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12.30. Finał zakończył się pokazem sztucz-
nych ogni – wysłaniem światełka do nieba 
o godzinie 20.00. 24.Finał WOŚP poprowadził 

Jan Żelazowski.
Gośćmi wieczoru były kapele: „Re-

dRoom”, „Bostton”, „Dogbite”, które za-
grały na ostro.

Wcześniej odbył się występ Ząb-
kowskiej Orkiestry Dętej oraz uczniów 
z ząbkowskich szkół. 

Podczas imprezy można było po-
tańczyć ze studiem „Fitnes” i „FitPlace” 
oraz zobaczyć pokaz ratownictwa me-
dycznego zorganizowany przez Twój-
Ratownik.pl. 

zbiórki publicznej zostaną prze-
znaczone na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pe-
diatrycznych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki medycznej 
seniorów.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy zagrał w Publicznym Gimnazjum nr 2 
przy ul. Batorego 37 w Ząbkach już od godz. 

Od samego 
rana grupa 50-ciu 
w o l o n t a r i u s z y, 
głównie ząbkow-
skich gimnazjali-

stów, zbierała pieniądze na WOŚP w okoli-
cach marketów i kościołów. Tym razem środki 

zebrane 
podczas 

24. Finał WOŚP w Ząbkach za nami

24. Finał WOŚP w Ząbkach zakończył się 
zebraniem 27 tys. zł, z czego 2 tys. 

zebrano podczas licytacji. Licytowano obrazy, 
lustro z antyczną ramą, torby ozdobione me-
todą decupage, torby firmowe FitPlace oraz 
karnety i wejściówki do FitPlace, kalenda-
rze, gadżety WOŚP oraz lunch z burmistrzem 
i dzień z burmistrzem.

Dokończenie na str. 8

– nabijanie guzików i nap
– ubranka i artykuły do chrztu
– haft komputerowy
– tkaniny

ul. Wojska Polskiego 3

Ząbki

tel. 604-310-406

(naprzeciwko Urzędu Miasta)

Drewno
kominkowe
i opałowe

Opał 
– klocki olchowe

Kominek 
– grab, dąb, brzoza

DOBRA CENA
tel. 602-539-791
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ZIMA W MIEŚCIE 2016 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach 

 
01.02.2016 02.02.2016 03.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 

Godz. 900 - 1600 

 
- Zajęcia sportowe 

(pływalnia, 
kręgle) 

- Obiad 
- Projekcja filmu 

 
 

Godz. 900 - 1600 

 
- Warsztaty Lego 

Inspiracje 
- Zabawa w teatr - 

warsztaty 
- Obiad 
- Zajęcia rękodzieła 

artystycznego 
 

Godz. 900 - 1600 

 
- Konkurs 

plastyczny           
„O czystości wód”  

- Zajęcia sportowe 
(lodowisko) 

- Obiad 

Godz. 900 - 1600 

 
- Warsztaty Lego 

Inspiracje 
- Zabawa w teatr - 

warsztaty 
- Obiad 
- Konkurs 

plastyczny – 
podsumowanie i 
wręczenie nagród 

Godz. 900 - 1600 

 
- Zajęcia sportowe 

(pływalnia, kręgle) 
- Obiad 
- Projekcja filmu 

 

Koszt uczestnictwa – 70 zł/osoba 
 
 

UWAGA!!! 
Zapisy na „Zimę w mieście” 11 stycznia 2016 od godz. 1700, 

tylko po opłaceniu i pisemnym wyrażeniu zgody 
przez rodzica / prawnego opiekuna  

w sekretariacie MOK ul. Słowackiego 10. 
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Zima w Mieście w ząbkowskich szkołachSzanowni Państwo
Rodzice / Opiekunowie Prawni dzieci i mło-
dzieży zamieszkałych na terenie Miasta 
Ząbki,

informujemy, że na terenie Miasta Ząbki 
zorganizowano wypoczynek dzieciom i mło-
dzieży w okresie ferii zimowych od 1 lutego 
2016 r. do 12 lutego 2016 r. w ramach akcji 
„Zima w mieście 2016”.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegó-
łową informację dotyczącą:

1.  adresów placówek, które w okresie od 
1 lutego 2016 r. do 12 lutego 2016 r. (w 
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, 
piątki) będą prowadziły wypoczynek 
dla dzieci i młodzieży w ramach akcji 
„Zima w mieście 2016” na terenie Mia-
sta Ząbki,

2.  terminów prowadzenia wypoczynku 
w ramach ww. akcji przez wymienione 
w tabeli placówki,

3.  stron internetowych placówek, w któ-
rych organizowana jest zima w mie-
ście, na których to stronach znajdują 
się informacje dotyczące: zajęć pro-
wadzonych w poszczególnych dniach 
akcji „Zima w mieście 2016” oraz zapi-
su uczestników.

Nazwa i adres 
organizatora 
wypoczynku

Termin prowadzenia 
wypoczynku 

– w ramach akcji 
„Zima w mieście 2016”

Strony internetowe poszczególnych placówek, na 
których dostępna jest informacja o organizacji zimy 

w mieście 2016

Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Kościelna 2, Ząbki

1 luty 2016 r. do 5 luty 2016 r. http://www.sp3zabki.pl
Na stronie głównej znajduje się informacja „Zima w mieście 
2016” dotycząca programu zajęć oraz zgłoszenia uczestni-
ków.

Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Batorego 11, Ząbki

8 luty 2016 r. do 12 luty 2016 r. www.sp2zabki.idsl.pl
Na stronie głównej znajduje się informacja „Zima w mieście 
2016” dotycząca programu zajęć oraz zgłoszenia uczestni-
ków.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 
ul. Harcerska 9, Ząbki

1 luty 2016 r. do 12 luty 2016 r. www.zabkig1.pl
Na stronie głównej znajduje się informacja „Zima w mieście 
2016” dotycząca programu zajęć oraz zgłoszenia uczestni-
ków.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 
ul. Batorego 37, Ząbki

1 luty 2016 r. do 12 luty 2016 r. www.gim2zabki.waw.pl
Na stronie głównej znajduje się informacja „Zima w mieście 
2016” dotycząca programu zajęć oraz zgłoszenia uczestni-
ków.

Mamy nadzieję, że proponowana dzieciom i młodzieży interesująca oferta zajęć w czasie 
ferii zimowych, urozmaici im spędzanie czasu wolnego w bezpiecznych i przyjaznych wa-
runkach oraz ciepłej atmosferze.
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Potwierdź profil zaufany ePUAP 
w budynku Trybuny Głównej w Ząbkach

Uprzejmie informujemy, że za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji 
miasto Ząbki uruchomiło punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP. 

Punkt znajduje się w budynku Trybuny Głównej „Dolcan Arena” i jest otwarty 
w godzinach pracy Urzędu. Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcze-
śniej założyć konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wnio-
sek o profil zaufany, następnie należy udać się do jednego z punktów po-
twierdzających np. budynek Trybuny Głównej i zatwierdzić założenie profilu. 
Proszę pamiętać, że do potwierdzenia profilu potrzebny jest dowód osobisty 
lub login z rejestracji konta.

Czym jest ePUAP?
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Plat-

forma Usług Administracji Publicznej. Pozwa-
la ona załatwić wiele spraw urzędowych bez 

wychodzenia z domu na stronie epuap.gov.pl.

Co możesz załatwić na platformie ePUAP?
Przez ePUAP możesz załatwić elektronicz-

nie wiele spraw urzędowych. Pamiętaj jednak, 
że aby załatwić sprawę na platformie ePUAP 
urząd musi dać Ci taką możliwość. Sprawdź na 
epuap.gov.pl, jakie sprawy możesz załatwić 
przez internet w wybranym urzędzie.

Jak korzystać z platformy ePUAP?

Aby załatwić sprawę przez internet za 
pomocą platformy ePUAP, musisz mieć profil 
zaufany. Pozwala on potwierdzić Twoją toż-
samość. Chodzi o to, aby nikt przez internet 
nie mógł się pod Ciebie podszyć.

OBYWATEL.GOV.PL korzysta również 
z profilu zaufanego platformy ePUAP. Dzię-

ki temu potwierdzamy, kim jesteś. Dlatego 
często na OBYWATEL.GOV.PL prosimy, żebyś 
zalogował się za pomocą profilu zaufanego 
na platformie ePUAP.

Jak założyć profil zaufany?
•	 Wejdź na stronę ePUAP.
•	 Załóż konto.
•	 Wypełnij wniosek o założenie profilu 

zaufanego.
•	 Znajdź najbliższy urząd, w którym bę-

dziesz mógł potwierdzić profil zaufany 
ePUAP.

•	 Udaj się do wybranego urzędu, żeby 
potwierdzić założenie profilu zaufa-
nego.

Profil zaufany możesz też założyć samo-
dzielnie, jeśli masz bezpieczny podpis elek-
troniczny weryfiko-
wany certyfikatem 
kwalifikowanym. To 
proste:

•	 Wejdź na stro-
nę ePUAP.

•	 Załóż konto.
•	 W y p e ł n i j 

wniosek o za-
łożenie profi-
lu zaufanego.

