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W Ząbkach zapachniało Norwegią
Burmistrz Miasta  Ząbki Robert Perkowski z Jego Eks-

celencją Ambasadorem Norwegii w RP Karstenem Klep-
svikiem spacerujący po Ząbkach? 

Można by powiedzieć, że to niemożliwe. A  jednak! 
Taki obrazek można było zobaczyć 3 grudnia br. w go-
dzinach popołudniowych w naszym mieście. Powo-
dem przybycia Jego Ekscelencji Ambasadora Nor-
wegii do Ząbek było zaproszenie burmistrza Rober-
ta Perkowskiego  na wieczór  pod nazwą  „Z wizytą w 
Królestwie Norwegii” w Miejskim Ośrodku Kultury.  

Ale zacznijmy od początku. Ambasador przybył do Ząbek 
w godzinach popołudniowych. Po spotkaniu w Urzędzie Mia-
sta wraz z burmistrzem Robertem Perkowskim wybrali się na 
spacer, aby obejrzeć miasto, inwestycje, które są w trakcie  
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Spotkania Burmistrza  
Miasta Ząbki z Mieszkańcami

urmistrz Miasta Ząbki zaprasza Mieszkańców na spotkania infor-
macyjno-konsultacyjne, podczas których będą omówione bieżące 

sprawy związane z życiem w Mieście i finansami Miasta, tj.: realizowane i 
planowane inwestycje miejskie, inwestycje drogowe w okolicach Ząbek, ko-
munikacja zbiorowa, bezpieczeństwo, gospodarka komunalna.

Podczas spotkań każdy będzie miał możliwość zadania pytań władzom 
miasta o najbardziej trapiące kwestie. W spotkaniach udział wezmą przedsta-
wiciele Urzędu, Policji  oraz Straży Miejskiej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, spotkania odbędą 
się w dwóch terminach, w obu gimnazjach, tak aby każdy mógł dogodnie 
dopasować sobie termin i miejsce.
Termin: 2 grudnia, godz. 19.00 (już się odbyło, relacja str. 4-5)
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Batorego 37
Termin: 9 grudnia godz. 19.00
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Harcerska 9

CO SŁYCHAĆ?  wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak 
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny 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

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
Centrum Medyczne LECZYMED

UL. KRASICKIEGO 14, ZĄBKI 
dnia 9.12.2013        w godz. 8.30 – 13.00
* Zapisy: osobiście oraz telefonicznie 

pod nr tel.: 22 428 06 50, 22 428 06 51, 504-040-561
Zapraszamy dorosłych i dzieci od lat 5bez skierowania

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na

Świąteczny Kiermasz 
Prezentów

8 grudnia (niedziela), w godz. 9.00-19.00
O godz. 17.00 świąteczny koncert w 

wykonaniu Miejsko-Parafialnego Chóru 
„Cantores Misericordiae”

MOK, ul. Słowackiego 21 
(trybuna sportowa)

B
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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

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” 

dorośli i dzieci

Ząbki, 
ul. Powstańców 26

(wejście obok poczty)

tel. (22) 379-33-88

Ceny konkurencyjne

GABINET 
STOMATOLOGICZNY

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

INFORMACJA DLA PACJENTA

APTEKA 
CAŁODOBOWA

Apteka „Południe” 
ul. Powstańców 2  05-091 Ząbki

tel. 22 762 56 34

Zmiany w godzinach  
pracy Urzędu

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

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Mieszkań-
ców, informujemy, że począwszy od dnia 18 października br. 
w każdy piątek, Urząd Miasta Ząbki jest otwarty w godzinach 
od 7.00 do 15.00. Mamy nadzieję, że wcześniejsze otwarcie 
Urzędu, umożliwi załatwienie spraw tym, którzy rozpoczynają 
swój dzień pracy w godzinach późniejszych. Natomiast w po-
niedziałki Urząd jest czynny w godz. 10.00 – 18.00. W pozo-
stałe dni (tj. wt., śr., czw.) Urząd pracuje w godz. 8.00 – 16.00.

UM Ząbki

NOWA SALA ZABAW 
Dziecięca Kraina 

przy ulicy Powstańców 68 G
Oferuje: Kinder bale, rozwijające zajęcia  

tematyczne, teatrzyki, zabawy na 60 metrowej 
konstrukcji

Zapraszamy 7 dni w tygodniu, 
więcej informacji na www.dzieciecakraina-zabki.pl

UWAGA PROMOCJA: wytnij ogłoszenie z gazety, 
a pierwsza  godzina zabawy na Sali za 10 zł.

Promocja trwa do końca stycznia.

"
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Spotkanie z mieszkańcami

grudnia, w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach odbyło  się spotkanie burmistrza Ząbek z mieszkańcami. 
Głównym powodem spotkania było przedstawienie mieszkańcom planów inwestycyjnych miasta na najbliższe 

lata a także omówienie spraw bieżących, w tym szeroko dyskutowane kwestie bezpieczeństwa. Aby przedstawić miesz-
kańcom jak najszerszą wiedzę burmistrz zaprosił również ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (mł. insp. 
Agata Krysiak z MSW, komendant komisariatu Policji w Ząbkach kom. Mariusz Barański, komendant Straży Miejskiej 
w Ząbkach Zbigniew Forysiak) oraz za komunikację miejską (doradca burmistrz ds. komunikacji Tomasz Kret). Obecni 
również byli: zastępca burmistrza Artur Murawski oraz radni Tomasz Kalata, Marcin Kubicki oraz  Grzegorz Siwek.

W tematykę spraw miejskich wprowadził obecnych burmistrz 
Robert Perkowski, który omówił realizowane dotąd ząbkowskie 
inwestycje.

W ciągu ostatnich  lat Ząbki stały się wielkim placem budowy. 
Oprócz przebudowy kilkudziesięciu dróg wybudowano kilka po-
tężnych obiektów kubaturowych, takich jak jedno z największych 
i najnowocześniejszych przedszkoli w kraju, 3-kondygnacyjny 

obiekt noszący nazwę trybuna sportowa, będący siedzibą MO-
SiR, MOK oraz drużyny I ligowej, powstająca kryta pływalnia. To 
obiekty tak nowoczesne i tak duże, że stają się swego rodzaju 
symbolami ząbkowskiej architektury. Każdy z obiektów na swój 
sposób jest wyjątkowy, a to ze względu na charakterystykę ar-
chitektury, a to ze względu na zastosowane technologie czy też 
kubaturę. Obiekty te stały się już przedmiotem inspiracji dla wielu 
samorządów, również w powiecie wołomińskim.

