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Dokończenie str. 8-9  

18 listopada, o godz.11:30 
przed Trybuną Główną w 
Ząbkach kłębił się już tłum 
ludzi - zaproszonych gości, 
kibiców, mieszkańców, którzy 
po raz pierwszy chcieli zasiąść 
w nowym, pięknym miejscu 
podczas meczu pierwszo-
ligowych zespołów DOLCAN 
Ząbki- GKS Katowice, który 
jednocześnie otwierał nowy 
obiekt sportowy.

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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Ruszają zajęcia fitness
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza od 10.12.2012 r. Panie na zajęcia fitness. Zajęcia 

fitness bazują na nowo-czesnych formach aktywności ruchowej dla każdej kobiety, wpływają na 
kształtowanie sylwetki, wzmocnienie i rozciągnięcie odpowiednich partii ciała, poprawę kondycji 
oraz poprawę stanu psychofizycznego. Zajęcia odbywać się będą na sali fitness w nowo wybudo-
wanej trybunie głównej Stadionu Miejskiego w Ząbkach przy ulicy Słowackiego 21.
Zajęcia trwają 60 minut i odbywają się w następujących terminach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
16.00 – 17.00

17.00 – 18.00 Taneczny mix 
dla dzieci ABT+stretching Gimnastyka 

dla seniorów Pilates

18.00 – 19.00 TBC Dance 
Aerobik

19.00 – 20.00
Fitness 
(różne 
formy)

Fitness 
(różne 
formy)

W dniu 03.12. i 06.12.2012 r, odbędą się 
bezpłatne zajęcia pokazowe:
03.12.2012 r.
17.00 – gimnastyka dla seniorów
17.30 – Taneczny mix dla dzieci
18.00 – Dance Aerobik
18.30 – TBC
19.00 – Fitness (różne formy)

06.12.2012 r.
17.00 - ABT+stretching
17.30 – Pilates
Koszt zajęć:
Ceny karnetów:
Zajęcia 1 raz w tygodniu – 50 złotych,
Zajęcia 2 raz w tygodniu – 90 złotych,
Open (wszystkie zajęcia) – 130 złotych.

Zapisy i więcej infor-
macji pod numerem 
telefonu (22)6741164 

wew. 101 
lub mailem: 

biuro@mosir-zabki.pl 

KOMUNIKAT
Szanowni 

Mieszkańcy

Informujemy, że 
w dniu 24 grudnia 
(poniedziałek) Urząd 
Miasta Ząbki będzie 
nieczynny.

Urząd odpracowuje 
ten dzień 8 grudnia 
(w sobotę). Będzie 
wówczas czynny w 
godzinach 8.00 - 
16.00. Zapraszamy

UM Ząbki
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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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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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rzystwa Przyjaciół Ząbek, złożyli w siedzibie Zarządu Tran-
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nie ze stowarzyszeniem „Lepszy Rembertów” w sprawie zmiany 
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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
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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.
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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
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tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl
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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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„Krzyżówkowy zawrót głowy”
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Rebusowy zawrót głowy 
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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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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

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

MegaMatma uczy w Biblio-
tece bezpłatnie

CO SŁYCHAĆ?  wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak 
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak

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

piątki: godz.: 8.00-10.00

Świąteczny Kiermasz Prezentów Artystycznych 
W niedzielę, 9 grudnia, w godz.11:00 - 19:00 Miejski 

Ośrodek Kultury zaprasza do swojej nowej sali przy ul. 
Słowackiego 21 (Trybuna Sportowa) na kiermasz prezentów 
artystycznych.
Anioły, ozdoby choinkowe, koronki, biżuterię, ceramikę 

zaprezentują artyści z Ząbek, okolic a także z dalekiej Afryki.
Dzieci zapraszamy do stoisk, w których będą mogły 

stworzyć własnego aniołka lub kartkę świąteczną. Łasuchów 
zapraszamy na świąteczne pierniki.
O godz. 17:00 odbędzie się koncert w wykonaniu uczest-

ników zajęć MOK: teatralnych pod kierunkiem p. Anny 
Kozioł oraz wokalnych pod kierunkiem p. Beaty Kurdy. 

“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach oferuje młodzieży 
coś, co jest zawsze na czasie: e-zasoby MegaMatma za darmo. 
Jest to pilotażowy projekt we współpracy z Firmą MegaWiedza 
i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego(FRSI). 
Nasza Biblioteka jest jedną z trzydziestu bibliotek w całej Pol-
sce, które zostały wytypowane do udziału w tym projekcie.

 Serwis ten to nowe technologie w edukacji, zgromadzona 
tu  wiedza z matematyki jest przydatna na każdym poziomie 
edukacji: od szkoły podstawowej(4-6), przez gimnazjum, szkołę 
ponadgimnazjalną i studia. Treści o wysokiej jakości meryto-
rycznej, odpowiadającej nowej podstawie programowej (z roz-
szerzeniem), recenzowane w całości (pod kątem dydaktycznym 
i merytorycznym) przez rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molendę, 
tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników nauko-
wych. MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to 
możliwość rozwiązywania testów i arkuszy maturalnych on-line, 
powtarzania materiału z poprzednich lat, przypomnienia wzorów 
i definicji.

MegaMatma jest dla każdego, kto ma problem z matematyką 
lub chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z portalu tylko w lokalu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w godzinach pracy Biblioteki.

Dorota Kaźmierska  
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbakch
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SAMORZĄD

Ząbki miastem dbającym o finanse mieszkańców
Podczas konferencji „Europejskiego Doradcy 

Samorządowego”,  22 listopada br., w siedzibie Urzędu 
Dzielnicy Bielany, Miasto Ząbki otrzymało wyróżnienie za 
szczególną dbałość o finanse mieszkańców. Wyróżnienie 
przyznało Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawca 
cenionego przez samorządowców poradnika „Europejski Do-
radca Samorządowy”.

Konferencja przebiegała pod hasłem: „Innowacje, 
konkurencyjność, rozwój - edukacja gwarancją sukcesu!”.  
Była poświęcona zagadnieniom finansowania działalności 
samorządowej, rozwiązaniom innowacyjnym oraz tematom edu-
kacyjnym. 

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski został laureatem 
I stopnia za skuteczne działania na rzecz ochrony finansów 
samorządowych.

