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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.

Wszystko na to wskazuje, że tzw. wspólny bilet ZTM-KM na 
linii wołomińskiej (Wołomin – Warszawa) będzie kontynuowany. 
Zmienią się jednak nieco zasady współpracy między stronami, 
które uczestniczą w całym przedsięwzięciu. Na starych zasadach 
to gminy bezpośrednio zawierały porozumienia z Warszawą. 
Teraz stroną negocjacji z ZTM jest starostwo wołomińskie, które 
następnie zawiera wewnętrzne porozumienia z każdą z gmin 
uczestniczącą w tym przedsięwzięciu.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami rady gmin oraz rada 
powiatu powinny podjąć stosowne uchwały wyrażające wolę 
przystąpienia do wspólnego biletu na nowych zasadach.

Radni ząbkowscy podczas ostatniej sesji (22 lutego) większością 
głosów (13 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się) wyrazili zgodę na 
udział w tym projekcie.

Samo głosowanie poprzedziła długa dyskusja, podczas której 
głos zabrał również starosta wołomiński Piotr Uściski, koordynujący 
proces negocjacji zarówno z ZTM, jak i poszczególnymi gminami.

Starosta poinformował, że bilet zostanie utrzymany, ale z jed-
noczesnym przeniesieniem Ząbek do drugiej strefy biletowej. Nowe 
zasady współpracy mają zapewnić dłuższe składy pociągów oraz 
lepsze warunki podróżowania. Natomiast wielkość udziału finan-
sowego każdej z gmin zależy od odległości przystanku PKP danej 
gminy do przystanku w Warszawie oraz od liczby zameldowanych 
mieszkańców.

Z punktu widzenia budżetu Ząbek jest to korzysta decyzja. Dzięki 
wspólnemu działaniu samorządów, za udział w II strefie Ząbki będą 
musiały zapłacić ok.720 tys. zł rocznie. Gdyby miasto samo musiało 
negocjować, to koszty te również za II strefę sięgałyby ponad 1,5 mln 
zł. Za pozostanie w I strefie miałyby zapłacić ok. 2,7 mln zł. 

Więcej na ten temat napiszemy w przyszłym numerze.
red.

Od lewej: burmistrz Robert Perkowski, starosta Piotr 
Uściński, przewodniczący RM Krzysztof Bławdziewicz, 

wiceprzewodniczący RM Wojciech Gut 
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ZAPROSZENIE
Uczniowie, Rodzice i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, ul Piłsudskiego 35
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych
na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się
5 marca (poniedziałek) w godz.17.00 - 19.00.
Dzieciom oferujemy wiele atrakcji, Rodzicom natomiast 
stwarzamy okazję do zapoznania się z naszą placówką 
oraz formą rekrutacji na następny rok szkolny.

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Nr 3 
im. Małego Powstańca w Ząbkach 

Zapraszamy kandydatów na uczniów 
wraz z rodzicami

na Dzień Otwarty Szkoły

15 marca 2012 r.(czwartek) 
klasy “0” - godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 

Kościelna 2
klasy “I” - godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 

Kościelna 2

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 
oraz Gimnazjum nr 1 w Ząbkach

zapraszają na
VI turnieju tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/2012  

pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki
Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w 

Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9 w dniu 03.03.2012 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych:

-Szkoły Podstawowe (7-12 lat) - godz. 9.00
-Gimnazja (13-15 lat) - godz. 10.00

-Open (powyżej 16 lat) - godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.

Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie 
zapraszamy!!!

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji oraz Gimnazjum 

nr 1
zapraszają wszystkich chętnych do udziału w 

VII Turnieju Badmintona Amatorów z cyklu Grand 
Prix’2011/2012 pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki  

Turniej odbędzie się w dniu 10 marca 2012 r. w hali spor-
towej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9.

Godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii:
godz. 9.00 – klasy I – III i IV – VI szkół podstawowych 

(dziewczęta i chłopcy)
godz. 10.30 – gimnazja (dziewczęta i chłopcy)
godz. 12.00 – gry podwójne (szkoły podstawowe i gim-

nazja)
godz. 13.00 – kategoria open (kobiety i mężczyźni – dwa 

poziomy zaawansowania)
godz. 14.30 – gry podwójne (kategoria open)
Wymagana jest zmiana obuwia i własne rakiety.
Zapisy – 20 minut przed rozpoczęciem danej kategorii.

Zapraszamy!!!

USŁUGI KSIĘGOWE
-dla firm w zakresie rozliczeń z 
Urzędem Skarbowym i ZUS; 
-dla osób indywidualnych rozliczenia 
roczne podatku PIT, wnioski o zwrot 
podatku VAT z materiałów budow-
lanych VZM;

Kontakt osobisty w Ząbkach -oko-
lice Praskiej Giełdy Spożywczej w 
godzinach popołudniowych.

tel. 603-107-714
tel/fax 22-636-83-70 
www.ksiegowa-amet.pl

ZAPOWIEDZI
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Niebawem na dobre rozpocznie się okres rozliczania 
podatku dochodowego za 2011 r. Jak co roku w Urzędzie 
Miasta dostępne są niezbędne formularze PIT wraz z in-
strukcjami opisującymi sposób dokonania prawidłowego 
rozliczenia.

Wszystkie druki dostępne są na I piętrze Urzędu Mia-
sta, naprzeciwko pomieszczenia, gdzie wydawane są Karty 
Mieszkańca.

red. 

PIT-y za 2011 r. 
w Urzędzie
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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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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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tel.: 502−315−952
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metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
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log 502−315−952
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DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci
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   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
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wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,
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tworzenie obrazków 
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umysł” – krzyżówki, rebusy.
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duch”
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„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
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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  
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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

ROZLICZ SWÓJ PODATEK PIT W ZĄBKACH 
Sam widzisz, jak dynamicznie rozwija się Twoje Miasto.

Co roku odprowadzasz podatek PIT do urzędu skarbowe-
go. Większość podatku zasila budżet państwa, jednak jedna 
trzecia Twoich pieniędzy wraca do miejsca zamieszkania.

Mimo, że jesteś zameldowany gdzie indziej, to jednak 
mieszkasz w Ząbkach, przechadzasz się ząbkowskimi ulicami, 
robisz zakupy, korzystasz z usług medycznych, kulturalnych, 
sportowych, a Twoje dziecko uczy się właśnie tutaj.

Prosimy Cię, abyś swój PIT rozliczył w naszym mieście.  
To proste, poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:

• Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania 
wskaż  Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd 
Skarbowy w Wołominie,

• Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 w części 
dotyczącej miejsca zamieszkania i dołącz go do zeznania 
(wypełnienie formularza jest proste i nie podlega opłacie)

•  Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zez-
naniem podatkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij 
do Urzędu Skarbowego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 
Wołomin. Formularz dostępny jest w każdym urzędzie skar-
bowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! Twoja złotówka 
wpłynie na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców 
Ząbek.

ZAPOWIEDZI I KOMUNIKATY
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Dotychczasowe sposoby odbierania odpadów od mieszkańców  
w większości gmin okazały się nie do końca skuteczne. Uczciwi mieszkańcy 
mieli zawarte indywidualne umowy na wywóz śmieci. Każdy więc płacił 
tyle, ile śmieci oddał.  Takie rozwiązanie było dość sprawiedliwe. Problem 
w tym, że nie wszyscy mieli podpisane umowy. Ci mieszkańcy za śmieci 
nie płacili ani grosza, pozbywając się ich na własną rękę, korzystając  
z cudzych kontenerów lub pobliskich lasów.

