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grudnia, o godz. 17.00, burmistrz 
Ząbek Robert Perkowski wraz z za-

stępcą Arturem Murawskim oraz dyrektor SP 
nr 2 Ireną Małyszczuk oficjalnie otworzyli lo-
dowisko, czym zainaugurowali „białe szaleń-
stwo” dla wszystkich mieszkańców. Po chwili 
na tafli pojawili się pierwsi amatorzy jazdy na 
łyżwach.

Lodowisko ma 510 m2, a koszt inwesty-
cji wyniósł prawie 382 tys. zł, z czego niemal 
połowę (171 tys. zł) stanowi pozyskana przez 
Urząd Miasta bezzwrotna dotacja z Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

„Biały Orlik” będzie czynny codziennie 
od godziny 9.30 do 20.00 z uwzględnieniem 
przerw technicznych w godzinach od 13.00 

Pierwsze w Ząbkach 
sztuczne lodowisko już otwarte!

Na ten dzień z niecierpliwością czekali wszyscy miłośnicy jazdy na łyż-
wach. Lodowisko, w ramach pilotażowego programu składanych lodowisk 
sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” zlokalizowane jest przy 
Szkole Podstawowej nr 2.

do 14.15, od 16.30 do 17.00 oraz w zależno-
ści od potrzeb wynikających z właściwej eks-
ploatacji tafli.

Korzystanie z lodowiska jest bezpłat-
ne, natomiast osoby nie posiadające łyżew 
i kasków ochronnych będą mogły skorzystać 
za opłatą z wypożyczalni, która znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

Przed korzystaniem z „Białego Orlika” 
prosimy o zapoznanie się z regulaminem 
umieszczonym na stronie internetowej Urzę-
du Miasta oraz Szkoły Podstawowej nr 2.

Życzymy wspaniałej zabawy!
Joanna Wysocka

28

PRG
USŁUGI 

GEODEZYJNE
l  TYCZENIA 
l  PODZIAŁY

l  MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

l  INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl

www.prg1.waw.pl



CO SŁYCHAĆ

2

www.zabki.plZ A P O W I E D Z I

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

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak

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

piątki: godz.: 8.00-10.00

                                    
                              

                                        ZAPRASZA NA  
 

 
ZAJĘCIA 

FITNESS 
o r a z  

G I M N A S T Y K Ę  D L A  S E N I O R Ó W  
 

O d   0 2   S T Y C Z N I A 2 0 1 3  r .  

1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 -  T B C  
1 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 -  F i t n e s s ( r ó ż n e  f o r m y )  

1 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 -  A T B +  S t r e t c h i n g  

1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0 -  G i m n a s t y k a  d l a  s e n i o r ó w  
1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 -  D a n c e  A e r o b i k  
1 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 -  F i t n e s s (  r ó ż n e  f o r m y )  

1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 -  P i l a t e s  

Ceny karnetów: 
Zajęcia 1 raz w tygodniu – 

 50 złotych, 
Zajęcia 2 raz w tygodniu–  

90 złotych, 

Open (wszystkie zajęcia)- 
130 złotych.          

Osoby po 55 roku życia 
zniżki! 

Zapisy i więcej informacji  

pod numerem telefonu 

(22)6741164 wew. 101 lub 

mailem: 

 biuro@mosir-zabki.pl 
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Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na otwarcie wystawy

„Tworzenie jest sztuką”
Anny Szymczyk

Ewy Borowskiej - Kurpeta
Artura Szydlika

oraz koncert muzyki rozrywkowej 
na skrzypce 

i instrumenty perkusyjne
w wyk. Kai Kulinicz 

i Tomasza Walczaka

19.01.2013, godz. 17:00
Sala MOK przy ul. Słowackiego 21 

(trybuna sportowa)

Zaprasza na
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
„Aktywnie przez proces starzenia się”

Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ząbkach, ul. Sło-
wackiego 21 
Czas:  22.01.2013r. (wtorek) 
Godzina: 10:00 - 12.30
Prowadzące: Emilia Demich

Uczestnictwo jest 
bezpłatne

Harmonogram zajęć 
10:00 – 10:30 Gimnastyka ogólnorozwojowa
10:30 – 11:00 Reha Fit
11:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 Taniec
12:00- 12:30  Podsumowanie spotkania (kawa, herbata)
Program: Program zajęć ruchowych i wykładu dotyczy profi-
laktyki w procesie starzenia się.
A/ Zajęcia praktyczne obejmują gimnastykę ogólnorozwojową, 

jak i rehabilitację ruchową wzbogaconą różnorodnymi for-
mami fitness. 

B/ Wykład prezentuje 
	Promowanie zdrowego stylu życia wśród osób starszych.
	Aktywność ruchowa, jako prewencja pierwotna i wtórna 

wielu chorób internistycznych  i ortopedycznych.
	Zachowanie dobrego stanu zdrowia i spowolnienie proce-

sów starzenia się.
	Adaptacja do aktywności fizycznej osób starszych wpły-

wająca na zwiększenie ich zdolności funkcjonalnych.
	Pobudzenie pozytywnej energii dbania dobry stan duszy 

i ciała.
Cele spotkania: Zajęcia i wykład to propozycja nie tylko dla 
aktywnych ruchowo osób starszych, ale także dla tych, któ-
rzy chcą właśnie zrobić coś dla siebie, ale nie mają jeszcze 

pomysłu na zdrowe 
spędzenie czasu. 
Każda początkująca 
czy zaawansowana 
ruchowo osoba znaj-
dzie coś dla siebie. 
Organizatorzy starają 
się promować zdro-
wy styl życia przez 
aktywność ruchową, 

wzmacniając ją dodatkowo o bogactwo żywej zabawy, ciekawe 
formy, a przede wszystkim o uśmiech i zadowolenie. 

ZAPISY NA ZAJĘCIA TEL. 22 674-11-64 wew. 101
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Zmiany 
w Bibliotece

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna informuje, że od 1 
stycznia 2013 r. nastąpiła 
zmiana Regulaminu Korzysta-
nia z Materiałów i Usług Bi-
blioteki. 
Najważniejsze zmiany:
- zwiększenie ilości wypożycza-

nych książek z 3 do 5 sztuk.
- opłata za niezwrócone w termi-

nie książki 5 groszy dziennie od 
każdej wypożyczonej książki

Książki zaległe z 2012 r. 
i wcześniejsze będą liczone według 
starego regulaminu, czyli 1 zł za 
miesiąc. Każdy użytkownik Biblio-
teki wraz z pierwszą wizytą w Bi-
bliotece zostanie poinformowany 
o zmianie regulaminu. 

Prosimy wszystkich, którzy 
mają jeszcze w domach niezwróco-
ne książki z 2012 r i wcześniejsze 
o ich niezwłoczny zwrot do Bibliote-
ki. Pełny tekst nowego regulaminu 
będzie umieszczony na stronie Bi-
blioteki, na blogu oraz na miejscu, 
w placówce.

Dorota Kaźmierska
Dyrektor MBP w Ząbkach 

Zima w Mieście 2013
z Miejskim Ośrodkiem Kultury 

w Ząbkach
28.01.2013 29.01.2013 30.01.2013 31.01.2013 01.02.2013

godz. 900-1600 godz. 900-1600 godz. 900-1600 godz. 900-1800 godz. 900-1600

• Park Wod-
ny „Warsza-
wianka”

• Obiad
• Projekcja 

filmu

• Centrum 
Nauki „Ko-
pernik”

• Obiad
• Zajęcia ar-

tystyczne

• Park Wod-
ny „War-
szawianka”

• Obiad
• Projekcja 

filmu

• Farma Iluzji
• Gorący po-

siłek (grill)

• Park Wod-
ny „Warsza-
wianka”

• Obiad
• Zajęcia ar-

tystyczne

Koszt uczestnictwa - 110 zł / osoba
Wyjazdy i powroty - parking przy filii Ośrodka Kultury, 

ul. Słowackiego 21.
Informacje, opłaty i zapisy: 

Sekretariat MOK, ul. Słowackiego 10 w godz. 1000-1700.
UWAGA!!!
Zapisy na „Zimę w mieście” tylko po pisemnym wyrażeniu 
zgody przez rodzica / prawnego opiekuna w sekretariacie 
MOK.

