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Po wrześniowej sesji Rady Miasta, kiedy to na-
stąpiła zmiana na stanowisku przewodni-

czącego RM (po rezygnacji Krzysztofa Bławdziewicza 
nowym przewodniczącym został ówczesny wiceprze-
wodniczący Wojciech Gut), początek października 
przyniósł kolejne niespodziewane zmiany. 

Na ostatniej sesji, 4 października, wpłynął wniosek o od-
wołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Tomasza Kalaty. 
Ostatecznie Rada większością głosów zdecydowała o jego 
odwołaniu. Jednocześnie podjęto decyzję o  powołaniu 
dwóch wiceprzewodniczących. Zgłoszono kandydatury An-
drzeja Chibowskiego oraz Marcina Kubickiego, które w trak-
cie głosowania zyskały wymagane poparcie.

Jak każde głosowanie personalne i roszady z tym zwią-
zane wywołują gorące emocje, o tyle z perspektywy prze-
biegu całej kadencji można uznać, że zmiany te nie naru-
szyły w żaden sposób status quo w układzie sił w łonie Rady 
Miasta. W 3-osobowym prezydium swoich przedstawicieli 
ma niezmiennie: PiS, PO i WS. Zmieniły się jedynie nazwi-
ska, oprócz jednego. Wojciech Gut wcześniej był zastępcą 
przewodniczącego, teraz przewodzi ząbkowskiej Radzie 
Miasta.

red.    

Zmiany w godzinach 
pracy Urzędu

W piątki Urząd będzie czynny od godz. 7.00 już od 
18 października

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Mieszkań-
ców, informujemy, że począwszy od dnia 18 października br. w 
każdy piątek, Urząd Miasta Ząbki będzie otwarty w godzinach 
od 7.00 do 15.00. Mamy nadzieję, że wcześniejsze otwarcie 
Urzędu, umożliwi załatwienie spraw tym, którzy rozpoczynają 
swój dzień pracy w godzinach późniejszych. Natomiast w po-
niedziałki Urząd jest czynny w godz. 10.00 – 18.00. W pozo-
stałe dni (tj. wt., śr., czw.) Urząd pracuje w godz. 8.00 – 16.00.

UM Ząbki

Zamienię  
lub sprzedam 

dom 
(bliźniak 50m2)

z możliwością 
rozbudowy

na kawalerkę 
w bloku (parter)
w okolicy PKP 

lub bazaru. 
Tel. (22) 781-41-25 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

OKNA (rabat 37%)
v wymiana okien
v rolety i żaluzje
v plisy i moskitiery
v parapety wew. i zew.
v regulacja okien
Gwarantujemy profesjonalny 

montaż i doradztwo
Ząbki, ul. Górnośląska 38

tel. 602-398-024, 
(22) 781-72-50

PROFIL
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Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ-
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog 
502-315-952

CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

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

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 
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R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
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W

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24

www.bodyfan.info
v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

Mistrz Świata w Kulturystyce

Piłsudskiego jak nowa
łaśnie zakończyła się modernizacja ważnego odcinka ul. Piłsudskiego. Ponad 
800 – metrowy fragment na odc. Warszawska – Andersena został komplekso-

wo wyremontowany. Wymieniona została nawierzchnia chodników oraz jezdni, wcze-
śniej droga została odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Poważnym utrudnieniem przy tej modernizacji był fakt, że to najbardziej ruchliwa droga powiatowa 
w Ząbkach. Wykonanie nawet najmniejszej punktowej naprawy jezdni lub ingerencja w infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w pasie drogowym zawsze prowadziła do poważnych utrudnień. Wykonanie 
zatem niemal kilometrowego odcinka bez większych zakłóceń w ruchu zasługuje na uznanie.

- Cieszę się, że po wielu latach apelowania do władz powiatu  udało się  wyremontować dość spory 
odcinek ul. Piłsudskiego. Zdajemy sobie sprawę, że pod względem logistycznym było to stosunkowo 
trudne przedsięwzięcie. Tym bardziej chciałbym podziękować staroście Piotrowi Uścińskiemu i ząbkow-
skim radnym powiatowym za zaangażowanie i pozytywną decyzję w tej sprawie – komentuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Modernizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony Miasta. Została ona zrealizowana 
w ramach porozumienia między Starostwem Powiatu Wołomińskiego a Urzędem Miasta Ząbki, zgodnie 
z którym Miasto zakupiło i przekazało kostkę brukową na wykonanie chodników. Pozostałą część robót 
została w gestii powiatu, jako inwestora i administratora tej drogi. 

 red.    
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Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ-
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog 
502-315-952

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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Płać podatki, 
tu gdzie mieszkasz 
ieniądze z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w ok. 37% trafiają do budżetu 

gminy, w której jesteśmy zameldowani lub w której 
zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składa-
ne w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamiesz-
kania podatników. 

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
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miologicznych
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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

S A M O R Z Ą D

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ-
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog 
502-315-952

KANCELARIA   
PRAWNO

-FINANSOWA
 - Porady prawne
 - Ubezpieczenia
 - Inwestycje

Ząbki  
ul. Drewnicka 2/508  

www.finalex.pl    
tel. 607 225 248

Przyjmę 
do pracy 

krawcowe
tel. 693 585 070

Ząbki, 
ul. Moniuszki 12

Pomoc w wypełnieniu 
PIT-u w Urzędzie!

Szanowni Mieszkańcy,
jeżeli macie problemy z wypełnieniem PIT-u, 
zapraszamy do Urzędu Miasta w Ząbkach 
w dniach 25 marca i 8 kwietnia. Tutaj w go-
dzinach 9.00-17.00 będzie pełnił dyżur pra-
cownik Urzędu Skarbowego, który rozwieje 
wszelkie wątpliwości i pomoże w wypełnieniu 
deklaracji podatkowej.

UM Ząbki

P

Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To 
oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie 
mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na 
gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z róż-
nych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, 
a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, 
gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych 
dróg, chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek eduka-

cyjnych, szerokiej oferty usług 
sportowo –rekreacyjno- kultural-
nych. Jednym słowem zwiększa 
on komfort i podnosi standard 
życia wszystkim mieszkańcom. 
Liczba nowych inwestycji jest 
uzależniona przede wszystkim  
od udziału  w podatku docho-
dowym, który stanowi główne 
źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu 
gdzie mieszkasz. To proste, 

poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż 

Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy 
w Wołominie,

- Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowa-
dzących działalności gospodarczej w części dotyczącej miejsca 
zamieszkania i dołącz do zeznania (wypełnienie formularza jest 
proste i nie podlega opłacie)

- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem po-
datkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbo-
wego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później 
niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym 
urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Fi-
nansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! 
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości 

życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

CHIRURG
Wizyty 

domowe

tel. 668 - 029 - 952

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 
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Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ-
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog 
502-315-952

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
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Serdecznie zapraszamy.

M

Klub Malucha : ) 

  

Klub Malucha został stworzony z myślą o najmłodszych 
czytelnikach naszej biblioteki :) Zajęcia tu prowadzone mają 
na celu rozwinąć wyobraźnię dzieci poprzez literaturę, 
zabawę, rebus czy rysunek :)  

Warsztaty są darmowe. Odbywają się co drugi piątek 
każdego miesiąca, w godzinach 16:15- 17:15  

Startujemy  27. 09. 201 3r 

 Serdecznie zapraszamy :)  

UWAGA!!!! Liczba miejsc  jest ograniczona 

 

Zapisy na zajęcia prowadzone są na miejscu w bibliotece 
przy ulicy Orlej 6 lok 75 lub telefonicznie pod numerem 
22 781 62 53 

Miejski Ośrodek Kultury

Z A P R A S Z A
21.09.2013 r. o godz. 17:00

na otwarcie wystawy malarstwa
Rafała Tarasa

oraz koncert musicalowy
w wyk. Jakuba Wociala i Edyty Krzemień

MOK, ul. Słowackiego 21 (Trybuna Sportowa)
wstęp wolny
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CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

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

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
 

CO SŁYCHAĆ

3

www.zabki.pl

Płać podatki, 
tu gdzie mieszkasz 
ieniądze z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w ok. 37% trafiają do budżetu 

gminy, w której jesteśmy zameldowani lub w której 
zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składa-
ne w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamiesz-
kania podatników. 

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

S A M O R Z Ą D

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ-
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog 
502-315-952

KANCELARIA   
PRAWNO

-FINANSOWA
 - Porady prawne
 - Ubezpieczenia
 - Inwestycje

Ząbki  
ul. Drewnicka 2/508  

www.finalex.pl    
tel. 607 225 248

Przyjmę 
do pracy 

krawcowe
tel. 693 585 070

Ząbki, 
ul. Moniuszki 12

Pomoc w wypełnieniu 
PIT-u w Urzędzie!

Szanowni Mieszkańcy,
jeżeli macie problemy z wypełnieniem PIT-u, 
zapraszamy do Urzędu Miasta w Ząbkach 
w dniach 25 marca i 8 kwietnia. Tutaj w go-
dzinach 9.00-17.00 będzie pełnił dyżur pra-
cownik Urzędu Skarbowego, który rozwieje 
wszelkie wątpliwości i pomoże w wypełnieniu 
deklaracji podatkowej.

UM Ząbki

P

Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To 
oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie 
mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na 
gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z róż-
nych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, 
a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, 
gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych 
dróg, chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek eduka-

cyjnych, szerokiej oferty usług 
sportowo –rekreacyjno- kultural-
nych. Jednym słowem zwiększa 
on komfort i podnosi standard 
życia wszystkim mieszkańcom. 
Liczba nowych inwestycji jest 
uzależniona przede wszystkim  
od udziału  w podatku docho-
dowym, który stanowi główne 
źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu 
gdzie mieszkasz. To proste, 

poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż 

Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy 
w Wołominie,

- Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowa-
dzących działalności gospodarczej w części dotyczącej miejsca 
zamieszkania i dołącz do zeznania (wypełnienie formularza jest 
proste i nie podlega opłacie)

- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem po-
datkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbo-
wego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później 
niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym 
urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Fi-
nansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! 
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości 

życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

CHIRURG
Wizyty 

domowe

tel. 668 - 029 - 952

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 

Centrum Języków Obcych

Ul. Piłsudskiego 2, Ząbki 

Wypróbuj
za 

darmo!

A k a d e m i a
Pamięci, Czytania, 

Koncentracji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

zaprasza na zajęcia  korekcyjno –
kompensacyjne (terapię pedagogiczną),

terapię logopedyczną, treningi      
(np. czytania, ortograficzne),
spotkania dla rodziców itp.