Miasto czynnie uczestniczy w systemach wymiany informacji 
gospodarczych, korzystając z rejestru dłużników w BIG Info 
Monitor, dzięki czemu dba o finanse mieszkańców oraz przy-
czynia się do poprawy bezpieczeństwa gospodarczego w regionie.

Burmistrzowi został przyznany certyfikat „Miasto i gmina 
dbające o finanse mieszkańców”.

Iwona Potęga

Więźniarki sprzątają w Ząbkach
Od poniedziałku 19 listopada do piątku 23 listopada, na 

terenie Ząbek sprzątała grupa około  dwudziestu więźniarek 
z zakładu karnego na Grochowie.

Panie pracowały przez osiem godzin dziennie na rzecz 
lokalnej społeczności. Grabiły liście i zbierały do worków.  
Posprzątały park miejski im. Szuberta, ul. Wolności, skwerek 
przy ul. Szpitalnej na skrzyżowaniu z ul. 11-go Listopada oraz 
ulicę Batorego w ścisłym centrum. Zebrały     około dwóch 
tysięcy 120 - litrowych worków. Dzięki temu w naszym mieście 
zrobiło się znacznie milej i czyściej, co zapewne zachęci 
mieszkańców do spacerów w cieplejsze jesienne dni.

W ten sposób miasto zadbało zarówno o czystość, jak i o 
swój budżet, sprzątając bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Więźniowie wykonują swoją pracę bezpłatnie w ramach 
resocjalizacji. Jest to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu 
w ubiegłym  roku  miedzy Okręgową Służbą Więzienną a mia-
stem Ząbki.

Iwona Potęga

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi 
zmianami/ informuje się, że w dniach od 20.11.2012 r. do 20.12.2012 
r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny 
mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość 
położoną w Ząbkach, ul. S. Staszica, oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 58 z obrębu 0035, 03-11 
o pow. 0,0624 ha objętą księgą wieczystą WA1W/00000863/9 
(dawny nr KW 13807). Osoby, których interes prawny dotyczy 
ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej 
wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwen-
taryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 12.03.2012 r. - pok. 22 Urzędu Miasta

Wywieszono dnia:  20.11.2012 r. 
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki
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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 pro-
simy o kontakt telefoniczny

Złoty jubileusz
Przez trzy soboty z rzędu odbywały się uroczystości 

odznaczenia medalem Prezydenta RP ząbkowskich par za 
długoletnie pożycie małżeńskie. O obchodach z 10 listopa-
da pisaliśmy w poprzednim numerze.

17 listopada odznaczeni zostali państwo Krystyna i 

Zdzisław Daciewicz (50 letni staż małżeński) oraz Helena i 
Marian Jan Krajewscy (61 lat).

Natomiast 24 listopada odznaczono Barbarę i Bolesława 
Pawluk (54 lata), Alinę i Jana Modzelewskich (50 lat) oraz 
Stanisławę i Stanisława Władysława Sęk (50 lat).

Odznaczenia wręczyli burmistrz Robert Perkowski oraz 
przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Bławdziewicz.

red.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ul. 3 Maja 14/16, Ząbki,

 Tel. 22 781 63 61 (środy, czwartki w godz. 16 – 18)
zaprasza osoby borykające się z problemami uzależnień.

W ramach Komisji działa:
- Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholo-

wym i ich rodzin:
 środy i czwartki w godz. 16 – 18;
---------------------------------------------------------------- 

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym 
i ich rodzin: piątek w godz. 15 – 17;

---------------------------------------------------------------
- grupa edukacyjna dla rodzin alkoholików: II i IV środa 

miesiąca w godz. 18 – 20;
---------------------------------------------------------------
- grupa  dla osób współuzależnionych: piątek w godz. 17:15 – 20;
---------------------------------------------------------------
- konsultacje i porady psychologiczne oraz prawne: 1 raz 

w miesiącu – informacje o terminach i zapisy na spotkania 
indywidualne pod nr. tel. 22 781 63 61, w środy i czwartki 
w godz. 16 – 18;
---------------------------------------------------------------

Wszystkie dyżury, konsultacje i zajęcia grupowe są 
bezpłatne i prowadzą je wykwalifikowani pedagodzy, 

psycholodzy i terapeuci.

Ząbki ruszają z orkiestrą dętą
Orkiestra w Ząbkach, po brawurowym występie pod-

czas Dni Powiatu Wołomińskiego, kontynuuje przygodę z 
muzyką. Szuka także chętnych do wspólnej pracy.

Na pomysł założenia orkiestry w Ząbkach wpadł Tomasz 
Łukawski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach, który 
będąc uczniem sam grał w orkiestrze. Po roku funkcjonowania, 
dzięki współpracy z Jerzym Gancarzem, orkiestrą zajęło się 
Stowarzyszenie Mostek, które wspiera orkiestrę i jej muzyków.

Kapelmistrzem orkiestry jest Sławomir Łagocki, puzonista z 
ogromnym doświadczeniem. Koncertował m.in.: we Włoszech, 
Austrii, Szwajcarii, Belgii, Meksyku, Holandii, Niemczech, An-
glii i wielu innych państwach, których nie sposób wymienić. 
Od kilku lat prowadzi orkiestry dęte w Tłuszczu i Kobyłce.

W tej chwili wciąż trwa nabór do orkiestry. Kogo szukamy? 
Tak naprawdę wystarczy zapał, pasja i odrobina słuchu muzy-
cznego. Nie trzeba mieć własnego instrumentu a udział w pró-
bach i koncertach jest bezpłatny. Oczywiście równie chętnie 
przyjmujemy osoby, które mają jakieś doświadczenie w graniu 
na instrumentach. Wystarczy tylko przyjść na próbę do Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ulicy Kościelnej 2 i spróbować swoich 
sił.

Udział w orkiestrze dętej to nie tylko dobra zabawa, ale 
także okazja do poznania nowych, ciekawych ludzi oraz zdo-
bycia nowych umiejętności. Jeśli orkiestra będzie się rozwijała, 
stanie zapewne przed nią możliwość wyjazdów, może nawet 
zagranicznych.

W planach orkiestry jest przygotowywanie repertuaru nie 
tylko marszowo-patriotycznego, ale również rozrywkowego. 
Orkiestra będzie brała udział w obchodach świąt ważnych 
dla Ząbek (tak jak miało to 
miejsce pod koniec czer-
wca podczas Dni Powiatu 
Wołomińskiego, gdzie grała 
wraz z orkiestrami z Tłuszcza 
i Kobyłki), a może nawet 
całego powiatu.