Na uwagę zasługuje także inwestycja liniowa, jaką jest po-
wstający tunel pod torami kolejowymi wraz z całym układem ko-
munikacyjnym wokół tunelu oraz w osi ulic Orla – Wojska Pol-
skiego. To obecnie największa publiczna inwestycja w powiecie 
wołomińskim. 

Wiele z tych inwestycji na pewno nie powstałoby, gdyby nie 
aktywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Według oce-
ny burmistrza Roberta Perkowskiego Ząbkom w ostatnich latach 
udało się pozyskać dodatkowo z różnych źródeł ok. 100 mln zł.

Główną ich część stanowią środki unijne (m. in.:  na drogi – 
25 mln zł, basen – 13 mln zł, tunel - 21 mln zł).     

Dość dużo miejsca poświęcił burmistrz drogom okalającym 
Ząbki, zarówno jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, jak i krajowe. 
Drogi te, szczególnie ich przepustowość, mają dla Ząbek kluczo-
we znaczenie, bo zdecydują o tym, ile samochodów przejedzie 
przez Ząbki. Dziś grubo ponad połowa pojazdów poruszających 
się po Ząbkach to efekt tzw. małego tranzytu.

Wciąż aktualna jest też sprawa linii tramwajowej z Warszawy 
do Ząbek.

Ząbki znane są w całym powiecie również dzięki znakomicie 
funkcjonującej oświacie, zarówno jeśli chodzi o jakość kształ-
cenia, ale także ze względu na jakość bazy oświatowej. Szkoły 
stosunkowo nowe, a te starsze dobrze wyremontowane, wypo-
sażone w obiekty sportowe (sale sportowe, boiska ze sztucznej 
nawierzchni, itp). 

 Jednak niespotykany dotąd rozwój miasta, wzrost liczby 
mieszkańców zobowiązuje ząbkowski samorząd do kolejnych in-
westycji oświatowych. Burmistrz wskazał na potrzebę rozbudowy 
SP3, budowę sali gimnastycznej przy SP2, budowę przedszkoli 
oraz budowę nowej SP.

Burmistrz poinformował także o innych ważnych sprawach, 
które czekają mieszkańców w niedalekiej przyszłości.  W pasażu 
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Temu miały służyć krótkie prezentacje zarówno przedstawi-
ciela MSW nadzorującego działalność straży miejskich, komen-
danta ząbkowskiej policji jako instytucji na co dzień współpracu-
jącej ze strażą oraz samej straży w osobie komendanta.

Wszyscy prelegenci doceniali wartość, jaką wnosi funkcjo-
nowanie straży, tym bardziej że zakres działalności straży jest 
daleko szerszy niż mogłoby się wydawać.

Po wysłuchaniu wszystkich argumentów wśród mieszkańców 
dominowała opinia, że straż miejska jest faktycznie potrzebna, 
ale powinna zmienić swój sposób działania. Nie brakowało rów-
nież i takich osób, które chętnie zlikwidowałyby straż.

Co do funkcjonowania straży mieszkańcy zgłaszali uwagi co 
do pory dnia, w której straż funkcjonuje ( chodziło o nocną służ-
bę). Dla niektórych dość kontrowersyjną sprawą jest stosowanie 
przez straż radaru, szczególnie w miejscach, gdzie ich zdaniem 
radar nie powinien stać. Tu też nastąpiła rozbieżność pomiędzy 
opinią niektórych mieszkańców a opinią fachowców.  Komendant 
policji jednoznacznie stwierdził, że tych radarów powinno być 
znacznie więcej. Dodatkowo poinformował, że lokalizacja radaru 
nie jest swobodną decyzją straży, a uzgadniane jest to z policją 
na podstawie analizy zdarzeń drogowych w danym obszarze.     

Z przebiegu spotkania i czasu jego trwania można wniosko-
wać, że są one potrzebne. Burmistrz zapewnił, że będzie je orga-

nizował dla całego miasta przy-
najmniej raz na pół roku.

To spotkanie zorganizowane 
było z myślą o północnej części 
Ząbek. Kolejne już niebawem, 
bo w najbliższy poniedziałek, 
odbędzie się dla południowej 
części miasta, w Publicznym 
Gimnazjum Nr 1, o godz. 19.00

 

na Orlej, w miejscu po filii MOK będzie miała swą siedzibę Poczta 
Polska. Według zapowiedzi będzie to obiekt nie tylko nowocze-
sny, ale również otwarty całodobowo. W przyszłym roku ma być 
również sfinalizowana sprawa pozyskania przez miasto działki 
na terenie szpitala drewnickiego, która konieczna jest do budowy 
stacji uzdatniania wody. Własne ujęcie wody zapewni uniezależ-
nienie się od warszawskiego dostawcy, a co za tym idzie realny 
spadek cen za wodę.

Ważną część spotkania zajęły kwestie bezpieczeństwa, 
szczególnie w odniesieniu do funkcjonowania ząbkowskiej Stra-
ży Miejskiej. 

Niestety większość ludzi patrzy na funkcjonowanie straży 
bardzo wyrywkowo, w sposób bardzo wybiórczy, a przez to nie 
do końca obiektywny. Straż oceniana jest głównie poprzez jed-
nostkowe zdarzenia. W taki sposób na pewno każdy znalazłby 
choćby jeden przykład nie najlepszego działania straży, ale czy 
może to przesądzać o jej całokształcie działania. Dopiero cało-
ściowe, systemowe spojrzenie na sprawę może dać jej obiektyw-
ny, bliski rzeczywistości obraz.

