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W związku z podpisaniem ugody między 
MPWiK w Warszawie oraz PGK Ząbki, 

9  października w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Ząbki odbyła się konferencja prasowa.

W Ząbkach będą tańsze ścieki

Dokończenie na str. 4

Podczas konferencji burmistrz Ząbek Robert Perkow-
ski oraz prezes PGK Piotr Uściński przedstawili genezę 
problemu, ciągnącego się od kilku lat, a polegającego 
na nakładaniu przez MPWiK Warszawa nieadekwatnych 
do usług opłat na PGK Ząbki i w związku z tym powsta-
wały rozbieżności między płatnościami a wystawianymi 
fakturami. Konsekwencją tej sytuacji była eskalacja kon-
fliktu, polegająca na wystawianiu z kolei przez spółkę 
ząbkowską, faktur wyższych niż płaciła zielonkowska 
spółka komunalna (Zielonka odprowadza ścieki do War-
szawy za pośrednictwem Ząbek). Cała sytuacja została 
spowodowana przez brak właściwej komunikacji między 

Przedszkole
artystyczno-sportowe

  Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
  Przestronne sale, każda przystosowana 

do poszczególnych zajęć
  Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
  Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego 

(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe, 
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu

  Własna kuchnia

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 1,5–5 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 
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Do naszej grupy żłobkowej

przyjmujemy maluszki,
które ukończyły 1,5 roku
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tel. 502 915 089 
Ząbki, ul. Harcerska 9 

(budynek Gimnazjum nr 1) 
www.2plus2.edu.pl 

»systematyczne przygotowywanie
do sprawdzianu szóstoklasisty,
egzaminu gimnazjalnego i matury 

 
 

»skuteczne nadrabianie zaległości 

 
 

»ułatwianie startu w konkursach i
olimpiadach matematycznych 

 
 
 

Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej 
jako „Miejsce Odkrywania Talentów” 

spółkami, które powinny w tej sprawie za-
wrzeć stosowne umowy i przyjąć taki sam 
sposób rozliczania. W tym wypadku sposoby 
rozliczania za ścieki były różne.
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Miejski 
Ośrodek
Kultury

zaprasza

na otwarcie wystawy 
twórczości

Anny Szymczyk, 
Anny K. Szałas, 

Olgi Prokop-Miśniakiewicz 
i Rafała Tarasa

oraz koncert w wykonaniu
Agnieszki Maracewicz

w sobotę 24 października 
o godz. 17:00

MOK, ul. Słowackiego 21 
(trybuna sportowa)

Stowarzyszenie 
– Powiatowy Uniwersytet Otwarty 
Po wakacjach, wznawia swoją działalność dnia 20 października 2015 r. (wto-

rek), o godz. 17.00. Inauguracja odbędzie się w sali Gimnazjum Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9, na którą zarząd Stowarzysze-
nia i dyrektor Gimnazjum zapraszają mieszkańców miasta Ząbki oraz okolic. 

UNIWERSYTET OTWARTY jest faktycznie 
otwarty dla każdego, kto dysponuje wol-
nym czasem we wtorki, w godzinach po-
południowych, bez ograniczeń wieku czy 
wykształcenia. Interesujące wykłady z róż-
nych dziedzin nauki prowadzone są przez 
profesjonalnych wykładowców. Odbywają 
się zajęcia fakultatywne z języka angielskiego, 
nowoczesną, przyspieszoną metodą. W tym 
semestrze zostaną zorganizowane zajęcia 
dla osób zaawansowanych i początkujących. 
Również dużą popularnością cieszą się zajęcia 
z Podstaw Obsługi Komputera (ilość osób 
ograniczona w zależności od ilości kompute-
rów). Uniwersytet również urządza atrakcyjne 
wyjazdy na wycieczki oraz wczasy krajowe 
i zagraniczne. Tradycją się stało, że każde-

go roku urządzamy wyjazdy ośmiodniowe 
w okresie sierpnia do Krynicy Zdrój na Euro-
pejski Festiwal Opery i Operetki im. Jana Kie-
pury (w przyszłym roku będzie jubileuszowy 
– 50-ty.) Tradycyjnie we wrześniu wyjeżdżamy 
do Czarnogóry na ok. dwa tygodnie, korzy-
stając jeszcze ze słońca i ciepłych morskich, 
leczniczych kąpieli. O tych i innych wyjazdach 
możecie się Państwo dowiedzieć u nas, na 
naszych spotkaniach. Żeby zostać członkiem 
Uniwersytetu, należy przyjść, wypełnić de-
klarację, opłacić 20 zł za wpisowe oraz 60 zł 
za semestr. Zajęcia fakultatywne oraz wy-
jazdy płatne są ulgowo. Bliższych informacji 
udzieli Jadwiga Suk – prezes Stowarzyszenia 
tel. 510-236-436, lub (22) 776-36-36.
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

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

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

ANGIELSKI 

Z NATIVE SPEAKEREM 

 

DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI 

WSZYSTKIE POZIOMY 

PRZYGOTOWANIE DO 
EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH, 
MATURALNYCH, FCE, CAE, 
PROFICIENCY I INNYCH 

KONWERSACJE 

INDYWIDUALNIE LUB W 
MAŁYCH GRUPACH 

ELASTYCZNE GODZINY NAUKI  

  
ZAPRASZAM! 

ul. Chopina 8, Ząbki 
tel. 601-384-104, 22-781-46-10 

ajames@wp.pl 

TŁUMACZ 

PRZYSIĘGŁY

J. ANGIELSKI

Agnieszka 
Chojnacka

tel.: 735-696-610

www:
www.tlumaczeniazabki.pl

Trzecie urodziny 
Bazaru Ząbki

Jak ten czas szybko leci... Wszyscy pamiętamy so-
botni październikowy poranek 2012 roku, kiedy 

to w płatkach śniegu uroczyście otwierano nowe 
pawilony ząbkowskiego bazaru. A tu już kolejna 
rocznica, trzecie urodziny.

3 października br. od samego rana przy 
dźwiękach muzyki serwowanej przez 
DJ’a na klientów czekało wiele atrakcji 
i niespodzianek. Ci, którzy tego dnia zro-
bili na miejscu zakupy otrzymywali kupo-
ny, które mogli wymienić na smakołyki 
z grilla. Były degustacje oraz konkursy 

z nagroda-
m i .  N a j -
w i ę k s z ą 
jednak atrakcją, jaką Stowarzyszenie 
Bazar Ząbki przygotowało na ten wyjąt-
kowy dzień był koncert zespołu „Akcent”, 
który zgromadził rzeszę fanów. Plac na 

targowisku był prze-
pełniony.  Czegoś 
podobnego dotąd 
nie było. Na koncert 
przybyło wiele mło-
dych osób, rodziców 
z dziećmi, dziadków 
z wnukami. Najmłod-
si mogli wybawić się 
do woli na dmucha-
nych zamkach i zjeż-
dżalniach.
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AVENIR MEDYCYNA 
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692 

Promocja do 50%*
  MAKIJAŻ PERMANENTNY
  BOTOX
  KWAS HIALURONOWY
  MEZOTERAPIA IGŁOWA

Ząbki ul. Szwoleżerów 111 
salon Your Place  

bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

Wywóz 
odpadów  

budowlanych  
gruzu, śmieci  

kontenerami 1,5; 2,5; 
4,5; 7 m3

Ceny za kontener od 180 zł

Tuż przed koncertem na scenie poja-
wili się burmistrz miasta Robert Perkow-
ski z zastępcą Stowarzyszenia Bazar Ząbki 
Bożeną Przewoźnik, którzy serdecznie 
przywitali publiczność, życząc im udanej 
zabawy i zapraszając na scenę lidera ze-
społu „Akcent” Zenona Martyniuka. 

Bazar Ząbki usytuowany jest w sa-
mym centrum Ząbek. Codziennie robi 
tutaj zakupy setki zadowolonych klien-
tów, nie tylko mieszkańców miasta, ale 
także osób przejezdnych, którzy dzięki 
świeżym produktom i miłej obsłudze 
coraz chętniej odwiedzają to miejsce.

Joanna Wysocka
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Dokończenie ze str. 1

DOMOWY  HOTELIK DLA ZWIERZAT 
Maria Waśkiewicz 

602-282-888 – Ząbki
Gdy masz ochotę na urlop swobodny, albo 

masz pilny wyjazd służbowy, serdecznie zapraszam twojego pupila na domowy 
turnus wypoczynkowy. Moi podopieczni, cały czas są w domu z nami, dla tego 
żebranie przy stole, czy zajmowanie lepszego miejsca przed telewizorem nie 
przyprawi żadnego domownika o ból głowy. 
Z chęcią Ciebie i pupila wcześniej poznamy i do wspólnej zabawy serdecznie 
zapraszamy.
Jak młodziaki szczeniaki nie lubią być same, na żłobkowy dzienny pobyt zachę-
camy. Jednocześnie na turnusie tylko 1-3 pupili zapraszamy, aby w domowym 
klimacie dobrze się relaksowały.

USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki, 
przewozy bagażowe 
na terenie Ząbek, 
Warszawy 
jak i całego kraju 

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611

Konflikt został zażegnany 6 październi-
ka, dzięki podpisaniu ugody między MPWiK 
w Warszawie, a PGK Ząbki. W dniu konferencji, 
zostało również zawarte stosowne porozu-

mienie z Zielonką, czego konsekwencją bę-
dzie zawarcie ugody.

Uregulowanie rozliczeń pozwoli na ob-
niżenie cen ścieków w Ząbkach i Zielonce 
w kolejnych okresach taryfowych. Będą to 
kwoty odczuwalne przez mieszkańców. Na 
obniżkę cen wpłynie także planowane na 

drugą połowę przyszłego roku, zakończenie 
budowy Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach.

Prezes Uściński poinformował, że ugoda 
jest dla Ząbek korzystna i że dzięki niej nastąpi 
uwolnienie środków za lata ubiegłe. 

Iwona Potęga

Nowa stacja uzdatniania wody 
w Ząbkach

Rejon ulicy Szwoleżerów uzyskał dodatkowe 10 tys. m3 wody mie-
sięcznie. Woda pochodzi z nowej stacji uzdatniania wody przy uli-

cy Zielenieckiej. 

na miesiąc. Ta dodatkowa woda jest 
wpompowywana do miejskiej sieci 
wodociągowej. Zysk ze sprzedaży 
wody jest w całości przeznaczany 
na pokrycie zadłużenia, łącznie 
z naliczonymi odsetkami. Umowa 
jest zawarta na 10 lat, w którym to 
okresie powinno dojść do spłaty 
całego zadłużenia.

Wspólnota uzyskała więc moż-
liwość rozsądnej, rozłożonej na sze-
reg lat, spłaty zadłużenia. PGK uzy-
skało gwarancje spłaty zadłużenia 
z naliczonymi odsetkami, a miesz-
kańcy rejonu ulicy Szwoleżerów 
poprawę zaopatrzenia w wodę. 

Te 10 tys. m3 wody miesięcznie 

nie rozwiąże obecnych problemów 
z wodą w Ząbkach, ale 
prawdopodobnie, nawet 
po wybudowaniu miej-
skiego SUWu, którego wydajność 
nie zaspokoi rosnącego zapotrze-
bowania na wodę, PGK będzie nadal 
korzystać z tego ujęcia.

Radny Waldemar Stachera

Nie jest to jednak inwestycja Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej, a Wspólnoty 
Mieszkaniowej Osiedla Topoli. Wspólnota ta 
10 lat temu, w wyniku nieodpowiedzialnych 
decyzji swojego ówczesnego Zarządu, prze-
stała regulować płatności i weszła w spór 
sądowy z PGK. Nowe władze Wspólnoty 
szukały polubownego rozwiązania kwestii 
zadłużenia. 

Jako radny, a jednocześnie reprezentant 
firmy-administratora tej Wspólnoty, zaanga-
żowałem się w poszukiwanie korzystnego dla 
obu stron rozwiązania. 

Na mocy umowy z końca 2013 roku 
Wspólnota na własny koszt dokonała nowego 
odwiertu i rozbudowała stację SUW, zwięk-
szając jej wydajność o ponad 10 tys. m3 wody 

Elementy stacji uzdatniania wody

Zbiornik na wodę uzdatnioną 
przygotowaną do wpomopowania do sieci
 w okresie szczytu poboru

B U R M I S T R Z  M I A S T A  Z Ą B K I
i n f o r m u j e

iż dnia 05.10.2015 r. zostało wywieszone do publicz-
nej wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządze-
nie w sprawie podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
– Zarządzenie nr 0050.102.2015 Burmistrza Miasta 
Ząbki z dnia 5 października 2015 r. Pełna treść Zarzą-
dzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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Dyskusyjny Klub Książki 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaprasza

Od października w MBP rusza kolejna edycja spotkań: Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Myślą przewodnią przyświecającą przy organizacji czwartko-
wych spotkań, jest stworzenie miłośnikom książek możliwości zapoznania 
z nowościami funkcjonującymi na polskim rynku wydawniczym oraz 
przedyskutowanie poruszanych w nich wątków.

Uczestnicy klubowych spotkań w miłej atmosferze mogą rozmawiać na 
przeróżne tematy, dzielić się swoimi refleksjami odnośnie przeczytanych 
książek, zachęcać do lektury następnych.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniach Klubu 
serdecznie zapraszamy. Spotkania odbywają się co drugi czwartek, każ-
dego miesiąca w godzinach 16-17:30.

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

rapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie 
dla lekarza dostępnym. Jak stwierdził Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 8 września 1972 r., 
sygn. akt I KR 116/72 „Ustalenie błędu w sztuce 
lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy 
postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji 
i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności 
istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych 
danych, którymi wówczas dysponował albo 
mógł dysponować, zgodne było z wymaga-
niami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz 
powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej.”

Wyróżnia się kilka rodzajów błędów me-
dycznych. Błąd diagnostyczny polega na błęd-
nym uznaniu, że pacjent jest zdrowy lub na 
rozpoznaniu innej choroby lub schorzenia niż 

to, na które dana osoba 
rzeczywiście cierpi. Z ko-
lei błąd terapeutyczny 
ma miejsce wówczas, 
gdy choroba została zdia-
gnozowana właściwie, 
jednakże wybrano złą 
metodę leczenia. W ta-
kich przypadkach chory 
otrzymuje leki, które nie 
są skuteczne bądź kiero-
wany jest na zabieg, któ-
rego wykonanie nie jest 
konieczne. Przykładem 

Błędy medyczne 
– kiedy i jakie roszczenia przysługują 
poszkodowanym pacjentom?
CZĘŚĆ I

Pacjenci korzystający z opieki medycznej, czy to publicznej czy prywatnej, 
mają prawo oczekiwać, że osoby ich leczące będą kompetentne i dołożą 

najwyższej staranności przy dokonywaniu diagnozy czy prowadzeniu tera-
pii. I tak w większości przypadków jest. Niestety, zdarza się także, że lekarze 
dopuszczają się tzw. błędów w sztuce lekarskiej, które mogą mieć tragiczne 
skutki dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. 

W takim wypadku, poszkodowany pacjent 
może dochodzić rekompensaty pieniężnej (za-
dośćuczynienia, odszkodowania, renty), której 
wysokość zależy przede wszystkim od stopnia 
uszczerbku na zdrowiu i związanych z nim 
cierpień fizycznych i psychicznych, których 
doznał w wyniku popełnionych przez perso-
nel medycznych błędów. W ostatnich latach, 
coraz więcej osób poszkodowanych decyduje 
się dochodzić swoich praw w postępowaniu 
sądowym, a wysokość świadczeń pieniężnych 
przyznawanych przez sądy stale rośnie.

Błąd medyczny (czy inaczej błąd w sztuce 
lekarskiej) definiowany jest w orzecznictwie 
sądowym i piśmiennictwie jako czynność 
(zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i te-

takiego błędu jest skierowanie pacjentki na 
operację neurochirurgiczną, mimo że stan jej 
zdrowia w ogóle nie uzasadniał wykonania 
takiego zabiegu (wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 24 lutego 2005 r., sygn. akt V KK 375/04). 
Występują także błędy techniczne polegające 
na niewłaściwym przeprowadzeniu zabiegów 
operacyjnych (np. uszkodzenie jakiegoś narzą-
du czy pozostawienie ciała obcego w organi-
zmie operowanego). 

Błąd informacyjny wyraża się natomiast 
w zaniechaniu przekazania przez lekarza 
informacji określonych w art. 31 ust. 1 usta-
wy z dnia 2 listopada 2005 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, który nakazuje 
lekarzowi udzielać pacjentowi lub jego usta-
wowemu przedstawicielowi przystępnej in-
formacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach 
diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania 
albo zaniechania, wynikach leczenia oraz 
rokowaniu. W orzecznictwie (np. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 paź-
dziernika 2012 r., sygn. akt: I ACa 575/12) 
podkreśla się, że naruszenie prawa pacjenta 
do rzetelnej informacji wynikającego z powy-
żej cytowanego przepisu samo przez się rodzi 
odpowiedzialność za doznaną w związku 
z tym krzywdę, niezależnie od tego, czy w wy-
niku tego naruszenia doszło do uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia.