Ząbki, ul. M. Konopnickiej 1 lok. 7
www.hippocampus.edu.pl

tel. 507 301 975

SZLACHETNA PACZKA poszukuje wolontariuszy w Ząbkach
raz trzynasty w Polsce, a po raz drugi w Ząbkach, Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. To dzięki nim, 
najbardziej potrzebujące rodziny w okolicy, już w grudniu otrzymają konkretną, mądrą pomoc. Wolontariusz 

Paczki, czyli SuperW, dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni nie chcą, albo boją się wejść. 
Poszukiwane są osoby pełnoletnie, odpowiedzialne, pragnące realnie 

zmieniać swoje otoczenie, czerpiące radość z bezinteresownego pomagania 
i potrafiące nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Do zadań wolontariusza 
należy m.in. spotkanie z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, 
dla których pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji; 
współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki oraz współpraca z innymi 
wolontariuszami w rejonie m.in. poszukiwanie darczyńców, organizacja ma-
gazynu, transport paczek. Wolontariusze Paczki przechodzą specjalne szko-
lenie, które ma ich przygotować do tej niezwykle ważnej roli. To oni są pomo-
stem między osobami, które potrzebują wsparcia, a tymi, którzy chcą je dać. 

Paczka łączy 
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który co roku w przemyślany 

sposób łączy potrzebujących, wolontariuszy i darczyńców przygotowujących 
paczki. - Obcy sobie ludzie rozmawiają jak przyjaciele i piją razem herbatę. 
Ci, którzy stracili już nadzieję na wygraną z biedą, czują się ważni i wyjątko-

wi, a co najważniejsze, zaczynają odkrywać w sobie siłę do walki z niełatwą 
codziennością – opowiada Sylwia, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. 
Tylko w 2012 roku Szlachetna Paczka dotarła do 13 235 rodzin, a łączna 
liczba  zaangażowanych w projekt sięgnęła 300 tys. osób. - Liczba rodzin, 
do których dotrzemy z pomocą w tym roku, zależy od tego, ilu wolontariuszy 
zostanie rekrutowanych. Zachęcam więc wszystkich, którzy się wahają, aby 
podjęli wyzwanie i wzięli udział w tym wspaniałym dziele – mówi Paweł Ko-
walczyk, lider Szlachetnej Paczki w rejonie Ząbki. - Zgłoszenia przyjmowane 
są do 15 października na www.superw.pl. Zapraszamy!
Więcej informacji: 
www.szlachetnapaczka.pl  
www.superw.pl 
www.facebook.com/mazowsze.szlachetna.paczka

TPZ zaprasza! 
Chciałbyś nawiązać nowe znajomo-
ści? Zostać wolontariuszem? Masz 
ciekawe pomysły na działania na 
rzecz mieszkańców miasta i chciał-

byś je zrealizować a nie wiesz od czego zacząć? Chciał-
byś nauczyć się pisać wnioski dotacyjne? 
Przyjdź, zobacz, porozmawiaj! 
Czekamy na Ciebie 11 i 18 października (piątki), o go-
dzinie 18.00 w Trybunie Miejskiej (ul. Słowackie-
go 21).

Po

Hydraulika, 
wod – kan,

gaz, c.o., piece

Usługi 
kominiarskie, 

z uprawnieniami

tel.:  
696-321-228 

dorośli i dzieci

Ząbki, 
ul. Powstańców 26

(wejście obok poczty)

tel. (22) 379-33-88

Ceny konkurencyjne

GABINET 
STOMATOLOGICZNY
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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

Budowa sieci 
wodociągowej w Ząbkach  

rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząb-
kach Sp. z o. o., finalizując w tym miesiącu bu-

dowę jednego z najdłuższych wodociągów w Ząbkach w 
ul. Szwoleżerów (1,4 km), z sukcesem zakończyło wielo-
letnie zadanie polegające na zapewnieniu dwustronnego 
zasilania w wodę większości istniejących odcinków sieci 
wodociągowej w Ząbkach. Osiągnięcie tego celu pozwoli 
podniesienie sprawności działania sieci. 

Program pierścieniowej budowy sieci ujęty w koncepcji rozwoju 
sieci  w Ząbkach z 2008 r. zakładał spięcie przewodów wodociągo-
wych  w części północnej i południowej miasta. W minionych trzech 
latach po stronie południowej wybudowano w tym celu 4,6 km prze-
wodów wodociągowych, w tym w ul. Piłsudskiego (1,6 km) i w ul. Ks. 
Skorupki (blisko 1 km). Odcinki te będą również służyły bezpośred-
niemu zasilaniu mieszkańców w wodę. 

W ostatnich trzech latach Przedsiębiorstwo metodą gospodar-
czą lub zlecając zadania wykonawcom zewnętrznym wybudowało 
przewody wodociągowe w co najmniej 60 ząbkowskich ulicach. 
Dzięki tegorocznym zadaniom mieszkańcy kolejnych ulic, tj. Krzy-
wej, Szwoleżerów, Zacisznej, a do końca roku również ul. Budkie-
wicza, Kołłątaja, Lotniczej i  Obrońców, mogą już zgłaszać się do 
Przedsiębiorstwa w celu realizacji przyłączenia do sieci miejskiej. 

W kolejnych latach Przedsiębiorstwo będzie zajmowało się uzu-
pełnianiem sieci wodociągowej oraz wymianą najstarszych awaryj-
nych odcinków wodociągów z rur żeliwnych. Rozpoczęty w 2012 r. 
program remontów pozwolił na podniesienie sprawności działania 
sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej, Klamrowej, Polnej i Mokrej, 
a w tym roku do grupy wyremontowanych wodociągów dojdzie ulica 
Mickiewicza.

Romualda Lizak 
Prezes Zarządu

Budowa ul. Wiosennej 

Czy będzie referendum  
w Ząbkach?

ostatnim czasie zrodziła się inicjatywa mająca 
na celu przeprowadzenie referendum w spra-

wie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach. Inicjatorami 
jest 11 osób, wśród których znajduje się 3 radnych. Peł-
nomocnikiem grupy inicjatywnej jest Tomasz Kalata.  

Zdaniem inicjatorów straż trzeba zlikwidować, bo generuje 
duże wydatki z budżetu miasta. Inicjatorzy twierdzą, że w związku 
z faktem wejścia w życie ustawy śmieciowej uległ znaczącej zmia-
nie zakres obowiązków strażników (straż kontrolowała umowy na 
wywóz nieczystości).

Według wiceburmistrza Artura Murawskiego zakres działal-
ności ząbkowskiej straży jest niepomiernie większy niż sugerują 
inicjatorzy. – Dzięki działalności straży w znaczący sposób po-
prawił się poziom bezpieczeństwa w naszym mieście. Strażnicy 
nie tylko dbają o bezpieczeństwo na drogach działając również 
w patrolach mieszanych z policją, ale także uczestniczą w wie-
lu akcjach ratujących ludzkie życie. Straż poprzez współpracę ze 
wszystkimi jednostkami organizacyjnymi miasta przyczynia się do 
poprawy nie tylko bezpieczeństwa, ale także porządku na tere-
nie miasta. Jestem zaskoczony tą inicjatywą, bo nigdy wcześniej 
nikt z radnych nie zgłaszał poważnych uwag pod adresem straży. 
Coroczne sprawozdania komendanta z działalności straży były 
przyjmowane bez większych zastrzeżeń – uważa wiceburmistrz 
Murawski.

Z kolei zdaniem radnego Krzysztofa Bławdziewicza akcja 
związana z przeprowadzeniem referendum ma charakter politycz-
ny i jest już bezpośrednio związana z prowadzeniem kampanii 
wyborczej do przyszłorocznych wyborów.

Aby referendum w ogóle mogłoby być przeprowadzone inicja-
torzy muszą zebrać ponad 2 tys. podpisów.   

red.

rwają prace związane z przebudową ul. Wiosennej. 
Swoistym pierwszym etapem tej inwestycji było wyko-

nanie na całym odcinku kanalizacji deszczowej. Dzięki staraniom 
władz miasta udało się przekonać jednego z deweloperów, który 
wybudował przy tej drodze bloki mieszkalne, do współfinansowa-
nia tego przedsięwzięcia.

W tym tygodniu na teren budowy wszedł wykonawca realizu-
jący drugi etap tego przedsięwzięcia, czyli wykonanie utwardze-
nia drogi.

To jedna z nielicznych dróg w centrum miasta, pozostająca 
w tak fatalnym stanie. Nierówności na tej drodze były tak wielkie, 
że wielką sztuką było jej pokonanie bez uszczerbku dla pojaz-
du. Nowa droga w głównej mierze zapewni dobrą komunikację 
setkom mieszkańców dojeżdżającym do swoich posesji (głównie 
bloki), ale również odciąży drogi zlokalizowane w okolicy bazaru 
miejskiego.   

red.

T

P

W

Ul. WiosennaUl. Wiosenna
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Dzień Seniora w Ząbkach na wesoło
iepłe słowa, słodkości, gratulacje dla jubilatów 80 i 90 latków, a potem kabaret - tak obchodzono Dzień 
Seniora w Ząbkach. W dniach 2 i 3 października Ząbkowscy Seniorzy (blisko 500 osób) z klubów „Relax” 

i „Retro”  obchodzili swoje święto.
Spotkanie Klubu Seniora „Relaks” odbyło się tuż po mszy 

w intencji seniorów, na terenie parafii  Św. Trójcy w Ząbkach. Dla 
seniorów przygotowano poczęstunek i przedstawienie „Bombo-
wa rodzinka” w wykonaniu „Eko Kabaretu” z Urli.

Przy tej okazji uczczono także 80 urodziny członków klu-
bu: Alicji Pietraniuk, Mieczysława Kućmierowskiego, i Mie-
czysława Zastawnego, a także urodziny 90 latków: Stanisła-
wa Lewickiego, Jadwigi Dudek, Sabiny Krzysztofik, Mariana 
Łozowskiego i Mieczysława Turowskiego, którym urodzinowe 
paczki wręczył burmistrz Robert Perkowski. Następnie bur-
mistrz złożył kwiaty dla wszystkich seniorów na ręce Ireny 
Rutki, organizatorki tego miłego popołudnia. Na uroczystości 
obecni byli także członkowie klubu, ks. proboszcz Edward 
Kowara, zastępca burmistrza Artur Murawski, komendant 
Straży Miejskiej Zbigniew Forysiak oraz pozostali klubowicze.