Próby odbywają się dwa 
razy w tygodniu – we wtorki 
i czwartki w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Ząbkach. 
Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych wspólnym mu-
zykowaniem.

Kontakt do kapelmistrza 
667-302-446.
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EKOLOGIA
„To nie krasnoludki palą śmieci”

Powszechny w Polsce zwyczaj palenia śmieci w piecach 
domowych jest nie tylko nielegalny, ale też bardzo szkod-
liwy dla zdrowia - przypominały dzieci z klas drugich 
ząbkowskich podstawówek podczas happeningu zorga-
nizowanego przez Fundację Ekologiczną „Arka” oraz Urząd 
Miasta w Ząbkach.

Happening rozpoczął się warsztatami ekologicznymi, które 
odbywały się jednocześnie w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 w klasach 
drugich z nauczycielami i koordynatorami projektu. Dzieci w 
tym czasie oprócz nabytej wiedzy teoretycznej, przygotowały 
transparenty z hasłem „To nie krasnoludki palą śmieci” oraz 
kolorowe bajkowe czapeczki.

Kolejnym punktem programu był wielki przemarsz uli-
cami Ząbek z głośnymi okrzykami: „Kochasz dzieci, nie pal 
śmieci”, „To nie krasnoludki palą śmieci”. W marszu brali 
udział wychowawcy oraz uczniowie klas, przebrani za krasno-
ludki w rękach trzymając transparenty, eskortowani prze Straż 
Miejską. Punktem kulminacyjnym było dotarcie na plac przy 
pasażu Orla, gdzie o godz. 12.00 rozpoczął się uliczny spektakl. 
Główną rolę zagrała okropna dioksyna, jaka powstaje podczas 
spalania śmieci. Dzieci z nią walczyły aż wreszcie pokonały, 
argumentami i perswazją – do rękoczynów na szczęście nie 
doszło...

Podczas happeningu obecni byli również włodarze miasta 
burmistrz Robert Perkowski wraz z zastępcą Arturem Mu-
rawskim, którzy zachęcali do segregowania śmieci i zwracania 
uwagi na to, czym palimy w naszych piecach.

Palenie śmieci w domowych piecach w Polsce jest zaka-
zane, grozi za to wysoka grzywna. Jednak nie wszyscy tego 
przestrzegamy. Podczas spalania emitujemy do atmosfery 
pyły, które odkładając się w glebie tworzą niebezpieczne dla 
człowieka zanieczyszczenia metalami ciężkimi. W związku z 
tym wzrasta liczba chorych na astmę oskrzelową, alergiczne 
zapalenie skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowot-
worowe. 

Sztandarowa kwestia happeningu „To nie krasnoludki palą 
śmieci” miała pomóc w mobilizacji naszych mieszkańców i 
uświadomieniu im, że palenie śmieci szkodzi nie tylko nasze-
mu zdrowiu, ale i przyrodzie. Na tym happeningu akcja się 
nie skończy. Miasto liczy, że dzięki akcji śmierdzący i trujący 
problem zniknie. Raz na zawsze.

Joanna Wysocka
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Z  ŻYCIA  K.P.R.M.  PRZY  PARAFII   ŚW. TRÓJCY
7  listopada 2012r., 10 tysięcy pielgrzymów Rodziny Radia 

Maryja wzięło udział w Watykanie w audiencji generalnej z Ojcem 
Świętym Benedyktem XVI. W tak zaszczytnej pielgrzymce uczest-
niczyli również przedstawiciele ząbkowskiego Koła Przyjaciół Ra-
dia Maryja oraz mieszkańcy Ząbek.

Spotkanie z papieżem poprzedziła uroczysta Msza św., której 
przewodniczył ks. kard. Tarcisio Bertone - sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej. Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo - metropolita 
częstochowski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu ds. 
Środków Społecznego Przekazu. Wraz z sekretarzem stanu Stolicy 
Apostolskiej uroczystą Mszę Św. koncelebrowało wielu hierarchów 
kościoła oraz o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja. Na 
początku Mszy św. słowa pozdrowień skierował bp Suski. - Przynosimy 
w darze Ojcu Świętemu wielką modlitwę Ludu Bożego. Jest to wyraz 
naszej czci i miłości dla Pasterza Kościoła Powszechnego. Tysiące 
osób z Rodziny Radia Maryja zobowiązało się na stałe wspierać 
Ojca Świętego Benedykta XVI swoją modlitwą i cierpieniem. Zacho-
wujemy z wdzięcznością w sercach pielgrzymkę papieską do Polski 
w 2006 roku śladami błogosławionego Jana Pawła II, pod znamien-
nym hasłem „Trwajcie mocni w wierze” – powiedział ordynariusz 
diecezji toruńskiej. Następnie kard. T. Bertone witając zgromadzo-
nych pozdrowił szczególnie biskupów, przełożonych redemptorystów 
i moderatorów Rodziny Radia Maryja. Zwrócił uwagę, że pielgrzymi  
przybyli „do grobu św. Piotra Apostoła, do pamiątek po wielu świętych 
z każdej epoki, a pośród nich do wielkiego Papieża, bł. Jana Pawła II, 
aby uczyć się od nich wiary. Wiara bowiem, poza poznaniem prawdy, 
jest nade wszystko osobistym, żywym spotkaniem z Jezusem Chrys-
tusem – Drogą, Prawdą i Życiem". Na zakończenie kardynał T. Ber-
tone powiedział: „Dlatego, podczas tej Mszy św. proszę Pana, przez 
wstawiennictwo Matki Najświętszej i Apostoła Piotra, aby obficie 
odnowił swoje błogosławieństwo dla członków Rodziny Radia Mary-
ja, aby radio i telewizja, które wspierają, były coraz bardziej skutecz- 
nymi środkami ewangelizacji, dla dobra ludzi, waszej Ojczyzny i 
Kościoła powszechnego". Na zakończenie Mszy św. sekretarzowi stanu 
Stolicy Apostolskiej dziękował prowincjał Warszawskiej Prowincji Re-
demptorystów o. Janusz Sok. Po uroczystej Mszy Św. pielgrzymi zgro-
madzili się na audiencji, która odbyła się na Placu Św. Piotra. 

