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Dokończenie str. 8-9

Obchody 92. rocznicy „Cudu nad Wisłą” rozpoczęły się 
w kościele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach, uroczystym koncer-
tem pt. „Z Orłem i Pieśnią” w wykonaniu Małgorzaty Kubali, 
Wojciecha Bardowskiego i Aleksandra Ładysza. Zagrał zespół 
muzyczny pod kierownictwem Krzysztofa Jaszczaka, zaś kon-
cert poprowadził znany radiowiec Wojciech Gąssowski. 

Następnie odbyła się msza święta, w oprawie muzycznej orkie-
stry wojskowej I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza 
Kościuszki z Warszawy - Wesołej. Mszy przewodniczył ks. bp 
Marek Solarczyk z Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Na wstępie ks. proboszcz Edward Kowara powitał uczest-
ników, a wśród nich: ks. biskupa Marka Solarczyka, ks. prałata 
Mieczysława Stefaniuka - dziekana dekanatu zielonkowskiego, ks. 
Andrzeja Kopczyńskiego - proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Ząbkach, ks. Emila Parafiniuka – asystenta Biskupa, 
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Zbadaj się i zyskaj 
spokój o swoje zdrowie!

W dniach 10 i 11 wrześniu mammobus kolejny raz odwiedzi 
Ząbki (przy Ośrodku Zdrowia, ul. Orla 1). Panie znów będą 
miały szansę zgłosić się na profilaktyczne badanie piersi. Czy to 
zrobią?

Mimo, iż Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi trwa już kilka lat, poziom przebadania wśród pań 
nadal nie jest zadowalający. Jedynie 42% mieszkanek powiatu 
wołomińskiego  uprawnionych do wykonania mammografii, 
zgłosiło się na badanie, co oznacza, że ponad połowa Pań nadal 
nie zdecydowała się, aby zyskać spokój o swoje zdrowie. Czas to 
zmienić! 

Zachęcamy wszystkie panie w grupie wiekowej 50- 69 lat do 
wykonania bezpłatnego badania mammograficznego, refundo-
wanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonywanego co 2 
lata. W tym wieku panie są szczególnie narażone na zachorowanie 
na raka piersi. Jednak wczesne jego wykrycie gwarantuje niemal 
100 % pewności na wyleczenie choroby, dlatego tak ważne są bada-
nia profilaktyczne oraz samobadanie piersi. 

Zarejestruj się, a także swoją przyjaciółkę!
Panie, które znajdują się poza tą grupą wiekową, mogą wykonać 

mammografię odpłatnie, po okazaniu skierowania na badanie. 

Mogą również zachęcić swoje mamy, babcie, sąsiadki i przyjaciółki 
do zgłoszenia się na refundowaną mammografię.  Razem zyskajmy 
spokój o zdrowie nasze i naszych najbliższych!

Nie masz czasu zadzwonić? Zarejestruj się przez Internet!
Wszystkie panie, które chcą wykonać badanie prosimy 

o wcześniejszą rejestrację pod nr tel.: 801 080 007 lub 58 666 2 
444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8-20, w sobotę i niedzielę 9-15. Rejestracji 
można dokonać również na stronie internetowej: www.fado.pl/
rejestracja-mammografia.

Zapisy do Ligi Szóstek
Do 7 września 2012 roku można zgłaszać zespoły do 

rozgrywek Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Zapisy przyj-
mowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobiście w 
siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 10 (budynek M.O.K.). 

W zgłoszeniu powinna podana być nazwa drużyny oraz imio-
na, nazwiska oraz daty urodzenia poszczególnych zawodników. 
Koszt udziału zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon 
(runda jesienna i runda wiosenna). W rozgrywkach planowany jest 
udział maksymalnie 30 zespołów, które podzielone zostaną na I, II 
i III ligę. Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają zespoły, które brały 
udział w rozgrywkach poprzedniego sezonu. Zebranie kapitanów 
drużyn odbędzie się w dniu 10.09.2012 r., a start Ząbkowskiej Ligi 
Szóstek Piłkarskich planowany jest na dzień 16 września 2012 r.

Serdecznie zapraszamy.
Jacek Romańczuk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zaproszenie do Klubu Malucha
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach od września serdecznie zaprasza wszystkich najmłodszych czytelników na kolejną 

serię spotkań do Klubu Malucha. Zajęcia tu prowadzone mają na celu rozwinąć wyobraźnię dzieci poprzez literaturę, zabawę, 
rebus czy rysunek. Program przystosowany jest do możliwości dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Tematyka warsztatów dostosowana 
jest do zmieniających się pór roku i świąt. Zapewniamy dzieciom przyjazną, twórczą atmosferę. Zajęcia odbywają się co drugi 
piątek, każdego miesiąca w godzinach 16:15-17:15. Zapisy do Klubu Malucha na miejscu w bibliotece. Serdecznie Zapraszamy!
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

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

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

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

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

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

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

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

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

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

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

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

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

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

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

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

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

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

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

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

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

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

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

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

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

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

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

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

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

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

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

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

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

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

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

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

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

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

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

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

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

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

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

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

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

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

Zarząd TPZ

CHIRURG WIZYTY DOMOWE 
TEL. 668 – 029 – 952

KOMUNIKAT W SPRAWIE 
PRZYDROŻNYCH REKLAM

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki informuje, że w okresie 
wrzesień - październik b.r. zostanie przeprowadzona kontrola dróg gminnych na terenie 
Miasta Ząbki, pod względem zajętości pasów drogowych przez umieszczenie w nich re-
klam. Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach pub-
licznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)  zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga 
zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Nieposiadający decyzji 
na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklam, a posiadający reklamy w pasie 
drogowym dróg gminnych proszeni są o jak najszybsze doprowadzenie do zgodności z 
prawem zajętości pasa drogowego. Pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 40 ust. 
12 ww. ustawy, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi 
wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności 
opłaty ustalonej na podstawie przepisów wykonawczych. Biorąc pod uwagę powyższe 
oraz stawki opłat ustalone uchwałą Rady Miasta Ząbki należy zauważyć, że kary mogą być 
bardzo dotkliwe. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego - chodnika lub pobocza drogi - 
przez reklamę o powierzchni do 1m2 kara wyniesie:

