka
fot. Marcin Melanowicz

W
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

Powiatowa Karta Rodziny Takrodzina.pl  
już wdrażana w Ząbkach 

Szanowni Państwo mieszkańcy Miasta Ząbki z  rodzin wie-
lodzietnych

W związku z podpisaniem w dniu 21 października 2013 r. 
przez Burmistrza Miasta Ząbki umowy i porozumienia w sprawie 
przekazania przez Starostę Powiatu Wołomińskiego dotacji  na re-
alizację w roku 2013  zadań z zakresu programu powiatowej  karty 
rodziny informujemy, że z dniem 21 października 2013 r.  zostaje 

wdrożony  na terenie Miasta Ząbki  lokalny  program  Powiatowej 
Karty Rodziny, zgodnie  z podjętymi wcześniej  uchwałami Rady 
Miasta Ząbki w tej sprawie:

- Uchwałą  Nr XXXVIII/314/2013 Rady  Miasta Ząbki  dnia 13 
marca 2013 r . w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy 
społecznej Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina.pl

- Uchwalą Nr XLIII/390/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierp-
nia 2013 r. w sprawie  przyjęcia przez  Miasto Ząbki zadania Po-
wiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zniżek w opłatach za 
usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej Kar-
ty Rodziny.

Karta – dla kogo i jakie korzyści? 
Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany 

w Mieście Ząbki jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym 
do wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie 
Miasta Ząbki i zameldowanych pod wspólnym adresem na pobyt 
stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.

Rodziną Wielodzietną zgodnie z § 2 cytowanej powyżej 
Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 
2013 r. jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, 
wychowująca troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 
do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 
lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie 
oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym. 

Wsparcie Rodziny Wielodzietnej będzie polegać na wprowa-
dzeniu przez Miasto Ząbki i jego jednostki organizacyjne systemu 
następujących zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Ro-
dziny:
- 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicz-

nym,
- 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miej-

skim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej jednak niż 100,00 zł 
dla jednego dziecka miesięcznie,

- 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji 
i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jed-
nak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie.

- 50% zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów 
przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, nie 

więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, za 
wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej  formy pomocy  doży-
wiana w szkole

Aby korzystać  z ww. ulg członkowie rodzin wielodzietnych 
z terenu Miasta Ząbki muszą posiadać Powiatową Kartę Rodziny 
dla poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, 
dzieci, w tym  także  dzieci uczących się,  które ukończyły 18 lat). 

Aby otrzymać Powiatową Kartę Rodziny  należy ze strony in-
ternetowej  Urzędu Miasta Ząbki  www.zabki.pl  pobrać wniosek 
„Wzór wniosku o wydanie Powiatowej Karty Rodziny” a następnie 
wypełnić go przez ojca lub matkę rodziny wielodzietnej. Wniosek 
można pobrać również w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej 
w  Urzędzie Miasta Ząbki pokój Nr 29.  

Do wniosku należy dołączyć:
- dokument (do wglądu) potwierdzający zameldowanie  na terenie 

Miasta Ząbki,
- zaświadczenie ze szkoły (do wglądu) potwierdzające pobieranie  

nauki przez dzieci z rodzin wielodzietnych, które  ukończyły 18 lat
- kolorowe zdjęcia formatu jak do legitymacji lub dowodu osobiste-

go, poszczególnych członków rodziny wielodzietnej (ojca, matki, 
dzieci), opisane na odwrocie czyje to zdjęcie podając: imię i  na-
zwisko oraz adres zamieszkania,

- informację w przypadku dzieci do jakiego  publicznego przed-
szkola lub   publicznej szkołę uczęszcza  dziecko z rodziny wie-
lodzietnej.

Powiatowa Karta Rodziny dla poszczególnych członków rodzin 
wielodzietnych z terenu Miasta Ząbki, będzie wyrabiana w Staro-
stwie Powiatowym w Wołominie, po  przekazaniu przez Miasto 
Ząbki  zbiorczego wniosku z terenu Miasta Ząbki o wyrobienie 
i wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla  członków rodzin wielo-
dzietnych z naszego Miasta. Kartę wydaną przez Starostwo Po-
wiatowe w Wołominie będzie można odebrać w Referacie Oświaty 
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki.

W związku z powyższym uprzejmie proszę, aby wnioski o wy-
danie Powiatowej Karty Rodziny łącznie z opisaną powyżej doku-
mentacją składać  w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzę-
du Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 pokój Nr 29,   tel. 22 51 
09 741  w podanych poniżej terminach:
- poniedziałki w godzinach 10.00 – 18.00
- środy w godzinach 10.00 – 15.00
- piątki w godzinach 7.00 – 15.00 

Uwaga: będą przyjmowane tylko te wnioski, które zostały wy-
pełnione zgodnie ze wzorem wniosku umieszczonym na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl wraz z wymaganą 
załączoną do wniosku dokumentacją. 
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HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW SUCHYCH 
(PAPIER, PLASTIK, SZKŁO) NA TERENIE MIASTA ZĄBKI 

DLA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

REJON ULICE
DATA 

ODBIORU 
ODPADÓW 
SUCHYCH*

DATA ODBIORU 
ODPADÓW 

GABARYTOWYCH 
I POZOSTAŁYCH**

 (na zgłoszenie 
telefoniczne)

1

11 Listopada (parzyste), Budkiewicza, Cicha, Drewnicka, Franciszka  Żwirki,  Gabriela 
Narutowicza,gen. F. Sławoja Składkowskiego , Graniczna, Gwiaździsta, Jana Kochanowskiego, 

kard. Stefana Wyszyńskiego, Konstantego Budkiewicza, ks. Jerzego Popiełuszki, Leśna, Na 
Bagnie, Narutowicza, Piotra Skargi, Pogodna,  Radzymińska, Spokojna, Stanisława Wigury, 

Szpitalna, Wacława Kuleszy,  Wilcza, Wolności, Zakopiańska

Pierwsza 
środa 

miesiąca:
  2.10/6.11/
      4.12

7.12 / 08.03

2
odbiór    

w środę

1 Brygady, 11 Listopada (nieparzyste), Brzozowa, Chabrowa, gen. Józefa Hallera, gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego, gen. Władysława Bortnowskiego, Górnośląska, Jana Pawła 

II, Jana Sobieskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Klamrowa, 
Kombatantów, Konstantego I. Gałczyńskiego, Leopolda Lisa-Kuli, Marii Konopnickiej, Mokra, 

Ogrodowa, Piaskowa, Piastowska, Polna, Sezamkowa, Słowiańska, Stanisława Wyspiańskiego, 
Stefana Batorego, Stefana Starzyńskiego, Stefana Żeromskiego, Torfowa, Wiśniowa, Wita 

Stwosza, Wojska Polskiego, Wolności,  Żeromskiego 

Druga środa 
miesiąca:

 9.10 /13.11/      
     11.12

30.11 / 28.02

2
odbiór    

w czwartek

Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cisowa, Cypriana Kamila Norwida, 
Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Józefa Bema, Józefa 
Grzegorza, Chłopickiego, Józefa Rychlińskiego, Józefa Sowińskiego, Kolejowa, Łąkowa, 

Modrzewiowa, Niepodległości, Nowa, Parkowa,  Piotra Wysockiego, Stanisława Moniuszki, 
Wesoła, Wierzbowa 

Drugi 
czwartek 
miesiąca:

10.10 /14.11                             
/12.12

30.11 / 28.02

3
odbiór    

w środę

17 września, 3 maja, Biendarzewskich, Chopina, Czołgistów, Dębowa, Fiedlera, Gdyńska, 
Harcerska, Klonowa, Kołłątaja, Krótka, Kwiatowa, Langiewicza, Legionów, Lipowa, Lotnicza, 

Matejki, Morcinka, Obrońców, Okrężna, Orla, Piłsudskiego od 1 do 55, Poniatowskiego, 
Saperów, Sasanki, Skorupki, Słoneczna, Słowackiego, Staszica, Stefczyka, Szczęśliwa, 
Szkolna, Targowa, Traugutta, Wąska, Westerplatte, Wiosenna, Wrzosowa, Wyzwolenia, 