Nowa ustawa, wprowadzająca podatek śmieciowy, ma ten proceder 
ukrócić, ponieważ podatkiem będzie obciążony każdy mieszkaniec. 
Nikomu więc nie będzie się opłacało jechać do lasu, bo i tak podatek 
każdy będzie musiał zapłacić.

Nowe rozwiązania na pewno najboleśniej dotkną tych, którzy za 
wywóz śmieci nigdy nie zwykli płacić. Trudno dziś oszacować, czy będą 
one korzystniejsze dla tych, którzy sumiennie wywiązywali się z tych 
obowiązków od wielu lat.

Konieczność wprowadzenia podatku jest bezdyskusyjna. Natomiast 
wysokość stawek podatku i sposób jego naliczania pozostawiona jest 
gminom.

Ustawa przewiduje 4 sposoby obliczania podatku: 
- od wielkości lokalu mieszkalnego (w m2)
- od ilości zużytej wody  
- od mieszkańca zamieszkującego dany lokal
- od  gospodarstwa domowego  
Rady gmin są zobowiązane do podjęcia uchwał o wyborze sposo-

bu opodatkowania wraz ze wzorami deklaracji, w których mieszkańcy 
określą parametry mające wpływ na wysokość podatku. Jeszcze w 
tym roku gminy będą musiały ogłosić przetargi wyłaniające firmę/y  
odbierające odpady.

W powiecie wołomińskim  jako pierwszy tematem zainteresował 
się samorząd Ząbek.  Sprawą zajmowała się już Rada Miejska. Jednak 
przedłożone propozycje, zdaniem radnych wymagają jeszcze dopra-
cowania i dodatkowych konsultacji.

Po dokonaniu analizy oceniono, że w przypadku Ząbek 
najwłaściwszym kryterium określenia stawki będzie wielkość lokalu 
mieszkalnego. Zaproponowano dwie stawki: 35 gr/m2 w przypadku od-
padów posegregowanych oraz 70 gr od odpadów pozostałych.

Uczestniczący w sesji mieszkańcy nie do końca podzielali to 
rozwiązanie. – Nie ma żadnego związku między powierzchnią miesz-
kania a wielkością wyprodukowanych śmieci. Czy mieszkaniec, który 
mieszka samotnie w 200-metrowym domu wyprodukuje więcej śmieci 
niż kilka osób zamieszkujących w domu o połowę mniejszym – pytał 
mieszkaniec.

Inna mieszkanka słusznie zauważyła, że to nie metry produkują 
śmieci, a ludzie.

Wszyscy radni z tych uwarunkowań zdają sobie sprawę, ale w przy-
padku Ząbek  każde z kryteriów nie jest łatwe i jednoznaczne do zastoso-
wania. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że najprostszą sytuację 
mają gminy z terenów wiejskich. Tam z reguły podatek śmieciowy  
przeliczany jest na statystycznego mieszkańca.

Na wniosek radnego Andrzeja Chibowskiego rada podjęła decyzję 
o odroczeniu pracy nad uchwałami dotyczącymi nowego systemu gosp-
odarowania odpadami.

Według niektórych samorządowców kryterium powierzchni 
lokalu mieszkalnego jest najbardziej zasadne, ale pod warunkiem 
zróżnicowania stawki. Podatek miałby w tym przypadku charakter 
regresywny. Im większa byłaby powierzchnia, tym niższy byłaby jed-
nostkowa stawka podatku. Wstępnie zakłada się trzy progi podatkowe. 
Dla mieszkań/domów o powierzchni do 60m2  miesięczna stawka 
wynosiłaby 40 gr/m2. W drugim progu mieściłyby się lokale miesz-
kaniowe o powierzchni od 60 do 150m2 ze stawką 30 gr/m2. W domach 
o powierzchni powyżej 150 m2 obowiązywałaby stawka 20gr/m2. Na ra-
zie jest to jedna z propozycji, którą analizują prawnicy.

Trudno przesądzić, które z rozwiązań zostanie wprowadzone. 
Natomiast wszyscy są zgodni co do tego, że niemal niemożliwe będzie 
wypracowanie modelu satysfakcjonującego wszystkich mieszkańców.

Mirosław Oleksiak

Pierwsze próby w Ząbkach
Podatek śmieciowy o krok

SAMORZĄD
Karta mieszkańca za PIT-a, nowy ząbkowski autobus i wspólny bilet na kolej

Od pierwszego marca czeka mieszkańców Ząbek dużo  
zmian w komunikacji.

  22 lutego na sesji Rady Miasta zapadły istotne decyzje. 
Najważniejszą informacją jest to, że udało się zabezpieczyć do-
datkowe środki w budżecie miasta, dzięki którym będzie możliwe 
podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnego biletu na kolej, 
wynegocjowanego przez Starostę Wołomińskiego z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Warszawie. Jeśli podobne decyzje 
podejmą rady gmin Zielonki, Kobyłki i Wołomina oraz Rada Po-
wiatu, to porozumienie będzie mogło wejść w życie. Dzięki niemu 
po 1 marca 2012 roku będzie można jeździć z Ząbek koleją do 
Dworca Wileńskiego lub nawet do Zagościńca na podstawie bi-
letu ZTM ważnego w drugie strefie biletowej. W pociągach będą 
obowiązywały bilety dobowe, 3,  60 i 90-dniowe ważne w drugiej 
strefie biletowej ZTM oraz bilet seniora, a także zachowane zostaną 
wszystkie zniżki wynikające z taryfy ZTMu. Dzięki decyzji naszych 
radnych wspólny bilet zostanie utrzymany i mieszkańcy Ząbek 
korzystający z kolei nie będą musieli kupować dwóch oddzielnych 
biletów na pociągi Kolei Mazowieckich i na pierwszą strefę ZTM, 
tylko będą mogli posługiwać się jednym biletem ZTM.

Warunki podróżowania autobusami ZTMu dofinanso-
wywanymi przez miasto Ząbki nie ulegają zmianie, na przystankach 
położonych na terenie miasta Ząbki nadal można podróżować na 
podstawie wszystkich biletów ważnych na pierwszą strefę ZTM.  
Dotyczy to linii 145,199, 190, 718, 738,740, 805. 

Mamy też dobrą informację dla osób nie zameldowanych, 

którzy odprowadzą podatek dochodowy za 2011 rok wskazując 
w deklaracji PIT miejsce zamieszkania miasto Ząbki. Dzięki dzi-
siejszej decyzji radnych te osoby będą mogły od 1 maja ubiegać się 
o wydanie karty mieszkańca. 

Od pierwszego marca rusza nowa linia autobusowa orga-
nizowana przez nasze miasto- będzie oznaczona  „Ząbki-2”. Nowy 
autobus umożliwi dotarcie naszym mieszkańcom do węzła prze-
siadkowego przy ul. Radzymińskiej oraz w rejon dwóch stacji 
kolejowych  w Ząbkach i Rembertowie. Trasa linii Ząbki-2 będzie 
przebiegać ulicami Wolności, 11 Listopada, Rychlińskiego, Wojska 
Polskiego, Leszyckiego, Batorego, Piłsudskiego, Powstańców dalej 
Żołnierską, Czwartaków, Paderewskiego i Chruściela. Nowymi 
autobusami będzie można jechać na podstawie karty mieszkańca 
lub biletów jednorazowych normalnych w cenie 3 zł i ulgowymi w 
cenie 1,5 zł.

Zmiany nie ominą też linii „Ząbki-1”. Autobusy jadące wa- 
riantem trasy „Skrajna” po wyjechaniu z ul. Zycha, pojadą dalej ul. 
Warszawską, Łodygową, Klamrową, Jana Pawła II do ul. Batorego.