10 x 1 x 1 = 10zł (dziesięć złotych) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego tj. od czasu 
jej umieszczenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym brak możliwości odstąpienia od naliczenia kar  
zwracamy jeszcze raz uwagę na konieczność doprowadzenia do zgodności z obowiązującym 
prawem spraw związanych ze znajdującymi się w pasach drogowych dróg gminnych re-
klamami, na których umieszczenie nie wydano zgody w drodze decyzji administracyjnej.

co słychaćwww.zabki.pl
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

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

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

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

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

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

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

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

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

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

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

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

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

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

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

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

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

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

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ
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dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
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lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
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Ząbki ul.Narutowicza 4.
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zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

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

„Cykl Malujemy poezję” – 
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„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
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duch”
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Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

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

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

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

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

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

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

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

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

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

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

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

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

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

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

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

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

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

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

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

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

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

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

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

Zarząd TPZ
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Gabinet homeopatyczny
pediatra

Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a

zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl

i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

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

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

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

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

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

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

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

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

angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

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

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

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

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

Kupuj i pij
sok Noni

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

Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Dokończenie str. 8

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

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

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

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

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

Zakończona 3-go Maja 
Ząbki finalizują  unijne projekty drogowe

Zrealizowano już I, główny etap budowy ul. 3-go Maja. 
Ponieważ jest ona funkcjonalnie powiązana z przyszłym 
tunelem wykonane zostały odcinki bez fragmentu na 
wysokości planowanego przejścia przez tory kolejowe 
(skrzyżowanie z ul. Orlą). 

Na naszych oczach jedna z najbardziej podziurawionych 
dróg w Ząbkach przeistoczyła się w piękny szlak komuni-
kacyjny. Z uwagi na funkcję, jaką będzie pełniła ta droga w 
układzie komunikacyjnym miasta, ul. 3-go Maja składa się z 
dwóch odcinków. Pierwszy z nich (Piłsudskiego – Orla) będzie 
stanowił swego rodzaju deptak z zachowanym ruchem samo-
chodowym, ale zdecydowanie mniejszym niż obecnie, gdyż 
docelowo znakomita część pojazdów skorzysta z przejazdu 
przez tunel. Ta część drogi, o długości 157 m, została wyko-
nana z efektownej granitowej kostki (zarówno jezdnia, jak i 
chodnik), nadającej charakterystyczny, staromiejski wygląd. 
Drugi fragment o długości 471 m (Orla – Wyzwolenia) jest 
zgoła odmienny – nowoczesny. Chodniki i ścieżka rowerowa 
zostały wykonane z kostki brukowej, a jezdnia jest asfaltowa. 
Całość została odwodniona. W ramach inwestycji wykonano 
także miejsca parkingowe, wjazdy oraz rurociąg teletechniczny. 
Ponad półmetrowa podbudowa oraz 3 warstwy asfaltu ( na odc. 
Orla-Wyzwolenia) gwarantują  długą żywotność tej drogi. Ko-
szty budowy sięgnęły ponad 1,8 mln zł. Dofinansowanie tzw. 
kosztów kwalifikowanych ze środków unijnych wyniosło 85%.

Przebudowa ul. 3-go Maja to już ostatni element realizacji 
dwóch projektów unijnych, w ramach których w Ząbkach prze-
budowano gruntownie kilkanaście dróg.

red.
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“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

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

Pamiętamy o Powstańcach
Wyjące syreny i huk rac, dym w biało-czerwonych bar-

wach, ułani na koniach oraz krzepkie okrzyki młodych 
mężczyzn: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! - tak ucz-
czono w Ząbkach 68. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Organizatorem uroczystości było Miejskie Koło Kom-
batantów RP, przy współpracy: Ząbkowskich Legionistów 
ZL'11 oraz Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Wsparcia udzieliło  
Miasto Ząbki. Uroczystość poprowadził Mirosław Sobiecki z 
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele Miejskiego 
Koła Kombatantów RP w Ząbkach wraz z prezesem Stefanem 
Załęskim, ksiądz proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Ząbkach Andrzej Kopczyński, poseł na Sejm RP Jacek Sa-
sin, starosta wołomiński Piotr Uściński, burmistrz Robert 
Perkowski, zastępca burmistrza Artur Murawski, sekretarz 
Patrycja Żołnierzak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 
Grzegorz Siwek, radni oraz mieszkańcy Ząbek.

Obchody rozpoczęły się w Miejskim Parku im. Szuberta 
przy pomniku Bohaterów Ząbek i Drewnicy o godzinie „W”, 
czyli o 17.00, co obwieściło wycie syren strażackich.

Sześćdziesiąt osiem lat temu wybuchło Powstanie War-
szawskie, zaplanowane na kilka dni, dzięki bohaterskiej 
postawie powstańców, trwało – 63. Aby uczcić tę rocznicę 
w Ząbkach w dniu 1 sierpnia – najpierw odśpiewano hymn, 
a następnie ksiądz proboszcz odmówił  modlitwę, w której 
powiedział m.in.: „Dziś spełniamy dług wobec bohaterów, 
którzy oddali swoje życie. Stawali do walki, nie lękając się wro-
ga, mając wiarę, nadzieję i miłość w swoich sercach”. Później 
odpalono z hukiem race, puszczono efektowny biało - czer-
wony dym oraz oddano hołd poległym bohaterom, składając 
pod pomnikiem kwiaty.

