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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

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”

Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł

tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

Odznaka za zasługi dla sportu trafi ła do Ząbek

15 marca 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyły się 
dwie uroczystości: wręczenie orderów i odznaczeń państwowych, nada-

nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznak „Za Zasługi dla 
Sportu” osobom zasłużonym za działalność na rzecz sportu. Zgromadzeni otrzy-
mali wyróżnienia z rąk ministra Witolda Bańki. Wśród wyróżnionych znalazł się 
wiceburmistrz Artur Murawski.

W uroczystościach udział wzięły osoby z pasją, działające w sporcie na rzecz osób z niepełno-
sprawnością, nauczyciele wychowania fi zycznego, którzy mogą pochwalić się sukcesami swoich 
podopiecznych w sporcie szkolnym, ludzie oddani sportom wodnym i żeglarstwu, ciężarom, szer-
mierce, osoby, które wspierają sport poświęcając mu swój czas i zaangażowanie.

Uroczystości wręczenia orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak „Za Zasługi dla Sportu” 
były okazją do spotkania w gronie przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin, których łączy 
wspólny cel, jakim jest promowanie aktywnego trybu życia i wspieranie aktywności sportowej.

Odznaczenia i ordery, a także odznaki „Za Zasługi dla Sportu”, które zostały wręczone, to wyraz 
uznania za trud i osiągnięte sukcesy oraz symbol wdzięczności za ogromne zaangażowanie i po-
stawę godną naśladowania.
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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 profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych

– badania kierowców wszystkich 
kategorii

– EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

– drobne zabiegi (zastrzyki)

Zatrudnię 
asystentkę dietetyka

tel. 605-697-405

ZŁÓŻ PIT W URZĘDZIE MIASTA ZĄBKI

Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego 
w Urzędzie Miasta Ząbki

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku w Urzędzie 
Miasta Ząbki uruchomiony zostanie punkt przyjmowa-

nia zeznań podatkowych za 2017 rok.

Dzięki uprzejmości Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie, 
w dniach 29 marca i 19 kwietnia w godz. od 9:00 do 15.00 w sali konferencyjnej 
im. Fryderyka Antoniego Haydera Urzędu Miasta, oddelegowany pracownik 
będzie udzielał wyjaśnień i przyjmował zeznania podatkowe za 2017 rok.

Podatek PIT jest odprowadzany do urzędu skarbowego właściwego dla 
miejsca zamieszkania. Nie każdy wie, że większość podatku trafi a do budżetu 
państwa, natomiast jedna trzecia, z tego co odprowadzamy urzędowi skar-
bowemu, wraca do miejsca naszego zamieszkania.

Wypełniając zeznanie podatkowe za 2017 rok na pierwszej stronie, w czę-
ści B wystarczy wpisać aktualne miejsce zamieszkania, nie chodzi tu o miejsce 
zameldowania, a o miejsce, w którym obecnie mieszkamy. 

Twoja złotówka przekazana do budże-
tu miasta wpłynie na poprawę jakości życia 
wszystkich mieszkańców Ząbek.

Zapraszamy mieszkańców do skorzystania 
z możliwości złożenia deklaracji PIT 

w Urzędzie Miasta w Ząbkach.

Konkurs 
na budowę pasażerskiego 
pojazdu mobilnego

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza do udziału w Konkursie na bu-

dowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, pn. 

„Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”. Zgłoszenia przyjmowane są do 

15.04.2018 r. na promocja@zabki.pl

Po świętach ruszy budowa ronda 
na ul. Wolności – linia „Ząbki-2” 
pojedzie objazdem

Na początku stycznia została podpisana z fi rmą Falbruk umo-
wa na wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności 

i 11 Listopada, które ma poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżo-
waniu. W związku z zakończeniem okresu zimowego, fi rma Falbruk 
poinformowała, że od poniedziałku 9 kwietnia wyłączy z ruchu to 
skrzyżowanie i rozpocznie na nim prace. W związku z powyższym 
linia „Ząbki-2” do odwołania będzie kursowała trasą objazdową. 

W kierunku Rembertowa za przystankiem „Wolności 03” objazd będzie 
poprowadzony ulicami Narutowicza, ks. Budkiewicza do ul. 11 Listopada, 
gdzie od przystanku „Tetmajera 01” linia „Ząbki -2” wraca na stałą trasę. 
Na trasie objazdu na ul. ks. Budkiewicza autobus będzie zatrzymywał się 
na przystanku tymczasowym „Narutowicza 91” (obecnie wykorzystywany 
przez linie Ząbki-1 i Ząbki-3). 

W kierunku CH Marki linia „Ząbki-2” za przystankiem „Urząd Miasta 01” 
pojedzie objazdem ulicami Leszyckiego i Batorego i od przystanku „Hallera 
01” wróci na swoją stałą trasę. Na trasie objazdu będzie zatrzymywała 
się na przystankach linii 199 tj. „Leszyckiego 01” na ul. Leszyckiego oraz 
„Wyspiańskiego 01” na ul. Batorego.

Na okres objazdu zawiesza się funkcjonowanie przystanków:
 Piotra Skargi 01 na ul. Wolności
 Szpital Drewnica  na ul. Rychlińskiego
 Kuleszy 01 na ul. 11 Listopada
 Wilcza 01 na ul. 11 Listo pada

Walka ze smogiem!
W bieżącym roku Miasto Ząbki będzie się ubiegało o uzyskanie środ-

ków fi nansowych z budżetu UE na wymianę  pieców na paliwa stałe na 
piece zasilane paliwem gazowym  w domach stanowiących własność 
osób fi zycznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 r., 
a możliwe dofinansowanie wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. Ze względu na krótkie terminy wszystkich zainteresowanych 
prosimy o zgłaszanie się do 6 kwietnia 2018 roku. 

Więcej informacji: 
Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, pok. 16 
tel: 22 51 09 752, e-mail: zpios@zabki.pl 