Kolejną ważną zmianą jest zawieszenie kursowania „linii-X” od 
1 marca. Miasto zrezygnowało z dofinansowania tej linii, ponieważ 
jej trasa pokrywa się liniami organizowanymi lub dofinanso-
wanymi przez miasto Ząbki. Dotychczasowy przewoźnik nie był 
zainteresowany utrzymaniem tej linii na zasadach komercyjnych z 
powodu zbyt małych wpływów z biletów.

red.
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Ambasador Węgier Robert Kiss, w dniu 8 lutego 2012 roku 
odwiedził Ząbki. Była to pierwsza w historii urzędu miasta Ząbki 
wizyta ambasadora akredytowanego w Polsce. Ambasadorowi 
Węgier towarzyszył organizator spotkania Andrzej Lek.

Burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz z-ca Artur Murawski 
podczas spotkania z J.E ambasadorem Węgier w gabinecie burmis-
trza wspomnieli o ostatnich sukcesach i nagrodach samorządowych, 

jakie otrzymały Ząbki, a było ich sporo, m.in. statuetka Lidera RPO 
WM dla rozwoju Mazowsza. Nadmienili także, że Ząbki są liderem w 
wykorzystywaniu środków unijnych. Przedstawili także plany budowy 
wspaniałego basenu  oraz nowoczesnego tunelu pod torami kolejowy-
mi, z wydzielonymi przejściami dla pieszych oraz windami na perony.

Ambasador zapoznał się także z pracą urzędu miasta, odwiedzając 
poszczególne wydziały.

Burmistrz wręczył ambasadorowi kartę mieszkańca Ząbek, która 
uprawnia m.in. do  bezpłatnych przejazdów na terenie miasta.

Tekst i fot.: Andrzej Lek

Ambasador Węgier w Ząbkach

J.E. ambasador Węgier w Polsce Robert Kiss, burmistrz 
Ząbek Robert Perkowski, z-ca burmistrza Artur Murawski 

podczas spotkania

Ambasador Robert Kiss otrzymał z rąk burmistrza Ząbek  
kartę mieszkańca Ząbek  

Dokładnie miesiąc temu została podpisana umowa na 
budowę basenu. Okres siarczystych mrozów nie pozwolił na 
żadne, nawet najdrobniejsze prace. Jednak gdy mrozy nieco 
zelżały, wykonawca wszedł na teren budowy. 

Prace rozpoczęto od usunięcia dużego fragmentu wału 
ziemnego zlokalizowanego wzdłuż ul. ks. Skorupki. Obecnie 
prowadzone są prace ziemne – wykopy pod fundamenty.

red.   

Ruszyła budowa basenu

W połowie lutego został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. 
3-go Maja. Potencjalni wykonawcy na zapoznanie się z kompletną 
dokumentacją i złożenie oferty maja czas niemal do końca marca. Z 
dokumentacją techniczną może się również łatwo zapoznać każdy z zain-
teresowanych mieszkańców (dostępna jest ona na stronie Urzędu – www.
zabki.pl w dziale przetargi).

Ul. 3-go Maja to ostatnia z dróg przebudowywana w ramach dwóch 
dużych projektów unijnych pod nazwą „Kompleksowy remont i bu-
dowa głównych dróg w Ząbkach - Etap I i II”. Okres realizacji tej inwest-
ycji też nie jest przypadkowy. Jak zapewnia burmistrz Robert Perkowski 
prace przy ul. 3-go Maja będą skoordynowane z robotami przy tunelu 
pod torami kolejowymi. Stąd też podział samej ul. 3-go Maja na dwa 
odcinki: Piłsudskiego – Orla oraz Orla – Wyzwolenia (ul. Orla będzie 
prowadziła wprost do tunelu).

W ramach poszczególnych odcinków zostaną wybudowane:
1.Roboty drogowe na odcinku ul. Piłsudskiego - ul. Orla:
a) długość  ulicy - 157,00 m
b) szerokość. ulicy 7,00 m.
c) jezdnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo -piaskowej na podbudowie tłuczniowej- 
1123,58m2;

d) chodniki:
- z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej  
(65%) 371,10 m2,
-  z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm  (35%) - 189,30 m2,
e) chodnik wzmocniony pod parkowanie z kostki kamiennej nieregu-
larnej o  wysokości 8 cm  - 91 m2;
f) zatoka parkingowa z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 
cm -83,75 m2;
g) zjazdy z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm  - 88,13 m2.
2.Roboty drogowe na odcinku ul. Orla  - ul. Wyzwolenia:
a) długość  ulicy - 471,00 m,
b) szerokość ulicy - 6,00 m,
c) jezdnia z betonu asfaltowego na podbudowie z  tłucznia kamiennego 
- 3183,81 m2,
d) chodniki z kostki betonowej - 116 m2 ,
e) ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej -  1135,50  m2,
f) zjazdy z kostki betonowej -  627,75  m2.

W ramach inwestycji zostanie też wykonane odwodnienie oraz zostaną 
położone instalacje teletechniczne.

red.

Przetarg na ul. 3-go Maja ogłoszony

INWESTYCJE MIEJSKIE
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Zapewne wszystkim zależałoby na tym, aby miasto ładnie 
wyglądało, aby było przyjemne, ale przede wszystkim, żeby było 
czysto. Oczywiście nie jest to łatwe do osiągnięcia, bo w całym 
procesie muszą uczestniczyć praktycznie wszyscy mieszkańcy. 
Miasto zorganizowało i prowadzi zbiórkę odpadów posegrego-
wanych, czy wielkogabarytowych, mieszkańcy posiadają umowy 
na odbiór odpadów komunalnych. Generalnie zatem niemal 
wszystkie odpady odbierane są u źródła, czyli bezpośrednio z 
gospodarstw domowych.

Dlatego dziwić może fakt, że kosze uliczne, które z 
założenia są przeznaczone dla przechodniów, którzy mogą 
wyrzucić „pojedyncze papierki”, są wypełnione po brzegi, a 
przy niektórych stoją nawet całe wory lub leżą sterty śmieci. 
Podobnie jest z terenami w pobliżu lasu.

Okazuje się, że wszystkim zależy na czystości miasta, ale 
już nie wszyscy o to zabiegają. 

Tylko jedna z kamer zarejestrowała wielu mieszkańców, 
którzy pozbywają się domowych śmieci do koszy przy- 
ulicznych (zdjęcia dowodowe zamieszczamy poniżej). Nie-

którzy wyrzucają małe pakunki, zapewne w drodze do pra-
cy. Inni decydują się na jeszcze śmielsze przedsięwzięcia, 
przynosząc jednorazowo tyle śmieci, że kilkakrotnie 
przekraczają one pojemność śmietnika. 

Zostawiane śmieci w workach bardzo często padają łupem 
psów. Zwierzęta przegryzają worki, zaśmiecając całe oto-
czenie. Z pozoru niewinne działanie przynosi wiele nega- 
tywnych konsekwencji.

Chcąc zapobiec temu procederowi, Burmistrz Miasta Ząbki 
wyznaczył nagrodę dla osób, które będąc świadkami podob-
nych zdarzeń, wskażą ich sprawcę.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować do Straży Mie-
jskiej: (22) 762 – 47- 80

Monitorowany kosz znajduje się przy ul. Batorego/ 
Gałczyńskiego.

Uwaga!
Monitorować będziemy również inne kosze miejskie.