Kwiaty złożyli: prezes Związku Kombatantów RP Stefan 
Załęski z kombatantami: Ireną Trębicką, Haliną Kuchar-
czyk, Zygmuntem Klepackim, burmistrz Miasta Ząbki Robert 

Perkowski z zastępcą Arturem Murawskim i sekretarz Patrycją 
Żołnierzak, poseł na Sejm RP Jacek Sasin ze swoim synem 
Radkiem, starosta powiatu wołomińskiego Piotr Uściński, 
komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Fory-
siak ze st. insp. Mirosławem Kaczmarczykiem i strażnikiem 
Przemysławem Panasikiem, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ząbek Grzegorz Siwek z członkami TPZ Ewą Borkowską i To-
maszem Kretem. Delegacja ząbkowskich radnych klubu PiS - 
Zofia Dąbrowska i Jan Kurowicki oraz kibice Dolcanu Ząbki i 
Ząbkowscy Legioniści ZL'11.

Przemawiali: prezes Miejskiego Koła Kombatantów RP, 
ksiądz proboszcz, kombatant Edward Piórkowski, burmistrz 
Ząbek, poseł na Sejm RP, starosta wołomiński i przedstawiciel 
Ząbkowskich Legionistów ZL'11 - Dominik Manowski.

Prezes Koła Kombatantów wyraził zadowolenie z tak zor-
ganizowanej uroczystości. Wspominał, że kombatantów jest 
już coraz mniej i że bardzo się cieszą, że rocznica Powstania 
Warszawskiego jest należycie obchodzona, także w Ząbkach. 
Ksiądz proboszcz również wyraził zadowolenie ze zorga-
nizowania uroczystości i włączenie się w organizację młodych 
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mieszkańców Ząbek. Powiedział do nich, żartobliwie, że są 
łobuziaki, ale dobre chłopaki, jak powstańcy, którzy jak trzeba 
było - sięgnęli po broń. Kombatant mówił, że takich obchodów 
pod tym pomnikiem jeszcze nie było i za to podziękował 
organizatorom. Burmistrz podziękował Ząbkowskim Le-
gionistów ZL'11 za renowację pomnika Bohaterów Ząbek i 
Drewnicy, jednocześnie podkreślił, że ich wzorowa posta-
wa i zaangażowanie zasługują na najwyższe uznanie. Nato- 
miast poseł Jacek Sasin w swoim przemówieniu nawiązał 
do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że 
„być zwyciężonym i nie ulec to jest zwycięstwo, a zwyciężyć 
i spocząć na laurach to klęska". Poseł podkreślił, że również 
powstańcy zostali zwyciężeni, ale nie ulegli i w ten sposób 
odnieśli zwycięstwo. Pamięć o Powstaniu Warszawskim 
dawała następnym pokoleniom na nowo siłę do walki. Dodał, 
że dzisiaj powstańcy są żywymi ikonami walki o wolność i że 
to, iż dziś nie musimy chwytać za broń nie oznacza, że jesteśmy 
zwolnieni z dbania o niepodległość. - Musimy dbać o to, aby 
Polska była wolna, suwerenna i demokratyczna – apelował 
Jacek Sasin. Na zakończenie podziękował również kibicom 
za to, że wszyscy mogli znaleźć się dzisiaj pod pomnikiem i 
uczcić rocznicę powstania. Wyraził zadowolenie, że młodzi 

ludzie podjęli się dbania o historię. Starosta wołomiński 
nawiązał do napisu, który znajduje się obecnie na pomniku, a 
który został w pełni odsłonięty podczas renowacji. W obecnej 
postaci mówi on nie tylko o hitlerowskiej, ale także o sowiec-
kiej napaści na Polskę. Przypomniał, że władze PRL-u kazały 
ten napis zamazać. Podziękował za jego odkrycie przez Legio- 
nistów. Pochwalił również wykonanie znaku Polski Walczącej 
na drugiej stronie pomnika.

Na koniec uroczystości prowadzący zaprosił wszyst-
kich na obchody Dnia Niepodległości, 11 listopada pod po-
mnik. Potem były wspólne pamiątkowe zdjęcia, a najmłodsi 
mieszkańcy mieli okazję usiąść w siodle wraz z umundurowa-
nym ułanem.

Podsumowując, zarówno kombatanci, jak i zebrani goście 
byli bardzo zadowoleni z tak hucznych obchodów. Wszyscy 
zgodnie twierdzili, że takiego świętowania rocznicy Powstania 
Warszawskiego w Ząbkach jeszcze nie było. Zatem duży ukłon 
w stronę organizatorów, którym należą się podziękowania. 
Czekamy na następne uroczystości przy pomniku, które jak 
zapowiedzieli organizatorzy, odbędą się w listopadzie.

Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski
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ks. Michała Siwka z Rzymu, posła na Sejm RP Jacka Sasi-
na, wicemarszałka województwa mazowieckiego Krzysztofa 
Strzałkowskiego, dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego Krzysztofa Dąbrowskiego, 
mjr Mirosława Midziaka z I Warszawskiej Brygady Pancernej im. 
Tadeusza Kościuszki, przewodniczącego Komisji Dziedzictwa 
Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Wołomińskiego 
Ryszarda Walczaka, starostę wołomińskiego Piotra Uścińskiego, 
przewodniczącego Rady Miasta Ząbki Krzysztofa Bławdziewicza, 
burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego, a także radnych gmin-
nych i powiatowych, ząbkowskich i mareckich kombatantów, 
burmistrzów i wójtów okolicznych miejscowości, przedstawicieli 
policji i straży pożarnej, dyrektorów szkół i pozostałych placówek 
z Ząbek, poczty sztandarowe oraz zebranych gości w tym przedsta-
wicieli lokalnego biznesu i mieszkańców. W homilii biskup mówił 
o konieczności pielęgnowania patriotyzmu, poprzez pryzmat 
przypowieści o dwóch drachmach.