Rozk ad jazdy linii  Z bki-2
 linia kursuje wy cznie w dni powszednie
  ulica / nazwa przystanku nr kp
P tla CH Marki 02 (odjazd) 102 04:48 05:05 05:30 05:43 05:50 06:03 06:15 06:32 06:47 07:05 07:25 07:50 08:12 08:37 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55
ul. Wolno ci / Wolno ci 03 113 04:50 05:07 05:32 05:45 05:52 06:05 06:17 06:34 06:49 07:07 07:27 07:52 08:14 08:39 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57
ul. Budkiewicza  / Narutowicza 91 801 04:51 05:08 05:33 05:46 05:53 06:06 06:18 06:35 06:50 07:08 07:28 07:53 08:15 08:40 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58
ul. 11 Listopada / Tetmajera 01 261 04:52 05:09 05:34 05:47 05:54 06:08 06:20 06:37 06:52 07:10 07:30 07:55 08:17 08:42 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00
ul. 11 Listopada / Lisa Kuli  01 241 04:53 05:10 05:35 05:48 05:55 06:09 06:21 06:38 06:53 07:11 07:31 07:56 08:18 08:43 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01
ul. Wojska Polskiego / Sobieskiego n 221 04:54 05:11 05:36 05:49 05:56 06:11 06:23 06:40 06:55 07:13 07:33 07:58 08:20 08:45 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03
ul. Wojska Polskiego / Urz d Miasta  02 202 04:55 05:12 05:37 05:50 05:57 06:13 06:25 06:42 06:57 07:15 07:35 08:00 08:22 08:47 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05
ul. Pi sudskiego / PKP Z bki 03 [K] 183 04:57 05:14 05:39 05:52 05:59 06:15 06:27 06:44 06:59 07:17 07:37 08:02 08:24 08:49 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07
ul. Pi sudskiego / Matejki 621 04:58 05:15 05:40 05:53 06:00 06:16 06:28 06:45 07:00 07:18 07:38 08:03 08:25 08:50 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08
ul. Pi sudskiego / Szwole erów 01 341 05:00 05:17 05:42 05:55 06:03 06:19 06:31 06:49 07:04 07:22 07:42 08:07 08:29 08:53 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:41 11:11 11:41 12:12
ul. Pi sudskiego / Cmentarz 01 332 05:01 05:18 05:43 05:56 06:04 06:20 06:32 06:50 07:05 07:23 07:43 08:08 08:30 08:54 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:42 11:12 11:42 12:13
ul Powsta ców / Powsta ców 04 324 05:03 05:20 05:45 05:58 06:06 06:22 06:34 06:53 07:08 07:26 07:46 08:11 08:33 08:56 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:44 11:14 11:44 12:15
ul. Powsta ców / Dzika 02 [SP3] 312 05:04 05:21 05:46 06:00 06:08 06:24 06:36 06:55 07:10 07:28 07:48 08:13 08:35 08:58 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:46 11:16 11:46 12:17
ul. Powsta ców / Maczka 02 302 05:06 05:23 05:48 06:02 06:10 06:26 06:39 06:58 07:13 07:31 07:51 08:16 08:38 09:00 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:48 11:18 11:48 12:19
ul. Powsta ców / Powsta ców las 02 462 05:07 05:24 05:49 06:03 06:11 06:29 06:43 07:02 07:17 07:35 07:54 08:18 08:40 09:02 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:49 11:19 11:49 12:20
ul. Stra acka / o nierska 02 n 522 05:13 05:30 05:56 06:12 06:21 06:43 06:59 07:19 07:36 07:54 08:11 08:33 08:55 09:14 09:29 09:42 09:56 10:11 10:26 10:56 11:26 11:56 12:27
ul. Stra acka/ Kordiana 02 n  [K] 512 05:14 05:31 05:57 06:13 06:23 06:45 07:01 07:21 07:38 07:56 08:13 08:35 08:56 09:15 09:30 09:43 09:57 10:12 10:27 10:57 11:27 11:57 12:28
ul. Chru ciela/ Rembertów Ratusz 02 [K] 502 05:16 05:33 06:00 06:17 06:26 06:49 07:05 07:25 07:41 07:59 08:16 08:38 08:59 09:18 09:33 09:46 10:00 10:15 10:30 11:00 11:30 12:00 12:31
ul. Paderewskiego / Zawodowa 02 n 492 05:18 05:35 06:02 06:19 06:28 06:51 07:07 07:28 07:44 08:02 08:18 08:40 09:01 09:20 09:35 09:48 10:02 10:17 10:32 11:02 11:32 12:02 12:33
ul. Paderewskiego / Szafarzy 02 n 482 05:19 05:36 06:03 06:20 06:29 06:52 07:08 07:29 07:45 08:03 08:19 08:41 09:02 09:21 09:36 09:49 10:03 10:18 10:33 11:03 11:33 12:03 12:34
ul.Paderewskiego / Paderewskiego 02 n 472 05:20 05:37 06:04 06:21 06:30 06:53 07:09 07:30 07:46 08:04 08:20 08:42 09:03 09:22 09:37 09:50 10:04 10:19 10:34 11:04 11:34 12:04 12:35
ul. Szwole erów / Pu askiego 01 531 05:26 05:43 06:10 06:27 06:36 06:59 07:16 07:37 07:53 08:10 08:26 08:48 09:09 09:28 09:43 09:56 10:10 10:25 10:40 11:10 11:40 12:10 12:41
ul. Powsta ców / Maczka 03 303 05:28 05:45 06:12 06:30 06:39 07:02 07:19 07:40 07:56 08:13 08:29 08:51 09:11 09:30 09:45 09:58 10:12 10:27 10:42 11:12 11:42 12:12 12:43
ul. Powsta ców / Dzika 01 [SP3] 311 05:29 05:46 06:14 06:32 06:42 07:05 07:22 07:43 07:59 08:16 08:31 08:53 09:13 09:32 09:47 10:00 10:14 10:29 10:44 11:14 11:44 12:14 12:45
ul. Powsta ców / Powsta ców 03 323 05:31 05:48 06:16 06:34 06:44 07:07 07:27 07:48 08:04 08:18 08:33 08:55 09:15 09:34 09:49 10:02 10:16 10:31 10:46 11:16 11:46 12:16 12:47
ul. Pi sudskiego / Cmentarz 02 332 05:33 05:50 06:18 06:36 06:46 07:09 07:30 07:51 08:07 08:21 08:35 08:57 09:17 09:36 09:51 10:04 10:18 10:33 10:48 11:18 11:48 12:18 12:49
ul. Pi sudskiego /Szwole erów 02 342 05:34 05:52 06:20 06:38 06:48 07:11 07:33 07:54 08:10 08:24 08:38 08:59 09:19 09:38 09:53 10:06 10:20 10:35 10:50 11:20 11:50 12:20 12:51
ul. Pi sudskiego / Z bki OSP 611 05:37 05:55 06:23 06:42 06:52 07:15 07:37 07:58 08:14 08:28 08:42 09:02 09:22 09:41 09:56 10:09 10:23 10:38 10:53 11:23 11:53 12:23 12:54
ul. Wojska Polskiego / Urz d Miasta Z bki 01 201 05:39 05:58 06:26 06:45 06:55 07:18 07:40 08:01 08:17 08:31 08:45 09:05 09:25 09:44 09:59 10:12 10:26 10:41 10:56 11:26 11:56 12:26 12:57
ul. Leszyckiego / Leszyckiego 01 191 05:40 05:59 06:27 06:46 06:56 07:19 07:41 08:02 08:18 08:32 08:46 09:06 09:26 09:45 10:00 10:13 10:27 10:42 10:57 11:27 11:57 12:27 12:58
ul. Batorego / Wyspia skiego 01 171 05:42 06:01 06:29 06:48 06:58 07:21 07:43 08:04 08:20 08:34 08:48 09:08 09:28 09:47 10:02 10:15 10:29 10:44 10:59 11:29 11:59 12:29 13:00
ul. Batorego / Hallera 01 271 05:43 06:02 06:30 06:49 06:59 07:22 07:44 08:05 08:21 08:35 08:49 09:09 09:29 09:48 10:03 10:16 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01
ul. Batorego / Sosnkowskiego 01 281 05:44 06:03 06:31 06:50 07:00 07:23 07:45 08:06 08:22 08:36 08:50 09:10 09:30 09:49 10:04 10:17 10:31 10:46 11:01 11:31 12:01 12:31 13:02
ul. Radzymi ska / Bystra 02 632 05:46 06:05 06:33 06:54 07:04 07:27 07:49 08:10 08:26 08:40 08:54 09:12 09:32 09:51 10:06 10:19 10:33 10:48 11:03 11:33 12:03 12:33 13:04
ul. Radzymi ska / Radzymi ska 02 n 642 05:47 06:06 06:34 06:55 07:05 07:28 07:50 08:11 08:27 08:41 08:55 09:13 09:33 09:52 10:07 10:20 10:34 10:49 11:04 11:34 12:04 12:34 13:05
CH M1 P tla (przyjazd) 102 05:49 06:08 06:36 06:57 07:07 07:30 07:52 08:13 08:29 08:43 08:57 09:15 09:35 09:54 10:09 10:22 10:36 10:51 11:06 11:36 12:06 12:36 13:07