Aleksandra Kobylińska
Kancelaria Radców Prawnych 

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.

Druga część artykułu ukaże się w następnym numerze.

Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą korzystać z bezpłatnych 
porad prawnych prowadzonych przez prawników Kance-
larii Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j. w ramach pro-
jektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu” w każdy czwartek 
w godzinach 8:00 – 10:00. W celu uzyskaniu porady na-
leży umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-17:00 pod numerem: 22 652 31 15.
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Uroczysty Dzień Seniora w Ząbkach

Dzień Święta Osób Starszych obchodzono w Ząbkach bardzo uroczyście, na 
spotkaniach zorganizowanych przez kluby ząbkowskich seniorów „Retro” 

i „Relaks” w dniach 1 i 7 października br.

Pierwszego października 
w sali widowiskowej dolnego 
kościoła Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Ząbkach, odbyło 
się spotkanie ząbkowskich 
seniorów z klubu seniora „Re-
tro”, a tydzień później siód-
mego października, w sali 
widowiskowej mieszczącej 
się w przedszkolu „Akademia 
Fantazji”, spotkali się seniorzy 
z klubu „Relaks”.

Na pierwszym spotka-
niu byli obecni: ks. Andrzej 
Kopczyński, proboszcz parafii 
Miłosierdzia Bożego, Patrycja Żołnierzak – 
sekretarz miasta Ząbki, Iwona Krawczak – 
instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury, Irena 
Rutka - prezes klubu seniora „Relax” a także 
liczne grono ząbkowskich seniorów i gości. 
Spotkanie poprowadziła prezes klubu „Retro” 
Zofia Załęska.

Na kolejnym spotkaniu, skład gości był 
podobny, z tym, że tutaj z seniorami świę-
towali także ks. Edward Kowara - proboszcz 
z parafii Św. Trójcy jako gospodarz oraz Artur 
Murawski – zastępca burmistrza Ząbek.

Na salach na obu spotkaniach było kilka-
set osób naszych seniorów.

Było nostalgicznie i tanecznie, ale także 
wesoło i coś na słodko się znalazło. Jak to 
u seniorów na spotkaniach zwykle bywa.

Podczas spotkania klubu seniora „Retro”, 
najpierw były życzenia dla jubilatów – 80. i 90. 
latków. Życzenia i słodki upominek otrzymali 
90-latkowie: Helena Suchodolska, Helena 
Siwiec, Henryk Krawczyk i Alfred Lewicki; 
80-latkowie: Halina Krasowska, Hanna Do-
mańska, Henryk Podkoński, Tadeusz Rytel, 
Henryk Waćkowski, Stanisław Godlewski.

Następnie prezes Zofia Załęska podzięko-
wała członkom zarządu klubu za współpracę, 
w związku z zapowiadaną już wcześniej, rezy-
gnacją z funkcji prezesa klubu. Podziękowa-
nia otrzymali Halina Waś, Zofia Królikowska, 
Teresa Laskowska, Zofia Dziemianowska, 

Krystyna Ścigocka, Jadwiga 
Korzuchowska, Gabriela Ro-
guska, Anna Uścińska i Stefan 
Załęski.

W rewanżu, podziękowa-
nie za 15 lat pracy jako prezes 
klubu seniora „Retro” oraz za 
m.in. piękne wycieczki, po-
tańcówki, wspólne śpiewanie 
i świętowanie oraz za cudow-
nie spędzony czas w klubie 
seniora „Retro”, od ząbkow-
skich seniorów, wręczyła pre-
zes Załęskiej – Anna Uścińska. 

W imieniu burmistrza 
Ząbek podziękowania, pamiątkowy album 
o Polsce z dedykacją burmistrza oraz symbo-
liczne kwiaty z okazji Dnia Seniora, wręczyła 
Pani Zofii – Patrycja Żołnierzak, sekretarz 
miasta. Dziękując za 15 lat pracy burmistrz 
w dedykacji, napisał, m.in. że przekazuje al-
bum o Polsce, aby przypominać Pani Zofii 
o wycieczkach, które zorganizowała oraz po 
to, by zachęcić Panią Zofię do zwiedzania 
kolejnych, pięknych zakątków Polski. 

Podczas spotkania klubu seniora „Relaks”, 
zastępca burmistrza życzył naszym seniorom, 
z okazji ich święta, wszystkiego co najlepsze, 
uśmiechu na twarzach i samych tylko ra-
dosnych dni, składając na ręce prezes Ireny 
Rutki, która prowadziła spotkanie, symbo-
liczne kwiaty. 

Tego dnia specjalne życzenia otrzymali 
80-latkowie: Danuta Goworek, Kamila Man-
feld, Czesława Stryjecka, Rozalia Szmuc, Sta-
nisław Kosakowski, Stefan Kanabrodzki, Józef 
Kozon i Mieczysław Lis. 

Na obu spotkaniach, po zakończeniu 
części oficjalnej, ku uciesze większości przy-
byłych, rozległy się rytmy „Przetańczyć z tobą 
chcę całą noc”, w wykonaniu zespołu „Refleks” 
z Dąbrówki, co wielu seniorów i zaproszonych 
gości wzięło sobie do serca, ruszając żwawo 
do tańca.

Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski
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Ząbkowscy kandydaci do Sejmu (kolejność wg nr list i pozycji)

Jacek Sasin 
(Komitet Prawo 
i Sprawiedliwość; 
Lista nr 1, poz. 3)

Szanowni 
Państwo, 

jestem jednym z Was, 
od urodzenia miesz-
kam w Ząbkach. Mam 
żonę, dorastającego 
syna i codziennie doświadczam tych samych 
trosk, co Wy. Moją czteroletnią pracę poselską 
dzieliłem pomiędzy obowiązki w Sejmie RP i spo-
tkania z ludźmi i ich problemami. 

Wiele osób odwiedziło moje biura poselskie, 
zgłaszając mi setki inicjatyw. Przychodziliście ze 
swoimi sprawami. Słuchając Was mogłem lepiej 
zrozumieć, jak bardzo rządzący stracili kontakt 
z rzeczywistością. Polska widziana z rządowych 
gabinetów wygląda inaczej niż ta, którą mi przed-
stawialiście. Na Państwa prośby wielokrotnie 
uczestniczyłem w mediacjach z obecną władzą. 
Podejmowałem interwencje, pisałem interpelacje 
w sprawach zgłaszanych przez Państwa, poznałem 
wielu z Was i wiele spośród Waszych problemów. 
Dziękuję Państwu za te wszystkie spotkania.

W nadchodzących wyborach ponownie kan-
dyduję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy 
Prawa i Sprawiedliwości.

Prawo i Sprawiedliwość to partia, która przed-
stawiła dobry program dla Polski, program na 
lepsze jutro. Chcemy wspierać polskie rodziny, 
wspomożemy je kwotą 500 zł na dziecko. Polskę 
stać na rozsądną politykę prorodzinną. Obniżymy 
podatki dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
będziemy aktywnie walczyć z bezrobociem, 
szczególnie wśród ludzi młodych, wprowadzając 
Narodowy Program Zatrudnienia. Chcemy umoż-
liwić Polakom powrót z emigracji, bo dla nas to 
nasi obywatele są największym dobrem i kapita-
łem. Obniżymy wiek emerytalny, wprowadzimy 
bezpłatne leki dla seniorów, a rodzicom oddamy 
prawo decydowania, czy poślą swoje dzieci do 
szkoły w wieku 6 czy 7 lat. Chcemy także wspierać 
polskich rolników i skutecznie walczyć o ich równe 
traktowanie w Unii Europejskiej. Będziemy bronić 
polskiej ziemi, która nie może być wyprzedawana 
w obce ręce.

Zrobimy wszystko, aby ten program zrealizo-
wać. Deklarujemy: Praca, nie obietnice!

Szanowni Państwo,
Polska potrzebuje zmian. Stoimy wobec wiel-

kich wyzwań – tych związanych z naszym życiem, 
tu w naszej Ojczyźnie i tych, które narzuca nam 
sytuacja międzynarodowa.

Polska potrzebuje zmian. Aby im sprostać 
oraz zapewnić Polsce rozwój i bezpieczeństwo, 
potrzebny jest nowy, mający zaufanie obywateli 
i odpowiedzialny rząd, który będzie kierował się 
interesem narodowym. Rząd, który będzie chciał 
i potrafił dobrze współpracować z Prezydentem 
Andrzejem Dudą. Rząd, który będą tworzyć ludzie 
gotowi, by uczciwie pracować dla Polski i słuchać 
obywateli.