TPZ zaprasza
C h c i a ł b y ś 

nawiązać nowe 
znajomości? Zo-
stać wolontariu-
szem? Włączyć 
się w społecz-

ne życie miasta czy zdobyć nowe 
umiejętności? Przyjdź, zobacz, po-
rozmawiaj! Czekamy na Ciebie w 
czwartek, 24 stycznia, o godzinie 
19.00 w Trybunie Miejskiej (ul. Sło-
wackiego 21).

Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w 

Ząbkach
poszukuje

nauczyciela historii i wiedzy 
o społeczeństwie

w pełnym wymiarze pracy 
na drugi semestr 

roku szkolnego 2012/2013.
Osoby zainteresowane 

proszone są o przesłanie 
listu motywacyjnego i cv na 

e-maila gimnazjum2zabki@vp.pl.

CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323
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Sprostowanie
Uprzejmie informuję, że w poprzednim numerze 

gazety „Co słychać?” (Nr 24 (285)) pojawiła się in-
formacja, że w czasie obchodów 85-lecia działalno-
ści klubu sportowego w Ząbkach statuetki otrzymali 
m.in. „Jerzy Szczęsny- prezes MKS Dolcan Ząbki, 
Sławomir Doliński- dyrektor generalny MKS Dolcan 
Ząbki”. Powyższa informacja powinna brzmieć: Je-
rzy Szczęsny-  członek zarządu MKS „DOLCAN” 
Ząbki, Sławomir Doliński- członek zarządu MKS 
„DOLCAN” Ząbki.

Za powstałą nieścisłość jako autorka tekstu prze-
praszam. Joanna Wysocka

Znaleziono 
beżową suczkę

 W dniu 15 stycznia (we wtorek) 
na stacji PKP w Ząbkach znaleziono 
średniej wielkości, młodą, beżową 
suczkę w brązowej obroży. 

Obecnie piesek przebywa w schroni-
sku w Klembowie, gdzie czeka na swo-
jego pana lub nowego właściciela.
Kontakt do schroniska: 504 649 287
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Laureat konkursu 
historycznego
dniu 29 listopada chętni uczniowie klas IV 
–VI  Szkoły Podstawowej Nr 3 brali udział 

w ogólnopolskim konkursie historycznym „Klio 2012” 
– Polskie Symbole Narodowe. Celem konkursu była  
popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat hi-
storii polskich symboli narodowych, kultywowanie 
szacunku i kształtowanie właściwej postawy dla 
najważniejszych symboli oraz postawy patriotyzmu 
i poczucia jedności narodowej. Uczniowie wypełniali 
test wiedzy składający się z 40 pytań zamkniętych 

j e d n o k r o t n e g o 
wyboru i 1 pyta-
nia otwartego. 
Z dumą możemy 
napisać, iż uczeń 
naszej szkoły  
Oskar Szafarowicz 
zdobył I miejsce 
w województwie 
m a z o w i e c k i m , 
co jest niebywa-
łym osiągnięciem. 
Pozostali ucznio-

wie otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy zwycięz-
cy i  wszystkim wyróżnionym uczniom, wiemy, że 
fascynujący świat polskich symboli przyczynił  się 
do urozmaicenia zajęć koła historycznego i posze-
rzenia wiedzy. W drugim semestrze będziemy także 
próbować swoich sił w konkursie mitologicznym.

W N

KOMUNIKAT
Nowe numery kont bankowych UM Ząbki

W związku  z podpisaniem umowy  na obsługę  bankową  
ze Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wo-
łominie od dnia 25 stycznia 2013 r. będą obowiązywały 
nowe rachunki bankowe:

Rachunek podstawowy
45 8006 0000 0013 0462 2000 0019

Wadia
61 8006 0000 0013 0462 2000 0022

Udostępnienie danych osobowych
18 8006 0000 0013 0462 2000 0020

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

Bezpłatne szkolenia 
dla osób po 50-tce 

adszedł Nowy 2013 Rok a wraz z nim czas noworocz-
nych postanowień. Przy obecnym rynku pracy rozwój 

zawodowy i podnoszenie własnych kwalifikacji stają się z roku 
na rok coraz ważniejsze. 

Z myślą o pomocy w zwiększeniu Państwa kompetencji, 
przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatne szkolenia z podsta-
wowej i zaawansowanej obsługi komputera w ramach projektu 
„Kompetentny pracownik biurowy”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+, zatrudnio-
nych w firmach lub prowadzących działalność gospodarczą 
w województwie mazowieckim.
Zapraszamy Państwa na szkolenia z zakresu:
- obsługi komputera: szkolenie z wybranego programu kom-

puterowego ( Word, Excel, Power Point) lub certyfikowane 
szkolenie z zakresu ECDL start (europejskie komputerowe 
prawo jazdy)

- podnoszące twarde kompetencje biurowe: Zagadnienia 
prawne w biurze, Koszty w biurze, PR w biurze

- podnoszące miękkie kompetencje biurowe: Zarządzanie 
stresem, Zarządzanie czasem, Autoprezentacja.

Ile to kosztuje? 
Koszty szkoleń pokrywane są z funduszy unijnych oraz z bu-
dżetu państwa, więc uczestnik korzysta ze szkoleń bezpłatnie.
Gdzie? 
Wszystkie szkolenia będą odbywały się w Warszawie, w do-
brze skomunikowanych lokalizacjach, w centrum miasta.
Informacje?
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat projek-
tu, proszę wysłać maila na adres: biuro@meritum-c,.com.pl, 
lub zadzwonić: Beata Stępniak-Furkałowska - tel. 608302988.
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Wymiana oświetlenia ulicznego 
w Ząbkach

od koniec grudnia ubiegłego 
roku można było zauważyć ol-

brzymią zmianę na kilku głównych uli-
cach w Ząbkach. Ulice: Piłsudskiego, 

3-go Maja i Batorego zabłysły nowym blaskiem. Dzięki otrzymane-
mu dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało wymie-
nionych 116 lamp starego typu źródła oświetlenia na nowoczesne 
energooszczędne oświetlenie ledowe. 

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie wyniosło 50% kosztów zadania. 

Dokonana zmiana niesie nie tylko za sobą korzyści wizualnych i poprawia 
estetykę miasta, ale przede wszystkim z punktu widzenia ekologicznego jest 
pozytywna. Istniejące do tej pory oświetlenie starego typu pobierało dużo mocy 
i z punktu widzenia ekologicznego, jak i ekonomicznego było nieefektywne. 

Wymiana oświetlenia objęła swoim zakresem te ulice, które stanowią ści-
słe centrum miasta o dużym natężeniu ruchu drogowego, zarówno pieszego, 

jak i kołowego. Ulica Batorego 
wraz z ul. 3-go Maja oraz ul. Pił-
sudskiego z ul. Batorego stano-
wią ważny ciąg komunikacyjny 
łączący drogę wojewódzką nr  629 
z drogą wojewódzką nr 634. To 
przy tych ulicach mieszczą się 2 
szkoły podstawowe -  Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 i  Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 oraz Gimnazjum Publicz-
ne Nr 2, a w niedalekiej odległości 
od ul. Piłsudskiego znajduje się 
również Gimnazjum Publiczne nr 
1. Zapewnienie odpowiedniego 
oświetlenia jest niezbędne dla za-

chowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich korzystają-
cych z ciągów komunikacyjnych w obrębie wymienionych ulic.