Kolejnego dnia Dzień Seniora obchodzili członkowie klubu 
„Retro”, którzy po mszy św. udali się do dolnego kościoła pw. 
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach i tam świętowali. Tu również ko-
rzystając z okazji uczczono urodziny jubilatów: 90-cio letniej Ge-
nowefy Soszka, oraz 80-te urodziny: Ludwiki Kielak, Teresy Ku-
kiełki, Bronisławy Kornackiej, Czesławy Wikieł, Ignacego Łęczyc-
kiego, Eugeniusza Cimaszewskiego, Władysława Kiełek, Marka 
Maliszewskiego i Henryka Nowaka. Burmistrz wręczył symbo-
liczne kwiaty z okazji Dnia Seniora organizatorce spotkania Zofii 
Załęskiej. Tego dnia także nie zabrakło gości. Na uroczystości 
byli także ksiądz proboszcz Andrzej Kopczyński, wiceburmistrz 
Artur Murawski i komendant Straży Miejskiej Zbigniew Forysiak. 
Na koniec wszyscy mieli okazję obejrzeć „Bombową rodzinkę” 
w wykonaniu Eko Kabaretu.

Iwona Potęga

Zmiany w ustawie o systemie oświaty
września br. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkach 
odbyło się szkolenie na temat “ Zmiany zasad finansowa-

nia i organizowania gminnych przedszkoli wprowadzenie od września 
2013 roku i w terminach późniejszych”. W szkoleniu uczestniczyli se-
kretarz miasta Ząbki Patrycja Żołnierzak, skarbnik Elżbieta Żmijew-
ska, pracownicy urzędu zajmujący się oświatą w gminie, dyrektorzy 
przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., 
poz. 827) wprowadziła w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) szereg zmian 
w zakresie systemu oświaty, a głównie wychowania przedszkolne-
go. Celem zmian w ustawie o systemie oświaty jest systematyczne 
zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego zakończone 
1 września 2017r. zapewnieniem wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 
5 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i innych formach wychowania przedszkolnego, w których ustawowo 
zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za 
korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

Nałożony na gminy obowiązek zapewnienia od dnia 1 września 
2015r. każdemu dziecku czteroletniemu, a od dnia 1 września 2017r. 
także każdemu dziecku trzyletniemu, miejsca realizacji wychowania 
przedszkolnego.

W programie szkolenia znalazły się m.in. zagadnienia takie jak:
- nowe opłaty za korzystanie z przedszkoli publicznych (gminnych 

i prywatnych) i zwolnienia od tych opłat, wprowadzane ustawą zmie-
niającą system oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.,

- zasady obliczania i procedura otrzymywania przez gminy dotacji 
na wychowanie przedszkolne,

- zasady tworzenia zespołów szkół i przedszkoli miejskich i gmin-
nych,

- terminy i zasady przekształcania oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych w przedszkola,

- zmiana podstawy obliczania dotacji oświatowych dla prywat-
nych przedszkoli i form przedszkolnych.

Szkolenie miało na celu przybliżenie i uszczegółowienie oraz 
przedstawienie praktycznych działań, które muszą wykonać gminy 
i przedszkolne jednostki oświatowe- w ramach wykonania ustawy 
zmieniającej z dnia 13 czerwca 2013r. Poprowadzone zostało przez 
Piotra Ciszewskiego - Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Lublinie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie analizy 
uchwał objętych nadzorem RIO, doradztwa w problemach dotyczą-
cych ww. tematu. Joanna Wysocka 

fot. Jacek Pływaczewski, UM Ząbki
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Szkolenie antyterrorystyczne w Ząbkach

września br. sale Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach odwiedzili uzbro-
jeni po zęby terroryści. Przerażonych pracowników Urzędu Miasta, dyrekto-

rów i pracowników placówek oświatowych oraz przedstawicieli ząbkowskiego świa-
ta biznesu powalili na podłogę. Harmider i krzyki atakujących bandytów mieszały się 
z ciszą przestraszonych ludzi. Na szczęście była to tylko inscenizacja zaaranżowa-
na w celu przeprowadzenia edukacji na temat kształtowania umiejętności, techniki 
i taktyki w zakresie bezpieczeństwa podczas sytuacji kryzysowych przeprowadzona 
przez specjalistów w zakresie bezpieczeństwa z firmy Grupa DSF.

W czasach kiedy ataki terrorystyczne przestały być pora-
chunkami dotyczącymi tylko wybranych grup ludzi, dotykają co-
raz częściej zwykłych mieszkańców. Skupiają się na urzędach, 

szkołach, w metrze, czy centrach handlowych. 
Świadomość, w jaki sposób należy reagować, jak 
zachować się w takiej sytuacji, może okazać się nie-
zbędna, aby uratować swoje życie, a także innych 
ludzi.

Wszyscy pamiętamy Brejvika na norweskiej wy-
spie, który zamordował ponad 70 osób, czy w USA 
serię szaleńców strzelających do ludzi w kinie 
i szkole.

Departament stanu USA podał w corocznym Co-
untry Reports on Terrorism, że w 2010 r. na świecie 
doszło do ponad 11,5 tys. ataków terrorystycznych 
w ponad 72 państwach, w których rannych zostało 
ponad 50 tys. osób, z czego 13,2 tys. zginęło. Dane 
z kolejnych lat są też zatrważające.

Z inicjatywy burmistrza Roberta Perkowskiego, 
koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia 

Grupa DSF przeprowadziła ak-
cję, podczas której uczestnicy 
na własnej skórze poczuli smak 
zagrożenia. Antyterroryści za-
chowując się jak prawdziwi 
bandyci z zimną krwią i wyra-
chowaniem ukazali prawdziwą 
mentalność zamachowców. 
Materiał szkoleniowy został 
opracowany przez psychologów na podstawie analiz oraz te-
stów z wielu podobnych sytuacji. Uświadomił uczestnikom jak 
zachować się w przypadkach:

- podłożenia ładunku wybuchowego,
- sytuacji pojawienia się agresywnego klienta, czyli takiego, 

który poprzez swoje zachowanie może zagrażać innym,
- ataku aktywnego strzelca, który pojawia się nagle i strzela 

do wszystkich wokół siebie.

Szkolenie poprowadzili oficerowie służb specjalnych, do-
świadczeni w najtrudniejszych akcjach w kraju i poza granica-
mi RP. W przerwie można było obejrzeć broń oraz akcesoria, 
którymi na co dzień dysponują brygady antyterrorystyczne. Wy-
chodzący uczestnicy szkolenia żywo dyskutowali o akcji, której 
byli bohaterami, ale spokojnie i bez emocji mijali stojący przed 
budynkiem ambulans pogotowia ratunkowego, który organiza-
torzy zamówili na wszelki wypadek. Ważne i potrzebne to było 
szkolenie. Mamy jednak nadzieję, że w rzeczywistości nigdy nie 
dojdzie do sytuacji podobnych do tych zaaranżowanych pod-
czas tego spotkania.

Joanna Wysocka
foto: Bogdan Śladowski
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Wyjątkowy koncert
niedzielę, 29 września, w Kościele Miłosierdzia Bożego uro-
czystym koncertem Niepubliczna Szkoła Artystyczna Canto 

zainaugurowała drugi rok swojej działalności. Wykonawcami koncer-
tu pt. „Życie jest muzyką” były Izabela Lewandowska - mezzosopran 
i Karolina Klawitter - sopran w towarzystwie pianistki Ewy Pralicz. 

Niekorzystna pogoda nie przeszkodziła w zgromadzeniu się 
licznej publiczności, której koncert dostarczył wielu wzruszeń i nie-
zapomnianych wrażeń. Gośćmi honorowymi koncertu byli Burmistrz 
Miasta Ząbki Robert Perkowski i ks. Proboszcz Andrzej Kopczyński. 
Artystki zaprezentowały program, który był podróżą wokalną po mu-
zyce sakralnej od renesansu po współczesność. Śpiewaczki zauro-
czyły publiczność harmonijnym współbrzmieniem ich głosów, które 
idealnie się zlewały. Koncert zakończyły owacje na stojąco i bis utwo-
ru „Pie Jesu” A.L. Webbera. Miejmy nadzieję że Szkoła Canto będzie 
inicjatorem wielu takich wydarzeń artystycznych na terenie Ząbek.

red.

Drzwi Orkiestry 
otwarte dla każdego

ielokrotnie na łamach naszej gazety ukazywa-
ły się artykuły poświęcone działalności naszej 

Ząbkowskiej Orkiestry Dętej, opisujące nie tylko jej pracę 
i osiągnięcia, ale też wyjaśniające naszym czytelnikom, 
dlaczego warto uczyć się gry na instrumencie muzycznym. 

Jednak osobom już grającym nie trzeba tej tematyki 
przybliżać, gdyż oni już dawno wybrali muzykę jako swo-
ją pasję. Wiedzą ile czasu i wysiłku należy poświecić, by 
swobodnie i dobrze grać na instrumencie. Wiedzą, jak 
wspaniałą przygodą i przeżyciem jest wykonywanie mu-
zyki.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć mieszkańcom Ząbek 
działalność Orkiestry i zachęcić m.in. osoby już grające 
do spróbowania swoich sił we wspólnym muzykowaniu 
zespół postanowił otworzyć dla publiczności próby wtor-
kowe, by każdy mógł przyjść i popatrzeć jak wygląda 
praca orkiestry, posłuchać utworów, nad którymi zespół 
obecnie pracuje, jak również wysłuchać utworów, które 
orkiestra już posiada w swoim repertuarze. A jeśli jest się 
osobą grającą można przynieść swój instrument, otrzy-
ma się nuty i od razu można usiąść i spróbować zagrać 
z innymi. 

Terminy najbliższych prób, w których można 
uczestniczyć odbędą się w dniach: 15, 22, 29 paź-
dziernika o godz. 19.00-20.00 w Szkole Podstawowej 
nr 3 im. Małego Powstańca, ul. Kościelna 2. O kolej-
nych terminach poinformujemy Państwa na łamach 
naszej gazety w wkrótce.

Zespół czeka.