Po mszy nastąpił przemarsz ulicą Piłsudskiego na miejscowy 
cmentarz, gdzie pod pomnikiem „Poległych w obronie Ojczyzny 
w sierpniu 1920 r.” odbyła się kolejna część uroczystości, którą 
poprowadził Karol Małolepszy – dyrektor Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Ząbkach im. Jana Pawła II.

Hymn państwowy odegrała orkiestra wojskowa. Następnie głos 
zabrali: poseł Jacek Sasin, wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski 
oraz starosta Piotr Uściński. List od wojewody mazowieckiego 
odczytał dyrektor biura bezpieczeństwa Krzysztof Dąbrowski.

Poseł na Sejm RP Jacek Sasin podczas swojego wystąpienia, 
przypomniał m.in. o ważnych dla Polski wydarzeniach history-
cznych, które mają wpływ na nasze obecne życie i stanowią dla 
nas przesłanie - aby dbać o Rzeczpospolitą, Powiedział, że tylko w 
niepodległej Polsce można realizować swoje aspiracje. Dodał, że 
musimy dbać o to, aby w Polsce zniknęły wszelkie patologie i aby 
podstawą stała się zdrowa polska rodzina, która cieszy się przy-
wilejami.

Przed wystąpieniem starosty, dyrektor Karol Małolepszy 
powitał polskich uczniów ze szkół na Białorusi, którzy przybyli do 
Ząbek na zaproszenie fundacji „Bliżej Polski” i Publicznego Gim-
nazjum nr 1. Nasi rodacy zostali powitani w Ząbkach gromkimi 
brawami.

Starosta Piotr Uściński w swoim przemówieniu powiedział 
m.in., że bez Piłsudskiego, mądrych przemyśleń i decyzji nie byłoby 
zwycięstwa i „Cudu nad Wisłą”. Dodał, że zgadza się z tym, co 
zostało powiedziane w homilii, że wielka modlitwa narodu miała 
wpływ na losy bitwy. Zaprosił również zebranych do Ossowa, na 

obchody „Cudu nad Wisłą” w dniu 15 sierpnia. Następnie dyrek-
tor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Krzysz-
tof Dąbrowski odczytał list od Wojewody Mazowieckiego, który 
napisał m.in.: „Jestem dumny z postawy mieszkańców Mazowsza, 
troskliwie pielęgnujących pamięć o najważniejszych wydarzeniach 
historii naszego kraju. (...) Z pamięci o heroizmie i poświęceniu 
uczestników starć rozegranych na pobliskich polach Ossowa i 
Radzymina czerpiemy wartości, które składają się na nasz naro-
dowy etos: dumę, poczucie godności i niezależności, przywiązanie 
do tradycji, bezkompromisowość w walce o najwyższe wartości. 
Obowiązkiem nas, współczesnych, potomków pokoleń, które 
walczyły o wolność ojczyzny, jest pielęgnowanie tego dziedzictwa. 
(...). 

Po przemówieniu, major Mirosław Midziak odczytał „Apel 
Poległych” , poczym nastąpiło złożenie wieńców przez delegacje 
władz państwowych, samorządowych oraz organizacje społeczne.

Na koniec uroczystości burmistrz Robert Perkowski 
podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. Przypomniał 
o tym, że na terenie Ząbek odbyła się msza polowa odprawiona 
przez kapelana 8 dywizji ks. Ignacego Skorupkę przed wyrusze-
niem wojsk na pola ossowskie oraz o tym, że w Ząbkach w starym 
budynku hrabiego Ronikiera był zorganizowany szpital polowy, 
który później na mocy dekretu rozebrano, aby materiały budo-
wlane uzyskane z rozbiórki wykorzystać do odbudowy zrujno-
wanej Warszawy. 

Warto dodać, że z roku na rok w uroczystościach obchodów 
Bitwy Warszawskiej w Ząbkach, bierze udział coraz więcej osób, 
co świadczy o dostrzeżeniu miejsca Ząbek na mapie historii i jest 
niewątpliwie ogromnym zaszczytem, który zobowiązuje.

Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski, Mirosław Oleksiak

Dokończenie ze strony nr 1 
Z Orłem i Pieśnią



co słychaćwww.zabki.pl

9

UROCZYSTOŚCI

Nowe miejsce do nauki języków obcych. Z początkiem 
września ruszają nie tylko szkoły państwowe, ale również 
prywatne. W Ząbkach przy ul. S. Batorego 32c zostało otwarte 
centrum języków obcych Hi!School.  Centrum to oferuje 
bogaty wybór nauki języków obcych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, takich jak: angielski, niemiecki, francuski, 
hiszpański i rosyjski. Dodatkowo w ofercie są kursy przy-
gotowawcze do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz 
CAE i FCE. Centrum zatrudnia wysoko wykwalifikowanych, 
doświadczonych lektorów.   Atutem szkoły są małe grupy, 
atrakcyjne ceny i możliwości rabatowe.  Zaletą szkoły jest 
dogodna lokalizacja tuż naprzeciwko Gimnazjum nr 2 przy 
przystanku autobusowym Wyspiańskiego. Założycielem 
jest rodowita mieszkanka Ząbek Marzena Kędzińska, ab-
solwentka filologii angielskiej z przygotowaniem peda-
gogicznym. „Chcielibyśmy przede wszystkim zarazić  
uczniów naszą pasją do poznawania języków obcych, 
dotrzeć do nich za pomocą ciekawych, niekonwencjo-
nalnych metod”- mówi Pani Marzena. Cieszymy się, że 
powstają nowe miejsca edukacyjne dla mieszkańców Ząbek. 
Więcej informacji o centrum można uzyskać na miejscu 
lub na stronie www.hi-school.pl.
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No i po obozie...
Wszyscy wróciliśmy mocniejsi z nadzieją na lepsze jutro. 

