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Z ą b k o w S k a  G a Z e ta  S a m o R Z ą d o wa

Z kolei Piotr Uściński to doświadczony sa-
morządowiec, który 
przeszedł wszystkie 
szczeble w strukturze 
samorządu teryto-
rialnego (był radnym 
miejskim, powiato-
wym, a obecnie także 
sejmiku mazowiec-
kiego), pełnił również 
funkcję wicestarosty 
i  starosty powiatu 
wołomińskiego. Za-
rządzał również ząb-
kowską spółką 
komunalną.

Wstępne, przedwyborcze przypuszczenia, zgodnie z którymi dwóch na-
szych mieszkańców miało szanse na mandat poselski, potwierdziły się 

także przy urnach wyborczych. Jacek Sasin oraz Piotr Uściński zyskali popar-
cie, gwarantujące im miejsce w Sejmie RP.

Przedszkole
artystyczno-sportowe

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

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

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

  Własna kuchnia

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 1,5–5 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 

22 762 42 41
696 055 822

www.nasza-lokomotywa.edu.pl

WPISOWE 0 ZŁ !!!
Do naszej grupy żłobkowej

przyjmujemy maluszki,
które ukończyły 1,5 roku

Mamy dwóch posłów!
Wybory parlamentarne 2015

Dla wielu obserwatorów wynik nie jest za-
skoczeniem, bo kandydaci są znani przez wielu 
mieszkańców od dłuższego czasu, choć ich dro-
ga zawodowa była 
zgoła odmienna.

Jacek Sasin ko-
jarzony jest głów-
nie przez pryzmat 
działalności pań-
stwowej (b. woje-
woda mazowiec-
ki, zastępca szefa 
Kancelarii Prezy-
denta RP, czy przez 
ostatnią kadencję 
poseł na Sejm RP).

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

tel. 502 915 089 
Ząbki, ul. Harcerska 9 

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

»systematyczne przygotowywanie
do sprawdzianu szóstoklasisty,
egzaminu gimnazjalnego i matury 

 
 

»skuteczne nadrabianie zaległości 

 
 

»ułatwianie startu w konkursach i
olimpiadach matematycznych 

 
 
 

Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej 
jako „Miejsce Odkrywania Talentów” 

Dokończenie na str. 3
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Zmiana organizacji ruchu drogowego 
w okolicach cmentarza przy ul. Piłsudskiego

Zaproszenie na 
niezwykły turniej
na basenie

Już 22 listopada na mieszkańców Ząbek i okolic cze-
ka nie lada atrakcja, bowiem na ząbkowskim ba-

senie z inicjatywy Urzędu Miasta Ząbki, Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i Towarzystwa Przyjaciół 
Ząbek odbędzie się Puchar... smoczych łodzi. 

Smocze łodzie, które swoją nazwę biorą od smoczych or-
namentów na rufie i dziobie to drużynowy sport wywodzący 
się aż z Chin. Do Ząbek przywędruje jednak za pomocą Stowa-
rzyszenia Spójnia Smocze Łodzie i oprócz zapewnienia niesa-
mowitych wrażeń umożliwi zawalczenie o Puchar. Reprezen-
tanci z ząbkowskich szkół podstawowych i gimnazjów staną 
w szrankach na smoczych łodziach, a uczestnicy zagadkowej 
kategorii „Fun” zapewnią nienaganne widowisko. To wszystko 
22 listopada na basenie miejskim przy ulicy Słowackiego 21. 
Liczymy na Państwa obecność i doping, bo emocji i sportowej 
rywalizacji na pewno nie zabraknie. Więcej informacji na temat 
smoczych łodzi, a także samego wydarzenia znajdą Państwo 
na fanpage’u Towarzystwa Przyjaciół Ząbek na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

Mariola Lekszycka  – Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

W związku z nadchodzącym dniem 
Wszystkich Świętych od 30 paździer-

nika do 2 listopada 2015r. w rejonie cmenta-
rza przy ul. Piłsudskiego zostanie wdrożona 
czasowa organizacja ruchu drogowego.

Ulicą Andersena między ul. Piłsudskiego a ul. Ułań-
ską będzie odbywał się ruch jednokierunkowy w kie-
runku do ul. Ułańskiej. 

Na fragmencie ul. Andersena pomiędzy ul. Ułańską, 
a ul. Reymonta samochody będą mogły jechać w obu 
kierunkach.

Ul. Obrońców, Jesienna i fragment ul. gen. J. Róm-
mla pomiędzy ul. Obrońców i ul. Jesienną będą jed-
nokierunkowe. 

Ulicą Obrońców będzie można dojechać w rejon 
cmentarza od strony ul. Szwoleżerów. Jadąc ul. Szwo-
leżerów nie będzie można skręcić w ul. Jesienną. 

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie 
uwagi na nowe oznakowanie.

Informujemy, że w dniu 1 listopada ‐ dzień 
Wszystkich Świętych przejazd linią „Ząbki‐1” 
jest BEZPŁATNY dla każdego. W tym dniu nie 
potrzeba okazywać karty mieszkańca lub 

kupować biletu jednorazowego. 
 

Podstawa prawna – uchwała Nr XI/105/2015  
 Rady Miasta Ząbki z dnia z dnia 28 lipca 2015 r. 

Urząd Miasta  Ząbki   
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

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

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Nowi posłowie elekci startując z listy 
KW Prawo i Sprawiedliwość, w okręgu skła-
dającym się z powiatów podwarszawskich 
zyskali odpowiednio: Jacek Sasin – 43 250 
głosów oraz Piotr Uściński – 6 679 głosów. 
Warto podkreślić, że Jacek Sasin zdobył 
3 wynik w całym okręgu, zaraz po Mał-
gorzacie Kidawie-Błońskiej oraz Mariuszu 
Błaszczaku.

Jak głosowali ząbkowianie?
W Ząbkach zdecydowanie wygrało 

Prawo i Sprawiedliwość, zyskując prawie 
42% ważnie oddanych głosów. Na drugim 
miejscu znalazła się Platforma Obywatelska 
(22,5%), a na trzecim Nowoczesna Ryszarda 
Petru (9,95%).

Co ciekawe, prawie połowa spośród 
wszystkich głosujących w Ząbkach oddała 
głosy na 3 kandydatów (Jacek Sasin, Małgo-
rzata Kidawa-Błońska oraz Piotr Uściński), 
a przypomnijmy wszystkich kandydatów 
było 194. Frekwencja w Ząbkach wyniosła 
niemal 63%.

Natomiast w wyborach do Senatu w na-
szym okręgu wystartowało dwoje kandy-
datów.

Wygrał Jan Żaryn (PiS) z wynikiem 7 522 
głosy (53,24%). Kontrkandydatka Anna Aksa-
mit zdobyła zaś 6606 głosów (46,76%).

red.

TOP 10 w Ząbkach:
Jacek Sasin (PiS) – 2967
Małgorzata Kidawa Błońska (PO) – 2381
Piotr Uściński (PiS) – 1470
Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) – 600
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AVENIR MEDYCYNA 
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692 

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

Ząbki ul. Szwoleżerów 111 
salon Your Place  

bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

Wywóz 
odpadów  

budowlanych  
gruzu, śmieci  

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

Ceny za kontener od 180 zł

Dokończenie ze str. 1 PiS – 6 129 (41,95%)
PO – 3 287 (22,5%)
Nowoczesna Ryszarda Petru – 1454 (9,95%)
Kukiz’15 – 1177 (8,06%)
KORWIN – 818 (5,6%)
Zjednoczona Lewica – 748 (5,12%)
Razem – 593 (4,06%)
PSL – 270 (1,85%)
KWW Zbigniewa Stonogi – 133 (0,91%)

Wanda Nowicka (ZL) – 590
Stanisław Tyszka (Kukiz’15) – 521
Joanna Staniszkis (Nowoczesna) – 279
Justyna Samolińska (Razem) – 273
Piotr Bryczkowski (KORWIN) – 256
Kacper Korwin-Mikke (KORWIN) – 256 

Informujemy, że Miasto Ząbki opracowało „Plan go-
spodarki niskoemisyjnej”. Miasto na sporządzenie 
dokumentu pozyskało środki z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki” 
pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na 
rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. 