Nagroda za wskazanie śmieciarza

Kierowco zwolnij !
 Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach informuje, że od kilku dni w oznakowanych 
miejscach na ulicach Ząbek, w celu poprawy bezpieczeństwa, Straż Miejska prowadzi 

kontrolę pomiaru prędkości.
Przypominamy, że dozwolona prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/h.

SAMORZĄD



co słychaćwww.zabki.pl

7

Przez dwa dni w ząbkowskim urzędzie zrobiło się jeszcze 
cieplej i milej. A to za sprawą kilku grup uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 z klas 0. Pięcio- i sześciolataki, które 
odwiedziły urząd w dniach 9 i 10 lutego wzbudziły ogromną 
sympatię wśród urzędników i interesantów.

 Uczniowie mieli okazję zwiedzić budynek urzędu i 
zapoznać się z pracą urzędników.

Oprowadzaniem tych sympatycznych wycieczek po urzędzie 
zajęła się Joanna Konieczna – kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go. Od tej właśnie komórki rozpoczynało się zwiedzanie. Ucznio-
wie mogli zobaczyć panią kierownik w todze, w której udziela 
ślubów. Mieli również okazję odwiedzić salę, w której odbywają 
się śluby i sesje Rady Miasta. Dowiedzieli się, co to są insygnia i 
zobaczyli księgę urodzeń, do której wpisuje się piórem każdego 
nowo narodzonego ząbkowianina.

Następnie dzieci udały się do Referatu Oświaty i Spraw 
Społecznych, gdzie kierownik Ewa Wiśniewska opowiedziała im 
o tym, jak wygląda opieka nad szkołami i przedszkolami.

Odwiedziły również pokój, gdzie wydaje się karty do dar-
mowych przejazdów autobusem linii Ząbki 1, tzw. „darmo-
busem". Tam każdy wycieczkowicz miał wykonane zdjęcie 
przy pomocy kamerki umieszczonej na monitorze komputera. 
Dzieci dowiedziały się, że właśnie tu ich rodzice zameldowani w 
Ząbkach, otrzymają bilet na darmowy przejazd autobusem.

Kolejny pokój odwiedzany przez wycieczki to Sekretariat 
Burmistrza. Tu wycieczkowicze mogli zobaczyć kalendarz bur-
mistrzów, który prowadzi ich sekretarka Małgorzata Jabłońska, 
a także przyjrzeć się z bliska jej pracy. Stamtąd przeszli do gabi-
netu burmistrza, gdzie witał ich Robert Perkowski Burmistrz 
Miasta Ząbki. Opowiadał o tym, jak kieruje urzędem i wykonuje 
wszystkie zadania miasta przy pomocy swoich pracowników. 
Duże wrażenie na zwiedzających zrobiła kolekcja modeli po-
jazdów w gabinecie burmistrza: samoloty, samochody, tramwaj 
i wóz strażacki. Burmistrz wyjaśnił, że jest to część jego kolek-
cji domowej. Poinformował, że jeden z tych modeli skleił sam, 
resztę otrzymał w prezencie. Podczas odwiedzin jednej z grup 
w gabinecie burmistrza dzieci miały okazję poznać wicestarostę 
powiatu wołomińskiego Konrada Rytla. Następny w kolejności 
odwiedzin był gabinet zastępcy burmistrza Artura Muraw-
skiego. Tam uczniowie dowiedzieli się trochę o inwestycjach 
ząbkowskich. Bardzo ucieszyła ich perspektywa otwarcia basenu 
w Ząbkach. Frajdę sprawiło im mierzenie kasków budowlanych, 
które zastępca burmistrza ma u siebie w gabinecie.

Kolejny odwiedzany przez uczniów referat jest odpowiedzi-
alny za inwestycje i rozwój miasta. Tam Arkadiusz Powierża - ki-
erownik referatu, opowiedział dzieciom o pracy swojej i swoich 
pracowników, a następnie odtworzył  film - wizualizację basenu, 
który jest budowany w Ząbkach, jako część Centrum Turystyc-
zno – Rekreacyjno - Sportowego.

Jako ostatni, uczniowie odwiedzili Referat Budżetowo - Finan-
sowy, gdzie przywitała ich Elżbieta Żmijewska - skarbnik miasta. 
Tutaj czekała ich niespodzianka. Przygotowano dla nich mnóstwo 
pieczątek i kartki, które mogli dowolnie ostemplować. Wywołało 
to okrzyk zachwytu i dobrych kilka minut pieczętowania na 
całego.

Na sam koniec, dzieci odwiedziły siedzibę Straży Miejskiej w 
Ząbkach, gdzie dowiedziały się, jak wygląda praca strażników i co 
trzeba zrobić, aby zostać strażnikiem. Przypomniano im również 
podstawowe  przepisy ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa 
dotyczące przechodzenia przez pasy oraz jazdy na rolkach i na 

rowerze. Pootwierane buzie dzieciaków świadczyłyo zaintereso-
waniu, z jakim wysłuchały Konrada Maliszewskiego – aplikanta 
Straży Miejskiej.

 Wygląda na to, że wizyta uczniów w ząbkowskim 
urzędzie była dla obu stron miłym i pouczającym przeżyciem. 
Mamy nadzieję, że zerówkowicze będą nas często odwiedzać, 
przy okazji załatwiania spraw przez rodziców w ratuszu.

Iwona Potęga

Wizyta uczniów z SP2 w urzędzie
EDUKACJA
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W środę, 8-go lutego ściany Galerii przy Orlej przyozdabiały obra-
zy i pejzaże naszego miasta namalowane przez laureatów konkursu  
zorganizowanego przez Praską Giełdę Spożywczą, nad którym  
patronat objął Burmistrz Miasta Ząbki.

Na konkurs wpłynęło 136 prac nadesłanych przez uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, co świadczy o dużym zainteresowaniu 
dzieci i młodzieży.

Uroczystość otworzył dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej p. 
Janusz Dąbrowski, witając przybyłych gości: burmistrza Roberta 
Perkowskiego, zastępcę Artura Murawskiego, radnych Miasta: Pawła 
Pobożego, Zofię Dąbrowską, Grzegorza Siwka oraz gospodarza –
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach Sławomira Skot-
nickiego.

Jury w osobach: Przewodnicząca - Bogusława Ołowska (instruktor 
plastyki), Krzysztof Jabłonowski (adiunkt Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych) i Robert Perkowski-Burmistrz Miasta przyznało 
po trzy nagrody (wysokiej klasy aparaty fotograficzne) w kategori-
ach: szkoła podstawowa, gimnazjum. Zostało przyznanych także 
po siedem wyróżnień w dwóch kategoriach, a ich autorzy otrzymali 
przepiękne albumy poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
W kategorii szkół podstawowych:
I Nagroda – Justyna Ochocińska - SP 1 w Ząbkach
II Nagroda – Ewelina Siedlec – SP 1 w Ząbkach
III Nagroda – Anna Królik z Prywatnej Szkoły Podstawowej  

Nr 62 w Warszawie
Wyróżnienia:
1. Urszula Lizuraj – SP 2 w Ząbkach
2. Aleksandra Kościelniak – SP Nr 1 w Ząbkach
3. Michał Pasek – SP Nr 1 w Ząbkach
4. Julia Rodek – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Ząbkach
5. Katarzyna Krajewska – SP 2 w Ząbkach
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I Nagroda – Monika Matuszewska – Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach
II Nagroda – Marika Pawłowska – Publiczne Katolickie Gim-

nazjum w Ząbkach
III Nagroda: Monika Mazurek – Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach
Wyróżnienia:
1. Monika Matuszewska – Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach
2. Dominika Bury – Gimnazjum Nr 3 w Wołominie
3. Aleksandra Jęczmieniowska – Gimnazjum Nr 127 w Warszawie
4. Natalia Gretzyngier – Gimnazjum Nr 127 w Warszawie
5. Paweł Gajewski – Gimnazjum Nr 3 w Wołominie
6. Beata Goźlińska – Gimnazjum Nr 3 w Wołominie
7. Magdalena Rowicka – Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach
Na zakończenie burmistrz Robert Perkowski podziękował 

dyrektorowi Praskiej Giełdy Spożywczej za znakomity pomysł i jego 
realizację, a wszystkim laureatom życzył sukcesów i dziękował za 
przyjazne spojrzenie na Ząbki, wracając do tradycji Ząbek-Miasta 
Ogrodu, którą przed laty zainicjował inż. Tadeusz Tołwiński.