KULT KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Z Relikwią Bł. Księdza 
Jerzego Popiełuszko  

do Łaskarzewa
ielgrzymka autobusowo-piesza z Relikwią Błogosławionego Ks. 
Jerzego Popiełuszko do Łaskarzewa wyruszyła  14 września br.  

od grobu męczennika naszych czasów w dzień jego urodzin. Przez kilka 
kilometrów mieszkańcy Łaskarzewa przekazywali sobie tę świętą relikwię, 
którą przyjęli z rąk siostry Ks. Jerzego Popiełuszko, Teresy i brata Józefa 
Popiełuszko z małżonką Alfredą. Z relikwią ks. Jerzego wędrowano do 
Parafii, gdzie najpierw dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upa-
miętniającej powstańców styczniowych, a następnie w świątyni ks. prałat 
Edmund Szarek - proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża z ks. prała-
tem płk. Sławomirem Żarskim przyjęli relikwię z rąk najbliższej rodziny 
ks. Jerzego Popiełuszki z organizatorem pielgrzymki Janem Marczakiem 
i przedstawicielami Komitetu Ryszardem Walczakiem i Leszkiem Majew-
skim. Następnie Poseł PiS okręgu garwolińskiego Grzegorz Woźniak od-
czytał słowa skierowane na okoliczność tak podniosłej uroczystości przez 
Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. W darach ofiarnych w imieniu 
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki ofiarowano 
album Chrystus Katyński, który złożyli prezes Komitetu Pamięci Ks. Je-
rzego Popiełuszki Ryszard Walczak, wiceprezes Jan Marczak, Leszek 
Majewski i Poseł PiS Grzegorz Woźniak. Uroczystość ta odbywała się w 
tle wystawy zatytułowanej „Ksiądz Jerzy Popiełuszko w naszej pamięci” 
autorstwa Ryszarda Walczaka.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu 

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

W

W
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„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

KP-5 oraz KP-7
tel. 509-136-967

888-424-715
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CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

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

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
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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

W

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24

www.bodyfan.info
v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

Mistrz Świata w Kulturystyce

Piłsudskiego jak nowa
łaśnie zakończyła się modernizacja ważnego odcinka ul. Piłsudskiego. Ponad 
800 – metrowy fragment na odc. Warszawska – Andersena został komplekso-

wo wyremontowany. Wymieniona została nawierzchnia chodników oraz jezdni, wcze-
śniej droga została odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Poważnym utrudnieniem przy tej modernizacji był fakt, że to najbardziej ruchliwa droga powiatowa 
w Ząbkach. Wykonanie nawet najmniejszej punktowej naprawy jezdni lub ingerencja w infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w pasie drogowym zawsze prowadziła do poważnych utrudnień. Wykonanie 
zatem niemal kilometrowego odcinka bez większych zakłóceń w ruchu zasługuje na uznanie.

- Cieszę się, że po wielu latach apelowania do władz powiatu  udało się  wyremontować dość spory 
odcinek ul. Piłsudskiego. Zdajemy sobie sprawę, że pod względem logistycznym było to stosunkowo 
trudne przedsięwzięcie. Tym bardziej chciałbym podziękować staroście Piotrowi Uścińskiemu i ząbkow-
skim radnym powiatowym za zaangażowanie i pozytywną decyzję w tej sprawie – komentuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Modernizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony Miasta. Została ona zrealizowana 
w ramach porozumienia między Starostwem Powiatu Wołomińskiego a Urzędem Miasta Ząbki, zgodnie 
z którym Miasto zakupiło i przekazało kostkę brukową na wykonanie chodników. Pozostałą część robót 
została w gestii powiatu, jako inwestora i administratora tej drogi. 

 red.    
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Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz 
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ-
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog 
502-315-952

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.
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L A T O  W  M I E Ś C I E

Lato w Mieście na sportowo

W piątek, 30 sierpnia 2013 r. zakończyła się akcja „Lato w mieście na sportowo 2013”, organizowana 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Akcja trwała przez 3 tygodnie, a rozpoczęła się  

12 sierpnia. 

Codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 opieką objętych było pra-
wie 40 ząbkowskich dzieci, które spędzały wakacje w naszym 
mieście. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek przez cały okres trwania 
akcji wyświetlało filmy dla najmłodszych. TPZ przeprowadziło 
również wśród uczestników akcji prezentację na temat Ząbek 
połączoną z mini-quizem z nagrodami. Wśród atrakcji, z których 
korzystali młodzi mieszkańcy można wymienić zajęcia na: pływal-
ni, hali sportowej, kręgielni, gry i zabawy na obiektach M.O.S.iR. 
Oprócz zajęć typowo sportowych dzieci odwiedziły również  war-
szawski ogród zoologiczny, salę zabaw Kolorado, miasteczko 
rekreacji Pepeland w Dziekanowie Nowym. 

W ostatnim tygodniu wakacji odbyły się dwie bardzo ciekawe 
wycieczki.  W czasie pierwszej dzieci zwiedziły Stadion Narodo-
wy, który był jedną z głównych aren ostatnich Mistrzostw Europy 
Euro 2012. W kolejnej dzieci mogły zapoznać się z różnymi za-
gadnieniami naukowymi z zakresu astronomii, chemii czy fizyki 
przekazanymi w przystępny dla każdego sposób, które proponuje 
Centrum Nauki Kopernik. Łącznie w akcji zorganizowanej przez 
M.O.S.iR. uczestniczyło prawie 60 dzieci.
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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

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

KP-5 oraz KP-7
tel. 509-136-967

888-424-715

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki

ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

MEBLE B.R.W.
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
DOSTAWA 4 DNI
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -

Od 2 września obowiązuje nowy 
rozkład ząbkowskich linii lokalnych

Zmiany dotyczą godzin odjazdów autobusów linii Ząbki-1 i Ząbki-2 w dni robocze - dostosowano 
je do zmienionych rozkładów SKM i Kolei Mazowieckich, aby możliwe były wygodne przesiadki. Po 
zakończeniu remontu mostu na linii średnicowej sytuacja z dojazdami z Ząbek do centrum Warsza-
wy z  przesiadką na pociąg w Rembertowie powinna wrócić  do normy. Jeszcze do 9 września będą 
niewielkie utrudnienia (tymczasowy rozkład linii  SKM-S2 ), bo z powodu usuwania skutków awarii w 
tunelu na lotnisko pociągi będą kończyć bieg wcześniej na przystanku PKP Służewiec. 

Nowe rozkłady będą obowiązywać do ogłoszenia zmiany. Obok zamieszczamy aktualne rozkła-
dy jazdy.

UM Ząbki

Ząbkovia Ząbki 
– Wilga Garwolin 
W najbliższą sobotę (31 sierpnia 2013 

roku) o godz.11.00 na bocznym boisku Sta-
dionu Miejskiego w Ząbkach  drużyna UKS Ząbkovia Ząbki roze-
gra pierwsze spotkanie w III lidze kobiet w charakterze gospoda-
rza (gramy z GKS Wilga Garwolin). 

Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym dziewczętom.

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu dotyczącym rokowań 

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. 
0,1037 ha, położonej w Ząbkach przy ul. 

Kwiatowej róg ul. Władysława Sikorskiego, objętej księgą 
wieczystą Nr WA1W/00032062/7.

Rokowania odbędą się dnia 22.10.2013 r. (wtorek) o godz. 1100 w 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 
10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 630 000 zł

- zawiera obowiązujący podatek VAT.
Wysokość zaliczki: 63 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki do 
dnia 17.10.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i 
Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy 
się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przezna-
czonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od cen-
trum 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.

"

Zaprasza 

na Finał Województwa Mazowieckiego  
w kategorii +35 

Turnieju Orlik Polska 
- Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika 

Termin: 01.09.2013 
Miejsce: Boisk „Orlik” przy  

Szkole Podstawowej nr 2 ul. Batorego 11 

Rozpoczęcie turnieju: godzina 15.00 
 
 

ZAPRASZAMY!!! 
 
 

Więcej informacji o Turnieju na: 
www.orlikpolska.pl 

oraz na www.mosir-zabki.pl

WYDARZENIACO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak

lodówki, pralki,

zmywarki,

kuchnie gazowe

i elektryczne,

płyty grzewcze, okapy

504 070 258
www.agd−naprawy.pl

Ponieważ rok 2011 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Ro−
kiem Lasów, podjętymi działaniami włączono się w obchody, jak również w
akcję sprzątania świata. Akcja miała na celu neutralizację śladu klimatycz−
nego (głównie emisji dwutlenku węgla), który wytworzył się podczas orga−
nizacji wybranych ubiegłorocznych wydarzeń FOB−u. Uczestnicy chcieli w

ten sposób zrekompensować powstałe w przyrodzie straty. Ząbki przy tej
okazji zyskały zielony zakątek 40 brzóz oraz posprzątany teren spacerowy
pobliskiego lasu.

W piątkowym wydarzeniu udział brały władze samorządowe Ząbek. Pierw−
sze drzewko, dając przykład, posadził Burmistrz Miasta Robert Perkowski

Akcja sadzenia drzew w Z¹bkach
Fundacja Aeris Futuro, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Urz¹d Miasta w Z¹bkach byli organizatorami
akcji integracyjno - ekologicznej, która odby³a siê 22 lipca. Na rondzie przy ul. Gajowej w Z¹bkach zebra³a
siê grupa ok. 40 osób z ww. organizacji i instytucji a tak¿e spo³ecznoœci lokalnej, aby zasadziæ brzozy.

przy pomocy swojego zastępcy Artura Murawskiego oraz przy wsparciu
forum i fundacji.

Inicjatywa dała możliwość wspólnego działania na rzecz środowiska i
lokalnej społeczności . Umożliwiła tym samym, przełożenie założeń odpo−
wiedzialnego biznesu na praktykę. a także stała się doskonałą okazją do
spotkania w nieformalnych warunkach. z przedstawicielami FOB−u, firma−
mi partnerskimi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem lokal−
nym Ząbek.

Złoty Jubileusz
września trzy ząbkowskie pary obchodziły 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego. Oficjalna uroczy-
stość poprowadzona została przez kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Konieczną, a wśród 

honorowych gości znaleźli się: ks. Sylwester Ciesielski, burmistrz Robert Perkowski oraz radni: Zofia Dąbrow-
ska, Marcin Kubicki, Paweł Poboży oraz Grzegorz Siwek.

To wyjątko-
wa uroczystość z 
co najmniej kilku 
powodów. Wśród 
najważniejszych 
to fakt długoletnie-
go pożycia (nie-
wiele par osiąga 
tak znakomity staż 
małżeński) oraz 
ranga wydarzenia. 
Wszyscy Jubilaci 
zostali odznacze-
ni medalem pań-

stwowym przyznawa-
nym przez Prezydenta 
RP. Niewiele jest też 
osób, które w imieniu 
Prezydenta mogą doko-
nać takiego odznacze-
nia. Na terenie gminy 
taki przywilej posiada je-
dynie prezydent miasta/
burmistrz/wójt.

