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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.

Dokończenie str. 12

22 września, na terenie Parku Miejskiego już po raz dwudziesty pierwszy odbyły się 
Jesienne Biegi Przełajowe. Inicjatorem i współorganizatorem tej wspaniałej imprezy od 
pierwszej edycji jest Urząd Miasta w Ząbkach. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, ponieważ bez 
wsparcia Miasta ta impreza nie miałaby racji bytu.

Cieszymy się, że choć na chwilę udało się nam odciągnąć dzieci i ich rodziny od telewi-
zorów, aby aktywnie i na wesoło spędzić wolny czas.

Biegi odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 
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KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
ZAPRASZA NA MSZE ŚWIĘTĄ  

W STAŁYCH INTENCJACH, 
 KTÓRA SPRAWOWANA BĘDZIE

W KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY 13.X.br. O GODZ. 18:00.
 PO EUCHARYSTII  ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE 

FORMACYJNE, KTÓRE POPROWADZI
 KS. PRAŁ. TADEUSZ KAROLAK

Chcesz schudnąć, zyskać pewności siebie i poprawić kondycję? 
Zacznij uprawiać boks.

Dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji od 1 października będziesz miał okazję rozpocząć 
treningi. Zajęcia będą prowadzone przez trenera Piotra Mitkiewicza, asystować mu będzie najlepszy 
bokser z Ząbek, złoty medalista Grand Prix PZB Wojtek Sobierajski. Treningi będą prowadzone od 
poniedziałku do piątku. Przyszłych zawodników i zawodniczki zapraszamy od godziny 19.00 a osoby 
dorosłe trenujące rekreacyjnie od godziny 20.15. Treningi dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia są 
bezpłatne. M.O.S.iR. udostępnia salę walk w budynku nowo wybudowanej trybuny głównej Stadionu 
Miejskiego. 

Masz problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi, dziecko jest nadpobudliwe niech przyjdzie na 
trening boksu! Sport uczy pokory i pozwala rozładować nadmiar energii. „W swojej pracy trenerskiej 

nie zapominam o aspekcie wychowawczym. Z nauką boksu musi iść w parze nauka sportowego zachowania. Od pierwszego treningu 
wpajam zasady „fair play”. Moim celem jest propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży i wychowywanie ich na mistrzów sportu.” 
– mówi trener Piotr Mitkiewicz. Więcej informacji u trenera Mitkiewicza pod numerem telefonu 697999381.

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

zapraszają na

I turniej tenisa stołowego z cyklu 

Grand Prix’2012/2013  pod patronatem 

Burmistrza Miasta Ząbki
Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w 
Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9 w dniu 13.10.2012 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!!!

Jak dowodzą najnowsze badania, mózg młodego człowieka jest 
niezwykle plastyczny. Kształtuje się poprzez doświadczenia i 

rozwija aż do 25 roku życia. 

Jaki wpływ mają te odkrycia na sposób wychowania?
Serdecznie zapraszamy nauczycieli i pedagogów z powiatu 

wołomińskiego na seminarium pt.
„Tajemnica mózgu młodego człowieka”

objęte patronatem Burmistrza Miasta Ząbki. 
Głównym prelegentem będzie Grzegorz Baczewski, 

lekarz medycyny i doradca rodzinny.
2 października 2012 r. 12.30 – 15.30

Na spotkaniu będzie możliwość zapoznania się z ciekawą 
propozycją wychowawczą - programem skupiającym się na 

kształtowaniu charakteru pt.  “Młodzież na Rozdrożu”   
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego 

Popiełuszki
Ząbki, ul. Batorego 37

Organizatorzy: Robert Perkowski, Burmistrz Miasta Ząbki, 
www.zabki.pl, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego 
Popiełuszki  w Ząbkach, www.gim2zabki.waw.pl CrossRoads – 
Młodzież na Rozdrożu,  Fundacja Ruchu Nowego Życia, 
ul. Polnej Róży 1c, 02-798 Warszawa,  tel.648 98 18,  
www.mlodzieznarozdrozu.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
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„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

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

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

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

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

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

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

Zarząd TPZ

WYDARZENIA www.zabki.plCO SŁYCHAĆ

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 W−wa Ursus, tel. 22 667 75 16
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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

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

mgr Andrew James
NATIVE SPEAKER

WIELOLETNIE DOŚWIADCZE-
NIE W NAUCE DZIECI, MŁO-
DZIEŻY I DOROSŁYCH
Przygotowanie do egzaminów 
gimnazjalnych, matury, FCE, CAE 
i innych, również korepetycje.
Nauka indywidualna lub w 
małych grupach.

Ząbki, ul. Chopina 8 
22-781-46-10

601-384-104 ajames@wp.pl

Przyjmę do 
pracy 

wykwalifikowane 
krawcowe

tel. 693 - 585 - 070

Ząbki, ul. Moniuszki 12 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY ZĄBKI
Zaprasza 

chłopców urodzonych w latach 2003/2004  (II, III klasa)                              
do udziału w treningach nowej sekcji koszykówki
Treningi w formie gier i zabaw wraz z elementami koszykówki
prowadzić będzie doświadczony trener - nauczyciel wf. 
Treningi odbywać się będą  w:          
poniedziałki   w godz. 17.00– 18.30   
wtorki   w godz. 17.00–  18.30 
czwartki   w godz. 17.00 –18.30 

w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Ząbkach ul. Harcerska 9 

Pierwsze zajęcia już  02.10.2012 r.(wtorek) 
Dodatkowych informacji udziela trener - nr tel kom.: 602  30 15 92
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SAMORZĄD
Burmistrz ekspertem na konferencji efektywnego zarządzania dokumentami

Na zaproszenie Pure Conferences Burmistrz Miasta 
Ząbki, jako niezależny ekspert wziął udział w konferencji 
pod nazwą "Nowoczesna firma i administracja - efektywne 
zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi", 
która odbyła się 18 września 2012 roku w Hotelu Golden 
Floor Atrium w Warszawie.

Wystąpienie poświęcone zostało korzyściom płynącym 
z wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów. Od 2009 
roku w naszym urzędzie funkcjonuje m.in. taka droga ko-
munikacji. Wdrożony został także System Zarządzania 
Jakością ISO 9001:2008. Funkcjonują również: elektroniczna  
skrzynka podawcza, system e-podatki, konto na platformie 

ePUAP - na stronie Urzędu można pobrać wnioski niezbędne 
do załatwienia sprawy. Ponadto w celu ułatwienia kontaktu 
naszym petentom udostępniliśmy 2 infokioski, a w najbliższej 
przyszłości planujemy uruchomić tzw. „urzędomat”, dzięki 
któremu przez 24h na dobę będzie można wydrukować wnio-
sek i złożyć dokumenty.

Wystąpienie spotkało się z ogromną aprobatą uczestników. 
Na zakończenie burmistrz Robert Perkowski odpowiadał na 
pytania, a także przyjmował zaproszenia do współpracy od 
licznie zgromadzonych uczestników konferencji.