Zastosowane uliczne oświetlenie ledowe pozwoli w znacznym stopniu 
obniżyć zużycie energii elektrycznej oraz kosztów na nią ponoszonych przez 
miasto. Technologia LED odznacza się w dodatku odpowiednim natężeniem 
światła.

Ulice: Piłsudskiego, 3-go Maja i Batorego to kolejne drogi w naszym mie-
ście oświetlane lampami ledowymi. 

Rafał Balcerowski

Dofinansowanie 
do usunięcia 

azbestu
ając na uwadze ochronę 
środowiska naturalne-

go oraz zdrowie mieszkańców, 
Burmistrz Miasta Ząbki infor-
muje, iż w 2013 r. Miasto Ząbki 
będzie się ubiegać o uzyskanie 
dotacji z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na dofinansowanie działań 
z zakresu usuwania i unieszko-
dliwiania azbestu. 

W związku z powyższym nie-
zbędne jest określenie ilości wyrobów 
zawierających azbest planowanych 
do usunięcia w br. Zatem informuje-
my, że osoby fizyczne nieprowadzą-
ce działalności gospodarczej, zamie-
rzające usunąć wyroby zawierają-
ce azbest w 2013 r., mogą składać 
w Urzędzie Miasta Ząbki wnioski wraz 
z załącznikami o udzielenie dotacji 
na dofinansowanie demontażu, od-
bioru i utylizacji odpadów niebez-
piecznych zawierających azbest do 
dnia 25 lutego 2013 roku. Wnioski 
są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki 
i na stronie internetowej www.zabki.pl 
w zakładce ochrona środowiska. 

Ponadto informujemy, że kosz-
ty ewentualnych prac remontowych 
przygotowujących do położenia no-
wego pokrycia dachowego oraz za-
kup i położenie nowego pokrycia da-
chowego nie będą dofinansowywane, 
wobec czego ponosi je właściciel nie-
ruchomości. 

UM Ząbki

P
M

ul. Malczewskiego 6, Ząbki
Tel.: 881 200 928

Wysoka jakość usług, 
atrakcyjne ceny.

Aktualne promocje na: 
www.eldent-zabki.pl*

Serdecznie zapraszamy!
* - cennik wszystkich 

usług na stronie
  - możliwość zapisu na 

wizytę przez www

Gabinet Stomatologiczny 
Eldent

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790
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Do worków na plastiki (żółte 
worki) wrzucamy:
- opakowania po płynach i napojach 

typu PET-y (z wyjątkiem kartoni-
ków po mleku i napojach),

- opakowania po chemii gospodar-
czej,

- folie, reklamówki i woreczki folio-
we.

Do worków na papier (nie-
bieskie worki) wrzucamy:
- gazety, książki, zeszyty,
- katalogi, prospekty, foldery,
- torby i worki papierowe,
- tekturę i kartony oraz opakowania 

wykonane z tych materiałów 
(z wyjątkiem segregatorów 
zawierających plastik i metal oraz 
kartoników po mleku i napojach).

Do worków na szkło (zielone 
worki) wrzucamy:
- opakowania szklane bezbarwne 

i kolorowe (butelki i słoiki) wolne 
od zanieczyszczeń metalami 
i tworzywami sztucznymi (bez 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
NA TERENIE MIASTA ZĄBKI

odpady będą zbierane w godz. 8-18
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 800   

(ODPADY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ MOGĄ NIE ZOSTAĆ ZABRANE)

HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU 

Miesiąc I Rejon II Rejon III Rejon IV Rejon

Styczeń 2 9 16 23

Luty 6 13 20 27

Marzec 6 13 20 27

Kwiecień 3 10 17 24

Maj 8 15 22 29

Czerwiec 5 12 19 26

Legenda:
REJON 1 (numery parzyste ul. 11 
Listopada do północnej granicy Ząbek 
– granica z Markami) – odpady będą 
zbierane w pierwszą środę miesiąca

REJON 2 (numery nieparzyste ul. 
11 Listopada do torów kolejowych) – 
odpady będą zbierane w drugą środę 
miesiąca 

REJON 3 (od torów kolejowych poprzez 
część ul. Piłsudskiego (numery od 1 
do 55) do ulicy Szwoleżerów (numery 
nieparzyste) oraz ulica Zaciszna) – 
odpady będą zbierane w trzecią środę 
miesiąca

REJON 4 (część ulicy Piłsudskiego 
(numery od 56) poprzez ulicę 
Szwoleżerów (numery parzyste) do 
południowych granic Ząbek) – odpady 
będą zbierane w czwartą środę miesiąca

WORKI WYSTAWIONE NIEZGODNIE Z HARMONOGREMEM NIE ZOSTANĄ ZABRANE 
(DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI ULIC GRANICZNYCH – 11 LISTOPADA I SZWOLEŻERÓW)

WORKI ZAWIERAJĄCE ODPADY INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE NA WORKACH NIE BĘDĄ ZABIERANE!
W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄ ZABIERANE WORKI ZAWIERAJĄCE STYROPIAN, ZABAWKI, ODPADY 

GUMOWE, SZKŁO HARTOWANE, KARTONIKI PO NAPOJACH (MLEKU)!

nakrętek i obrączek)
- szkło nie może być potłuczone

WSZYSTKIE WORKI 
MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE!

"
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W repertuarze znalazły się najpiękniejsze polskie 
pieśni bożonarodzeniowe od wieków śpiewane przez Po-
laków. Za serce chwyciły „Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna 
panna”, „Bóg się rodzi”, które pomimo sakralnej wymowy 
stały się lekcją polskiego patriotyzmu, bo przecież śpiewa-
ne były na przestrzeni dziejów podczas zaborów czy oku-
pacji hitlerowskiej.

W tym niesamowitym wydarzeniu pod batutą Elżbie-
ty Tarasewicz udział wzięli: dyrektorzy szkół, nauczyciele 
wraz z burmistrzem miasta Robertem Perkowskim i zapro-
szonym do wspólnego kolędowania starostą powiatu wo-
łomińskiego Piotrem Uścińskim.

Organizatorami wydarzenia byli Miejski Ośrodek Kul-
tury w Ząbkach oraz Parafia Miłosierdzia Bożego, a tak-
że ząbkowskie szkoły podstawowe i gimnazja oraz Urząd 
Miasta.

Tradycja wspólnego śpiewania przy stole wigilijnym 
zanika niestety w społeczeństwie. Wygodniej jest przecież 
posłuchać kolęd w telewizji, radio czy włączając płytę CD. 
Kultywowanie zatem pięknej polskiej tradycji kolędowania 

Ząbkowskie kolędowanie
stycznia 2013 roku, w Dzień Święta Trzech Króli, w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Boże-
go w Ząbkach, odbył się koncert kolęd polskich pod nazwą „Ząbkowskie kolędowanie”.

jest potrzebne przede wszystkim przyszłym pokoleniom, 
które kiedyś stanowić będą o naszej tożsamości narodowej.

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski

6
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Budżet miasta Ząbki 
uchwalony

grudnia, na ostatniej sesji w 2012 r., Rada 
Miasta Ząbki uchwaliła budżet miasta na 

2013 r. Był on najważniejszym punktem obrad. 
Projekt uchwały budżetowej zaprezentowała 
skarbnik Miasta Elżbieta Żmijewska.