Joanna Wysocka

Nagrody w konkursie „Ząbki – Miasto Ogród” wręczone
KONKURSY
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Tak mogą powiedzieć 
jurorzy konkursu ogłoszonego w klasie 0C, w filii Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Ząbkach. Dlaczego? Bo odkryli, jak wspaniałych 
mamy artystów w najbliższym otoczeniu.           

Konkurs pod hasłem „ Mały i duży architekt” skierowany był do 
sześciolatków i ich rodziców. Wspólna praca oraz zabawa miały za 
zadanie połączyć młodszych i starszych, dać okazję do spędzenia 
czasu w gronie rodzinnym, do wymiany pomysłów i zjednoczenia 
dziecięcej wyobraźni z dorosłym doświadczeniem.

Efektem konkursu miały być wykonane z dowolnie dobranych 
materiałów projekty – makiety do wyboru: osiedla, domu, wnętrza 
mieszkania. Oczywiście nie istniały żadne ograniczenia odnośnie 
pomysłowości.

          I nie musiały istnieć, gdyż ta pomysłowość przerosła 
najśmielsze oczekiwania. Najwybitniejsi architekci nie po- 
wstydziliby się takich prac. Okazuje się bowiem, że każdy dro-
biazg znajdujący się w naszym otoczeniu może zostać wyko-
rzystany w niekonwencjonalny sposób: makaron, zapałki, 
kamienie, papier, tkaniny, ciastolina, folia aluminiowa, bibuła, 
patyczki, drewno, gazety, styropian, wata, szyszki, plastykowe 
zakrętki, sznurek, piasek… Oj, długo by jeszcze wymieniać.                                                                                                
Wiele projektów miało ciekawe rozwiązania techniczne – w nie-
których domach można było zapalić światło, w innych otwierały i 
zamykały się drzwi i okna, a w środku niektórych działały windy. 
Tak samo bogata była tematyka wykonanych prac – od trady-
cyjnych mieszkań przez miejskie domy i osiedla aż po wiejskie, 
góralskie czy wypoczynkowe domki z marzeń.

         Najważniejsze jednak, że w każdym projekcie widoczne 
była zarówno dorosłe, jak też  dziecięce zaangażowanie.

         Zresztą, co tu opowiadać. Popatrzcie sami…

                                                                   Anna Kucharska 

Konkurs „Mały i duży architekt” w filii SP3
KONKURSY
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Czy Powstanie Warszawskie było potrzebne ? Na to i inne py-
tania dotyczące powstania starali się odpowiedzieć uczestnicy 
debaty, która odbyła się 7 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Małego Powstańca w Ząbkach.

Na debatę przybyli zaproszeni goście: Patrycja Żołnierzak – sekre-
tarz Miasta, reprezentująca Burmistrza Miasta Ząbki, radni, a wśród 
nich Tomasz Kalata wiceprzewodniczący Rady Miasta Ząbki, Zofia 
Dąbrowska, Paweł Poboży a także Grzegorz Siwek - prezes Towar-
zystwa Przyjaciół Ząbek, nauczyciele i uczniowie, prasa a także gość 
specjalny Eugeniusz Tyrajski - przedstawiciel Związku Powstańców 
Polskich, wiceprezes środowiska „Baszty”, uczestnik Powstania War-
szawskiego – Akowiec.

Pomysłodawcą debaty był dyrektor szkoły Tomasz Łukawski. 
Debata to część programu interdyscyplinarnego realizowanego 
przez szkołę, zapoczątkowanego nadaniem szkole imienia „Małego 
Powstańca”.

Dyrektor powitał gości i oddał głos Eugeniuszowi Tyrajskiemu, 
który powiedział: „Nie przyszliśmy tu po to, aby się kłócić; chciałbym, 
żeby to była lekcja historii”. W tym też klimacie odbyła się debata, 
do której, przy wspólnym stole zasiedli uczniowie – przedstawiciele 
szkół ząbkowskich nr 1, 2 i 3, szkoły katolickiej i szkoły prywatnej oraz 
gościnnie uczniowie szkoły podstawowej w Święceńcu k. Płocka.

Debatę poprowadziły Ewa Kacprzak -wicedyrektor szkoły, his-
toryk oraz Renata Sidor nauczycielka historii i polskiego. Debatę 
komentował Eugeniusz Tyrajski. 

Przed rozpoczęciem debaty mieliśmy okazję usłyszeć autentyczną 
historię losów Eugeniusza Tyrajskiego.

- Czy są tu osoby, które mają 14 lat? - zapytał Tyrajski. - Bo ja mam 
też 14 lat, tylko do setki – zażartował gość, zdobywając tym samym 
sympatię widowni. Eugeniusz Tyrajski ukończył 6 lat szkoły powszech-
nej. W kwietniu 1944 roku trafił do Szarych Szeregów. Wprowadził go 
Janek Wódke „Czarny Jaś”. Był w hufcu Mokotów, potem w batolionie 
„Zośka”. Ich działania wojenne polegały na osłabianiu wroga, poprzez 
chociażby pisanie na murach patriotycznych haseł. Bardziej traktował 
to jak przygodę niż działania wojenne. Po półtorarocznym przeszkole-
niu znalazł się w pułku Armii Krajowej „Baszta”. W trakcie powstania 
walczył na Mokotowie. Opowiadał jak znalazł się na Sadybie oto-
czony wraz z innymi przez wroga. Wówczas wpadł do piwnicy wraz 
z łączniczką. Pomogli im warszawiacy, dając ubrania robocze i jakieś 
narzędzia, aby wyglądał na robotnika. Udało się, ale, jak powiedział, 
nigdy nie zapomniał twarzy człowieka, który decydował wówczas o 
jego losie. Po latach narysował ją, mimo że nie był nigdy specjalnie 
zdolnym rysownikiem. W trakcie wojny przemierzył kawał Europy, a 
dzięki dobrej znajomości języków obcych mógł zaopiekować się swoją 
chorą koleżanką, która później została jego żoną. Wspólnie przeżyli 

60 lat. Takich ciekawostek p. Tyrajski miał sporo w zanadrzu. Życzył 
zebranym przy stole uczniom owocnej debaty bez kłótni, ale z argu-
mentami. Powiedział, że tej debaty nie da się rozstrzygnąć i że on to 
wie, bo to nie pierwsza tego rodzaju debata, którą będzie komentował.

Podczas debaty pytania zadawały prowadzące nauczycielki, 
odpowiadali uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły. Mogliśmy 
się dowiedzieć, czym było powstanie dla rozpoczynających je żołnierzy 
i dlaczego nie mogliśmy go wygrać oraz jak powstańcy byli uzbrojeni, 
jak walczyli i jaki był udział ludności cywilnej i duchowieństwa w 
walkach powstańczych. Podkreślono także udział dzieci w powstaniu.