Dzięki opracowaniu dokumentu podmioty z terenu 
Miasta Ząbki będą mogły uzyskać dofinansowania 
na działania zmierzające do osiągnięcia celów pa-
kietu klimatyczno-energetycznego, w tym między 
innymi na działania termomodernizacyjne, czy insta-
lację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii.
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XIV i XV sesja Rady Miasta Ząbki
W dniach 29 września oraz 16 października odbyły się odpowiednio 14 

i 15 sesja Rady Miasta, podczas których podjęto następujące uchwały:

Sesja XIV
– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
– w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
– w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

– Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach
– w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
oraz dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji

– w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

– w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– w sprawie przystąpienia do partnerstwa lokalnego, które ma na celu wypracowanie koncepcji 

wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Okno na nowe perspektywy „ w ramach Działania 9.1. Ak-
tywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

– w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu (x3)
– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 

Sesja XV
– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie Urzędu Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakład-
ka: prawo miejscowe. 

Ankieterzy spytają 
o zwyczaje komu-
nikacyjne miesz-
kańców Ząbek

Informujemy, że w związku z przygotowywaną 
na zlecenie Warszawy przez firmę Collect Consulting 
S.A. z Katowic opracowania Analizy możliwości 
rozwoju systemów parkingów „Parkuj i Jedź” dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego od roku 
2023 na terenie naszego miasta pojawią się przed-
stawiciele tej firmy prowadzący badania codziennych 
zachowań komunikacyjnych mieszkańców Ząbek. 

Na początku listopada osoby korzystające 
z komunikacji miejskiej i kolei, zwłaszcza osoby 
parkujące samochód w rejonie przystanku kolejo-
wego, aby przesiąść się do pociągów mogą zostać 
poproszone przez ankieterów o odpowiedzi na 
pytania ankiety dotyczące codziennych podróży. 
Prosimy o życzliwe potraktowanie ankieterów i o 
ile to będzie możliwe o wypełnienie ankiet. 

Analiza powstaje w związku z przygotowywa-
niem do realizacji projektów budowy parkingów 
parkuj i jedź w ramach tzw. Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego z funduszy nowej perspektywy 
finansowej UE. Miasto Ząbki będzie starało się 
pozyskać środki unijne na budowę takich parkin-
gów w naszym mieście. To, czy będzie to możliwe 
będzie zależeć od wniosków tej analizy.

UM Ząbki

Ząbki dbają o bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców

Miasto Ząbki podpisało porozumienia z Komendą Stołeczną Policji, na pod-
stawie których przekazało środki finansowe z przeznaczeniem na zakup 

i dofinansowanie samochodów policyjnych, które będą obsługiwały teren Zą-
bek. Miasto sfinansowało zakup radiowozów – samochodów osobowych – wersja 
oznakowana i małolitrażowy osobowy – wersja nieoznakowana w kwocie nieco 
ponad 50 000 zł oraz dofinansowało zakup radiowozu dla powiatowej drogówki 
w kwocie 7000 zł. Miasto, przekazało środki finansowe na powyższy cel, realizu-
jąc zadanie własne w zakresie porządku publicznego na swoim terenie.

Podczas ostatniej, XV sesji Rady Miasta 
Ząbki, która odbyła się w dniu 16 października, 
miało miejsce poświęcenie dwóch radiowozów 
policyjnych, zakupionych ze środków miasta.

Poświęcenie odbyło się na dziedzińcu 
ząbkowskiego ratusza, w asyście radnych 
miejskich, burmistrza Roberta Perkowskiego, 

zastępcy burmistrza Artura Murawskiego, se-
kretarz Patrycji Żołnierzak, zastępcy komen-
danta powiatowego policji Jerzego Sztuca, 
komendanta ząbkowskiej policji Dariusza 
Korzenia, policjantów z Wydziału Ruchu Dro-
gowego Powiatowej Komendy Policji w Wo-
łominie oraz komendanta Straży Miejskiej 

Zbigniewa Forysiaka. Radiowozy poświęcił 
ks. Paweł Czeluściński z Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Ząbkach.

Dzięki zakupionym radiowozom policja 
sprawniej będzie mogła podejmować inter-
wencje, a mieszkańcy Ząbek będą mogli czuć 
się bezpieczniej.

Iwona Potęga 
fot. Bogdan Śladowski
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DOMOWY  HOTELIK DLA ZWIERZAT 
Maria Waśkiewicz 

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

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

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

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611

masz fajny pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy? 
zgłoś się do nas!

Wsparcie 
dla lokalnych przedsiębiorców

Minęło kilka miesięcy działalności Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 
„Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. Między innymi o tym, kto uzyskał 

pożyczkę i o nowościach w LFP rozmawiamy z Burmistrzem Miasta Ząbki Ro-
bertem Perkowskim.

Panie Burmistrzu, Ząbki są pierwszym mia-
stem na Mazowszu, które przystąpiło do 
Programu „Samorządowa Polska”...

To prawda. W marcu 2015 r. wystartowa-
liśmy z pierwszym na Mazowszu Lokalnym 
Funduszem Pożyczkowym w ramach Progra-
mu „Samorządowa Polska”. Uruchomiliśmy 
Program wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców i przedsiębiorców Zą-
bek, którzy niejednokrotnie skarżyli się, że 
mają pomysł na fajny biznes, a nie mają na 
to pieniędzy. Teraz już takiego problemu nie 
ma. W ciągu kilku miesięcy z doradztwa LFP 
skorzystało kilkudziesięciu przedsiębiorców.

Co nowego oferuje Lokalny Fundusz Po-
życzkowy w Ząbkach?

Najpierw chciałbym powiedzieć o tym, 
co udało się zrobić dzięki uruchomieniu 

Programu „Samorządowa Polska”. W ciągu 
kilku miesięcy doradzaliśmy przy skutecz-
nym uzyskaniu pożyczek na prawie 200 
tys. złotych. Pomogliśmy przedsiębiorcom 
z branż: budowlanej, fotograficznej, pro-
dukcyjnej i oświatowej. Z naszej oferty 
skorzystali zarówno ci, którzy startowali 
z nowym biznesem, jak i przedsiębiorcy 
z 25-letnim stażem. Najatrakcyjniejsza po-
życzkę, jaką przyznano, została oprocento-
wana na 4,16 proc. w skali roku, bez prowizji 
za jej udzielenie. Chcę przy okazji zapewnić, 
że nadal chcemy pomagać przedsiębiorcom 
i ciągle można skorzystać z naszych dotych-
czasowych ofert. Są też nowe możliwości. 
Zapraszamy do korzystania z krótkoter-
minowych – do 3 miesięcy  –  pożyczek, 
oprocentowanych od 5,8 proc. w skali roku. 
Ten produkt stworzyliśmy z myślą o tych 

przedsiębiorcach, którym brakuje środków 
na bardzo pilne wydatki.

Kto może ubiegać się o pożyczki z LFP 
„Samorządowa Polska”?

Nasza oferta skierowana jest zarówno do 
mikro i małych przedsiębiorców już działają-
cych na rynku jak i do tych, którzy chcą otwo-
rzyć własną firmę. Przypomnę, że pożyczki 
udzielane są między innymi na finansowanie 
zakupów o charakterze inwestycyjnym: jak 
zakup maszyn, urządzeń, pojazdów itp. oraz na 
finansowanie zakupów i surowców do prowa-
dzenia bieżących działalności gospodarczych. 

Gdzie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy 
zainteresowani pożyczką?

Zapraszam do Punktu Informacyjnego 
Lokalnego Funduszu Pożyczkowego miesz-
czącego się na I piętrze Urzędu Miasta Ząbki, 
przy ul. Wojska Polskiego 10. Punkt czynny 
jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pracy Urzędu.
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W przypadku, gdy w postępowaniu sądo-
wym dojdzie do ustalenia, że lekarz popełnił 
zawiniony błąd medyczny, który skutkował 
uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta, pacjent 
ten może domagać się szeregu świadczeń 
pieniężnych rekompensujących doznaną 
przez niego szkodę i krzywdę. W pierwszej 
kolejności może żądać odszkodowania, które 
obejmuje zarówno zarobki utracone w związ-
ku z niemożnością pracy ze względu na jego 
stan zdrowia, a także wszelkie poniesione 
oraz przyszłe koszty leczenia (w tym wydatki 
na wizyty u specjalistów, dojazdy, zabiegi 
lekarskie i fizjoterapeutyczne, zakup lekarstw, 
protez), specjalnego odżywiania czy opieki ze 
strony osób trzecich.