Zmienić Polskę możemy tylko razem. Aby tego 
dokonać, potrzebuję Państwa wsparcia. Proszę 
o Wasz głos 25 października – lista nr 1, miejsce 
nr 3. 

Wspólnie DAMY RADĘ!

Piotr Uściński 
(Komitet Prawo 
i Sprawiedliwość; 
Lista nr 1, poz. 10)

Piotr Uściński 
– lat 38, żona Do-
rota, córka Domi-
nika, syn Michał, 
inżynier i mena-
dżer, absolwent 
m.in. Politechniki Warszawskiej oraz SGH 
w Warszawie, zwolennik szerokiej polityki 
prorodzinnej.

Kandyduję do Sejmu RP z nr 10 na liście 
PiS. Dziś zwracam się do Państwa, Drodzy 
Mieszkańcy Ząbek, z prośbą o oddanie na 
mnie głosu 25 października.

Jestem rodowitym ząbkowianinem. 
Moi rodzice sprowadzili się do Ząbek 
w latach 60-tych, tu wychowałem się wraz 
z bratem i dwiema siostrami. W Ząbkach 
uczęszczałem do przedszkola i szkoły pod-
stawowej. I nadal mieszkam tu z rodziną. 
Kocham to miasto i od lat ciężko pracuję, 
aby zmieniało się ono na piękniejsze i przy-
jaźniejsze mieszkańcom.

W ostatniej kadencji pełniąc funkcję 
starosty zmodernizowałem 58 km dróg 
na terenie powiatu, w tym zdecydowaną 
większość dróg powiatowych w Ząbkach. 
Zaangażowałem się w obronę szpitala 
Drewnica, który planowano przenieść do 
innego powiatu. Zawsze wspierałem wła-
dze samorządowe Ząbek w realizacji miej-
skich inwestycji, które były często realizacją 
naszych wspólnych obietnic wyborczych. 
Przykładem takiej inwestycji jest miejska 
pływalnia, do której budowy zobowiąza-
liśmy się dążyć z Robertem Perkowskim 
już w wyborach 1998 roku, kiedy zaczyna-
liśmy jako studenci pracę w samorządzie. 
Obecnie jako radny Mazowsza doprowa-
dziłem do zawarcia porozumienia pomię-
dzy samorządami województwa i gminy 
w zakresie kompleksowej przebudowy 
ul. Ks. Skorupki w Ząbkach. Projekt już 
jest gotowy, a realizacja przewidziana jest 
w przyszłym roku.

W ostatnich miesiącach jako prezes 
PGK przeprowadziłem restrukturyzację 
kosztów powodującą spadek cen za ścieki 
i wodę już od września tego roku. Rozpo-
cząłem budowę Stacji Uzdatniania Wody, 
dzięki której będziemy mieli tanią, dobrą 
wodę i co ważne w ilości pozwalającej na 
nieprzerwane dostawy, nawet w bardzo 
gorące dni. Właśnie udało mi się zakoń-
czyć wieloletni spór cenowy z Warszawą, 
co pozwoli na dalsze obniżanie cen usług.

Chcę dalej służyć naszej społeczno-
ści i jako poseł wspierać nasze sprawy na 
poziomie parlamentu i rządu. Jest bardzo 
duża szansa, że w okręgu podwarszawskim 
dwa mandaty poselskie z listy PiS przy-
padną dla naszego powiatu i obok Posła 
Jacka Sasina również ja zostanę posłem. 
Będziemy się we dwóch wspierać i znako-
micie uzupełniać w pracy dla Was. Proszę 
Was serdecznie o oddanie na mnie głosu!

Milena Bochowicz 
(Komitet 
KORWIN; 
Lista nr 4, 
poz. 11)

Milena Bo-
chowicz, mam 
24 lata, miesz-
kam od urodzenia w Ząbkach.

Obecnie pracuję jako sprzedawca w sklepie sportowym 
oraz zaczęłam studia na kierunku administracja.

Jestem osobą miłą, sympatyczną, pomocną i szczerą, 
uczynną, umiem wyrazić swoje zdanie.

Moje ulubione zajęcia w czasie wolnym to aktywne spę-
dzanie czasu na siłowni i spacerach oraz spotkania w gronie 
najbliższych- rodziny i przyjaciół.

Zdecydowałam zgłosić swoją kandydaturę, bo wierzę, 
że w porozumieniu z obywatelami możemy zmienić wspólnie 
Polskę na lepsze.

 Dlatego też mój program wyborczy kierowany jest do 
obywateli. Chciałabym, aby wyborcy mogli się wypowiadać, 
co by chcieli zmienić w naszym państwie poprzez organizo-
wanie spotkań z obywatelami, co ułatwi system oczekiwań 
i informacji oraz udzielanie informacji wszystkim obywatelom 
poprzez media o pracy sejmu.

 Nie możemy zapominać przy tym o polepszeniu jako-
ści zasobu informacji i aktualizowaniu ich w internetowym 
biuletynie informacji publicznej. Musimy przede wszystkim 
pamiętać o tym, co dla nas najważniejsze, czyli rodzinie. 
Rodzina to fundament naszej historii, która w dzisiejszych 
czasach jest zapominana i negowana. A jest to najważ-
niejsze dobro, jakie posiadamy i możemy się cieszyć i być 
z niego dumni. Jednak pojęcie jednostki traci sens na tle 
rodziny. To właśnie my tworzymy rodzinę naszą jak i całego 
narodu. Jako całość stanowimy rodzinę, której nam nikt nie 
rozbije – mocną trwałą i wierną, co udowodniliśmy już dwa 
razy w latach 1914-1918 oraz 1939-1945 kiedy walczyliśmy 
o swoją ojczyznę i wygraliśmy, odbudowaliśmy piękną Polskę 
z gruzów, więc zróbmy to wspólnie jeszcze raz. 

 Następną pilną sprawą, którą chcę się zająć są zwierzęta. 
A mianowicie chciałabym, aby kary za znęcanie się nad zwie-
rzętami były dużo wyższe, oraz zakazać występów cyrków na 
terenie całej Polski – pan Robert Biedroń zaczął już to robić, 
więc trzeba koniecznie rozszerzyć to na całą Polskę. Chcę też 
zakazać hodowania zwierząt na futra. Jestem zdania, iż żadne 
pieniądze nie są warte cierpienia i upokarzania zwierząt. 

 Kolejnym krokiem będzie zlikwidowanie podatków od 
darowizny oraz obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. 
Jestem bardzo stanowczo nastawiona przeciwko wysyłaniu 
wojsk polskich poza granice kraju, chyba że jest to misja 
ONZ, ewentualnie ochrona Polaków za granicą. Mówię stop 
niszczeniu środowiska – wycinaniu lasów, sprzedaży naszych 
polskich zasobów naturalnych i odsprzedawania ich innym 
krajom, oraz stanowcze NIE w temacie (ostatnio bardzo gło-
śnym) uchodźców nawet jeżeliby miało to znaczyć odejście 
Polski z Unii Europejskiej – nie możemy być szantażowani 
tym, że nie dadzą nam funduszy, gdy Polska nie będzie robiła 
tego, co wymagania Unia, a obywatele są przeciwni (to nasz 
naród na tym traci najwięcej).

  Chciałabym też doprowadzić do tego, aby więcej 
pieniędzy z budżetu państwa było przeznaczane na NFZ 
(duże dofinansowania na leki), schroniska i domy dziecka 
oraz pomoc dla najuboższych osób bądź rodzin. Na koniec 
dodam, że jestem również za wprowadzeniem medycznej 
marihuany – jeżeli ma to komuś uratować życie, to dlaczego 
państwo ma mu w tym nie pomóc. 

Oto moje najważniejsze pomysły, które możemy zre-
alizować wspólnie.

Pamiętajcie Poseł dla obywatela – nie obywatel dla posła.
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FRANCUSKI 
 

WŁOSKI 

 

Chciałbyś zacząć przygodę 
z językiem 

 

albo kontynuować naukę? 
 

A może poprawić wyniki 
w szkole? 

 

Mgr filologii włoskiej 
Tel. 502 447 106 

Z cyklu: PoZnajemy Zawody

Z wizytą w Urzędzie

W środę, 30 września, uczniowie klasy 2H ze Szkoły Podstawo-
wej Nr1, udali się na niecodzienną lekcję z edukacji społecz-

nej, do Urzędu naszego Miasta. Pani Patrycja Żołnierzak, sekretarz 
urzędu, serdecznie nas powitała, po czym zaprowadziła naszą klasę 
do gabinetu Pana Burmistrza. 