Pod koniec debaty padło pytanie podsumowujące: Czy powstanie 
było potrzebne?

Uczniowie odpowiedzieli, że z jednej strony tak, ponieważ dzięki 
niemu żyjemy w wolnej Polsce. Gdyby nie ono nie wiadomo czy 
żylibyśmy w Polsce w ogóle.

Z drugiej strony do końca tego nie wiadomo, a cytując Cypriana 
Kamila Norwida „ Nam niepotrzebni są martwi bohaterowie, jeżeli 
nie jest to konieczne, ale żywi ludzie do budowy wspólnego dobra”. 
Należy stwierdzić, że za dużo krwi zostało przelane. Tak więc de-
bata, jak zapowiadał Tyrajski. Nie dała jednoznacznej odpowiedzi na 
postawione pytanie.

Eugeniusz Tyrajski poinformował zebranych, że w 2010 r. na 
ul. Puławskiej na Mokotowie, gdzie walczyły oddziały powstańcze, 
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ludności cywilnej, która 
pomagała w walkach podczas okupacji. Dodał również, że sam 
pamięta, jak przy ul. Goraszewskiej 7a zawsze on i inni powstańcy 
otrzymywali ciepły posiłek. Powiedział, że Bór – Komorowski miał 
wcześniej informacje, że Niemcy są już na Pradze, dlatego wydał roz-
kaz ataku. Podkreślił wagę pomocy ludności cywilnej, w tym dzieci 
w walkach powstańczych. To właśnie na  cześć tych dzieci został zbu-
dowany pomnik Małego Powstańca w Warszawie. - stwierdził Tyrajski

Miał też do młodzieży istotne przesłanie, aby uczyła się języków 
obcych. Jemu ta umiejętność pozwoliła przeżyć wojnę i pomóc sobie 
i innym.

Po debacie, jej uczestnicy otrzymali podziękowania i pamiątkowe 
statuetki od dyrektora szkoły i sekretarz miasta.

Na koniec radny Paweł Poboży poinformował zebranych, że 
przekazuje nową publikację nt. powstania do Izby Pamięci i że jest 
to publikacja zawierająca relacje koleżanki Tyrajskiego, która była w 
powstaniu sanitariuszką.

Ponieważ podczas debaty padło interesujące pytanie: Co by było, 
gdyby nie było powstania, dyrektor Tomasz Łukawski podjął temat, 
zapowiadając kolejną debatę na taki właśnie temat w przyszłym roku.

Iwona Potęga

Debata w  Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach
EDUKACJA
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W dniu 1.02.2012 r., pod hasłem „Z astronomią na ty” 
i „Astronomia nie taka straszna” odbyło się spotkanie z p. 
mgr inż. Krzysztofem Piaseckim i z p. Andrzejem Mikielem. 
Oprócz uczniów klas IV-VI uczestniczyli także dyrekcja 
oraz nauczyciele naszej szkoły.

O godz.17.00 nasze spotkanie rozpoczęliśmy prelekcją 
pod tytułem „Niebo zimą”. W jej trakcie przybliżono nam tak 
ciekawą naukę, jaką z pewnością jest astronomia. Prelekcja 
była połączona z obserwacją nocnego, rozgwieżdżonego nieba 
za pomocą teleskopu. Mimo niskiej temperatury na zewnątrz 
wszyscy bardzo chętnie obserwowali planetę Jowisz z jego 
księżycami oraz Księżyc z jego kraterami, niewidocznymi 
gołym okiem. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem.

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów tym spot-
kaniem i dalszymi takimi lekcjami nasza szkoła zamierza 
kontynuować w przyszłości taką współpracę.

Pomimo tego, że na dworze było bardzo mroźno wszyscy 
chcieli pooglądać planety przez teleskop.

Spotkanie astronomiczne wszystkim bardzo się spodobało. 
Prezentacja była ciekawa i interesująca, a zobaczenie gwiazd i 
planet z bliska wywarło na nas niesamowite wrażenie. Mamy 
nadzieję, że nie był to ostatni pokaz i lekcja astronomii w 
naszej szkole.

A oto kilka wybranych opinii uczniów o spotkaniu: „Pokaz 
był superowy”,  „Super, super i jeszcze raz super”, „Chcę jesz-
cze raz!!!”, „Chciałabym, aby jeszcze coś takiego się odbyło, 
ponieważ jest to interesujące”, „Pokaz z astronomii był bar-
dzo interesujący. Najbardziej podobało mi się obserwowanie 
gwiazd i planet. Chciałbym, aby takie pokazy były częściej. 

Takie pokazy są super!!!”
Katarzyna Mijal

W sobotę, 4 lutego 2012r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Ząbkach, tradycyjnie, jak co roku, odbyła się Mała 
Studniówka uczniów klas III. Tegoroczny temat balu brzmiał: Po 
drugiej stronie lustra – inspiracja „Alicją w Krainie Czarów”. 
Na tę specjalną okazję zostało zaproszonych wielu gości, m.in.:  
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, przedstawiciele 
Urzędu Miasta i ząbkowskich szkół, a także nasi nauczyciele,  
rodzice i przyjaciele. 

Na początku głos zabrał Pan Dyrektor, serdecznie witając 
wszystkich przybyłych i wypowiadając słowa „Poloneza czas 
zacząć!”. Wnet dała się słyszeć muzyka i niemal czterdzieści par 
rozpoczęło ten jakże elegancki taniec. Układ był dość skom-
plikowany. Zawierał w sobie tzw. krzyżaki, tunele i kołowroty. 
Następnie nasza koleżanka anielskim głosem zaśpiewała 
piosenkę Ireny Jarockiej. Część artystyczną zakończył występ 
dwunastu par, które zatańczyły walca. 

A później? Później, pod czujnym okiem naszych wycho-
wawców i nauczycieli bawiliśmy się na dyskotece. Niektórzy 
byli zdania, że  trwało to zbyt krótko, lecz wszyscy uznaliśmy, 
iż zabawa była przednia i z miłą chęcią byśmy ją powtórzyli. 
Tymczasem czekamy na egzaminy i nie możemy pogodzić się 
z myślą, że już niedługo będziemy musieli opuścić mury tej 
szkoły.

Mateusz Nozderka

Mała studniówka w GP1

EDUKACJA
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IV Festiwal Kolęd i Pastorałek w Ząbkach
29 stycznia, w sali widowiskowej Parafii Miłosierdzia Bożego 

w Ząbkach odbył się uroczysty koncert IV Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek „Młodzież Mazowsza u wrót stajenki”. Występ laure-
atów Festiwalu oraz Ząbkowskiego Studia Piosenki uświetniła 
Izabela Trojanowska.

- Gromadzi nas tutaj niezwykła tajemnica Bożego Narodze-
nia. W tę tajemnicę wpisują się piękne polskie tradycyjne kolędy 
i pastorałki. Śpiewano je w wolnej Rzeczpospolitej, pod zaborami, 
podczas okupacji. Śpiewano je w domu, w gronie rodzinnym, wśród 
przyjaciół i w kościołach. – tymi słowami powitał publiczność 
Janusz Dąbrowski, dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej i inicjator 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Młodzież Mazowsza u wrót stajenki.

Festiwal został zorganizowany przez Urząd Miasta Ząbki 
przy współpracy Diecezji Warszawsko-Praskiej, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Praskiej Giełdy 
Spożywczej pod patronatem abp Henryka Hosera – Biskupa War-
szawsko-Praskiego i Pana Adama Struzika - Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Kolędą „Jezus malusieńki” w atmosferę koncertu wprowadził 
zebranych nagrodzony zespół AVETKI  z Parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny na warszawskich Płudach.