Młoda kadra z trudem, oporem i walką z własnymi słabościami 
poradziła sobie w przygotowaniach do poprowadzenia 
samodzielnie obozu na następny rok. Harcerze i zuchy! To  
tylko dzięki wam i waszym ambicjom, zaangażowaniu w życie 
harcerskie kadra będzie chciała kontynuować swoją pasję i 
służę harcerską z wami.

W dniach 9-29 lipca 7 Drużyna Harcerska i Gromada Zuchowa 
„Tajemnica” z Ząbek przebywała na obozie w miejscowości Zdo-
ry nad jeziorem Seksty na Mazurach. 25 osób, zuchów i harcerzy, 
jak co roku integrowało się i kontynuowało pracę śródroczną. 

Czym jest obóz harcerski?
Obóz jest najważniejszą formą harcerską w pracy całorocznej 

z drużyną. Podczas trzytygodniowego obozu, w spartańskich 
warunkach zuchy, harcerze i kadra kształtują swoje charaktery, 
walczą ze swymi słabościami i starają się stawać się coraz lepsi. 
Wszystko w harcerskich ideałach, kultywując tradycję i zwyczaje 
trwające od ponad 100 lat istnienia harcerstwa na ziemiach pol-
skich. 

Kto nie był nigdy na obozie harcerskim, nie zrozumie cze-
mu jest to czas wyjątkowy dla każdego harcerza. Spędzając ze 
sobą trzy tygodnie w lesie nad jeziorem zuchy i harcerze uczą 
się braterstwa, pracy zespołowej,  samodzielności i zaradności. 
21 dni spędzonych na łonie natury, bez wszystkich ułatwień cy-
wilizacyjnych, jakie mamy na co dzień w domu, zwłaszcza bez 
elektryczności uczą szacunku do Matki Ziemi oraz do siebie 
nawzajem. 

Jak wygląda obóz? 
Obóz zaczyna się od pionierki, czyli kilku dni, w czasie 

których wspólnie budujemy swoje miejsce pobytu. Wszyscy, 
nawet najmłodsi, uczestniczą w rozstawianiu namiotów oraz 
w budowie urządzeń obozowych. Namioty rozstawiamy w jed-
nym kręgu – co jest również symbolem braterstwa wśród harce-
rzy.  Każdy buduje swoją prycz – drewniane „łóżko” wyplecione 
linką. Poza pryczami w każdym namiocie mieszkalnym musi 
zostać zbudowana także półka na rzeczy osobiste, plecaki i buty. 
Następnie budowane są jeszcze urządzenia takie jak: suszarnia, 
świetlica, tablica ogłoszeń, kosze na śmieci, brama itp. W czasie 
pionierki w użyciu są wszystkie narzędzia, jakie ze sobą przy-
wozimy: piły, młotki, siekiery, łopaty.  Na koniec tworzone jest 
jeszcze zdobnictwo – tak, aby upiększyć miejsce naszego obo-
zu. Po trzech, czterech dniach ciężkiej fizycznej pracy możemy 
rozpocząć obóz. Podczas uroczystego apelu w pełnym umundu-
rowaniu, śpiewając hymn harcerski po raz pierwszy na obozie 
wciągamy na maszt flagę państwową. Oznacza to, że obóz został 
otwarty! Od teraz, codziennie rano spotykamy się na apelu i 
ponosząc flagę rozpoczynamy każdy dzień. A dni mijają bardzo 

szybko, pośród szeregu codziennych zajęć, zabaw,  gier tereno-
wych i warsztatów. Codziennie inne atrakcje: nauka pierwszej 
pomocy, gra nocna, wędrówka, szyfrowanie,  pływanie na ka-
jakach, wspinaczka na ściance, olimpiada sportowa, manewry, 
festiwal, chrzest dla osób, które są na obozie po raz pierwszy. Do 
tego codzienne elementy: warta nocna, służba w kuchni, kąpiel w 
jeziorze, zdobywanie stopni i sprawności, musztra. Aż wreszcie 
na koniec obozu  HBT - Harcerski Bieg Terenowy – czyli bieg 
sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas obozu, w 
czasie którego wyłania się najlepszego uczestnika. W tym roku, 
została nim Patrycja Maliszewska. Ale każdy ma swoje oso-
biste sukcesy. Nawet najmłodszy zuch – siedmioletni Krzyś, dla 
którego był to drugi obóz, w czasie HBT bezbłędnie odebrał i 
rozszyfrował wiadomość nadaną Alfabetem Morse’a. 

Każdego dnia, po kolacji, gdy już zmierzcha wszyscy spo-
tykamy się na „kominku” lub przy ognisku. Ogień jest bardzo 
ważnym elementem w tradycjach harcerskich. Przy ogniu jest 
czas na refleksję, przemyślenia, podsumowanie dnia. Przy ogniu  
składamy Przyrzeczenie Harcerskie, w którym obiecujemy pełnić 
służbę Bogu i Polsce. Żegnając się przy ognisku zawiązujemy krąg 
i przekazujemy „iskrę przyjaźni”.  Na zakończenie dnia następuje 
opuszczenie flagi i druh oboźny ogłasza ciszę nocną. 

Ostatnie dwa dni poświęcamy na antypionierkę – rozbija-
my wszystko, co zbudowaliśmy, składamy namioty, sprzątamy 
i maskujemy teren. Wyjeżdżając do domu, w miejscu, gdzie 
spędziliśmy trzy tygodnie pozostaje po prostu las – i tylko 
wydeptana ściółka świadczy o tym, że tam byliśmy. 

Do domu wszyscy wracamy bogatsi o nowe doświadczenia z 
motywacją do dalszej pracy i służby w nowym roku harcerskim. 
Z mottem „Starajcie się ten świat zostawić choć trochę lepszym, 
niż go zastaliście”. Bo „harcerstwo to nie jest coś, co się robi, ale 
to jest coś, czym się jest!” 