•	 P o t w i e r d ź 
swoje dane 
za pomocą 
podpisu elek-
tronicznego.
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Więcej zameldoWanych mieszkańcóW, to Więcej inWest ycji

Inwestycje oświatowe priorytetem 
najbliższych lat
Rozmowa z burmistrzem Robertem Perkowskim 

Budżet na 2016 rok został uchwalony niemal jednogłośnie. Z jego zapisów 
wynika, że oświata będzie miała w tym roku priorytetowe znaczenie.... 

Ten projekt na pewno odbiega od tego, 
czego byśmy oczekiwali, ale sytuacja ogólno-
gospodarcza, a tym bardziej sytuacja, w której 
znajdują się Ząbki, czyli gwałtowny przyrost 
liczby mieszkańców, a w związku z tym jesz-
cze bardziej gwałtowny przyrost młodzieży 
w wieku szkolnym nie pozwalają nam myśleć 
o wszystkich obszarach z równie wysokim 
priorytetem. Faktycznie budżet na 2016 r. 
i zapewne przyszłe budżety będą wskazy-
wały jako główną potrzebę inwestycyjną roz-
budowę infrastruktury oświatowej. Takim 
priorytetem jest dokończenie rozpoczętych 
już inwestycji oświatowych. Po rozbudowie 
Szkoły Podstawowej nr 2, kontynuujemy roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 3, która w tej 
chwili jest mocno zaawansowana. Obiekt jest 
już pokryty dachem, jest już ocieplony, rozpo-
częły się prace instalacyjne. W pewnym sensie 
możemy już mówić o rozpoczęciu rozbudowy 
Szkoły Podstawowej nr 1. 

Dlaczego w pewnym sensie rozpoczętej?
Ponieważ dysponujemy już prawomoc-

nym pozwoleniem na budowę, mamy także 
przewidziane środki w budżecie. Na pewno 
niedługo będziemy mieli już wyłonionego 
wykonawcę. Referat inwestycyjny obecnie 
intensywnie pracuje nad tym, abyśmy mieli 
w pełni przygotowaną dokumentacją prze-
targową. Jak tylko będziemy mieli ją skom-
pletowaną, ogłosimy przetarg. 

To jest dla nas priorytet, ale jednocześnie 
wiemy, że to nie wystarczy. Przyrost mło-
dzieży w wieku szkolnym w podstawówkach 
jest tak duży, że od września zeszłego roku 
tylko w pierwszych klasach zostało przyję-
tych ponad 600 dzieci więcej. W szkołach na 
południu Ząbek klasy pierwsze oznaczone są 
już literkami „o”. Boję się pomyśleć, jak będzie 
wyglądała sytuacja w nowym roku szkolnym.

Ale dojdą też nowe sale rozbudowywanych 
szkół, a poza tym są jeszcze kontenery, więc 
powinno być lepiej. 

Będzie lepiej, ale kontenery są rozwią-
zaniem tylko tymczasowym, a tymczasowe 
rozwiązanie tego typu niestety jest drogie 
i odbija się na kosztach bieżących. Najem 
kontenerów to koszt kilkuset tys. zł rocznie. 
Nie ma sensu ponoszenia takich kosztów 
przez dłuższy okres czasu. Było to rozwiązanie 
tymczasowe, buforowe umożliwiające nam 
spięcie budżetu oraz rozpoczęcie i dokończe-

nie rozbudowy szkoły. Wraz z oddaniem do 
użytku rozbudowanej części SP3 te kontenery 
będą musiały zniknąć przy jednej i drugiej 
szkole.

Dlaczego?
Przy SP1 formalnie są one powiązane z za-

daniem rozbudowa SP3, bo stanowią zaple-
cze budowlane dla potrzeb zamawiającego. 
Natomiast obiekty przy samej SP3 będą mu-
siały zniknąć, bo tam nie ma żadnego placu, 
ani parkingowego, ani wewnętrznego. Jest 
utrudniona możliwość korzystania z placów 
zabaw. Krótko mówiąc tam jest ciasno. Przy 
SP3 nie ma w tej chwili boiska, bo częściowo 
zostało zajęte przez rozbudowę. Musimy od-
tworzyć tamtą infrastrukturę sportową. Wie-
my jednocześnie, że oddając po rozbudowie 
te dwa obiekty (SP1 i SP3) ogólna pojemności 
tylko nieznacznie się poprawi, bo odejdą kon-
tenery, a od września przybędzie nowa mło-
dzież. Priorytetem najbliższych następnych 
lat będzie więc budowa Szkoły Podstawowej 
nr 4, a być może z doprojektowaniem nowej 
szkoły gimnazjalnej, bo ta fala demograficzna 
za kilka lat dojdzie do szkół gimnazjalnych. 
Czas szybko mija. Zanim się obejrzymy fala 
ząbkowskiej młodzieży zameldowanej czy 
niezameldowanej przybędzie do gimnazjów.

Rozumiem, że gdyby wszyscy mieszkający 
w Ząbkach się zameldowali sytuacja byłaby 
dużo łatwiejsza?

Bez porównania, dodatkowo z tych środ-
ków, które przyszłyby z nowymi zameldowa-
nymi mieszkańcami, moglibyśmy corocznie 
wybudować jeden lub nawet dwa obiekty 
szkolne oraz zmodernizować wiele dróg.

Pewnie, że nas boli, że młodzież jest tylko 
częściowo zameldowana. Będziemy nad tym 
pracować, żeby niwelować uciążliwości z tym 
związane.

Czy jest szansa, aby w tym roku powsta-
ły inne inwestycje niż tylko te zapisane 
w budżecie?

Postaramy się, aby tak było. Obiecuję, że 
wszystko, co uda nam się w tym roku uwol-
nić, będziemy przeznaczali na ząbkowskie 
inwestycje. 

Chyba od zawsze największe emocje i za-
interesowanie wzbudzają inwestycje dro-
gowe. Z kilku powodów. Jednym z nich jest 
sposób wyboru konkretnej drogi. Zawsze 

rodzi się wówczas pytanie dlaczego to ta 
a nie inna droga będzie modernizowana? 

To prawda, jednak postaram się rekomen-
dować to w sposób, w moim przekonaniu, 
obiektywny. Wiem, że każdy z nas ma swoje 
sympatie, ma też swoje inwestycje drogowe 
czy kubaturowe, które bardziej leżą mu na 
sercu. Ale żebyśmy w jak najkrótszym czasie 
w Ząbkach zrobili jak najwięcej postaramy 
się wykorzystywać wszystkie inne możli-
wości sfinansowania tych inwestycji. Jeśli 
chodzi o kryteria wyboru, będzie to miesza-
nina obiektywnych przesłanek, jak: intensyw-
ność zabudowy, długość oczekiwania przez 
mieszkańców na tę utwardzoną drogę, to 
czy droga może być wykorzystywana przez 
innych mieszkańców Ząbek, czy ma charakter 
drogi jedynie osiedlowej. W tym momencie 
będziemy brali także pod uwagę możliwość 
wsparcia danej inwestycji drogowej przez 
zewnętrzny podmiot, np. dewelopera. Tak też 
się stało z projektem budżetu na 2016 r., gdzie 
zostały umieszczone ul. Krucza i fragment 
ul. Gajowej. Już od kilku lat mamy podpi-
sane porozumienie z deweloperem, który 
wspiera miasto rzeczowo, wykonując budo-
wę kilku elementów konstrukcyjnych drogi 
o wartości kilkuset tys. zł. Wiele takich ulic 
zostało zrealizowanych właśnie w ten sposób, 
często bez żadnego finansowego udziału 
gminy. Dla przykładu mogę wymienić frag-
ment ul. Powstańców, od skrzyżowania z ul. 
Reymonta aż do ul. Piłsudskiego. Inwestycja 
w całości była sfinansowana przez Kaufland. 
Podobnie ul. Calineczki, która już częściowo 
została zrobiona, a będzie kontynuowana 
aż do ul. Andersena. Też w całości na koszt 
tego dewelopera. W sprawie ul. Andersena 
również zostały podpisane porozumienia 
z podmiotami zewnętrznymi. Droga ta też 
będzie zrealizowana praktycznie w całości 
przez deweloperów, na odcinku od ul. Maczka 
do ul. Nowoprojektowanej. Takich inwestycji 
jest więcej.

Będę rekomendował taki scenariusz na re-
alizację inwestycji drogowych, który pozwoli 
wybudować ich jak najwięcej. 

Ząbki znane są z ambitnych przedsięwzięć. 
Wystarczy tylko spojrzeć na ostatnie 10 lat, 
aby zauważyć w jak dynamiczny sposób 
miasto się zmieniało, mimo że procesy urba-
nizacyjne z natury rzeczy przebiegają sto-
sunkowo wolno. Rozbudowa infrastruktury 
oświatowej również o bazę sportową, budo-
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WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

FINICA s.c.
BIURO RACHUNKOWE

KOSZTORYSY BUDOWLANE

Pełen zakres usług z  zakresu  księgowości, kadr 
płac, ZUS 
oraz kosztorysy budowlane, wyceny, nadzór

Dla nowych klientów 100 wizytówek 
GRATIS !!!

05-091 Ząbki ul. 3 Maja 10 lokal 5

tel. 782 867 650 
tel. 505 318 478

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

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

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

wa nowoczesnego przedszkola, basenu, try-
buny, tunelu, kilometrów dróg i chodników 
ze ścieżkami rowerowymi to osiągnięcia, 
których inni mogą tylko pozazdrościć. 
Czy w najbliższej przyszłości Ząbki będą 
mogły poszczycić się kolejnymi inwesty-
cjami podobnej miary? 