Gośćmi koncertu byli kanclerz Diecezji Warszawsko-Pras-
kiej ks. Wojciech Lipka i wicedyrektor wydziału kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Bożena Żelazowska, którzy w towarzystwie 
burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego wręczyli nagrodzonym i 
wyróżnionym dyplomy i cenne nagrody, ufundowane przy wspar-
ciu: SKOK Wołomin, SK Bank i Music Expert.

Po wręczeniu nagród nadszedł czas na występy najlepszych 
wykonawców czwartej edycji festiwalu wyłonionych przez jury pod 
przewodnictwem znakomitego wokalisty i kompozytora Tadeusza 
Woźniaka. Zespół AVETKI wykonał na trzy głosy kolędę „Mi-
zerna cicha”. Następnie wystąpiły laureatki trzech równorzędnych 
nagród. Alicja Bieńkowska z Otwocka zaśpiewała „Witaj gwiazd-
ko złota” i „Kolędę dla nieobecnych”, Magda Janicka ze Słupna 
wykonała „Coraz bliżej święta” i „Przekażmy sobie znak pokoju” 
natomiast Sylwia Jurek z Iłowa „Kocham Cię Jezu” oraz „Cudowną 
noc”. Warto dodać, że Alicja Bieńkowska i Magda Janicka to także 
laureatki poprzedniej edycji festiwalu.

Przed rokiem w koncercie laureatów wystąpiła laureatka 
pierwszej edycji festiwalu, mieszkanka Ząbek Ewa Jarząbek. 
Towarzyszył jej zespół złożony z ząbkowskich muzyków pod  
kierownictwem Krzysztofa Narbuta. Ten występ dał impuls nowej 
inicjatywie kulturalnej w Ząbkach. Tak powstało Ząbkowskie Stu-
dio Piosenki otwarte dla utalentowanej ząbkowskiej młodzieży. 
Podstawą Studia Piosenki jest zespół, którym dowodzi gitarzysta 
Krzysztof Narbut. Na instrumentach klawiszowych gra Mateusz 
Sawicki, na perkusji Karol Majek i na gitarze basowej Piotr Majek. 
Wokalistkami Studia są wychowanki ząbkowskich szkół, z głosem 
wykształconym przez nauczycieli śpiewu w ząbkowskich szkołach.

Jako pierwsza z kolędą „Gdzie jest nasze Betlejem?” wystąpiła 
Karolina Kujawska. Następnie Magda Sikora zaśpiewała „O 
gwiazdo Betlejemska”, a po niej jej siostra Olga „W żłobie leży”. 
Prezentację Ząbkowskiego Studia Piosenki  zakończyła Ewa 
Jarząbek z „Kołysanką dla Jezusa”.

Widzowie byli pod wrażeniem poziomu artystycznego wszyst-
kich młodych wykonawców,  ich pięknych i czystych głosów, 
zarówno tych nagrodzonych, jak i tych z Ząbkowskiego Studia 
Piosenki. W dowód uznania, każdy z wykonawców – po swoim 
występie – został nagrodzony gorącymi brawami.

Główną atrakcją wieczoru był występ Izabeli Trojanow- 
skiej, znakomitej wokalistki, wykonawczyni wielu przebojów i 
aktorki. Warto dodać, że pierwszy sukces odniosła w 1971 roku 
jako członkini chóru na Festiwalu Pieśni Sakralnej „Sakrosong”, 
a nagrodę, o czym mało kto wie, wręczał jej osobiście przyszły 
Papież kardynał Karol Wojtyła. Jej kariera to - liczne nagrody, 
setki koncertów w kraju i zagranicą  oraz kilkanaście płyt, a także 
współpraca z zespołami Budka Suflera, Stalowy Bagaż i Mafia.  

Występ Trojanowskiej poprzedził solowy krótki występ Dar-
ka Tokarzewskiego z gitarą, na co dzień wokalisty zespołu VOX. 
Zaśpiewał on „Mija rok” z repertuaru Czerwonych Gitar, „Bądźmy 
wszyscy dobrej myśli” z repertuaru Tadeusza Woźniaka i własną 
kompozycję „Bóg się rodzi w ubogiej stajence”. Następnie już z 
Izabelą Trojanowską wspólnie zaśpiewali kolędy: „Gdy się Chrys-
tus rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i 
„Przybieżeli do Betlejem”. Izabela Trojanowska wykonała także 
dwie nowe piosenki ze swej ostatniej płyty „Życia zawsze mało” 
– „Nie od razu” (muzyka Zdzisław Zioło, słowa Wojciech Byrski) 
oraz „Taki świat” (muzyka Tomasz Bracichowicz, słowa Wojciech 
Byrski). Na koniec Izabela Trojanowska zaprosiła na estradę lau-
reatów festiwalu: Alicję Bieńkowską, Magdę Janicką, Sylwię Ju-
rek i Joannę Rolewską, wspólnie wykonując przepiękną kolędę 
„Gdy śliczna Panna”. Wykonaniu ze sceny towarzyszył udział 
publiczności.

Organizatorzy już teraz zapraszają śpiewającą i muzykującą 
młodzież na kolejną, piątą edycję Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
który ma szanse stać się kulturalną wizytówką Ząbek

red.

KULTURA
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26 stycznia Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 
zmieniło się w prawdziwą wioskę Smerfów. Nauczyciele 
wraz z dziećmi postanowili przenieść się do krainy bajki 
stworzonej przez belgijskiego rysownika Peyo. 

Komiks o małych niebieskich stworzeniach, żyjących w 
którymś z europejskich lasów ukazał się po raz pierwszy w 
1958 roku. Większość z nas zna Smerfy z popularnej wie-
czorynki telewizyjnej, która trafiła na antenę programu 
TVP w 1985 roku.  Te małe niebieskie postacie zagościły na  
dobre w naszym świecie nie tylko w książkach i na ekranie. Są 
inspiracją dla muzyków, producentów zabawek, ubrań i wielu 
innych produktów. 

Dzień Smerfa dla przedszkolaków był wspaniałą okazją 
do bliższego poznania bohaterów tego popularnego niegdyś 
serialu animowanego. Tego dnia dzieci i nauczyciele przyszli 
do przedszkola przebrani za smerfy, dekoracje sal pozwoliły 
poczuć się jak w bajce, nawet posiłki były smerfnie przygotow-
ane, a napoje oczywiście w kolorze niebieskim.

Główną atrakcją dnia był bal, w czasie którego dzieci po-
przez zagadki, oraz różnorodne konkurencje poznały cieka-
wostki dotyczące niebieskich maluchów oraz przygód, które 
przeżyły na przestrzeni wielu lat. W czasie zabawy nieocze-
kiwanymi gośćmi byli Gargamel ze swoim kotem Klakierem, 
którym udało się schwytać kilka przedszkolnych smerfiątek. 
Tak jak w bajce, naszym przedszkolnym smerfom udało się 

przechytrzyć Gargamela i jego pomocnika oraz powrócić 
do dalszej zabawy. Wyłoniono królową i króla balu, którzy 
zaprezentowali najciekawszy taniec oraz rozdano wiele na-
gród.

Całą zabawę zwieńczyło zjedzenie tortu w kształcie smerfa, 
który smakował wyśmienicie. Ostatnią i wyczekiwaną atrakcją 
było obejrzenie pełnometrażowego filmu „The Smurfs”, który 
gościł niedawno na ekranach kin. Tego dnia wszyscy wrócili 
do domu w smerfnych nastrojach.