S A M O R Z Ą D

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790
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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 
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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 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 
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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.
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Serdecznie zapraszamy.
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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 
 

CO SŁYCHAĆ

3

www.zabki.pl

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

Hydraulika, 
wod – kan,

gaz, c.o., piece

Usługi 
kominiarskie, 

z uprawnieniami

tel.:  
696-321-228 

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

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

888-424-715

KRAWCOWA
SZYBKO I SOLIDNIE
- bluzki, garsonki
- 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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Sesje Rady Miasta Ząbki
listopadzie odbyły się dwa posiedzenia Rady Miasta (13 i 25). Kilka dni temu miała miejsce też pierwsza 
grudniowa sesja. Poniżej przedstawiamy uchwały podjęte podczas tych posiedzeń. 

Ząbkowski basen  
już z wodą

pierwszego skoku do basenu jest już bardzo 
blisko. Trwają już jedynie ostateczne prace 

porządkowe. Co istotne ząbkowski basen został już 
napełniony wodą. Pozwoli to wykonawcom dokonać 
pierwszych testów technologicznych, a Sanepidowi 
sprawdzić jakość wody.

 Dość oryginalnym rozwiązaniem na ząbkowskiej pływalni 
jest sposób wykonania niecki basenowej. Nie jest to tradycyjne 
rozwiązanie polegające na wyłożeniu płytkami ceramicznymi, a 
bardziej nowoczesne, wykonane z litej uszlachetnionej stali. Ma 
to szczególne znaczenie w procesie oczyszczania niecki. Z do-
świadczenia wiadomo, że najwięcej różnorakich bakterii groma-
dzi się w fugach między kafelkami. Utrzymanie takiego basenu 
w nienagannej czystości jest więc bardzo pracochłonne i koszto-
chłonne. Zastosowane materiały przy budowie ząbkowskiej pły-
walni pozwolą na znaczne oszczędności w procesie eksploatacji 
obiektu.

Pływalnia znajduje się już w końcowej fazie procesu inwe-
stycyjnego. Przed inwestorem i wykonawcami ostatni etap, czyli 
odebranie inwestycji m.in.: przez sanepid, straż pożarną, nadzór 
budowlany i dopuszczenie jej do użytkowania. Wstępnie mówi 
się, że nowy basen przywitamy wraz z nowym rokiem.

Warto dodać, że nowy obiekt to nie tylko baseny dla dorosłych 
i dla dzieci, ale także kręgielnia, boiska do squash. Zaplanowano 
również miejsce na strefę fitness a także restaurację.

red.       

Sesja XLVIII (3 grudnia)
- w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosku miesz-

kańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie 
likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach

Sesja XLVII (25 listopada)
- w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu przebudo-

wy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez 
m.st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”

-  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do 
współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie po-
rozumienia pomiędzy Miastem Ząbki a m.st. Warszawa i po-
zostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

- w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego w roku 2014

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Ząbki na lata 2013-2019

- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 
2013 rok

Sesja XLVI (13 listopada)
- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi

- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości

- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości 

- w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności 

gruntowej
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych
- w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
-  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i 

wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki
- zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania opłat za ko-

rzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki upraw-
nienia do ustalenia ich wysokości

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzy-
stania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków ko-
munikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budże-
towych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku 
bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi fi-
nansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich za-
twierdzania

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Ząbki na lata 2013-2019

- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 
2013 rok

- w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu

Z pełną treścią uchwał można zapoznać się na stronie interne-
towej UM (www.zabki.pl), link BIP, zakładka prawo miejscowe.

W

Ś

Zapraszamy na „Jarmark 
Bożonarodzeniowy”

więta Bożego Narodzenia należą do najważ-
niejszych świąt dla Polaków. Pragniemy za-

tem przeżyć je jak najpiękniej w gronie najbliższych, 
kultywując staropolskie obyczaje, smakując trady-
cyjnych potraw.W oczekiwaniu na ten magiczny czas 
zapraszamy Państwa na II JARMARK BOŻONARO-
DZENIOWY w Ząbkach, który odbędzie się na Bazarku 
Miejskim w dniach od  20 do 24 grudnia br.

Głównym założeniem Jarmarku jest pielęgnowanie polskich 
tradycji związanych z tymi magicznymi świętami. Czas jest do-
skonały, bowiem podczas robienia świątecznych zakupów na Ba-
zarku Miejskim możemy dokupić niezbędne dekoracje i poczuć 
niesamowity klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Do udziału w kiermaszu zachęcamy rękodzielników, artystów, 
rzemieślników, wytwórców produktów regionalnych, koła gospo-
dyń wiejskich oraz klientów do tłumnego udziału w jarmarku.

Aby już teraz zarezerwować stoisko, należy zadzwonić do 
Biura Promocji Miasta pod nr tel 22 5109-792 lub 22 5109-793. 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin dostępny jest na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta www.zabki.pl.

Organizatorem kiermaszu jest Miasto Ząbki oraz Stowarzy-
szenie „Bazar Ząbki”.

Do
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Podpisanie umowy na budowę  
toru rolkowego w Ząbkach

urmistrz Ząbek Robert Perkowski podpisał umowę na dofinansowanie budowy toru rolkowego w Parku Miej-
skim im. Szuberta w Ząbkach. Tor zostanie wybudowany w ramach projektu „Zwiększenie walorów turystycz-

nych miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego” i dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Całkowita wartość projektu to niemal 272 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 190 tys. zł.

Spotkanie wojewody z samorządowcami  
w PP3 w Ząbkach

edno z cyklicznych spotkań, organizowanych przez wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z samorzą-
dowcami regionu warszawskiego, odbyło się w środę, 27 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Skrzat” w 

Ząbkach - najnowocześniejszej tego typu placówce na Mazowszu.
Spotkanie dotyczyło głównie usprawnienia współpracy organów i 

służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 
wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Roz-
ważano także problemy związane z dotacjami dla gmin na prowadzenie 
publicznych przedszkoli, zagadnieniem utonięć w województwie mazo-
wieckim oraz tworzeniem programów dla bezdomnych zwierząt.

Spotkanie otworzył i poprowadził wojewoda, przy wsparciu: dyrektora 
Wydziału Prawnego MUW - Andrzeja Tokarskiego, dyrektor Wydziału Poli-
tyki Społecznej MUW - Wiesławy Kacperek - Biegańskiej, zastępcy dyrek-
tora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW - Pawła 
Błasiaka, komendanta stołecznej policji – Dariusza Działo, mazowieckiego 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - Adama Ludwikowskiego, 
Karola Semika - mazowieckiego kuratora oświaty, zastępcy mazowieckie-
go wojewódzkiego lekarza weterynarii - Pawła Meyera.