Zaciszna 

Trzecia 
środa 

miesiąca:
 16.10/20.11     

/18.12
16.11 / 15.02

3
odbiór    

w czwartek

Broniewskiego, Bukowa, Gajowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kosynierów, Kościuszki, Kręta, Krucza, 
Okrzei, Pułaskiego, Reja, Rembertowska, Sikorskiego, Sosnowa, Spacerowa, Szwoleżerów 

(nieparzyste), Świerkowa, Tulipanowa, Wronia, Zieleniecka

Trzeci 
czwartek 
miesiąca: 

17.10 / 21.11 
/19.12

16.11 / 15.02

4

Akacjowa, Andersena, Baczyńskiego, Bartosza, Baśniowa, Błękitna, Bociania, Bratnia, 
Brukowa, Ceglana, Chełmońskiego, Dolna, Dzika, Herberta, Jagiellońska, Jasna, Jesienna, 

Jeziorna, Kamienna, Kaszubska, Kołłątaja, Kopernika, Kossaka, Kościelna, Krasickiego, 
Krzywa, Kwiatowa, Łabędzia, Łagodna, Łodygowa, Maczka, Malczewskiego, Mała, 

Mazowiecka, Miła, Obrońców, Olszewskiego, Piłsudskiego od 56, Podleśna, Powstańców, 
Reymonta, Rómmla, Różana, Rybna, Skowronka, Skrajna, Słowicza, Sokola, Tęczowa 

Szwoleżerów (parzyste), Ułańska, Warszawska, Wspólna, Wybickiego, Zielona, Zimna, Złota, 
Żabia, Żurawia

Czwarta 
środa 

miesiąca: 
23.10 / 27.11 

/27.12 26.11 / 25.01

*SZKŁO ODBIERANE JEST TEGO SAMEGO DNIA, CO POZOSTAŁE ODPADY SUCHE, ALE W INNYCH GODZINACH
**ODBIORY ODPADÓW GABARYTOWYCH, CZYLI MEBLI, DUŻEGO AGD I RTV ORAZ ODPADÓW POZOSTAŁYCH TAKICH JAK 
DROBNE RTV I AGD ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (BATERIE I LEKI) ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE 
ZLECENIODAWCY (tel. 607-694-907).
ODPADY, KTÓRE NIE SĄ KLASYFIKOWANE JAKO GABARYTOWE ANI POZOSTAŁE CZYLI NP. WANNY, ZLEWY, CZY OKNA Z SZYBAMI, 
GRUZ NALEŻY DOSTARCZAĆ OSOBIŚCIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (STENA EKOSTACJA 
ul. Chełmżyńska 180).

PRZYPOMINAMY,
że opłatę za IV kwartał tj. październik, listopad, grudzień wnosimy bez wezwania do 15.10.2013 r. w kasie Urzędu lub na rachunek 
bankowy: 11 8006 0000 0013 0462 2000 0049 (w tytule przelewu należy podać adres nieruchomości, za którą wnoszona jest opłata).
Należy pamiętać, iż opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest niezależna od ilości gromadzonych odpadów 
w gospodarstwie domowym.
INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (W POJEMNIKACH) 
ORAZ ODPADÓW BIO-DEGRADOWALNYCH (ZIELONYCH) Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ TEGO 
SAMEGO DNIA!!!
W przypadku reklamacji, szczegółów dotyczących odbiorów odpadów prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm 
obsługujących:
* MZO Wołomin Sp. z o. o. , 608 141 445, 22 776 27 28
* Stena Recycling Sp. z o. o., 607 694 907 
Więcej informacji na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „gospodarka odpadami” oraz pod numerami telefonu:
22 5109 751 / 753.
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ul. Andersa, Broniewskiego, Bukowa, 
Czołgistów, Gajowa, Jaśminowa, Jo-

dłowa, Kosynierów, Kościuszki, Kręta, 
Krucza, Kwiatowa, Okrzei, Puławskiego, 
Reja, Rembertowska, Saperów, Sasanki, 
Sikorskiego, Sosnowa, Spacerowa, Stef-
czyka, Świerkowa, Tulipanowa, Wronia, 

Zieleniecka. 

ul. Chopina, Kołłątaja, Ks. Skorupki, 
Legionów, Łodygowa, Matejki, Orla, 

Piłsudskiego, Poniatowskiego, Targowa, 
Traugutta, Warszawska, Wąska, Wiosen-

na, Zaciszna.

ul. Bartosza, Błękitna, Bociania, Bruko-
wa, Ceglana, Dolna, Fidlera, Harcerska, 

Jesienna, Jeziorna, Kamienna, Kossaka, 
Krzywa, Lotnicza, Łabędzia, Łagodna, 

Mała, Morcinka, Obrońców, Olszewskie-
go, Rómmla, Rybna, Skowronka, Skrajna, 
Słowicza, Sokola, Staszica, Szczęśliwa, 

Szkolna, Westerplatte, Wspólna, Zielona, 
Zimna, Zycha, Żabia, Żurawia.

"

Ząbki
ul. 17 Stycznia, 3 Maja, Asnyka, Ciso-
wa, Dębowa, Gdyńska, Klonowa, Ko-
lejowa, Krótka, Langiewicza, Lipowa, 
Modrzewiowa, Moniuszki, Norwida, 

Okrężna, Orzeszkowej, Paderewskie-
go, Prusa, Sienkiewicza, Sióstr Bien-

darzewskich, Słoneczna, Słowackiego, 
Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, 

Wyzwolenia

 

ul. Bema, Chabrowa, Chłopickiego, 
Dąbrowskiego, Łąkowa, Mickiewicza, 
Niepodległości, Nowa, Parkowa, Se-

zamkowa, Sowińskiego, Torfowa, We-
soła, Wysockiego.

ul. Batorego, Bortnowskiego, Brzo-
zowa, Budkiewicza, Gen. Hallera, 

Gwiaździsta, I Brygady, Jana Pawła 
II, Klamrowa, Kombatantów, Mokra, 
Na Bagnie, Ogrodowa, Piastowska, 

Pogodna, Polna, Składkowskiego, Sło-
wiańska, Sosnkowskiego, Starzyńskie-

go, Wilcza, Wiśniowa, Wolności.

ul. 11 Listopada, Gałczyńskiego, Gór-
nośląska, Konopnickiej, Leszyckiego, 
Lisa Kuli, Piaskowa, Rychlińskiego, 
Sobieskiego, Stwosza, Tetmajera, 

Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Żeromskiego.

ul. Cicha, Drewnicka, Graniczna, Ko-
chanowskiego, Ks. Kuleszy, Leśna, 
Narutowicza, Popiełuszki, Prosta, 

Skargi, Spokojna, Szpitalna, Wigury, 
Zakopiańska, Żwirki.

 

ul. Andersena, Baczyńskiego, Baśniowa, 
Chełmońskiego, Herberta, Kościelna, 

Krasickiego, Malczewskiego, Mazowiec-
ka, Miła, Podleśna, Powstańców, Złota.

ul. Akacjowa, Bratnia, Dzika, Jagiel-
lońska, Jasna, Kaszubska, Kopernika, 

Gen. Maczka, Reymonta, Różana, 
Szwoleżerów, Tęczowa, Ułańska, 

Wybickiego.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych (pojemnik) oraz 
odpadów biodegradowalnych (zielonych) 

ODPADY  ZMIESZANE (pojemnik); ODPADY  ZIELONE I BIODEGRADOWALNE (worek brązowy)  

Uprzejmie informujemy, iż w dniu odbioru 
pojemnik, zawiązany worek należy ustawić 

w miejscach łatwo dostępnych dla podmiotu 
odbierającego odpady do godziny 7:00. Nie 
przygotowanie pojemnika skutkować będzie 

nie zabraniem odpadów bez prawa do wnosze-
nia reklamacji!!!!

W celu zgłaszania „reklamacji” w tym nieode-
brania z nieruchomości odpadów zgodnie z 

harmonogramem prosimy o kontakt z Miejskim 
Zakładem Oczyszczania w Wołominie 

Sp. z o. o pod numerem telefonu  608-141-445
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Bezpieczny Przedszkolak - spotkanie w Ząbkach 
z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej

10.2013 r. do Niepubliczne-
go Przedszkola „Bezpieczny 

Przedszkolak” w Ząbkach przyjechała po-
pularna sędzia Anna Maria Wesołowska. 
Na tę okoliczność  wszystkie dziewczynki 
ubrały piękne sukienki, a chłopcy koszule 
z kołnierzykiem.  Panie przygotowały dla 

dzieci specjalne kokardy, aby podkreślić to niezwykłe wydarzenie. 
Dzieci długo przygotowywały się do występu na to spotkanie. 
Uczyły się piosenek, wierszyków i układów tanecznych. 