Papież Benedykt XVI powiedział do Polaków: - Serdecznie 
pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia 
Maryja, z biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą 

tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem wiary, 
wewnętrznym impulsem do szukania Go. Módlmy się, aby ten rok 
wiary był dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem.

Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR wraz z innymi ojcami posługującymi 
w Radiu Maryja, wręczyli Ojcu św. księgi zawierające wiele tysięcy 
nazwisk osób, które zadeklarowały modlitwę, cierpienie i dobre  
uczynki w intencji Papieża. To „Dar modlitwy za Ojca św. Benedykta 
XVI od Rodziny Radia Maryja 2011 – 2012”. Ojciec św. naprawdę 
bardzo szczerze  ucieszył się z tych postanowień – powiedział o. Ta-
deusz Rydzyk.

Papież Benedykt XVI błogosławiąc założyciela katolic-
kiej rozgłośni o.T.Rydzyka oraz pozostałych redemptorystów, 
pobłogosławił jednocześnie całą Rodzinę Radia Maryja, życząc na 
dalsze lata owocnej pracy na rzecz nowej ewangelizacji.

Szanowni Państwo, wspaniała pielgrzymka Rodziny Radia Maryja 
wyrażała nie tylko wszędzie panującą jedność, życzliwość i solidarność. 
Wyrażała przede wszystkim gorącą i szczerą modlitwę w intencji Ojca 
Świętego. To spotkanie stało się wielkim umocnieniem w wierze i 
ogromną radością, a pamięć o nim na zawsze zagości w sercach wszyst-
kich pielgrzymów. 

Serdeczne Bóg zapłać ząbkowskiej Rodzinie Radia Maryja za 
udział w pielgrzymce. 

Danuta Filipiak-Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.

7

Mieszkaniec Ząbek wyróżniony
12-letni Bartosz Rutka został wyróżniony w finale XIII 

Powiatowego Konkursu Literackiego ,,Liryki o Niepodległej”, 
który odbył się  pod patronatem starosty wołomińskiego Pio-
tra Uścińskiego. Poniżej przedstawiamy dwa nagrodzone  
utwory:

Gdzie jest Polska?
Polska...Gdzie ona jest?
Ojczyzna... Co to znaczy?
Powiem Ci, chociaż może
Rozumiem to inaczej.

Mamy ją w swoich sercach,
Obecna jest w mowie przodków, W ziemi drogiej,
W zbóż łanach
Błyszczących w jesiennym słońcu.

Powrót do domu
Wraca do domu
Prawie po kryjomu
Żołnierz strudzony
Spotkania z bliskimi 
spragniony

W progu witany
Z radością ścigany
Bardzo wzruszony
Tą chwilą wymarzoną

Nie chce pamiętać
Przeszłości okrutnej
Tego co minęło
Jedynie zapatrzeć się
w bliskich
Bartosz Rutka

Obecna w muzyce Chopina
Drżącej jak liść na wietrze.
Ogromnie kocham ją całą
Duszą moją i sercem.
Bartosz Rutka
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W samo południe ks. Edward Kowara - proboszcz parafii pw. 
Świętej Trójcy odmówił ewangelię i poświęcił inwestycję. Następnie 
głos zabrał burmistrz Robert Perkowski, który powiedział m.in.: 
„Nie byłoby nas tutaj dziś na otwarciu tego pięknego obiektu i na 
tych wspaniałych rozgrywkach, gdyby nie praca zespołowa. Mamy 
znakomitą drużynę nie tylko na murawie, ale również poza nią i 
to jest efekt jej pracy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym, nie 
tylko w budowę tego obiektu, ale również w krzewienie sportu w 
naszym mieście. Wymieniać byłoby tak można naprawdę bardzo 
długo, więc symbolicznie podziękuję panu prezesowi klubu Dol-
can Sławomirowi Dolińskiemu za mecenat nad tym wspaniałym 
zespołem, działaczom miejskiego klubu sportowego, który funk-
cjonuje w mieście już od 85 lat, władzom starostwa powiatu 
wołomińskiego, że zawsze pozwalały nam sprawnie realizować in-
westycje.”

Następnie razem ze swoim zastępcą Arturem Murawskim 
wręczyli symboliczne statuetki Arkadiuszowi Powierży - kiero-
wnikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta oraz Rober-
towi Kosowskiemu - wiceprezesowi firmy Budimpol, wykonawcy 
obiektu za ogromny udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

Na koniec życzył ząbkowskiej drużynie, aby obiekt ten był dla 
niej szczęśliwym, a nam, kibicom, abyśmy byli dwunastym naj-
silniejszym zawodnikiem, który zawsze będzie wspierał naszych 
piłkarzy.

Głos zabrał również właściciel klubu Dolcan Ząbki. - Serdecznie 
dziękuję za wybudowanie tego pięknego obiektu i umożliwienie 
piłkarzom korzystania z tak wspaniałej i bardzo funkcjonalnej in-
westycji. Przy okazji chciałbym zaapelować do wszystkich kibiców 
i sympatyków sportu, aby ten obiekt wykorzystać jak najlepiej. 
Zachęcam zatem, aby coraz więcej osób przychodziło na mecze, bo 
taki doping pomógłby nam odnosić coraz większe sportowe suk-
cesy – powiedział prezes Sławomir Doliński.

Dokończenie ze strony nr.1 
Oficjalne otwarcie nowej trybuny w Ząbkach
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INWESTYCJE MIEJSKIE
Wśród licznie zebranej publiczności nie zabrakło przedsta-

wicieli władz państwowych, piłkarskich  i samorządowych naszego 
powiatu: posła na Sejm RP Jacka Sasina, wiceprezesa PZPN Ro-
mana Koseckiego, prezesa MZPN Zdzisława Łazarczyka, starosty 
wołomińskiego Piotra Uścińskiego, burmistrza Wołomina Ryszar-
da Madziara, burmistrza Kobyłki Roberta Roguskiego oraz rad-
nych miasta Ząbki, a także pracowników Urzędu.

Trybuna Główna nie będzie tylko siedzibą ząbkowskiej 
drużyny I ligowej, ale również ważnym obiektem kulturalnym. 
Znajdą się tam bowiem pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Kul-
tury z salą widowiskową o pow. 196 m2 i Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji z salami konferencyjnymi. Jako odrębnie 
funkcjonujący zespół pomieszczeń powstaje siłownia i sala fitness 

wraz z  pomieszczeniami towarzyszącymi i sanitarnymi. Osobno 
funkcjonującym zespołem jest też gastronomia.