Nie chcemy tylko poprzestać na zaspo-
kajaniu tych podstawowych potrzeb miesz-
kańców jak wodociąg czy droga, ale chcemy, 
aby Ząbki mogły rozwijać się w sposób zrów-
noważony, czyli chodziłoby o zaspokajanie 
także innych potrzeb, może nie tak pilnych, 
ale jednak bardzo ważnych, bo kształtujących 
nasze własne wyobrażenie o mieście, kształ-
tujące naszą identyfikację z miastem. Pojawił 
się basen, trybuna. Pamiętam, jak przystępo-
waliśmy do tej inwestycji, to nie wszyscy byli 
do niej przekonani, gdyż nie wiedzieli jak ten 
obiekt będzie funkcjonował. Obawiano się, że 
pomiędzy rozgrywkami I ligi będzie on świecił 
pustkami. A dziś brakuje już tam miejsc posto-
jowych na parkingach. Ten obiekt po godz. 17 
jest tak intensywnie użytkowany, że aż dusza 
się raduje. Tam odbywają się nie tylko zajęcia 
fitness dla kobiet, mężczyzn, dla dzieci, zajęcia 
sportowe, tańca towarzyskiego, nowoczesne-
go, teatralne, garncarstwo, zajęcia plastyczne 
i wiele, wiele innych. 

Jestem z tych wszystkich rzeczy, które 
mają miejsce w Ząbkach, bardzo dumny. Na 
przykład basen. Na początku niektóry zada-
wali pytania: czy my jesteśmy do tego przy-
gotowani, żeby do niego dopłacać setki tys. zł 
rocznie na użytkowanie, a może nawet więcej. 

Okazuje się, że chyba optymalnie został przy-
gotowany do realizacji i zrealizowany, bo na 
dzień dzisiejszy jest samodzielny finansowo, 
sam jest w stanie pokryć wszystkie swoje 
koszty i świadczyć ciekawą i szeroką gamę 
usług dla naszych mieszkańców, nie tylko 
tych „mokrych”, ale tam też jest kręgielnia, bo-
isko do squasha czy punkty gastronomiczne.

Chcemy, aby w niedalekiej przyszłości 
pojawiały się kolejne tego typu miejsca na 
mapie Ząbek, bo one będą nadawały charak-
ter temu miastu. O ile lepiej mieszkać w takim 
mieście, w którym sąsiadom, rodzinie czy 
znajomym z pracy można opowiedzieć co 
w naszym mieście jest, że mamy gdzie wyjść, 
możemy ciekawie spędzić wolny czas. 

Paradoksalnie, nawet gdy z tych obiektów 
nie korzystamy, to one pozytywnie wpływają 
na nasze samopoczucie, tylko dlatego że są. 
Dlatego gdy będzie cień szansy na pozy-
skanie środków zewnętrznych na te inne, 
ubogacające nasze ząbkowskie życie obiekty 
również będę je rekomendował do realizacji.

A jakie obiekty ma Pan na myśli?
Na pewno nowa siedziba Miejskiego 

Ośrodka Kultury. Na pewno chcielibyśmy, aby 
powstało lokalne centrum przedsiębiorczości, 
instytucji wspierającej otoczenie biznesu, 
instytucji, w której nasi przedsiębiorcy, którzy 
mają ambitne podejście do swoich pomy-
słów biznesowych, niekoniecznie realizowali 
je w Warszawie, ale pomyśleli nieco cieplej 
o Ząbkach i zdecydowali się na zrealizowanie 
tego swojego fajnego, ambitnego pomysłu 

właśnie w naszym mieście. Chcemy w ten 
sposób zmienić też wizerunek i zewnętrzny 
sposób postrzegania naszego miasta. Biorę 
udział w takich zewnętrznych inicjatywach. 

Zdajemy sobie sprawę, że to jak nas oce-
niają na zewnątrz to jest wypadkowa wielu 
czynników i nie tylko i wyłącznie faktów, które 
zadziały się w Ząbkach ale też w najbliższej 
okolicy Ząbek. Na pewno z dużą nadzieją 
czekamy na rozpoczęcie zapowiadanej od 
wielu lat inwestycji drogowej,czyli Wschod-
niej Obwodnicy Warszawy, która spowoduje, 
że zamknięci wewnątrz pierścienia obwodni-
cy warszawskiej nie będziemy wreszcie roz-
jeżdżani przez pół powiatu wołomińskiego. 
Dzięki temu będziemy mogli bezpieczniej 
i jeszcze bardziej komfortowo poruszać się po 
naszym mieście. Ale też z drugiej strony, do 
nas będzie bardzo wygodnie dojechać. Z Zą-
bek zjeżdżając z ul. ks Skorupki na Wschodnią 
Obwodnicę Warszawy to będziemy mieli pro-
stą drogę aż do Berlina. 

Gorąco trzymam kciuki za inicjatywę od-
tworzenia lotniska w miejscu dawnej brygady 
pościgowej na terenie Zielonki, bo bylibyśmy 
również w strefie pozytywnego oddziały-
wania biznesowo-promocyjnego, a jedno-
cześnie bylibyśmy poza jakąkolwiek strefą 
uciążliwości tej lokalizacji. 

Mamy wizję fajnych, przyjaznych Ząbek, 
w których będzie wszystkim dobrze się miesz-
kało. 

Dziękuję za rozmowę.

Nowy prezes PGK

Po tym jak dotychczasowy prezes PGK Piotr Uściski został wybrany po-
słem było jasne, że trzeba będzie wskazać jego następcę. Oficjalnie 

został on przedstawiony radnym podczas ostatniej Rady Miasta Ząbki. Obo-
wiązki prezesa przejął dotychczasowy członek zarządu PGK oraz radny po-
wiatu wołomińskiego Tomasz Janusz Czarnogórski, w przeszłości m.in. wice-
burmistrz Tłuszcza oraz członek zarządu MZO w Wołominie.

Zanim jednak przedstawiono nowego 
prezesa, oficjalnie i uroczyście pożegnano się 
ze starym, któremu burmistrz podziękował za 
owocną współpracę.

Przed nowym prezesem wiele ważnych 
przedsięwzięć: dokończenie budowy Stacji 
Uzdatniania Wody oraz zapewnienie korzyst-
niejszych cen za świadczone usługi.

Red.
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Skoro już omówiliśmy okoliczności, 
w jakich powstaje odpowiedzialność za 
upadek, czas przejść do przysługujących 
w takim wypadku roszczeń. Należy wyróżnić 
ich trzy podstawowe rodzaje. Po pierwsze, 
zgodnie z art. 444 kc, w razie uszkodzenia 
ciała lub wywołania rozstroju zdrowia na‑
prawienia szkody obejmuje wszelkie wynikłe  
z tego powodu koszty. Jak więc wynika z po-
wyższego, odszkodowanie przysługuje nam 
w razie poniesienia określonych kosztów 
w związku z doznanym urazem. Mogą być to 
koszty związane np./ z lekami, rehabilitacją. 
wizytami u lekarzy, badaniami itp. Jak już 
zostało wskazane w poprzednim numerze, 
to na poszkodowanym spoczywa ciężar do-
wodu w takich sytuacjach, dlatego należy 
skrupulatnie gromadzić wszystkie dowody 
poniesionych wydatków w związku z dozna-
nym urazem (paragony, faktury).

Po drugie, możemy także, na podstawie 
art. 445 kc, domagać się odpowiedniego za-

dośćuczynienia za doznaną krzywdę. Krzyw-
dę, jak określa doktryna, stanowi niemajątkowy 
skutek naruszenia dóbr osobistych, wywołany 
uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia (…). 
Uszczerbki te mogą polegać na fizycznych dole‑
gliwościach i psychicznych cierpieniach bezpo‑
średnio związanych ze stanem zdrowia, ale też  
z jego dalszymi następstwami w postaci odczu‑
walnego dyskomfortu. Na krzywdę składają się 
więc czynniki takie jak: ból, stres, problemy 
ze snem, niemożność realizowania swoich 
zainteresowań w okresie rekonwalescencji, 
konieczność rezygnacji z życia towarzyskie-
go, niemożność opieki nad dzieckiem (np. 
wskutek złamanej nogi nie możemy grać 
z dzieckiem w piłkę co do tej pory często 
czyniliśmy) itp. 