Ząbkowskie ob-
chody mają też wyjąt-
kowy charakter, dzięki 

któremu odżywają wspomnienia, a Jubilaci zwykle sięgają pamię-
cią do lat swej młodości. Uroczystości, dzięki swej kameralności, 

nabierają walorów spotkania rodzinnego, któremu jedynie współ-
towarzyszą przedstawiciele władz miejskich.    

Swój okrągły półwieczny jubileusz obchodzili:
- Państwo Marianna i Józef Ciok
- Państwo Marianna i Marian Uliasz
- Państwo Stanisława Teresa i Henryk Kazimierz Dubniak

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych wspólnie przeżytych 
lat w zdrowiu i radości.

red.

28
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III Rajd Szlakiem Małego Powstańca  
w Szkole Podstawowej Nr 3

III Rajd Szlakiem Małego Powstańca pod patronatem 
Starosty Powiatu Wołomińskiego, Burmistrza Mia-

sta Ząbki, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz Skautów Euro-
py zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Małe-

go Powstańca w Ząbkach 
różnił się od tych w ubie-
głych latach. Tym razem 
zamiast na Stare Miasto w 
Warszawie wybraliśmy się 
do lasu za szkołą. Ucznio-
wie wraz z wychowawca-
mi i rodzicami w wyzna-
czonym miejscu, zaopa-
trzeni w przygotowane 
specjalnie na ten dzień 
mapy rozpoczęli bieg. 

Niczym „zawiszacy” najmłodsi uczestnicy Powstania War-
szawskiego, na swojej drodze musieli być niezwykle czujni, spo-
strzegawczy i pokonać 
wiele przeciwności. 
Uczestnicy musieli 
wskazać łącznikowi 
drogę do dowódcy, 
przejść przez zamino-
wany teren, przedo-
stać się kanałami do 
poczty polowej, a także 
jak sanitariusze udzie-
lić pomocy rannemu. 
Wszystko to widzieli 
oczami wyobraźni, jed-
nak do zadań podeszli 
bardzo poważnie. Las 
tego dnia nucił pieśń 
szkoły „Warszawskie 
dzieci”. Należało zapo-
znać się również z kodeksem Małego Powstańca oraz wykazać 
się wiedzą historyczną, rozwiązując rebusy i test. 

Kiedy uczniowie dzielnie zdobywali kolejne punkty kontrol-
ne dyrektor To-
masz Łukawski 
wraz z prze-
wodniczącym 
Rady Rodziców 
K r z y s z t o f e m 
Konopką w asy-
ście pocztu 
sztandarowego 
składali kwiaty 
pod pomnikiem 
Małego Po-

wstańca na Starym Mieście w Warsza-
wie. Na zakończenie po przejściu wy-
znaczonej trasy każda klasa miała za-
danie specjalne. Należało ułożyć okrzyk 
związany z Powstaniem Warszawskim. 
Wszyscy zaliczyli bez trudu. W dowód 
uznania dyrektor Tomasz Łukawski wrę-
czył uczniom dyplomy ukończenia rajdu. 

Następnie można było się posilić 
pyszną, ciepłą grochówką ufundowaną 

przez firmę Elbar i pie-
czonymi kiełbaskami. 
Niewątpliwie zorganizo-
wana impreza była bar-
dzo atrakcyjną formą 
nauki i spędzenia wol-
nego czasu zarazem. 
Na stałe wpisała się w 
kalendarz uroczystości 
Szkoły Podstawowej 
Nr 3 im. Małego Po-
wstańca w Ząbkach. 
Rajd szlakiem Małego 
Powstańca jest jednym 
z punktów projektu interdyscyplinarnego „Mały Powstaniec – Pa-
tron Szkoły”, dzięki któremu uczniowie mogą w ciekawy sposób 

zdobywać wiedzę na temat czasów sięgających II wojny świato-
wej, ćwiczyć umiejętności współpracy w grupie oraz znakomicie 
się bawić.

Anna Piechucka
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T
Papcio Chmiel w Ząbkach

ego jeszcze w Ząbkach nie było. Kultowy dla kilku pokoleń czy-
tających przygody „Tytusa, Romka i A’Tomka”, począwszy od 

1957 roku, rysownik Henryk Jerzy Chmielewski zawitał w nasze skrom-
ne progi. Okazją do wizyty było otwarcie wystawy oryginalnych plansz 
Papcia Chmiela z albumu “Tytus, Romek i A’Tomek w Bitwie Warszaw-
skiej 1920 r.”, podczas której nastąpiło wręczenie nagród dla laureatów 
Powiatowego Konkursu Plastycznego “Narysuj Tytusa”. Gościem ho-
norowym wernisażu był Henryk Jerzy Chmielewski, znany fanom jako 
Papcio Chmiel.

Pomysł konkursu i wystawy to inicjatywa twórcy portalu 
HistoriaZabek.pl, Mirosława Sobieckiego, fana komiksów 
rysownika wszechczasów Henryka Chmielewskiego. W ten 
oryginalny pomysł chętnie włączyła się Miejska Biblioteka 
Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta, 
pomagając w organizacji wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Ząbkach. Wystawę objął patronatem Burmistrz Miasta Ząbki 
Robert Perkowski, patronatem medialnym wystawę objęła Moja 
Gazeta Regionalna.

Wystawę otworzył zastępca burmistrza miasta Ząbki 
Artur Murawski, który nie omieszkał życzyć Henrykowi 
Chmielewskiemu wszystkiego najlepszego z okazji 90 rocznicy 
urodzin, która przypada w tym roku, i którą Papcio obchodził 
dokładnie 7 czerwca. 

Nieco wcześniej w dniu 3 października jury konkursowe, 
w składzie: redaktor naczelna Mojej Gazety Regionalnej Urszula 
Szaliłow, dyrektor Miejskiej Biblioteki Dorota Kazimierska, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury Sławomir Skotnicki,  twórca 
portalu HistoriaZabek.pl Mirosław Sobiecki oraz Iwona Potęga 
z promocji miasta główkowali nad werdyktem i dość długo 
oglądali prace konkursowe na konkurs 
powiatowy „Narysuj Tytusa”. Po  
dyskusji, jury podjęło wspólną decyzję 
odnośnie przyznania nagród. I tak 
w dniu 5 października, podczas wystawy 
uroczyście nagrodzono:
Kategoria I (0 - 12 lat)
Miejsce pierwsze: Jan Stolarski lat, 12, 

Ząbki
Miejsce drugie: Patrycja Banaszek, lat 10, 

Ząbki
Miejsce trzecie ex aequo (kolejność 

alfabetyczna):
o    Karolina Rykała, lat 10, Ząbki
o    Mikołaj Zdun, lat 12, Ząbki
Kategoria II (13 - 100 lat)
Miejsce pierwsze: Ewa Nowak, lat 15, 

Kobyłka
Miejsce drugie: Weronika Walendziak, lat 

13, Ząbki
Głosowanie “Lubię to!” na Facebooku
Tomasz Nikoniuk, lat 10, Ząbki

P o n i e w a ż 
wśród prac kon- 
kursowych, znalazły się takie, których nie sposób było nie 
zauważyć i trudno było nagrodzić tak samo jak pozostałe, Moja 
Gazeta Regionalna przyznała im nagrody specjalne. Otrzymali je: 
(równorzędne, kolejność alfabetyczna):
Martyna Dobrowolska lat 11, Ząbki
Łukasz Solak lat 6, Wołomin
Sławomir Stolarski lat 41, Ząbki

Większość przybyłych na wystawę fanów czekała na zdjęcia 
z Papciem Chmielem i jego autografy. Dlatego na sali odbyło się 
sporo sesji fotograficznych. A na koniec ustawił się zakręcony 
ogonek po autografy przez całą długość sali i jeszcze dalej.

Podsumowując można śmiało powiedzieć, że zorganizowanie 
wystawy twórczości tak wybitnego i czytanego przez kilka pokoleń 
rysownika, którego komiksy wciąż ucząc bawią – bawiąc uczą,  
upoważnia Ząbki do tego, by ubiegać się o miano komiksowej 
stolicy powiatu.

Iwona Potęga
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Radio Ząbki – propozycja na październik
nternetowe Radio Ząbki cieszy się wśród mieszkańców coraz większą popularnością. 
I nie ma się co dziwić, bo oferta programowa jest bardzo ciekawa. Oprócz sporej garści 

informacji lokalnych, ale także z kraju i ze świata, na szczególną uwagę zasługują bloki tema-
tyczne poświęcone muzyce i spotkaniom z ciekawymi ludźmi.

I

Program radiowy oparty jest na cogodzinnych blokach pro-
gramowych (Audycja I,II ...,XI), które prezentowane są w sposób 
ciągły (24 h/dobę). 

Ponieważ radio jest stosunkowo młodym przedsięwzięciem, 
na razie audycje przygotowane są co miesiąc. Ma to również 
swoje dobre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, 

aby w ciągu miesiąca znaleźć chwilę i posłuchać tego, co ich 
najbardziej interesuje. 

Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego 
radia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stro-
nę www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.

Poniżej przedstawiamy aktualny program.  

AUDYCJA I 
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY
3. GOŚĆ SPECJALNY RADIA 

– BURMISTRZ ROBERT 
PERKOWSKI

4. BLOK MUZYCZNY
5. NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY 

POLAKÓW – WŁADYSŁAW 
SZPILMAN - HIT

6. BLOK MUZYCZNY
7. ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY – 

PRZEMEK ZAGINĄŁ W KOREI 
- REPORTAŻ

8. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA II 
1. SYGNAŁ RADIA 
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY 
4. KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO 

PRZECZYTAĆ – WACŁAW 
SIEROSZEWSKI „BENIOWSKI” 
– czytają Anna Grabińska i Marek 
Wysocki - HIT 

5. BLOK MUZYCZNY
6. MÓJ PUNKT WIDZENIA – CB 

RADIO ZAMONTOWAĆ CZY NIE? 
- REPORTAŻ

7. BLOK MUZYCZNY
8. NASZE SPRAWY – ZĄBKI 

PRZYKŁADEM DLA INNYCH 
MIAST – REPORTAŻ

9. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA III 
1. SYGNAŁ RADIA 
2. REKLAMA PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY 
4. CÓŻ TAM, PANIE, W POLITYCE? 