W tegorocznym budżecie dochody Ząbek wyniosą po-
nad 111 mln zł. Przewidziane wydatki szacuje się na ponad 
110,5 mln zł, z czego na inwestycje ma być przeznaczone 
prawie 34 mln zł. Wpływ środków z funduszy unijnych ma 
wynieść 18,5 mln zł. W budżecie znajduje się także prawie 
2 mln 750 tys. zł od PKP Polskie Linie Kolejowe, na konty-
nuację rozpoczętego tunelu drogowego oraz niemal 1 mln 
800 tys. od Starostwa Powiatowego w Wołominie na budo-
wę dróg powiatowych związanych z budową tunelu.

Do najważniejszych inwestycji, jakie będą realizowane 
w 2013 roku należą: budowa basenu na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi część Centrum 
Turystyczno -Rekreacyjnego - Sportowego, budowa tunelu, 
budowa ulic – Rómmla przy Lidlu (współfinansowana przez 
LIDL ) oraz Wiosennej (współfinansowana przez ząbkow-
skich deweloperów), a także kontynuacja prac przy sporzą-
dzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego.

Dużą część budżetu, jak zwykle pochłonie oświata 
i edukacyjna opieka wychowawcza – aż 53% wydatków bie-
żących, co stanowi kwotę ponad 41 mln złotych. Subwencja 
na realizację tego zadania wyniosła niespełna 18 mln zł., 
resztę pokryje miasto.

Po raz pierwszy w budżecie Ząbek umieszczona jest 
pozycja – system gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w związku z realizacją zapisów tzw. „ustawy śmieciowej”, 
która będzie realizowana przez miasto od 1 lipca 2013 r. 
i pochłonie niemal 1 mln 700 tys. zł.

 Iwona Potęga

W

27

Budowa tunelu drogowego 
pod torami kolejowymi 

w ciągu ulic Wojska 
Polskiego-Orla w Ząbkach 

Szanowni Państwo 
W związku z budową tunelu uprzejmie informujemy, że we 
wtorek 22 stycznia 2013 roku po stronie południowej torów 
kolejowych (od strony ulicy Orlej), zostaną wprowadzone 
następujące zmiany w organizacji ruchu: 
Zamknięte ulice: 
Ulica Orla. na odcinku od pasażu do skrzyżowania z ulicą 
3-go Maja wraz ze skrzyżowaniem ulic 3-go Maja - Orla 
Objazd będzie prowadzony ulicami Poniatowskiego i Le-
gionów. 
Zmiany w kursowaniu linii autobusowej 199: 
Linia w kierunku Targówka zostanie skierowana od ulicy 
Kwiatowej przez ulicę Poniatowskiego i ulicę Targową. 
Dla kierunku Rembertów trasa zostanie skierowana ulicą 
Piłsudskiego, ulicą Kołłątaja i ulicą Skorupki do ul. Kwia-
towej. 
Przystanek z ulicy 3-go Maja dla kierunku Targówek zosta-
je przeniesiony na ulicę Targową w okolicę skrzyżowania 
z ulicą Poniatowskiego. 
Przystanek z ulicy Orlej dla kierunku Rembertów zostaje 
skasowany. 

Schemat organizacji ruchu podczas 
budowy tunelu w Ząbkach

Na zamkniętych odcinkach ulic możliwy będzie ruch 
wyłącznie dla pojazdów budowy oraz dojazd do posesji 
i garaży. 

Prosimy o cierpliwość i zachowanie ostrożności w rejo-
nie prowadzonych prac .

Nadzór budowy Skanska 
Więcej informacji: 
Skanska S.A. 
Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie 
www.skanska.pl 
01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9 
tel. 22 561 23 00

Budowa tunelu – zmiany 
w komunikacji miejskiej

związku z wprowadzaną, na wniosek wykonawcy 
tunelu, nową organizacją ruchu w rejonie ulic Orlej 

i 3 Maja autobusy linii „Ząbki-1” zostaną skierowane na ob-
jazdy analogiczne jak będzie kursowała linia 199.

Zamiast skasowanego przystanku na ul. Orlej powsta-
nie nowy przystanek na ul. Piłsudskiego. W związku z pro-
wadzeniem objazdu tras autobusów ulica Poniatowskiego 
na odcinku od ulicy ks. Skorupki do ulicy Targowej oraz 
sama ulica Targowa stają się jednokierunkowe.

Wprowadzone zostaną również restrykcje związane 
z parkowaniem. Samochody parkujące pomimo obowią-
zującego zakazu (znak B-35 z tabliczką T-24), które będą 
utrudniały kursowania autobusów będą mogły zostać odho-
lowane.

Dojazd i dojście do ośrodka zdrowia będzie możliwe tyl-
ko ślepym fragmentem ul. 3 Maja od strony ul. Legionów.

Zmiany zostaną wprowadzone w dniu 22 stycznia po 
godzinie 9-tej po pozytywnym odbiorze nowego oznakowa-
nia.

UM Ząbki
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Nowa ramówka Radia Ząbki
Urząd Miasta Ząbki  w ubiegłym roku powołał do życia nowy projekt edukacyjny - profesjonalną 

rozgłośnię radiową pod nazwą „Radio Ząbki” mającą na celu zbliżenie mieszkańców Ząbek do spraw 
i problemów miasta nawet  podczas urlopów czy wyjazdów poza jego granice.

AUDYCJA I                                                                                                                                               
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY
3. BLOK MUZYCZNY
4. MÓJ PUNKT WIDZENIA   – 

NASI MILUSIŃSCY O SZTUCE 
DOBREGO WYCHOWANIA- HIT

5. BLOK MUZYCZNY
6.  NASZE SPRAWY – WŁAMANIA 

DO MIESZKAŃ W CZASIE ŚWIĄT
7. BLOK MUZYCZNY
8.  EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – SP 3 REALIZUJE 
PROJEKT SYSTEMOWY 
„INDYWIDUALIZACJA 
SPOSOBEM NA ROZWÓJ.”

9. BLOK MUZYCZNY
10. NASZE SPRAWY – AUTO STOP. 

CZY TO NADAL POPULARNA 
FORMA PODRÓZOWANIA?

11. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA II                                                                   
1. SYGNAŁ RADIA 
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. GOŚĆ SPECJALNY 

BURMISTRZ MIASTA – ROBERT 
PERKOWSKI

4. ZE SZKOLNYCH WARSZTATÓW 
RADIOWYCH  – MY IDZIEMY DO 
PRZODU, A LUDZIE? FELIETON 
AGNIESZKI KARWOWSKIEJ Z II 
GIMNAZJUM W ZĄBKACH  HIT

5. BLOK MUZYCZNY  
6.  WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA – TO MA BYĆ ROK 
TAŃSZEJ BENZYNY

7. BLOK MUZYCZNY
8. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – ŚWIATECZNA 
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
NA PRASKIEJ GIEŁDZIE 
SPOŻYWCZEJ

9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA III                                             
1. SYGNAŁ RADIA 
2. REKLAMA PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4.  NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY 

POLAKÓW –  JANUSZ 
KORCZAK  -  HIT

5. BLOK MUZYCZNY
6. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ –  WEEKEND 
PEŁEN CUDÓW W ZĄBKACH

7. BLOK MUZYCZNY
8. WIADOMOŚCI Z KRAJU 

I ZE ŚWIATA –  PODAD 
5MILIONÓW DLA PRYWATNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW

9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA IV
1. SYGNAŁ RADIA 
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. GOŚĆ SPECJALNY RADIA – 