  ulica / nazwa przystanku nr kp
P tla CH Marki 02 (odjazd) 102 12:22 12:52 13:20 13:52 14:23 14:50 15:25 15:52 16:00 16:15 16:28 16:48 17:03 17:20 17:33 17:48 18:03 18:23 18:53 19:23 19:55 20:28
ul. Wolno ci / Wolno ci 03 113 12:24 12:54 13:22 13:54 14:25 14:52 15:28 15:55 16:03 16:18 16:31 16:51 17:06 17:23 17:36 17:51 18:06 18:26 18:55 19:25 19:57 20:30
ul. Budkiewicza  / Narutowicza 91 801 12:25 12:55 13:23 13:55 14:26 14:53 15:29 15:56 16:04 16:19 16:32 16:52 17:07 17:24 17:37 17:52 18:07 18:27 18:56 19:26 19:58 20:31
ul. 11 Listopada / Tetmajera 01 261 12:27 12:57 13:25 13:57 14:28 14:55 15:31 15:58 16:06 16:21 16:34 16:54 17:09 17:26 17:39 17:54 18:09 18:29 18:58 19:28 20:00 20:32
ul. 11 Listopada / Lisa Kuli  01 241 12:28 12:58 13:26 13:58 14:29 14:56 15:32 15:59 16:07 16:22 16:35 16:55 17:10 17:27 17:40 17:55 18:10 18:30 18:59 19:29 20:01 20:33
ul. Wojska Polskiego / Sobieskiego n 221 12:30 13:00 13:28 14:00 14:31 14:58 15:34 16:01 16:09 16:24 16:37 16:57 17:12 17:29 17:42 17:57 18:12 18:32 19:01 19:31 20:03 20:34
ul. Wojska Polskiego / Urz d Miasta  02 202 12:32 13:02 13:30 14:02 14:33 15:00 15:37 16:04 16:13 16:28 16:41 17:01 17:16 17:33 17:46 18:01 18:15 18:34 19:03 19:33 20:05 20:35
ul. Pi sudskiego / PKP Z bki 03 [K] 183 12:34 13:04 13:32 14:04 14:35 15:02 15:39 16:07 16:16 16:31 16:44 17:04 17:19 17:36 17:49 18:04 18:18 18:36 19:05 19:35 20:07 20:37
ul. Pi sudskiego / Matejki 621 12:35 13:05 13:33 14:05 14:36 15:03 15:40 16:08 16:17 16:32 16:45 17:05 17:20 17:37 17:50 18:05 18:19 18:37 19:06 19:36 20:08 20:38
ul. Pi sudskiego / Szwole erów 01 341 12:39 13:09 13:37 14:09 14:40 15:07 15:44 16:12 16:21 16:36 16:49 17:09 17:24 17:41 17:54 18:09 18:23 18:40 19:09 19:39 20:10 20:40
ul. Pi sudskiego / Cmentarz 01 332 12:40 13:10 13:38 14:10 14:41 15:08 15:45 16:13 16:22 16:37 16:50 17:10 17:25 17:42 17:55 18:10 18:24 18:41 19:10 19:40 20:11 20:41
ul Powsta ców / Powsta ców 04 324 12:42 13:12 13:40 14:12 14:43 15:10 15:47 16:15 16:24 16:39 16:52 17:12 17:27 17:44 17:57 18:12 18:26 18:43 19:12 19:42 20:13 20:43
ul. Powsta ców / Dzika 02 [SP3] 312 12:44 13:14 13:42 14:14 14:45 15:12 15:49 16:17 16:26 16:41 16:54 17:14 17:29 17:46 17:59 18:14 18:28 18:45 19:14 19:44 20:14 20:44
ul. Powsta ców / Maczka 02 302 12:46 13:16 13:44 14:16 14:47 15:14 15:51 16:19 16:28 16:43 16:56 17:16 17:31 17:48 18:01 18:16 18:30 18:47 19:16 19:46 20:16 20:46
ul. Powsta ców / Powsta ców las 02 462 12:47 13:17 13:45 14:17 14:48 15:15 15:52 16:20 16:29 16:44 16:57 17:17 17:32 17:49 18:02 18:17 18:31 18:48 19:17 19:47 20:17 20:47
ul. Stra acka / o nierska 02 n 522 12:54 13:24 13:52 14:24 14:55 15:22 15:59 16:26 16:37 16:52 17:05 17:23 17:38 17:55 18:08 18:23 18:37 18:55 19:24 19:53 20:23 20:53
ul. Stra acka/ Kordiana 02 n 512 12:55 13:25 13:53 14:25 14:56 15:23 16:00 16:28 16:39 16:54 17:07 17:25 17:40 17:57 18:10 18:25 18:39 18:56 19:25 19:54 20:24 20:54
ul. Chru ciela/ Rembertów Ratusz 02 [K] 502 12:58 13:28 13:56 14:28 14:59 15:26 16:03 16:30 16:41 16:56 17:09 17:27 17:42 17:59 18:12 18:27 18:41 18:59 19:28 19:56 20:26 20:56
ul. Paderewskiego / Zawodowa 02 n 492 13:00 13:30 13:58 14:30 15:01 15:28 16:05 16:32 16:43 16:58 17:11 17:29 17:44 18:01 18:14 18:29 18:43 19:01 19:30 19:58 20:28 20:58
ul. Paderewskiego / Szafarzy 02 n 482 13:01 13:31 13:59 14:31 15:02 15:29 16:06 16:33 16:44 16:59 17:12 17:30 17:45 18:02 18:15 18:30 18:44 19:02 19:31 19:59 20:29 20:59
ul.Paderewskiego / Paderewskiego 02 n 472 13:02 13:32 14:00 14:32 15:03 15:30 16:07 16:34 16:45 17:00 17:13 17:31 17:46 18:03 18:16 18:31 18:45 19:03 19:32 20:00 20:30 21:00
ul. Szwole erów / Pu askiego 01 531 13:08 13:38 14:06 14:38 15:09 15:36 16:13 16:40 16:51 17:06 17:19 17:37 17:52 18:09 18:22 18:37 18:51 19:09 19:38 20:06 20:36 21:06
ul. Powsta ców / Maczka 03 303 13:10 13:40 14:08 14:40 15:11 15:38 16:15 16:42 16:53 17:08 17:21 17:39 17:54 18:11 18:24 18:39 18:53 19:11 19:40 20:08 20:38 21:08
ul. Powsta ców / Dzika 01 [SP3] 311 13:12 13:42 14:10 14:42 15:13 15:40 16:17 16:44 16:55 17:10 17:23 17:41 17:56 18:13 18:26 18:41 18:55 19:13 19:42 20:09 20:39 21:09
ul. Powsta ców / Powsta ców 03 323 13:14 13:44 14:12 14:44 15:15 15:42 16:19 16:46 16:57 17:12 17:25 17:43 17:58 18:15 18:28 18:43 18:57 19:15 19:44 20:11 20:41 21:11
ul. Pi sudskiego / Cmentarz 02 332 13:16 13:46 14:14 14:46 15:17 15:44 16:21 16:48 16:59 17:14 17:27 17:45 18:00 18:17 18:30 18:45 18:59 19:17 19:46 20:13 20:43 21:13
ul. Pi sudskiego /Szwole erów 02 342 13:18 13:48 14:16 14:48 15:19 15:46 16:23 16:50 17:01 17:16 17:29 17:47 18:02 18:19 18:32 18:47 19:01 19:19 19:48 20:14 20:44 21:14
ul. Pi sudskiego / Z bki OSP 611 13:21 13:51 14:19 14:51 15:22 15:49 16:27 16:54 17:05 17:20 17:33 17:51 18:06 18:23 18:35 18:50 19:04 19:22 19:51 20:17 20:47 21:17
ul. Wojska Polskiego / Urz d Miasta Z bki 01 201 13:24 13:54 14:22 14:54 15:25 15:52 16:30 16:57 17:08 17:23 17:36 17:54 18:09 18:26 18:38 18:53 19:07 19:25 19:54 20:19 20:49 21:19
ul. Leszyckiego / Leszyckiego 01 191 13:25 13:55 14:23 14:55 15:26 15:53 16:31 16:58 17:09 17:24 17:37 17:55 18:10 18:27 18:39 18:54 19:08 19:26 19:55 20:20 20:50 21:20
ul. Batorego / Wyspia skiego 01 171 13:27 13:57 14:25 14:57 15:28 15:55 16:33 17:00 17:11 17:26 17:39 17:57 18:12 18:29 18:41 18:56 19:10 19:28 19:57 20:22 20:52 21:22
ul. Batorego / Hallera 01 271 13:28 13:58 14:26 14:58 15:29 15:56 16:34 17:01 17:12 17:27 17:40 17:58 18:13 18:30 18:42 18:57 19:11 19:29 19:58 20:23 20:53 21:23
ul. Batorego / Sosnkowskiego 01 281 13:29 13:59 14:27 14:59 15:30 15:57 16:35 17:02 17:13 17:28 17:41 17:59 18:14 18:31 18:43 18:58 19:12 19:30 19:59 20:24 20:54 21:24
ul. Radzymi ska / Bystra 02 632 13:31 14:01 14:29 15:01 15:32 15:59 16:37 17:04 17:15 17:30 17:43 18:01 18:16 18:33 18:45 19:00 19:14 19:32 20:01 20:26 20:56 21:26
ul. Radzymi ska / Radzymi ska 02 n 642 13:32 14:02 14:30 15:02 15:33 16:00 16:38 17:05 17:16 17:31 17:44 18:02 18:17 18:34 18:46 19:01 19:15 19:33 20:02 20:27 20:57 21:27
CH M1 P tla (przyjazd) 102 13:34 14:04 14:32 15:04 15:35 16:03 16:41 17:08 17:19 17:34 17:47 18:05 18:20 18:37 18:48 19:03 19:17 19:35 20:04 20:29 20:59 21:29

Trasa linii "Z bki-2" w okresie objazdu przebudowywanego skrzy owania ul. Wolno ci i 11 Listopada
centrum handlowe M1 (p tla), Narutowicza, Budkiewicza, 11 Listopada, Wojska Polskiego, tunel (PKP Z bki), 3 Maja, Pi sudskiego, Powsta ców 
Warszawa-Rembertów: o nierska, Stra acka,  Gen. Chru ciela, Paderewskiego, Czwartaków, o nierska,  Szwole erów, Maczka, Powsta ców,
Pi sudskiego, 3 Maja, tunel (PKP Z bki), Wojska Polskiego, Leszyckiego, Batorego, Bystra, Radzymi ska, centrum handlowe M1 (p tla) 

Cennik: bilety jednorazowe: normalny - 3 z , ulgowy - 1,5 z  (zakup u kierowcy, wa ny po skasowaniu w kasowniku),
do bezp atnych przejazdów upowa nia karta mieszka ca "Jestem z Z bek" - kart  nale y okaza  kierowcy przy wsiadaniu.
UWAGA: w pojazdach linii Z bki-2 nie obowi zuj  bilety ZTM Warszawa !

obja nienie u ytych oznacze :
Organizator przewozów n  - przystanek na danie. 05:57  - kurs koordynowany z kolej  w Rembertowie

Miasto Z bki [K] - mo liwo  przesiadki na kolej SP1/GP1 - oznaczenie placówki szkolnej

 - przystanki na terenie m.st. Warszawy 
Operator (przewo nik) 102  - numer przystanku w systemie kiedyprzyjedzie.pl

PKS Grodzisk Maz. sp. z o.o. aktualizacja 27-03-2018 r. TK

Objazd ul. Wolno ci - obowi zuje od 09.04.2018 r. 
na okres przebudowy skrzy owania ulic Wolno ci i 11 Listopada
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MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

ROZMOWA Z ROBERTEM PERKOWSKIM, BURMISTRZEM ZĄBEK 
I PREZESEM ZWIĄZKU SAMORZĄDÓW POLSKICH 

 To wielka szansa dla Ząbek

Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Za-

mysły rozwiązań legislacyjnych przesłaliśmy 

również do Pana Premiera.

Naszym kolejnym pomysłem jest chęć 

usprawnienia poprzez likwidację obowiązku 

meldunkowego, o którym się od lat mówi, a w 

rzeczywistości on cały czas istnieje. Chcieliby-

śmy uporządkowania tego obszaru tak, żeby 

jedna osoba nie musiała składać różnych 

adresów w różnych instytucjach. Są tworzo-

ne autonomiczne bazy różnych adresów, 

a potem jest kłopot z ustaleniem, który jest 

właściwy. Dochodzi do sytuacji, że prokuratu-

ra lub sąd wysyłają swoje postanowienia pod 

konkretny adres, pod którym nikogo nie ma, 

a adresat wcale nie musi się ukrywać, tylko 

po prostu mieszka w innej części Polski. Z tym 

systemem od lat niewiele się działo. Widzę, że 

obecnie jest chęć zrobienia porządku z tymi 

wieloletnimi zaległościami.

Tutaj też jesteśmy, można powiedzieć, 

takim inspiratorem. Mam nadzieję, że zostaną 

wybrane właściwe kierunki i wdrożone odpo-

wiednie rozwiązania.

Mówimy też o pewnych problemach na 

poziomie oświaty, o obwodach, które mo-

głyby być międzygminnymi i o możliwości 

rozliczania się za dzieci między gminami. 

Przypomnijmy, Związek Samorządów Pol-

skich jest nową korporacją samorządową, 

powstałą w zeszłym roku. Pod koniec 2017 

roku został Pan wybrany prezesem tej orga-

nizacji. Jakie potencjalne korzyści dla Ząbek 

mogą płynąc z tego faktu? 

Uważam,że jest to wielka szansa dla Zą-

bek, aby być członkiem tego nowego stowa-

rzyszenia.

W początkowej fazie swego istnienia 

Związek jest mocno zmotywowany do in-

tensywnego działania. Jako członkowie wie-

rzymy w możliwość wprowadzania zmian 

ustawodawczych, wpływania na nasze oto-

czenie formalno-prawne, co przełoży się na 

mniejszą biurokrację, bo przecież my jako 

urzędnicy też nie lubimy dużej biurokracji. 