UM Ząbki

Czy matki mogą marzyć?
Wszystkie mamy marzenia i chciałybyśmy, aby się 

spełniły. Nie wiemy jednak, jak pomóc losowi i niewiele ro-
bimy, aby je zrealizować.

Klub Mam w Ząbkach i Pracownia Sukcesu zapraszają 
na bezpłatne warsztaty dla Mam z małymi dziećmi „Mapa 
Marzeń”.

Jeśli chcesz odkryć swoje marzenia i dowiedzieć się, jakie 
wartości reprezentują, przyjdź na warsztaty do Klubu Mam 
„Mamy Ząbki” w Ząbkach 11 października 2012 w godz. 
10.00 - 12.00. Warsztaty trwają 2 godziny i dzieci są mile  
widziane.

Spotkania Klubu odbywają się w czwartki w godz. 10.00-
12.00 w Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 111.

Ilość miejsc na warsztatach jest mocno ograniczona 
i obowiązują zapisy. O uczestnictwie decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Warsztaty poprowadzi Justyna Kwiatkowska - trenerka z 
Pracowni Sukcesu, mama dwójki synków. Ekonomistka, z po-
nad 7 letnim doświadczeniem zawodowym w korporacjach jak 
i mniejszych firmach, w trakcie zdobywania wiedzy jako Prak-
tyk NLP, przedsiębiorca, pasjonatka psychologii człowieka i 
rozwoju osobistego. Jej misją jest wspieranie kobiet w rozwoju 
osobistym. Autorka projektu MAMY POMYSŁ, WZRASTAL-
NIA KOBIET, KOBIETY NA START. Kobieta.

Zapisy: mamy.zabki@gmail.com
Więcej informacji:
www.PracowniaSukcesu.com
www.poradniazabki.pl
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Dzień Św. Stanisława 
Kostki w SP3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w 
Ząbkach ma swojego patrona duchowego - św. Stanisław 
Kostkę. Bł. Jan Paweł II powiedział o świętym: „żyjąc krót-
ko, przeżył czasów wiele". Dzień św. S. Kostki przypada 18 
września. 

Uroczystości z okazji Dnia św. Stanisława Kostki rozpoczęły 
się mszą św. w kościele Zesłania Ducha Św. Ksiądz proboszcz 
Sylwester Ciesielski powitał zebranych, wśród nich Jacka Sasi-
na - posła na Sejm RP, Piotra Uścińskiego - starostę powiatu 
wołomińskiego, Roberta Perkowskiego - burmistrza Ząbek, 
Artura Murawskiego - zastępcę burmistrza, radnych miejs-
kich, Tomasza Łukawskiego - dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 3, zastępczynie dyrektora, a także całe grono pedagogiczne 
i zgromadzonych uczniów.

 Ks. proboszcz wyraził zadowolenie, iż szkoła ma ta- 
kiego patrona jak św. Stanisław Kostka, który całe swoje życie 
poświęcił na dążenie do świętości, by stać się świętym w 
wieku 18 lat. Jest on dobrym przykładem do naśladowania dla 
wszystkich. Dodał, że cieszy się z obecności gości i że świadczy 
to o wspólnej trosce o wychowanie dzieci i młodzieży. Po 
mszy przedstawiono prezentację o życiu św. Stanisława Kost-
ki, autorstwa ks. Rafała Golińskiego oraz uczniów. Prezen-
tacja składała się z trzech części. Pierwsza przedstawiała 
życie św. Stanisława Kostki, druga jego jako ucznia, a trzecia 
opowiadała o świętym jako o duchowym opiekunie szkoły. 
Naprawdę warto było ją obejrzeć, by poznać i zrozumieć św. 
Stanisława Kostkę. Z prezentacji obecni dowiedzieli się, że  
jego ulubiony cytat brzmi: " Ad maiora natus sum" (łac.) "Do 
wyższych rzeczy zostałem stworzony". 

Po obejrzeniu prezentacji nastąpiło wspólne przejście z 
kaplicy do pobliskiej SP nr 3, gdzie pod tablicą pamiątkową 
kwiaty złożyli poseł, starosta i burmistrz, którzy również 
zabrali głos. Tę część uroczystości poprowadził dyrektor 
szkoły.

Burmistrz podczas swojego wystąpienia, wyrażając za-
dowolenie ze zorganizowania uroczystości m.in. zwrócił się 
do uczniów słowami: "jesteście naszą wspaniałą ząbkowską 
młodzieżą i my wszyscy, jak tu stoimy jesteśmy z Was dumni".

Starosta nawiązał m.in. do daty śmierci ks. Stanisława Kost- 
ki - 15 sierpnia. Powiedział, że jest to data ważna dla po-
wiatu wołomińskiego. Wtedy odbyła się Bitwa Warszawska, 
która miała wpływ na dalszą historię. Warto o tym pamiętać 
i tę wiedzę przekazywać młodym pokoleniom. Dodał, że to 
ważne, że ksiądz, dyrektor i pedagodzy przekazują uczniom 
wiedzę o ich patronach.

Poseł na Sejm RP powiedział, że ta szkoła jak żadna inna 
łączy dwa nurty, bo ma dwóch patronów. Św. Stanisław Kost-
ka, pokazuje jak być dobrym człowiekiem, Mały Powstaniec 
pokazuje jak bronić ojczyzny i jak być patriotą. Obaj patroni 
poświęcają swoje życie dla walki o swoje ideały.

Poseł, starosta i burmistrz w swoich wystąpieniach 
dziękowali za zorganizowanie uroczystości i krzewienie 
wartości chrześcijańskich i patriotycznych wśród młodzieży i 
życzyli szkole i uczniom wszystkiego najlepszego.

Iwona Potęga

Niecodzienna wizyta w 
Urzędzie Miasta

11-go września, na zaproszenie zastępcy burmistrza 
Ząbek Artura Murawskiego do Urzędu Miasta z kurtuazyjną 
wizytą zawitał Henryk Olszewski - znakomity lekkoatleta, 
trener dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą 
Tomasza Majewskiego. Rozmawiano głównie o sporcie.

Henryk Olszewski był żywo zainteresowany poziomem i 
rozwojem ząbkowskiej młodzieży, z uwagą wysłuchał wice-
burmistrza  Artura Murawskiego, który szczegółowo omówił 
ostatnią inwestycję, jaką jest trybuna sportowa na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niespodzianką 
dla wszystkich było to, że Henryk Olszewski miesz-
ka w Słupnie, a więc na terenie powiatu wołomińskiego. 
Obecnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskie-
go trenuje od dwunastu lat i jak sam mówi, traktuje go jak 
trzeciego syna. Zapytany o receptę na sukces odpowiada bez 
wahania: „ciężka praca, konsekwencja i upór w działaniu.” 

Wizyta znakomitego trenera w Ząbkach napawa optymizmem 
i nadzieją. Może w niedalekiej przyszłości okaże się, że Henryk 
Olszewski zwiąże się z naszym miastem na dłużej. Kto wie?