BURMISTRZ MIASTA ROBERT 
PERKOWSKI -   HIT

5. BLOK MUZYCZNY 
6. MOJA MUZYKA -  GRUPA 

MUZYCZNA „FREE-DOM”  
7. BLOK MUZYCZNY 
8. MROKI HISTORII – 

NAJŚWIETNIEJSZE CZASY I 
RZECZYPOSPOLITEJ - HIT

9. BLOK MUZYCZNY
10. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA – MINISTER WYŁĄCZA 
GMINNE FOTORADARY

11. BLOK MUZYCZNY - 

AUDYCJA  V
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. MOJE SPOTKANIA 

– SPOTKANIE Z 
ZYGMUNTEM KUKLĄ – 
MUZYKIEM, DYRYGENTEM                                     
I MARIUSZEM LASKOWSKIM – 
POLONISTĄ, POETĄ,  KTÓRYCH 
PASJĄ SĄ AUTOKARY -  HIT 

5. BLOK MUZYCZNY
6. CÓŻ TAM PANIE W POLITYCE? 

– POLITYKA POLSKI WOBEC 
ROSJI -   HIT

7. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA  VI
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. GOŚĆ SPECJALNY RADIA 

– BURMISTRZ ROBERT 
PERKOWSKI

4. BLOK ROZRYWKOWY
5. MOJE SPOTKANIA – 

ZĄBKOWSKI „ŁAZIOR” – 
REPORTAŻ

6. BLOK MUZYCZNY
7. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – MELDUNEK 
TO TYLKO JEDNA WIZYTA                          
W URZĘDZIE

8. BLOK MUZYCZNY
9. MISTRZOWIE POLSKIEGO 

KABARETU – BARBARA 
KRAFTÓWNA, BOHDAN ŁAZUKA    
HIT

10. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA  VII
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. GOŚĆ SPECJALNY RADIA 

BURMISTRZ MIASTA ROBERT 
PERKOWSKI 

5. BLOK MUZYCZNY
6. MOJA MUZYKA – SPOTKANIE 

Z TWÓRCZOŚCIĄ JERZEGO 
MAMCARZA

7. BLOK MUZYCZNY
8. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA – POWSTAJE NOWA 
POLSKA TELEWIZJA POD 
NAZWĄ „REPUBLICA”

9. BLOK MUZYCZNY
10. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – ZĄBKOWSKIE 
KOLĘDOWANIE

11. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA VIII                                                                                                                                      
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ  
3. BLOK MUZYCZNY
4. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY 

– IZRAEL  – RED. MAREK 
LIPIŃSKI ROZMAWIA Z RED. 
BOGNĄ KANIEWSKĄ - HIT

5. BLOK MUZYCZNY
6. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – BUDŻET ZĄBEK 
NA 2013 ROK UCHWALONY

7. BLOK MUZYCZNY
8. WIADOMOŚCI Z KRAJU I 

ZE ŚWIATA – DO POLSKIEJ 
PROKURATURY TRAFIŁ 
ZBIÓR INFORMACJI 
AEROINFORMACYJNYCH Z 
ROSJI

9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA  IX
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

adio tworzą zawodowi dziennikarze, a także artyści scen polskich. 
Animatorem radia został aktor, reżyser Marek Wysocki. Jako dziekan 

Wydziału Aktorskiego zaprosił także do współpracy studentów. Radio ma charakter 
optymistyczny i przyjazny, w którym poza informacjami dotyczącymi naszego mia-
sta i powiatu, znajdują się też wartościowe felietony, reportaże, fragmenty literatury 
klasycznej i współczesnej, znakomite bloki muzyczne, wywiady  z ciekawymi ludźmi 
ze świata polityki, nauki, biznesu i kultury, sylwetki najwybitniejszych Polaków w in-
terpretacji wybitnych artystów scen polskich, a także wiadomości  z kraju i ze świata.

Radio nadaje przez 24 godziny na dobę i od połowy listopada 2011 roku 
zyskało wielu sympatyków. Świadczą o tym liczne maile przychodzące do redakcji. 

Jedenastogodzinny blok audycji nagrywany jest raz 
w miesiącu podzielony numerycznie.

Radia można słuchać wchodząc na stronę Urzędu Miasta, 
klikając ikonkę po prawej stronie.

W czasie emisji każdej audycji podawana jest kilkakrotnie 
informacja, której godziny radia słuchają Państwo w danej chwi-
li. Poniżej przedstawiamy poszczególne ramówki programowe 
przygotowane na styczeń. Zachęcamy do słuchania Radia Ząbki 
w każdym zakątku świata.

Będąc z Radiem jesteś zawsze najbliżej spraw swojego miasta!

3. MOJE SPOTKANIA – PIEKŁO 
NA ZIEMI - REPORTAŻ

4. BLOK MUZYCZNY
5. WIADOMOŚCI Z KRAJU I 

ZE ŚWIATA  – FIAT ZACZĄŁ 
ZWALNIAĆ

6. BLOK MUZYCZNY
7. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – LODOWISKO 
„BIAŁY ORLIK” ZAPRASZA

8. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA  X
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. KOMENTARZ MIESIĄCA – CZY 

EUROPA JEST BEZPIECZNA? 
– RED. ANNA SEKUDEWICZ 
ORAZ REPORTAŻ  „MASZYNA 
DO ZABIJANIA”

5. BLOK MUZYCZNY
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I 

ZE ŚWIATA –KOMORNICY 
NACIERAJĄ-ZABLOKOWALI 4,5 
MLN KONT BANKOWYCH

7. BLOK MUZYCZNY
8. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ  – DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ O ZDROWIU 
PSYCHICZNYM

9. BLOK MUZYCZNY

AUDYCJA  XI
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. MOJE SPOTKANIA  – 

GOŚCIEM RADIA JEST 
SŁYNNY JASNOWIDZ                              
KRZYSZTOF JACKOWSKI - HIT

5. BLOK MUZYCZNY
6. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – TURNIEJ TAŃCA 
SPORTOWEGO O PUCHAR 
BURMISTRZA ZĄBEK

7. BLOK MUZYCZNY
8. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA –  UWAGA ŚWIŃSKA 
GRYPA ATAKUJE

9. BLOK MUZYCZNY
10. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – JUBILEUSZ 85 
LECIA MKS DOLCAN ZĄBKI

11. BLOK MUZYCZNY

R
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„Jest jedno słowo, którym wszy-
scy powinniśmy kierować się jak re-

gułą - wzajemność.” 
Konfucjusz

ażdy z nas wie, jak ważne 
jest wspieranie siebie nawza-

jem, nie tylko w potrzebie, ale także 
na co dzień, a okres przedświąteczny 
jeszcze bardziej budzi w nas tę wrażli-
wość.  Czasami wystarczy tak niewie-
le, zwykły uśmiech i od razu człowie-
kowi robi się cieplej w sercu. Mądrzy 
i kochający rodzice chcą jak najlepiej 
dla swoich dzieci i dlatego uczą ich 
od najmłodszych lat bezinteresownej 
pomocy. Tego typu działania uświada-
miają tym małym i przypominają tym 
dużym, że to nie rzeczy materialne 
czynią nas szczęśliwymi, a radość 
i uśmiech bliźnich. Dlatego my - na-
uczyciele jako „strażnicy” wspierający 
rodziców w prawidłowym kształtowa-
niu wartości w małym człowieku or-
ganizujemy akcje dające możliwość 
wsparcia ludzi potrzebujących, cho-
rych i zaniedbanych.

Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach już od kilku 
lat istnieje Klub Młodzieżowego Wolontariatu. 