Wolelibyśmy, żeby te sprawy były łatwiej-

sze do załatwiania. Mamy nadzieję, że nasza 

działalność przełoży się na lepszą jakość życia 

naszych mieszkańców i ogólnie mówiąc do-

brostan nas wszystkich.

Mając świeże spojrzenie faktycznie je-

steśmy w stanie wygenerować i zauważyć 

rzeczy, które nas otaczały a inne korporacje 

samorządowe tego nie dostrzegały lub ba-

gatelizowały.

Należy nadmienić, że Związek Samorzą-

dów Polskich jest tylko jedną z ogólnopol-

skich korporacji samorządowych. Największą 

jest Związek Miast Polskich, ale funkcjonują 

także m.in. Związek Powiatów Polskich, Zwią-

zek Gmin Wiejskich i inne.

Rozumiem, że ten nowy Związek nie jest 

czystą duplikacją poprzednich, i czymś się 

różni od nich?

Oczywiście pewne zadania na pewno 

będą się dublowały, ale nasz Związek nie 

odnosi się tylko do samych miast, albo tylko 

gmin wiejskich, powiatów czy województw. 

Nasz Związek otwarty jest na samorządy 

wszystkich szczebli. Ma to gruntowne uza-

sadnienie. Dotychczasowy sztywny podział 

na gminy wiejskie, czy miejskie i ich wy-

odrębnienie nie jest konieczny, bo czy to 

mamy do czynienia z dużą metropolią,małym 

miastem czy gminą wiejską,działamy w opar-

ciu o te same podstawy prawne, de facto 

świadczymy te same usługi. Nasi mieszkańcy 

oczekują od nas podobnych rzeczy, boryka-

my się z podobnymi problema-

mi, choć na pewno w innej skali 

i innych proporcjach. Dlaczego 

w tym momencie rozdrabniać 

się? Warto mówić jednym wspól-

nym głosem i nie doprowadzać 

do sytuacji, że sąsiednie gminy 

są w różnych korporacjach, bo 

jedna jest gminą miejską a druga 

wiejską. Przecież one mają wie-

le wspólnych spraw. Potrzebne 

jest nowe spojrzenie, które jest 

obecne i w Unii, ale też sformu-

łowane było przez naszego pre-

miera, zgodnie z którym obecnie 

najistotniejsze znaczenie mają 

połączenia funkcjonalne, a gra-

nice administracyjne w istocie są 

mniej istotne. Mieszkając w Ząb-

kach szczególnie widać, jak te 

granice mogą się zacierać, np. 

Centrum Handlowe M1, znajduje 

się na terenie 3 gmin (Ząbek, Ma-

rek i Warszawy). Widać, że współ-

praca w wielu obszarach powinna funkcjono-

wać. Dobrym przykładem jest także oświata. 

Jeśli dziecko miałoby bliżej do szkoły w są-

siedniej gminie niż tej, w której mieszka, to 

powinno mieć możliwość uczęszczać tam.

Mimo „krótkiego stażu” ZSP podjął już kilka 

inicjatyw. Proszę pokrótce je przybliżyć...

Nasze inicjatywy, które podejmowaliśmy 

do tej pory to duża i ważna dla nas kwestia 

zaangażowania wielu instytucji w próbę wła-

ściwego uregulowania ustawy o gospodar-

ce odpadami. Wszyscy teraz obserwujemy 

gwałtownie rosnące ceny, szczególnie na 

tzw. RIPOK-ach (Regionalnych Instalacjach 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych). 

Pozostałe podmioty z tej branży również 

podnoszą ceny.

Zauważyliśmy, że działa to trochę na za-

sadzie rynku monopolistycznego. Można 

powiedzieć, że funkcjonuje grupa fi rm, która 

ustawowo ma zarezerwowaną gałąź dzia-

łalności gospodarczej tylko dla siebie i nikt 

tam na zasadzie wolnej konkurencji nie może 

uczestniczyć. W konsekwencji ceny usług są 

wywindowane.

Dzięki naszej interwencji w charakterze 

ogólnym został zaangażowany UOKiK (Urząd 

GABINET 
INTERNISTYCZNO-PULMONOLOGICZNY

– konsultacje internistyczne 
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne 
(choroby płuc)

UL. NARUTOWICZA 4, 05-091 ZĄBKI

LEK. ANNA RUTOWSKAANNA RUTOWSKA

tel. 665-191-517

ZAPISY NA TELEFONZAPISY NA TELEFON

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760
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Dzieci mogłyby chodzić do szkoły w sąsied-

nich gminach, ale gmina, w której mieszka 

dziecko, pokrywałaby koszty, tak jak to ma 

miejsce w przypadku przedszkoli. Gminy, 

w których jest bardzo dużo dzieci, bronią się 

przed dziećmi z sąsiednich gmin. A być może 

nie trzeba byłoby się bronić, tylko trzeba 

byłoby doprowadzić do normalnej sytuacji, 

że fi nansowanie szkoły szłoby za dzieckiem.

Mówiliśmy też o zmianie dowodów oso-

bistych, która też się dzieje, ale też myśleliśmy 

o wprowadzeniu nowych funkcjonalności, 

które pomogłyby np. w systemie ratownictwa 

medycznego.

Mówiliśmy też o tym, aby w mechani-

zmach rozdziału środków centralnych zaszyć 

wskaźnik obciążenia demografi cznego. Żeby 

nie stosować tego archaicznego podziału 

pomiędzy gminami wiejskimi a miejskimi, 

gdzie od lat ustawowo zakłada się, że gmina 

wiejska ma gorzej, a gmina miejska lepiej. 

Życie pokazuje, że ten podział nie do końca 

potwierdza się. Najbogatsze gminy w Polsce 

to gminy wiejskie. Absolutnie najbogatszą 

gminą w kraju jest wiejska gmina Kleszczów. 

Dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

może jej pozazdrościć nawet sama Warsza-

wa. Nieopodal nas dobrym przykładem jest 

gmina Lesznowola, która w naszej okolicy 

uznawana jest za jedną z najbogatszych.

Poprzez ten archaiczny podział może do-

chodzić do sytuacji, że nie wszystkie gminy 

wiejskie mogą potrzebować dodatkowego 

wsparcia, a te środki można byłoby przekazać 

innym gminom wiejskim, które mają faktycz-

nie bardzo duże problemy.

Zamiast tego podziału warto zastoso-

wać wskaźnik obciążenie demografi cznego, 

który brałby pod uwagę takie parametry jak: 

ilość osób aktywnych zawodowo, ilości osób 

w wieku emerytalnym lub w wieku przed-

produkcyjnym.

Ten wskaźnik pokazywałby, czy dana gmi-

na potrzebuje dużego wsparcia, bo ma np. 

wielu emerytów lub przeciwnie, jakaś gmina 

ma stosunkowo dużo dzieci, czyli musi im 

zapewnić utrzymanie w szkołach i przedszko-

lach. Wskaźnik obciążenia demografi cznego 

mógłby te wszystkie sytuacje w sposób uczci-

wy i sprawiedliwy korygować.

Jak to w każdej organizacji sporą część ak-

tywności zajmują sprawy organizacyjne.

W ciągu tych kilku miesięcy poczyniono 

zapewne już jakieś kroki. Jakie?

Na pewno takie stowarzyszenia rodzą 

się w bólach Nie jest łatwo tego typu sto-

warzyszenie uruchomić, chociażby z takich 

względów obiektywnych, jak organizacyj-

ne. Jesteśmy jednym z najtańszych, a może 

i najtańszym, tego rodzaju stowarzyszeniem 

samorządowym w Polsce. Na początku ledwie 

nam wystarczy na wynajem lokalu, ale już nie 

na pracownika. Mam nadzieję, że przybędzie 

nam członków i zatrudnimy chociaż jedną 

osobę, która na bieżąco będzie prowadziła 

dokumentację ZSP łącznie ze sprawami.

Stowarzyszenie zostało założone w ze-

szłym roku, zarejestrowane z siedzibą w To-

maszowie Lubelskim. W tej chwili posiadamy 

już biuro w Warszawie, przy ul. Stawki 2, czyli 

w budynku INTRACO. Ma to symboliczny 

wymiar. Stowarzyszenie jest ogólnopolskie 

i mamy członków rozsianych na terenie całe-

go kraju. Wypada więc, żebyśmy byli zlokali-

zowani w miejscu centralnym i symbolicznie 

wspólnym dla nas wszystkich.

Na dzień dzisiejszy mamy 28 członków, 

ale niebawem przyjmiemy kolejnych. Zostały 

podjęte już uchwały przez rady poszczegól-

nych gmin.

Rozumiem, że w przypadku przyjęcia no-

wych członków istotna jest wola podmiotu 

chcącego wstąpić do Związku, a nie jakieś 

nadzwyczajne kryteria...

Przede wszystkim jest to wola obu stron, 

a przede wszystkim trzeba się utożsamiać 

z naszym statutem, naszą działalnością i po-

zostałymi członkami stowarzyszenia. Zain-

teresowany podmiot chęć wstąpienia do 

Związku musi wyrazić w postaci uchwały 

przez właściwą radę, a z drugiej strony zarząd 

stowarzyszenia przyjmuje również uchwałę 

o przyjęcie w poczet członków.

Do tej pory nie mieliśmy kłopotów ze 

wzajemnym zaakceptowaniem siebie.

Co prawda wiedza czy informacja o na-

szym stowarzyszeniu jest na razie dość skrom-

na, ale coraz szybciej rozprzestrzenia się po 

środowisku.