Ponadto, jeśli w wyniku błędu lekarskiego 
pacjent chociażby częściowo utracił zdolność 
do pracy lub jego potrzeby uległy zwiększe-
niu, może on żądać renty uzupełniającej, 
która stanowi świadczenie periodyczne, wy-
płacane najczęściej comiesięcznie.

Wreszcie, pacjent może dochodzić od-
powiedniego zadośćuczynienia pieniężnego 
za krzywdę obejmującą cierpienia fizyczne 
i psychiczne doznane w wyniku zawinione-
go błędu w sztuce lekarskiej. Oczywiście nie 
da się dokładnie zmierzyć krzywdy doznanej 
przez konkretnego pacjenta, ale przy ustalaniu 
wysokości adekwatnego zadośćuczynienia 
bierze się pod uwagę takie czynniki jak: sto-
pień trwałego uszczerbku na zdrowiu, dłu-

gotrwałość cierpień 
i leczenia, nieod-
wracalność skutków 
błędu medycznego, 
wiek i płeć poszko-
dowanego, a tak-
że wywołane tym 
wszystkim skutki psy-
chiczne, jak choćby 
poczucie bezradności 
życiowej czy nieprzy-
datności społecznej. 
Zaznaczyć przy tym 
należy, że w orzecz-
nictwie obserwuje 
się stałą pozytywną 
tendencję związaną 
z  przyznawaniem 
coraz większych kwot 
zadośćuczynienia. 

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

Samo ustalenie, że doszło do popełnienia błędu w sztuce lekarskiej nie wystar-
cza do przypisania lekarzowi odpowiedzialności. Do tego konieczne jest tak-

że stwierdzenie winy po stronie lekarza, co najmniej nieumyślnej (wyrażającej się  
w niedołożeniu przez niego należytej staranności), wystąpienia u pacjen-
ta uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także związku przyczynowego 
między popełnionym błędem a szkodą w postaci uszczerbku na zdrowiu.

Podkreślić trzeba również, że w przypadku 
popełnienia błędu medycznego najczęściej 
lekarz nie jest jedynym podmiotem ponoszą-
cym odpowiedzialność z tego tytułu. Jeżeli bo-
wiem lekarz świadczy usługi w ramach jakiejś 
większej placówki medycznej (np. szpitala) 
a nie indywidualnej praktyki, to ta placówka 
(wspólnie z lekarzem) odpowiada za szkodę 
i krzywdę pacjenta wywołane błędem w sztuce 
lekarskiej. Taki szpital, na przykład, ponosi 
bowiem odpowiedzialność za lekarza jako 
podwładnego, który świadczy opiekę medycz-
ną pod kierownictwem szpitala, i to niezależ-
nie od tego, czy odbywa się to na podstawie 
umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej 
(np. zlecenia). Co ważne, pacjent nie musi się 
martwić o ewentualną niewypłacalność które-
goś z tych podmiotów, bowiem ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej 
nakłada obowiązek ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej zarówno na placówki 
medyczne, jak i indywidualnie na lekarzy. 

Jedną z istotnych kwestii w tzw. sprawach 
medycznych, jest termin przedawnienia, po 
upływie którego lekarz czy szpital mogą uchy-
lić się od zaspokojenia roszczeń poszkodowa-
nego pacjenta, chociażby były zasadne. Zgod-
nie z art. 442[1] kodeksu cywilnego, termin 
ten wynosi 3 lata od momentu, gdy pacjent 
dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej 
do jej naprawienia. W praktyce zatem termin 
ten zaczyna biec od chwili wykrycia, że lekarz 
dopuścił się błędu w sztuce lekarskiej. Szcze-
gólny przypadek zachodzi, gdy w związku 
z błędem medycznym lekarz został skazany 
za popełnienia przestępstwa (np. narażenia 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). 
Wtedy termin przedawnienia wydłuża się do 
20 lat, przy czym okres ten liczy się od chwili 
popełnienia przestępstwa. Aby nie narazić się 
na podniesienie przez drugą stronę zarzutu 
przedawnienia, należy przed końcem terminu 
przedawnienia zgłosić roszczenie ubezpieczy-
cielowi lub wnieść powództwo do sądu. 

Aleksandra Kobylińska
Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski 

Wojciński Korzybski Sp. j. 

Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą 
korzystać z bezpłatnych po-
rad prawnych prowadzonych 
przez prawników Kancelarii 
Kalinowski Wojciński Korzyb-
ski Sp. j. w ramach projektu 
„Prawnik Pierwszego Kontak-
tu” w każdy czwartek w godzi-
nach 800-1000. W celu uzyska-
niu porady należy umówić się 
telefonicznie od poniedziałku 
do piątku w godz. 900-1700 pod 
numerem: 22 652 31 15.

BEZPŁATNE PORADY PODATKOWE
W każdy poniedziałek (poczynając od 9 XI), 

w godz. 10-11, w sali konferencyjnej 
Urzędu, Kancelaria Podatkowa Vatax Woj-
ciech Gut będzie udzielać mieszkańcom 
Ząbek bezpłatnych porad. Zapraszamy
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Stypendia przyznane
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek po raz kolejny wręczyło stypendia najzdolniejszym 

studentom z Ząbek. Oprócz finansowego wynagrodzenia za wkład pracy włożony 
w naukę stypendyści otrzymali możliwość realizacji własnych projektów, które mia-
łyby wspomóc nasze miasto. O projektach, planach na przyszłość, studiach i Ząbkach 
rozmawialiśmy 7 października na oficjalnym podpisaniu umów ze studentami. 

Lokalny program stypendialny „Agrafka 
Agory” we wsparciu Akademii Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, Miasta Ząbki, PGK w Ząbkach, 
kancelarii prawniczej Vatax Wojciech Gut, 
Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 
i Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach sfi-
nansowało aż sześć stypendiów o wysoko-
ści 380  zł miesięcznie dla najzdolniejszych 
ząbkowskich studentów. Dało to również 
młodym ludziom możliwości do dalszego roz-
woju i pomocy społeczności lokalnej i Miastu 
Ząbki. Dzięki uprzejmości kancelarii praw-
niczej Vatax prowadzonej przez Wojciecha 
Guta 7 października Towarzystwo Przyjaciół 
Ząbek podpisało umowy ze stypendystami 
w towarzystwie znamienitych gości – bur-
mistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskie-

go, Anny Osiak – reprezentującej Miejskie 
Centrum Sportu i Zofii Dąbrowskiej – radnej 
Miasta Ząbki. Agata Radziejewska, Krzysztof 
Kamiński, Joanna Barbachowska, Zuzanna 
Tymoczko, Jan Sobieski, Anna Mutant, czyli 
tegoroczni stypendyści podczas spotkania 
opowiedzieli o swoich planach na przyszłość 
i o projektach, których mają zamiar się podjąć 
w nadchodzącym roku akademickim. Tym 
sposobem społeczność lokalna Miasta Ząbki 
zdobędzie możliwość skorzystania z porad 
dietetyczki i architekta, a także wzbogaci swo-
ją wiedzę o ochronę środowiska i ekonomię. 
Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ząbek oprócz formalnej kwestii 
umów zaowocowało nawiązaniem kontak-
tów z władzami miasta i otwarciem dyskusji 

o przyszłości Ząbek. 
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Zą-

bek chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie 
podziękować wszystkim partnerom i spon-
sorom, również gratulujemy wszystkim na-
grodzonym studentom i z zapartym tchem 
oczekujemy pierwszych efektów Waszej 
przyszłej działalności na rzecz naszego 
pięknego miasta. 

Mariola Lekszycka
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Uniwersytet Otwarty w Ząbkach właśnie rozpoczął IV semestr swojej działalno-
ści, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Publicz-

nym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, 20 października 2015 r.