Opiekunami Klubu są: pani Katarzyna Węgrzynek oraz 
pani Iwona Pawlak.

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klasy V i VI, 
który czuje potrzebę pomagania innym. Aby mógł powstać 
nasz Klub, musiało znaleźć się 8 osób o wielkim sercu. 
W tym roku szkolnym w naszej 
szkole uzbierało się 34 wolonta-
riuszy.

Członkowie naszego Klubu 
mają codziennie wiele obowiąz-
ków. Dyżurujemy przed lekcjami 
w szatni, pomagając najmłod-
szym uczniom z klas „0”. Można 
nas również spotkać na stołów-
ce podczas przerw obiadowych, 
gdzie dbamy, aby wszyscy mogli 
spokojnie zjeść posiłek. Zna-
ją nas już wszystkie dzieciaki 
w szkole. Garną się do nas, bo 
wiedzą, że mogą liczyć na naszą 
pomoc i czują się bezpieczne.

Regularnie odwiedzamy 
Dom Pomocy Społecznej w Zie-
lonce. Spotykamy się tam ze 
starszymi ludźmi, mieszkańcami tego ośrodka. Zabieramy ze 
sobą słodycze, krzyżówki i inne drobne i przydatne rzeczy. 
Przybrani dziadkowie i babcie częstują nas herbatą, podczas 
której rozmawiamy. Cieszymy się, że nasze wizyty sprawiają 
im wiele radości.

Pomagamy innym – wolontariat w SP 2
Utrzymujemy również kontakt i pomagamy Rodzinne-

mu Domowi Dziecka w Wołominie. Przez ostatnie dwa tygo-
dnie, w ramach akcji „Góra Grosza” zbieraliśmy pieniądze. 
W liczeniu pomogła nam niezastąpiona p. Teresa z kasy, 
w sumie zebraliśmy ponad 1000 złotych, a monet jednogro-
szowych naliczyliśmy ponad 10000. 

W listopadzie na terenie szkoły nasi wolontariusze pro-
wadzili sprzedaż ciast 
i ozdób świątecznych. 
„Zarobiliśmy” ponad 
1600 złotych. Pie-
niądze zostały prze-
znaczone na zakup 
paczek świątecznych 
dla potrzebujących 
uczniów naszej szko-
ły.

D z i ę k u j e m y 
wszystkim za zaan-
gażowanie i cierpli-
wość. Wszystkim 
rodzicom za hojność 
i dobre serca. Spe-
cjalne podziękowania 
dla pana Zdzisława 
Lidzbarskiego za po-

moc w dowiezieniu do naszej szkoły produktów na paczki.
5 grudnia obchodziliśmy nasze święto – Międzynaro-

dowy Dzień Wolontariatu.
Dagmara  Włoczewska

Gospodarz Klubu 8-miu przy S2 2 Ząbkach

„SKRZATY” pomocnikami Świętego Mikołaja
Nasze przedszkole, podobnie 

jak w ubiegłym roku, wsparło Funda-
cję „And I am up” z Ząbek podczas 
tegorocznej IV Edycji „A my do Betle-
jem”. Przedszkolaki pod kierunkiem 
nauczycieli wykonały kartki bożona-
rodzeniowe, z których dochód został 
przeznaczony na wsparcie działal-
ności fundacji. Kartki te były rozpro-
wadzane podczas gali połączonej 
z koncertem kolęd, która odbyła się 
w teatrze Rampa, w Warszawie, 17 
grudnia 2012 roku.

Każdego roku dużym zaintere-
sowaniem wśród  rodziców i dzieci 
z naszego przedszkola cieszy się 
kiermasz bożonarodzeniowych upo-
minków wykonanych przez dzieci 
i młodzież z Koła Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Ząbkach, zorganizowany w naszej 
placówce.

Przedszkole Skrzat jest duże 
i równie pełne gorących serc goto-
wych do pomocy. Dlatego też nie 
zabrakło chętnych, którzy wsparli 

przed Świętami Bożego Narodzenia 
dzieciaki ze Świetlicy Środowiskowej 
Nr 1 w Ząbkach. W pierwszej poło-
wie grudnia została zorganizowana 
zbiórka słodyczy dla naszych sąsia-
dów. Mali milusińscy bardzo ochoczo 
podzielili się swoimi słodkościami 
i napełnili dwie ogromne skrzynie po 
same brzegi. 

„Szlachetna paczka”. Tę ak-
cję również w tym roku wsparli nasi 
podopieczni. Zebrane dary w postaci 
ubrań, artykułów spożywczych oraz 
środków czystości zostały przekaza-
ne ząbkowskiej rodzinie.

Kiedy się widzi tak bezintere-
sowną pomoc okazywaną z uśmie-
chem na ustach to aż serce rośnie 
i łza w oku się kręci i warto w takiej 
chwili przypomnieć sobie słowa bło-
gosławionego Jana Pawła II, że … 
„Człowiek jest wspaniałą istotą nie 
z powodu dóbr, które posiada, ale 
jego czynów. Nie ważne jest to co się 
ma, ale czym się dzieli z innymi.” 

Filomena Konopka

W
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Wigilia w „Schowku”
Jak co roku w „Schowku”, Świetlicy Środowiskowej nr 2 w Ząbkach, dnia 18 grudnia 2012 r., od-

było się Spotkanie Wigilijne. 

zawodach tanecznych brały udział dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, głównie z terenu Zą-

bek, m.in.: Szkoła Prywatna z  ulicy Piłsudskiego,  Przed-

ani Izabella Białek, pełniąca 
obowiązki kierownika Świetli-

cy, powitała wszystkich bardzo ciepło 
i świątecznie, następnie oddała głos wi-
ceburmistrzowi miasta Ząbki panu Artu-
rowi Murawskiemu oraz  proboszczowi 
parafii p.w. Miłosierdzia Bożego ks. An-
drzejowi Kopczyńskiemu. 

Następnie wspólnie z chórem 
zaśpiewaliśmy kolędy i pastorałki, wy-
słuchaliśmy „Opowiadania Wigilijnego” 
czytanego przez jedną z naszych wy-
chowanek. Wszystko to wprowadziło 
nas w iście świąteczny i wzruszający na-
strój. Następnie dzieliliśmy się opłatkiem 
i składaliśmy sobie życzenia. Przy stole 
rozmawialiśmy, czyniliśmy grzeczności, 
podając sobie półmiski. Czuliśmy się 
wówczas, jak jedna wielka rodzina. 

Dla nas wszystkich okres świą-
teczny to czas, kiedy obdarowujemy się 
nawzajem ciepłem, miłością, ale rów-
nież upominkami. Bez pomocy i ofiar-
ności wielu wspaniałych osób, uśmiechy 
na twarzach naszych podopiecznych 
nie byłyby możliwe. W związku z tym 
pragniemy bardzo serdecznie podzię-
kować tym, bez których w tych młodych 
serduszkach nie zagościłaby radość 
w te święta. 

Dziękujemy Publicznemu Gimna-
zjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w 

Ząbkach, które już po raz szósty, w ra-
mach akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZE-
TRWAĆ ZIMĘ” zorganizowało zbiórkę 
słodyczy. Szczególne podziękowania 
składamy Szefowej Szkolnego Sztabu 
akcji, pani Agnieszce Barba-
chowskiej, która wspiera nas od 
samego początku swojej działal-
ności. Dzięki hojności uczniów 
i rodziców udało nam się zorga-
nizować kilkadziesiąt paczek dla 
dzieci, za co jesteśmy ogrom-
nie wdzięczni. Podziękowania 
za serdeczność i umożliwienie 
zbiórki składamy również dyrek-
tor Gimnazjum nr 2 - pani Małgo-
rzacie Zyśk. 