Harcerka
www.tajemnica.kgb.pl

P.S. Na tegoroczny obóz 7 DHiGZ „Tajemnica” otrzymała do- 
finansowanie z Urzędu Miasta Ząbki, za co serdecznie dziękujemy. 
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Podsumowanie zajęć wakacyjnych w Bibliotece
Najmłodsze dzieci z miasta Ząbki tegoroczne wakacje spędziły 

w ciekawy i interesujący sposób. Miejska Biblioteka Publiczna 
przygotowała liczne atrakcje dla swych małych czytelników w ra-
mach projektu „Wakacje w Bibliotece”. W okresie wakacyjnym dwa 
razy w tygodniu (w środy i piątki) odbywały się warsztaty plasty-

czne, podczas których wykorzystywane były różnorodne techniki: 
rysunek kredką, pastelami, malowanie farbami plakatowymi, praca 
masą solną i wiele innych. Zajęcia tu upływały w atmosferze do-
brej zabawy i głośnego śmiechu. Mamy nadzieję, że choć trochę 
umililiśmy dzieciom upalne wakacyjne popołudnia.

Ząbki Q profilaktyce narkotykowej dzieci i młodzieży
Od maja 2012 roku realizowany jest projekt „Ząbki Q pro-

filaktyce narkotykowej dzieci i młodzieży” przygotowany z myślą 
o mieszkańcach Ząbek. W projekcie przewidziane są warsztaty 
i konsultacje indywidualne dla rodziców, seminaria dla nauczy-
cieli, jak i działania na rzecz dzieci i młodzieży. 

Część przeznaczona dla najmłodszych uczestników projektu 
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Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają cztery godziny. 
Każde spotkanie ma być okazją, by wzmacniać relacje, solidarność, 
zachęcać do odpowiedzialności i samodzielności. 
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słownej, jak i fizycznej. Konsekwencją naruszenia tej zasady jest 
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na które serdecznie zapraszamy.
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www.stowarzyszeniepro.pl
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EDUKACJA
Gościliśmy Polaków ze Wschodu

Już po raz drugi gościła w Ząbkach i w Wołominie 40 - 
osobowa grupa młodych sportowców z Białorusi. Drużynę 
tworzyła młodzież z Klubu Sportowego „ Sokół” w Grodnie 
przy  Związku Polaków na Białorusi.

Dwutygodniowy obóz sportowy  odbył się w dniach 12 – 
25 sierpnia 2012 roku, a zorganizowany został przez Fundację 
„Bliżej Polski”, której  zadaniem jest realizacja, w ramach zlece-
nia przez Kancelarię Senatu, opieki nad Polakami mieszkającymi 
poza granicami  naszego kraju. Nie bez znaczenia  dla realizacji 
projektu jest wsparcie finansowe Marszałka Senatu RP.

Fundacja „Bliżej Polski” zorganizowała do tej pory wiele po-
dobnych projektów, w których uczestniczyła młodzież polska 
mieszkająca poza granicami naszego kraju i ich rówieśnicy z Pol-
ski. 

Najistotniejszy cel pobytu naszych rodaków w Polsce to  
poznawanie historii naszej ojczyzny.  Było to możliwe dzięki 
programowi kulturalno – patriotycznemu, preferującemu dosko-
nalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną 
zarówno pod względem gramatycznym, jak i stylistycznym. 
Ważnym elementem programu była integracja z młodzieżą w 
Polsce, poprawa kondycji fizycznej i krzewienie zasad olimpij-
skich.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w obchodach 92 
rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wysłuchała koncertu pt. „Z Orłem 
i pieśnią” w Kościele p.w. Św. Trójcy w Ząbkach i  uczestniczyła 
w uroczystościach rocznicowych na miejscowym cmentarzu. 
Młodzi sportowcy zobaczyli widowisko plenerowe „ Rekonstruk-
cja Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w Ossowie, złożyli  kwiaty i za-
palili znicze na grobach Polaków, poległych na ossowskich po-
lach.

W poznawaniu historii i tradycji regionu pomogły organizo-
wane wycieczki m.in. do: Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich 
w Wołominie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Chopina, Muzeum Sportu w Centrum Olimpijskim, Stadionu 
Narodowego oraz warszawskiej Starówki. Obejrzeli wystawy oraz 
seanse filmowe przybliżające kulturę i historię kraju.

Drugim, nie mniej ważnym, elementem  pobytu była 
możliwość kontaktu młodzieży  z językiem polskim, dosko-
nalenie  umiejętności  posługiwania się poprawną polszczyzną, 
integracja z rówieśnikami z Polski, także poprzez wspólne ucze-

stnictwo w zajęciach. Służyły temu wspólne treningi sportowe 
oraz mecze sparingowe na wołomińskich obiektach sportowych. 
Młodzież polska z Białorusi rozegrała na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Wołominie mecze towarzyskie z MKS „ Dolcan”-  
Ząbki, KS „Marcowia” z Marek, z drużyną klubu sportowego 
„Mazur” z Karczewa. Nasi goście zagrali też  z rówieśnikami  z 
klubu „Polonia”,  na stadionie warszawskiej Polonii. Młodzi 
sportowcy zasiedli na trybunach stadionu w Ząbkach na  meczu 
pierwszoligowej drużyny  Dolcan Ząbki z ŁKS Łódź. 

Dla młodych sportowców, wielką atrakcją był nie tylko przy-
jazd do Polski, ale też możliwość korzystania z boisk piłkarskich  
i basenu w Wołominie oraz hali sportowej i siłowni przy Gim-
nazjum Nr 1 w Ząbkach. Sportową niespodzianką dla gości 
był wyjazd do warszawskiego centrum rozrywki, gdzie mogli 
sprawdzić swoje umiejętności gry w kręgle.