Na uroczystości inauguracji byli obecni: 
burmistrz Ząbek Robert Perkowski, dyrek-
tor gimnazjum Karol Małolepszy, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
Powiatowy Uniwersytet Otwarty Krzysztof 
Napiórkowski oraz kilkudziesięciu słuchaczy. 
Spotkanie poprowadziła prezes Stowarzysze-
nia Powiatowy Uniwersytet Otwarty Jadwiga 
Suk. Wykład inauguracyjny z zasad zdrowego 
żywienia poprowadziła przedstawicielka fir-
my Olefarm – Vitum z Białegostoku Magda-
lena Bujnowska.

Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie 
Otwartym w Ząbkach są objęte patronatem 
Burmistrza Miasta Ząbki.

Uniwersytet Otwarty jest faktycznie otwar-
ty dla każdego, kto dysponuje wolnym czasem 
cotygodniowo w poniedziałki i wtorki, w godzi-
nach popołudniowych, bez ograniczeń wieku 
czy wykształcenia. We wtorki prowadzone są 
interesujące wykłady, z różnych dziedzin nauki, 
przez profesjonalnych wykładowców. W po-
niedziałki odbywają się zajęcia fakultatywne 
z języka angielskiego, nowoczesną, przyspie-

szoną metodą. W tym semestrze 
zostaną zorganizowane zajęcia dla 
osób zaawansowanych i początku-
jących oraz zajęcia z podstaw ob-
sługi komputera, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem.

Ponadto, uniwersytet orga-
nizuje atrakcyjne wycieczki oraz 
wyjazdy na wczasy krajowe i zagra-
niczne. Tradycją stały się wyjazdy 

ośmiodniowe w sierpniu do Krynicy Zdrój 
na „Europejski Festiwal Opery i Operetki im. 
Jana Kiepury” (w przyszłym roku będzie Ju-
bileuszowy – 50-ty.) Również tradycją stały 
się wyjazdy do Czarnogóry we wrześniu, na 
około dwa tygodnie, gdzie można skorzystać 
jeszcze ze słońca i ciepłych morskich, leczni-
czych kąpieli. O tych i innych atrakcjach mo-
żecie się Państwo dowiedzieć na spotkaniach 
uniwersytetu, które odbywają się w każdy 
poniedziałek i wtorek w Publicznym Gimna-
zjum nr 1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9.

Aby zostać członkiem uniwersytetu, na-
leży przyjść na kolejne spotkanie, wypełnić 
deklarację, opłacić 20 zł wpisowego oraz 60 zł 
za semestr. Zajęcia fakultatywne oraz wyjazdy 
są płatne ulgowo. Bliższych informacji udzieli 
JADWIGA SUK, prezes Stowarzyszenia tel. 510-
236-436, lub (22) 776-36-36. 

Iwona Potęga / Jadwiga Suk

IV semestr na Uniwersytecie 
Otwartym w Ząbkach rozpoczęty

Dla przyszłych 
mam

Klub Świadomych Rodziców do-
czekał się kolejnej edycji i tym 

razem przyszli rodzice oprócz porad 
położnej na zajęciach ze szkoły ro-
dzenia spotkają się z fizjoterapeutą 
i ratownikiem medycznym. Wszyst-
ko to zorganizowane przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Ząbek dla młodych, 
ząbkowskich par. 

Po sukcesie szkoły rodzenia z zeszłego 
roku Towarzystwo Przyjaciół Ząbek po raz 
kolejny podjęło się wyzwania sprostania 
wymaganiom młodych rodziców. Zajęcia 
dotyczące laktacji i pielęgnacji dziecka 
niezmiennie prowadzi położna ze szpi-
tala św. Zofii, Agnieszka Najda, ale lekcje 
zostały wzbogacone również o kurs pierw-
szej pomocy dziecka, a także w warsztaty 
z fizjoterapeutą, Tomaszem Grzegrzółką. 
Wszystkie zainteresowane panie od 28 
tygodnia ciąży zapraszamy na listopadowe 
zajęcia. Zapisy Towarzystwo przyjmuje 
za pośrednictwem adresu e-mail: tpz@
tpz.org.pl. 

Serdecznie zapraszamy!

Mariola Lekszycka 
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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Ślubowanie klas pierwszych 
w Szkole Podstawowej nr 2

Pierwszy szkolny dzwonek to dźwięk emocjonujący chyba 
wszystkich – zarówno tych, którzy rzucają się w wir nauki 

po dwóch miesiącach odpoczynku, jak i przede wszystkim no-
wych uczniów, witających to, jeszcze owiane tajemnicą, miej-
sce, w którym spędzą kolejne 6 lat, bawiąc się, ucząc i wcho-
dząc powoli w dorosłość.

To właśnie oni 1 października 2015 roku 
mieli swoją wielką uroczystość – święto 
ślubowania, podczas którego oficjalnie 
zostali włączeni do zacnego grona naszych 
żaków. W tym roku dołączyło do niego po-
nad 200 pierwszoklasistów, zgromadzonych 
w 11 klasach!

W tej jakże podniosłej chwili pociechom 
towarzyszyli ich rodzice, dziadkowie, wy-
chowawcy, panie dyrektor oraz zaproszeni 
goście – przedstawiciele Referatu Oświaty, 
Rady Miasta, dyrektorzy ząbkowskich szkół 
i przedszkoli.

Klasy podzielone były na dwie grupy 
– podczas pierwszej tury ślubowały dzieci 
z klas 1 b, 1c,1d, 1j, 1k, zaś podczas drugiej 
1a, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i.

Zgromadzonych gości i pierwszokla-
sistów powitała pani dyrektor Irena Ma-
łyszczuk oraz przedstawicielka Samorządu 
Uczniowskiego. 

Chociaż nasi mali uczniowie mieli za sobą 
dopiero niespełna miesiąc nauki, wykazali 
się świetną znajomością najważniejszej dla 
każdego Polaka pieśni – Hymnu Polski oraz 

Hymnu Szkoły, śpiewając 
go tak pięknie, że Mistrz 
z Czarnolasu na pewno był-
by z nich dumny!

P r z e d s t a w i c i e l e 
uczniów z należytą po-
wagą złożyli przysięgę na 
sztandar naszej szkoły, po 
czym wychowawcy klas, 
za pomocą ogromnego 
ołówka, dokonali paso-
wania dzieci na uczniów 
naszej szkoły. Również 
rodzice ślubowali, iż będą 
wsparciem dla swoich 
pociech i zawsze będą 
pamiętać, że ich dzieci są 
unikalnym skarbem.

W pierwszej części ar-
tystycznej zgromadzeni 
goście mogli obejrzeć po-
pisy dzieci z klasy 1J oraz 
6a, którzy przygotowani 
przez p. Justynę Wujek, 
wcielili się w rolę smerfów.

Choć 
nie za-
b r a k ł o 
w ś r ó d 
n i e b i e -
s k i c h 
stworków tych, którzy 
marudząc, próbowali unik-
nąć szkoły jak ognia, ale 
na szczęście dzielne żaki 
szybko przekonały ich, że 
szkoła to najlepsze miej-
sce, do zdobywania wie-
dzy i rozwijania zdolności.

Podczas drugiej tury 
ślubowania na scenie 
pojawili się prawdziwi pi-
raci, poszukujący skarbu. 
Tu talentem aktorskim 
i  tanecznym wykazali 
się uczniowie z klasy 1e, 
przygotowani przez wy-
chowawcę p. Alicję Kadłu-
bowską. Po wielu poszuki-
waniach odkryli oni, że tak, 
jak głosił nasz patron Jan 
Kochanowski, nie złoto, 
diamenty liczą się najbar-
dziej, a właśnie:

„Nauka skarbem drogim,
Tak bogatym jak ubogim
I bogactwa często giną,
Lecz nauki nie przeminą”.

Jesteśmy zatem pewni, że każdy pierw-
szak z ząbkowskiej „dwójki” już wie, że na-
leży pielęgnować wiedzę i jak najlepiej wy-
korzystać dany nam czas.

Nad przebiegiem całej uroczystości 
i oprawą muzyczną czuwała pani Jadwiga 
Żaboklicka, zaś o prawidłowy przebieg czę-
ści oficjalnej zadbali przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego z opiekunem panią 
Jolantą Tomczuk.