Działalność w Związku Samorządów Pol-

skich jest na pewno dużym obciążeniem...?

Na pewno patrząc z punktu widzenia 

Ząbek, czy mnie jako burmistrza, faktycznie 

jest to zaszczyt, ale też i dodatkowe obciąże-

nie. Nadmienię, że jest to funkcja społeczna. 

Nic z tego, poza satysfakcją, nie mam. Oczy-

wiście jest to dla mnie dodatkowa okazja, 

żeby będąc w różnych miejscach w sprawach 

stowarzyszeniowych, dopilnować również 

naszych spraw lokalnych. To jest dla mnie ta 

duża wartość dodana.

Dziękuję za rozmowę.
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Czy powinna 

powstać szkoła średnia

w Ząbkach?

Ząbki są jednym z największych miast Powiatu Wołomińskiego pod wzglę-

dem zamieszkania ludności. Niestety nie wszyscy mieszkańcy są zameldo-

wani, co przekłada się zarówno na mniejsze środki dla gminy z podatku docho-

dowego, jak i inne niedoszacowania, chociażby mniejszą liczbę zatrudnionych 

funkcjonariuszy policji. Osoby, które mieszkają w naszym mieście, z różnych 

powodów nie meldują się i nie odprowadzają tu podatku dochodowego. Miesz-

kańcy formalnie nie związani z Ząbkami, posyłają swoje dzieci do ząbkowskich 

szkół i przedszkoli. Fakt ten jest nie lada wyzwaniem dla władz miasta, aby 

pomimo mniejszych zwrotów z podatku, zapewnić wszystkim małym miesz-

kańcom miejsce w szkole lub przedszkolu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że 

Ząbki są najmłodszym miastem w Polsce pod względem średniej wieku miesz-

kańców, a co jest z tym związane mają największy przyrost naturalny. Burmistrz 

Robert Perkowski i Rada Miasta stoją przed ciągłym dylematem, jak zapewnić 

godny dostęp do edukacji i jednocześnie budować i modernizować infrastruk-

turę drogową. Kiedy od września 2017 roku zaczęto proces wygaszania szkół 

gimnazjalnych, wielu mieszkańców sygnalizowało, że w dawnych budynkach 

ząbkowskich gimnazjów powinny powstać szkoły średnie.

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic

Wojska Polskiego i Jana III Sobieskiego w Ząbkach

Nic bardziej mylnego. Po pierwsze – dzieci 

i młodzieży nie ubyło tylko zwiększyła się licz-

ba uczniów w istniejących szkołach podstawo-

wych, po drugie – budowa i utrzymanie szkół 

średnich nie leży w kompetencjach gminy 

tylko powiatu, a po trzecie – istniejące szkoły 

i tak z trudem pomieściły wszystkich uczniów 

szkół podstawowych. Oprócz koniecznej roz-

budowy Szkoły Podstawowej nr1, która została 

zakończona i nowy obiekt oddano do użyt-

kowania, jest pilna potrzeba budowy Szkoły 

Podstawowej nr 4 przy ulicy Różanej. Dopiero 

powstanie nowej placówki, zapewni młodym 

mieszkańcom południowych Ząbek miejsce 

w szkole, gdyż jak wskazują szacunki gminy, 

wkrótce istniejące szkoły podstawowe, nie 

pomieszczą kolejnych roczników dzieci.

Co zatem ze szkołą średnią w Ząbkach? 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-

kańców, Robert Perkowski - Burmistrz Mia-

sta Ząbki, złożył do Starostwa Powiatowego 

w Wołominie wnioski do Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego oraz budżetu Powiatu, 

przedstawiając potrzebę takiej inwestycji 

oświatowej w naszym mieście. Również my: 

Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk – Rad-

ni Powiatu Wołomińskiego, razem z innymi 

wnioskami inwestycyjnymi dla Ząbek, zło-

żyliśmy wnioski do WPI i budżetu, w któ-

rych wskazaliśmy potrzebę budowy szkoły 

średniej i oczekiwania mieszkańców w tym 

względzie. Ponieważ młodzież z Ząbek, na 

chwilę obecną, w większości wybiera naukę 

w liceach i technikach w Warszawie, władze 

starostwa są nieco sceptyczne, czy szkoła 

średnia w naszym mieście przyciągnęłaby 

młodzież z Ząbek i powiatu. Bronimy stano-

wiska, że jest to kwestia tego, jaką placówkę 

uda nam się stworzyć. Jeśli będzie w niej 

zatrudniona dobra kadra nauczycielska, 

a osoby zarządzające podejmą współpracę 

z wyższymi uczelniami i będą stawiać na 

wysoki poziom nauczania oraz promocję 

szkoły w środowisku, to na pewno nie będzie 

problemu z naborem, z jakim obecnie boryka 

się wiele naszych szkół powiatowych.

Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk

Radni Powiatu Wołomińskiego 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Woło-

mińskiego 22 marca 2018 r., została przegło-

sowana inwestycja „Budowa wyniesionego 

skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana 

III Sobieskiego w Ząbkach”. Na powyższym 

skrzyżowaniu dochodzi do licznych kolizji dro-

gowych, poprzez wymuszanie pierwszeństwa 

przez samochody jadące podporządkowaną 

drogą gminną. Robert Perkowski – burmistrz 

Miasta Ząbki wystąpił do Starostwa Powiato-

wego w Wołominie z wnioskiem o poprawę 

bezpieczeństwa na przytoczonym skrzyżowa-

niu, z uwagi na fakt zaistnienia kilku groźnych 

wypadków oraz uszkodzenie ogrodzenia nie-

ruchomości graniczącej z pasami drogowymi. 

 Taka sytuacja jest szczególnie niebez-

pieczna, gdyż istnieje obawa, że może dojść 

do ciężkiego wypadku z udziałem pieszych. 

Popierając wniosek burmistrza Roberta Per-

kowskiego, również my, radni Powiatu Wo-

łomińskiego – Małgorzata Zyśk i Sławomir 

Pisarczyk, złożyliśmy wniosek i dwie interpela-

cje (jedną wspólnie z władzami Miasta Ząbki) 

o szybkie i zdecydowane rozwiązanie proble-

mu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej Wojska Polskiego z drogą gminną 

Jana III Sobieskiego. Przebudowa powyższego 

skrzyżowania z uwagi na ograniczenie w ruchu 

drogowym, przewidziana jest na okres wakacji, 

a wcześniej wykonana zostanie dokumentacja 

projektowa.

Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk

Radni Powiatu Wołomińskiego

Skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jana Sobieskiego w Ząbkach Przykładowe „wywyższone skrzyżowanie”, zrealizowane przez Powiat w Wołominie
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Kochanowskiego Katarzyna Węgrzynek i Zofi a 
Dąbrowska, w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Małego Powstańca Joanna Kita, w Szkole Pod-
stawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki Agnieszka 
Strzembosz. 15 marca 2018 r., dziewiętnasto-
osobowa delegacja z Ząbek, pięciu nauczycieli 
i czternastu uczniów udała się do Radzymina na 
uroczyste przekazanie paczek.

Cała uroczystość oraz spotkanie z żołnierką 
AK, skazaną przez komunistyczne władze na 25 
lat więzienia - pułkownik Weroniką Sebastia-
nowicz, obecną prezes zarządu Stowarzysze-
nia Żołnierzy AK na Białorusi, 
wywarło na nas ogromne 
wrażenie. Była to niezwykła 
lekcja historii, pełna wzrusze-
nia i wielkich emocji, gdyż na 
żywo mogliśmy doświadczyć 
tego, co przeżywali Żołnierze 
Niezłomni walcząc o wolną, 
niepodległą Polskę. 

Gala prowadzona była 
przez Marzenę Małek, radną 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

Festiwal Nauki w ramach 
ogólnopolskich obchodów 
Dnia Nowych Technologii w Edukacji

Nowe technologie i innowacyjne projekty to koło zamachowe świata, ludzi i go-
spodarki. Umiejętność programowania jest obecnie uznawana za jedną z klu-

czowych kompetencji w procesie uczenia się. Nic więc dziwnego, że tegoroczny 
Festiwal Nauki odbywał się pod hasłem Dzień Nowych Technologii w Edukacji. 
W środę 21 marca Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca dołączyła do 
ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji. Przez kilka go-
dzin szkołą całkowicie zawładnęły nowe technologie w edukacji. 

Udział Miasta Ząbki w akcji 
„Polacy Kresowym Straceńcom”

W 100-lecie odzyskania niepodległości Miasto Ząbki czynnie włączyło się 
w wielkanocną zbiórkę darów na rzecz Kombatantów i dzieci obecnie żyją-

cych na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Akcja „Polacy Kreso-
wym Straceńcom” jest organizowana od 2012 roku przez Stowarzyszenie Łagierni-
ków Żołnierzy AK, reprezentowane przez Artura Kondrata – Prezesa Zarządu.

W trakcie organizowanych przez naszych 
nauczycieli lekcji otwartych cała społeczność 
Ząbek miała okazję zobaczyć jak wykorzystu-
jemy technologie informacyjno-komunikacyjne 
w codziennej pracy z uczniami. Największym za-
interesowaniem wśród uczestników cieszyły się 
zajęcia z wykorzystaniem robotów, z wyścigiem 
w roli głównej. Oprócz tego uczestników festi-
walu nauki interesowały zajęcia z drukarkami 
3D i doświadczenia chemiczne.

Nie zabrakło też komputerów i internetu. 
Dzieci miały okazję zobaczyć hologramy, pre-
zentacje i fi lmy nagrane oraz wyreżyserowane 
przez uczniów Szkoły Małego Powstańca. Dzień 
obfitował też w wiele rozrywek. Odbyło się 
karaoke, zajęcia artystyczne oraz wiele quizów 
z wykorzystaniem kahoot, która pozwala na wy-
korzystanie telefonów komórkowych podczas 
rozwiązywania zadań. Punktem kulminacyjnym 
było przedstawienie „Witaj wiosno”, w trakcie 
którego uczniowie wykorzystali TIK do przygo-
towania scenerii. 