Jak więc wynika z powyższego, w odróż-
nieniu od szkody majątkowej, rozmiar krzyw-
dy jest kategorią bardzo subiektywną, zależną 
od wielu czynników. W tym przypadku nie 
można stosować prostych analogii. To, że jed-

na osoba w ramach 
zadośćuczynienia 
za doznaną wsku-
tek złamania nogi 
krzywdę otrzyma 20 
tysięcy zł nie ozna-
cza, że druga osoba 
w  razie doznania 
analogicznego ura-
zu otrzyma dokład-
nie tę samą kwotę. 
Sądy określają wy-
sokość zadośćuczy-
nienia w następujący 
sposób: ,,kalkulacja 
sumy „odpowiedniej” 
w znaczeniu przypi‑
sanym temu słowu 
przez ustawodawcę 
w art. 445 § 1 k.c. za‑
kłada uwzględnienie 
takich okoliczności 
sprawy jak: rodzaj 
i rozmiar doznanych 
obrażeń, długotrwa‑
łość i uciążliwość 
p ro ce s u  l e c z e n i a 
i rehabilitacji, nasile‑
nie dolegliwości bó‑

Nieszczęśliwy upadek 
i jego prawne konsekwencje
(CZęŚć II)

W tym numerze wracamy do tematyki roszczeń przysługujących w razie 
doznania urazu powstałego ze względu na niewłaściwe utrzymanie sta-

nu drogi, chodnika czy schodów.

l o w y c h ,  k o n i e c z n o ś ć  k o r z y s t a n i a  
z pomocy osób drugich, zakres trwałych na‑
stępstw wypadku w sferze psychicznej i fizycznej 
poszkodowanego oraz ich wpływ na dotych‑
czasowe życie wyżej wymienionego. Ferowana 
na tej podstawie ocena winna uwzględniać  
również jego dotychczasowy tryb życia, mo‑
bilność oraz intensywność kontaktów towarzy‑
skich, rodzinnych i zawodowych, co częstokroć 
pozostaje w związku z wiekiem pokrzywdzone‑
go; zadośćuczynienie jest swoistą kompensatą 
cierpień moralnych, które prowokują nie tylko 
zdarzenia bezpośrednio związane z wypad‑
kiem, ale również te oddalone w czasie i mające 
charakter pośredni i retrospektywny” (Sąd Ape-
lacyjny w Białymstoku, wyrok z dnia 3 czerwca 
2015 r. sygn. akt: I Aca 150/15).

Trzecim rodzajem roszczenia, z jakim mo-
żemy wystąpić wobec osoby odpowiedzialnej 
za wypadek jest roszczenie o rentę, którą 
reguluje art.444 § 2 kc. Zgodnie z brzmieniem 
tego przepisu, jeżeli poszkodowany utracił 
częściowo lub całkowicie zdolność pracy za‑
robkowej albo jeżeli zwiększyły się jego po‑
trzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na 
przyszłość, może on żądać od zobowiązanego 
do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Je-
żeli więc ulegniemy wypadkowi na parkingu 
należącym do sklepu, polegającemu na prze-
wróceniu się i złamaniu ręki na oblodzonej, 
niesprzątniętej nawierzchni, wskutek którego 
jako poszkodowani zostaniemy pozbawieni 
możliwości uzyskania zarobków i innych ko-
rzyści, które moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy 
nie doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia, możemy domagać się renty. Renty 
wyrównawczej możemy domagać się, jeże-
li wskutek wypadku musieliśmy skorzystać 
z tzw. świadczenia chorobowego, którego 
wartość wynosiła 80% wynagrodzenia. Na-
sze roszczenie o rentę wyrównawczą będzie 
wtedy opiewało na różnicę między wynagro-
dzeniem, a wartością otrzymanego świad-
czenia. Renty możemy domagać się także 
w przypadku tzw. zmniejszenia się widoków 
powodzenia poszkodowanego na przyszłość, 
jakie moglibyśmy osiągnąć dzięki swoim in-
dywidualnym właściwościom wykorzysty-
wanym przy pełnej sprawności organizmu 
(szczególne uzdolnienia, kwalifikacje) np. uraz 
ręki zawodowego pianisty czy chirurga. Zgod-
nie z art. 444 § 2 kc, renty możemy się także 
domagać w razie tzw. zwiększonych potrzeb, 
czyli np. stale powtarzających się wydatkach 
na prowadzenie stałego leczenia, wykonywa-
nie zabiegów, rehabilitacji, opłacenia opieki. 

Jak więc wynika z powyższego, roszczenie 
o rentę dotyczy głównie bardzo poważnych 
urazów, których skutki są nieodwracalne 
i wymagają ponoszenia ciągłych nakładów 
pieniężnych, tudzież na stałe pozbawiają nas 
możliwości osiągania określonych zarobków.

Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą korzystać z bezpłatnych 
porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii 
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach projektu „Praw-
nik Pierwszego Kontaktu” w każdy czwartek w godzinach 8:00 
– 10:00. W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 
22 652 31 15.
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USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki, 
przewozy bagażowe 
na terenie Ząbek, 
Warszawy 
jak i całego kraju 

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611

Ząbki dojną krową 
dla Powiatu Wołomińskiego

W 2016 r. na różnego rodzaju inwestycje Powiat Wołomiński zamierza prze-
znaczyć kwotę aż 21,9 mln zł. Niestety w Ząbkach planuje wybudować 

jedynie fragment chodnika za 200 tys. zł oraz zaprojektować przebudowę new-
ralgicznego skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną za kwotę 50 tys. zł. 

Pomimo, iż mieszkańcy Ząbek stanowią 
ok. 13% ogółu ludności powiatu i swoimi po-
datkami zasilą kasę starostwa kwotą ponad 
11 mln zł (udział w podatku PIT), co stanowi 
ok. 18% dochodów Powiatu z tego tytułu, 
to w zamian mają otrzymać zaledwie 1,14% 
inwestycji powiatowych. 15 razy mniej niż 
wpłacą.

Oczywiście bardziej ludny i zamożny 
zachód Powiatu Wołomińskiego zawsze 
będzie musiał wspomagać uboższe gminy 
wiejskie położone na wschodzie Powiatu. 
Nie budzi większego sprzeciwu płacenie 
przez mieszkańców Ząbek tego swoistego 
„janosikowego” na rzecz mniej zamożnych 
samorządów, o ile nie przyjmuje ono gro-
teskowych i kuriozalnych form. Za czasów 

poprzedniego zarządu (który podobno 
promował Ząbki), wydatki inwestycyjne 
Powiatu Wołomińskiego, w naszym mieście, 
w zakresie drogownictwa nie przekraczały 
kilku procent budżetu tego działu. W dziale 
oświata i wychowanie wydatki Powiatu 
w Ząbkach niezmiennie wynoszą zero. Po-
nurym stwierdzeniem jest, że dotychczas 
mieszkańcy Ząbek byli co najwyżej „strzy-
żeni” ze swoich powiatowych podatków, 
w 2016 r. mają jednak zostać brutalnie 
„odarci ze skóry”. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w Ząbkach 
nie ma dzisiaj siedziby żadna instytucja 
powiatowa. Na próżno szukać w naszym 
mieście szkół średnich, powiatowych po-
radni specjalistycznych, placówek wycho-

wawczych, centrów 
kultury, filii biblio-
teki powiatowej czy 
delegatury urzędu 
starostwa jak np. 
w Tłuszczu. Z usług 
większości tych pla-
cówek powiatowych 
mieszkańcy naszego 
miasta rzadko korzy-
stają, w większości 
wybierając pobli-
ską stolicę. Nawet 
do szpitala lub po 
paszport jeździmy 
częściej do Warsza-
wy niż do Wołomi-
na. Przez te 16 lat 
istnienia samorządu 
powiatowego, nie 
została zrealizowa-
na w Ząbkach żadna 
powiatowa inwesty-

cja kubaturowa np. szkoła średnia czy porad-
nia pedagogiczna. Kilka kilometrów dróg 
to wszystko, co jest obecnie powiatowego 
w Ząbkach. Nic więcej. Tymczasem ze swoich 
podatków mieszkańcy Ząbek muszą słono 
płacić za wszystko, co funkcjonuje na terenie 
Powiatu Wołomińskiego.

Skrajnie niekorzystny i niesprawiedliwy 
dla Ząbek jest uchwalony przez radnych 
Powiatu Wołomińskiego budżet na 2016 r. 
a zwłaszcza określenie poziomu wydatków 
majątkowych w naszym mieście na nieco 
powyżej 1%. Szokuje zwłaszcza sytuacja, gdy 
w miejsce rozpoczętej już i ujętej w poprzed-
nich wieloletnich planach finansowych Po-
wiatu, przebudowy ciągu ulic powiatowych 
w Ząbkach (Szpitalnej, Kochanowskiego, 
Drewnickiej), o którą intensywnie zabiegał 
poprzedni Starosta Piotr Uściński, obecny 
Starosta Rakowski wprowadza całkiem nowe 
pozycje wydatkowe, w tym także, te które 
nie mają już żadnych szans na uzyskanie 
w 2016 r. dofinansowania zewnętrznego. 

Pomimo, iż dwoje radnych powiatowych 
z Ząbek Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisar-
czyk jeszcze na początku grudnia ubiegłego 
roku zwracali Staroście uwagę na koniecz-
ność kontynuowania prac przy przebudowie 
ul. Szpitalnej oraz ich zakończenie w szcze-
gólnie niebezpiecznym dla kierowców miej-
scu, to jednak wysiłki te nie znalazły żadnego 
uznania w oczach Starosty Rakowskiego, 
który jako pochodzący z Klembowa wyraź-
nie preferuje w uchwalonym już budżecie, 
gminy wiejskie Powiatu Wołomińskiego. 

Należy jednak mieć nadzieję, że zarówno 
Starosta Rakowski, jak i pozostali radni po-
wiatowi jeszcze raz przemyślą swoją decyzję 
w sprawie ul. Szpitalnej, poprą starania rad-
nych Małgorzaty Zyśk i Sławomira Pisarczyka 
oraz przywrócą finansowanie w 2016 r. prze-
budowy ciągu ulic powiatowych w Ząbkach, 
zwłaszcza z sytuacji, iż Pan Starosta złożył już 
w tej kwestii naszym radnym powiatowym 
ustne i pisemne obietnice. Czas, aby przy-
jęły one formę zmian w budżecie powiatu 
na 2016 r. 