Miłym akcentem wieńczącym ten pełen 
wrażeń dzień było przekazanie przez prze-
wodniczącą Rady Rodziców, panią Agniesz-
ka Lorentz drobnych upominków oraz słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Pierwszoklasistom życzymy samych 
sukcesów na dalsze lata nauki 

Justyna Wujek
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Kultury Sławomir Skotnicki, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Jacek Romańczuk, kierownik Świetli-
cy Środowiskowej „Schowek” Justyna 

przewodniczący komisji 
rewizyjnej Paweł Uściński, 
dyrektorzy, pedagodzy 
oraz pracownicy ząbkow-
skich szkół i przedszkoli, 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ząbkach Elż-
bieta Rutkowska oraz pra-
cownicy OPS, dyrektor biblioteki miejskiej Do-
rota Kaźmierska, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

 

FRANCUSKI 
 

WŁOSKI 

 

Chciałbyś zacząć przygodę 
z językiem 

 

albo kontynuować naukę? 
 

A może poprawić wyniki 
w szkole? 

 

Mgr filologii włoskiej 
Tel. 502 447 106 

Uroczystość z symbolicznym przecię-
ciem wstęgi i z tortem miała miejsce w dniu 
15 października br., jednak świetlica w nowej 
siedzibie funkcjonuje już od 1 września br.

Na uroczystości byli obecni 
burmistrz miasta Robert Perkow-
ski, zastępca burmistrza Artur 
Murawski, sekretarz miasta Patry-
cja Żołnierzak, ząbkowscy radni: 
przewodniczący komisji budżetu 
i inwestycji Robert Świątkiewicz, 

Świetlica Środowiskowa nr 1 przy ul. Westerplatte w Ząb-
kach, zwana „Harcówką” istnieje od 22 lat i nawet w naj-

śmielszych marzeniach nie sądziłam, że kiedykolwiek będzie 
miała nową siedzibę – powiedziała Elżbieta Klimkiewicz – 
kierownik świetlicy, podczas uroczystego otwarcia.

Świetlica środowiskowa w Ząbkach ma nową siedzibę
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spowodowała porażenie nerwu wzro-
kowego u mężczyzny. Wtedy, niezdolny 
do pracy, wraz z matką został skiero-
wany do ,,obozu chorych” w Berlinie. 
Z tego miejsca codziennie była odprawiana 
duża grupa ludzi do ,,sanatorium” w którym 
zamiast pomagać pacjentom, tak napraw-
dę zabijano ich w komorach gazowych. Od 
śmierci w jednej z takich komór uratowały ich 
wojska radzieckie (rosyjskie).  Po kilkudniowej 
wędrówce znów trafił do Ojczyzny.

Gdy wrócił do kraju, zakończył naukę 
i został wykładowcą 
uniwersyteckim.

Po t e m  z a d a -
waliśmy pytania, 
oglądaliśmy zdjęcia, 
którym towarzyszył 
komentarz gościa 
i zaprezentowaliśmy 
poezję powstańczą. 
Spotkanie zakończy-
liśmy piosenką ,,Pała-
cyk Michla”. 

Ta nietypowa 
lekcja na pewno po-
dobała się wszyst-
kim- dorosłym i mło-
dzieży. Panowała 
miła atmosfera i chęć 

PRANIE 
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Fijołkowska, kierownik III Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej Wydziału Rodzinnego i Nielet-
nich Sądu Rejonowego w Wołominie Karina Ję-
drzycka – Pniewska, projektant nowej siedziby 
Józef Skłodowski, komendant Straży Miejskiej 
Zbigniew Forysiak oraz sponsorzy i przyjaciele 
placówki: Sławomir Duba – właściciel firmy 
„Grupa DSF” i Radosław Szczurek.

Wychowankowie świetlicy, podjęli swo-
ich gości występem artystycznym. Dzieci 
przygotowały kilka piosenek, we własnej 
aranżacji i przy własnym akompaniamencie 
gitary i skrzypiec. Następnie goście usłyszeli 
o początkach świetlicy, obejrzeli także do-
kumentację zdjęciową z budowy świetlicy 
oraz film z zakresu profilaktyki zdrowotnej 
z udziałem wychowanków świetlicy, który był 
nagrodą dla najlepszego obozu wakacyjnego 
na Mazurach, którym okazał się właśnie obóz 
zorganizowany przez Hufiec ZHP Ząbki wraz 
z ząbkowskimi świetlicami.

Harcówka na okoliczność otwarcia nowej 
siedziby, otrzymała od swoich przyjaciół kwia-
ty, które zostały złożone na ręce kierowniczki 
placówki.

Elżbieta Klimkiewicz złożyła podziękowa-
nia tym wszystkim, którzy ją wspierali i służyli 
pomocą przy realizacji inwestycji. Podzię-
kowania otrzymali: burmistrz Robert Per-
kowski, zastępca burmistrza Artur Murawski, 
sekretarz miasta Patrycja Żołnierzak, dyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 1 Karol Mało-
lepszy, dyrektor Przedszkola Publicznego 
nr 3 „Skrzat” Jolanta Salak, Józef Skłodowski 
oraz Sławomir Duba. Elżbieta Klimkiewicz po-
dziękowała także Agnieszce Gmitrzuk, która 
wspiera świetlicę od wielu lat.

Budowa świetlicy wraz z wyposażeniem 
kosztowała nieco ponad 500 tys. zł., a argu-
mentem do jej wybudowania od samych 
fundamentów, była zmiana przepisów, dot. 
standardów, których poprzednia siedziba 
nie spełniała. Nową siedzibę wybudowała 
firma „Łunibud” z Warszawy, ponad dwa 
miesiące przed terminem wyznaczonym 
umową. W nowej świetlicy jest m.in.: sala 
komputerowa z siedmioma wyposażony-
mi stanowiskami, przestronna nowoczesna 
kuchnia, bajecznie kolorowy i wygodny po-
kój dla maluchów, piękna sala widowiskowa 

z projektorem, nagłośnieniem i mikserem, 
oraz mnóstwo ładnych i wygodnych zaka-
marków i miejsc, gdzie dzieci mogą realizo-
wać swoje potrzeby.

Ten wydatek był koniecznością. W Ząb-
kach mamy sporo dzieci, które potrzebują 
właśnie takiego świetlicowego wsparcia: 
pomocy w odrabianiu lekcji, różnego ro-
dzaju zajęć socjoterapeutycznych: muzycz-
nych, plastycznych, kulinarnych, czy też 
po prostu zwykłego posiłku czy rozmowy, 
namiastki domu rodzinnego, by nauczyć 
się prawidłowo funkcjonować w społeczeń-
stwie.

Dlatego ogromnie cieszy fakt, że wła-
dzom miasta udało się wygospodarować 
środki na tę ważną dla naszych mieszkań-
ców placówkę, a firmie „Łunibud” – zakoń-
czyć inwestycję przed czasem. Dzięki temu 
ząbkowskie dzieci i młodzież już dziś mogą 
korzystać z wygodnej nowoczesnej świetlicy 
środowiskowej.

Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski

Spotkanie z bohaterem 
– Powstańcem Warszawskim
,,Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelazny-
mi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, przemierzyłeś po 
omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. 
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku 
minut – zło”.

Krzysztof Kamil Baczyński: ,,Elegia o chłopcu polskim”

zdobycia wiedzy – czyli uczucia, które powin-
ny towarzyszyć nauce.  

,,Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś 
ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pę-
kło?” – Krzysztof Kamil Baczyński ,,Elegia 
o chłopcu polskim”

Patrycja Cichocka kl. 6A

Nasze codzienne sprawy, obowiązki, 
zabawy to jedna wielka pula zdarzeń, które 
dzieją się teraz. Ale, czy nie warto, chociaż 
na chwilę, zatrzymać się i spojrzeć wstecz? 
To pytanie zadali sobie członkowie kółka 
historycznego. 7 października 2015 r. odbyło 
się spotkanie z Powstańcem Warszawskim 
– panem Mieczysławem Kluge. Na naszej 
małej ,,konferencji” oczywiście nie mogło 
zabraknąć pani dyrektor – Ireny Małyszczuk 
oraz pani Elżbiety Gaworek – nauczycielki 
historii. 

Na samym początku nasz gość opowiadał 
o swoim życiu, przed 1 sierpnia 1944 r.