Joanna Wysocka



co słychać www.zabki.pl

6

SAMORZĄD

Odpowiedź Burmistrza Miasta 
Ząbki na interpelację Radnego 
Tomasza Kalaty

Bardzo trudna sytuacja lokalowa w szkole przy ul. Kościelnej 
Za nami rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13. Piękne 

uroczystości w dniu 3 września br. w naszych ząbkowskich 
szkołach skłoniły mnie do napisania kilku słów o sytuacji 
lokalowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca 
przy ul. Kościelnej w Ząbkach. Pozwoliłem sobie napisać 
interpelację radnego do Pana Burmistrza Miasta Ząbki, 
której treść wygląda nastepująco: 

Wykonując mandat radnego Miasta Ząbki zwracam się 
z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w celu zaspokojenia 
potrzeb lokalowych uczniom uczęszczającym do Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Małego Powstańca przy ul. Kościelnej w 
Ząbkach.

Jak wszyscy dobrze wiemy, szkoła wybudowana kilka lat 
temu w południowej części Ząbek z roku na roku staje się 
coraz bardziej przepełniona. Już od dawna dzieci nie mają 
prawdziwej, porządnej świetlicy ani stołówki, z których 
mogłyby korzystać bez narażania się na ścisk i niewygodę. 
Ułożenie przez Dyrekcję placówki funkcjonalnego i wygodne-
go dla wszystkich planu lekcji na kolejny rok szkolny graniczy 
z cudem. Zbyt mała ilość sal lekcyjnych, jaką zastali ucznio-
wie i ich rodzice w rozpoczynającym się właśnie nowym roku  
szkolnym jest bardzo niepokojąca. 

W tej części Miasta, a więc w rejonie Szkoły Podstawowej 
Nr 3 cały czas powstają nowe bloki i osiedla, a co za tym idzie: 
generują napływ nowych Mieszkańców, których dzieci trzeba 
będzie umieścić w naszej placówce. Przypominam również, 
iż od 3 września 2012 r., a więc od dzisiaj, rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w 
sprawie szczegółowych zasad działania publicznych porad-
ni psychologiczno-pedagogicznych na szkoły podstawowe 
nałożony został obowiązek zapewnienia każdemu dziecku  
wsparcia i zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Do prowadzenia takich zajęć, które naprawdę 
mogą dziecku pomóc również potrzebne są dodatkowe sale 
edukacyjne.

Dziś do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach uczęszcza ok. 
800 uczniów. Jest to obok Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 
Batorego najbardziej obciążona tego typu placówka w Mieście 
– mając najmniej sal dydaktycznych. 

Od ubiegłego roku przy Radzie Miasta Ząbki funkcjonowała 
Doraźna Komisja ds. Rozbudowy Bazy Oświatowej w Mieście, 
której byłem członkiem. Raport Komisji wydany wiosną 2012 
r. jednoznacznie wskazał, iż to właśnie Szkoła im. Małego 
Powstańca wymaga polepszenia warunków lokalowych tzn. 
rozbudowy.

W związku z powyższym proszę o bardzo poważne 
rozważenie moich propozycji, które, tak naprawdę, od 
dawna pojawiają się i czasami są wyartykułowywane przez 
Mieszkańców i rozmaitych Radnych:

1. Zabezpieczenie w budżecie Miasta Ząbki na 2013 r. 
wystarczających środków na wykonanie projektu i rozbudowy 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. 

2. Do czasu ukończenia rozbudowy zabezpieczenie dodat-
kowych sal lekcyjnych poprzez: 

- wygospodarowanie sal lekcyjnych na potrzeby SP3 w  
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gen. F. Kleeberga;

- przeprowadzenie skutecznych rozmów z Wielebnym 
Księdzem Sylwestrem Ciesielskim, Proboszczem Parafii pw. 
Zesłania Ducha Św. w sprawie wynajęcia i dostosowania dla 
potrzeb Szkoły budynku Kaplicy po oddaniu do użytku nowej 
Świątyni przy ul. Powstańców.

Tomasz Kalata
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ząbki  

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana interpelację znak: BRM.0003.56.2012 

z dnia 3 września 2012 r. dotyczącą podjęcia skutecznych 
działań w celu rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego 
Powstańca w Ząbkach uprzejmie informuję: 

W roku szkolnym 2012/2013 organizacja ww. placówki 
funkcjonuje prawidłowo.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w 
obecnej sytuacji lokalowej nie dysponuje wolnymi miejscami. 
Warunki nauki i pracy w obu placówkach można uznać za 
porównywalne. Szkoła Podstawowa Nr 1 dysponuje tylko 13 
pełnowymiarowymi salami lekcyjnymi, w których uczy się ponad 
700 uczniów. W pozostałych salach tzw. niepełnowymiarowych 
prowadzone są języki obce w podziałach na grupy, lekcje z kla-
sami mniej licznymi, a także zajęcia dodatkowe wynikające z 
rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno – pedagogicz- 
nej i art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 
ubiegłym były prowadzone rozmowy z ks. Proboszczem Edwar-
dem Kowarą oraz właścicielem nieruchomości graniczącej ze 
szkołą na temat zaadoptowania dawnych sal katechetycznych i 
sal w/w budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1. Pozys-

kanie tych lokali na cele dydaktyczne zakwestionowała straż 
pożarna i powiatowe służby sanitarne za względu na fakt, że nie 
spełniają one obecnie obowiązujących norm BHP i ppoż. W roku 
szkolnym 2012/2013 w Publicznym Przedszkolu Nr 3 zostały 
uruchomione dodatkowe oddziały dla dzieci sześcioletnich, 
dzięki czemu do Szkoły Podstawowej Nr 1 zgłosiło się mniej 
dzieci do „zerówek”. Warunki nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 
tylko w niewielkim stopniu uległy poprawie.     

Kaplica Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach nie może być 
przeznaczona na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 z uwagi 
na użytkowanie jej obecnie przez Kościół. Ponadto adaptacja 
budynku wymagałaby zbyt dużych nakładów finansowych ze  
strony Miasta, na majątku nie będącym naszą własnością. 
Należy podkreślić, że ewentualne korzystanie z tego budynku 
miałoby charakter tymczasowy. Racjonalnym wydaje się być 
przeznaczenie tych środków na infrastrukturę docelową.

Chciałbym Pana poinformować, że nawet w najmniejszym 
stopniu nie jest przeze mnie bagatelizowany plan rozbudowy 
SP3. Niewątpliwie w tej części Miasta potrzeby związane ze wzro- 
stem liczby dzieci w wieku szkolnym są największe. Jesteśmy w 
trakcie rozmów ze sponsorem, który prawdopodobnie sfinan-
suje koszty sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy 
SP3.