Robert Świątkiewicz
Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Inwestycji 
Rady Miasta Ząbki
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XX sesja Rady Miasta Ząbki
29 grudnia odbyła się 20 sesja Rady 

Miasta, podczas której podjęto na-
stępujące uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2016 r.

– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2016 oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2016

– w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego 2015

– w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki 
na lata 2016-2024

– w sprawie budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Ząbki na lata 2015-2024 
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe



www.zabki.plW y d a r z e n i a

8

CO SŁYCHAĆ

Dokończenie ze str. 1
„Towarzystwo Przyjaciół Ząbek”, 
Profesjonalny Serwis „Grupa 
DSF”, „Drukarnia Benedysiuk” 
w Ząbkach” oraz „TwójRatow-
nik.pl”.

Finał WOŚP odbywał się 
pod patronatem bur-
mistrza miasta Ząbki 
Roberta Perkowskiego. 
Sztab WOŚP został zor-
ganizowany z inicjaty-
wy mieszkańca Ząbek 
Piotra Brześkiewicza, 
który był wspierany 
przez swoją mamę 
i znajomych.

Iwona Potęga 
fot. Bogdan 

Śladowski

Wsparcia przy organizacji wydarzenia 
udzielili: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząb-
kach, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, 
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IV Ząbkowskie Kolędowanie 
za nami 

 „Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej w niebie 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie...” 

C.K. Norwid 

W ostatnią środę, 6-go stycznia br., o godz. 
19.00, w kościele pw. Świętej Trójcy w Ząb-
kach odbył się doroczny koncert kolęd pol-
skich pod nazwą „Ząbkowskie kolędowanie”. 
Chór i soliści pod batutą Elżbiety Tarasewicz 
zaśpiewali dziesięć najpiękniejszych kolęd 
i pastorałek wzbudzając aplauz tłumnie zgro-
madzonej publiczności. Koncert poprowadził 
aktor i reżyser Marek Wysocki, który wpro-
wadzał nas w klimat każdej z kolęd. Znalazły 
się tam teksty m.in.: C.K. Norwida, Leopolda 
Staffa, Juliana Tuwima, K.K. Baczyńskiego,czy 
ks, Jana Twardowskiego. Wśród kolęd usły-
szeliśmy te znane: „O gwiazdo Betlejemska”, 
„Anioł Pasterzom mówił”, „Mędrcy świata mo-
narchowie” i te, które dotąd nie były prezento-
wane ząbkowskiej publiczności „ Idzie kolęda”, 
„Dlaczego wśród nocy dnieje”. W koncercie 
kolęd polskich udział wzięli znakomici goście, 
którym organizatorzy i publiczność złożyli 
gorące podziękowania: 
•	 Posłowi na Sejm – Panu Piotrowi Uściń-

skiemu. 
•	 Panu Przewodniczącemu Rady Miasta – 

Wojciechowi Gutowi. 
•	 Panu Burmistrzowi – Robertowi Perkow-

skiemu.
•	 Nauczycielom i wychowawcom ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Franciszka Kleeberga: 
Pani Małgorzacie Marzec, Pani Małgorzacie 
Kujawskiej Pani Jadwidze Zygmunt, Pani 
Elżbiecie Jabłońskiej, Siostrze Terezjanie 
i Siostrze Samueli. 

•	 Nauczycielom i wychowawcom ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskie-
go, Pani dyrektor Irenie Małyszczuk oraz 
Paniom: Jadwidze Żaboklickiej, Renacie 
Kubickiej- Wnęk, Jolancie Stosio, Dorocie 
Lubaszka, Beacie Bańskiej. 

•	 Nauczycielom i wychowawcom ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca, 
Paniom: Jolancie Grzebalskiej, Katarzynie 
Dziedzic, Agnieszce Janickiej, Panom: Jerze-
mu Gancarzowi, Aleksandrowi Brewczyń-
skiemu oraz Ks. Krzysztofowi Wieczorkowi. 

•	 Nauczycielom i wychowawcom z Zespo-
łu Publicznych Szkół Katolickich im. ks. 
Jana Twardowskiego, Siostrze dyrektor – 
Agnieszce Marii Chrapek, Paniom: Irenie 
Jaszczyk, Anieli Baranowskiej, Annie Ka-
czyńskiej, Agacie Leja Werschner. 

•	 Nauczycielom i wychowawcom Publiczne-
go Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II- Panu 
dyrektorowi Karolowi Małolepszemu oraz 
Panom: Tomaszowi Zalewskiemu oraz Paw-
łowi Kordyaszowi. 

•	 Nauczycielom i wychowawcom Publiczne-
go Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popie-
łuszki, Pani dyrektor – Małgorzacie Zyśk, 
Paniom Marcie Kamińskiej i Jadwidze Ża-
boklickiej. 

•	 Pani dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 
„Zielony Dinek” Pani Grażynie Świeżak oraz 
Pani Beacie Kurdzie oraz nauczycielom i wy-
chowawcom ze Świetlicy Środowiskowej 
nr 2 „Schowek”–  Pani kierownik Justynie 
Fijałkowskiej i Wiktorii Żurobskiej. 

Na zakończenie Marek Wysocki podzię-
kował także realizatorom: dyrektorowi Miej-
skiego Ośrodka Kultury Panu Sławomirowi 
Skotnickiemu oraz Pani Annie Kozioł za świet-
ny wybór tekstów łączących poszczególne 
kolędy i reżyserię. 

„Ząbkowskie kolędowanie” to świetny po-
mysł artystyczny łączący i integrujący miesz-
kańców naszego miasta, który pozostaje na 
długo w pamięci. 

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski 
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sterstwie Cyfryzacji, 
Krzysztof Dyl - prezes 
Urzędu Transportu 
Kolejowego oraz kilkunastu innych pracow-
ników UTK. 

Młodzi instruk-
torzy dzielili się swo-
imi doświadczeniami 
i  umiejętnościami 
p r o g r a m o w a n i a 
w  Scratch. Pokaza-
li jak wprowadzić 
w  ruch cyfrową lo-
komotywę, jakich 
zasad przestrzegać 
na drodze. Stworzyli 
również zabawę - kot 
goni mysz, akwa-
rium.

Współpraca z Microsoftem daje efekty

16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Transportu Ko-
lejowego odbyły się warsztaty pt. „Godzina kodo-

wania dla pracowników Urzędu i osób zainteresowanych 
różnymi formami programowania” . 

13 uczniów z naszej szkoły (z klas: 3a, 3b 
i 6e), biorących udział w programie Mistrzo-
wie Kodowania, wcieliło się w  trudną rolę 
nauczycieli. Tym razem uczniowie to doro-
śli: Piotr Woźny- podsekretarz stanu w Mini-

Tytuł ten to nie tylko ogromne wyróżnie-
nie na tle innych szkół  w Polsce i na świecie, 
ale także potwierdzenie innowacyjnej pracy 
z dziećmi.

Każdy nauczyciel  i uczeń w szkole ma 
przypisane do swojego imienia i nazwiska 
konto Office 365, dzięki czemu łatwiej nam 
się komunikować. Office 365 daje możliwość 
pracy w chmurze, tworzenia prezentacji, po-
kazu zdjęć w sway, pracy w notesie one note, 
dzięki czemu nauczyciel może w każdej chwili 

ła posiada już ośmiu educator expert, co daje 
nam możliwość szkolenia nie tylko nauczy-
cieli w naszej szkole, ale także placówkach 
na terenie naszego powiatu i innych rejonach 
Polski.

Odwiedzający nas dyrektorzy innych 
szkół są pod wrażeniem, że mając 21 sal lek-
cyjnych i ok. 1100 uczniów mamy  niemal 
w każdej sali tablicę interaktywną i laptop 
oraz tak dużą ilość tabletów i komputerów 
dla dzieci. Jesteśmy szkołą, która mając in-
nowacyjne podejście do nauczania sprawia, 
że dzieci czują się spełnione w tym, co robią 
i chętniej się uczą. 

Anna Kuśnierz

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach 
uczą programowania 
w Urzędzie Transportu 
Kolejowego

ocenić efekty pracy dziecka. 
W dzisiejszych czasach dzieci od najmłod-

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

Nauczyciele regularnie uczestniczą 
w szkoleniach i warsztatach organizowanych 
przez firmę Microsoft. W tym roku nasza szko-

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach od ponad 2 lat 
współpracuje z firmą Microsoft. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji szkoły, na-

uczycieli i rodziców dzieci udało nam się uzyskać tytuł Microsoft Associate 
Showcase School.

Nasi uczniowie byli wspaniali. Dokładnie, 
wytrwale, z  pełnym zaangażowaniem i  na-
turalnością, wprowadzali dorosłych w świat 
kodowania.

Małgorzata Goździak

Jesteśmy dumni z naszych uczniów. 
Dziękuję bardzo p. Małgorzacie Goździak za 
przygotowanie dzieci. W  sposób szczegól-
ny pragnę podziękować p. Krzysztofowi Dyl 
i p. Bartłomiejowi Raszplewiczowi za zorga-
nizowanie tej wyjątkowej lekcji.