Podczas festiwalu Szkołę Podstawową nu-
mer 3 odwiedził burmistrz Ząbek Robert Per-
kowski, który wraz z prezesem PWiK Januszem 
Tomaszem Czarnogórskim otworzyli na terenie 
placówki poidełka z wodą „Drewniczanką”. Od 
tej pory wszyscy uczniowie będą korzystać 
z nich do woli. Festiwal nauki w Szkole Podsta-
wowej im. Małego Powstańca na stałe wpisał się 
w kalendarz cyklicznych imprez miasta Ząbki. 
Do  zobaczenia za rok!

Zbiórki darów odbywają się dwa razy do 
roku, przed świętami Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy. Każdego roku nowe miasta deklarują 
udział w tej szczytnej akcji. Z inicjatywy Moniki 
Brzezińskiej- dyrektora do spraw Organizacji 
Uroczystości i Pomocy Polakom na Wschodzie 
ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, 
podjęliśmy wyzwanie i wszystkie ząbkowskie 
szkoły oraz przedszkole Zozoland rozpoczęły 
zbiórkę darów. Robert Perkowski – Burmistrz 
Miasta Ząbki poparł naszą akcję, która została 
rozpropagowana przez władze, dzięki stronie 
internetowej urzędu oraz Facebook.

Zbiórka odbyła się w dniach od 5 do 9 mar-
ca 2018 r. Akcja przebiegła sprawnie a dzieci, 
młodzież i rodzice byli niezwykle hojni. Ko-
ordynatorem zbiórki w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Franciszka Kleeberga była Jadwiga 
Zygmunt, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 

wojewódzką, koordynatora akcji w Radzyminie 
oraz Monikę Brzezińską- koordynatora krajo-
wego. Uroczystość została uświetniona wystę-
pem młodzieży licealnej z Radzymina. Wśród 
zaproszonych gości byli kombatanci, posłowie 
na Sejm Andrzej Melak i Piotr Uściński, radni 
powiatowi Małgorzata Zyśk i Paweł Dąbrow-
ski, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, dzieci i młodzież.

Małgorzata Zyśk
Koordynator Miasta Ząbki 



8

www.zabki.plW Y D A R Z E N I ACO SŁYCHAĆ

4.03.2018 GLINIANKI – ZIELONKA

Podlodowe 

zawody wędkarskie 

o tytuł Mistrza Koła

Tradycyjnie jak co roku w okresie zimowym na zielon-

kowskich Gliniankach rozegrane zostały zawody pod-

lodowe koła PZW 61 Ząbki o tytuł Mistrza Koła.

O godz. 8.00 zawodnicy zebrali się na stawie z wyspą. Po odprawie 

wędkarze rozeszli się na stanowiska i zaczęli wędkować. Pogoda tego 

dnia była jak na zamówienie, piękne marcowe słońce, brak wiatru 

i temperatura około zera sprawiła, że aż chciało się wędkować.

Grubość lodu była około 25 centymetrów. Po dwóch dwugodzin-

nych turach i zważeniu złowionych ryb, wśród których przeważała płoć 

i okoń, sędzia zaczął podliczać wyniki. W tym czasie uczestnicy mogli 

posilić się przepyszną grochówką i kiełbasą z grilla oraz wypić gorącą 

kawę i herbatę. Po posiłku sędzia ogłosił wyniki.

Tytuł Mistrza Koła: 

1. miejsce – kol. Tomasz Kwiatkowski (1899 pkt.)

2. miejsce – kol. Piotr Malinowski (1741 pkt.)

3. miejsce – kol. Rafał Wójcik (1320 pkt.)

4. miejsce – kol. Adam Jabłoński (1238 pkt.)

5. miejsce – kol. Jarosław Trzmiel (1210 pkt.)

Puchary i nagrody dla najlepszych zawodników wręczył Sła-

womir Pisarczyk Vice Prezes Koła 61 Ząbki. Wraz z gratulacjami dla 

zwycięzców, podziękował wszystkim za udział w zawodach i zaprosił 

na kolejne za rok.

red.
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DONATING STARS!

„Dawanie gwiazd”, a więc udzielanie pomocy fi nan-

sowej niepełnosprawnym dzieciom to jednocze-

śnie wielka przyjemność odsuwająca od nas bezradność, 

dająca poczucie siły sprawczej, mocy, a z drugiej strony 

ciężka praca, której bezinteresowność kwestionują oso-

by bez wyobraźni…

Wystarczy dla zabawy zalepić usta plastrem, aby przekonać się, jak 

wygląda świat dziecka, czy dorosłego już człowieka, który nie może 

mówić, z tęsknotą wyglądając przez okno, dające mu na co dzień ogląd 

zaledwie namiastki normalnego życia. Bo niemożności mówienia 

często towarzyszy niepełnosprawność fi zyczna a nie intelektualna, 

która zamyka każdego niepełnosprawnego: dziecko, młodego czy 

dojrzałego człowieka, stęsknionego pozytywnej relacji z kimś drugim 

i zwyczajnie – wiosny – w czterech ścianach.

Otwórzmy się na różne formy komunikacji alternatywnej, zwraca-

jąc uwagę na tzw. „mowę ciała” i komunikację emocjonalną osób nie-

pełnosprawnych. Spróbujmy wejść do ich świata w sposób zwyczajny 

i rzeczowy, okazując im akceptację i próbując cierpliwie zrozumieć to, 

co chcieliby nam przekazać. Dajmy im szansę na normalne funkcjono-

wanie w otaczającej rzeczywistości, odważnie i z uśmiechem mówiąc, 

że nie wszystko rozumiemy z ich wypowiedzi. Takim osobom często 

towarzyszy opiekun, który może pomóc nam zrozumieć przekazywane 

nieporadnie treści, w związku z zaburzoną ekspresją będącą dla przy-

kładu wynikiem mowy dyzartrycznej (np. przy występujących zaburze-

niach trzech układów: oddechowego, artykulacyjnego, fonacyjnego).

Rodzice niepełnosprawnych, niemówiących dzieci często marzą 

o przełomowym leku, super metodzie, bądź doskonałym elektro-

nicznym narzędziu, które pozwoliłyby sprawniej funkcjonować ich 

dziecku. Sprzedaliby dom, samochód i ostatnią wartościową pamiątkę 

rodzinną, byle kupić owo złote runo Jazzona, czyli skuteczną pomoc 

dla swojego dziecka. Nie żyjemy jednak w Holandii czy Wielkiej Bryta-

nii, gdzie rodzice mogą bez nadmiernych wyrzeczeń kupić „ cyberoko”, 

czy dążyć do wyprowadzenia dziecka na „wysoko funkcjonujące”, 

za pomocą komunikacji alternatywnej (AAC – Augumentative and 

Alternative Comunication).

Mają więc świadomość, że szanse realizacji wymienionych pra-

gnień, przy konieczności świadczenia pracy zawodowej, są jak wy-

grana w Euro Jack Pott, a więc praktycznie żadne…Na co dzień ich 

wymagania są skromne: jak co roku, wraz z nadchodzącą wiosną 

czekają, że wyjadą czy wyjdą ze swoimi dziećmi bądź starszymi pod-

opiecznymi, popatrzeć na rozsłonecznioną zieleń i błękitne niebo, 

licząc na sympatię i życzliwość lokalnej społeczności.

Ta ostatnia nie wymaga specjalnych starań, czy nakładów fi nan-

sowych. Można ją wyczytać ze spojrzenia czy przesłanego w przelocie 

uśmiechu, doświadczyć w razie potrzeby drobnej pomocy czy w związ-

ku z okazaną akceptacją bądź szacunkiem w miejscu publicznym.
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Szeroko pojęta partnerska komunikacja z osobami życzliwie czy 

przyjacielsko usposobionymi to znacznie więcej dla osób niepełno-

sprawnych niż zastrzyk fi nansowy, chociaż w ubiegłym roku funda-

cja AND I AM UP wydała na cele pomocowe 16 705,19 zł, fundując 

świąteczne stypendia rehabilitacyjne niepełnosprawnym dzieciom. 

Natomiast dzięki ostatniej zbiórce charytatywnej „A MY DO BETLEJEM”, 

przekazaliśmy potrzebującym dzieciom, w tym instytucjom oświato-

wym opiekującym się nimi, środki fi nansowe na łączną kwotę 8500 zł, 

docelowo przeznaczając w bieżącym roku kalendarzowym na ww. 

pomoc kwotę ponad 10 000 zł.

Dziękujemy za patronat medialny:

– TVP WARSZAWA

– wołomińskiemu RADIU FAMA

– warszawskiej „TRÓJCE”

– ząbkowskiej gazecie „CO SŁYCHAĆ?”