– SPOTKANIE Z LECHEM 
WAŁĘSĄ - HIT

5. BLOK MUZYCZNY
6. JĘZYK NASZYCH CZASÓW 

– NIE MA CWANIAKA NAD 
WARSZAWIAKA – REPORTAŻ 
- HIT

7. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA IV
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. GOŚĆ SPECJALNY - 

BURMISTRZ MIASTA ROBERT 
PERKOWSKI 

4. BLOK MUZYCZNY
5. KOMENTARZ MIESIĄCA 

– SPOWIEDŹ BARTKA 
WAŚNIEWSKIEGO - HIT

6. BLOK MUZYCZNY 
7. MOJE SPOTKANIA - EWA FARNA 
8. BLOK MUZYCZNY 
AUDYCJA V
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – SZKOLENIE 
ANTYTERRORYSTYCZNE W 
ZĄBKACH - HIT 

5. BLOK MUZYCZNY
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA – PAPIEŻ FRANCISZEK 
OGŁOSIŁ DATĘ KANONIZACJI 
JANA PAWŁA II I JANA XXIII

7. BLOK MUZYCZNY
8. CO SŁYCHAĆ W DOLCAN 

ZĄBKI? – INFORMACJE 
SPORTOWE (1)

9. BLOK MUZYCZNY
10. MOJE SPOTKANIA – MACHO – 

AUDYCJA DLA NIEŚMIAŁYCH
11. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA VI
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK ROZRYWKOWY
4. WIECZÓR ZE SZTUKĄ 

– WYWIAD Z DOROTĄ 
RABCZEWSKĄ - HIT 

5. BLOK MUZYCZNY
6. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – DELEGACJA 
Z CHIN W ZĄBKACH 
WSPOMNIENIA PROF. 
WALDEMARA DZIAKA Z POBYTU 
W CHRL - HIT

7. BLOK MUZYCZNY
8. NASZE SPRAWY – 

ROWERZYŚCI NA NASZYCH 
DROGACH - REPORTAŻ

9. BLOK MUZYCZNY
10. CO SŁYCHAĆ W DOLCAN 

ZĄBKI – INFORMACJE 
SPORTOWE

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

– BURMISTRZ ROBERT 

PERKOWSKI 
4. BLOK MUZYCZNY
5. NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY 

POLAKÓW – ALEKSANDER 
KAMIŃSKI- HIT

6. BLOK MUZYCZNY
7. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – GDZIE 
WYRZUCAMY ŚMIECI? 

8. BLOK MUZYCZNY
9. WIADOMOŚCI Z KRAJU I 

ZE ŚWIATA – NIE BĘDZIE 
PRZEPROSIN WOBEC BLISKICH 
WŁADYSŁAWA SZPILMANA

10. BLOK MUZYCZNY
11. GWIAZDY POLSKIEGO 

KABARETU – WESOŁE JEST 
ŻYCIE STRUSZKA WIESŁAW 
MICHNIKOWSKI

12. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA VIII 
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ 
3. BLOK MUZYCZNY
4. KOMENTARZ MIESIĄCA – 

JAK SOBIE RADZI BRANŻA 
TYTONIOWA? 

5. BLOK MUZYCZNY 
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA – BILIONY DŁUGÓW 
POLSKI UJAWNIONE

7. BLOK MUZYCZNY
8. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – KRADZIEŻ 
KRATEK ŚCIEKOWYCH W 
ZĄBKACH

9. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA IX
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. GOŚĆ SPECJANY – BURMISTRZ 

ZĄBEK – ROBERT PERKOWSKI 
5. BLOK MUZYCZNY
6. WIADOMOŚCI Z KRAJU I 

ZE ŚWIATA – KOŚCIÓŁ W 
MEKSYKU ZAWALIŁ SIĘ NA 
WIERNYCH

7. BLOK MUZYCZNY
8. CO SŁYCHAĆ W KLUBIE 

DOLCAN ZĄBKI – INFORMACJE 
SPORTOWE

9. BLOK MUZYCZNY
10. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – POLSKIE SMAKI 
PRZYZNANE

11. BLOK ROZRYWKOWY
12. NASZE SPRAWY – CORAZ 

KRÓTSZE DOBRANOCKI
13. BLOK MUZYCZNY
14. CHCESZ MIESZKAĆ PIĘKNIE? 

DOLCAN ZAPRASZA – 
ZNAKOMITE OFERTY 
MIESZKANIOWE

15. BLOK MUZYCZNY
AUDYCJA X
1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4. WIADOMOŚCI PIŁKARSKIE – 

WYNIKI MECZY PIŁKARSKICH 
DOLCANU 

5. BLOK MUZYCZNY
6. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – ZĄBKI 
MAJĄ NOWEGO 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY 
MIASTA

7. BLOK MUZYCZNY
8. NASZE SPRAWY – ANNA 

SAMUSIONEK I KRZYSZTOF 
ZUBER – WALKA O DZIECKO – 
REPORTAŻ - HIT

9. BLOK MUZYCZNY
10. MÓJ PUNKT WIDZENIA – CZY 

CHULIGANI W POLSCE SĄ 
BEZKARNI? - HIT

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

TEGOROCZNY AIR SHOW W 
RADOMIU – REPORTAŻ 

4. BLOK MUZYCZNY
5. EXPRESS LOKALNYCH 

WYDARZEŃ – GRATULACJE DLA 
JUBILATÓW 

6. BLOK MUZYCZNY
7. ZZA KULIS TEATRU – 

ROZMOWA Z AGNIESZKĄ 
MROZIŃSKĄ ODTWÓRCZYNIĄ 
ROLI PINOKIA

8. BLOK MUZYCZNY
9. WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE 

ŚWIATA - ZĄBKI PRZYKŁADEM 
DLA INNYCH POLSKICH MIAST 
– HIT

10. BLOK ROZRYWKOWY
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„XXII
XXII Jesienne Biegi Przełajowe już za nami!

Jesienne Biegi Przełajowe uważam za otwarte…”, te słowa Burmistrza Roberta Perkowskiego rozpoczęły 
coroczną imprezę w parku miejskim w Ząbkach.

Mimo kiepskiej pogody dość liczne grono zainteresowanych biegiem lub tylko kibicowaniem  przybyło do parku w sobot-
nie przedpołudnie. Cieszy fakt, że coraz więcej osób woli spędzać czas na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym.Inicjatorem 
i współorganizatorem tej wspaniałej imprezy od pierwszej edycji jest Urząd Miasta w Ząbkach. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, 
ponieważ bez wsparcia Miasta ta impreza nie miałaby racji bytu.

Wyniki zawodów
Szkoła Podstawowa
Klasy trzecie
Dziewczęta
I m Agnieszka Stepouch SP1
II m Basia Zawistowska SP2
III m Julia Rek SP2
IV m Milena Szmurło SP2
V m Anna Kaczmarczyk SP2
VI m Ula Więckowska SP2
Chłopcy
I m Adam Stolarski SP2
II m Szymon Gałązka SP1
III m Rafał Mazurczak SP1
IV m Piotr Chomentowski SP1
V m Wojciech Darmofalski SP1
VI m Tomasz Osiński SP2 

Klasy czwarte
Dziewczęta
I m Nikola Kujawa SP2
II m Anna Kodym SP1
III m Adrianna Krawczyk SP1
IV m Karolina Flakowska SP1
V m Kinga Czesuła SP2
VI m Dorota Zalewska SP1

Ta coroczna impreza, która na stałe wpisała się w ramy naszego mia-
sta, jest skierowana do mieszkańców Ząbek. Oczywiście najliczniejsza 
grupa to dzieci i młodzież ząbkowskich szkół, ale z roku na rok coraz 

więcej dorosłych biega ra-
zem z nami.

Biegi odbywały się zgod-
nie z wcześniej ustalonym 
harmonogramem. Kolejno 
rywalizowali uczniowie szkół 
podstawowych, potem gim-
nazjaliści, absolwenci i doro-
śli, następnie „maluchy” pod 
bacznym okiem i dopingiem 
swoich rodziców. 

Na koniec sztafeta ro-
dzinna, która tradycyjnie 
wzbudziła najwięcej emocji, 

zarówno wśród uczestników jak i kibiców. Najmłodszy uczestnik sztafet 
miał cztery lata, kiedy kończył swój bieg rozległy się niesamowite brawa. 

Jesienne Biegi Przełajowe to fantastyczna okazja do aktywnego spę-
dzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dodatkową atrakcją naszej 
imprezy jest to, że każdy uczestnik biegów może wziąć udział w loterii 
fantowej, w której każdy los jest pełny, 
a najlepsi biegacze jeszcze otrzymują 
nagrody rzeczowe za pierwsze sześć 
miejsc.

W tym roku dodatkowo dla sześciu 
najlepszych sztafet rodzinnych MOSiR 
ufundował piękne puchary. Nagrody 
rzeczowe dla uczestników mogliśmy 
pozyskać dzięki wsparciu Miasta Ząbki 
oraz p. Jackowi Walczakowi i Piotrowi 
Orłowskiemu.

Słodycze i napoje, które otrzymy-
wali po ukończonym biegu zawodnicy 
ufundowała Praska Giełda Spożywcza.

W czasie trwania imprezy wszyscy odwiedzający park mogli delek-
tować się pysznymi ciastami upieczonymi przez panie nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 i napić się ciepłej herbaty lub kawy. Atmosferę 
podgrzewały kołatki i trąby, 
którymi uczniowie z Sa-
morządu Uczniowskiego 
dopingowali uczestników. 
Do walki o jak najlepsze 
lokaty zagrzewali również 
licznie przybyli rodzice, na-
uczyciele, dyrektorzy szkół 
i placówek oświatowych 
oraz przedstawiciele Rady 
Miasta.

Choć nie wszyscy 
aktywnie włączyli się do 
imprezy (mam tu na my-
śli bieg) to mocno trzymali kciuki a potem z satysfakcją gratulowali pod-
opiecznym.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
w bezinteresowny sposób włączyli się w organizację i przebieg tej 
imprezy. Nauczycielom, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawo-

wej nr 2 na czele z Panią Dyrektor Ireną Małysz-
czuk.

Serdecznie dziękujemy za  wsparcie Panu 
Burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu, na-
szemu wieloletniemu „Przyjacielowi” Praskiej 
Giełdzie Spożywczej, Panu Jackowi Romańczu-
kowi z MOSiR, Jackowi Walczakowi i Piotrowi 
Orłowskiemu. 

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

Dzięki Państwa dobrej woli mogliśmy wspól-
nie zrealizować tę  wartościową inicjatywę.  