W dniu wystąpienia zbrojnego przeciw 
okupantom, w godzinach porannych, pana 
Mieczysława odwiedził  kolega z Szarych Sze-
regów (tajna organizacja harcerska) z zamia-
rem poinformowania o Powstaniu. Niestety, 
w tamtym momencie harcerz nie przebywał 
w domu i nie mógł wziąć udziału w bitwie ze 
swoim oddziałem. Dzięki koledze dostał się 
do Armii Krajowej (AK). Do jego obowiązków 
należało np. obserwowanie i meldowanie 
o jednostkach wroga w rejonie Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Później został pojmany i wysłany wraz 
z chorą matką do obozu pracy przymusowej. 
W czasie jednego z nalotów blisko p. Mie-
czysława wybuchła bomba fosforowa, która 



www.zabki.pl E d u k a c j a

11

CO SŁYCHAĆ

Code Week 
w Szkole 
Podstawowej nr 2 
w Ząbkach

W dniach od 10 do 18 października 
2015 r. odbywał się  Europejski Ty-

dzień Kodowania. To wielkie święto zwią-
zane z programowaniem obchodzone 
w całej Europie. Uczniowie naszej szkoły 
rozpoczęli również przygodę z progra-
mowaniem i  przyłączyli się do obchodów 
tego wydarzenia.

W tym tygodniu uczniowie klas 4 tworzyli swoje 
pierwsze skrypty w Scratchu a uczniowie klas piątych 
i szóstych programowali w logomocji. Uczniowie 
klasy 6e oraz klas 4 tworzyli w  programie Scratch 
multimedialne kartki z życzeniami „Pozdrawiamy 
Nauczycieli”.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanow-
skiego bierze udział w III edycji Ogólnopolskie-
go Programu Mistrzowie Kodowania, który dzięki 
programowaniu, ma na celu rozwijać w dzieciach 
umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, 
które potrzebne są nie tylko przyszłym specjalistom.

 Głównym organizatorem i sponsorem programu 
jest firma SAMSUNG. Program Mistrzowie Kodo-
wania jest objęty patronatem takich instytucji jak: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodar-
ki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program 
wspierany jest przez szerokie porozumienie na rzecz 
Umiejętności Cyfrowych, a partnerami Mistrzów 
Kodowania są: Superbelfrzy RP, Coderdojo, Centrum 
Cyfrowe, Dobra Edukacja oraz CEO.

W naszej szkole program realizowany jest w trak-
cie zajęć komputerowych (klasa 6e) oraz dodatko-
wych zajęć dla chętnych uczniów klas 3-5. Zajęcia 
odbywają się w następujące dni tygodnia: 

Wtorek – kl. 4 godz. 13.50 – 14.35 s.79 – prowa-
dzenie p. Agnieszka Borysiewicz-Rzewuska 

Środa – klasy 3 godz. 13.50 – 14.35 s. 20 – pro-
wadzenie p. Małgorzata Goździak

Piątek – godz. 13.50 – 14.35 s. 79 – prowadzenie 
p. Andrzej Obrębski (zajęcia rozpoczną się od XII 
2015r.)

Wspólnie z uczniami rozpoczynamy wspaniałą, 
intrygującą przygodę w świecie pełnym kodów.

Małgorzata Goździak
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WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

GITARA i ŚPIEW 
w ząbkowskiej 
Szkole Muzycznej!!!

Istnieje jeszcze możliwość rozpoczęcia indywidual-
nych lekcji gitary i śpiewu pod okiem profesjonalistów, 
absolwentów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina – pa-
sjonatów muzyki, aktywnych artystów wykonawców. Zajęcia 
odbywają się na miejscu, w centrum Ząbek.

Ruszyły także popołudniowe spotkania Przedszkola Mu-
zycznego, w dwóch grupach wiekowych – Maluchy (3-4 lata) 
i Zerówka (5-6 lat).

Więcej informacji – o zajęciach dla maluchów, dzieci, 
młodzieży i dorosłych – pod numerem telefonu 730 752 702 
od poniedziałku do piątku w godzinach 16-19 oraz na stronie 
internetowej ząbkowskiej Szkoły Muzycznej CONSONARE 
www.consonare.edu.pl 

Teatr z Krakowa z wizytą 
w Szkole Podstawowej nr 1

12 października do Szkoły Podstawowej nr 1 zawitali akto-
rzy z Krakowa, którzy wystawili dla dzieci spektakl ekolo-

giczny pt. „Elektromisja”. Dzieci poznały żarówkę Iluminację oraz 
radio Herc zamieszkujących dzikie wysypisko śmieci, których 
największym marzeniem było rozpoczęcie nowego lepszego i po-
żytecznego życia, oraz dotarcie do zakładu recyklingu. Do pary 
zamieszkującej wysypisko dołączyła w trakcie Róża – polny mlecz, 
którą ktoś pozbawił domu. 

Bohaterzy spektaklu zabrali 
uczniów w niesamowitą podróż 
pełną przyjaźni, przygód i współ-
pracy. Spektakl miał formę weso-
łej, wspólnej zabawy z dziecięcą 
publicznością. Były konkursy, pio-
senki, barwne kostiumy oraz… 
oczywiście, mnóstwo śmiechu.

Dzieci dowiedziały się, co zro-
bić z elektrośmieciami – sprzętami, 
których nie da się już wykorzystać, 

a które stwarzają duże zagrożenie dla zdro-
wia i przyrody. Poznały też takie pojęcia jak 
recykling i odnawialne źródła energii oraz ich 
znaczenie dla środowiska, a także nauczyły się 
segregować odpady.

Dziękujemy aktorom za przybycie i wspa-
niałą wspólną zabawę. 

Monika Klinicka
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach 
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XXIV Jesienne Biegi Przełajowe 
już za nami!

W tym roku aura pokrzyżowała nam plany i nie mogliśmy przepro-
wadzić naszej tradycyjnej imprezy w ustalonym czasie. Biegi od-

były się 5 października, w poniedziałek. Od samego rana powitało nas 
słońce. Punktualnie o godz. 9.45, burmistrz Robert Perkowski dokonał 
oficjalnego otwarcia biegów. 

W imprezie wzięły udział dzieci z ząbkow-
skich szkół podstawowych. Uczniowie rywali-
zowali w trzech kategoriach wiekowych: rocz-
nik 2003, 2004, 2005, oddzielnie dziewczęta 
i chłopcy na dystansie 1000 metrów (łącznie 
około 400 osób). W każdym biegu sześciu 
najlepszych zawodników otrzymało nagrody 
rzeczowe. Bonusem po ukończonym biegu 
dla każdego zawodnika był udział w loterii 
fantowej oraz jabłka i woda. 

Emocjonującym punktem imprezy były 
sztafety międzyklasowe 8 × 500 metrów. Klasy 
rywalizowały w poszczególnych poziomach. 
Każda klasa wystawiła swoją reprezentację 
(cztery dziewczynki i czterech chłopców), 
pozostali uczniowie wraz z nauczycielami 
mocno dopingowali swoich kolegów. 

WynIKI BIEGóW InDyWIDUALnyCH:
Klasy cz war te:
Dziewczęta
I miejsce – Aleksandra Niemira SP2
II miejsce – Katarzyna Koziej SP2
III miejsce – Jagoda Laufer SP1
IV miejsce – Paulina Skibniewska SP1
V miejsce – Klaudia Myślińska SP2
VI miejsce – Amelia Zubczyńska SP2
Chłopcy
I miejsce – Michał Niemira SP2

II miejsce – Alik Aiwazyan SP1
III miejsce – Norbert Wasiłowski SP2
IV miejsce – Dominik Sikorski SP1
V miejsce – Krystian Michalski SP2
VI miejsce – Szymon Przywuski SP1

Klasy piąte:
Dziewczęta
I m – Marta Wiśniewska SP1
II m – Małgorzata Kosior SP2
III m – Zuzanna Łęczycka SP1
IV m – Natalia Trzcińska SP1
V m – Julia Krzemieniewska SP1
VI m – Agnieszka Kosiorek SP2
Chłopcy
I m – Jakub Szczepocki SP1
II m – Rafał Mazurczak SP1
III m – Jakub Kodeniec SP1
IV m – Kacper Kowalski SP1
V m – Michał Barszczewski SP2
VI m – Mateusz Niewiadomski SP1