Wojewoda podziękował gospodarzom burmistrzowi Ząbek Robertowi 
Perkowskiemu oraz dyrektor przedszkola nr 3 „Skrzat” Jolancie Salak za 
możliwość poprowadzenia spotkania w ząbkowskiej placówce.

Wiesława Kacperek – Biegańska poinformowała zebranych, że 
większość gmin utworzyła programy przeciwdziałania przemocy oraz że 
coraz częściej wdrażane są procedury Niebieskiej Karty. Apelowała do 
samorządowców, aby wspomóc zespoły interdyscyplinarne, znajdujące 
się zwykle przy ośrodkach pomocy społecznej. Wojewoda podkreślił, że 
w zespołach brakuje sprawnej współpracy oraz przedstawicieli środowisk 
oświaty i zdrowia. Pracę zespołów usprawniłby także jednolity system in-
formatyczny, zbierający i przetwarzający dane dot. przemocy w rodzinie.

- Nowością jest, ze od stycznia 2014 roku policja będzie stosować 
narzędzie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z 
przemocą w rodzinie. Takie szacowanie ułatwi podjęcie decyzji co do 
konieczności zatrzymania sprawcy przemocy – twierdził komendant sto-
łeczny policji – Dariusz Działo.

Co do spraw oświatowych mazowiecki kurator oświaty Karol Semik 
powiedział, m.in. że zmiany w ustawie zakładają, że od września 2015 r. 
dzieci czteroletnie będą miały prawo do korzystania z wychowania przed-
szkolnego, a od września 2017 r. – dzieci trzyletnie. Od września 2017 r. 
wszystkie dzieci od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsca w przed-
szkolach, w których opłata nie będzie przekraczała 1 zł za godzinę zajęć.

Kontrole dot. wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach wykazały, że w województwie mazowieckim zwiększyła 

się masa zbieranych odpadów komunalnych. Wzrosło zaangażowanie 
mieszkańców w segregację odpadów – stwierdził Adam Ludwikowski 
– mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Kontrole uwi-
doczniły również problemy we wdrażaniu ustawy. Gminy nie prowadzą 
kontroli przedsiębiorców odbierających odpady, którzy często przekazują 
śmieci nawet poza region. W niektórych gminach brakuje także punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponieważ liczba utonięć na Mazowszu zwiększyła się z 57 w 2012 r 
do 90 w 2013, przypomniano, że za zabezpieczenie terenów przeznaczo-
nych do kąpieli oraz zorganizowanie tam nadzoru i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych odpowiada zarządzający obszarem wodnym, czyli wójt, 

burmistrz czy prezydent.
Programy ochrony dla bezdomnych zwierząt natomiast, są uchwa-

lane przez większość gmin. Przed uchwaleniem rada gminy jest zobo-
wiązana do uzyskania opinii powiatowego lekarza weterynarii, organi-
zacji społecznych czy zarządców obwodów łowieckich. Okazało się, że 
znaczna większość programów jest jednak niekompletna lub negatywnie 
zaopiniowana.

Podsumowując, spotkanie pozwoliło samorządowcom na spojrzenie 
na omówione zagadnienia w świetle statystyk i praktycznych rozwiązań. 
Zwróciło także uwagę na szykujące się w ustawodawstwie zmiany i idące 
za nimi konsekwencje.

Iwona Potęga

Umowa została podpisana w piątek, 29 listopada w siedzibie Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, podczas ofi-
cjalnej uroczystości. Ze strony jednostki umowę podpisali członkowie 
zarządu oraz dyrekcja.

Dzięki tym środkom, Miasto Ząbki dodatkowo zagospodaruje te-
ren Parku Miejskiego im. Szuberta, tworząc tam dla mieszkańców 
kolejną atrakcję. Pozwoli to na zrealizowanie głównego celu projek-
tu, jakim jest wzmocnienie i rozszerzenie potencjału turystycznego. 
Miasto stawia na organizację imprez sportowych, pikników rekreacyj-
no – naukowych, organizowania turniejów rolkowych oraz turniejów 
szachowych, co umożliwi zagospodarowana przestrzeń parkowa. W 
ramach projektu powstaną nowe obiekty gastronomiczne.

Tego dnia, obok miasta Ząbki, umowy na dofinansowanie pod-
pisali m.in. miasto Łosice na zagospodarowanie terenu Zalewu Ło-
sickiego, rodzina Czwarno na kompleksową bazę gastronomiczno – 
noclegową w Natolinie i miasto Legionowo na wybudowanie ścieżek 
rowerowych. Iwona Potęga

J
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R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

realizacji tj. tunel pod tora-
mi kolejowymi, modernizo-
wane ulice. Odwiedzili także 
Publiczne Przedszkole nr 3 
„Skrzat” oraz ukończony pra-
wie basen w Centru Turystycz-
no- Rekreacyjno- Sportowym. 
Ostatnim punktem pobytu J.E. 
Ambasadora była wizyta w Miej-
skim Ośrodku Kultury, gdzie miał 
się odbyć uroczysty wieczór po-
święcony Królestwu Norwegii po-
łączony z wystawą fotograficzną 
Tomasza Kopiszki- fotografika, 
mieszkańca Ząbek, zafascyno-
wanego historią, kulturą, trady-
cjami  a przede wszystkim nie-
powtarzalnymi krajobrazami tego 
skandynawskiego kraju.