Dziękujemy!

Chłopcy
I m Michał Durajczyk SP2
II m Mateusz Rozbiewski SP2
III m Bartłomiej Wardak Szk. Kat.
IV m Maciej Borkowski SP2
V m Nikodem Rączka SP2
VI m Filip Felszer SP2
Klasy piąte
Dziewczęta
I m Martyna Izdebska SP1
II m Justyna Sochocińska SP1
III m Karolina Burs Szk. Kat.
IV m Adrianna Piekart SP1
V m Aleksandra Karakula SP2
VI m Julia Rączka SP2
Chłopcy
I m Mateusz Plewka SP2
II m Bartłomiej Kaliszewicz SP2
III m Szymon Sadowski SP2
IV m Karol Narożniak SP2
V m Maksymilian Regencki SP2
VI m Mikołaj Knaś Szk. Kat.

Klasy szóste
Dziewczęta
I m Izabela Darmofalska SP1

II m Klaudia Burs Szk. Kat.
III m Marta Mrówka SP1
IV m Katarzyna Kowalczyk Sp2
V m Emilia Maciejak Sp1
VI m Magdalena Meljon SP2
Chłopcy
I m Piotr Niemira SP2
II m Kuba Paciorek SP1
III m Bartłomiej Krupiński SP2
IV m Szymon Celiński SP1
V m Bartosz Kozieradzki
VI m Szymon Elert SP2

Gimnazjum i Absolwenci
Klasa I – II
 Dziewczęta
I m Natalia Tomaszewska Gm1
II m Magdalena Drywulska Gm 1
III m Renata Wileńska Gm 1
IV m Karolina Mrówka Gm2
V m Dominika Raczek Gm2
VI m Paulina Filipczuk Gm1
Chłopcy
I m Rafał Durajczyk Gm2
II m Patryk Kalicki Gm2
III m Damian Brzeziński Gm2

IV m Bartosz Woźniak Gm1
V m Damian Mil Gm1
VI m Adam Walocha Gm2

Klasa III i absolwenci
Dziewczęta
I m Sandra Brzezińska Gm2
II m Emilia Orzoł Gm2
III m Elżbieta Rączka Abs.
IV m Paulina Raczek Gm2
V m Weronika Wojda Gm1
VI m Klaudia Kalicka Gm2
Chłopcy
I m Łukasz Pyśk Abs
II m Jarosław Darmofalski Abs.
III m Dominik Sadowski Gm2
IV m Dariusz Strzałkowski Abs.
V m Piotr Rytel Abs.
VI m Paweł Kowalczyk Abs.

Sztafety rodzinne
I m rodzina Darmofalskich
II m rodzina Kowalczyków
III m rodzina Rączków
IV m rodzina Stolarskich
V m rodzina Kalickich
VI m rodzina Walochów
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S P O Ł E C Z E Ń S T W O

Spotkanie przy ognisku
ostatnią sobotę września odbyło się długo planowane 
i oczekiwane ognisko dla dzieci z Koła Misyjnego przy 

SP2. Dzięki życzliwości i wsparciu Ks. Proboszcza Andrzeja 
Kopczyńskiego mogliśmy się spotkać na terenie plebanii. 
Ks. Proboszcz zasponsorował nam również artykuły na ogni-
sko, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pani Marianna Chu-
dzik poczyniła stosowne zakupy. Każdy uczeń przyniósł też 
coś słodkiego (dziękujemy rodzicom). Przy ognisku spotkali 
się obecni uczniowie oraz absolwenci, którzy szczególnie za-
biegali o zorganizowanie tego spotkania. Jak widać nie mogą 
się rozstać ze starą misyjną ferajną z „Dwójki”. Zżyliśmy się 
przez te kilka lat i poznawaliśmy m.in. na piknikach, rajdach 
rowerowych, kolędowaniu, przedstawieniach... Rozmowom 
i żartom nie było końca. Dopiero deszczyk i zmrok zmusił nas 
do zakończenia ogniska. Rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne 
spotkania.    K. Węgrzynek

Poznajemy kolejne zawody
ość regularnie staramy się odwiedzać różne zakłady pracy, aby poznać najprzeróżniejsze zawody. 
Aby oddać specyfikę pracy, i aby wiedza się utrwaliła organizujemy wycieczki w interesujące nas 

miejsca, nie ograniczając się tylko do „suchej teorii”. 30 września klasy 0B i 0C z SP1 udały się do ząbkow-
skiej pizzerii Biesiadowo. 

Po przyjściu na miejsce przywitała nas pani właścicielka, któ-
ra pytała, jakie nazwy pizzy znamy, którą lubimy najbardziej oraz 
czy znamy składniki, które znajdowały się na stołach przed nami. 
Każda grupa czteroosobowa otrzymała ciasto i składniki do zro-
bienia własnej pizzy.

Najpierw nakładaliśmy na pizze sos pomidorowy, a następnie 
wybrane przez nas składniki: ser, wędlinkę i  przeróżne warzywa. 
Kiedy pizze były już przygotowane, oddaliśmy je p. kelnerce do 
upieczenia w piecu.

Wszystkie pizze były pyszne i kolorowe, z wielkim apetytem 
zabraliśmy się do ich jedzenia. Kawałki pizzy znikły w zaskakują-
cym tempie. Po jedzeniu czekała na nas słodka niespodzianka: 
lizaki oraz czas na zadawanie dręczących pytań.

Dziękujemy właścicielom Biesiadowa za ciepłe oraz peł-
ne życzliwości przyjęcie.

klasa 0C z p. Katarzyną Dzięcioł
klasa 0B z p. Moniką Wrońską

 

Wizyta w Ośrodku 
Misyjnym w Ząbkach
dniach 16-20 września zorganizowano w naszych szkołach III 
Tydzień Wychowania. W ramach jeszcze większego zaanga-

żowania w wychowanie dzieci realizowaliśmy temat „Poszukujemy skar-
bu. Co tak naprawdę liczy się w życiu?”. W SP2 uczniowie są jednak 
przyzwyczajeni, że oprócz lekcji „coś” jeszcze się dzieje. Tak więc, Koło 
Misyjne (około 30 dzieci) pod opieką pań Marianny Chudzik i Katarzyny 
Węgrzynek powędrowało do księży Pallotynów. Od kilku lat współpracu-
jemy z Fundacją Pallotyńską Salvatti. Ksiądz misjonarz w ciekawy spo-
sób opowiedział naszym małym misjonarzom o trudnej, ale fascynującej 
pracy w Afryce. Obejrzeliśmy zdjęcia i wiele pięknych przedmiotów wyko-
nanych przed podopiecznych księży Pallotynów.                 

  Na koniec nasi uczniowie mogli zadawać pytania. Ksiądz dr Grzegorz 
Młodawski, sekretarz do spraw misji obdarował nas misyjnymi różańcami 
i obrazkami. Dziękujemy jeszcze raz i obiecujemy modlitwę. Uczniowie 
byli zachwyceni i już dopytują, kiedy znowu wezmą udział w takiej lekcji. 

                            K. Węgrzynek  

W
W
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Mecz, który miał charakter 
czysto szkoleniowy zakończył 
się zwycięstwem UKS Ząbko-
via Ząbki 14:2.

 
Skład UKS Ząbkovia 

Ząbki: Ola Czarnecka, Ania 
Dobosz (bramkarka), Ola Fe-
rens, Natalia Grondkowska, 
Nikola Karczewska, Iga Ko-
walczyk, Dominika Stankow-
ska, Paulina Szyszka.

 
Trener: Jarosław 

Dobrowolski

S P O R T

Klub Sportowy Siatkarz Ząbki

Znakomite zwycięstwo Ząbkovii
wtorek, 3 października zawodniczki UKS Ząbkovia Ząbki zamiast treningu rozegrały towarzyski mecz 
z dziewczętami trenującymi w MKS Wicher Kobyłka. Sparing odbył się o godz.16.30 w Kobyłce na 

Stadionie Miejskim przy ul. Napoleona 2 A.
We

lub Sportowy Siatkarz Ząb-
ki w sezonie 2013/2014 został 

przydzielony do grupy B IV ligi Mazowiec-
ko-Warszawskiego Związku Piłki Siatko-
wej i jego przeciwnikami o awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej będą:
1. MMKS Mińsk Mazowiecki
2. AZS EwS Warszawa
3. UKS Wilanów Powsinek II
4. UKS Legiony Otwock
5. SKF Global Village Mokobody
6. KS Set Górzno
Terminarz:
17.10.2013, godz.20.00, Wilanów Powsi-

nek II - KS Siatkarz Ząbki
24.10.2013, godz.20.30, KS Siatkarz 

Ząbki - UKS Legiony Otwock
02.11.2013, godz.17.00, SKF Global Vil-

lage Mokobody - KS Siatkarz Ząbki
14.11.2013, godz.20.30, KS Siatkarz 

Ząbki - KS Set Górzno
22.11.2013, godz. 19.30, AZS EwS War-

szawa - KS Siatkarz Ząbki
28.11.2013, godz. 20.30, KS Siatkarz 

Ząbki - MMKS Mińsk Mazowiecki
05.12.2013, godz.20.30, KS Siatkarz 

Ząbki - Wilanów Powsinek II

15.12.2013, godz.19.00, UKS Legiony 
Otwock - KS Siatkarz Ząbki

19.12.2013, godz.20.30, KS Siatkarz 
Ząbki - SKF Global Village Moko-
body

16.01.2014, godz.20.00, KS Set Górzno - 
KS Siatkarz Ząbki

23.01.2014, godz.20.30, KS Siatkarz 
Ząbki - AZS EwS Warszawa

Trenerzy ustalili, iż 
mecz podzielony zo-
stanie na cztery kwar-
ty (15 minut każda).

Nasze dziewczęta 
szybko objęły prowa-
dzenie, niestety po 
trzeciej bramce strze-
lonej przez Ząbkovię 
kontuzji (skręcenia 
stawu skokowego) 
doznała Ola Czar-
necka, co zdezorga-
nizowało grę naszej 
drużyny i zaowoco-

wało utratą dwóch bramek (pierw-
sza część meczu zakończyła się 
wynikiem 3:2, bramki: Iga Kowal-
czyk, Nikola Karczewska, Paulina 
Szyszka.