Myślę, że doskonale orientuje się Pan w zaawansowaniu 
projektów inwestycyjnych prowadzonych obecnie przez Miasto. 
Fakt, że do tej pory nie udało się rozpocząć tej inwestycji nie 
wynika ze złej woli czy braku rozeznania w sytuacji ale z ogra-
niczonych środków finansowych.
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Pamięć pozostanie
Po krótkiej i nieoczekiwanej chorobie zmarła p. Henryka 

Żołek, nasza droga Sąsiadka, zwana również „Babcią”.
Miała 72 lata. Niestrudzenie przez 12 lat, począwszy 

od roku 2000, odkąd zamieszkała na osiedlu „Kopernik” 
pielęgnowała swój przydomowy ogródek przy ul. Powstańców 
60 w Ząbkach.

Ten ogródek, za zgodą i aprobatą sąsiadów, rozrósł się 
do całkiem dużych rozmiarów. W ubiegłym roku pani Hen-
ryka została wyróżniona w ramach nagrody otrzymanej przez 
Wspólnotę „Kopernik” za udział w konkursie „Ząbki mias-
tem ogrodów”. Jej przydomowy ogródek budził powszechny 
podziw. Nam - mieszkańcom będzie jej bardzo brakowało.

Żegnaj Droga Sąsiadko, Droga Babciu, będziemy o Tobie 
pamiętać przez długie lata.

Mieszkańcy Wspólnoty „Kopernik”

Z ŻYCIA K.P.R.M. PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY
W sobotę 15 września br. w bazylice archikatedralnej 

pw. Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie 
pożegnaliśmy wspaniałego człowieka i wiel-kiego przyjacie-
la Radia Maryja – Pana prof. dr hab. Józefa Szaniawskiego.

Zawsze walczył o dobro Ojczyzny i patriotyczne 
wychowanie młodzieży. Był dobrym, miłym, dowcipnym a 
zarazem twardym, niezłomnym i nieugiętym człowiekiem 
o jednoznacznych poglądach. Przez swoją nieugiętość ów-
czesne władze PRL skazały prof. J. Szaniawskiego na wiele 
lat więzienia. 

Do końca swoich dni domagał się ujawnienia całej 
prawdy o Katyniu i Smoleńsku. 

Był gorliwym patriotą i wybitnym historykiem. 
Będzie nam wszystkim brakowało tak znamienitej 

osobowości.
Msza św. pogrzebowa, w której uczestniczyli członkowie 

ząbkowskiego Koła Przyjaciół Radia Maryja rozpoczęła się 
o godz. 11:00 z udziałem blisko 40 kapłanów. Eucharystii 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Piotr Jarecki, biskup 
pomocniczy archidiecezji warszawskiej. 

W homilii ksiądz biskup przybliżył osobę tragicznie 
zmarłego profesora na podstawie własnych wspomnień. 
Zaznaczył, iż „szedł on własną drogą, bardzo często przeciwną 
niż trendy współczesnego świata”. Był zawsze blisko drugiego 
człowieka. Prof. J. Szaniawski miał „bardzo silną osobowość 
i nie zrażał się przeciwnościami”. – Nie zamykał się w so-
bie. Niejako tęsknił za drugim człowiekiem. (…) Tęsknił za 
rozmową, za kontaktem z drugim człowiekiem– podkreślił 
hierarcha.  

Po Mszy św. kondukt żałobny udał się na warszawskie 
Powązki, by towarzyszyć w ostatniej drodze zmarłemu profe-
sorowi.

Profesor Józef Szaniawski spoczął na Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach w Alei Profesorskiej.

Nad grobem w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego i oddano salwę 
honorową.

Hołd tragicznie zmarłemu prof. J. Szaniawskiemu oddała 
nie tylko najbliższa rodzina, ale także parlamentarzyści, przed-
stawiciele środowisk patriotycznych, niepodległościowych, 
władze uczelni i licznie przybyli wierni. 

Profesor Józef Szaniawski zginął 4 września br., spadł 
w przepaść schodząc ze Świnicy w kierunku Doliny Pięciu 
Stawów. Miał 68 lat. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

Danuta Filipiak-Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.
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To były niezapomniane doświadczenia
Zbliża się ku końcowi projekt „Ząbki Q profilaktyce 

narkotykowej dzieci i młodzieży” prowadzony przez Stowa-
rzyszenie PRO - Pracownię Rozwoju Osobowości. Dla ro-
dziców to ostatni warsztat umiejętności wychowawczych pt. 
„Czy na pewno wszystko wiesz o swoim dziecku? Jak widzieć, 
słyszeć i reagować na czas”. Dla najmłodszych uczest- 
ników – właśnie dzieci i młodzieży – to ostatnie wyjścia, 
finałowy mecz, wspólne oglądanie filmu i pożegnanie. 

Podstawą pracy pedagogów było głębokie przekonanie, że 
dziecięca radość, entuzjazm i euforia, których silna potrze-
ba głęboko tkwi w młodych ludziach, jest łatwiej dostępna 
i szybciej przyswajalna niż sztuczne wyzwalacze dobrego 
nastroju takie jak narkotyki czy alkohol. Pedagodzy starali 
się wykorzystać jak najwięcej okazji do dobrej zabawy, stąd 
wyjścia na basen, do kina, na kręgle. - Poświęciliśmy całą 
swoją uwagę i czas uczestnikom, proponowaliśmy partnerskie 
relacje, oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, bezpiecz-
nym wyrażaniu siebie i swoich emocji podczas spotkań. W za-
mian dzieci i młodzież chętnie korzystały z każdej nadarzającej 
się okazji do spotkań z nami, a przy okazji uczyły się konstruk-
tywnych sposobów komunikacji – bez przemocy – relacjonuje  
Anna Białek – jedna z pedagogów. Dobrym podsumowaniem 
części projektu dotyczącej pracy z dziećmi będzie zamiesz-
czony niżej fotoreportaż.

Projekt rozpoczął się rozgrywkami w piłkę nożną na Or-
liku w Strefie Kibica i przyniósł wiele piłkarskich emocji. 
Poznawaliśmy się z dziećmi podczas wycieczek rowerowych 
np. na kąpielisko wodne w Zielonce i podczas wspólnych 
posiłków w pizzerii „Biesiadowo” w Ząbkach. 

„Na prośbę dzieci musieliśmy powtórzyć wycieczkę na Górkę 
Szczęśliwicką -  pontony, wózki grawitacyjne, a przede wszyst-
kim place zabaw w Parku cieszyły się niesłabnącym zaintereso-
waniem – opowiada  Julian Damentko. 

Zabawa była też okazją, by zmierzyć się z samym sobą, 
swoimi lękami, słabościami, a najlepiej wychodziło to  na 
ściance wspinaczkowej w szczególnym miejscu, jakim 
jest Ośrodek Profilaktyczno-Wychowawczy „Michael” w 
podziemiach kościoła na Bemowie. Była to też okazja, by 
nauczyć się wytrwałości i odpowiedzialności za innych. Po 
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wejściu nagle znikały wszelkie bariery, nastoletni chłopcy 
razem z ośmiolatkami bawili się w chowanego. Medaliści w 
tenisa stołowego rozgrywali imponujące mecze, a najstarszy 
uczestnik –  nasz siedemnastolatek – jak zawsze – opiekował 
się innymi.