Dzieci bardzo miło były zaskoczone, gdy okazało się, że to 
ta sama pani, która występuje w telewizji. Aktywnie brały udział 
w ciekawej dyskusji. Znały odpowiedź nawet na niektóre pyta-
nia zadawane przez p. Annę Marię Wesołowską. Jeden z przed-

szkolaków traf-
nie odgadnął, że  
prawdziwy sędzia 
dużo gwiżdże. Ale 
okazało się, że 
nie o takiego sę-
dzię chodzi. Pani 
sędzia wyjaśniła 
dzieciom, że  wy- 
mierza karę tym 
osobom, które 
są niegrzeczne. 
Zaproszony gość 
nauczył dzieci 

specjalnej sztuczki. Gdy będą chciały zabrać komuś zabawkę 
lub kogoś uderzyć mają policzyć w myślach do trzech i wtedy 
niegrzeczne myśli od nich odejdą. Dowiedziały się również wielu 

innych ciekawych rzeczy. Na przykład takich, aby z nikim obcym 
nie szukać kota, gdy ucieknie do lasu. To była bardzo miła poga-
wędka oraz ciekawe doświadczenie dla dzieci.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach odbyło się spotkanie 
p. Anny Marii Wesołowskiej z rodzicami dzieci i młodzieży zorga-
nizowane przez Przedszkole „Bezpieczny Przedszkolak”. Temat 
spotkania „Bezpieczna placówka oświatowa-rola rodzica i na-
uczycieli” obejmował zagadnienia przede wszystkim w aspekcie 
prawnym, ale również psychologicznym. Głównym celem spo-
tkania było  uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci oraz 
zwrócenia uwagi rodziców na zjawiska będące zagrożeniem dla 
dzieci i młodzieży. Pani Sędzia zwróciła uwagę na grooming- 
zjawisko uwodzenia dzieci on-line, zbyt wczesne rozpoczynanie 
życia seksualnego, jak również coraz bardziej powszechne zja-
wisko cyberprzemocy występującej głównie z użyciem Internetu 
oraz telefonu komórkowego. Omówione zagadnienia stanowiły 
prawdziwe przykłady z życia wzięte. W końcowej części spotka-
nia odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Ząbki 
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.

Diana Borowska-Ogrodnik
psycholog

Hydraulika, 
wod – kan,

gaz, c.o., piece

Usługi 
kominiarskie, 

z uprawnieniami

tel.:  
696-321-228 

dorośli i dzieci

Ząbki, 
ul. Powstańców 26

(wejście obok poczty)

tel. (22) 379-33-88

Ceny konkurencyjne

GABINET 
STOMATOLOGICZNY
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- Jolanta Gałecka - nauczyciel przyrody Szkoły Podstawowej Nr 3.
Dzięki takim nauczycielom szkoła staje się kuźnią myśli 

i miejscem kształtowania ludzi otwartych na wartości ogólnoludz-
kie. Stara się kontynuować wartości światopoglądowe i etyczne 
wszczepiane dzieciom i młodzieży zgodnie z wielowiekową tra-

dycją kultury naszego narodu. I jeśli nawet praca nauczyciela 
bywa czasem niedoceniana to trzeba pamiętać, że dla dobrego 
pedagoga radością jest to, że „Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie.”

Joanna Wysocka

E D U K A C J A

dokończenie ze str. 1

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

KP-5 oraz KP-7
tel. 509-136-967

888-424-715
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CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
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PRG
USŁUGI 

GEODEZYJNE
l  TYCZENIA 
l  PODZIAŁY

l  MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

l  INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl

www.prg1.waw.pl

W

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24

www.bodyfan.info
v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

Mistrz Świata w Kulturystyce

Piłsudskiego jak nowa
łaśnie zakończyła się modernizacja ważnego odcinka ul. Piłsudskiego. Ponad 
800 – metrowy fragment na odc. Warszawska – Andersena został komplekso-

wo wyremontowany. Wymieniona została nawierzchnia chodników oraz jezdni, wcze-
śniej droga została odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Poważnym utrudnieniem przy tej modernizacji był fakt, że to najbardziej ruchliwa droga powiatowa 
w Ząbkach. Wykonanie nawet najmniejszej punktowej naprawy jezdni lub ingerencja w infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w pasie drogowym zawsze prowadziła do poważnych utrudnień. Wykonanie 
zatem niemal kilometrowego odcinka bez większych zakłóceń w ruchu zasługuje na uznanie.

- Cieszę się, że po wielu latach apelowania do władz powiatu  udało się  wyremontować dość spory 
odcinek ul. Piłsudskiego. Zdajemy sobie sprawę, że pod względem logistycznym było to stosunkowo 
trudne przedsięwzięcie. Tym bardziej chciałbym podziękować staroście Piotrowi Uścińskiemu i ząbkow-
skim radnym powiatowym za zaangażowanie i pozytywną decyzję w tej sprawie – komentuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Modernizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony Miasta. Została ona zrealizowana 
w ramach porozumienia między Starostwem Powiatu Wołomińskiego a Urzędem Miasta Ząbki, zgodnie 
z którym Miasto zakupiło i przekazało kostkę brukową na wykonanie chodników. Pozostałą część robót 
została w gestii powiatu, jako inwestora i administratora tej drogi. 

 red.    
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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: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) 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 - laryngolog 
502-315-952

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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L A T O  W  M I E Ś C I E

Lato w Mieście na sportowo

W piątek, 30 sierpnia 2013 r. zakończyła się akcja „Lato w mieście na sportowo 2013”, organizowana 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Akcja trwała przez 3 tygodnie, a rozpoczęła się  

12 sierpnia. 

Codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 opieką objętych było pra-
wie 40 ząbkowskich dzieci, które spędzały wakacje w naszym 
mieście. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek przez cały okres trwania 
akcji wyświetlało filmy dla najmłodszych. TPZ przeprowadziło 
również wśród uczestników akcji prezentację na temat Ząbek 
połączoną z mini-quizem z nagrodami. Wśród atrakcji, z których 
korzystali młodzi mieszkańcy można wymienić zajęcia na: pływal-
ni, hali sportowej, kręgielni, gry i zabawy na obiektach M.O.S.iR. 
Oprócz zajęć typowo sportowych dzieci odwiedziły również  war-
szawski ogród zoologiczny, salę zabaw Kolorado, miasteczko 
rekreacji Pepeland w Dziekanowie Nowym. 

W ostatnim tygodniu wakacji odbyły się dwie bardzo ciekawe 
wycieczki.  W czasie pierwszej dzieci zwiedziły Stadion Narodo-
wy, który był jedną z głównych aren ostatnich Mistrzostw Europy 
Euro 2012. W kolejnej dzieci mogły zapoznać się z różnymi za-
gadnieniami naukowymi z zakresu astronomii, chemii czy fizyki 
przekazanymi w przystępny dla każdego sposób, które proponuje 
Centrum Nauki Kopernik. Łącznie w akcji zorganizowanej przez 
M.O.S.iR. uczestniczyło prawie 60 dzieci.

CO SŁYCHAĆ
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

KP-5 oraz KP-7
tel. 509-136-967

888-424-715

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki

ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

MEBLE B.R.W.
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
DOSTAWA 4 DNI
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -

Od 2 września obowiązuje nowy 
rozkład ząbkowskich linii lokalnych

Zmiany dotyczą godzin odjazdów autobusów linii Ząbki-1 i Ząbki-2 w dni robocze - dostosowano 
je do zmienionych rozkładów SKM i Kolei Mazowieckich, aby możliwe były wygodne przesiadki. Po 
zakończeniu remontu mostu na linii średnicowej sytuacja z dojazdami z Ząbek do centrum Warsza-
wy z  przesiadką na pociąg w Rembertowie powinna wrócić  do normy. Jeszcze do 9 września będą 
niewielkie utrudnienia (tymczasowy rozkład linii  SKM-S2 ), bo z powodu usuwania skutków awarii w 
tunelu na lotnisko pociągi będą kończyć bieg wcześniej na przystanku PKP Służewiec. 