– ząbkowskiemu portalowi: www.zabki24.pl

– WIADOMOŚCIOM POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

– WIEŚCIOM PODWARSZAWSKIM

Dziękujemy serdecznie za życzliwe wsparcie tegorocznej grudnio-

wej zbiórki wszystkim zaangażowanym instytucjom, fi rmom i osobom 

fi zycznym, którym dobro niepełnosprawnych dzieci szczególnie leży 

na sercu:

• Szanownej Małżonce Prezydenta RP, Pani Agacie Kornhauser-

-Dudzie – za przekazanie eleganckiego prezentu aukcyjnego 

z osobistym autografem

• Rzecznikowi Praw Dziecka, Panu Markowi Michalakowi za objęcie 

Honorowym Patronatem IX Edycji „A MY DO BETLEJEM” i przekaza-

nie wspaniałego prezentu aukcyjnego wraz z listem przewodnim 

• Teatrowi RAMPA na Targówku – za współorganizację IX Edycji 

zbiórki charytatywnej „A MY DO BETLEJEM”

• popularnemu aktorowi teatralnemu i fi lmowemu – Maciejowi 

Gąsiorkowi – za prowadzenie wydarzenia, w tym aukcji chary-

tatywnej

• fantastycznym kabaretom i ich managerom: 

• kabaretowi DNO – za niepowtarzalny show

• ząbkowskiemu Hotelowi MANSOR za gościnną opiekę nad wspa-

niałymi Artystami Kabaretu DNO

• wspaniałemu tancerzowi „Disco Dance” – Pawłowi Zarębie, uta-

lentowanemu półfi naliście programu „Mam talent”

• fantastycznemu zespołowi WENUS za przypomnienie znanych 

przebojów

• popularnej Dziennikarce, Podróżniczce i Pisarce – Beacie Pawli-

kowskiej, za przekazanie wizerunku na plakat promocyjny i naj-

nowszej książki na aukcję charytatywną: „ Życie jest wolnością”

• fantastycznemu KORTEZOWI – za najnowszą płytę

• kabaretowi ANI MRU MRU za wspaniałe prezenty aukcyjne

• Fundacji Marcina Gortata MG13 – „Mierz wysoko” – za fi rmową 

koszulkę z osobistym autografem wspaniałego Marcina Gortata

• warszawskiej fi rmie „MATEUS”

• ząbkowskiej Firmie PRO SYSTEM

• ząbkowskiej Firmie GÓR-PIS

• warszawskiej fi rmie Zu Design

• ząbkowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząb-

kach Sp. z o.o

• sklepowi API MARKET w Ząbkach

• ząbkowskiej Firmie Orchidea

• warszawskiej Firmie Concract Consulting sp. z o.o

• fi rmie Piotr i Paweł sp. z o. o

• warszawskiej Firmie Auto-Michałowski z Radzymińskiej 158

• ząbkowskiemu portalowi: www.zabki24.pl

• ząbkowskiemu publicznemu Przedszkolu „SKRZAT”

• warszawskiemu Zespołowi Szkół Muzycznych im. Stanisława 

Moniuszki z ul. Kawęczyńskiej

Gorące podziękowania z wyrazami szacunku i sympatii za prze-

kazanie wspaniałych prezentów aukcyjnych:

•  Państwu Iwonie i Andrzejowi Klukowskim z Ząbek

• Państwu Ewie i Robertowi Ciuk z Ząbek

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji zbiórki cha-

rytatywnej członkiniom i wolontariuszkom Fundacji AND I AM UP:

•  Pani Marcie Kardas

•  Pani Ewie Macubie

•  Pani Teresie Wierzbowskiej

•  Pani Annie Podgórskiej 

•  Pani Beacie Przybysz

•  Młodej, obiecującej wokalistce – uczennicy LI LO – Julii Florczak

•  Panu Maciejowi Dąbrowskiemu

IX Edycja „A MY DO BETLEJEM” to kolejne, jedno z wielu wydarzeń 

kulturalnych, które przybliżają nas do zwycięstwa. 

Nasze główne cele, m.in. powołanie do życia Poradni dla Dzieci 

z zespołem Downa przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, nie 

uległy zmianie. Mamy w planach utworzenie sieci poradni logope-

dycznych przy aktywnym poparciu m.in. Polskiego Towarzystwa 

Logopedycznego. Więcej na ten temat – już wkrótce.

Tymczasem pamiętajmy, że „uleczyć nieuleczalne”, to sięgać do 

gwiazd, wierzyć...Przede wszystkim w ludzi: znam właścicielkę cu-

kierni, która przez kilka lat przekazywała połowę swojej diety z tytułu 

sprawowania funkcji radnej Miasta Ząbki, na leczenie i rehabilitację 

niepełnosprawnego chłopca z zespołem Downa…Znam aktora, który 

od kilku lat bezinteresownie wspiera zbiórki charytatywne na rzecz 

niepełnosprawnych dzieci…Znam wspaniałą dziewczynę – grafi ka 

komputerowego, która od kilku lat charytatywnie przygotowuje pro-

fesjonalne plakaty i ulotki na rzecz organizacji pożytku publicznego…

Znam właściciela fi rmy, który w swojej bezinteresownej szlachetności 

i poczciwości, wynikającej z chęci pomagania niepełnosprawnym 

dzieciom, przekazał znaczną sumę przy rozliczaniu 1%, fundacji, 

która jeszcze nie zdążyła pozyskać uprawnień do działalności w tym 

zakresie… Znam człowieka, lokalnego biznesmena, który charytatyw-

nie, z wyłożonych przez niego i inne osoby dobrej woli, fi nansowych 

środków, buduje nowy dom rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, 

w której jedno już zmarło wskutek narodzin z tą samą wadą genetycz-

ną…Znam „ gotowe na wszystko” businesswomen, które postanowiły 

ukierunkować swoje działania, z całą świadomą trudów i wyrzeczeń 

determinacją, na pozyskiwanie 1%, z którego dochód będzie przezna-

czony m.in. na dotowanie zajęć logopedycznych niepełnosprawnych 

dzieci, młodzieży a nawet dorosłych… Znam dyrektora teatru, który 

przez cały okres swojej udanej działalności zawodowej przede wszyst-

kim wspomaga niepełnosprawne dzieci, zawsze myśląc o innych, 

nigdy o sobie…Znam też kabaret, który za symboliczną opłatą wsparł 

grudniową zbiórkę charytatywną „A MY DO BETLEJEM”, przyjeżdżając 

z drugiego końca Polski…Znam wreszcie radnego, który nie boi się 

zasiąść w radzie fundacji pomagającej osobom niepełnosprawnym 

i ich rodzinom oraz radnego, który wspomaga projekt bezpłatnego 

dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, do pakietu usług logo-

pedycznych na terenie naszego Miasta.

Ludzie zawsze pomocni to embellishment( ozdoba) naszej popula-

cji. Albo jej lepsza część, dzięki której człowieczeństwo nie jest pustym, 

wytartym frazesem. Wielką sztuką jest szanować niepełnosprawne 

dziecko, bo jak powiedziała Pola Negri: „założenie rodziny nie ma nic 

wspólnego z hodowlą zwierząt”. Rodzący się mały człowiek, choćby 

najbardziej zaburzony, ma prawo wyrażać siebie, komunikować się 

ze światem na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Powinniśmy go 

odkryć i wykorzystać, do budowania jego osobistych, ściśle podmio-

towych relacji ze światem i drugim człowiekiem.

W okresie przedświątecznym zwyczajowo składamy sobie mniej 

lub bardziej konwencjonalne życzenia. Nie pokusiłam się o nie, bo 

mam inną potrzebę: dołączyć do przesłanych Wam, serdecznych 

życzeń Waszych Bliskich, jeszcze jedno: abyście zauważali i akcepto-

wali ludzi nie w pełni sprawnych. Niech wiosna zainspiruje Was do 

otwartości Szanowni Członkowie Naszej Lokalnej Społeczności, której 

granice wyznaczą Ci najbardziej potrzebujący Wrażliwcy.

 Niech wiatr igra w waszych włosach, a w oczach płoną wesołe 

chochliki.

 Z najserdeczniejszymi życzeniami „ doświadczenia wiosną wio-

sny”. 

Joanna Dąbrowska

Fundacja AND I AM UP
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Erasmus + w SP2

Od 2016 roku Szkoła Podstawowa 

nr  2 w Ząbkach realizuje program 

ERASMUS+ „Music is life long learning”, 

w którym współpracuje ze szkołami z: Włoch, 

Hiszpanii, Rumunii i Portugalii. W ostat-

nich dniach tj. 19-23 marca 

2018 r. goście ze szkół euro-

pejskich przyjechali do Pol-

ski, do naszej szkoły. Od-

wiedziło nas 14  nauczycieli 

i 18 uczniów. 

Podczas ich pobytu odbyło się wiele interesujących 

wydarzeń, między innymi:

– udział w zajęciach na terenie szkoły, prowadzonych przez p. Jolantę 

Stosio, p. Marzenę Niemyjską, p. Izę Łoś, p. Małgorzatę Goździak 

i p. Annę Słowik, p. Beatę Gruchoła, p. Annę Słowik – nauczyciela 

plastyki

– pokaz talentów uczniów klas starszych, przygotowany przez p. 

Agnieszkę Iwanowską

– spotkanie z Burmistrzem Miasta Ząbki p. Robertem Perkowskim

– koncert absolwenta naszej szkoły p. Jakuba Wocial - cenionego 

aktora musicalowego, wybitnego wokalisty, reżysera, kierownika 

Scen y Muzycznej Teatru Rampa

– warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych 

zatytułowany „Muzyka w edukacji – wzbogaca, inspiruje, wy-

chowuje”. Warsztaty prowadziła p. Malina Sarnowska, pedagog 

i animatorka życia muzycznego, skrzypaczka, autorka tekstów 

literackich i piosenek. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fry-

deryka Chopina w Warszawie i Instytutu Orff a przy Mozarteum 

w Salzburgu. 