Zbiórkę słodyczy dla naszej 
świetlicy trzeci rok z rzędu zor-
ganizowało Publiczne Przedszkole nr 2 
„Leśny Zakątek”. Bardzo serdecznie 
dziękujemy dyrektor pani Beacie Kra-
jewskiej za tak ważną społeczną inicja-
tywę oraz niezwykle hojnym rodzicom 
przedszkolaków. Słodkości te również 
znalazły się w paczkach naszych dzieci. 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

Pragniemy szczególnie mocno 
podziękować Fundacji „Pramerica”, 
która w tym roku obdarowała naszych 
podopiecznych zimowym obuwiem, 
artykułami drogeryjnymi oraz słodko-

ściami przez nich uwielbianymi. Bardzo 
serdecznie dziękujemy panu Robertowi 
Watkowskiemu – wiceprezesowi Fun-
dacji oraz pani Annie Górskiej – człon-
kowi Fundacji za obecność na naszym 

spotkaniu wigilijnym, wszystkim  pra-
cownikom firmy za hojność, a przede 
wszystkim pani Ewie Wypijacz, która już 
kolejny rok współpracuje z nami i dzię-
ki której współpraca między Fundacją 
a Świetlicą jest tak owocna. 

Dzień Wigilii w naszej Świetlicy, jak 
widać, ma niecodzienną oprawę. Jest to 
dzień wyjątkowy, na który czekamy z 
niecierpliwością. I mimo, że wcześniej 
wszyscy mamy bardzo dużo pracy, to 
dla tego jednego, wyjątkowego dnia 
warto włożyć tak wiele wysiłku.  

Turniej Tańca Sportowego 
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki

15 grudnia 2012 r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach, przy ulicy Piłsudskiego odbył się Tur-
niej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki. Organizatorami turnieju była szkoła tańca 
A&I DANCE STUDIO, CREATIVE DANCE Joanny i Igora Udowyk.

szkole Publiczne nr 3 „Skrzat”, Szkoła Podstawowa nr 3, 
Filia Szkoły Podstawowej nr 3.

Mimo iż młodzi tancerze walczyli o Puchar Burmistrza 
Miasta Ząbki nie zabrakło też dzieci z przedszkoli i szkół z 
terenu Kobyłki, Marek oraz Józefowa.

Zawodnicy prezentowali swoje umiejętności w for-
macjach (taniec towarzyski, disco), w parach (taniec to-
warzyski), a także solo (disco solo) oraz disco duet. Dzieci 
zdobywały medale oraz puchary ufundowane przez Urząd 
Miasta Ząbki. 

Ząbki mogą się pochwalić zaszczytnym pierwszym 
miejscem, zdobyła je  drużyna ze SP nr 3 z ulicy Kościel-
nej. Puchar za pokaz disco, walca angielskiego oraz sam-
by zdobyła formacja z Filii SP nr 3, a za pokaz disco dzieci 
z Prywatnej Szkoły z Ząbek. W kategorii pary taniec towa-
rzyski złote medale otrzymały: Zuzia Wydmańska, Zosia 

W
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Mistrzynie Mazowsza z Ząbek
stycznia, w Radomiu nasze 
dziewczęta z rocznika 2000 wy-

walczyły tytuł Halowych Mistrzyń Ma-
zowsza Młodziczek. W zwycięskiej dru-
żynie grały: Ola Ferens, Julka Gwóżdź 
- kapitan, Ania Krawczykowska, Domini-
ka Łęczycka, Zosia Ośkiewicz, Ewa Plu-
ta - bramkarka, Ola Rusińska i Paulina 
Szymańska). 

Młodsza drużyna (rocznik 2001) za-
jęła VI miejsce (skład: Magda Dąbrow-
ska - kapitan, bramkarka, Zuzia Filip-
kowska, Gabrysia Iwanowska, Patrycja 
Maliszewska, Zuzia Około - Kułak, Daria 
Szuligowska, Natalka Szybisz, Ola Szy-
mor, Zuzia Szymor). 

Królową strzelczyń Mistrzostw zo-
stała Jula Gwóźdź, a najlepszą bram-
karką - Ewa Pluta.

Beata Komosińska - Ferens
UKS Ząbkovia Ząbki

Sobota, Pola Suska, Asia Strzembosz, Szymon Skrzyp-
czuk, Kamila Jakubiak, Jakub Dyjak, Oliwia Cierpisz, Jan 
Borkowski, Wiktoria Osowiec, Aniela Suska, Zosia Stefa-
niak.

Turniej Tańca składał się z trzech bloków. Wystę-
py dzieci dostarczały widzom wiele pozytywnych wrażeń 
i emocji. Na zakończenie turnieju także i rodzice, goście 
na widowni mogli popisać się przed swoimi pociechami 
wspólnym tańcem  poprowadzonym przez Igora Udowyka.

S P O R T
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aczęli najmłodsi z klas 1-3 szkoły podstawowej, których 
stawiła się trójka. Zwyciężył debiutujący w cyklu Piotr 

Małkowski, który w fi-
nale stoczył trzyseto-
wy pojedynek z lider-
ką Kamilą Mil, trzecie 
miejsce zajęła Basia 
Zawistowska. Kamila 
mimo porażki utrzy-
mała prowadzenie 
w cyklu.

W kategorii 
klas podstawowych 
4-6 spora frekwencja 
- u chłopców (13 za-
wodników), a mizer-
na u dziewcząt (tylko 

1). Zapraszamy dziewczynki, aby zagrały na naszym turnieju, 
to całkiem miła zabawa. W związku z tym Agnieszka Dziejarska 
wygrała kategorię dziewcząt, ale grała z chłopakami. U chłop-
ców zwyciężył Kuba Zdrojewski, przed Mateuszem Sadowskim. 
Bardzo zacięty pojedynek stoczyli o trzecie miejsce Andrzej Ni-
czyporuk z Grzegorzem Kopania. Ostatecznie zwy-
ciężył ten pierwszy i w klasyfikacji generalnej ma do 
trzeciego Grzegorza tylko 5 punktów. Pierwszy po 
czterech turniejach jest Kuba Zdrojewski, przed Ma-
teuszem Sadowskim.

Po przyjęciu zgłoszeń do turnieju gimna-
zjum, wylosowaliśmy rakietę badmintonową 
firmy Victor. W losowaniu brały udział wszyst-
kie dzieci ze szkół podstawowych i gimna-
zjów. Rakieta po raz drugi została w Ząbkach. 
Tym razem losowanie wygrała Karolina Pac, 
 i w rozgrywkach, grając nową rakietą, zajęła drugie 
miejsce, ustępując tylko Weronice Wojdzie. Trzecie 
miejsce zajęła Paulina Koc. W generalce zmiana li-
derki - na czoło wysunęła się  Weronika, druga jest, 
nieobecna tym razem Iza Gierat, a trzecia Paulina Koc.

U chłopców drugi raz z rzędu wygrał Maks Góra, wyprze-
dzając „chłopca z wyboru” - Kasię Wróblewską i Pawła Kamiń-
skiego. Tak samo wygląda kolejność po czterech turniejach.

W grach podwójnych Kasia Wróblewska pod nieobec-
ność Izy grała z Weroniką 
i dziewczyny zajęły trzecie 
miejsce, ustępując Maksowi 
w parze z Pawłem Kamiń-
skim oraz młodszym: Kubie 
Zdrojewskiemu i Mateuszowi 
Sadowskiemu. Dzięki temu 
zwycięstwu Max z Pawłem 
objęli prowadzenie w cyklu 
Grand Prix, drugie są Kasia 
z Izą, a trzecie miejsce zajmu-
ją Kuba i Mateusz. 