Aneta Świdwa

„Dzień Smerfa”

Z okazji Walentynek i karnawału 15 lutego br. w  świetlicy  
SP1 odbył się program „MINI PLAYBACK SHOW”. 
Na imprezę zaprosiliśmy wielu gości, którzy  brawami  
wspierali swoich faworytów.

Nasi mali artyści z 1A,  pod  moją opieką, przygotowali 
stare słynne piosenki, między m.in.: „Odpływają kawiarenki”, 
„Tyle słońca w całym mieście”, „Gdzie się podziały tamte pry-
watki?”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Miłość 
jak wino” oraz „Żeby szczęśliwym być”. Na koniec wszyscy 
artyści zatańczyli do przeboju „Waka Waka”.

Nasze gwiazdy mogły pochwalić się pięknymi układami 
choreograficznymi, udaną imitacją śpiewu, a także odpowied-
nio dobranymi strojami.

Program przebiegał w miłej i radosnej atmosferze. 
Gratulujemy wszystkim występującym odwagi i 

kreatywności.
mgr Katarzyna Dzięcioł

Mini Playback Show w SP1

EDUKACJA
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Piłkarki Ząbkovii walczyły w Grójcu
W sobotę, 19 lutego 2012 r. w hali sportowej Grójeckiego 

Ośrodka Sportu „Mazowsze”, przy ul. Sportowej 16 został 
rozegrany Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt (rocznik 1996 i 
młodsze) o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Grójec.

 
W Turnieju wzięły udział drużyny: 
TKKF Grójec
TKKF Grójec 2
UKS Pilawa
UKS Zamłynie Radom
MUKS Praga Warszawa
UKS Ząbkovia Ząbki
UKS Ząbkovia Ząbki 2
GOSiRKI Piaseczno
 
Ząbkovia grała w następujących składach:
UKS Ząbkovia Ząbki (rocznik 1999 – 2000): Ola Fer-

ens, Monika Gałązka, Magda Górecka, Julia Gwóźdź, Ola  
Kacprzak, Iga Kowalczyk (kapitan), Ania Kozioł, Klaudia 
Krawczyk, Weronika Ślesicka (bramkarka), Klaudia Tuszyńska. 

UKS Ząbkovia Ząbki 2 (rocznik1997 - 1999): Ania Dobosz 
(bramkarka), Nikola Karczewska, Kamila Niemyjska (kapi-
tan), Martyna Rosa, Dominika Stankowska, Paulina Szyszka, 
Angelika Tarasiewicz, Natalia Zawadzka, Angelika Zawis-
towska.

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”.
Dla młodszych zawodniczek Ząbkovii był to ostatni 

sprawdzian przed Halowymi Mistrzostwami Mazowsza 
Młodziczek, które odbędą się  25 lutego w Mochowie. Po raz 
kolejny w rywalizacji ze starszymi zawodniczkami (z ju-
niorkami młodszymi) dziewczęta z Ząbek spisały się bardzo 
dobrze. Program Turnieju został ustalony przez organizatorów 
w ten sposób, iż w ostatnim meczu Ząbkovia grała z Ząbkovią 
2. Obydwie nasze drużyny uległy wcześniej fawortykom 
(KS Zamłynie Radom i MUKS Praga Warszawa), młodsze 
dziewczęta pokonały rewelację Turnieju: UKS Pilawa (z tą 
drużyną UKS Ząbkovia Ząbki 2 przegrała) - mecz był więc 
nie tylko kolejną turniejową konfrontacją naszych drużyn, 
ale decydował także o kolejności w całym Turnieju. Drugi raz 
z rzędu (poprzednio na Halowych Mistrzostwach Juniorek 
Młodszych U-16) wygrały starsze zawodniczki Ząbkovii, które 
w ten sposób zrównały się w ilości punktów z młodszymi 
koleżankami i wyprzedziły je w końcowej klasyfikacji. 

Strzelczynie bramek: 

Ząbkovia:
Ola Kacprzak – 2
Iga Kowalczyk - 2
Ola Ferens - 1
Magda Górecka - 1
Klaudia Krawczyk - 1 

Ząbkovia 2
Martyna Rosa – 4
Angelika Tarasiewicz – 2
Nikola Karczewska – 1
Natalia Zawadzka – 1

 

OSTATECZNA KLASYFIKACJA:
 
1. MUKS Praga Warszawa
2. KS Zamłynie Radom
3. UKS Pilawa
4. UKS Ząbkovia Ząbki 2 
5. UKS Ząbkovia Ząbki 
6. GOSiRKI Piaseczno
7. TKKF Grójec
8. TKKF Grójec 2

 
Izabella Jezierska - Gwóźdź

Beata Komosińska  Ferens
Zdjęcia : Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki



co słychaćwww.zabki.pl

15

Dofinansowanie do likwidacji azbestu
Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, 

iż w 2012 r. Miasto Ząbki ubiega się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w 
Warszawie na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o 
udzielenie pomocy w demontażu, wywozie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do dnia 6 kwiet-
nia 2012 roku. Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki lub na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce ochrona 
środowiska. Natomiast koszty ewentualnych prac remontowych przygotowujących do położenia nowego pokrycia dachowego 
oraz zakup i położenie nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości. Pomoc będzie udzielana do wyczerpa-
nia środków jakie Miasto Ząbki otrzyma z WFOŚiGW w Warszawie na bieżący rok. O udzieleniu pomocy decydować będzie 
kolejność złożonych wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Uwaga! Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 marca każdego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie Mia-
sta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszkiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wykluczający 
zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal ubiega się 
o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia powoduje skreślenie z listy.”

Komisja Mieszkaniowa

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr3 „SKRZAT” w Ząbkach

z dniem  1 marca 2012r. zatrudni rehabilitanta
z uprawnieniami do pracy z dziećmi w wymiarze ½ etatu.

Kontakt z placówką: tel.: (22) 762 40 10, pp3.sekretariat@vp.pl

Prezentacja Programu Solarnego do –70% na zakup 
i montaż kolektorów słonecznych

Firma SUNMAX Sp z o. o. zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie realizacji „Programu Solarnego do 
-70% na zakup i montaż kolektorów słonecznych” dla mieszkańców Gminy Ząbek.

 
Spotkanie odbędzie się 7 marca 2012 r. o godz. 17.00 w 

budynku Urzędu Miasta Ząbki w Ząbkach przy ulicy Wojska 
Polskiego 10 (sala konferencyjna na parterze budynku, wejście 
B od strony Wojska Polskiego) Wszystkich zainteresowanych, 
którzy nie mogą przybyć na spotkanie zapraszamy do indywid-
ualnego kontaktu: tel. 698 540 072.

Na spotkaniu zapoznają się Państwo między innymi: 
ze szczegółowymi informacjami na temat dopłat do 70%, 
korzyściami płynącymi z zastosowania urządzeń solarnych, 
oferowanymi rodzajami zestawów oraz przybliżonymi kosz-
tami ich zakupów. 

Na zakończenie spotkania zainteresowani przystąpieniem do Programu Solarnego do -70% na zakup i montaż kolektorów 
słonecznych będą mieli możliwość umówienia się na wizytę z doradcą firmy SUNMAX Sp z o. o., który wykona bezpłatnie 
ocenę warunków technicznych budynku i wyceni koszty zakupu zestawu solarnego w Państwa obiektach mieszkalnych.

OGŁOSZENIA
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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

ZAPROSZENIA