Nowe rozkłady będą obowiązywać do ogłoszenia zmiany. Obok zamieszczamy aktualne rozkła-
dy jazdy.

UM Ząbki

Ząbkovia Ząbki 
– Wilga Garwolin 
W najbliższą sobotę (31 sierpnia 2013 

roku) o godz.11.00 na bocznym boisku Sta-
dionu Miejskiego w Ząbkach  drużyna UKS Ząbkovia Ząbki roze-
gra pierwsze spotkanie w III lidze kobiet w charakterze gospoda-
rza (gramy z GKS Wilga Garwolin). 

Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym dziewczętom.

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu dotyczącym rokowań 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działki: nr 2/45 i 

nr 2/47 z obrębu 0038, 03-14 o łącznej pow. 
0,1037 ha, położonej w Ząbkach przy ul. 

Kwiatowej róg ul. Władysława Sikorskiego, objętej księgą 
wieczystą Nr WA1W/00032062/7.

Rokowania odbędą się dnia 22.10.2013 r. (wtorek) o godz. 1100 w 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 
10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 630 000 zł

- zawiera obowiązujący podatek VAT.
Wysokość zaliczki: 63 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki do 
dnia 17.10.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i 
Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy 
się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przezna-
czonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od cen-
trum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja 
autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 
do 748 w godzinach pracy urzędu.

"

Zaprasza 

na Finał Województwa Mazowieckiego  
w kategorii +35 

Turnieju Orlik Polska 
- Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika 

Termin: 01.09.2013 
Miejsce: Boisk „Orlik” przy  

Szkole Podstawowej nr 2 ul. Batorego 11 

Rozpoczęcie turnieju: godzina 15.00 
 
 

ZAPRASZAMY!!! 
 
 

Więcej informacji o Turnieju na: 
www.orlikpolska.pl 

oraz na www.mosir-zabki.pl

WYDARZENIACO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak

lodówki, pralki,

zmywarki,

kuchnie gazowe

i elektryczne,

płyty grzewcze, okapy

504 070 258
www.agd−naprawy.pl

Ponieważ rok 2011 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Ro−
kiem Lasów, podjętymi działaniami włączono się w obchody, jak również w
akcję sprzątania świata. Akcja miała na celu neutralizację śladu klimatycz−
nego (głównie emisji dwutlenku węgla), który wytworzył się podczas orga−
nizacji wybranych ubiegłorocznych wydarzeń FOB−u. Uczestnicy chcieli w

ten sposób zrekompensować powstałe w przyrodzie straty. Ząbki przy tej
okazji zyskały zielony zakątek 40 brzóz oraz posprzątany teren spacerowy
pobliskiego lasu.

W piątkowym wydarzeniu udział brały władze samorządowe Ząbek. Pierw−
sze drzewko, dając przykład, posadził Burmistrz Miasta Robert Perkowski

Akcja sadzenia drzew w Z¹bkach
Fundacja Aeris Futuro, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Urz¹d Miasta w Z¹bkach byli organizatorami
akcji integracyjno - ekologicznej, która odby³a siê 22 lipca. Na rondzie przy ul. Gajowej w Z¹bkach zebra³a
siê grupa ok. 40 osób z ww. organizacji i instytucji a tak¿e spo³ecznoœci lokalnej, aby zasadziæ brzozy.

przy pomocy swojego zastępcy Artura Murawskiego oraz przy wsparciu
forum i fundacji.

Inicjatywa dała możliwość wspólnego działania na rzecz środowiska i
lokalnej społeczności . Umożliwiła tym samym, przełożenie założeń odpo−
wiedzialnego biznesu na praktykę. a także stała się doskonałą okazją do
spotkania w nieformalnych warunkach. z przedstawicielami FOB−u, firma−
mi partnerskimi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem lokal−
nym Ząbek.

Obchody Dnia Nauczyciela na ogół miały podobny scena-
riusz. Uczniowie nie mieli zajęć dydaktycznych, za to przygoto-
wali dla swoich pedagogów programy artystyczne, laurki, wier-
sze. Były nawet pokazy mody nauczycielskiej.

W uroczystościach wzięli udział emerytowani nauczycie-
le, dyrekcje szkół, władze miasta, radni miejscy, nauczyciele 

oraz młodzież, która dziękowała wychowawcom za serce, czas  
i wkład włożony w ich edukację.

Burmistrz oraz dyrektorzy placówek składali podziękowania 
wszystkim nauczycielom za kształtowanie sposobu patrzenia na 
świat, umiejętność patrzenia na rzeczywistość oczami młodego 
człowieka, niesienie pomocy dzieciom i młodzieży na różnych 

płaszczyznach i życzyli, aby ich praca przynosiła coraz lepsze 
efekty, dawała satysfakcję a także radość z wykonywanej pracy. 
Dzień ten tonął w kwiatach, a nagrody specjalne otrzymali:
- Ewa Stolarska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły 

Podstawowej Nr 1,
- Jolanta Tomczuk- nauczyciel języka polskiego Szkoły Podsta-

wowej Nr 2,
- Alicja Rutkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły 

Podstawowej Nr 2,
- Anna Małgorzata Sokołowska - nauczyciel edukacji wczesnosz-

kolnej Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Agnieszka Kędziora - nauczyciel języka angielskiego Szkoły 

Podstawowej Nr 3,

Najpiękniejszy zawód świata
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Święto Komisji Edukacji Narodowej w ZPSzK 

października to niezwykłe uroczysty dzień w każdej szkole. To Święto Edukacji, a zatem przede wszyst-
kim nauczycieli i pracowników administracji, ale także uczniów. W Zespole Publicznych Szkół Katolic-

kich w Ząbkach był to dzień wyjątkowy.

Podczas porannej Mszy świętej 
ksiądz kanonik Andrzej Kopczyński 
mówił o odbudowywaniu autorytetu 
nauczyciela i o konieczności przy-
wrócenia mu należnej rangi. Po ce-
remonii nauczyciele zostali obdaro-
wani kwiatami i cała szkoła udała się 
na uroczystość pasowania nowych 
uczniów. Tradycja pasowania nawią-
zuje do średniowiecznego zwyczaju 
pasowania na rycerza. Oto bowiem 
pierwszoroczniacy w szkolnych mun-
durkach niczym niegdyś giermkowie 
zostają włączeni w poczet rycerzy-
-uczniów. Stawia to przed nimi szereg 
trudnych wyzwań, ale daje również 
poczucie przynależności do elitarnej 
grupy. Podczas ceremonii obecni byli 
szanowni goście – ksiądz kanonik 
Andrzej Kopczyński, siostra dyrektor 

Agnieszka Maria Chra-
pek oraz burmistrz miasta 
Ząbki, pan Robert Per-
kowski. Tradycyjnie już, za 
sprawą ogromnego ołów-
ka, młodzi adepci Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
zostali włączeni do gro-
na uczniów. Na koniec na 
uczniów 1 klasy gimna-
zjum czekała niespodzian-
ka – uczniowie klas trze-
cich przygotowali dla nich 
otrzęsiny. 

A.Werschner
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aszą wspólną rolą jest edukacja dzieci w zakre-
sie podstawowej wiedzy na temat przepisów ru-

chu drogowego. To, w jaki sposób będą one korzystać 
z dróg w przyszłości zależy więc także od nas samych.

Najczęstszą  przyczyną wypadków z udziałem dzieci jako 
pieszych jest nagłe wtargnięcie na jezdnię, wychodzenie spoza 
pojazdu, przebieganie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. 
Dzieci często obarcza się winą za spowodowanie wypadku. War-
to jednak pamiętać, że błędy popełniane przez najmłodszych 
wynikają z etapu ich rozwoju. Młodsze dzieci nie są w stanie po-
dzielić swojej uwagi, koncentrują się tylko na jednej czynności, 
rozmowie albo zabawie i nie rozumieją zagrożeń występujących 
w ruchu drogowym. Mimo, że znają niektóre zasady ruchu, nie 
stosują ich na drodze oraz mają duże trudności ze zlokalizowa-
niem źródła dźwięku, oceny odległości i prędkości.