W kategorii open pań 
stawiło się 10 zawodniczek (po raz kolejny świetna frekwencja), 
pojedynki rozgrywały w trzech grupach eliminacyjnych. W pół-
finale Marlena Muras pokonała Asię Mądry (która zajęła trzecie 

Victor  Grand Prix Ząbek w Badmintonie 
o Puchar Burmistrza

5 stycznia, po przerwie świąteczno – noworocznej, zagraliśmy w Ząbkach w badmintona, oczywi-
ście w ramach turnieju Grand Prix o Puchar Burmistrza.

miejsce) i bardzo ciekawie zapowiadał się finał między Marleną 
i Beatą Górską, niestety Beata doznała małego urazu i musiała 
oddać mecz. Marlena dzięki zwycięstwu awansowała na pozy-
cję liderki w klasyfikacji generalnej i wyprzedza dotychczasową 
liderkę Monikę Łepkowską (tym razem 5 miejsce)  o  2 punkty. 
Na trzeciej pozycji znajduje się Asia Mądry.

18 panów w kategorii amatorów rozegrało eliminacje w 6 
grupach, z których jedną nazwali wszyscy „grupą śmierci”.  Z tej 
grupy wyłonił się zwycięzca, a był nim Bogdan Kitliński, który 
w finale pokonał lidera cyklu Darka Gierata, trzeci był zwycięzca 
z poprzedniego sezonu Irek Wróblewski. W klasyfikacji general-
nej prowadzi Darek Gierat, przede mną i Tomkiem Łepkowskim.

W kategorii amatorów trochę bardziej zaawansowanych 
wystartowało 13 panów. Tutaj też los stworzył jedną „grupę 
śmierci” i  zwycięzca również pochodził z tej grupy. Był nim Ja-
cek Sadrzak, który jednak kilka trzysetowych pojedynków roze-
grać musiał. Takim pojedynkiem był mecz półfinałowy (nazwany 
przez wszystkich przedwczesnym finałem) z Łukaszem Orzęc-
kim – mecz bardzo zacięty i trzymający publiczność w napięciu. 
Łukasz ostatecznie był trzeci. Drugie miejsce zajął Dawid Ma-
ron. W Grand Prix podium wygląda identycznie.

No i na koniec gry podwójne. Wystartowało 12 par. Tur-
niej rozegraliśmy systemem do 
dwóch porażek. Zwycięzcami zo-
stali Jacek Czeremużyński i Mar-
cin Krawczyk, drugie miejsce 
zajęli Bogdan Kitliński z Arturem 
Tomczakiem a trzecie Irek Wró-
blewski i Darek Gierat, którzy mo-
gli wypaść jeszcze lepiej, gdyby 
nie drobny uraz Darka.  

W generalce na czoło wysu-
nęli się drudzy w turnieju Bogdan i 
Artur i wyprzedzają o cztery punk-
ty parę Dawid Maron/Max Jechna 
i o osiem Łukasza Orzęckiego 
i mnie.

Było bardzo ciekawie i zdrowo - serwowane były manda-
rynki i jabłka.  Jeszcze raz gorąco zapraszam dzieci, aby spró-
bowały swych sił w tej pięknej olimpijskiej dyscyplinie sportu. 
Na następnym turnieju również odbędzie się losowanie rakiety 
badmintonowej firmy Victor.

Podczas turnieju można było kupić lotki, rakietki i inne 
drobne akcesoria związane z  badmintonem  firmy Victor. Dzię-
kuję też firmie PKP Cargo za drobne nagrody dla naszych naj-
młodszych zawodników.

Następny turniej  16 lutego 2013r.
Przypominam jeszcze raz o działającej sekcji badmintona 

w Ząbkach. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we wto-
rek w godzinach 18-19.30  i we czwartek w godzinach 18.30-
20.00.  Nowy trener - nowa jakość – zapraszamy.

Do zobaczenia za miesiąc!
Marek Krawczyk

PS. Choć jestem z pokolenia, które facebooka nie zna za do-
brze, to próbuje stworzyć tam stronę Badminton Ząbki . „Proszę 
ją polubić”

Z
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu
dotyczącym drugiego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż części 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 o powierzchni 
1,1426 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej 

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.

Przetarg odbędzie się dnia 18.03.2013 r. (poniedziałek) o godz. 1200
 

w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 603 552 zł 
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 200 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
15.03.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa 
61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy 
mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: 
południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa) 
oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o  warunkach przetargu 
dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i  Gospodarki 
Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu dotyczącym pierwszego 
przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako 
działki: nr 2/45 i nr 2/47 z obrębu 0038, 

03-14 o łącznej pow. 1 037 m2, położonej w Ząbkach przy 
ul. Kwiatowej róg ul. Władysława Sikorskiego, objętej 

księgą wieczystą Nr WA1W/00032062/7.

Przetarg odbędzie się dnia 18.03.2013 r. (poniedziałek) o godz. 1100
 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 728 285 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 73 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 
dnia 15.03.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła 
i Rolnictwa 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data 
wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze 
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 
km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, 
komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja 
autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 
do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

  Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
 o ogłoszeniu drugich przetargów 

ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości lokalowych 

znajdujących się w budynku 
przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.

1. Lokal użytkowy nr 70, o powierzchni użytkowej 142,30 m2, ob-
jęty księgą wieczystą nr WA1W/00065523/7 oraz lokal użytkowy nr 
71, o powierzchni użytkowej 42,40m2, objęty księgą wieczystą nr 
WA1W/00065524/4. W/w lokale stanowią funkcjonalną całość go-
spodarczą.
Cena wywoławcza  – 1 291 500 zł brutto.
Wadium – 105 000 zł; termin wpłaty wadium – 20.03.2013r.
Data i godzina przetargu – 22.03.2013r., godz. 12.00.

2. Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 71,90m2, ob-
jęty księgą wieczystą nr  WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza  – 542 430 zł brutto.
Wadium – 44 100 zł; termin wpłaty wadium – 20.03.2013r.
Data i godzina przetargu – 22.03.2013r., godz. 13.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium na 
konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnic-
twa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data 
wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi)  oraz w Referacie Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. 
Wojska Polskiego 10, tel. (22) 51-09-744/746.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

O G Ł O S Z E N I A

INFORMACJA
 Burmistrza Miasta Ząbki

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym.

Stosownie do art. 97a pkt. 1 w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 
2603 z późn. zm.) informuję o zamiarze dokonania podziału nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym – działki ewidencyjnej nr 9 o pow. 0,1572 
ha z obrębu 0041, 03-17, położonej w Ząbkach przy ul. gen. Władysława 
Andersa.

W myśl art. 97a pkt. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w 
terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują 
prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie 
podziału nieruchomości. Po bezskutecznym upływie terminu 2 miesięcy Burmistrz 
może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.
Informacja zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ząbki i 
stronie internetowej BIP bip.zabki.pl w okresie od dnia 28 grudnia 2012 r do 28 
lutego 2013 r.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 
191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od  20.12.2012 r. do 20.01.2013 
r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego 
komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach, ul. J. Matejki, 
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50, z obrębu 0026, 03-02 
o pow. 0,0614 ha, objętą Postanowieniem Sądu sygn. Akt: I Ns 1272//98 z dn. 
18.12.2001 r. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie 
inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do 
Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 12.03.2012 r. - pok. 22 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia:  20.12.2012 r. Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki
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