Budowę obiektu rozpoczęto w marcu 2010 r. Całkowity  
koszt inwestycji to 19 mln zł, która została sfinansowana z budżetu 
miasta. Obiekt spełnia wymogi licencyjne stawiane przez Polski 
Związek Piłki Nożnej dla I ligi piłkarskiej.

Uroczystości oficjalnego otwarcia obiektu towarzyszył mecz 
ostatniej kolejki rundy jesiennej. Nasz zespół zmierzył się z o wiele 
bardziej utytułowanym w historii polskiej piłki nożnej zespołem 
GKS-em Katowice. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Dolcanu, 
co wróży dobrze na przyszłość nowej, sportowej inwestycji.

Joanna Wysocka, fot. Bogdan Śladowski
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Trzylatki z wizytą w 
ząbkowskim urzędzie

Do Urzędu Miasta w Ząbkach zawitały trzylatki z Publicznego 
Przedszkola nr 2 „Leśny Zakątek” w Ząbkach. W środę, 21 listopada 
2012 r. aż zaroiło się od maluchów na korytarzu miejskiego ratusza.

Celem wizyty przedszkolaków było zwiedzanie urzędu oraz 
wręczenie odwiedzanym zaproszeń na pasowanie na przedszkolaka, 
które odbędzie się 6 grudnia.

Wycieczkę oprowadzała Patrycja Żołnierzak – sekretarz mia-
sta wraz z Beatą Krajewską -dyrektor przedszkola oraz z paniami z 
przedszkola - Anią i Kasią.

Już o godzinie 9.30 dzieci odwiedziły burmistrza Rober-
ta Perkowskiego. Tutaj po osobistych powitaniach, burmistrz 
zaprezentował dzieciom flagi: Polski, Unii Europejskiej i Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Potem były ważne dyplomatyczne rozmowy 
oraz przekazanie pamiątek. Przedszkolaki otrzymały od burmistrza 
piłeczki z herbem miasta Ząbki, a burmistrz od dzieci – zaproszenie 
na pasowanie. Następnie osobiste pożegnania i przejście do gabinetu 
Artura Murawskiego, zastępcy burmistrza. Tam maluchy obejrzały 
sportowe trofea: statuetki i puchary. Dla chętnych było specjalne 
zadanie. Można było ze statuetką podniesioną w ręku wysoko do 
góry krzyczeć: jestem najlepszy!, z czego skorzystali co odważniejsi.

Przedszkolaki zwiedziły jeszcze Referat Budżetowo - Finansowy, 
który znajduje się w urzędowej „wieży” i tam wraz ze skarbnik mia-
sta Elżbietą Żmijewską mogły pieczętować do woli. Natomiast z 
kierowniczką finansów Katarzyną Balcerzak - Jałtuszewską liczyły 
na specjalnym księgowym kalkulatorze. W tych czynnościach 
pomagały także pozostałe panie z referatu. Maluchy opuszczały 
dział finansowy z plikiem zapieczętowanych kartek, które otrzymały 
na pamiątkę. Dzieci odwiedziły urzędowe kadry, czyli panie Ewę, 
Barbarę i Iwonę oraz referat oświaty, gdzie podjęły dzieci, panie 
Grażyna i Agnieszka. Na koniec został do zwiedzenia budynek 
Straży Miejskiej. Tam przedszkolaki obejrzały sporą kolekcję em-
blematów Straży Miejskiej z całej Polski oraz mundur strażnika. 
Największą atrakcją był jednak samochód Straży Miejskiej z urucho-
mionymi kogutami,w którym każdy przedszkolak mógł posiedzieć, 
a niektórzy mówili nawet  przez megafon. To była nie lada frajda.

Zwiedzanie urzędu dla przedszkolaków to nie tylko zabawa, ale 
przede wszystkim edukacja. Podczas takich sympatycznych spotkań 
dzieci dowiadują się, czym zajmuje się urząd i co będą mogły tu 
załatwić. Dzięki wycieczce wiedzą już jak poruszać się po urzędzie.

Miło nam było gościć tę wyjątkowo młodą grupę naszych 
mieszkańców. Zapraszamy do ponownych odwiedzin, przy okazji 
załatwiania spraw w urzędzie przez rodziców.

Iwona Potęga
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Nowi misjonarze

Badanie TUNSS w „Skrzacie”

Sytuacja na misjach, zwłaszcza w krajach afrykańskich 
nie jest nam obojętna. Dzieci w SP2 są wrażliwe i chętne 
do działalności na rzecz misji. Tradycyjnie już w niedzielę 
misyjną ok. 30 – tka nowych misjonarzy złożyła przyrzecze-
nia w kościele Miłosierdzia Bożego.

Uczniowie kl. IV i VI pod opieką p. Marii Chudzik i p. 
Katarzyny Węgrzynek przez cały rok działają w Szkolnych 

Kołach Misyjnych, modlą się za misje, poznają kraje misyjne i 
starają się być coraz lepszymi uczniami Chrystusa. Nowi mis-
jonarze otrzymali legitymacje, indeksy, misyjne modlitwy i 
różance. Oby służyły im w życiu codziennym. Przez cały rok 
pracujemy z czasopismem „ Świat Misyjny” (dziękujemy ks. 
A. Kopczyńskiemu za prenumeratę). W grudniu i styczniu 
będziemy kolędować na terenie parafii z naszymi młodymi 
misjonarzami i zbierać tym razem fundusze dla Wietnamu. 

Katarzyna Węgrzynek

W maju 2012 r. w naszym przedszkolu odbyło się badanie 
pilotażowe „Testu Umiejętności na starcie szkolnym” przeprowa-
dzone przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Mill-
ward Brown SMG/KRC finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Objęto nim 168 przedszkoli i szkół podstawowych losowo wybranych 
spośród wszystkich placówek w kraju. W badaniu uczestniczyło 5239 
uczniów, w tym 2552 przedszkolaków, 1022 uczniów zerówek w przed-
szkolu, a wśród nich 38 z naszego przedszkola, 802 uczniów zerówek 
szkolnych i 863 uczniów z klas 1 szkoły podstawowej.  

Dwie grupy przedszkolne zostały wybrane do badania, które 
polegało na rozwiązywaniu przez dzieci zadań prezentowanych na tab-
letach.