Pan Robert Perkowski rozpoczął lekcję 
wychowania obywatelskiego od konkursu 
dotyczącego flag znajdujących się w jego 
miejscu pracy. Z łatwością rozpoznaliśmy 
flagę Polski i Unii Europejskiej oraz nauczy-
liśmy się, jak wygląda flaga Województwa 
Mazowieckiego. Później z wielkim przeję-
ciem oglądaliśmy symboliczny klucz do bram 
naszego miasta. Był też czas na zadawanie 

pytań, których w tak wyjątkowym 
miejscu, cisnęło się na usta całe 
mnóstwo. Na koniec naszego spo-
tkania, dzieci wręczyły Panu Burmistrzowi 
pamiątkowy obraz, a Pan Burmistrz obda-
rował nas niezwykłymi kredkami z herbem 
naszego miasta. 

Następnie udaliśmy się do referatu ochro-
ny środowiska, gdzie dowiedzieliśmy się, jak 
należy dbać o nasze miasto i środowisko, 
a w sposób szczególny, dlaczego 
należy segregować śmieci i jak to 
dobrze robić. 

Najwięcej emocji wzbudził 
w nas jednak „pokój na wieży”, 
do którego szliśmy jak prawdziwi 
poszukiwacze skarbów, którymi 
okazały się przeróżne urzędowe 
pieczątki. Stemplowanie kartek, 
dokumentów i pism, a czasem 
nawet własnych dłoni wywołało 
w nas wiele radości i uśmiechu. 
Panie pracujące w „wieży” były 
względem nas bardzo wyrozu-
miałe i cierpliwe, za co jesteśmy 
im niezwykle wdzięczni.

Równie ekscytująca okazała 
się wizyta w budynku Straży Miej-
skiej. Panowie strażnicy opowie-
dzieli nam o swojej pracy i o tym 
jak troszczą się o bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców Ząbek. 
Tak wyjątkowym gościom po-
zwolili także obejrzeć służbowy 
samochód, a nawet umożliwili 
sprawdzenie na własne uszy, jak 
głośny sygnał wydaje syrena alar-
mowa. 

To była bardzo ciekawa i po-
uczająca lekcja w terenie, która 

na długo zapadnie w nasze serca i pamięć. 
Pragniemy serdecznie podziękować Panu 
Burmistrzowi, Pani Sekretarz oraz wszystkim 
Urzędnikom naszego Miasta za ciepłe przy-
jęcie i niezapomniane wrażenia. Dziękujemy!

Klasa 2 H oraz  p. Katarzyna Dzięcioł
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Inauguracja sztucznego oświetlenia na ząbkowskim stadio-
nie wypadła imponująco. Dopisała też publiczność. Według 

informacji rzecznika Dolcanu Dariusza Dutkiewicza na wi-
downi zasiadło ponad 1300 kibiców.

Mieszkańcy Ząbek i fani rodzimego klubu na ten dzień czekali z utę-
sknieniem. I ligowa drużyna powróciła na własny stadion, aby w piątkowe 
popołudnie 2 października podjąć drużynę Chrobrego Głogów.

Mecz Dolcan Ząbki z Chrobrym Głogów zakończony został remisem 1:1.
W sezonie 2015/2016 wszystkie kluby I ligowe zobligowane są do po-

siadania sztucznego oświetlenia o mocy 1600 luxów. Spowodowane jest 
to faktem, że od tego sezonu Telewizja Polsat przejmuje prawa do emisji, 
chcąc transmitować w jakości HD. Jak informuje PZPN zmiany te mają 
przede wszystkim poprawić rozwój infrastruktury dla I ligi i Ekstraklasy.

Ząbkowskiej drużynie życzymy wielu sukcesów i awansu do Ekstrakla-
sy, a fanom drużyny wielu niezapomnianych wrażeń. A na najbliższą okazję 
nie trzeba będzie długo czekać. Już w najbliższą sobotę (17 X), o godz. 18 
Dolcan na własnym stadionie zmierzy się z Wisłą Płock. 

Warto podkreślić, że po 12 (z 19) kolejkach rundy jesiennej, nasza 
drużyna lideruje I lidze. 

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski

DolcanjZąbki

WisłajPłock

17.10.2015r.
Stadion w Ząbkach ul. Słowackiego 21
Bilety/do/nabycia/w/kasie/klubowej/
w/godz./09:00-17:00
Ulgowy:/10zł/////Normalny:/15zł/ 18:00

WIELKIEjDERBYjMAZOWSZAjIjLIGIjPOLSKIEJd

Przyjdźjkoniecznied

Spotkanie Dolcan Ząbki – Chrobry Głogów 
w świetle jupiterów
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w Muzeum Tatrzań-
skim oraz wjazd na 
Kasprowy Wierch czy 
Gubałówkę). Do spo-
tkania mogło dojść 
dzięki dofinansowa-
niu ze strony Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży w Warszawie jak również ze strony 
samych uczestników wymiany. Na tym nie ko-
niec. Już za rok będzie miała miejsce rewizyta 
polskiej młodzieży w Niemczech a przez ten 
cały czas młodzi Polacy i Niemcy pozostają ze 
sobą w kontaktach wykorzystując najnowsze 
zdobycze techniki. Mamy nadzieję, że nie 
tylko po tym spotkaniu, ale i czekając na spo-

Kolejna wymiana młodzieżowa w Publicznym Gimna-
zjum Nr 1 ze szkołą partnerską Gymnasium Haren 

Odkrywamy historię i dziedzictwo
powiatu wołomińskiego

Ząbkowskie szkoły podstawowe i gimnazja przygotowują się do aplikacji 
i wdrożenia projektu medialnego, którego celem jest aktywizacja spo-

łeczności lokalnej i zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu historią 
regionu.

Grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 
Jana Pawła II w Ząbkach wzięła udział w dniach od 

20.09.2015 do 26.09.2015 w wymianie młodzieżowej ze 
swoją szkołą partnerską z Haren. Tym razem temat pro-
jektu brzmiał: „Ciekawostki Małopolski na przykładzie 
Krakowa, Wieliczki i Zakopanego oraz wizyta w miejscu 
pamięci Auschwitz-Birkenau”. 

Program spotkania był bardzo bogaty. 
Młodzi Polacy i Niemcy do spotkania przy-
gotowani byli bardzo dobrze. Już od marca 
tego roku korespondowali ze sobą mailowo 
lub na facebooku. Natomiast we wrześniu 
mieli okazję do wspólnego spotkania, wy-
miany zdań, wspólnego zwiedzania Krakowa, 
Wieliczki czy Zakopanego jak również odwie-
dzin byłego niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz wizyty 
w Muzeum Schindlera w Krakowie. Oprócz 
tematyki historycznej w programie wymiany 
znalazły się również zagadnienia związane 
z przyrodą polskich Tatr (wspólna lekcja przy-
rody oraz różne quizy i filmy przyrodnicze 

tkanie w Niemczech młodzież będzie miała ze 
sobą kontakt i zawarte przyjaźnie przetrwają 
wiele lat tak jak chociażby te z pierwszej 
wymiany między naszymi szkołami, które 
trwają do dzisiaj. 

Paweł Przybylski
Nauczyciel w Publicznym Gimnazjum Nr 1 

im. Jana Pawła II w Ząbkach 

Projekt ma być realizowany przy pomocy 
najnowszych technik technologii cyfrowej, 
która jest wdrażana we wszystkich jednost-
kach oświatowych naszego miasta. Pierwszy 
pilotażowy program przedsię-
wzięcia będzie opracowany przez 
nauczycieli historii i pasjonatów 
dziedzictwa regionalnego miasta 
Ząbki, a opiekunem merytorycz-
nym zgodził się zostać profesor 
Jan Żaryn. Pan profesor wyraził 
aprobatę i zadeklarował chęć 
współpracy z dyrektorami szkół, 
nauczycielami i całą społeczno-
ścią szkolną, obiecał pomoc przy 
realizacji przedsięwzięcia oraz 
wsparcie merytoryczne przy 
opracowywaniu zagadnień z hi-
storii narodowej i regionalnej.

We wrześniu odbyły się dwa 
spotkania z udziałem dyrektorów 
szkół, nauczycieli historii i języka 

polskiego oraz ząbkowskich pasjonatów dzie-
dzictwa regionu, w których uczestniczył za-
proszony do współpracy profesor Jan Żaryn. 
Wspólnie wyłoniliśmy propozycję dziesięciu 
zagadnień o tematyce narodowo-regional-
nej, wpisującej się w główny temat projektu: 
„Moja mała ojczyzna – Ząbki”. Na spotkaniu 
powołano kolegium historyczne, w którego 
skład weszli nauczyciele historii z ząbkow-

skich szkół i gimnazjów oraz miłośnicy i pa-
sjonaci naszego miasta. Przewodniczącym 
został wybrany profesor Jan Żaryn, który przy 
wielkiej aprobacie zebranych, wyraził zgodę 
i podjął się powyższego zadania.