Wymiana młodzieżowa  
z Gimnazjum w Haren (Niemcy)

dniach od 22 do 27  września przebywała u nas w ramach rozpoczętej wymiany młodzieżowej grupa 
uczniów z Gimnazjum w Haren. Wizyta młodych ludzi z Niemiec w naszym mieście była skutkiem za-

wartego w czerwcu tego roku porozumienia pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach 
a Gymnasium Haren. 

E D U K A C J A

W
W wymianie udział wzięło po dziesięć osób z każdej strony. Parę 

tygodni wcześniej młodzież, wykorzystując dostępne techniki infor-
matyczne, nawiązała ze sobą kontakty mailowe oraz na facebooku.  
W niedzielę, 22 września młodzież naszego gimnazjum biorąca 
udział w wymianie wraz z dyrektorem szkoły p. Karolem Małolep-
szym i opiekunem p. Pawłem Przybylskim powitała gości z Niemiec 
na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Następnie goście 
zostali zabrani do domów, gdzie wraz z rodzinami z Polski spędzili 
wspólny wieczór. 

Od poniedziałku, 23 września uczniowie z obydwu krajów wraz 
z opiekunami byli zakwaterowani w Pallotyńskim Centrum Animacji 
Misyjnej w Konstancinie. Tego samego dnia uczestnicy wymiany 
zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum wywarło 

zarówno na naszych gościach, jak i naszej grupie młodzieży bar-
dzo duże wrażenie. W godzinach popołudniowych nauczyciele ję-
zyka niemieckiego z naszego gimnazjum przeprowadzili liczne gry 
i zabawy integracyjne w celu lepszego, wzajemnego poznania się 
młodzieży. We wtorek obydwie grupy wspólnie z przewodnikiem 
zwiedziły Warszawę. W programie zwiedzania był najpierw Wila-
nów, a następnie Łazienki, Pałac Kultury i Nauki oraz Starówka 
warszawska. W godzinach popołudniowych, tak jak w poniedziałek, 
przeprowadzono gry i zabawy integracyjne. Natomiast w środę oby-
dwie grupy udały się do Centrum Nauki “Kopernik”. Bardzo duże 
wrażenie na naszych gościach wywarły przeprowadzane tam przez 
animatorów liczne doświadczenia z dziedziny nauk matematycz-
nych, fizycznych i przyrodniczych. Każdy z uczestników mógł sam 
wziąć udział w przeprowadzanych tam doświadczeniach. W czwar-
tek udaliśmy się autokarem do oczyszczalni ścieków “Czajka” na 
Białołęce. Na ponad 53ha obszarze znajduje się jedna z najnowo-
cześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce. Zwiedzając z prze-
wodnikiem ten olbrzymi obiekt dowiedzieliśmy się, w jaki sposób 
przyjmowane są ścieki nie tylko  z całej Warszawy ale i z okolicznych 
miejscowości oraz co dalej dzieje się z oczyszczonymi odpadami. 
Była to bardzo pouczająca lekcja ekologii. Potem pojechaliśmy do 
naszego gimnazjum. Uczniowie z Niemiec mogli naocznie przeko-
nać się, jak funkcjonuje wprowadzony od paru lat przez dyrektora 
p. Karola Małolepszego dziennik elektroniczny. Młodzież z Niemiec 
wzięła udział w teście przygotowanym przez nauczycieli języka nie-
mieckiego  sprawdzającym ich wiedzę o Polsce przeprowadzonym 
na platformie moodle. Następnie obydwie grupy wykonywały pla-
katy, na których trzeba było przedstawić elementy, z jakimi kojarzą 
nam się obydwa kraje.  

W międzyczasie opiekunowie z gimnazjum z Haren spotkali się 
w gabinecie dyrektora szkoły z zastępcą Burmistrza Ząbek p. Artu-
rem Murawskim. Omówiono dotychczasowy przebieg wymiany oraz 
całą historię, jak do tego spotkania doszło. Po tym krótkim spotkaniu 
wraz z zastępcą Burmistrza Ząbek delegacja z Niemiec udała się do 
pobliskiego przedszkola, gdzie mogła podziwiać przepiękny, funk-
cjonalny obiekt dla dzieci wybudowany z inicjatywy władz lokalnych 
przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej. Po kolejnym 
dniu pełnym wrażeń udaliśmy się na nocleg do Konstancina.  Tam 
wraz z dyrektorem naszego gimnazjum dokonaliśmy wspólnie z go-
śćmi ewaluacji przeprowadzonego projektu. Obydwie strony przyję-
ły założenia dotyczące dalszej współpracy. Kontakty młodzieżowe 
pomiędzy obydwiema szkołami będą miały miejsce każdego roku. 
Wizyta naszych uczniów w Haren będzie miała miejsce w czerwcu 
2014r. Obydwaj dyrektorzy byli  zdania, że takie spotkania młodzie-
ży przyczyniają się do lepszego wzajemnego porozumienia oraz do 
zacierania stereotypów. W piątek przed południem pożegnaliśmy 
na lotnisku warszawskim grupę młodzieży z Haren wraz z opieku-
nami. Wymiana mogła dojść do skutku dzięki dofinansowaniu  ze 
strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wkładu własnego 
uczestników oraz dofinansowaniu organu prowadzącego szkołę.      

Paweł Przybylski 

N
O bezpieczeństwie          drogowym
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Szkolny Dzień Języków Obcych
dniu 25. września 2013 roku odbył się w naszej placówce po raz kolejny Szkolny Dzień Języków Obcych. 
Towarzyszył mu konkurs, w którym wzięli udział uczniowie klas 4-6. Ich zadaniem było przygotowanie 

dekoracji swojej klasy. Mogła to być gazetka lub inna prezentacja umieszczona w klasie. 
Wyniki pracy uczniów oceniało jury, w skład którego wchodziły 

panie: Małgorzata Woźnica, Beata Bieniak oraz Anna Walendzik. 

Jury obejrzało uważnie wszystkie udekorowane sale i oceniło 
prace. Pod uwagę brana była pomysłowość, zawartość meryto-
ryczna i estetyka wykonania. Jury przyznawało punkty od 1 do 5 
(1 punkt stanowił najniższą, a 5 punktów najwyższą przyznaną 
ocenę). 

W

Pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów u wszystkich 
członków jury zdobyła klasa 4e, która przygotowała dekorację na 
temat kraju anglojęzycznego – Irlandii. 

Drugie miejsce przypadło klasie 4d z dekoracją na temat Indii. 
Zaś trzecie miejsce zajęła klasa 5a przygotowując gazetkę na 

temat landu niemieckojęzycznego – Baden – Württemberg. Jury 
postanowiło przyznać trzy wyróżnienia dla klas: 4a, 6c oraz 6e. 

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie oraz gratulujemy 
pomysłowości i humoru.

Nauczyciele języków obcych w SP2

 Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych najmłodszych, 
1 października 2013r. zorganizowałyśmy spotkanie dla dzieci 
oddziałów przedszkolnych naszej szkoły z policjantami Sek-
cji Profilaktyki Społecznej WRD KSP. Przypomnieli oni zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznych zabaw 
dzieci. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną  pt. „BEZ-
PIECZNA DROGA Z RADAMI SPONGEBOBA”, która pokazy-
wała dziecko w różnych sytuacjach, jako: rowerzystę, pasażera 
samochodu, pieszego. Podczas oglądania dzieci odpowiadały na 
pytania dotyczące scenek prezentacji, które zadawał im ulubiony 
bohater. Nagrodą za wszystkie poprawne odpowiedzi, a trzeba 
zaznaczyć, że wszystkie klasy odpowiedziały poprawnie, była 
świetna zabawa taneczna przy piosence w wykonaniu Piotra Ku-
pichy z prezentacji poprowadzona przez naszych gości.  

Spotkanie we wszystkich oddziałach przebiegło w miłej i przy-
jaznej atmosferze, było świetną zabawą i utrwaleniem tak waż-
nych dla wszystkich zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
oraz ogólnych zasad bezpiecznych zabaw. W ramach podzię-
kowań dzieci zaśpiewały gościom piosenkę „Kolorowe światła” 
i  „W drodze do szkoły”.