Klasy szóste:
Dziewczęta
I m – Karolina Flakowska SP1
II m – Kinga Czesuła SP2
III m – Wiktoria Grzesiuk SP2
IV m – Anna Kodym SP1
V m – Patrycja Bartosiewicz SP1
VI m – Oliwia Kijewska SP2
Chłopcy
I m – Oskar Zaks SP2
II m – Mateusz Rozbiewski SP2
III m – Józef Grabowski SP2
IV m – Damian Czapski SP2
V m- Wiktor Jakubowski SP2
VI m – Krystian Teodorczyk SP2

WynIKI BIEGóW SZTAFETOWyCH:
Klasy cz war te:
I miejsce – 4s SP1
II miejsce – 4f SP2
III miejsce – 4e SP2

Klasy piąte:
I miejsce – 5s SP1
II miejsce – 5f SP2
III miejsce – 5d SP2

Klasy szóste:
I miejsce – 6b SP2
II miejsce – 6d SP2
III miejsce – 6e SP2

Idea rozwoju fizycznego jest bardzo waż-
na, i co najważniejsze nadal dostrzegana 
przez wielu ludzi. Jesienne Biegi Przełajowe 
są wspaniałą alternatywą spędzania wolne-
go czasu przez zamieszkujące nasze miasto 
liczne grono młodzieży i dzieci. Dzięki dobrej 
woli sponsorów mogliśmy wspólnie zrealizo-
wać tę wartościową inicjatywę.

Serdecznie dziękujemy za bezcenne 
wsparcie: Miastu Ząbki, Agrotechnice S.A. – 
Praska Giełda Spożywcza, Panu Piotrowi Or-
łowskiemu „Księgarni Orla”, Radzie Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 2, Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

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

Dagmara Dobosz – Nauczyciel SP2



www.zabki.plS p o r t / S p o ł e c z e ń S t w o

14

CO SŁYCHAĆ

Karateka z Ząbek 
mistrzem Polski juniorów

17 października na obiektach sportowo-rekreacyjnych „Solne Miasto” 
w Wieliczce odbyły się XV Mistrzostwa Polski Juniorów Karate Kyoku-

shin rozgrywane w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W turnieju 
wzięło udział 182 zawodników w wieku 16-17 lat z ponad 60 klubów zrzeszo-
nych w Polskim Związku Karate. Karateka z Ząbek, zawodnik Klubu Sportów 
Walki KyOKUSHIn – Karol Burzyk został mistrzem Polski.

Związek Strzelecki reaktywacja

Do września 1939 roku w budynku nadleśnictwa Drewnica miał swoją 
siedzibę ząbkowski oddział Związku Strzeleckiego. II wojna świa-

towa przerwała jego działalność, ale nie zakończyła! 24 października 2015 
roku, po 76 latach, nasz oddział zebrał się ponownie!

Karol w drodze do sukcesu stoczył cztery 
walki pokonując w eliminacjach zawodników 
z Radzymina i Tarnowskich Gór dzięki celnym 
technikom okrężnym na głowę. Walki w stre-
fie medalowej z reprezentantami Leżajska 
i Suwałk były dla Karola bardzo trudne i wy-
równane, ponieważ przeciwnicy w pierwszej 
rundzie mocno atakowali kopnięciami na 
uda. Za każdym razem do rozstrzygnięcia 
były potrzebne dogrywki, w których Karol 
zaprezentował duży wachlarz skutecznych 

technik, nie dając sędziom wątpliwości przy 
ostatecznym werdykcie. 

Końcowe zwycięstwo Karola Burzyka 
i tytuł mistrza Polski jest z pewnością ukoro-
nowaniem jego trudnej drogi w juniorskich 
startach, która była usłana mocnymi doświad-
czeniami na macie. Karolowi udało się prze-
trwać trudne chwile, nie stracił motywacji 
i dzielnie podjął wszystkie wyzwania trenin-
gowe. Odniesiony sukces jest niewątpliwym 
efektem ciężkiej pracy na treningach i daje 

jeszcze większe nadzieje na sukces podczas 
grudniowego Pucharu Europy w Katowicach. 
Więcej informacji i zdjęcia z turnieju na www.
kswkyokushin.pl

Ostatnim przedwojennym komendantem 
ząbkowskiego oddziału ZS był podporucznik re-
zerwy WP Ludwik Tuliński (późniejszy porucznik 
AK) – ten sam, którego imię oraz Jego małżonki, 
nosi największe ząbkowskie rondo na ulicy Woj-
ska Polskiego. Po zakończeniu wojny obronnej 
1939 roku, członkowie ZS zasili ząbkowskie 
szeregi Polskiego Państwa Podziemnego, czy-
li najpierw Służby Zwycięstwu Polski, potem 
Związku Walki Zbrojnej, a finalnie Armii Krajo-
wej. Lata powojennej komunizacji zepchnęły 
pamięć o polskich bohaterach do szeptanych 
przekazów z ojca na syna i z dziada na wnuka. 
Teraz ta pamięć jest oficjalnie przywracana i wła-
śnie teraz, dzięki wsparciu Władz Miasta Ząbki, 
następuje reaktywacja ząbkowskiego oddziału 
Związku Strzeleckiego, czyli organizacji społecz-
no-wychowawczej o charakterze wojskowym, 
której współzałożycielem był w 1910 roku Wła-
dysław Sikorski, a pierwszym komendantem 
Józef Piłsudski.

24 X, o godz. 10:00, na zbiórce przed Do-
lcan Arena stawiła się młodzież z klas trzecich 
ząbkowskich gimnazjów w liczbie 38 osób. 
Dodatkowo w zbiórce brali licznie udział 
członkowie wołomińskiego oddziału Związku 
Strzeleckiego z jego komendantem starszym 
kompanijnym Marcinem Sochoniem.

Ta pierwsza od 1939 roku zbiórka miała 
nie tylko charakter organizacyjny. Koledzy 
z Wołomina przeprowadzili dla naszych ząb-
kowskich kandydatów na Strzelców zajęcia 
z musztry wojskowej oraz strzelania z kara-
binków ASG.

Ząbkowski oddział przez najbliższe trzy-
-cztery miesiące będzie przechodził tzw. 
unitarkę, czyli przygotowanie do służby. 
Kandydaci, którzy wytrwają, zostaną zaprzy-
siężeni i otrzymają stopnie Strzelca ZS. Za-
równo w okresie wstępnym, jak i później, nasz 
oddział będzie ściśle współpracował z od-
działem z Wołomina oraz Stowarzyszeniem 

Wizna 1939. Ogromnie cieszy to, że współ-
pracę i wparcie już zadeklarowali: Burmistrz 
Miasta Ząbki Robert Perkowski, Jednostka 
Wojska Polskiego z Wesołej, Komendant Po-
licji w Ząbkach, Komendant Straży Miejskiej, 
Komisariat Rzeczny Policji z Warszawy, Dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Ząbkach i Prezes Miejskiego Centrum 
Sportu w Ząbkach oraz oczywiście Dyrektorzy 
ząbkowskich Gimnazjów, dzięki czemu nasi 
Strzelcy będą mieli zaszczyt raz w tygodniu 
podczas dnia mundurowego nosić na terenie 
szkoły mundury strzeleckie.

Plany w zakresie działalności przewi-
dują oprócz szkolenia z umiejętności woj-
skowych, czyli musztry i strzelectwa (także 
z broni ostrej), pełne szkolenie w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, nauki pływa-
nia, ratownictwa wodnego i zabezpieczania 
miejsc zdarzeń. Chcemy, aby nasi Strzelczy 
byli aktywnymi obywatelami, którzy będąc 
świadkami zdarzenia nie wyjmą komórki i nie 
„strzelą fotki”, wrzucając ją na portale społecz-
nościowe, tylko podejmą działania mające na 
celu udzielenie pomocy.

Aktualne informacje o działalności ząb-
kowskiego „Strzelca” oraz przyszłych nabo-
rach można uzyskać na stronie www.fb.com/
zszabki

ZS oddz. Ząbki
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Święto Praskiej Giełdy Spożywczej
Na doroczne obchody powstania i działalności Praskiej Giełdy Spożyw-

czej przybyło licznie grono zaproszonych gości. Uroczysty charakter 
obchodów podkreślał „czerwony dywan”, będący oznaką godnego, ale i ser-
decznego przywitania każdego z uczestników tego wydarzenia. Osłonięty 
barierkami jasnoczerwony chodnik prowadził wszystkich bezpośrednio na 
miejsce uroczystości, jakim był ogród leśny restauracji „na Skrajnej”.

kontaktów handlowych. Szczególnie podkre-
ślił postępy Praskiej Giełdy w budowie infra-
struktury służącej rozwojowi nowoczesnego 
handlu hurtowego.