 Test mierzył umiejętności dzieci rozpoczynających naukę w szkole 
podstawowej w trzech obszarach:

1. umiejętności matematycznych,
2. umiejętności niezbędnych do nauki czytania,
3. umiejętności niezbędnych do nauki pisania.

Dzieci z naszego przedszkola w porównaniu do innych placówek 
tego typu uzyskały bardzo dobre wyniki.

Między innymi wysoki wynik w skali mierzącej umiejętności 
niezbędne do nauki matematyki.

Wysoki poziom opanowania mierzonych umiejętności uzyskało 
70% naszych dzieci, żadne nie uzyskało bardzo niskiego poziomu.

32% dzieci znajduje się na dwóch najwyższych poziomach 
umiejętności niezbędnych do nauki pisania.

68% dzieci radzi sobie przeciętnie w tym zakresie, natomiast żaden z 
wychowanków nie znalazło się na dwóch najniższych poziomach.

Jeśli chodzi o umiejętności niezbędne do nauki czytania, to 39% 
dzieci znajduje się na dwóch najwyższych poziomach umiejętności 
niezbędnych do nauki czytania. To lepszy wynik niż obserwowany u 
dzieci pięcioletnich z ostatnich grup wychowania przedszkolnego. 58% 
dzieci radzi sobie przeciętnie i nieco słabiej w tym zakresie. 3% dzieci 
znajduje się na dwóch najniższych poziomach.

Tak wysokie wyniki świadczą o doskonałym przygotowaniu 
naszych dzieci do podjęcia nauki w szkole i dobrej współpracy między 
nauczycielkami a rodzicami. Gratuluję.

nauczycielka z P.P.3 Violetta Białas



co słychać www.zabki.pl

12

SPOŁECZEŃSTWO

Zostań Bohaterem i zmieniaj świat na lepsze!
SZLACHETNA PACZKA już od 12 lat opiera się na 

zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców we współtworzeniu 
mądrej pomocy dla tysięcy rodzin. To projekt, który łączy lu- 
dzi i ma na celu dotrzeć do rodzin, które na co dzień zmagają się z 
trudnościami, z niepokojem patrząc w przyszłość. 

W tym roku po raz pierwszy wolontariusze SuperW mieli 
możliwość ruszyć z pomocą w Ząbkach. Za nimi dziesiątki spotkań z 
rodzinami. Spotkania dały wolontariuszom możliwość poznania ro-
dzin i diagnozy ich obecnej sytuacji. Rodziny w atmosferze otwartości 
opowiadały wolontariuszom o swoich problemach, w nadziei, że poz-
woli to na poprawę ich sytuacji. - W Szlachetnej Paczce jestem pierwszy 
rok. Wszystkie moje początkowe obawy, co do spotkań z rodzinami 
zostały szybko rozwiane. Podczas spotkań zetknęłam się z początkową 
niepewnością osób, które odwiedzaliśmy. Rodziny stopniowo stawały 
się bardziej otwarte i w zaufaniu opowiadały o swoich problemach i 
potrzebach. Widząc faktyczne trudności życiowe i pozytywne nastawie-
nie ludzi utwierdziłam się w przekonaniu, że warto pomagać, bo każda 
pomoc daje nadzieję na lepsze - wspomina wolontariuszka Asia. 

17 listopada ruszyła Kampania Szlachetnej Paczki. Zapraszamy 
wszystkich, którzy chcieliby wspomóc materialnie konkretne rodziny 
w potrzebie. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz opisy ro-
dzin, które potrzebują pomocy można znaleźć na stronie www.szlachet-
napaczka.pl. 

Finał akcji odbędzie się 8 i 9 grudnia. Dzięki uprzejmości dyrek-
tor Małgorzaty Zyśk magazyn Szlachetnej Paczki w Ząbkach będzie 
się znajdował w Gimnazjum nr 2 przy ul. Stefana Batorego 37. Będzie 
to miejsce niezwykłych spotkań, gdzie poznają się zupełnie obcy sobie 
ludzie – wolontariusze i darczyńcy. Z magazynu wolontariusze zawiozą 
do rodzin przywiezione przez darczyńców paczki, by przeżyć razem z 
nimi kolejne spotkania pełne radości.

Liczymy również na Waszą pomoc! Zwykłym bohaterem może 
zostać każdy z nas.

Drużyna Szlachetnej Paczki w Ząbkach

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zaprasza na zajęcia boksu 

Trening bokserski to połączenie ćwiczeń ogólnorozwojowych i 
gimnastyki z technikami bokserskimi. Jeśli nie boisz się „wycisku” 
na sali treningowej to zapraszamy na zajęcia. Mile widziani wszy-
scy niezależnie od płci i wieku. Zgubisz nadmiar tłuszczu, wzmoc-
nisz mięśnie, poprawisz kondycję i zyskasz pewności siebie. 
Treningi odbywają się na sali walk na nowo otwartej trybunie 
głównej Stadionu Miejskiego. Zajęcia prowadzi trener Piotr Mit-
kiewicz. Zajęcia odbywają się codziennie wg harmonogramu: 

Dla młodzieży do 16 roku życia treningi bezpłatnie. 
Dorośli: karnet open (treningi do wyboru max. 5 razy w tygodniu) 
- 120zł lub karnet 2 razy w tygodniu - 100zł 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 697999381 

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. 

Młodzież 
do lat 16 

19.00 
– 

20.15 

16.00 
– 

17.15 

19.00 
– 

20.15 

16.00
 – 

17.15 

19.00 
– 

20.15 

Dorośli 
20.15 

– 
21.30 

17.15 
– 

18.30 

20.15 
– 

21.30 

17.15 
– 

18.30 

20.15 
– 

21.30 
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Legioniści w „Jedynce”
20 listopada, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. F. Klee-

berga  odbyło się spotkanie z piłkarzami Legii Warszawa. 
Odwiedzili nas: Daniel Łukasik, Artur Jędrzejczyk,Michał 
Kucharczyk i Michał Kopczyński. Dla młodych kibiców Legii 
było to wyjątkowe przeżycie.

Około godziny 13.00 sala gimnastyczna po brzegi wypełniła się 
barwami Legii – mali kibice w klubowych koszulkach, bluzach i 
szalikach z niecierpliwością oczekiwali swych idoli. 