-To naprawdę wyjątkowa postać. Ten młody człowiek był z 
nami zaledwie kilka razy i każde z tych spotkań było wyjątkowe. 
Imponował nie tylko nam dorosłym swoją odpowiedzialnością, 
empatią w stosunku do najmłodszych, lecz również uczest-
nikom swoimi umiejętnościami, serdecznością i niespotykaną 
siłą charakteru. Za jego pomoc i dojrzałą postawę serdecznie 
dziękujemy - Ania i Julian.

 Najwyżej oceniane podczas zabaw były zasady fair play. 

Podczas naszych spotkań staraliśmy się rozbudzać 
ciekawość uczestników, pokazywać im inny punkt widzenia. 
Służyły temu wycieczki do różnych muzeów – poznanie his-
torii w Muzeum Powstania Warszawskiego, szukanie Ząbek 
na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 
poszukiwanie dobrego humoru w Muzeum Karykatury czy 
przybliżenie świata niewidomych na Niewidzialnej Wystawie. 

Ciekawym doświadczeniem dla dzieci było przyglądanie 
się jeździe symulującej jazdę pod wpływem alkoholu w Cen-
trum Nauki Kopernik.

We wrześniu, dzięki uprzejmości Dyrektora Gimnazjum 
nr 1, przygotowaliśmy projekcję filmu „Buntownik z wyboru”. 

Na zakończenie programu w imieniu Stowarzyszenia 
PRO oraz uczestników programu zapraszamy wszystkich na 
finałowy mecz, który odbędzie się 6 października o godz. 
10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

Anna Białek
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WYDARZENIA
Polskie Smaki z Magdą Gessler

VIII Wystawa Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Pol-
skie Smaki 

Tradycyjne wędliny, chleby, ciasta, miody, wyroby mleczarskie, 
przetwory i napoje można było obejrzeć podczas VIII Wystawy 
Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Polskie Smaki – zorgani-
zowanej na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach.

Kilkaset produktów stanowiących polskie dziedzictwo kuli-
narne, wytwarzanych w oparciu o tradycyjne metody i ze składników 
pochodzących z upraw ekologicznych zaprezentowało blisko 
sześćdziesięciu producentów z całego kraju. Większość produktów 
można było degustować. 

Wystawę odwiedziło kilka tysięcy osób, a wśród nich pokaźne 
grono właścicieli hurtowni produktów spożywczych, sklepów i res-
tauracji. Mieli oni doskonałą okazję do nawiązania kontaktów han-
dlowych i wzbogacenia własnej oferty o nowe produkty.

Gościem specjalnym VIII edycji Polskich Smaków było Staros-
two Powiatowe w Wołominie. W powiecie wołomińskim, na terenie 
którego znajduje się Praska Giełda Spożywcza, żywność w oparciu 
o składniki naturalne wytwarza niemało firm. Podczas Polskich 
Smaków zaprezentowali się: piekarnia Mirosława Laski z Jadowa, 
masarnia Jasińskich z Klembowa oraz pasieka Jerzego Rosińskiego 
z Tłuszcza.

Pięćdziesiąt spośród prezentowanych produktów tradycyjnych 
i ekologicznych zostało zgłoszonych przez 28 producentów do ry-
walizacji w konkursie na najlepszy produkt „Polski Smak 2012”. 
Oceniało je jury pod przewodnictwem znanej restauratorki Magdy 
Gessler, z udziałem: prof. Mirosława Słowińskiego ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. Zygmunta Zandera z 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Dariusza Goszczyńskiego – 
z w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krzysztofa Przybyła 
– prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 

Jury wybrało pięć produktów: kiełbasę suchą drobiową pieczoną 
– wyrabianą przez Zakład Mięsny Smak-Górno z Górna; oblaty 
śląskie, czyli okrągłe wafle o różnych smakach – wytwarzane przez 
spółkę Visa Bell z Pszczyny; twaróg tłusty w pergaminie – produ-
kowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Garwolinie; 
masło ze Strzałkowa – wytwarzane przez Spółdzielnię Mleczarską 
Udziałowców w Strzałkowie i mazurski miód akacjowy – produ-
kowany przez  pasiekę Pucer w Barcianach. Wymienione produkty 
otrzymały statuetki „Polski Smak 2012” i nominację do godła pro-
mocyjnego „Teraz Polska”.

Ponadto jury zwróciło szczególną uwagę na dwa produkty. 
Wyróżnienie otrzymały pierogi złociste ze śliwką suską w śliwowicy 
łąckiej i miodzie – wyrabiane przez FPHU Jantop Jan Topór-Orawiec 
z Kościeliska, a nagrodę specjalną – „Kolację z Magdą Gessler” – 
zdobył właściciel Zakładu Mięsnego „Jasiołka” z Dukli za zagrychę 
rzeszowską.

Magda Gessler przygotowała dla publiczności specjalny pokaz 
kulinarny. Pod okiem tej popularnej dyktatorki smaku kucharz res-
tauracji „Na Skrajnej” przygotował kapuśniak, którego następnie 
każdy mógł spróbować. Gawęda kulinarna Magdy Gessler i 
towarzyszącej jej na scenie prezenterki telewizyjnej Katarzyny Dow-
bor przyciągnęła uwagę pokaźnej rzeszy zwiedzających Polskie Sma-
ki.

Obok wystawców produktów tradycyjnych i ekologicznych 
swoje stoiska zaprezentowali: Agencja Rynku Rolnego, Fundacja 
Polskiego  Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz restauracja „Na  
Skrajnej”. Polskim Smakom towarzyszyła też prezentacja usług 
banku BNP Paribas oraz najnowszej oferty samochodów marki 
Ford, Opel i Chevrolet.

W ramach wystawy Polskie Smaki odbyła się również I War-
szawska Giełda Produktu Tradycyjnego – Nabiał, podczas której 
kilkanaście zakładów mleczarskich zaprezentowało swoje nowości 
rynkowe. Obok producentów wzięli w niej udział przedstawiciele 
hurtowni oraz handlu detalicznego – w tym sieci sklepów. Giełda 
przerodziła się w forum spotkań biznesowych pomiędzy handlow-
cami a wytwórcami tradycyjnych produktów mleczarskich.