Kilka minut po 18.00 za-
brzmiały fanfary i na scenie po-
jawili się prowadzący norweski 

wieczór aktorzy scen warszawskich Anna Grabińska i Marek Wy-
socki. Przywitali licznie zgromadzoną publiczność oraz gości ho-
norowych m. in: ambasadora Norwegii Karstena Klepsvika, sena-

tora RP Andrzeja Grzyba, starostę powiatu wołomińskiego Piotra 
Uścińskiego, burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego, 
zastępcę burmistrza  miasta Ząbki Artura Murawskiego, zastępcę 
burmistrza dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Józefa Melaka,  

W Ząbkach zapachniało Norwegią
dokończenie ze str. 1 prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko- Norweskiego 

Dariusza Gellera,  ppłk. Zbigniewa Królikowskiego – dyrektora 
Aresztu Śledczego w Warszawie- Grochowie, Barbarę Maksim-

czuk -dyrektor Oddziału Sk bank w Ząbkach, Sławomirę Wierz-
chowską- dyrektor Centru Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie 
Kolejowe,  Romualdę Lizak prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Ząbkach,  Piotra Wyszeckiego -  prezesa zarządu 

Agro- Technika S.A., Janusza Dąbrowskiego dyrektora promocji 
Agro- Technika S.A., Marię Chmielewską – Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, Karola Małolepszego - dyrektora 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, Dorotę Kaźmierską – 

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach, Waldemara 
Brzeszkiewicza – przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w 
Ząbkach, radnych miasta Ząbki w osobach: Zofii Dąbrowskiej, 
Pawła Pobożego, Grzegorza Siwka, Roberta Świątkiewicza oraz 
Andrzeja Chibowskiego.
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ka Seo Kyeong Yeon. Beata Wardak zaśpiewała pieśń Agostino 
Lary „Solamente una vez”, porywając do tańca ambasadora Kar-
stena Klepsvika, a Leszek Świdziński specjalnie przygotowaną z 
okazji wydarzenia pieśń norweskiego kompozytora epoki roman-
tyzmu Edwarda Griega pt. „Ich liebe dich”.

Na zakończenie wystąpili tancerze Klubu Tańca Sportowego 
„Shock Dance”, którzy brawurowo wykonali impresję taneczną 

do utworu Jana Garbarka – norweskiego kompozytora polskiego 
pochodzenia zatytułowaną „Conversation”. Oklaskom i owacjom 
nie było końca. Ostatnim akcentem wieczoru był poczęstunek w 
kuluarach oraz prezent dla wszystkich przybyłych gości w postaci 
pamiątkowej płyty z twórczością Henryka Ibsena i Edwarda Grie-

ga, którą wydał Urząd Miasta Ząbki, a honorowym patronatem 
objęła Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce.

Wieczór ten na 
długo pozostanie 
w pamięci widzów. 

Joanna Wysocka

Fot. Bogdan  
Śladowski

Aktorzy barwnie przybliżyli historię Norwegii, nawiązali do 
genezy hymnu narodowego, „Ja, vi elsker dette landet”, co ozna-
cza „Tak, kochamy ten kraj”,  którego zgromadzona publiczność 
wysłuchała z szacunkiem, oczywiście wstając z miejsc. Następ-
nie głos zabrali ambasador Karsten Klepsvik i burmistrz Ząbek 

Robert Perkowski. W swoim wystąpieniu nawiązali do przyjaźni 
między naszymi krajami a także do możliwości zacieśnienia sto-
sunków kulturalnych i gospodarczych poprzez ustanowienie mia-
sta partnerskiego dla Ząbek. Z rąk burmistrza Karsten Klepsvik 
otrzymał pamiątkową fotografię, płyty CD przygotowane specjal-
nie z tej okazji i bukiet kwiatów. W dalszej części wieczoru na sce-
nie pojawił się Tomasz Kopiszka – autor wystawy fotograficznej 
poświęconej Norwegii. W konwencji luźnej rozmowy, którą po-

prowadzili Anna Grabińska i Marek Wysocki dowiedzieliśmy się o 
tradycjach oraz zwyczajach tego pięknego kraju, które stanowią 
pieczołowicie pielęgnowane dziedzictwo kulturowe. Gwiazdami 
tego pięknego i niepowtarzalnego wieczoru byli znakomici artyści 
sceny operowej: Beata Wardak i światowej sławy tenor Leszek 
Świdziński, którym akompaniowała wybitna koreańska pianist-
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bliżają się Święta Bożego Narodzenia. Drew-
nickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi EMPATIA prowadzące 
Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, przy  Mazowieckim Centrum Psychiatrii 
Drewnica w Ząbkach, jak co roku rozpoczęło akcję pozy-
skiwania datków i darów na paczki świąteczne dla potrze-
bujących wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i 
tych, które Boże Narodzenie będą zmuszeni spędzić w 
szpitalu. Planujemy w świątecznej atmosferze obdarowy-
wać artykułami spożywczymi oraz środkami czystości. 

W tym roku, dzięki dotacji ze Starostwa Powiatu Wo-
łomińskiego, w ramach projektu „Integracja pod Choinką 
2013” Stowarzyszenie zorganizuje 2 imprezy integracyj-
ne, w czasie których planujemy przekazać świąteczne 
podarunkami co najmniej 50 naszym podopiecznym z 
terenu powiatu wołomińskiego. Pacjentami szpitala są 
również osoby spoza powiatu, dlatego też zwracamy się 
z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy chcieliby wes-
przeć nasze działania o darowizny rzeczowe i finanso-
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Bądź EMPATYCZNY  i pomóż nam pomagać

Dźwięki orkiestry 
coraz częściej 

rozbrzmiewają 
publicznie

listopada w murach Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Małego Po-

wstańca w Ząbkach orkiestra zagrała spe-
cjalny koncert dla uczniów placówki. Młodzi 
słuchacze wysłuchali m.in. hymnu Polski, 
„Rotę”, „Szarą piechotę” oraz „Warszawian-
kę”. W ten symboliczny sposób uczczono 
obchody Święta Niepodległości jednocze-
śnie zachęcając młodzież do nauki gry na 
instrumentach.

Ledwo ucichły patriotyczne nastroje a 
już orkiestra wzięła na warsztat kolędy. 
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się co-
raz szybciej. Zewsząd zaczynają nas ota-
czać świąteczne dekoracje, spadł już nawet 
pierwszy śnieg. Wielkimi krokami zbliża się 
również kolejny koncert naszej ząbkowskiej 
orkiestry, która 20 grudnia uświetni swoją 
grą spotkanie opłatkowe radnych Ząbek. 
To pierwszy  koncert kolędowy w termina-
rzu zespołu. Liczmy, że w styczniu niejed-
nokrotnie będziemy mogli słuchać kolęd w 
wykonaniu orkiestry m.in. w naszych ząb-
kowskich parafiach.