Gdy piłkarze wkroczyli na salę przy dźwiękach „Snu o War-
szawie” Czesława Niemena (piosenki pełniącej rolę hymnu Legii), 
uczniowie przywitali ich gromkimi brawami. Prowadzący, Woj-
ciech Hadaj, przedstawił bohaterów spotkania, co wywołało kolejną 
falę owacji, a następnie oddał głos uczennicom z Koła Dzien- 
nikarskiego. Dziewczyny pytały naszych gości o indywidualną 
karierę piłkarską każdego z nich, a także o sprawy dotyczące całego 
klubu. Zebrani uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, 
na przykład od ilu lat zaproszeni sportowcy trenują piłkę nożną 
albo skąd wziął się pomysł wyboru piosenki Niemena na hymn 
Legii. Najwięcej emocji wywołało pytanie dotyczące składu Legii, 
jedna z młodych dziennikarek zapytała: „Gdyby mogli Panowie 
wybrać do swojej drużyny jednego piłkarza z całego świata, to kogo 
by Panowie wybrali?”. Ze strony warszawskich legionistów bez wa-
hania padła odpowiedź: „W tej chwili nikogo. Jako zespół jesteśmy 
silni, doskonale się uzupełniamy - nikt nie jest nam potrzebny!”. Te 
słowa zostały nagrodzone spontanicznymi oklaskami ząbkowskich 
legionistów. 

 Po krótkiej konferencji prasowej przygotowanej przez Koło 
Dziennikarskie przyszedł czas na pytania uczniów - niektóre 
były bardzo zabawne. Małych kibiców ciekawiło wiele spraw, na 
przykład: czy Michał Kucharczyk ma dziewczynę, czy zaproszeni 
sportowcy są już ojcami lub czy pamiętają swojego pierwsze-
go gola. Spotkanie przebiegało w miłej, swobodnej atmosferze. 
Wybuchom śmiechu towarzyszyły inicjowane przez pana Wojcie-
cha Hadaja okrzyki przypominające doping kibiców podekscyto-
wanych meczem. 

Kolejnym punktem imprezy był konkurs z nagrodami. Pytania, 
z którymi musieli zmierzyć się uczniowie, dotyczyły oczywiście 
Legii Warszawa!

W końcu nadszedł długo oczekiwany moment - czas na au-
tografy! Przed piłkarzami ustawiła się długa kolejka młodych 
kibiców z naszykowanymi do podpisu piłkami, koszulkami i 
notesami. Nad sprawnym przebiegiem tej części imprezy czuwali 
ząbkowscy legioniści. 

Na zakończenie piłkarze otrzymali wyjątkowe prezenty przy-
gotowane przez uczniów ze świetlicy szkolnej: kolorowe orgiami 
- misterne, papierowe kwiaty - oraz pamiątkowy, własnoręcznie 
wykonany obrazek z podziękowaniami uczniów za to wspaniałe 
spotkanie. 

Podsumowaniem tej niezwykłej wizyty było wspólne zdjęcie 
gości i organizatorów imprezy. 

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania, a także za ogromne 
zaangażowanie i sportowy entuzjazm pragniemy gorąco 
podziękować grupie ząbkowskich legionistów. 

Tekst: Weronika Walendziak, uczennica
ze szkolnego Koła Dziennikarskiego

(red. Monika Staniszewska)
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Trzy medale dla Ząbek
W sobotę, 17.11.2012 r. odbyły się Mistrzostwa War-

szawy w Taekwon-do ITF. Ząbki reprezentowało 6 zawod-
ników UKS Taekwon-Do Ząbki: Grzegorz Wójcik, Oskar 
Żurawski, Antoni Grobarczyk, Konrad Grzybowski, Karo-
lina Matysiewicz, Oliwier Żurawski.

Zawodnicy trenera Dariusza Wolfa startowali w ka-
tegorii układów formalnych i technikach specjalnych. 
Łącznie ząbkowscy zawodnicy zdobyli 3 brązowe medale. 
Na najniższym stopniu podium w warszawskich zawodach 
stanęli: Oskar Żurawski w kategorii wiekowej rocznik 2002 
w układach formalnych, Grzegorz Wójcik także w katego-
rii wiekowej rocznik 2002 w układach formalnych i Konrad 
Grzybowski w kategorii wiekowej rocznik 1999 w układach 
formalnych.

Były to już drugie z kolei zawody, ale pierwsze o takiej 
randze. W poprzednich zawodach -  Mistrzostwach Legionowa, 
które odbyły się 28 czerwca 2012 r. nasza ekipa w składzie: Ol-
iwier Żurawski, Oskar Żurawski, Antoni Grobarczyk, Hubert 
Manowski, Grzegorz Wójcik, Adam Filipiuk, Karolina Maty-
siewicz i Aleksander Kiryluk wywalczyła łącznie 7 medali: 3 
złote, 3 srebrne i 1 brązowy.  

red.

Rekordowy Bieg Niepodległości
Tradycyjnie, 11 listopada pojawili się na starcie V 

Biegu Niepodległości w Ząbkach uczestnicy, którzy swoim 
udziałem w biegu chcieli upamiętnić 94. rocznicę odzys-
kania niepodległości przez Państwo Polskie. Tym razem o 
godzinie 12.30 wystartowało 97 biegaczy, co jestem rekor-
dem frekwencji w listopadowych biegach, które cieszą się w 
Ząbkach coraz większą frekwencją.

Od samego startu na czoło biegu wysunęła się piątka za-
wodników: Robert Ślązak, Wojciech Sobierajski, Dariusz 
Król, Mateusz Dąbrowski i jedyna kobieta w tej grupie Ewa 
Chreścionko. Ta grupa rozstrzygnęła między sobą zwycięzców 
biegu. Jako pierwszy na mecie pojawił się 36-letni Dariusz 
Ślązak, który pierwszy raz wystartował w Ząbkach i od razu 
wygrał nasz bieg z czasem 8 minut i 25 sekund. Jako drugi na 
metę wbiegł ze stratą 10 sekund do zwycięzcy Wojciech So- 
bierajski. Ze stratą 15 sekund jako trzeci linię mety minął 
Dariusz Król, który po zaciętej walce do ostatnich metrów, 
czwartego Mateusz Dąbrowskiego wyprzedził o 5 sekund. Tuż 
za nim na mecie pojawiła się pierwsza z pań – Ewa Chreścionko, 

która z czasem 8,46 zdecydowanie wygrała klasyfikację kobiet. 
Druga na mecie wśród kobiet zwyciężczyni naszych biegów z 
roku 2009 i 2011 Patrycja Bereznowska straciła do triumfator-
ki ponad minutę. Trzecie miejsce wśród pań zajęła 14-letnia 
Weronika Mizerakowska na co dzień uczennica Gimnazjum 
nr 1 w Ząbkach. Najlepsi zawodnicy w kategoriach: open, 
gimnazja, szkoły podstawowe i + 40 z podziałem na kobiet 
i mężczyzn zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami 
i nagrodami rzeczowymi, a najlepsi zawodnicy w kategorii 
open otrzymali nagrody pieniężne w postaci bonów. Każdy z 
uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Po biegu wszyscy 
uczestnicy oraz kibice otrzymali gorący posiłek, napoje oraz 
słodycze. Kolejne bieganie w Ząbkach już w maju 2013 r.
 Wyniki V Ząbkowskiego 
Biegu Niepodległości:

Kategoria open mężczyzn:
1. Robert Ślęzak 
2. Wojciech Sobierajski 
3. Dariusz Król 

 Kategoria open kobiet:
1. Ewa Chreścionko 
2. Patrycja Berezowska 
3. Weronika Mizerakowska 

 Kategoria gimnazja 
chłopców:

1. Dariusz Strzałkowski 
2. Mateusz Gołębiewski 
3. Marian Sobierajski 

 Kategoria gimnazja 
dziewcząt:

1. Oliwia Stolarska 
2. Kamila Sikora 
3. Paulina Koc 

 Kategoria szkoły podsta-
wowe chłopców:

1. Adrian Zegar 
2. Jakub Paciorek 
3. Hubert Manowski 
 Kategoria szkoły podsta-

wowe dziewcząt:
1. Gabriela Rzymowska 
2. Anna Krawczykowska 
3. Diana Ostasz 
 Kategoria +40 mężczyzn:

1. Kazimierz Radomski 
2. Robert Narożniak 
3. Mikołaj Martuzalski 

 Kategoria +40 kobiet:
1. Katarzyna Nitek 
2. Elżbieta Rączka 
3. Iwona Mroczkiewicz 
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OGŁOSZENIA

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o 
ogłoszeniu dotyczącym trzeciego przetar-
gu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowa-
nej, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-

dynków 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 17.01.2013 r. (czwartek) o godz. 

11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Woj-
ska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 690 000 zł + 

obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium 

do dnia 14 stycznia 2013 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 Przestrzen-

nego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze 
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
lub jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa 
część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. Komuni-
kacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM 
Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne 

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

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski 

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o 
ogłoszeniu dotyczącym pierwszego przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż części 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 o 

powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej 
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.
Przetarg odbędzie się dnia 14.12.2012 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 558 187 zł – zawiera 

podatek VAT.
Wadium: 200 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 

dnia 11 grudnia 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/War-
szawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu 
środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenne-

go Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przezna-
czonym do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. 
Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta 
Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Ma-
zowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa ) oraz ko-
munikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach 

przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl ( w zakładce 
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
telefon (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 0050.109.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w  sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z §1 uchwały Nr XXXII/262/2012 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej zarządza się, co 
następuje:
1. Podaje się do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie zgodnym z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości wymienionej w poniższym wykazie:

2. Nieruchomość, o której mowa w punkcie 1 jest niezabudowana, stanowi pustostan inwestycyjny, aktualnie wykorzys-
tywany jako teren zieleni. Przez nieruchomość przebiega sieć średniego napięcia. Kształt nieruchomości jest regularny, 
prostokątny. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są działki z zabudową mieszkaniową 
jedno i wielorodzinną niskiej intensywności. Nieruchomość posiada pełen dostęp do sieci infrastruktury technicznej oraz 
bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej.
3. Wyznacza się się 6 – tygodniowy termin, liczony od dnia wywieszenia wykazu, o którym mowa w § 1 ust. 1, przedmio-

towego zarządzenia, tj. od dnia 14 listopada 2012 r. do dnia 27 grudnia 2012 r., do złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami.

Burmistrz Miasta Robert Perkowski

Oznaczenie 
nieruchomości Obręb

Nr 
działki 
ewid.

Pow. 
działki 

(m2)

Położenie 
działki

Przeznaczenie 
w planie 

zagospodarowania

Termin 
zagosp-

odarowania

Cena 
działki 
(PLN)

KW 
WA1W/00032062/7

0038
03-14

2/45
2/47 1037

ul. Kwia-
towa  róg  ul. 
Władysława 
Sikorskiego

MN
Wg 

możliwości 
inwestora

895 790

MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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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

Wyróżnienie „Sportowa 
Gmina 2012” dla Ząbek

15 listopada 2012 roku, w warszawskim Multikinie „Złote 
Tarasy” odbyła się VII Gala Sportowej Polski, podczas której 
Polski Klub Infrastruktury Sportowej wręczył statuetki AMBA-
SADOR SPORTOWEJ POLSKI, a także wyróżnienia PRODUKT 
NA MEDAL 2013 oraz SPORTOWA GMINA 2012 - którym uho-
norowano Miasto Ząbki.

Wyróżnienia przyznawane są już po raz czwarty, a głównym 
celem „Sportowej Gminy” jest promocja samorządów, które 
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z pro-
gramem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. 

Nadesłane ankiety weryfikacyjne oceniała Kapituła w składzie: 
Monika Filipiuk- specjalista ds. funduszy UE, ekspert PKIS, Grażyna 
Rabsztyn- członek zarządu Fundacji „Centrum Edukacji Olimpij-
skiej”, Krzysztof Miklas - dziennikarz i komentator sportowy, Da-
nuta Burzyńska- redaktor naczelna miesięcznika „Builder”, Norbert 
Skupiński- redaktor naczelny miesięcznika „Sportplus”.

W tegorocznej edycji konkursu Kapituła wyróżniła 66 
samorządów z całej Polski. Nagrodę dla miasta odebrał burmistrz 
Robert Perkowski w towarzystwie swojego zastępcy Artura Mu-
rawskiego oraz podinspektor ds. inwestycji UM Anny Paciorek.

Rzeczywiście w ostatnich latach w naszym mieście wzrosła troska 
samorządu o rozwój kultury fizycznej oraz budowę nowych obiek-
tów sportowych. Świadczą o tym oddana ostatnio do użytku piękna 
trybuna główna na miejskim stadionie, będąca częścią powstającego 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Joanna Wysocka