VIII Wystawa Produktu Tradycyjnego i Ekologicznego Polskie 
Smaki odbyła się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Gośćmi Polskich Smaków byli między innymi: przedstawiciel 
Ministra Rolnictwa Dariusz Goszczyński – zastępca dyrektora de-
partamentu rynków rolnych, przedstawiciel Marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Radosław Rybicki – dyrektor departamentu 
rolnictwa i modernicacji terenów wiejskich, starosta powiatu 
wołomińskiego Piotr Uściński oraz burmistrz miasta Ząbki Robert 
Perkowski.
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Wycieczka wędkarska
W dniach 31 sierpnia - 2 września wędkarze z koła nr 61 w 

Ząbkach wraz z rodzinami uczestniczyli w wycieczce nad Jezio-
ro Lidzbarskie do ośrodka wypoczynkowego ,,Danusia I”. Po 
przyjeździe do ośrodka grupa została zakwaterowana w domkach 
letniskowych. Następnego dnia po śniadaniu zostały rozegrane 
zawody wędkarskie, wzięło w nich udział 46 wędkarzy. Pogoda 
sprzyjała wędkującym, łowiono szczupaki, okonie, leszcze i płocie.

Największego szczupaka (62 cm) złowił Drozdowski Marcin, a Ja-
cek Łach - leszcza o wadze 670 g. Uczestników wycieczki odwiedzili: 
burmistrz Ząbek Robert Perkowski, zastępca burmistrza Artur Mu-
rawski oraz radny Jan Kurowicki.

Goście zwiedzili ośrodek, obejrzeli warunki, w jakich mieszkają 
wędkarze oraz spróbowali swoich sił przy połowie ryb. Po zakończeniu 
zawodów burmistrz Robert Perkowski oraz prezes koła Robert Fa-
bisiak wręczyli nagrody najlepszym zawodnikom i podziękowali 
wszystkim biorącym udział w imprezie. Po wspólnym obiedzie goście 
pożegnali się z wędkarzami i wyjechali. Wieczorem przy ognisku 
wszyscy bardzo dobrze się bawili, piekli kiełbaski, zajadali się smacz-
nym bigosem oraz przygotowanym przez gospodarzy ośrodka wiej-
skim smalcem i ogórkami. Kolejna wycieczka organizowana przez 
koło 61 z Ząbek przeszła do historii. Uczestnicy bardzo miło i akty-
wnie spędzili tę wrześniową sobotę i niedzielę. Warto wspomnieć, że 
było to możliwe dzięki dotacji otrzymanej od miasta. Wszyscy uczest-
nicy deklarowali swój udział w następnych wycieczkach.

Więcej informacji oraz zdjęć na stronie koła www.kolowedkar-
skie.pl 

Zarząd Koła PZW 61 Ząbki 

“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

tel. 509 – 136 – 967
      888 - 424 - 715
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Kolejno rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, potem 
gimnazjaliści i absolwenci a na koniec „maluchy” pod opieką 
swoich rodziców. Zwieńczeniem imprezy już po raz drugi była 
sztafeta rodzinna. 

Tradycyjnie te właśnie biegi wzbudziły najwięcej emocji, 
zarówno wśród uczestników, jak i kibiców.

Pierwsza szóstka uczestników każdego biegu została ob-
darowana nagrodami rzeczowymi, a wszyscy zawodnicy mogli 
spróbować szczęścia w loterii fantowej, gdzie każdy los był pełny. 

Oprócz tego każdy uczestnik biegu po jego ukończeni 
otrzymywał soczek i batonik, a po krótkim odpoczynku mógł 
delektować się pysznymi ciastkami i herbatką z cytrynką.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, któ-
rzy w bezinteresowny sposób włączyli się w organizację i prze-

bieg tej imprezy. Nauczycielom, pracownikom i uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 2 na czele z Panią Dyrektor Ireną Małyszczuk.

Serdecznie dziękujemy za bezcenne wsparcie Piekarni „Os-
kroba”, Panu Bartłomiejowi Raszplewiczowi z „Telepizzy” 
przy ul. Orlej, Pani Agnieszce Jarosińskiej z Aga-fitness Akade-
mia Ruchu i naszemu wieloletniemu „Przyjacielowi” Praskiej 
Giełdzie Spożywczej, która nas wspiera od początku swojego 
istnienia.

Jesteście dowodem na istnienie ludzi,  na których można 
polegać i którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży naszego 
miasta.

Dzięki Państwa dobrej woli mogliśmy wspólnie zrealizować 
tą  wartościową inicjatywę, w którą z roku na rok dają się 
wciągać również coraz liczniejsze rzesze dorosłych.  

Dziękujemy!
Dagmara Dobosz 

nauczyciel w-f SP2

Dokończenie ze strony nr 1 
XXI Jesienne Biegi Przełajowe

Wyniki:
Szkoła Podstawowa
Klasy III
Dziewczęta:
I miejsce – Nikola Kujawa SP2
II miejsce – Patrycja Banaszak SP2
III miejsce – Kamila Mil SP1
IV miejsce – Monika Wileńska SP3
V miejsce – Dominika Węgrzynek SP2
VI miejsce – Sandra Potocka SP2
Chłopcy:
I miejsce – Jarosław Rozbicki SP2
II miejsce – Dominik Pruszyński SP3
III miejsce – Leonard Stefański SP2
IV miejsce – Rafał Mazurczak SP1
V miejsce – Łukasz Misiorski SP1
VI miejsce – Krystian Teodorczyk SP2
Klasy IV
Dziewczęta:
I miejsce – Martyna Szymańska SP2
II miejsce – Martyna Izdebska SP1
III miejsce – Adrianna Piekart SP1
IV miejsce – Żaneta Baranowska SP2
V miejsce – Aleksandra Posłajkon SP2
VI miejsce – Ania Murawska SP3
Chłopcy:
I miejsce – Jakub Niewczas SP2
II miejsce – Hubert Manowski SP1
III miejsce – Szymon Sadowski SP2
IV miejsce – Mateusz Plewka SP2
V miejsce – Damian Surała SP2
VI miejsce – Michał Mazurkiewicz SP2
Klasy V
Dziewczęta:
I miejsce – Klaudia Burs Sz. Kat.
II miejsce – Katarzyna Kowalczyk SP2
III miejsce – Alicja Jachimczyk SP2
IV miejsce – Julia Żelazowska SP2
V miejsce – Katarzyna Gombarczyk SP3 (kl 
IV)
VI miejsce – Weronika Orłowska SP2
Chłopcy:
I miejsce – Janek Stolarski SP2

II miejsce - Jakub Paciorek SP1
III miejsce – Janek Kosior SP2
IV miejsce – Dawid Wojtkowski SP2
V miejsce – Karol Baranowski SP2
VI miejsce – Bartek Dominiak SP1
Klasy VI 
Dziewczęta:
I miejsce – Martyna Posłanko SP2
II miejsce - Gabriela Rzymowska SP3
III miejsce – Diana Ustasz SP3
IV miejsce – Oliwia Szatybałko SP2
V miejsce – Łucja Mysiorska SP1
VI miejsce – Natalia Tomaszewska SP1
Chłopcy:
I miejsce – Rafał Kossowski SP2
II miejsce – Jędrek Węgrzynek SP2
III miejsce – Sebastian Jabłoński SP2
IV miejsce – Igor Czerski SP2
V miejsce – Wiktor Ciok SP3
VI miejsce – Szymon Naklicki SP2

Gimnazjum
Klasy I i II
Dziewczęta:
I miejsce – Kinga Zarembek Gm2
II miejsce – Sandra Brzezińska Gm2
III miejsce – Alicja Mazur Gm 1
IV miejsce – Paulina Raczek Gm 2
V miejsce – Paulina Koc Gm1
VI miejsce – Zosia Andrzejewska Gm Kat.
Chłopcy:
I miejsce – Norbert JaworuckiGm 2
Ziemowit Nizioł Gm2
Mateusz Ryciuk Gm2
IV miejsce – Kacper Kamiński Gm2
V miejsce – Kacper Kozon Gm2
VI miejsce – Patryk Jóźwik Gm2
Klasy III i Absolwenci
Dziewczęta:
I miejsce – Ela Grabowska Gm2
więcej nikt nie wystartował
Chłopcy:
I miejsce – Kacper Piekarz Abs.