Na scenę przed zgromadzonymi gośćmi 
uroczystości poproszono następnie laure-
atów nagród fundowanych co roku przez 
Praską Giełdę Spożywczą. Najlepszym na PGS 
hurtowniom – w ocenie klientów dokonują-
cych tam codziennych zakupów – wręczono 
laury Hurtowni Przyjaznej Klientowi. Wyłonie-
nie laureatów tej nagrody, z uwzględnieniem 
podziału na wielkość zajmowanej przez nich 
powierzchni, nastąpiło w drodze głosowania. 
Na pięć wyłonionych w ten sposób hurtowni, 
a także na pozostałe nie nagrodzone, oddano 
łącznie ponad dwa tysiące głosów.

Statuetkami Solidnego Partnera Praskiej 
Giełdy Spożywczej uhonorowano z kolei firmy 
i instytucje związane z Praską Giełdą bądź od 
lat z nią współpracujące. W tym roku statuetki 
otrzymało siedem podmiotów w trzech kate-
goriach: dostawcy, klienci oraz media.

Nagrody laureatom wręczali: Zenon Da-
niłowski oraz Robert Perkowski.

Gratulując osiągnięć nagrodzonym, Ze-
non Daniłowski życzył wszystkim miłego 
spędzenia wieczoru i dobrej zabawy, a na 
początek czekających na gości atrakcji zapro-
sił do skosztowania jubileuszowego gulaszu.

Po zakończeniu części oficjalnej wie-
czoru, na estradę wkroczył zespół Papa D 
(Papa Dance). Grupa, obchodząca w tym roku 
30-lecie swojego istnienia, dała wspaniały 
koncert, który wzbudził aplauz zgromadzonej 

Na obchody 24 rocznicy powstania Pra-
skiej Giełdy przybyli z osobami towarzyszą-
cymi działający na jej terenie na co dzień 
operatorzy, a także ich dostawcy oraz ich 
klienci. Obecni byli też przedstawiciele in-
stytucji współpracujących z Praską Giełdą, 
jak również władz miejskich Ząbek, gdzie jest 
zlokalizowana Praska Giełda, ale także liczne 
grono przyjaciół firmy.

– Serdecznie witam wszystkich zebra-
nych i każdego z was traktuję jako gościa 
honorowego – zwrócił się do zgromadzonych 
twórca Praskiej Giełdy i jej wieloletni prezes 
Zenon Daniłowski, obecnie pełniący funkcję 
przewodniczącego jej rady nadzorczej.

Nawiązując do codziennego rytmu pracy 
rynku hurtowego, podkreślił: – Każdy z Was, 
czy to pracując na Praskiej Giełdzie Spożywczej, 
czy też będąc naszym klientem, jest dla nas 
ważny. Praca, która na Praskiej Giełdzie odbywa 
się już od 24 lat – codziennie przez prawie całą 
dobę, począwszy od godz. 2.00 lub 3.00 po 
północy – przynosi wymierne efekty. Rok po 
roku dokładamy do budowania naszej firmy 
kolejną cegiełkę. Przy tym także jako sklepy czy 
hurtownie – wszyscy się rozwijamy i wspólnie 
budujemy rynek. Tworzymy także na Praskiej 
Giełdzie coraz lepsze warunki do konkurowania. 
Nasza wspólna codzienna praca jest wkładem 
w tym kierunku. Ci, którzy byli tutaj 24, 10 czy 
nawet 5 lat temu – widzą, ile pozytywnych 
zmian zachodzi nieustannie, w miarę upływu 
czasu. W tym roku na przykład udało się nam 
wybudować przede wszystkim wiele dróg, które 
ułatwiają poruszanie się po terenie – powie-
dział Zenon Daniłowski.

Z gratulacjami dla dorobku Praskiej Gieł-
dy wystąpił burmistrz Ząbek Robert Perkow-
ski, który wskazał na jej dynamiczny rozwój, 
będący zasługą wszystkich uczestników ryn-
ku hurtowego. Życzył też Praskiej Giełdzie 
dalszych sukcesów.

W wyrazami uznania od Warszawskie-
go Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego 
„Bronisze” pospieszył jego wiceprezes Karol 
Dobrowolski, który w imieniu zarządu swojej 
firmy wręczył Zenonowi Daniłowskiemu sta-
tuetkę w formie okazałego jabłka. Zaznaczył, 
że statuetka jest uznaniem roli Praskiej Giełdy 
w działalności na rzecz zaopatrywania w pro-
dukty spożywcze mieszkańców aglomeracji 
warszawskiej. Podkreślił też, że operatorzy 
z „Bronisz” i z Praskiej Giełdy od lat dobrze ze 
sobą współpracują.

Gratulacje z racji dotychczasowych osią-
gnięć Praskiej Giełdy przekazał listownie, 
na ręce Zenona Daniłowskiego, marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik. 
Życzył też nawiązywania nowych, cennych 

widowni, a także wielu zachęcił do tańca. 
Pośród prezentowanych starych i nowych 
przebojów zespołu powodzeniem cieszyły 
się zwłaszcza te dawniejsze, będące niegdyś 
ogólnokrajowymi szlagierami, jak: „Naj story”, 
„Maxi Singiel” czy „Nasz Disneyland”.

Po koncercie, gości bawił znany dzienni-
karz muzyczny i DJ Bogdan Fabiański, który 
prezentował znane i lubiane przeboje w ryt-
mach tanecznych.

Dziennikarz poprowadził również aukcję 
na rzecz Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Ząbkach, na którego za-
jęcia uczęszczają dzieci i młodzież z powiatu 
wołomińskiego. Podczas aukcji, cieszącej się 
żywym zainteresowaniem zgromadzonych, 
z powodzeniem zlicytowano dwa obrazy ar-
tysty malarza Stanisława Poskrobki z Podlasia, 
także pięć drewnianych szkatułek, bogato 
zdobionych przez młodzież z Koła metodą 
dekupażu oraz zbudowane również przez 
młodzież trzy zegary. Cena wywoławcza każ-
dego przedmiotu wynosiła 100 zł. Łącznie 
w wyniku licytacji zebrano 3970 złotych.

Wśród uczestników uroczystości wylo-
sowano upominki od Praskiej Giełdy Spo-
żywczej. Ci, do których los się uśmiechnął, 
zostali posiadaczami akcesoriów do wina 
oraz dwuosobowych zaproszeń na kolację 
w restauracji „Na Skrajnej”.

Do dyspozycji gości przez cały wieczór 
było oferowane przez restaurację „Na Skraj-
nej” bogate menu z licznymi daniami z kuchni, 
z grilla i z ogniska oraz wiele propozycji na-
pojów z bufetach. W kulinarnej ofercie znalazł 
się m.in. pieczony na ogniu, podawany po 
staropolsku daniel oraz indyk po królewsku.

Obchodom rocznicowym Praskiej Giełdy 
towarzyszyła sponsorowana przez PGS wy-
stawa prezentująca dorobek Teatru w Drodze 
– stanowiącego bilet wizytowy wiejskiego 
ruchu teatralnego w Polsce. Ta bardzo za-
służona instytucja kultury upowszechniała 
sztukę teatralną przede wszystkim na polskiej 
prowincji, gromadząc łącznie kilkudziesięcio-
tysięczną widownię.
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Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Przedszkole Niepubliczne SMYK
z a p r a s z a

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU W ZĄBKACH 

zaprasza na MARATON AQUA ZUMBA! 

w sobotę 7 listopada 2015 r. 

godz. 16:30-17:30 

Prowadząca Kasia Sobczyńska 
– dyplomowana instruktorka tańca i aqua fitness 

z długoletnim doświadczeniem w wielu klubach fitness 
i szkołach tańca m. in Egurrola Dance Studio. 

Zajęcia w cenie biletu na basen! 
Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają jednorazowy  

VOUCHER MCS  

na poniedziałkowe zajęcia z aqua zumba godz. 20:00! 

Więcej informacji na stronie: www.mcszabki.pl 
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