Podziękowanie
chodząc na uroczystość z okazji ,,Pasowania 
na przedszkolaka’’ w Przedszkolu Publicznym 

Nr3,,Skrzat’’ od razu wyczułam atmosferę pełną pogody i ra-
dości.

Wszyscy zostaliśmy serdecznie powitani przez p. dyrektor 
Jolantę Salak,a następnie dzieci zostały poproszone o wy-
stęp.

Maluchy przepięknie przebrane za Skrzaty, wchodząc na 
scenę wykazały dużą odwagę i godnie reprezentowały przed-
szkole śpiewając piosenki, recytując wiersze nie odrywając 
oczu od swojej p. Basi, która była razem z nimi na scenie.

Było to dla nas rodziców jako widzów nieopisane przeży-
cie, aż zakręciła się łza w oku. Bardzo odważnie zaprezen-
towały się swoim gościom (p. dyrektor, burmistrzowi Ząbe-
k,babciom,dziadkom) no i rodzicom.

A stało się tylko tak dlatego, że atmosfera spokoju, jaka 
panuje w tym przedszkolu umacnia poczucie bezpieczeństwa 
naszych dzieci.

Dziękuję bardzo p. dyrektor , p. v-ce dyrektor Agnieszce, 
no i oczywiście p. Basi,Ani  i paniom pracującym w tej grupie 
za pracę i tworzenie atmosfery radości, przyjaźni i zaufania.

Myślę, że na koniec można zacytować wiele mówiące 
motto:

 ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat „
Janusz Korczak

A w tym przedszkolu tak jest. Podziękowanie w imieniu 
rodziców 

Mama Szymona M 

we na nasz świąteczny projekt. Od najbliższego okresu 
rozliczeniowego (2014) będzie nam można także pomóc, 
przekazując 1% podatku na naszą działalność statutową. 
Stowarzyszenie EMPATIA  zostało w październiku tego 
roku wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego 
(OPP).

Korzystając z okazji chcemy Państwu złożyć w imie-
niu własnym i naszych podopiecznych najserdeczniejsze 
życzenia radosnych, spokojnych i błogosławionych Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Darowizny można przekazać w następujący sposób: 
Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA”
1% - KRS – 0000331977
wpłaty na konto nr 41 10901753 0000 0001 1599 7775
lub osobiście do Warsztatu Terapii Zajęciowej na te-
renie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica”  
(PN-PT. w godz.8-15.00) 
Tel. (22) 762-40-58
www.empatia.net.pl 
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Świąteczna Zbiórka Żywności 
na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach

ilkaset kilogramów produktów żywnościowych – to efekt Świątecznej Zbiórki Żywności przeprowadzo-
nej 29 listopada br. na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach. Wolontariusze o wsparcie dla ubogich 

zwrócili się do właścicieli działających na Praskiej Giełdzie firm już po raz piąty. Spora część właścicieli odpo-
wiedziała pozytywnie, przekazując na ten cel wybrane produkty żywnościowe. 

Tegoroczna zbiórka na Praskiej Giełdzie, zorganizowana 
z ramienia Banku Żywności, została przeprowadzona przez 
Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, działające przy 

klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie. To-
warzystwo prowadzi jadłodajnię dla ubogich i bezdomnych, 
serwując codziennie posiłek dla około 400 podopiecznych. 

Prowadzi również na rzecz ubogich działalność społeczną 
i kulturalną, pomagającą im w radzeniu sobie z bezdomno-
ścią bądź pozwalającą wyjść z bezdomności i usamodzielnić 

się.
Część zebranych na Praskiej Giełdzie produktów – jak 

warzywa, owoce, wędliny, napoje, kasze, makarony i kon-
serwy – trafiła do kuchni Towarzystwa jako składniki przy-
gotowywanych dla ubogich posiłków. Inne produkty – jak 

ciastka, cukierki, czekolady, batoniki i cytrusy – bezdomni 
podopieczni otrzymają w indywidualnych paczkach.

W akcji zbiórki żywności na Praskiej Giełdzie wzięli 
udział właściciele firm: Agro-Technika, Amigo, Arpol, Bur-
delas, Gonciarz, Gryci-
uk, Kowdar, Kuczyński, 
Jas-Pol, Maka, Ma-
karony Polskie, Marpol, 
Ostro-pol, Reg-Drób, 
Reda, Stoczek, Tano, 
Tomas.

Należy podkreślić, 
że wiele spośród 
działających na Praskiej 
Giełdzie firm udziela 
wsparcia materialnego 
potrzebującym także 
poza wspomnianą akcją. 
Czynią to bądź doraźnie, 
bądź też, jak niektórzy, 
mając pod swoją opieką 
wybrane placówki, 
którym pomagają regu-
larnie.

K
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Powtórzmy to raz jeszcze
grudnia, o godz. 18, w ząbkowskim Gimnazjum nr 2 odbyło się nietypowe spotkanie z klasą VIII c ( absol-
wentów sprzed 50 lat), w której wychowawstwo przez 8 lat prowadziła p. Wiesława Klepacz. Ona również 

jest z nami zawsze obecna.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O
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Wspomnienie o Mamie ks. Jerzego, 
Mariannie Popiełuszko

statnie odwiedziny Mamy ks. Jerzego, Marianny Po-
piełuszko odbyły się w jej rodzinnym domu na Pod-

lasiu w Okopach, cztery miesiące przed Jej odejściem. Był to 
17 dzień lipca br.

Wiedząc, że tydzień wstecz powróciła ze szpitala, poprosi-
liśmy miejscowego sołtysa o nasze wsparcie w spotkaniu. Ka-
zał nam zaczekać na wiadomość przed Jej domem. Czas ten 
wykorzystaliśmy wchodząc do kapliczki stojącej naprzeciwko 
domu. Po paru minutach drzwi zostały otwarte i zostaliśmy 
zaproszeni do domu. Tym „dobrodziejem” był miejscowy soł-
tys, najstarszy syn pani Marianny, Józef Popiełuszko.