Na zakończenie pobytu, w czasie pożegnalnej kolacji, wszy-
scy otrzymali dyplomy  i atrakcyjne upominki ufundowane przez 
Marszałka  Wojewodztwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta 
Ząbki. 

Zadowolona z pobytu młodzież serdecznie dziękuje, przede 
wszystkim,  dyrektorowi Biura  Fundacji „Bliżej Polski” p. Karolo-
wi Małolepszemu za wspaniałą organizację ich pobytu w Polsce, 
p. Hannie Kaczmarczyk za codzienną opiekę w czasie całej wy-
cieczki i jej organizację,  a także Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i 
Rekreacji w Wołominie, Marszałkowi Województwa Mazowiec-
kiego  Adamowi Struzikowi i Burmistrzowi Miasta Ząbki Rober-
towi Perkowskiemu za urozmaicenie ich pobytu w naszym kraju.

PG1
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KULTURA / SPORT
Ruszył Ząbkowski Klub Filmowy!

W trzy sierpniowe niedziele (4, 19 i 26 sierpnia) odbyły 
się pierwsze projekcje w ramach Ząbkowskiego Klubu Fil-
mowego. Do tej pory można było obejrzeć takie filmy jak: 
”Wyspa Tajemnic”, „Chłopiec w pasiastej piżamie” i „Bieg-
nij Lola, biegnij”. 

Serdecznie chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, którzy 
mieliby ochotę obejrzeć dobry filmy czy wziąć udział w dys-
kusji na nasze kolejne spotkania. Warto wspomnieć, że wstęp 
na projekcje Ząbkowskiego Klubu Filmowego jest bezpłatny.

Projekt Ząbkowskiego Klubu Filmowego realizowany jest 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek a powstał dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Pol-
sko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Kolejny pokaz połączony z prelekcją na temat filmu 

odbędzie się 2 września w  Szkole Podstawowej nr 3, przy 
ul. Kościelnej 2. Początek o  godz. 19.00. Osoby, które byłyby 
zainteresowane informacjami na temat kolejnych filmów, 
które będziemy wyświetlać mogą wysłać e-mail na adres tpz@
tpz.org.pl wpisując w temacie NEWSLETTER ZKF. Więcej in-
formacji można znaleźć także na naszej stronie www.tpz.org.
pl lub na profilu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek na Facebook’u.

Serdecznie zapraszamy!

Mieszkaniec Ząbek w 
czołówce Europy

W dniach 20-22 lipca, w Katowicach odbyły się Mistrzos-
twa Europy Kadetów w zapasach, w stylu klasycznym. W Mis-
trzostwach wystartowało  208 zawodników reprezentujących 
36 państw Starego Kontynentu. Do Katowic  przyjechali naj-
lepsi zapaśnicy z całej Europy, ubiegający się o tytuł Mistrza 
Europy. Mieszkaniec Ząbek Piotr Ołówko zajął 8 miejsce. 
Piotr Ołówko od początku swojej kariery zapaśniczej sys-
tematycznie wspina się na najwyższe sportowe szczyty. W 
Polsce, w tym roku wygrał wszystkie najważniejsze turnieje 
krajowe i międzynarodowe. Jego największym marzeniem 
jest  reprezentować Polskę na  Igrzyskach Olimpijskich jako 
pierwszy ząbkowiak.

red.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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Piłkarki Ząbkovii walczyły z Huraganem
W sobotę, 25 sierpnia 2012 roku, o godz.11.00 zawodni-

czki Ząbkovii rozegrały w Wołominie sparing z chłopcami z 
Huraganu (rocznik 1999). 

Dziewczęta grały w następującym składzie: Paulina Ber-
nasiuk (2001), Ania Dobosz (1999), Magda Górecka (1999), 
Ola Kacprzak (1999), Nikola Karczewska (1999), Ania 
Kozioł (1999), Kamila Niemyjska (1998), Ewa Pluta (2000), 
Sara Posłuszna (1999), Ola Rusińska (2000), Paulina Szy-
szka (1998) i Klaudia Tuszyńska (1999). Drużyny grały w 
trzech odsłonach 3x20 minut, na dużym boisku w 11-osobo- 
wych składach. Pierwsza część meczu zakończyła się wygraną 
chłopców 2:0, drugą część wygrały dziewczęta (1:0, bramka: 
Paulina Szyszka), trzecia część to znów zwycięstwo chłopców 
2:0 (obydwie bramki padły w końcówce spotkania). Ostate-

cznie chłopcy z Huraganu mogli się więc cieszyć ze zwycięstwa 
4 : 1. Nie wynik był jednak najważniejszy w tym meczu 
- obydwie drużyny chciały sprawdzić swoją formę przed 
rozpoczynającymi się w przyszłym tygodniu rozgrywkami li-
gowymi. Postawa dziewcząt na boisku pozwala z optymizmem 
patrzeć na ligową przyszłość Ząbkovii: dziewczęta grały bez 
kilku podstawowych zawodniczek (i tylko z jedną zmianą), w 
nietypowym dla nich ustawieniu (w lidze grają w składach 7 
lub 9-osobowych), w eksperymentalnym składzie, wytrzymały 
kondycyjnie i walczyły do końca. Wszystkim uczestniczkom 
sparingu należą się gratulacje!!!!

Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki

Dolcan bez porażki
I piłkarska liga na dobre rozpoczęła już 

nowy sezon 2012/2013. Za nami już 4 kolejki. 
Nasza drużyna efektownie rozpoczęła rundę 
jesienną, bo od zwycięstwa ze Stomilem 
Olsztyn. Kolejne trzy spotkania zakończyły 
się podziałem punktów. Szczególnie 
dramatyczny był ostatni mecz wyjazdowy 
z Wartą Poznań. Gospodarze wydarli 
zwycięstwo Dolcanowi dosłownie w osta-
tniej chwili. Po 4 spotkaniach ząbkowianie 
znajdują się na 9 pozycji z dorobkiem 6 pkt 
i 5 zdobytymi bramkami. Najbliższy mecz 
zostanie rozegrany w Ząbkach z Cracovią, 
która w zeszłym sezonie grała w Ekstrakla-
sie. Choć drużyna z Krakowa jest obecnie na 
4 miejscu, to jednak nic nie jest przesądzone. 
Gracze Dolcanu nie raz pokazali, że potrafią 
wygrywać z najlepszymi.