Musimy pamiętać o tym, że w wychowaniu komunikacyjnym 
najmłodszych najcenniejsze jest codzienne poprawne postępo-
wanie dorosłych na drodze i przekazywanie właściwych przykła-
dów zachowania. Nie wybierajmy niebezpiecznych, krótszych 
dróg dojścia dzieci do szkoły, unikajmy, dowożąc dzieci do szkół, 
wysadzania ich bezpośrednio na jezdnię z zatrzymaniem pojaz-
du na pasie ruchu i przy odbywającym się ruchu innych pojaz-
dów oraz odbierania dzieci ze szkół, które wybiegają z budynku 
szkoły na ulicę  i przebiegają przez jezdnię wprost do rodziców 
czekających na nich w samochodzie.

Pamiętajmy, że we wczesnym etapie rozwoju dzieci uczą się 
zachowań poprzez naśladowanie dorosłych, dlatego zawsze da-
wajmy dobre przykłady naszym pociechom. 

  Jolanta Stosio

O bezpieczeństwie          drogowym
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Świadkami tego wydarzenia byli: dyrekcja szkoły a także 
zaproszeni goście: burmistrz p. Robert Perkowski i zastępca 

burmistrza Ząbek p. Artur Murawski, przewodniczący 
Rady Miasta p. Wojciech Gut, przedstawiciel Refe-
ratu Oświaty p. Grażyna Wojciechowska, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych szkół i placówek, przewodnicząca 
Rady Rodziców p. Agnieszka Lorentz  oraz rodzice 
uczniów.

Uroczystość odbyła się w dwóch turach: o godz. 
15.30 ślubowanie złożyły klasy: 1a, 1b i 1e o godz. 
17.00 – klasy I 1c, 1d i 1f.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu 
hymnu narodowego i hymnu szkoły, nastąpił najważ-
niejszy punkt programu – ślubowanie pierwszoklasi-
stów. Słowa przysięgi w ustach sześcio- i siedmiolat-
ków brzmiały niezwykle poważnie i uroczyście. Przy-
rzekali pilnie się uczyć, być dobrymi uczniami, kolegami i Pola-
kami. Ich rodzice również złożyli obietnice wspierania swoich 
pociech w szkolnym życiu. Jak co roku złożone zostały kwiaty 
pod tablicą patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Następnie 
każde dziecko zostało pasowane przez wychowawczynię na 
ucznia wielkim „magicznym” ołówkiem. I od tej pory poszerzył 
się krąg „braci uczniowskiej” o 140 nowych, „prawdziwych” 
uczniów.

Po oficjalnej ceremonii, uczniowie klas: I d i I e zaprezento-
wali to, czego nauczyli się przez krótki czas pobytu w szkole. 
Z ogromnym zaangażowaniem, ale i tremą recytowali wiersze 
i śpiewali piosenki, chcąc udowodnić wszystkim zebranym, że 
zasługują na miano pełnoprawnych członków społeczności 
szkolnej. Zaproszeni rodzice ze wzruszeniem i dumą oklaski-
wali swoje dzieci i uwieczniali na zdjęciach. 

Na koniec uroczystości wraz z życzeniami wielu sukcesów 
w edukacji szkolnej dyrektor szkoły p. Irena Małyszczuk wręczy-
ła dzieciom legitymacje, burmistrz Robert Perkowski kolorowe 
ołówki, a przewodnicząca Rady Rodziców słodkie upominki. 

Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia wykonane zostały zdję-
cia pod tablicą patrona. 

Dalsze uroczystości odbywały się już w salach lekcyjnych. 
A tam… następna niespodzianka – pyszny, słodki poczęstunek 

przygotowany przez rodziców oraz pamiątkowe dyplomy wrę-
czone przez wychowawców. 

Oj, to było świętowanie!
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień 

w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką 
oraz radosnych spotkań z nauczycielami i rówieśnikami. 

 Małgorzata Sergej – wych. kl. Id
Elżbieta Żochowska – wych . kl. Ie

E D U K A C J A / K U L T U R A

3
Ślubowanie „dzieci od Kochanowskiego”

X 2013 r. to dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach niezwykła data. 
Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych, do którego dzieci przygotowywały 

się pod okiem wychowawczyń już od początku roku szkolnego.          

Patriotyczny listopad
ielkimi krokami zbliża się listopad i obchody święta odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Z tej okazji nasza Orkiestra włączyła do swojego repertuaru kilka utworów patriotycz-

nych, by móc zaprezentować je publiczności oraz godnie uczcić obchody tak ważnego dla nas 
wszystkich święta.

Przez cały listopad wszystkie wtorkowe próby zespołu 
są otwarte dla publiczności. W ich trakcie będzie można 
posłuchać między innymi właśnie utworów patriotycznych, 
ale również przyjrzeć się pracy zespołu, a nawet samemu 
spróbować swoich sił we wspólnym muzykowaniu (to pro-
pozycja skierowana głównie do osób już grających). Dla 
pierwszych czterech osób, które przyjdą i zdecydują się 
rozpocząć swoją przygodę z muzyką w szeregach orkie-

stry czekają, by nauczyć się na nich grać, trzy klarnety 
i trąbka. 

Terminy listopadowych prób, w których można uczest-
niczyć odbędą się w dniach: 5, 12, 19, 26  godz. 19.00-
20.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca, 
ul. Kościelna 2.

Orkiestra zaprasza.

W
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Ząbkovia wzięła wszystko

środę, 16 października 2013 roku  drużyna UKS Ząbkovia Ząbki wygrała Turniej Eliminacji Mistrzostw 
Polski Juniorek Młodszych w Radomiu.

Turniej zorganizował Klub Zamłynie ZA Kombud SA Radom. 
Mecze rozgrywane były na boisku XI LO przy ul. 11 Listopada 
27.

W pierwszym meczu nasze dziewczęta zmierzyły się z dru-
żyną AZS UW. Pomimo optycznej przewagi zawodniczki Ząbko-
vii nie potrafiły pokonać bramkarki przeciwniczek, które trzy razy 
szybkimi kontrami “postraszyły” nasz zespół. Mecz zakończył 
się bezbramkowym remisem.

AZS UW - UKS Ząbkovia Ząbki 0:0

W drugim spotkaniu naszymi przeciwniczkami była drużyna 
LUKS Sportowa Czwórka Radom. Ten mecz nasze zawodniczki 
zagrały “koncertowo”: już do przerwy prowadziły 3:0 (po dwóch 
celnych strzałach Nikoli Karczewskiej i trafieniu Igi Kowalczyk). 
W tym spotkaniu nasz trener dokonał wszystkich dopuszczo-
nych regulaminem zmian (wymienił siedem zawodniczek) i tylko 
dzięki temu dziewczętom z Radomia na dwie minuty przed koń-
cem spotkania udało się pokonać Anię.

LUKS Sportowa Czwórka Radom - UKS Ząbkovia Ząbki 1:3
 
Ostatni turniejowy pojedynek to mecz z drużyną Zamłynie 

ZA Kombud SA Radom. Już w pierwszej minucie spotkania po 
indywidualnej akcji Nikola Karczewska pokonała bramkarkę z 
Radomia, a w 11 minut później ponownie wpisała się na listę 

strzelczyń. Mecz toczył się pod kontrolą naszych zawodniczek, 
choć trener znów siedem z nich wymienił w drugiej połowie spo-
tkania. W 27 minucie Nikola Karczewska po raz trzeci w tym 
spotkaniu celnie trafiła do bramki radomianek.

Zamłynie ZA Kombud SA Radom - UKS Ząbkovia Ząbki 0:3

Nasze dziewczęta nie tylko wygrały Turniej Eliminacyjny ale 
otrzymały także wszystkie nagrody indywidualne: najlepszą za-
wodniczką została Klaudia Tuszyńska, tytuł najlepszej bramkarki 
trafił do Ani Dobosz, a obchodząca  14-te urodziny Nikola Kar-
czewska (dzięki 5-u bramkom) została Królową Strzelczyń.

 
Turniej w Radomiu pokazał, iż mamy co najmniej cztery za-

wodniczki na poziomie reprezentacji Polski (dwie z nich: Klaudia 
Krawczyk i Klaudia Tuszyńska już były na konsultacjach kadry 
Polski, a kolejne dwie: Nikola Karczewska i Iga Kowalczyk być 
może wkrótce na konsultacje zostaną zaproszone).