Irena Małyszczuk
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Świąteczny koncert 
chóru „Canto” w MCP „Drewnica”

„Jest taki wieczór, który cieszy wszystkich.
Jest taki wieczór, wieczór wililijny…”

Wspólny projekt uczniów SP1 i PG1

W czwartek, 3 grudnia, już po raz kolejny, klasa 2H ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ząbkach spotkała się z uczennicami klas trzecich ząbkowskiego 

Publicznego Gimnazjum nr 1, aby wspólnie realizować projekt edukacyjny. Ta 
niecodzienna lekcja, tym razem, poświęcona była jednej z ulubionych dzie-
cięcych lektur szkolnych, książce pt.: „Kubuś Puchatek”. Wspólnie z sympa-
tycznym Misiem ze Stumilowego Lasu świętowaliśmy także odwiedziny św. 
Mikołaja.

Uczennice gimnazjum, pod opieką ks. 
Sebastiana Łazarza, przygotowały dla swoich 

młodszych kolegów kreatywne i interesujące 
zajęcia, aby uczyć bawiąc. Na początku ks. 
Sebastian odczytał fragment opo-
wiadania o Puchatku i przybliżył 
nam sylwetki jego przyjaciół. 

Następnie uczniowie z 2H 
zmierzyli się z zagadkami i kon-
kursami specjalnie przygotowa-
nymi dla nich przez dziewczęta 
z gimnazjum. Było to nie lada wy-
zwanie, z którym zdolni ucznio-
wie podstawówki poradzili sobie 
wyśmienicie. Po wysiłku intelek-
tualnym wszyscy uczestniczyli-
śmy w zabawach integracyjnych, 
z których najbardziej podobała 
się nauka radosnej puchatkowej 

Tymi wzruszającymi słowami rozpoczął 
się świąteczny koncert kolęd w Mazowieckim 
Centrum Psychiatrii „Drewnica”. Chór „Canto” 
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz ze swoją 
dyrygentką, Jagodą Żaboklicką oraz nauczy-
cielkami: Jolantą Stosio i Renatą Kubicką-
-Wnęk przyjął zaproszenie dyrekcji szpitala 
oraz głównej organizatorki koncertu pani 
Elżbiety Strząski. Młodzi wykonawcy zapre-
zentowali tradycyjne, polskie kolędy i pasto-
rałki m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Idzie kolęda”, 
„Oj maluśki, maluśki”, „Tobie mały Panie” , „Ach, 

co za noc”, „Jest taki wieczór”, „Witaj, gwiazdko 
złota”. Nasi uczniowie zostali niezwykle ciepło 
przyjęci przez dyrekcję szpitala, przedstawi-
cieli władz naszego miasta, personel i pacjen-
tów oraz wszystkich zaproszonych gości. Po 
występie chórzyści otrzymali drobne upo-
minki i słodki poczęstunek. Koncert wywo-
łał wiele emocji i wzruszeń. Była też chwila 
wspomnień i serdecznych uścisków. Dla 42 
osobowej grupy chórzystów to pierwszy taki 
występ w szpitalu, a jak twierdził organizator, 
to również pierwszy występ tak licznego chó-

ru na terenie placówki. Cieszy nas, że wśród 
zebranych gości widać było wzruszenie i choć 
przez chwilę można było poczuć namiastkę 
świątecznego nastroju. 

Dziękujemy serdecznie dyrekcji szpitala 
za zaproszenie i tak serdeczne przyjęcie. Panu 
Ireneuszowi Majewskiemu dziękujemy za 
pomoc w przewiezieniu sprzętu nagłaśnia-
jącego. 

Dorota Lubaszka 
Szkoła Podstawowa Nr 2 

cha-chy. Nie zabrakło również wspólnego 
śpiewania ulubionych piosenek. Gdy wybiło 
południe, za przykładem wiecznie głodnego 
Kubusia, zrobiliśmy przerwę na „małe i słodkie 
conieco”, które przygotował dla nas ks. Seba-
stian. To był niezwykły dzień, pełen miłych 
chwil i uśmiechu. 

Bardzo dziękujemy Ks. Sebastianowi za 
przygotowanie projektu, a uczennicom Gim-
nazjum nr 1 za obecność i zaangażowanie.

Klasa 2H i wychowawca 
Katarzyna Dzięcioł
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Świąteczny czas w „Skrzacie”
„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”

Martin Luther King Jr.

Spotkanie wigilijno-jasełkowe 
w Przedszkolu „Pinokio”

Jasełka to tradycyjne widowisko o tematyce religijnej, odgrywane w okre-
sie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W naszym przedszkolu od wielu lat 

istnieje tradycja wystawiania „Jasełek” w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 

Grudzień to szczególny czas, kiedy spo-
tykamy się z bliskimi i poddajemy się reflek-
sji na temat mijającego roku. Przedszkolaki 
wraz z nauczycielkami przygotowują wtedy 
spotkania dla najbliższych. Jasełka i zajęcia 
otwarte to momenty pełne wzruszeń i ogrom-
nej radości. Dzieci niejednokrotnie, przełamu-
jąc tremę po raz pierwszy prezentują swoje 
aktorskie talenty. A podczas zajęć otwartych 
angażują się całe rodziny do wspólnej zabawy 
i artystycznych form wyrażania świątecznego 
nastroju. Emocje sięgają zenitu, gdy w przed-
szkolu pojawia się „gość” w czerwonym kubra-
ku. TAK! To Św. Mikołaj z prezentami! Zanim 
jednak rozda kolorowe pakunki bawi się i roz-
mawia z dziećmi. Kogo trzeba to pochwali, ale 
też nie stroni od uwag dla urwisów. 

W tym przedświątecznym czasie rów-
nież pracownicy przedszkola wraz z Panią 
Dyrektor Jolantą Salak oraz zaproszonymi 
gośćmi: Burmistrzem Robertem Perkowskim 
i Zastępcą Arturem Murawskim mieli okazję 
wspólnie się spotkać. Był czas na 
życzenia, podziękowania i wspólne 
kolędowanie. Wieczór uatrakcyjnił 
występ artystyczny przygotowany 
przez części zespołu, który zaprezen-
tował przygody Świętego Mikołaja 
w nowej odsłonie.

U schyłku roku pomaganie jest 
nam bliższe i jesteśmy wrażliwsi 
na  potrzeby innych. Warto wtedy 
ulec świątecznej atmosferze i zrobić 
coś dobrego, coś bezinteresownego, 
co dla kogoś może okazać się bez-

cennym darem. W naszym przedszkolu stało 
się już tradycją wspieranie akcji Szlachetna 
Paczka. Dzieciaczki wraz z Rodzicami dzielnie 
kompletowali artykuły potrzebne dla wybra-
nych rodzin. Efekt był bardzo imponujący.

Tak jak w ubiegłych latach zapraszaliśmy 
do Teatru Rampa na wyjątkowe przedstawie-
nie poświęcone Świętom Bożego Narodzenia. 
Był  to  charytatywny spektakl familijny pt. 
„A MY DO BETLEJEM”. Dzieci z całego przed-
szkola wraz z wychowawczyniami przygoto-
wały również ozdoby świąteczne na aukcje, 
która odbyła się po przedstawieniu. Cały do-
chód z tej akcji został przeznaczony dla Fun‑
dacji AND I AM UP dla dzieci z zespołem downa.

Zorganizowaliśmy kolejny kiermasz 
z pięknymi rękodziełami wykonanymi przez 
podopiecznych ząbkowskiego koła TPD Po‑
mocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, 
który zawsze przyciąga wielu miłośników 
ozdób. A zebrane pieniądze pomagają w re-
alizacji potrzeb związanych z ich codziennym 

funkcjonowaniem w ośrodku i w domu 
m.in. rehabilitacje, zajęcia, wyjazdy.

Każda chętna osoba mogła również 
zostać Św. Mikołajem i obdarować dzieci 
ze  Świetlicy Środowiskowej nr 1 słodyczami. 
Chętnych nie brakowało, mimo iż każdy miał 
swoje wydatki wzmożone w tym okresie, 
a akcji pomocowych w naszym przedszkolu 
było kilka to jednak i tu ludzie wykazali się 
dobrym sercem.

Wsparcie otrzymała również ząbkow-
ska, wielodzietna rodzina z trojaczkami, któ-
ra w tym przedświątecznym czasie znalazła 
się w kryzysowej sytuacji. Z wielką radością 
przekazaliśmy wszystkie artykuły (pieluchy, 
zabawki, ubranka, artykuły chemiczne i spo-
żywcze), które zostały zebrane wśród dzieci, 
Rodziców i pracowników przedszkola.

Wszyscy wiemy, że jest wiele po-
dobnych akcji w różnych miejscach 
i nie możemy pomóc każdemu, ale 
każdy może pomóc komuś. W na-
szym przedszkolu jest bardzo dużo 
ludzi dobrej woli. Każdy ma coś, co 
może dać innym.

Serdecznie dziękujemy wszyst‑
kim osobom, które zaangażowały się 
w wyżej wymienione akcje i życzymy 
wytrwałości w codzienności w 2016 
roku.