II miejsce – Mateusz Dąbrowski Abs.
III miejsce – Jarosław Szczepaniuk Abs.
IV miejsce – Mateusz Kozyra Abs.
V miejsce – Bartłomiej Piekarz Abs.
VI miejsce – Grzegorz Siwek Abs.

Bieg rodzinny (maluch+ opiekun)
Mamy:
I miejsce – Karolina Gombarczyk z mamą 
Lucyną
II miejsce – Daniel Jakubowski z mamą Ireną
III miejsce – Olga Wierzbowska z mamą 
Marzeną
IV miejsce – Rafał Wyszomierski z mamą 
Iwoną
V miejsce – Amelia Jaczewska z mamą Sylwią
VI miejsce – Kuba i Ania Kietlińscy z mamą 
Anetą
Tatusiowie:
I miejsce – Adam Stolarski z tatą Sławomirem
II miejsce – Norbert Wasiłowski z tatą Mar-
iuszem
III miejsce – Hubert Manowski z kuzynem 
Dimą
IV miejsce – Rafał Mazurczak z tatą 
Stanisławem
V miejsce – Filip Piekarz z bratem 
Bartłomiejem
VI miejsce – Blanka Piekarz z bratem 
Błażejem

Sztafeta rodzinna
I miejsce – rodzina Rączków (Julia, Elżbieta, 
Paweł)
II miejsce – rodzina Stolarskich (Adam, 
Janek, Sławomir)
III miejsce – rodzina Szatybełków (Oliwia, 
Kacper, Anna)
IV miejsce – rodzina Wasiłowskich (Ala, 
Mateusz, Mariusz)
V miejsce – rodzina Węgrzynków (Jędrek, 
Katarzyna, Robert)
VI miejsce – rodzina Zawistowskich (Ola, 
Gabrysia, Dorota)
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Lekka zadyszka Dolcanu?
Wrzesień dla piłkarzy Dolcanu rozpoczął  się wyśmienicie. 

Gładkie zwycięstwo na swoim boisku z faworyzowaną 
Cracovią rozbudziło wśród kibiców wielki apetyt na więcej 
podobnych spotkań. Sympatyków ząbkowskiej piłki spotkał 
jednak niemały zawód. Piłkarze ze Słowackiego w kolejnych 4 
meczach zdobyli bowiem zaledwie 1 punkt. Co ciekawe, udało 
się go wywalczyć z najsilniejszym z dotychczasowych rywali 

– wiceliderem Zawiszą Bydgoszcz (niewiele brakowało, aby 
Dolcan zdobył na wyjeździe nawet komplet punktów).

Ostatnie z wrześniowych spotkań zapowiada się jeszcze 
bardziej emocjonująco. Piłkarze wybierają się bowiem do 
Świnoujścia, by podjąć miejscową Flotę, aktualnego lidera 
tabeli, rewelację rundy jesiennej. Ostatnie sezony pokazują, 
że piłkarze Dolcanu, paradoksalnie, lepiej sobie radzą z naj-
lepszymi drużynami niż z tymi, teoretycznie słabszymi. Przed 
meczem z Flotą trzeba być więc dobrej myśli.

red.

Co przed nami? 
(mecze IX/X –X2012)
Kolejka 10;  29-30 września  
Flota Świnoujście  - Dolcan Ząbki  
29 września, 16:00 

Kolejka 11; 6-7 października  
Dolcan Ząbki  - Polonia Bytom  
7 października, 12:15 

Kolejka 12; 13-14 października  
Sandecja Nowy Sącz  - Dolcan Ząbki  
13 października, 19:00 

Kolejka 13; 20-21 października  
Dolcan Ząbki  - GKS Tychy  
20 października, 14:30 

Kolejka 14; 27-28 października  
Miedź Legnica  - Dolcan Ząbki  
27 października, 14:00 

Co za nami? (mecze we IX 2012)
Kolejka 5; 1-2 września  
Dolcan Ząbki  3-1  Cracovia  2 września, 12:15 (1000) 
Dariusz Zjawiński 28, Patryk Koziara 35, Mateusz Piątkowski 65 - 
Mateusz Żytko 45 (k) 

Kolejka 6; 8-9 września  
Bogdanka Łęczna  2-1  Dolcan Ząbki 8 września, 16:00 (1000) 
Toshikazu Irie 5, Sebastian Szałachowski 20 - Dariusz Zjawiński 30 

Kolejka 7; 15-16 września  
Dolcan Ząbki  1-4  Kolejarz Stróże  15 września, 16:00 (500) 
Maciej Tataj 35 - Maciej Kowalczyk 50 (k), 54, 60, Kamil Nitkiewicz 53 

Kolejka 8; 19 września  
Zawisza Bydgoszcz  1-1  Dolcan Ząbki  19 września, 18:00 (4000) 
Daniel Mąka 90 - Mateusz Piątkowski 52 

Kolejka 9;- 22-23 września  
Dolcan Ząbki  0-1  Termalica Bruk-Bet Nieciecza  23 września, 16:00 (500) 
Dariusz Pawlusiński 73 

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki

1. Flota Świnoujście 9 25 8 1 0 14-2 5 0 0 8-1

2. Zawisza Bydgoszcz 9 21 6 3 0 21-3 2 2 0 7-1

3. Termalica Bruk-
Bet Nieciecza 8 18 6 0 2 13-5 1 0 2 2-3

4. Cracovia 9 17 5 2 2 14-10 4 0 0 8-2

5. GKS Tychy 9 15 4 3 2 9-8 2 2 1 4-5

6. Miedź Legnica 9 15 5 0 4 14-11 3 0 2 8-6

7. Arka Gdynia 8 13 4 1 3 9-4 3 0 2 7-2

8. Kolejarz Stróże 9 13 3 4 2 13-14 2 2 0 7-5

9. Olimpia Grudziądz 9 13 4 1 4 13-11 3 1 0 9-3

10. Warta Poznań 9 12 3 3 3 16-14 1 2 0 8-4

11. Sandecja Nowy Sącz 9 12 4 0 5 10-18 2 0 3 7-12

12. Bogdanka Łęczna 9 11 3 2 4 11-14 3 0 1 8-5

13. Dolcan Ząbki 9 10 2 4 3 11-13 1 1 2 5-7

14. GKS Katowice 9 8 2 2 5 12-15 2 2 2 10-8

15. Stomil Olsztyn 9 6 1 3 5 8-16 0 2 3 4-12

16. Łódzki KS 9 6 1 3 5 9-17 0 2 2 2-6

17. Okocimski KS Brzesko 9 5 1 2 6 9-19 0 2 3 4-9

18. Polonia Bytom 9 2 0 2 7 5-17 0 0 5 2-10

Razem DomTabela po 9 kolejkach



co słychać www.zabki.plSPORT

14

Nasi najlepsi na Mazowszu
16 września, w Szydłowcu odbył się finał wojewódz-

twa mazowieckiego ogólnopolskiego projektu piłki nożnej 
„szóstek” amatorów „Orlik Polska – Ogólnopolska Liga 
Mistrzów Orlika” w kategorii 35+.