Trener Jarosław Dobrowolski po turnieju: 
 
“Jestem bardzo zadowolony, gdyż wszystkie nasze 

dziewczęta wykazały się ogromnymi umiejętnościami i dużą 
dojrzałością nie dając najmniejszych złudzeń przeciwnicz-
kom kto dziś był najlepszy. Jestem przekonany,  że jest tylko 

kwestią czasu, kiedy nasze dziewczęta zagrają w reprezen-
tacji Polski U -17. W chwili obecnej nie boję się powiedzieć, 
iż  przynajmniej cztery z nich aspirują do tego miana. Myślę, 
że nad formą ciągle należy pracować i nie można spoczy-
wać na laurach,  a do życia i przeciwników podchodzić z 
należytym szacunkiem i pokorą. Jeszcze raz gratuluję”. 

Skład UKS Ząbkovia Ząbki: Paulina Bernasiuk, Ania Do-
bosz (bramkarka), Ola Ferens, Natalia Grondkowska, Magda 
Górecka, Weronika Józefowska, Ola Kacprzak, Nikola Karczew-
ska, Iga Kowalczyk (kapitan), Pamela Kowalska, Klaudia Kraw-
czyk, Natalia Królska, Julia Męcik, Ka-
mila Niemyjska,Ania Przasnyska, Do-
minika Stankowska, Paulina Szyszka, 
Klaudia Tuszyńska. 

Trener: Jarosław Dobrowolski.
Drużynie UKS Ząbkovia Ząbki w 

Radomiu towarzyszyła nasza zawod-
niczka Kasia Bilig, która pełniła funk-
cję asystenta trenera.

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 
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Trzy punkty i awans
niedzielę, 20 października 2013 roku, o godz.12.00, na boisku w Mrozach przy ul. Spółdziel-
czej 4 rozegrany został mecz 7 kolejki III Ligi Kobiet pomiędzy AP Orliki Jeruzal i UKS Ząbko-

via Ząbki.
Do tego meczu zespół UKS Ząbkovia Ząbki przystąpił w osła-

bieniu: kontuzje wykluczyły z gry naszą napastniczkę Nikolę, Olę 
Kacprzak i Anię Przasnyską, a przeziębiona Klaudia Krawczyk 
i obolała Magda Górecka mogły zagrać jedynie połowę meczu. 
Nie zdeprymowało to naszych dziewcząt, które od pierwszego 
gwizdka sędziego atakowały bramkę przeciwniczek. Okazja do 
strzelenia gola była już w 4. minucie spotkania, kiedy to strzał 
Klaudii Tuszyńskiej z rzutu wolnego minimalnie minął poprzeczkę 
bramki. Na prowadzenie w 15. minucie meczu nasz zespół wy-
sunęła Paulina Szyszka, która (po indywidualnej akcji) pewnym 
strzałem pokonała bramkarkę z Jeruzala. W dwie minuty później 

w polu karnym naszych przeciwniczek sfaulowana została Iga Ko-
walczyk. Rzut karny precyzyjnie wykonała sama poszkodowana. 
W minutę później w naszym polu karnym sfaulowana została na-
sza bramkarka, co spowodowało przerwę w grze. Wynik meczu 
już do końca spotkania nie uległ zmianie i nasze dziewczęta wy-
wiozły z Mrozów cenne trzy punkty, co pozwoliło nam awansować 
na 4. miejsce w tabeli. Także w tym spotkaniu seniorkom Ząbko-
vii towarzyszyły ich młodsze koleżanki: Ada (rocznik 2003), Ola 
(rocznik 2004) oraz Oliwka (rocznik 2005), 

AP Orliki Jeruzal - UKS Ząbkovia Ząbki 0:2.

Skład UKS Ząbkovia Ząbki: Kasia Bilig (41 - Natalia Grond-
kowska), Ania Dobosz (bramkarka), Magda Górecka (41 - Ewa 
Pluta ), Iga Kowalczyk (41 - Marcysia Jędrych), Klaudia Krawczyk 
(41 - Weronika Józefowska), Natalia Królska (56 - Ola Ferens).
Julia Męcik, Kamila Niemyjska, Dominika Stankowska, Paulina 
Szyszka, Klaudia Tuszyńska.

Trener: Jarosław Dobrowolski.

Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki

W
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O B W I E S Z C Z E N I E 
 Burmistrz Miasta Ząbki, stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

informuje
że dnia 04.10.2013r. przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środo-
wiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 roku, który ma 
określać cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaje i harmonogram działań proekologicz-
nych oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne 
i środki finansowe. 
Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do 
wglądu w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, pokój nr 16. Uwagi i wnioski w powyż-
szej sprawie można składać do Urzędu Miasta Ząbki w terminie od 11 października 2013 r. do 4 
listopada 2013 r., do rozpatrzenia których organem właściwym jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi 
i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ząbkach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

O G Ł O S Z E N I A

Informator teleadresowy
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
tel. 22 5109-700, 702
fax. 22 5109-888
e-mail: um@zabki.pl
strona: www.zabki.pl 

Komisariat Policji
Ząbki ul. Górnośląska 30
tel. 22 781-68-40 lub 22 781-62-57
fax. 22 781-60-70

Straż Miejska
Ząbki ul. Wojska Polskiego 10
tel. / fax. 22 5109-825 /824

Ochotnicza Straż Pożarna 
Ząbki ul. Piłsudskiego 7
tel. 22 781-60-80

Miejska Przychodnia Zdrowia
Ząbki ul. Orla 1
tel. 22 781-60-25; fax. 22 762-93-67
e-mail: 1400177@zoz.org.pl

Nocna i świąteczna pomoc lekarska  
w Ząbkach w zakresie POZ
ul. Powstańców 70a w Ząbkach
tel. 22 100 58 60 lub 61

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Ząbki ul. Piłsudskiego 2
tel. 22 781-68-16 do 18; fax. 22 781-68-16 wew. 257
www.bip.pgk.zabki.pl
e-mail: pgk@pgk.zabki.pl

Nadleśnictwo Drewnica
Ząbki ul. Kolejowa 31
tel./fax. 22 781-62-09, 781-62-50, 781-62-93
www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl
e-mail: n-ctwo.drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ząbki ul. Wojska Polskiego 12
tel. 22 5109-807 do 813, 22 5109-817 do 819
e-mail: ops@zabki.pl   ops-zabki@wp.pl

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie 
Chorych “Drewnica”
Ząbki ul. Rychlińskiego 1
tel. 22 781-62-12,13   22 781-68-43,44
Przychodnia Zdrowia Psychicznego
tel. 22 762-45-47
www.drewnica.pl; e-mail: drewnica@poczta.onet.pl

Miejski Ośrodek Kultury
Ząbki ul. Słowackiego 10
tel. (22) 781-64-30
filia ul. Słowackiego 21; tel. (22) 674-12-68
www.mokzabki.koti.pl
e-mail: mok@mokzabki.koti.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ząbki ul. Słowackiego 21; tel. 22 674-11-64
www.mosir-zabki@com.pl
e-mail: mosir@zabki.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
Ząbki ul. Orla 6 lokal 75; tel. 22 781-62-53 
mbp.zabki@interia.pl
Publiczne Przedszkole nr 1
Ząbki ul. Wyspiańskiego 22; tel. 22 781-61-96

Publiczne Przedszkole nr 2
Ząbki ul. Prusa 3/5; tel. 22 781-62-68

Publiczne Przedszkole nr 3
Ząbki ul. Westerplatte 1/11; tel. 22 762-40-10

Szkoła Podstawowa nr 1
Ząbki ul. Piłsudskiego 35; tel. 22 781-61-93

Szkoła Podstawowa nr 2
Ząbki ul. Batorego 11; tel. 22 781-60-66, 762-05-08

Szkoła Podstawowa nr 3
Ząbki ul. Kościelna 2; tel. 22 487-52-08

Publiczne Gimnazjum  nr 1
Ząbki ul. Harcerska 9; tel. 22 498-62-99

Publiczne Gimnazjum nr 2
Ząbki ul. Batorego 37; tel. 22 799-74-92

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracowni-
kach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ 
informuję się, że w dniach od  03.10.2013 r. do 01.11.2013 r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podle-
gającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach, przy ul. Saperów, 
objętą aktem notarialnym Rep. A.-1137 z dn. 07.04.1964 r. Przedmiotowa nieruchomość sta-
nowi pas gruntu dawniej oznaczony jako ul. Projektowana I (na mapie KEM-Ząb-M-3.13.-1/64), 
obecnie oznaczony jako działka nr 157/10, z obrębu 0037, 03-13, która powstała w wyniku 
podziału działki nr 157/2. Wskazany pas grunt zajęty jest pod część ul. Saperów.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryza-
cyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komi-
sji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 02.08.2013 r. - pok. 21 Urzędu Miasta.