Małgorzata Zyśk
Dyrektor Gimnazjum nr 2

USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki, 
przewozy bagażowe 
na terenie Ząbek, 
Warszawy 
jak i całego kraju 

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
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Powrót „Skrzata” 
z podróży po Europie

Jak co roku Publiczne Przedszkole nr 3 „SKRZAT” realizuje projekty 
w ramach międzynarodowego programu eTwinning. 

W roku szkolnym 
2014/2015 realizowaliśmy 
nasz autorski projekt pt.: 
„Small Elf travelling around 
Europe”, w ramach którego 
nasz „Skrzat” razem z przed-
szkolakami przygotował 
pamiątki z Polski i wyruszył 
w podróż po Europie. Odwiedził 
9 krajów, w których miał okazję 
poznać codzienne życie uczniów 
partnerskich szkół. Nasza mała 
maskotka brała udział w różnych 
wycieczkach, zajęciach, z których 
powstało wiele ciekawych filmów 
i prezentacji. Dzięki nim nasze 

Spotkanie bardzo się 
wszystkim podobało. 
Dzieci zadawały mnó-
stwo pytań przybyłym 
gościom, oraz dzieliły się swoimi spostrze-
żeniami, doświadczeniami ze swojego życia. 

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce i Panu 
Przemysławowi za przybycie i udział w spo-
tkaniu z dziećmi. 

Monika Klinicka 
Wychowawcy świetlicy

O bezpieczeństwie 
w drodze do szkoły

przedszkolaki na bieżąco mogły śledzić po-
dróż „Skrzata” i poznawać poszczególne kraje 
Europy. W czerwcu nasz „Skrzat” powrócił. 
Przywiózł wiele pamiątek ze swojej podróży, 
które można było obejrzeć podczas wernisażu 
zorganizowanego na terenie naszej placówki.

Anna Boruc, Ewa Macuba

23 września świetlicę szkoły modułowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1 odwiedzili wyjątkowi goście: p. 

Agnieszka Sosonowska oraz p. Przemysław Panasik, pra-
cownicy Straży Miejskiej w Ząbkach. Goście przybyli, aby 
przeprowadzić z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeń-
stwa w drodze do i ze szkoły. 

Dzieci dowiedziały się, jak należy się za-
chowywać w sytuacji przechodzenia przez 
przejście dla pieszych. Jaka sygnalizacja 
uprawnia nas do przechodzenia przez przej-
ście, a jaka nam tego zabrania. Pracownicy 
Straży przypomnieli dzieciom również o ko-
nieczności noszenia odblasków.

Ponadto nasi podopieczni zapoznali się 
z zawodem strażnika miejskiego. Dowiedzieli 
się, na czym polega praca strażników miej-
skich, czym się zajmują na codzień, jakie 
prowadzą akcje oraz jakiego używają sprzętu. 

PRANIE 

    
 

-DYWANÓW 
-WYKŁADZIN 
-TAPICERKI 

 

519 62 62 02 
22 224 43 44 

 
-10%
     
 

Sprzedaż 
drewna opałowego

tel.: 518-223-255
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garów wykonanych metodą 
dekupażu na zajęciach pla-
stycznych w świetlicy Koła. 

Wielki, szachowy sukces 
ucznia z Ząbek 

W dniach 03-04.10.2015r. Michał Syrkiewicz, 
uczeń klasy 5 Prywatnej Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach uczestniczył 
w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów, w których zdo-
był trzecie miejsce i brązowy medal w kategorii wie-
kowej 2004-2005.

W mistrzostwach w tej kategorii 
wiekowej brało udział 46 zawodników. 
Na uwagę zasługuje fakt, że pierwszych 
czterech zawodników osiągnęło taki sam 
rezultat punktowy i o kolejności na po-
dium zdecydowała wartość Buchholza. 
Bardzo cieszymy się z kolejnego sukcesu 
naszego ucznia, który godnie reprezen-
tuje nasze miasto. Wielkie gratulacje! 

Marzena Szymczak

WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

WYNAJMĘ
BUDYNEK

POD DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ

200 M2

Do tej pory 
filia przedszkola

ZĄBKI
ul. KWIATOWA 5C
tel. 666 812 179

Co to była za aukcja!

19 września 2015 r. na pikniku z okazji obchodów 24 rocz-
nicy Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach, miała miej-

sce aukcja charytatywna na rzecz podopiecznych Koła Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach. Dzięki 
zaproszeniu od dyrektora Praskiej Giełdy Spożywczej p. Janusza 
Dąbrowskiego mieliśmy okazję zaprezentować prace naszych 
podopiecznych.

Dochód z aukcji w wysokości aż 3970 zł 
został przekazany dla naszych podopiecz-
nych na prowadzenie zajęć i cele statutowe 
Koła TPD w Ząbkach.

Serdecznie dziękujemy Praskiej Gieł-
dzie Spożywczej za możliwość prezentacji 
naszych prac oraz wszystkim handlowcom, 
którzy z wielkim zaangażowaniem brali 
udział w aukcji, za wsparcie naszej działal-
ności. Licytację prowadził znany prezenter 
radiowy i telewizyjny Bogdan Fabiański. 
Życzymy sobie jak najwięcej tak udanych 
licytacji!

W imieniu podopiecznych i ich rodzi-
ców:

Elżbieta Kołodziejek
Pprzewodnicząca Koła TPD w Ząbkach

Podczas aukcji została przeprowadzona 
licytacja dwóch obrazów wystawionych 
przez organizatorów oraz szkatułek i ze-
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Bezpłatna 
Szkoła 
Rodzenia

Klub Świadomych Rodziców organizo-
wany przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek 
wznowił swoją działalność po przerwie wa-
kacyjnej, tym razem w rozszerzonej formie. 
Są to pełne kursy szkoły rodzenia obejmu-
jące zajęcia z pielęgnacji dziecka, laktacji, 
pierwszej pomocy oraz ćwiczenia z fizjotera-
peutą. We współpracy z miastem będziemy 
organizować nieodpłatne cykle szkoleń dla 
kobiet w ciąży zameldowanych na terenie 
Ząbek. Serdecznie zapraszamy kobiety od 
28 tygodnia ciąży wraz z partnerami. Zajęcia 
odbywać się będą w Publicznym Przedszkolu 
nr 3 „Skrzat” przy ulicy Westerplatte. Kolejny 
cykl spotkań przewidziany dla grupy 5 par 
odbędzie się 5, 12, 19 i 26 listopada. Zapisy 
prowadzimy mailowo pod adresem: tpz@
tpz.org.pl. Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej www.tpz.org.pl.

Jakub Dubniak

Victor Turniej Grand Prix Ząbek 
w badmintonie 
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki 
sezon 2015/2016

3 października 2015, w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach rozpo-
częliśmy kolejny sezon badmintonowych zmagań o Puchar Burmistrza. 

Sponsor tytularny ten sam (firma Sportimpex – dystrybutor marki Victor), or-
ganizatorzy ci sami (MOSIR, MKS Ząbki, Gimnazjum nr 1), nic tylko grać! Od 
tego sezonu wprowadziliśmy nowość - aby zachęcić dzieci do uczestnictwa 
będziemy losować rakietę badmintonową i gadżety reklamowe ufundowane 
przez firmę Sportimpex.

Podczas pierwszego turnieju 5 osób wylo-
sowało mini lotki i breloczki, a Zofia Krawczyk 
z warszawskiej Akademii Badmintona wylo-
sowała rakietę Victor – gratuluję.

Ale do wyników. Frekwencja u dzieci nie 
powalała (mam nadzieję, że będzie tylko le-
piej). W kategorii najmłodszych wygrał Kac-
per Gajos (MKS ZĄBKI), przed Leną Winek 
z Garwolina i drugą Zosią Krawczyk z naszego 
lokalnego MKS ZĄBKI.

W kategorii klas 4-6 dziewcząt zwyciężyła 
Ania Rosa (WWL BADMINTON CLUB) przed 
Hanią Lewandowską (MUKS VICTOR) i Zofią 
Krawczyk (Akademia Badmintona).

W gimnazjum dziewcząt niepokonana 
była Karolina Łukomska (WWL Badminton 
Club), druga Magdalena Krupa (MUKS VIC-
TOR) i Marysia Rosa (WWL BADMINTON 
CLUB).

Największa frekwencja w kategorii gimna-
zjum chłopców, gdzie tym razem dominowali 
zawodnicy z Garwolina. Pierwszy był Kacper 

Winek, a trzeci Konrad Kalinowski. Chłopców 
przedzielił i zajął drugie miejsce Adam Walo-
cha (MKS ZĄBKI).