Filomena Konopka

Przygotowanie oraz zaprezentowanie 
przedstawienia jasełkowego należy do 
wszystkich grup przedszkolnych, od Malusz-
ków po Starszaczki. Dzieci wraz z rodzicami 
aktywnie uczestniczą w przygotowaniach 
strojów, prezentów oraz poczęstunku.

Każde dziecko bierze czynny udział 
w przedstawieniu, każde odgrywa swoją rolę. 
Co roku przedstawiane „Jasełka” mają inną 
oprawę, dekorację oraz inny scenariusz. Dzieci 
zamieniają się w pastuszków, aniołków, trzech 
króli, Maryję, Józefa i inne jasełkowe postacie.

Dla naszych przedszkolaków jest to wspa-
niała aktorska przygoda, której towarzyszy 

świąteczny nastrój, zaś dla rodziców i zapro-
szonych gości okazja do wspólnego spędze-
nia czasu w naszym przedszkolu i lepszego 
poznania się. Po przedstawieniu są brawa, 
gratulacje, a co najważniejsze dla Nas wszyst-
kich jest to okazja do wspólnego spotkania 
i tradycyjnego podzielenia się opłatkiem.

Poprzez jasełkową tradycję uczymy dzie-
ci wspólnego, radosnego spędzania czasu 
z najbliższymi oraz przywiązania do tradycji.

Dominika Tymińska
Nauczyciel, Przedszkole Niepubliczne 

„Pinokio”
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Międzyszkolne obchody 
450-lecia istnienia Ząbek
Na początku roku szkolnego powstał pomysł, by wśród ząbkowskiej dzia-

twy rozpropagować wiedzę na temat Ząbek, zwłaszcza, że w 2015 roku 
obchodziły prześwietny jubileusz 450-lecia istnienia. Jako że nasza Jedynka 
jest najstarszą placówką oświatową w Ząbkach, inicjatywę uznałyśmy za swój 
obowiązek.

Szkoła Katolicka w Ząbkach 
współorganizatorem
Orszaku Trzech Króli 

Orszak Trzech Króli 2016 przeszedł 6 stycznia z pl. Zamkowe-
go do stajenki na pl. Piłsudskiego. Szkoła Katolicka w Ząb-

kach po raz kolejny była współorganizatorem tego wydarzenia. 
Uczennice i uczniowie z klas 1-4 wcielili się w role dwórek i ryce-
rzy króla Melchiora VIII i przeszli za nim w jego zielonym orsza-
ku azjatyckim, pod czujnym okiem mam i nauczycieli. Ojcowie 
nieśli flagi orszakowe oraz dbali o porządek w szeregach Straży Ojcowskiej. 
W stajence trzej królowie złożyli pokłon dziecięciu Jezus, Maryi i Józefowi, 
odegranym przez młodszego brata i rodziców Felka z I a. Gimnazjaliści zaan-
gażowali się w wolontariat, rozdając korony, śpiewniki oraz realizując inne 
zadania.

Zaproponowałyśmy innym podstawów-
kom wzięcie udziału w projekcie. Efektem 
były prace konkursowe, wpłynęło do naszej 
szkoły (SP1) wiele prac literackich ze szkół 
podstawowych: SP2, SP3 oraz z Prywatnej 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Popiełuszki . Nie-
co mniejszym zainteresowaniem cieszył się 
chyba konkurs plastyczny i fotograficzny. 

A oto nazwiska laureatów:
•	KONKURS PLASTYCZNY „Ząbki wczo-

raj, dziś, jutro”:
– Klasy III: Ania Pomian (SP1, kl. 3a), Mar-

tyna Lisowska (SP1, kl. 3a), Weronika 
Walendziak (SP1, kl. 3a), Zuzia Cichoń-
ska (SP1, kl. 3a)

– Klasy IV-VI: Kamila Żakieta (SP3, kl. 
5a), Agnieszka Stepuch (SP1, kl. 5a), 
Bartłomiej Olkucki (SP3, kl. 5a), Karo-
lina Jackowska (SP1, kl. 4a , wyróżnie-

nia: Adrian Pędzich, Oliwia Gronkie-
wicz, Paulina Grzybowska, Julia Pióro 
(uczniowie SP1)

•	KONKURS FOTOGRAFICZNY „Ząbki 
w moim obiektywie”:
 Damian Gruchacz (SP1, kl. 4a), Tomek 

Wawrzyńczak (SP1, kl. 3a), Matylda Sta-
rosta (SP3, kl. 5a), wyróżnienia: Paweł 
Ponichtera (SP2, kl. 6e), Karolina Fla-
kowska (SP1, kl. 6s), Jakub Królak (SP1, 
kl. 5b)

•	KONKURS LITERACKI „List do kolegi/
koleżanki zachęcający do odwiedzenia 
Ząbek”
– Klasy III-IV:
 Julia Zadrożna (SP1, kl. 3), Fabian Szer-

szeń (SP2, kl. 3f ), Maciek Radomski 
(SP1, kl. 3a)

 Joanna Strzembosz (SP Prywatna, kl. 
4), Hubert Halicki (SP1, kl. 4c), Natalia 

Tomczuk (SP2, kl.4a), Krzysztof Olędzki 
(SP2, kl. 4e)

– Klasy V-VI (Legenda o powstaniu na-
zwy Ząbki):

 Julia Ryciuk (SP2, kl. 5a), Maciej Barański 
(SP1, kl. 5s), Tymoteusz Lubas (SP1, kl. 
5c)

 Sandra Rostocka (SP2, kl. 6b), Alicja 
Małagocka (SP2, kl.6a)

Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrody, 
prace ich będzie można obejrzeć i przeczytać, 
najpierw 29 stycznia w Szkole Podstawowej 
nr 1 godz. 10.00 podczas rozdania nagród 
i debaty, prace zostaną umieszczone tak-
że w formie zdjęć na stronie szkół i Urzędu 
Miasta.

Kolejnym punktem, niejako podsumowu-
jącym ząbkowski jubileusz, ma być dyskusja 
na temat historii naszego miasta. Tu z pomocą 
lokalnego hobbysty-historyka p. Mirosława 
Sobieckiego chcemy zorganizować spotkanie 
uczniów, ludzi posiadających wiedzę o historii 
Ząbek, a także mieszkańców. Zapraszamy 
zatem wszystkich chętnych 29 stycznia 
(piątek) na godz. 10.00 do Szkoły Podsta-
wowej nr 1.

Renata Boryka Kwapisz,  
Elżbieta Jabłońska

 – nauczycielki z SP1

Nasza szkoła była również odpowiedzial-
na za Mansjon Walki Dobra za Złem – we 
współpracy z Gimnazjum Wyspa JP2 oraz 
szkołą Pijarów z Siekierek. Na mansjonie wy-
stąpili uczniowie klas 5 i 6, a w głównych 

rolach rodzice oraz pan Daniel, 
nauczyciel fizyki.

Pod auspicjami Orszaku 
Trzech Króli przed Bożym Naro-
dzeniem odbył się w szkole kon-
kurs szopek. Po etapie wewnątrz-
szkolnym prace naszych uczniów 
trafiły na wystawę w Katedrze 
Warszawsko-Praskiej.

Orszak Trzech Króli jest dzie-
łem ewangelizacyjnym naszej 
szkoły. Służy on także integracji 
środowiska naszej szkoły, dając 
przy okazji wszystkim zaanga-
żowanym osobom wiele radości 
i satysfakcji.
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Sukces 
naszego
mieszkańca

Miło nam poinformować, że nasz 
mieszkaniec – Miłosz Woźniak 

– uczeń V klasy Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Małego Powstańca, podczas 
Międzynarodowych Mistrzostw Pol-
ski Kyokushin IBK Juniorów i Senio-
rów Zambrów 2015 r. wywalczył wi-
cemistrzostwo Polski w wadze do 39 
kg. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Puchar Polski DRAGON CUP w Taekwon-do

W dniu 15 listopada 2015r. w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie) 
odbył się Puchar Polski w Taekwon-do ITF, w którym brali udział 

zawodnicy z UKS Taekwon-do Ząbki pod wodzą trenera Dariusza Wolf.

Drużynę z UKS Taekwon-do Ząbki repre-
zentowali:

1. Grzegorz Wójcik
2. Michał Wójcik
3. Tomasz Niedbalski
4. EdmonNahapetyan
5. Anton Bardabush
6. Konrad Grzybowski
7. Bartłomiej Ochnio
8. Daniel Gilewicz
9. Mateusz Gromek
Zawody były podzielone na różne konku-

rencje tj. układy formalne Tul, walki semihogo, 
walki semi kontakt, walki light kontakt, walki 
softkalaki, techniki specjalne.

Nasi zawodnicy wywalczyli kolejno:
•	 Grzegorz Wójcik – Złoty medal 

w układach formalnych Tul, 
•	 EdmonNahapetyan – Złoty medal 

w układach formalnych Tul i brą‑
zowy medal w walkach w formule 
Semi Hogo, 

•	 Konrad Grzybowski – Złoty medal 
w układach formalnych Tul i brą‑
zowy medal w Technikach specjal‑
nych, 

•	 Daniel Gilewicz – Srebrny medal 
w układa‑ch formalnych Tul i brą‑
zowy medal w Technikach specjal‑
nych, 

•	Bartłomiej Ochnio – Brą‑
zowy medal w układach 
formalnych Tul.

W klasyfikacji ogólnej 
zdobyliśmy łącznie 8 me-
dali – 3 złote, 1 srebrny i 4 
brązowe.