Pani Marianna była miła i spokojna, emanowała pozy-
tywną energią z goszczącym uśmiechem na twarzy. Na za-
kończenie odwiedzin podpisała nam książkę „Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko. Prawdziwa historia męczennika” i powiedziała 
nam: „żebyście zdrowi byli i wino z kapelusza pili”. Dodajmy 
jeszcze, że z nami była także emerytowana pani dyrektor jed-
nej z miejscowych szkół, która z mężem mieszka na leśni-
czówce i wspólnie prowadzą Gospodarstwo Agroturystyczne 
(www.ptasieradio.com.pl).

Wanda i Stanisław Szymańscy
Mieszkańcy Ząbek

Nie jest to pierwsze spotkanie, albowiem widzimy się już po 
raz czwarty. I za każdym razem jest ono inne, gdyż przybywa 
nas coraz więcej. Tym razem było nas 18 osób, a to już ponad 
połowa klasy. Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu uda nam 
się i spotkamy się po raz piąty w jeszcze większym gronie.

Koleżanka, która była organizatorem spotkania zrobiła nam 
niespodziankę i zaprosiła p. Więcław – nauczycielkę historii. Za-
skoczenie było niesamowite dla wszystkich, również dla niej. 

Pani Wiesława Klepacz wyszukała dla nas przepiękny cytat: 
„ Irlandzkie życzenia dla przyjaciela” i przekazała go nam w for-
mie życzeń, życzeń płynących prosto z serca. Myślę, że gdyby-
śmy go usłyszeli będąc w szkole podstawowej, to nie utkwiłby 
on w nas tak głęboko jak teraz.

Jesteśmy tak naprawdę dla siebie obcy, bo przecież idąc 
ulicą niektórzy nawet się nie rozpoznają (czas robi swoje). A 
jednak takie spotkania mają w sobie coś, co trudno określić sło-
wami. Trzeba tam być, aby to zrozumieć. Tam, w sali klasowej, 
każdy jest szczery i otwarty na zwierzenia. Opowiadamy sobie o 

rzeczach, o których nie mówi się tak po prostu. Oglądamy zdję-
cia naszych mężów, żon, dzieci i wnuków. Szczerze zachęcam 
do takich spotkań, zostają one na długo w pamięci i jak narkotyk 
ciągną do kolejnych odwiedzin szkoły.

Na koniec chciałabym, aby ci, którzy nie mogli usłyszeć z 
ust naszej wychowawczyni życzeń, mogli je przeczytać w tym-
że artykule. A ja od siebie chciałabym podziękować Małgorza-
cie Zyśk, dyrektorce Gimnazjum (która jest jedną z nas) za 
możliwość zorganizowanie tego spotkania, a wszystkim życzę 
wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Do zobaczenia – Renata.

„Irlandzkie życzenia dla przyjaciela”
Niech zawsze będzie praca dla Twoich rąk
Niech w Twoim portfelu zawsze będzie moneta, albo dwie.
Niech zawsze świeci słońce w Twoim oknie
Niech przyjaciel zawsze będzie przy Tobie.
Niech po każdym deszczu pojawi się tęcza.
Niech Bóg napełni Twe serce radością…
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Opłata za odpady 
komunalne

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy, że termin wniesie-

nia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi za IV kwartał 2013 r. (październik, listo-
pad, grudzień) upłynął 15 października br. 
W przeciwieństwie do innych opłat lub podat-
ków, gdzie o konieczności zapłaty przypomi-
nają nam otrzymane zawiadomienia, rachunki 
lub decyzje, w przypadku opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi musimy pamię-
tać o terminach, w jakich należy ją uiszczać. 
Wszystkich, którzy spóźnili się z wpłatą prosimy 
o jej dokonanie.

Opłatę wnosimy do 15 dnia pierwszego miesią-
ca danego kwartału, czyli za I kwartał 2014 r. (sty-
czeń, luty, marzec) opłatę wnosimy do 15 stycznia. 
Wpłaty możemy dokonać:
- w kasie UM,
- na rachunek bankowy: 11 8006 0000 0013 0462 

2000 0049 (w tytule przelewu podając ad-
res nieruchomości, którego dotyczy opłata) 
- istnieje możliwość wypełnienia wzoru blankietu doty-
czącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i wniesienie opłaty na poczcie lub w banku (obok 
zamieszczamy gotowy druk przelewu, w którym należy 
uzupełnić pole dot. kwoty, danych zleceniodawcy oraz 
adresu nieruchomości, za którą płacimy).

Nasi absolwenci 
wyróżnieni

dniu 02.12.2013, w głównej auli Po-
litechniki Warszawskiej odbyło się 

wręczenie stypendiów Prezesa Rady Mini-
strów i Ministra Edukacji Narodowej. Stypen-
dia te otrzymali najlepsi uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych z najwyższą średnią ocen 
w szkole. Paulina Banaszczuk otrzymała te 
stypendium już po raz drugi. Jej średnia ocen 
wynosiła 5.0. Paulina jest absolwentką Szko-

ły Podstawowej 
nr 2 i Gimnazjum 
nr 2 w Ząbkach. 
Każdą klasę koń-
czyła z wyróżnie-
niem (tzw. czer-
wonym paskiem). 
Teraz uczęszcza 
do 3 klasy Liceum 
Ogólnokształcą-
cego im. gen. Ja-
kuba Jasińskiego 
w Warszawie. W 
tym roku będzie 
zdawała egzamin 
maturalny.

Publiczne Gimnazjum nr 1  im Jana Pawła II 
wspólnie z Transfer Learning Solutions Sp. z o. o.

zapraszają na
prezentację platformy edukacyjnej Its Learning

11 grudnia 2013 godz. 14.00, Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Harcerska 1
  

Platforma itslearning umożliwia nauczycielowi przyjazne i wygodne zarządzanie 
procesem uczenia: od planowania lekcji, 
poprzez tworzenie angażujących materiałów 
cyfrowych i multimedialnych, udostępnianie 
i publikowanie zadań do wykonania, 
sprawdzanie, ocenianie, aż po przesyłanie 
zindywidualizowanej informacji zwrotnej 
wychowankom i rodzicom. 

Dzięki wewnętrznym narzędziom  
komunikacji  pomiędzy uczniami, rodzicami 
oraz innymi nauczycielami jest ona łatwa i 
skuteczniejsza.

 To niezwykle oryginalne narzędzie, znane 
w 12 krajach Europy, może stać się źródłem 
pracy dla ucznia i nauczyciela, jak i wspaniałym 
źródłem informacji dla rodziców o własnym 
dziecku. 