Na koniec części dziecięcej w grze po-
dwójnej zwyciężyli Kacper Winek i Konrad 
Kalinowski przed Adamem i Kubą Walocha. 

Trzecie miejsce zajęli Błażej Krawczyk i Ania 
Rosa.

W kategoriach dorosłych pojawiło się 
sporo osób. W kategorii kobiet wygrała Kasia 
Piskorska przed Jolą Parafiańczuki Izą Po-
mykała.

U panów w kategorii średnio zaawanso-
wanej zwyciężył wracający po kontuzji Tomek 
Łepkowski, przed Kasią Piskorską i Jarkiem 
Hałatkiewiczem.

U bardziej zaawansowanych górą był 
Wiktor Krawczyk przed Dawidem Maronem 
i Jackiem Kutlą.

Gra podwójna to już popis „starych” mi-
strzów: Michała Koreckiego i Wieśka Gajosa, 
którzy w finale pokonali Tomka Łepkowskiego 
i Jarka Hałatkiewicza.

Trzecie miejsce zajęli Janek Grabowski 
i Adam Juszczyk.

Kolejny turniej 7 listopada, na który już 
serdecznie zapraszam.

Marek Krawczyk
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O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI
z dnia 22 września 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do pu-
blicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału 
w wyborach oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w mieście Ząbki w w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.:

Numer 
obwodu Ulice w obwodzie Siedziby obwodowych 

komisji wyborczych

1 Ulice: Budkiewicza nr nieparzyste od 15 do końca i parzyste od 26 do końca, Drewnicka nr nieparzyste wszystkie, Gwiaździsta 
cała, Kochanowskiego nr nieparzyste od 15 do końca i parzyste od 16 do końca, Na Bagnie cała, Narutowicza nr parzyste od 20 
do końca i nr nieparzyste od 25 do końca, Pogodna cała, Skargi nr parzyste od 24 do końca i nieparzyste od 29 do końca, Wigury 
nr nieparzyste od 19 do końca i parzyste od 20 do końca, Wolności nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 44 do końca, Zakopiań-
ska nr nieparzyste od 21 do końca i parzyste od 24 do końca, Żwirki nr nieparzyste od 21 do końca, 11 Listopada nr nieparzyste 
od 35 do końca i parzyste od 6 do końca, Batorego nr parzyste od 50 do końca, Bortnowskiego cała, Budkiewicza nr nieparzyste 
od 3 do 13, Składkowskiego cała, Górnośląska nr nieparzyste od 61 do końca i parzyste od 68 do końca, Hallera cała, I Brygady 
cała, Kombatantów cała, Gałczyńskiego cała, Sosnkowskiego cała, Starzyńskiego cała, Tetmajera nr nieparzyste wszystkie, Wilcza 
cała, Wolności nr parzyste od 2 do 42, Wyszyńskiego nr nieparzyste od 17 do końca i parzyste od 34 do końca

Gimnazjum Publiczne Nr 2
ul. Batorego 37 

 


2 Ulice: Cicha cała, Drewnicka nr parzyste wszystkie, Graniczna cała, Kochanowskiego nr nieparzyste od 1 do 11 i parzyste od 2 
do 12, Leśna cała, Narutowicza nr nieparzyste od 1 do 15 i od 19 do 23, parzyste od 2 do 18, Popiełuszki nr nieparzyste od 21 
do końca i parzyste od 24 do końca, Skargi nr nieparzyste od 1 do 27a i parzyste od 2 do 22a, Spokojna cała, Szpitalna nr niepa-
rzyste od 29 do końca, Żwirki nr parzyste od 20 do końca, 11 Listopada nr nieparzyste od 1 do 33 i parzyste od 2 do 4, Batorego 
nr parzyste od 18 do 46, Budkiewicza nr parzyste od 4 do 24, Górnośląska nr nieparzyste od 21 do 59 i parzyste od 22 do 62, 
Kuleszy cała, Lisa Kuli cała, Piaskowa cała, Popiełuszki nr nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 22, Rychlińskiego nr parzyste 
od 2 do 14a, Szpitalna nr nieparzyste od 1 do 27, Tetmajera nr parzyste wszystkie, Wigury nr nieparzyste od 1 do 17 i parzyste od 
2 do 18c, Wita Stwosza cała, Wojska Polskiego nieparzyste od 23 do końca, Wyspiańskiego nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 
2a do końca, Wyszyńskiego nr nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 2 do 28, Zakopiańska nr nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 
do 20b, Żeromskiego cała, Żwirki nr nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 18a

Publiczna Szkoła Katolicka
ul. 11-go Listopada 4

3 Ulice: Asnyka cała, Cisowa cała, Kolejowa cała, Modrzewiowa cała, Moniuszki cała, Nadleśnictwo, Norwida cała, Orzeszkowej cała, 
Paderewskiego cała, Prusa cała, Rychlińskiego nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 20 do końca, Sienkiewicza cała, Sobieskiego 
nr parzyste od 26 do końca i nieparzyste od 29 do końca, Szpitalna nr parzyste wszystkie, Wierzbowa cała, Wojska Polskiego nr pa-
rzyste wszystkie, Batorego nr parzyste od 2 do 16B, Górnośląska nr nieparzyste od 1 do 19a i parzyste od 2 do 18, Konopnickiej 
cała, Leszyckiego cała, Sobieskiego nr nieparzyste od 1 do 27a i parzyste od 2 do 24, Wojska Polskiego nr nieparzyste od 1 do 21

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wojska Polskiego 10

4 Ulice: Brzozowa cała, Chabrowa cała, Jana Pawła II cała, Klamrowa cała, Łąkowa nr nieparzyste od 35 do końca i nr parzyste od 36 
do końca, Mickiewicza nr nieparzyste od 59 do końca, Mokra cała, Nowa nr nieparzyste wszystkie, Ogrodowa cała, Piastowska 
cała, Polna cała, Sezamkowa cała, Słowiańska cała, Torfowa nr nieparzyste od 17 do końca i parzyste od 28 do końca, Wiśniowa 
cała, Batorego nr nieparzyste od 1 do 53A, Bema cała, Chłopickiego cała, Dąbrowskiego cała, Łąkowa nr nieparzyste od 1 do 33 
i parzyste od 2 do 34, Mickiewicza nr parzyste wszystkie i nieparzyste od 1 do 57, Niepodległości cała, Nowa nr parzyste wszyst-
kie, Parkowa cała, Sowińskiego cała, Torfowa nr nieparzyste od 1 do 15e i parzyste od 2 do 26a, Wesoła cała, Wysockiego cała, 
Wyspiańskiego nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Batorego 11

5 Ulice: Harcerska cała, Kołłątaja nr nieparzyste od 1 do 53 i parzyste od 2 do 46, Łodygowa cała, Matejki cała, Piłsudskiego nr pa-
rzyste od 2 do 54 i nieparzyste od 9 do 35B, Skorupki nr nieparzyste od 1 do 5 i parzyste od 2 do 10, Staszica cała, Szwoleżerów 
nr nieparzyste od 1 do 21, Warszawska cała, Westerplatte cała, Zaciszna cała, Bartosza cała, Błękitna cała, Bociania cała, Brukowa 
cała, Ceglana cała, Dolna cała, Jesienna cała, Jeziorna cała, Kamienna cała, Kołłątaja nr parzyste od 48 do końca i nieparzyste od 
55 do końca, Kossaka cała, Krzywa cała, Łabędzia cała, Łagodna cała, Mała cała, Miła cała, Obrońców nr parzyste od 28 do końca 
i nieparzyste od 33 do końca, Olszewskiego cała, Piłsudskiego nr nieparzyste od 37 do 99 i parzyste od 56 do 124, Powstańców 
nr nieparzyste od 1 do 9, Reymonta nr parzyste wszystkie, Rómmla cała, Słowicza cała, Sokola cała, Szwoleżerów nr parzyste od 2 
do 38B, Tęczowa cała, Ułańska cała, Zielona cała, Zimna cała, Zycha cała, Żabia cała

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Piłsudskiego 35 

6 Ulice: 3 Maja nr od 2 do 14, Fiedlera cała, Flisowskiej cała, Kwiatowa nr parzyste od 2 do 12, Lotnicza nr nieparzyste od 1 do 11 
i parzyste od 2 do 18, Morcinka cała, Orla nr parzyste wszystkie, Piłsudskiego nr nieparzyste od 1 do 7, Poniatowskiego cała, 
Skorupki nr parzyste od 12 do 60 i nieparzyste od 7 do 35d, Szczęśliwa cała, Szkolna cała, Targowa cała, Wiosenna cała