Podsumowując, rywa-
lizacja była bardzo zacięta, 
poziom sportowy był wy-
soki. 

Jako trener pragnę po-
dziękować Panu Burmistrzo-
wi Robertowi Perkowskiemu 
i Panu Arturowi Murawskie-
mu za objęcie UKS Taekwon-
-do Ząbki patronatem oraz 
Rodzicom i ich zawodnikom 
za wszelką pomoc umożli-
wiającą nam wyjazd.

Z pozdrowieniami

Dariusz Wolf
 – UKS Taekwon-do Ząbki
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Nagrody wsz ystk im 
uczestnikom turnieju wrę-
czali Burmistrzowie Miasta 
Ząbki: Robert Perkowski i Ar-
tur Murawski oraz Dyrektor 
M.O.S.iR. Jacek Romańczuk. 

 

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska

1. Inspektor/podinspektor 
w Referacie Budżetowo-Finansowym,

2. Audytor wewnętrzny 1/4 etatu

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko 
znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl 
– „oferty pracy”. 

O g ł o s z e n i e
Zapraszamy mieszkańców rejonu ul. Powstańców, na spotka-
nie informacyjne o planowanych inwestycjach w południo-
wej części Ząbek. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 stycznia 
od godziny 19:30, w filii Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach 
przy ul. Powstańców 60d.

Udział wezmą: Burmistrz Robert Perkowski, kierownik Refe-
ratu Inwestycji Urzędu Miasta Arkadiusz Powierża oraz radni 
z rejonu ulicy Powstańców; Edyta Kalata, Wiktoria Żurobska, 
Artur Wałachowski i Adam Remiarz.

CO SŁYCHAĆ

Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej 6-latków

Gościnnie wystąpiły też dziewczynki z Ząbkovii Ząbki, wśród których były 
zawodniczki dwa lata starsze i stąd osiągnięte przez nie wyniki nie były brane pod 
uwagę przy końcowej klasyfikacji. Zarówno dla dziewczynek, jak i dla większości 
chłopców był to pierwszy turniej w ich przygodzie z piłką nożną. 

W turnieju udział wzięło 10 drużyn podzielonych na dwie grupy. 

Wyniki Grupa A: 
Dolcan I Ząbki  –  Junak Warszawa 2 : 1 

Polonia II Warszawa  –  Ząbkovia Ząbki 2 : 2 
Polonia II Warszawa  –  SP Komorów 1 : 0 

Ząbkovia Ząbki  –  Junak Warszawa 0 : 2 
Ząbkovia Ząbki  –  Dolcan I Ząbki 0 : 1 

Junak Warszawa  –  SP Komorów 7 : 0 
Junak Warszawa  –  Polonia II Warszawa 1 : 0 

SP Komorów  –  Dolcan I Ząbki 1 : 1 
SP Komorów  –  Ząbkovia Ząbki 0 : 4 

Dolcan I Ząbki  –  Polonia II Warszawa 3 : 0 

Wyniki Grupa B: 
Dolcan II Ząbki  –  AMP Radość 0 : 2 

Polonia I Warszawa  –  Białe Orły Warszawa 0 : 0 
Polonia I Warszawa  –  APJD 0 : 5 

Białe Orły Warszawa  –  AMP Radość 0 : 0 
Białe Orły Warszawa  –  Dolcan II Ząbki 4 : 1 

AMP Radość  –  APJD 0 : 0 
AMP Radość  –  Polonia I Warszawa 0 : 0 

APJD  –  Dolcan II Ząbki 3 : 0 
APJD  –  Białe Orły Warszawa 1 : 0 

Dolcan II Ząbki  –  Polonia I Warszawa 0 : 0 

Tabele grup po grach eliminacyjnych: 

Grupa A 
1 Dolcan I Ząbki 10  7-2 
2 Junak Warszawa 9 11-2 
3 Polonia II Warszawa 4  3-6 
4 SP Komorów 1   1-13 
5 Ząbkovia 4  6-5 

 

Na hali sportowej Gimnazjum nr 2 w minioną sobotę w Gwiazd-
kowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 

Ząbki zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
spotkali się 6-latkowie, a więc chłopcy urodzeni w 2009 roku. 

Grupa B 
1 APJD Łomianki 10 9-0 
2 AMP Radość 6 2-0 
3 Białe Orły Warszawa 5 4-2 
4 Polonia I Warszawa 3 0-5 
5 Dolcan II Ząbki 1 1-9 

Dwa pierwsze zespoły utworzyły dwie pary półfinałowe: 
Dolcan I Ząbki  –  AMP Radość 0 : 0 karne 0:1 

Junak Warszawa  –  APJD Łomianki 1 : 0  

Mecze o poszczególne miejsca: 
o 9 miejsce Ząbkovia Ząbki  –  Dolcan II Ząbki 2 : 0  
o 7 miejsce SP Komorów  –  Polonia I Warszawa 3 : 0  
o 5 miejsce Polonia II Warszawa  –  Białe Orły Warszawa 0 : 0 karne 1:2 
o 3 miejsce Dolcan I Ząbki  –  APJD 1 : 1 karne 0:2 
Finał Junak Warszawa  –  AMP Radość 1 : 0  

 
Ostateczna kolejność: 
 1. Junak Warszawa 
 2. AMP Radość 
 3. APJD  
 4. Dolcan I Ząbki 
 5. Białe Orły  
 6. Polonia II Warszawa 
 7. SP Komorów 
 8. Polonia I Warszawa 
 9. Dolcan II Ząbki 
10. Ząbkovia Ząbki  
   

Po turnieju wybrano najlepszą piąt-
kę turnieju: 
•	 Bramkarz 

– Konstanty Ledzion (Radość) 
•	 Obrońcy: 

– Franciszek Gryc (Dolcan I), 
– Piotr Keller (APJD) 

•	 Napastnicy: 
– Filip Dudziński (Junak), 
– Dawid Sieczko (Dolcan I) 
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Wywóz 
odpadów 

budowlanych 
uzu  c  

on n a    
  3

ny za on n  od  z

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Wynajmę 
działkę 

o pow. 1622 m2 
wraz 

z budynkiem 
biurowym 

(ok. 60 m2) 
przy ul. 

Szwoleżerów 80

tel. 602-460-845

Lodowisko otwarte

Już od 31 grudnia możemy korzystać z miejskiego lodowiska, które zlokali-
zowane jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. Oficjalnego otwarcia do-

konał burmistrz Robert Perkowski, który nie tylko powitał pierwszych łyżwia-
rzy, ale sam spróbował swoich sił w tej niełatwej przecież sztuce jazdy. 

Miejski Ośrodek Kultury 
w Ząbkach

zaprasza na otwarcie 
wystawy malarstwa i grafiki

Barbary Filipiak
„Świat w kolorach”

oraz koncert
„Z gitarą przez młodość 

i życie dorosłe”
w wyk. Wiesława Kowalskiego

23.01.2016 o godz. 17:00
MOK, ul. Słowackiego 21 

(trybuna sportowa)
wstęp wolny

Koncert Bożonarodzeniowy 
ząbkowskiej Szkoły Muzycznej 
CONSONARE

PRZERWY TECHNICZNE:
13:00 – 14:15
16:30 – 17:00
20:00 – 21:00
oraz w zależności od potrzeb!

WYPOŻYCZALNIA  ŁY-
ŻEW I  KASKÓW  CZYN-
NA 15 MINUT PRZED 
KAŻDĄ PEŁNĄ GODZI-
NĄ. 

ANIMATOR 
SPORTU:

Pon- pt. 17:00 – 20:00   
Sob-ndz. 14:00 – 16:00

WEJŚCIE NA LODOWISKO 
OD ULICY NIEPODLEGŁOŚCI

W piątek, 15. stycznia o godz. 18 w bu-
dynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej 
odbędzie się Koncert na Boże Narodzenie, 
na którym wystąpią uczniowie ząbkowskiej 

Szkoły Muzycznej CONSONARE. Uczestnicy 
zajęć nauki gry na instrumentach i śpiewu 
przedstawią efekty swojej pracy, na które zło-
żą się utwory muzyki klasycznej, popularnej 
oraz instrumentalne wersje polskich kolęd. 
Zaprezentują się także dzieci z popołudnio-

wego Przedszkola Muzycznego prowadzone-
go przez Szkołę.

Rozpoczynają się zapisy na nowy se-
mestr – gitara, wiolonczela, fortepian, wokal, 
Zerówka Muzyczna... – znakomici nauczyciele 
podzielą się z Tobą swoją muzyczną pasją.

Ząbkowska Szkoła Muzyczna zaprasza 
maluchy, dzieci, młodzież i dorosłych!

Więcej informacji na: 
www.consonare.edu.pl

Dla tych, którzy chcieliby spróbować, 
a nie mają własnego sprzętu, dobra infor-
macja. Na miejscu jest dobrze wyposażona 
wypożyczalnia łyżew.   

Lodowisko „Biały Orlik” czynne jest 
w godz. 9.30 – 20.00

9:30 – 16:30 – PIERWSZEŃSTWO MAJĄ 
SZKOŁY  I   PLACÓWKI   OŚWIATOWE  
Z ZĄBEK

17:00 – 20:00 – LODOWISKO OGÓLNODO-
STĘPNE