Zwycięzcą pierwszego etapu rozgrywek na szczeblu regio-
nalnym, który odbył się w czerwcu na ząbkowskim „Orliku” 
była drużyna M.O.S.iR. Ząbki. W rozgrywkach tych mogli 
wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 35 rok życia i w ostat-
nim roku nie byli zgłoszeni do rozgrywek prowadzonych przez 
PZPN lub okręgowe związki piłki nożnej. W bardzo dobrze zor-
ganizowanym przez władze Szydłowca turnieju wyśmienicie 
spisali się ząbkowscy zawodnicy. W pierwszym meczu spot-
kali się z drużyną OVB Oldoys z Żuromina. Po zaciętym po-
jedynku nasi zawodnicy pokonali rywali 3:1. W kolejnym 
spotkaniu zespół MOSiR Ząbki zmierzył się z drużyną Old 
Stars z Milanówka, która w pierwszym spotkaniu rozgromiła 
aż 7:0 miejscowych Oldbojów Szydłowiec. Po ciężkim boju, 
w którym losy końcowego wyniku spotkania ważyły się do 
ostatniej minuty odnieśliśmy drugie zwycięstwo. Tym razem 
pokonując zespół z Milanówka 2:1. Wyniki pozostałych mecz-
ów sprawiły, że już po tym spotkaniu stało się jasne, że za-
wodnicy MOSiR Ząbki zostali triumfatorami tego turnieju. 
Rozprężenie widać było w ostatnim spotkaniu, kiedy przyszło 
stanąć do rywalizacji z Oldbojami z Szydłowca. Do przerwy 
nasz zespół przegrywał 0:2. Potrafił się jednak zmobilizować i 
wygrać to spotkanie 3:2, zdobywając komplet 3 zwycięstw. Na 
zakończenie turnieju organizatorzy pucharami, dyplomami i 
medalami nagrodzili pierwsze trzy zespoły oraz wyróżnili in-

dywidualnie najlepszego bramkarza i zawodnika turnieju. Naj- 
lepszym bramkarzem turnieju został wybrany zawodnik MO-
SiR Ząbki – Wojciech Gut, na co dzień wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Ząbki. Kolejnym etapem rozgrywek będzie Finał 
Ogólnopolski, który odbędzie się w dniach 29-30.09.2012 r. w 
Chełmcu (województwo mazowieckie). Trzymamy kciuki za 
naszych zawodników i życzymy powodzenia i tytułu Mistrza 
Polski w projekcie „Orlik Polska”. 

Wynik turnieju: 
Szydłowiec – Milanówek 0:7 
Ząbki – Żuromin 3:1 (bramki: Adam Roguski, Jacek 
Romańczuk, Artur Trusiak) 
Szydłowiec – Żuromin 3:9 
Milanówek – Ząbki 1:2 (bramki: Jacek Romańczuk – 2) 
Szydłowiec – Ząbki 2:3 (bramki: Roman Grula, Artur Tru-
siak, Adam Roguski) 
Milanówek – Żuromin 2:1 

Końcowa tabela: 
1. M.O.S.iR. Ząbki            3 9 8-4       
2. Old Stars Milanówek      3 6 10-3 
3. OVB Oldboys Żuromin   3 3 11-8 
4. Oldboje Szydłowiec        3 0 5-18 

Skład M.O.S.iR. Ząbki: Wojciech Gut – Dariusz Rogus-
ki, Adam Roguski, Zdzisław Kostro, Grzegorz Kąca, Jacek 
Romańczuk, Jacek Zieliński, Artur Jędrzejewski, Roman Gru-
la, Artur Trusiak 
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OGŁOSZENIA
Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o 

ogłoszeniu dotyczącym drugiego przetar-
gu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudow-
anej, 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. Kaszub-
skiej, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00117955/4.
Przetarg odbędzie się dnia 08.10.2012 r. (poniedziałek) o godz. 

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

do dnia 4 października 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. 
III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się 
data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 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 Mazowiec-kie, 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 pierwszych przetargów 
ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości lokalowych znajdujących się 
w budynku przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.

1. Lokal użytkowy nr 70, o powierz- 
chni użytkowej 142,30 m2, objęty księgą wieczystą nr 
WA1W/00065523/7 oraz lokal użytkowy nr 71, o powierz- 
chni użytkowej 42,40m2, objęty księgą wieczystą nr 
WA1W/00065524/4. W/w lokale stanowią funkcjonalną całość 
gospodarczą.
Cena wywoławcza  – 1 353 000 zł brutto.
Wadium – 110 000 zł; termin wpłaty wadium – 31.10.12012r.
Data i godzina przetargu – 06.11.2012r., godz. 12.00.
2. Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 

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

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

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

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

KOMUNIKAT W SPRAWIE 
PRZYDROŻNYCH REKLAM

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

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

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

Konkurs
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na 

nazwę Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Ząbkach.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych, 
które w dniach 01.10.2012-

16.10.2012 r. do godz. 00.00 prześlą propozycję nazwy: 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@poradniazabki.
pl, z dopiskiem w tytule Konkurs na nazwę lub złożą lis-
townie, osobiście w Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Ząbkach ul Piłsudskiego 111/1, 05-091 Ząbki 
z dopiskiem „Konkurs na nazwę”.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę do wyboru: 
1. Karnet na dowolne zajęcia grupowe (dla dzieci lub 

dorosłych) w Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicz- 
nej w Ząbkach o wartości 500 zł.

2. Zniżka 40% na wybraną wizytę u specjalisty.
Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozloso-

wane nagrody pocieszenia: 
1.Karnet na dowolne zajęcia grupowe (dla dzieci lub 

dorosłych) w Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicz- 
nej w Ząbkach o wartości 100zł

2.Nagroda rzeczowa - niespodzianka
Wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 30.10.2012 r. 

na stronie internetowej Prywatnej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ząbkach – www.poradnia.zabki.pl oraz w 
bezpłatnej gazecie „Co słychać?”. 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Poradni 
www.poradniazabki.pl w zakładce Konkurs.
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