Wywieszono dnia:  03.10.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki informuje o ogłoszeniu drugiego prze-
targu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych, położonych w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia
objętych księgą wieczystą Nr WA1W/00023371/0,

stanowiących własność Gminy Ząbki.
Przetarg odbędzie się dnia 03.12.2013 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Nr 
działki

Obręb Powierzch-
nia (m2)

Godzina prze-
targu

Cena wywoławcza 
(brutto)

Wadium

25/1 0032, 03-08 650 10:00 387 853,- 38 000,-

25/2 0032, 03-08 650

11:00 376 810,- 37 000,-
Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w 

działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej drogę 
wewnętrzną.

25/3 0032, 03-08 885

12:00 434 183,- 43 000,-
Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w 

działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej drogę 
wewnętrzną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 listopada 2013 r. na konto 
urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 
(liczy się data wpływu środków na konto).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie www.
zabki.pl ( w zakładce bip/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.
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Koło Wędkarskie OM PZW Nr 61 w Ząbkach  
w 2014 roku obchodzi 25 lecie swojego powstania 

Ostatnie zawody spinningowe z cyklu  
Grand Prix Kół 61 Ząbki i 23 Zielonka

niedzielę (20.10.2013 r.) odbyły się ostatnie zawody spinningowe z cyklu Grand Prix Kół Wędkarskich 61 Ząbki i 23 
Zielonka. Wyłoniły one najlepszych spinningistów tego sezonu.

godnie z podjętą uchwałą, w związku z inicjatywą wyko-
nania sztandaru związkowego dla naszego Koła Nr 61 

w Ząbkach, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
dobrowolne partycypowanie w formie sponso-
ringu i przekazanie dowolnego datku na koszt 
wykonania „Sztandaru Koła”, szczególnego 
symbolu i nadrzędnej wartości naszego godła 
w oparciu o ustalone procedury i wzorce przez 
Zarząd Główny PZW w Warszawie.

Stosownie, zatem do obowiązujących 
w PZW uregulowań prawnych, w tym uchwały 
Zarządu Głównego PZW w Warszawie określa-
jącej, że nabycie sztandaru nie może zostać sfi-
nansowane ze składek i opłat członków nasze-
go stowarzyszenia, stąd zwracamy się z ape-

lem do różnych współpracujących i sympatyzujących z naszym kołem 
instytucji, podmiotów gospodarczych i osób prywatnych o ewentualne 
wsparcie naszych szczytnych działań, w sprawie wykonania sztanda-
ru ze środków pochodzących od fundatorów. Nadmieniamy, że część 
środków finansowych na ten cel zebraliśmy z dobrowolnych datków 
działaczy i członków naszego koła.

Kwoty pieniężne prosimy przekazywać na konto Koła z dopi-
skiem „SZTANDAR”:

Koło PZW 61 Ząbki Okręg Mazowiecki
nr konta: 16 8006 0000 0008 1979 2004 0001  

… lub u Skarbnika Koła, Sła-
womira Pisarczyka: Sklep Zoolo-
giczno-Wędkarski przy ul. Batore-
go 18a lub pod numerem telefonu 
604-49-39-31.

Informujemy nadto, że każde 
przekazanie na ten dla nas tak bar-
dzo szczytny i wyjątkowy cel kwoty, 
powyżej 500zł zostanie uhonoro-
wane poprzez trwałe umieszczenie 
fundatorów na drzewcu sztandaru w 
postaci tzw. „GWOŹDZI”* z Nazwi-
skiem i Imieniem lub logo Państwa 
firmy z jednoczesnym zaproszeniem 
do udziału w uroczystej ceremonii nadania i poświęcenia sztandaru.

*Każdy, kto chciałby tak szczodrze wesprzeć inicjatywę, proszony 
jest o kontakt ze Skarbnikiem Koła, Sławomirem Pisarczykiem: Sklep 
Zoologiczno-Wędkarski przy ul. Batorego 18a lub pod numerem tele-
fonu 604-49-39-31. Uwaga: Liczba „GWOŹDZI” ograniczona.

Więcej wędkarski informacji na kolowedkarskie.pl

Zawody odbyły się w miejscowości Strzyże nad rzeką Narew. 
Zbiórka miała miejsce w stanicy wędkarskiej Koła PZW Nr 79 Ursus. 
To sprawdzone i godne polecenia miejsce dla głodnych wędkarskich 
doznań.

Na zbiórkę, zaplanowaną tuż po wschodzie słońca stawiło się ok. 
30 osób. Wśród nich, dwóch pretendentów do miana spinningisty se-
zonu 2013, kol. Sławomir Dzięcioł oraz kol. Grzegorz Mazurkiewicz 
(obaj z Koła Nr 61 Ząbki). To oni, po trzech GP szli łeb w łeb w kla-
syfikacji generalnej. Zapowiadała się zacięta walka do ostatniej ryby.

Pogoda sprzyjała. Piękna, jesienna aura, niemal bezchmurne 
niebo i lekki wiatr wydawały się być doskonałymi warunkami do węd-
kowania. Wszystko na to wskazywało, jednak ryby tego dnia ewi-
dentnie nie chciały współpracować z zawodnikami.

Tuż po godzinie 14:00, kiedy to kolejne ekipy zaczęły spływać 
do stanicy okazało się, że większość z nich nie miało do 
mierzenia nawet jednej ryby. Zdarzały się, co prawda 
pojedyncze brania, ale większość z nich okazał się być 
niewymiarowymi rybami, które trzeba było wypuścić do 
wody.

W oczekiwaniu na wyniki zawodów wędkarze, jak 
zwykle mogli liczyć na poczęstunek w postaci obiadu. 
Ta część imprezy, tego dnia była jednak nieco inna niż 
zwykle. Powodem była mała uroczystość związana z 
urodzinami Skarbnika ząbkowskiego Koła, kol. Sławomi-
ra Pisarczyka, który dzień wcześniej skończył 50 lat. Nie 
obyło się bez życzeń i drobnych upominków.

Kiedy sędziowie podliczyli wszystkie punkty, nad-
szedł czas na ogłoszenie wyników. Tego dnia najlepszy-
mi łowcami ryb drapieżnych okazali się być:

- kol. Dariusz Krysik (61)
- kol. Krzysztof Stećko (23)
- kol. Arkadiusz Repiński (23)
Gratulujemy!
Takiego obrotu spraw, nie spodziewał się nikt. Zwy-

cięstwo kol. Dariusza pomieszało plany pretendentów do 
zwycięstwa w cyklu Grand Prix. Rzutem na taśmę, kol. 

Dariusz wpisał się na pierwsze miejsce w klasyfikacji GP!
Ostateczne wyniki Spinningowego Grand Prix Kół Wędkarskich 

23 Zielonka i 61 Ząbki wyglądają następująco:
- kol. Dariusz Krysik (61)
- kol. Sławomir Dzięcioł (61)
- kol. Grzegorz Mazurkiewicz (61).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wynik cieszy tym bardziej, 

że miejsca na pudle przypadły kolegom z Ząbek.
Pomimo, że były to ostatnie zawody spinningowe z cyklu GP, to 

emocje związane z polowaniem na ryby drapieżne jeszcze przed 
nami. Organizatorzy już zapowiedzieli, że niebawem lokalni wędka-
rze będą mogli spróbować swoich sił w Towarzyskich Chodzonych 
Zawodach Spinningowych, które najprawdopodobniej odbędą się na 
Kanale Żerańskim. Impreza ta, będzie oficjalnym zakończeniem se-

zonu. Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy.

Więcej wędkarskich infor-
macji na kolowedkarskie.pl
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