Zawodniczki Ząbkovii, pomimo 
osłabienia, szybko się „pozbiera-
ły” i do końca spotkania tylko one 
celnie trafiały do bramki przeciw-
niczek (w drugiej kwarcie: Nikola 
Karczewska, Iga Kowalczyk i Ola 
Ferens, w trzeciej części spotkania: 
Ola Ferens x2, Nikola Karczewska 
x2, Iga Kowalczyk, w ostatniej od-
słonie meczu: Nikola Karczewska 
x2 i Paulina Szyszka).

K 30.01.2014, godz. 20.30, MMKS Mińsk 
Mazowiecki - KS Siatkarz Ząbki

Wszystkich kibiców siatkówki zapra-
szamy na nasze mecze, które będą odby-
wały się w Gimnazjum nr 2 przy ul. Bato-
rego 37. Wstęp wolny.

Zarząd KS Siatkarz Ząbki
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O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 usta-
wy z dnia 10 maja 1990 r. Prze-
pisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach sa-
morządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 

191 z późniejszymi zmianami/ informuję się, że 
w dniach od  03.10.2013 r. do 01.11.2013 r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwenta-
ryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obej-
mującego nieruchomość położoną w Ząbkach, przy 
ul. Saperów, objętą aktem notarialnym Rep. A.-1137 
z dn. 07.04.1964 r. Przedmiotowa nieruchomość sta-
nowi pas gruntu dawniej oznaczony jako ul. Projek-
towana I (na mapie KEM-Ząb-M-3.13.-1/64), obecnie 
oznaczony jako działka nr 157/10, z obrębu 0037, 
03-13, która powstała w wyniku podziału działki nr 
157/2. Wskazany pas grunt zajęty jest pod część ul. 
Saperów.

Osoby, których interes prawny dotyczy usta-
leń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą 
w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrze-
żenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej 
Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 02.08.2013 r. - pok. 21 Urzędu Miasta.

Wywieszono dnia:  03.10.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

O B W I E S Z C Z E N I E 
 Burmistrz Miasta Ząbki, sto-
sownie do art. 39 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

informuje
że dnia 04.10.2013r. przystąpił do opracowania projektu 
dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla Miasta 
Ząbki na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspek-
tywy do 2021 roku, który ma określać cele ekologiczne, 
priorytety ekologiczne, rodzaje i harmonogram działań 
proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia 
tych celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne 
i środki finansowe. 
Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną do-
kumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w 
Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, pokój 
nr 16. Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można 
składać do Urzędu Miasta Ząbki w terminie od 11 paź-
dziernika 2013 r. do 4 listopada 2013 r., do rozpatrze-
nia których organem właściwym jest Burmistrz Miasta 
Ząbki. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej 
wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ząbkach, wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ząbkach 
oraz w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu 
zasięgu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

IV Spławikowe Zawody Kół 61 Ząbki 
i 23 Zielonka z cyklu Grand Prix

niedzielę, 29 września na Kanale Żerańskim w Aleksan-
drowie, wędkarze z Ząbek i Zielonki IV Zawodami Spła-

wikowymi zakończyli cykl Grand Prix. Zawodnicy wystartowali 
w sumie w czterech odsłonach GP: Zawody o Tytuł Mistrza Koła, 
Zawody o Puchar Burmistrza Ząbek, Zawody o Puchar Miasta 
Zielonka oraz IV Zawody Spławikowe w Aleksandrowie.
Czwarte i zarazem ostatnie Zawody Spławikowe w tym roku miały wyłonić najlepszych węd-
karzy z Kół 23 Zielonka i 61 Ząbki.  
Atmosfera, pomimo niskiej temperatury, była gorąca od samego rana. W końcu zawody te 
miały odbyć się 1 września w Zielonce na Gliniankach. Niestety, ze względu na dużą ilość 
roślinności podwodnej, zapadła decyzja o przeniesieniu GP.
Zawodnicy mieli się stawić na miejscy zbiórki przy moście w Aleksandrowie o godz. 7:00. 
Kilkanaście minut później odbyła się oficjalna odprawa, podniesienie flagi oraz losowanie 
stanowisk. Losowanie zostało podzielone na dwie grupy: Senior i Junior. Młodsi zawodnicy 
zajęli pierwszych siedem stanowisk od mostu. Reszta, w stronę Nieporętu miała stanowić 
pole rywalizacji seniorów.
Organizatorzy przewidzieli aż 1,5 godziny na przygotowanie. Powodem było dopuszczenie 
wędkowania na tzw. tyczkę.
Punktualnie o godzinie 9:00, po 10 minutowym ciężkim nęceniu rozpoczęły się zawody, 
które trwać miały do godziny 13:00.
Jak się okazało, tego dnia nie było łatwo o brania, co oznaczało, że do samego końca nie 
wiadomo było, komu przypadnie laur najlepszego wędkarza. Szalę zwycięstwa mogła prze-
chylić jedna bonusowa ryba.
Na jedyne, na co zawodnicy nie mogli narzekać, to pogoda. Los chciał, że i tym razem 
deszcz nie pokrzyżował planów organizatorów. Tuż przed południem wyszło nawet słońce 
i pozwoliło na zdjęcie ciepłych kurtek. Można powiedzieć, że powiało wiosną…
Zgodnie z harmonogramem, o godzinie 13:00 zawodnicy usłyszeli sygnał kończący zawody. 
Po czym, nastąpiło szybkie i sprawne ważenie, a po nim przyszedł czas na ciepły posiłek 
w trakcie, którego sędziowie podsumowali wyniki.
Najlepszymi tego dnia byli:
Kategoria Junior:
1. kol. Jakub Kalinowski – 510 pkt.
2. kol. Radosław Fabisiak – 435 pkt.
3. kol. Katarzyna Dzięcioł – 400 pkt.
Kategoria Senior:
1. kol. Robert Woźniel (61) – 3190 pkt.
2. kol. Maciej Mierzejewski (61) – 2965 pkt. 
3. kol. Tomasz Książek (61) – 2930 pkt.
Jak widać, różnice w punktach były niewielkie. 
Tego dnia liczyła się, zatem cierpliwość, de-
terminacja i na pewno doświadczenie, których 
zawodnikom z pewnością nie brakuje.
Po ogłoszeniu wyników zawodów, przyszedł 
czas na ogłoszenie zwycięzców całego cyklu 
Grand Prix Kół 23 Zielonka i 61 Ząbki w węd-
karstwie spławikowym.
O miano najlepszego spławikowca w 2013 roku od początku rywalizacji walczyło w sumie 
dwóch zawodników. Szli oni łeb w łeb przez cały sezon.
Po odpisaniu najgorszego wyniku i podsumowaniu oczek za zajęte miejsca w poszczegól-
nych zawodach najlepszym okazał się kol. Robert Woźniel (61). Zebrał on w sumie 3 oczka 
(3 pierwsze miejsca!). Drugie miejsce przypadło kol. Maciejowi Mierzejewskiemu (61), który 
zebrał 5 oczek (1 pierwsze miejsce, 2 drugie miejsca). Trzecią lokatę zajął kol. Mirosław 
Dzięcioł (23) z sumą oczek 11.
W kategorii Junior, ostateczna kwalifikacja 
wygląda następująco:
1. kol. Radosław Fabisiak – 5 oczek,
2. kol. Katarzyna Dzięcioł – 7 oczek,
3. kol. Jakub Kalinowski – 8 oczek.
Wyniki Grand Prix poszczególnych Kół:
Koło 61 Ząbki:
1. kol. Robert Woźniel,
2. kol. Maciej Mierzejewski,
3. kol. Piotr Malinowski.
Koło 23 Zielonka:
1. kol. Mirosław Dzięcioł,
2. kol. Grzegorz Bartosiak,
3. kol. Piotr Karczewski.
Triumfatorom serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

W
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R E K R E A C J A

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

Nasi wędkarze na jesiennych połowach
Spinningowe Zawody Kół Wędkarskich 23 Zielonka i 61 Ząbki za nami. Odbyły się one 22 września na 
rzece Narew w okolicy miejscowości Strzyże.

Po długiej przerwie wakacyjnej, ząbkowscy i zielonkowscy 
wędkarze wrócili do rywalizacji spinningowej z cyklu Grand 
Prix. Oczekiwania, co do brań ryb były spore. W końcu, to na 
wiosnę i właśnie jesienią, która zawitała do nas z dniem 21 
września, odnotowuje się najlepsze wyniki w drapieżniku. Nie 

dziwi zatem fakt, że chęć wzięcia udziału w zawodach wyrazi-
ło 34 osoby z obu Kół. 

Zawodnicy mieli się stawić w stanicy wędkarskiej Koła 
PZW Nr 79 Ursus o godz. 6:30. Na miejscu, pomimo nieko-
rzystnych prognoz pogody, zastał ich piękny wschód słońca 
oraz typowo wędkarska atmosfera. Zapowiadała się świetna 
zabawa. 

Po szybkich przygotowaniach i rozlokowaniu sprzętu na 
łódkach, została przeprowadzona odprawa. Oczywiście w jej 

czasie, zawodnicy zostali zaznajomieni z przepisami, regula-
minem i harmonogramem zawodów. Te miały odbyć się w jed-
nej, 5- godzinnej turze.

Tuż po godzinie 13:00, zawodnicy zaczęli spływać do sta-
nicy, gdzie miało odbyć się 
ważenie. Kolejni uczestnicy 
przedstawiali swoje zdoby-
cze. Wśród nich można było 
zobaczyć pokaźne szczupa-
ki osiągające ponad 60 cm 
oraz okonie. 

Najlepszymi wynikami 
tego dni mogli się po-
chwalić:

1. Kol. Mariusz Wojcie-
chowski – 2290 pkt (naj-
dłuższa ryba - 66.5 cm)

2. Kol. Cezary Świątkowski 
– 2200 pkt (najdłuższa 
ryba – 62 cm)

3. Kol. Sławomir Dzięcioł 
– 1390 pkt (najdłuższa 
ryba  - 60 cm)

Jak widać, walka o pierwsze miejsce była bardzo zacięta.
Zawody z całą pewnością można zaliczyć do udanych. 

Przebiegły one, jak zwykle, w miłej, koleżeńskiej atmosferze.
Po zakończeniu oficjalnej części zawodów i wręczeniu 

nagród, był czas na rozmowę, podsumowania i gorący po-
siłek.

Przed wędkarzami ostatnie zawody z cyklu GP, które wyło-
nią najlepszego spinningistę sezonu 2013. Odbędą się one 20 
października w tym samym miejscu.

Wszystkich, którzy mają 
ochotę spróbować swoich 
sił, serdecznie zapraszamy!

Więcej o lokalnym węd-
karstwie, na stronie kolo-
wedkarskie.pl