Zapraszamy na 50 minutowe spotkanie z 
nowoczesną technologią. 

Witold Lewandowski 
Transfer Learning 
Solutions Sp. z o. o. 

Karol Małolepszy 
Publiczne 
Gimnazjum nr 1 
Ząbki 
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Drużyna Punkty

1.  Górnik Łęczna 35

2.  GKS Bełchatów 32

3.  GKS Katowice 32

4.  Arka Gdynia 28

5.  Dolcan Ząbki 27

6.  Wisła Płock 27

7.  Olimpia Grudziądz 26

8.  Sandecja Nowy Sącz 24

9.  Miedź Legnica 23

10.  Termalica Bruk-Bet Nieciecza 23

11.  Chojniczanka Chojnice 21

12.  Kolejarz Stróże 21

13.  GKS Tychy 21

14.  Stomil Olsztyn 19

15.  Flota Świnoujście 19

16.  Puszcza Niepołomice 19

17.  Energetyk ROW Rybnik 17

18.  Okocimski KS Brzesko 17

Dolcan Ząbki wśród najlepszych
listopada rozegrany został ostatni mecz ligowy w tym roku. 18 kolejka (nominalnie jako pierwsza 
kolejka rundy wiosennej) została rozegrana niejako awansem jeszcze tej jesieni.  Nasi piłkarze za-

grali z Olimpią Grudziądz, którą rozgromili kilka miesięcy temu na wyjeździe aż 5:0. Był to pierwszy mecz 
otwierający sezon 2013/2014. Tym razem rewanż, rozegrany na naszym boisku nie przyniósł tak spektakular-
nego zwycięstwa ale mimo to nasi piłkarze pewnie zdobyli komplet punktów, prowadząc niemalże do końca 
meczu 2:0. Dopiero w końcówce meczu gościom udało się zdobyć honorowego gola. 

Aktualnie, po 18-tu kolej-
kach Dolcan zajmuje wysokie 
5 miejsce z dorobkiem 27 pkt  
(7 zwycięstw, 6 remisów, 5 po-
rażek). Dolcan preferuje dość 
ofensywny styl gry czego efek-
tem są liczne bramki. W ciągu 
18 meczów piłkarze zdobyli 
aż 29 goli  (13 - Dariusz Zja-
wiński, 6 - Grzegorz Piesio, 3 
- Bartosz Wiśniewski, 2 - Rafał 
Grzelak, Szymon Matuszek, 
Paweł Tarnowski, 1 - Mateusz 
Długołęcki).

Więcej zdobyli tylko piłka-
rze Arki Gdynia (31). Gene-
ralnie Dolcan zwykle strzela 
bramki, a to kibice lubią naj-
bardziej. Tylko w 3 spotka-
niach nasi piłkarze nie zdobyli 
ani jednego gola.

Na szczególną uwagę za-
sługuje dorobek strzelecki Da-
riusza Zjawińskiego (13 goli). 
Ten wspaniały wynik  daje mu 
na razie pozycję króla strzel-
ców I ligi.

Rundę jesienną należy 
chyba uznać za bardzo uda-
ną. A gdy do tego doda się 
jeszcze ostatnie niespodziewane powołanie bramkarza Rafała 
Leszczyńskiego do narodowej reprezentacji, to można uznać, 
że było rewelacyjnie. Nie pozostaje nic innego jak życzyć na-
szym piłkarzom podobnych, a może nawet lepszych wyników 
w rundzie wiosennej tego sezonu, która rozpocznie się  już na 
początku marca.

Dotychczasowe mecze sezonu 
2013/2014:
Olimpia Grudziądz  0-5  Dolcan Ząbki
Dolcan Ząbki  2-1  Termalica Bruk-Bet 
Nieciecza 
Stomil Olsztyn  1-1  Dolcan Ząbki  
Dolcan Ząbki  4-0  GKS Tychy
Wisła Płock  2-2  Dolcan Ząbki  
Dolcan Ząbki  2-1  Flota Świnoujście  
Sandecja Nowy Sącz  1-0  Dolcan Ząb-
ki
Dolcan Ząbki  3-2  Okocimski KS Brze-
sko 
GKS Katowice  3-1  Dolcan Ząbki
Dolcan Ząbki  1-4  Miedź Legnica
Górnik Łęczna  1-1  Dolcan Ząbki  
Dolcan Ząbki  1-0  Arka Gdynia
Energetyk ROW Rybnik  2-2  Dolcan 
Ząbki 
GKS Bełchatów  1-0  Dolcan Ząbki  
Dolcan Ząbki  1-1  Kolejarz Stróże  
Puszcza Niepołomice  2-1  Dolcan Ząb-
ki  
Dolcan Ząbki  0-0  Chojniczanka Choj-
nice
Dolcan Ząbki  2-1  Olimpia Grudziądz  

Tabela I ligi
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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

Z serca dla Kuby
apraszamy serdecznie wszystkich 8 grudnia do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach (ul. Kościelna 2) W godzinach 13:00-18:00 organizowana będzie 
impreza charytatywna pod hasłem „Z serca dla Kuby”. Cały dochód przeznaczony będzie na leczenie 11-letniego Kuby, chorego na nieoperacyjnego 

guza pnia mózgu. Zapraszamy na występ finalistki You Can Dance -Pauliny Przestrzelskiej; koncert zespołu Outsider, pokaz Akademii Hip-Hopu oraz zespołu 
tanecznego „Fart”. W czasie imprezy przeprowadzona zostanie aukcja prowadzona przez Piotra Galińskiego, na której będzie można zawalczyć między innymi o 
koszulki z podpisami reprezentacji Polski, rękawice z autografem Łukasza Fabiańskiego, kurtkę z podpisem Bartka Marszałka, Xbox z grami oraz wiele innych. Naj-
młodszych zapraszam na teatrzyk, malowanie buziek i warsztaty rękodzieła a dorosłych na kiermasz upominków świątecznych. Całą imprezę poprowadzi Dariusz 
Dudkiewicz- rzecznik prasowy klubu piłkarskiego Dolcan Ząbki.                                                                                                                                           Grzegorz Siwek
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