Publiczne Przedszkole nr 3
ul. Westerplatte 1/11 
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Numer 
obwodu Ulice w obwodzie Siedziby obwodowych 

komisji wyborczych

7 Ulice: 17 Września cała, 3 Maja nr parzyste od 22 do końca, Chopina cała, Dębowa cała, Gdyńska nr parzyste wszystkie i nieparzy-
ste od 1 do 21a, Klonowa cała, Krótka cała, Langiewicza nr nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 2 do 20, Legionów cała, Lipowa 
nr nieparzyste wszystkie, Okrężna cała, Orla nr nieparzyste wszystkie, Sióstr Biendarzewskich cała, Skorupki nr nieparzyste od 37 
do 57 i nieparzyste od 93 do końca, Słoneczna nr parzyste od 2 do 12 i nieparzyste od 3 do 7, Słowackiego cała, Topolowa cała, 
Traugutta cała, Wąska cała, Wrzosowa cała, Wyzwolenia nr nieparzyste wszystkie i parzyste od 2 do 50, Broniewskiego cała, Buko-
wa cała, Gdyńska nr nieparzyste od 23 do końca, Jodłowa cała, Kręta cała, Langiewicza nr nieparzyste od 17 do końca i parzyste od 
24 do końca, Lipowa nr parzyste wszystkie, Okrzei cała, Reja cała, Rembertowska cała, Sikorskiego nr nieparzyste od 33 do 59A, 
Skorupki nr nieparzyste od 59 do 91 i parzyste od 62 do końca, Słoneczna nr nieparzyste od 13 do końca i parzyste od 14 do końca, 
Sosnowa cała, Spacerowa cała, Stefczyka nr nieparzyste od 1 do 13a

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

ul. Słowackiego 21

 


   

8 Ulica: Czołgistów cała, Gajowa nr nieparzyste od 1 bo 1b, Kwiatowa nr nieparzyste od 1 do 25 i parzyste od 14 do 36, Lotnicza 
nr nieparzyste od 13 do końca i parzyste od 20 do końca, Obrońców nr nieparzyste od 1 do 29 i parzyste od 6 do 24, Saperów 
cała, Sasanki cała, Sikorskiego nr parzyste od 2 do 76 i nieparzyste od 3 do 31, Stefczyka nr nieparzyste od 27 do 29 i parzyste 
od 6 do 26, Szwoleżerów nr nieparzyste od 23 do 71, Tulipanowa cała, Zieleniecka nr parzyste wszystkie, Gajowa nr parzyste 
wszystkie, Jaśminowa cała, Kosynierów cała, Kościuszki cała, Krucza cała, Pułaskiego cała, Sikorskiego nr parzyste od 82 do końca, 
Szwoleżerów nr nieparzyste od 77 do końca, Świerkowa cała, Wronia cała, Zieleniecka nr nieparzyste wszystkie

Gimnazjum Publiczne Nr 1
ul. Harcerska 9 

 


   

9 Ulice: Andersena nr parzyste od 2 do 6, Bratnia cała, Dzika nr parzyste wszystkie, Kwiatowa nr nieparzyste od 41 do końca i nr pa-
rzyste od 48 do końca, Powstańców nr nieparzyste od 15 do 15e, Reymonta nr nieparzyste wszystkie, Różana cała, Szwoleżerów 
nr parzyste od 42 do 72

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2

10 Ulice: Akacjowa cała, Andersena nr parzyste od 12 do 18d, od 18f do 18h i nieparzyste od 3 do 19, Dzika nr nieparzyste wszystkie, 
Krasickiego cała, Jagiellońska cała, Kaszubska cała, Kopernika cała, Maczka nr parzyste wszystkie, Powstańców nr nieparzyste 
od 17 do 25g, Szwoleżerów nr parzyste od 76 do 98

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2

11 Ulice: Andersena nr 18e, nr nieparzyste od 21 do końca i parzyste od 24 do końca, Baśniowa cała, Jasna cała, Maczka nr niepa-
rzyste wszystkie, Mazowiecka cała, Powstańców nr nieparzyste od 29 do końca, Szwoleżerów nr parzyste od nr 104 do końca, 
Wybickiego cała, Calineczki cała

Filia Szkoły Podstawowej Nr 3
ul. Powstańców 60

12 Ulice: Piłsudskiego nr nieparzyste od 101 do końca i parzyste od 126 do końca, Powstańców nr parzyste od 2 do 4b, Rybna cała, 
Skowronka cała, Skrajna cała, Wspólna cała, Żurawia cała

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2

13 Ulice: Baczyńskiego cała, Chełmońskiego cała, Herberta cała, Kościelna cała, Malczewskiego cała, Podleśna cała, Powstańców 
nr parzyste od 6 do 60, Złota nr parzyste wszystkie

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2

14 Ulice: Powstańców nr parzyste od 60a do końca, Żołnierska cała Filia Szkoły Podstawowej Nr 3
ul. Powstańców 60

15 Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. 
ul. Rychlińskiego 1

Mazowieckie Centrum 
Psychiatrii  DREWNICA 

 Sp. z o.o. 
ul. Rychlińskiego 1

 


  
– Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właściwe do głosowania korespondencyjnego

UWAGA:
1. Wyborcy do dnia 12 października 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym 

przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 
2. Uprawnieni wyborcy do dnia 16 października 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 

do głosowania.
3. Wyborcy do dnia 20 października 2015 r. (wtorek) mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez 

siebie obwodzie głosowania 
4. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, pokój 8 – parter, w godzinach pracy Urzędu.

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę 
albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, 
czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów. Jeżeli 
Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów 
gmin oraz konsulatów. 
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Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Przedszkole Niepubliczne SMYK
z a p r a s z a

dzieci urodzone w 2011 roku do grupy 4-latków
dzieci urodzone w 2012 roku do grupy 3-latków
dzieci urodzone w 2013 roku do grupy 2-latków

Oferujemy:
 ciekawe i różnorodne zajęcia edukacyjne
 doskonałą i wesołą zabawę
 wspaniałą i wykwalifikowaną opiekę
 serdeczną i rodzinną atmosferę

Ząbki ul. Kościelna 9   www.smyk.waw.pl
telefon: 604 57 58 59   email: biuro@smyk.waw.pl

Nowo otwarte Publiczne Przedszkole 
„Marzenia do spełnienia” 

przy ul.11-go Listopada 85 w Ząbkach 
serdecznie zaprasza dzieci w wieku 2,5 do 5 lat: czesne 0 zł ilość miejsc ograniczona

Zakładając nasze przedszkole, miałyśmy przed oczami dzieci aktywne, radosne, które jak tlenu 
potrzebują bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni, miejsca w którym będą chciały zostać, a pozo-
stawiający ich rodzice będą mieli poczucie, że zostawiają je pod najlepszą choć nie ich opieką.

• Ładna okolica przy ul. 11 listopada w sąsiedztwie domków jednorodzinnych 
• Wygodny dojazd • Przestronny budynek 

• Nie więcej niż 18 dzieci w grupie pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli
W RAMACH POBYTU OFERUJEMY:

• Angielski • Rytmikę • Gimnastykę korekcyjną • Kinezjologię rozwojową 
• Terapię ręki • Warsztaty plastyczne • Warsztaty teatralne 

• Spotkania ze zwierzętami • Spotkania z „Małą filharmonią” 
• Opiekę specjalistów: – logopeda;  – psycholog – pedagog specjalną

DZIAŁAMY W OKRESIE WAKACYJNYM
NASZ PROGRAM ŁĄCZY TRADYCJNE I AUTORSKIE METODY EDUKACYJNE I WYCHOWWCZE

Więcej informacji:  www.marzeniadospelnienia.com.pl
mail:marzeniadospelnieniazabki@gmail.com  tel.608 371 336, 608 296 245

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Nowo otwarty Integracyjny Klub Malucha „Marzenia do spełnienia” 

Zaprasza dzieci w wieku 6 miesięcy – 2,5 roku, niskie czesne, ilość miejsc ograniczona

W naszym klubie malucha „Marzenia do spełnienia” uczymy naszych podopiecznych samodziel-
ności, odpowiedzialności i miłości do świata. Pomagamy im w rozwijaniu indywidualnych cech 

osobowości, kształtowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zdolności. 

ZAPEWNIAMY:
• ciepłą, domową atmosferę w przytulnych, ciekawie urządzonych salach • opiekę życzliwego, 

wykwalifikowanego personelu • zajęcia manualno-plastyczne • zabawy z piosenkami i muzyką
Więcej informacji:  www.marzeniadospelnienia.com.pl

e-mail: marzeniadospelnieniazabki@gmail.com  tel.608 371 336, 608 296 245