Kalendarz spotkań we wrześniu:

Kolejka 5 - 1-2 września  

Dolcan Ząbki  - Cracovia  2 września, 12:15 

Kolejka 6 - 8-9 września  

Bogdanka Łęczna - Dolcan Ząbki   
8 września, 16:00 

Kolejka 7 - 15-16 września  

Dolcan Ząbki  - Kolejarz Stróże  

15 września, 16:00 

Kolejka 8 - 19 września  

Zawisza Bydgoszcz  - Dolcan Ząbki  

19 września, 20:00 

 Kolejka 9 - 22-23 września  

Dolcan Ząbki  - Termalica Bruk-Bet Niecie-
cza  23 września, 16:00 

Kolejka 10 - 29-30 września  

Flota Świnoujście  - Dolcan Ząbki  

29 września, 16:00 
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z Wartą Poznań. Gospodarze wydarli 
zwycięstwo Dolcanowi dosłownie w osta-
tniej chwili. Po 4 spotkaniach ząbkowianie 
znajdują się na 9 pozycji z dorobkiem 6 pkt 
i 5 zdobytymi bramkami. Najbliższy mecz 
zostanie rozegrany w Ząbkach z Cracovią, 
która w zeszłym sezonie grała w Ekstrakla-
sie. Choć drużyna z Krakowa jest obecnie na 
4 miejscu, to jednak nic nie jest przesądzone. 
Gracze Dolcanu nie raz pokazali, że potrafią 
wygrywać z najlepszymi.

Kalendarz spotkań we wrześniu:

Kolejka 5 - 1-2 września  

Dolcan Ząbki  - Cracovia  2 września, 12:15 

Kolejka 6 - 8-9 września  

Bogdanka Łęczna - Dolcan Ząbki   
8 września, 16:00 

Kolejka 7 - 15-16 września  

Dolcan Ząbki  - Kolejarz Stróże  

15 września, 16:00 

Kolejka 8 - 19 września  

Zawisza Bydgoszcz  - Dolcan Ząbki  

19 września, 20:00 

 Kolejka 9 - 22-23 września  

Dolcan Ząbki  - Termalica Bruk-Bet Niecie-
cza  23 września, 16:00 

Kolejka 10 - 29-30 września  

Flota Świnoujście  - Dolcan Ząbki  

29 września, 16:00 
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości  zaprasza na bezpłatne konsultacje rodziców, którzy mają trudności, 

wątpliwości wychowawcze i poszukują wsparcia. Informacje pod nr tel.:  606 656 947. 

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości 
zaprasza rodziców nastolatków do uczestnictwa w 

nieodpłatnych warsztatach umiejętności wychowaw-
czych 

„Czy na pewno wszystko wiesz o swoim dziecku? Jak 
widzieć, słyszeć i reagować na czas?”

Jeśli chcesz nauczyć się:
● stawiać granice adekwatne do wieku,
● „trafiać” do swojego nastolatka,
● wiedzieć o narkotykach więcej niż Twoje dziecko,
● chronić je przed tym, czego może dzięki Tobie 
uniknąć,

zapisz się już dziś!
Termin: 29-30 września, ilość miejsc ograniczona,  

decyduje kolejność  zgłoszeń.
Informacje i zapisy: 606 656 947.
Projekt „Ząbki Q profilaktyce narkotykowej dzieci i 

młodzieży” finansowany jest z Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej i Urzędu Miasta Ząbki.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Prze-

pisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 
191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach 
od 06.08.2012 r. do 03.09.2012 r. wyłożony jest do publi- 
cznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego 
komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną w 
Ząbkach, ul. Szwoleżerów, oznaczoną w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka nr 2/1 z obrębu 0052,03-28 
o pow. 0,0299 ha objętą księgą wieczystą 1W/00115831/5. 
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych 
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym 
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryza-
cyjnej powołana Uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 12.03.2012 r. - pok. 22 Urzędu Miasta

Wywieszono dnia:  06.08.2012 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu dotyczącym drugiego 
przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka: nr 

52 z obrębu 0051, 03-27 o pow. 1 156 m2, położonej w 
Ząbkach przy ul. Kaszubskiej, objętej księgą wieczystą 
Nr WA1W/00117955/4.
Przetarg odbędzie się dnia 08.10.2012 r. (poniedziałek) 

o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, 
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 737 400 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 73 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-

dium do dnia 4 października 2012 r. na konto urzędu: 
Bank PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 
0141 2413 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona 
w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej lub jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 8 km 
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowiec-
kie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa), komuni-
kacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetar-
gi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

 Informacja Burmistrza Miasta Ząbki                        
o ogłoszeniu pierwszych przetargów 
ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości lokalowych znajdujących 
się w budynku przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.
1. Lokal użytkowy nr 70, o powierz-

chni użytkowej 142,30 m2, objęty księgą wieczystą nr 
WA1W/00065523/7 oraz lokal użytkowy nr 71, o powie-
rzchni użytkowej 42,40m2, objęty księgą wieczystą nr 
WA1W/00065524/4. W/w lokale stanowią funkcjonalną 
całość gospodarczą.
Cena wywoławcza  – 1 353 000 zł brutto.
Wadium – 110 000 zł; termin wpłaty wadium – 

31.10.12012r.
Data i godzina przetargu – 06.11.2012r., godz. 12.00.
2. Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 

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

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

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

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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