– wyjątkowy koncert przygotowany pod kierunkiem p. Jadwigi 

Żaboklickiej, w którym udział wzięli uczniowie i nauczyciele naszej 

szkoły (p. Marta Kamińska, p. Renata Kubicka – Wnęk, p. Paweł 

Cegiełko)

– wycieczki do Żelazowej Woli, Łowicza i zwiedzanie Warszawy

– warsztaty dla nauczycieli i uczniów - interaktywne słuchanie mu-

zyki

Goście programu Erasmus + byli zachwyceni szkołą, jej funkcjo-

nowaniem, wyposażeniem, organizacją i udziałem w tym niezwykłym 

wydarzeniu. 
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Koncert charytatywny 

w SP2 w Ząbkach

W poniedziałek 12.02.2018 r. odbył się XIX już 

koncert charytatywny w SP2 w Ząbkach. Te-

goroczny występ zatytułowano: ,,Dobre maniery na poważnie i na weso-

ło”. Aktorami jak zwykle nie byli uczniowie, a nauczyciele. Kiedy wszyscy 

zebrali się już na sali, rozpoczęło się przedstawienie.

Na scenę weszły dwie panie, które 

grały wesołe staruszki. Bohaterki umó-

wiły się na nordic walking po Ząbkach. 

Na początku spaceru udały się na po-

lanę.

W tym momencie pojawiły się czte-

ry energiczne owieczki i baran. W żarto-

bliwy sposób zwierzęta ostrzegły nas, 

że wszystko, co „wrzucimy do sieci”, 

zostanie tam na zawsze. Nie należy więc 

wysyłać swoich zdjęć ,,bez kożuszka” 

czy spotykać się z nieznajomymi po-

znanymi w Internecie!

Następnie staruszki przeniosły się 

do ząbkowskiego parku. Tam zobaczyliśmy, jak jeden z uczniów pisał 

sprayem na pomniku, a inne dzieci niszczyły to, co dała nam przyroda. 

Za wyrządzone szkody dostali oni surową przestrogę od nauczycielki. 

Ta scenka nauczyła nas, aby dbać o wspólne mienie.

Potem akcja przeniosła się do „sześciogwiazdkowej” restauracji, 

gdzie kelnerka niewłaściwie traktowała gości. Cała sytuacja pokazana 

została w komiczny sposób. Zrozumieliśmy, że zarówno do dorosłych, 

jak i swoich rówieśników powinniśmy odnosić się z szacunkiem 

i życzliwością.

W kolejnym punkcie programu 

nasze bohaterki spotkały grupę na-

stolatek, które zamiast być w szkole, 

robiły zakupy. Po analizie ich zacho-

wania wywnioskowaliśmy, że wagary 

nam nie służą-zaś dzięki nauczycielom 

zdobywamy wiedzę i mądrość życiową.

Ostatnia scena przedstawiała nie-

grzeczne zachowanie w kinie lub te-

atrze. Zamiast ludzi zobaczyliśmy w niej 

zwierzęta. Ich gafy przestrzegały nas 

przed błędami popełnianymi w miej-

scach publicznych.

Finałowa piosenka na wesoło podsumowała cały spektakl. 

Uważam, że występ był niesamowity- jednocześnie bawił i uczył. 

Scenki przedstawione zostały w humorystyczny sposób i wywołały 

wśród widzów salwy śmiechu. Nasi pedagodzy jak zwykle wspięli się 

na wyżyny i zaprezentowali wspaniały kunszt aktorski, za co otrzymali 

gromkie brawa. Wszystkie zyski z koncertu zostały przekazane na 

szczytny cel- wsparły jedną z ząbkowskich rodzin. Mam nadzieję, że 

za rok znowu nasi nauczyciele pojawią się na scenie...

Zosia Raszplewicz kl. 5b
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Delegacja z Ząbek w Portugalii w ramach Erasmus+

Dwa zwycięstwa na początek rundy wiosennej IV-li-

gowych zmagań oraz awans na piąte miejsce w ta-

beli – oto wydarzenia dotyczące drużyny Dolcanu Ząbki 

z ostatnich dwóch tygodni. 

Wyjazdowe spotkanie 16 kolejki, będące zarazem inauguracją wio-
sennej rundy rozgrywek, w którym rywalem ząbkowskiego Dolcanu był 
MKS Ciechanów, zakończyło się zwycięstwem naszej drużyny 3:0. Trafi enia 
dla ząbkowian zaliczyli kolejno Konrad Cichowski, Patryk Szeliga oraz 
Dariusz Dadacz. Już pierwsza akcja ofensywna naszej drużyny zakończyła 
się wywalczeniem rzutu karnego. Dośrodkowanie z prawej strony boiska 
przejął w obrębie pola karnego Cichowski i został sfaulowany przez jedne-
go z obrońców gospodarzy. Sędzia bez wahania wskazał na „jedenastkę”, 
a do piłki podszedł sam poszkodowany i zupełnie myląc bramkarza posłał 
piłkę do siatki. Kolejne bramki padły w końcowych minutach  spotkania. 
Najpierw w 83 minucie meczu, gdy piłkę spod naszej bramki wyekspedio-
wał dalekim wybiciem Paweł Barzyc, a moment dezorientacji i zagapienia 
się prawego obrońcy gospodarzy wykorzystał Szeliga, który 
ją przejął i ruszył w stronę bramki. Fakt, że w asyście jednego 
z miejscowych obrońców nie przeszkodził mu, lekkim podciętym 
strzałem pokonać rozpaczliwie interweniującego bramkarza. 
Wynik meczu ustalił w doliczonym czasie gry Dadacz, po do-
środkowaniu z rzutu rożnego Bartłomieja Balcera. Piłka do siatki 
wpadła dopiero po trzecim strzale, gdyż dwa pierwsze zostały 
skutecznie, ale niezbyt fortunnie zablokowane przez obrońców.

Udany początek Udany początek 

rundy wiosennejrundy wiosennej

Spotkanie z Bugiem Wyszków, które zostało rozegrane w ramach 17 
kolejki ligowej zakończyło się także zwycięstwem naszej drużyny, tym 
razem 4:1. Wśród ząbkowian dwukrotnie na listę strzelców wpisał się 
Piotr Augustyniak, po jednym trafi eniu dołożyli Cichowski i Daniel Kozik, 
natomiast dla gości honorowego gola strzelił Łukasz Kowalczyk. Mimo, że 
ząbkowska drużyna posiadała optyczną przewagę, przez dłuższy czas nie 
potrafi ła jej przełożyć na zdobycze bramkowe. Zmieniło się dopiero w 22 
minucie, kiedy Augustyniak wykorzystał dośrodkowanie w rzutu rożnego 
Balcera i główkując z kilku metrów nie dał szans na skuteczną interwencję 
bramkarzowi gości. Pięć minut później był już jednak remis. Wyszkowianie 
po raz kolejny zdołali przechwycić piłkę na swoim przedpolu, a obsłużony 
dokładnym podaniem Kowalczyk skutecznie wykorzystał sytuację sam na 
sam z Mateuszem Matrackim, pokonując go płaskim strzałem tuż przy 
słupku. Ząbkowianie ponownie wyszli na prowadzenie w 68 minucie, gdy 
w polu karnym gości został sfaulowany Przemysław Szulakowski. Pewnym 
egzekutorem „jedenastki” okazał się, podobnie jak tydzień wcześniej 
Cichowski. Trzecią bramkę dla Dolcanu, strzelił rezerwowy w tym meczu 
Kozik, który zaskoczył bramkarza gości niesygnalizowanym uderzeniem 
zza linii pola karnego. W doliczonym czasie gry ponownie przypomniał 
o sobie Augustyniak, który pewnie wykorzystał doskonałe podanie z lewej 
strony boiska kolejnego rezerwowego Jakuba Stepnowskiego i strzałem 
z kilku metrów ustalił wynik tego spotkania. 

Warto zwrócić uwagę, że pod wieloma względami oba te mecze były 
do siebie bardzo podobne. Przyszło nam w nich rywalizować z drużynami, 
które raczej nie są stawiane w gronie faworytów tegorocznych rozgrywek 
ligowych, a dodatkowo ze względu na trudne warunki atmosferyczne 
i zmrożone płyty naturalne, zostały rozegrane na boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią. Na podkreślenie zasługuje fakt, że bardzo dobrze do dru-
żyny wprowadzili się zawodnicy sprowadzenia przed tą rundą rozgrywek. 
Pewne miejsce w wyjściowej jedenastce wywalczyli sobie Matracki, Balcer 
oraz Przemysław Bella, a wchodzący z ławki Kozik i Stepnowski także robią 
wiele, aby do się w niej wkrótce znaleźć.

W najbliższym czasie drużynę czekają dwa kolejne me-
cze ligowe. Już w najbliższy weekend na stadionie w Płocku 
przyjdzie jej się zmierzyć z rezerwami tamtejszej Wisły, które 
aktualnie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Tydzień później 
na DOZBUD Arenie w Ząbkach zmierzy się z zajmującą jede-
nastą pozycję - Ożarowianką Ożarów Mazowiecki.

Red.

Z początkiem marca UM Ząbki, Szkoła Podstawowa 

Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach oraz Centrum 

Edukacji Obywatelskiej (główny koordynator projektu 

w Polsce) przystąpili do projektu Erasmus +  w programie 

Soci@ll. Inauguracja projektu połączona z trzydniowym 

szkoleniem miała miejsce 

w malowniczym portugal-

skim mieście Matosinhos.

UM Ząbki reprezentowali Burmistrz Robert Perkowski i Robert Wilczek 
z Referatu Oświaty i Polityki Społecznej. Reprezentanci SP3 im. Małego 
Powstańca to dyrektor Tomasz Łukawski i nauczyciel muzyki  Artur Ma-
ciejewski.

Do projektu Soci@ll przystąpiły władze miast, organizacje oraz szkoły 
z czterech państw (Portugalia,Włochy,Cypr oraz Polska) które będą współ-
pracować ze sobą przez 3 lata projektu.

Ambicją SOCI @ LL jest stworzenie (social inclusion) zmiany w sposobie, 
w jaki szkoły i wspólnoty współpracują na rzecz wspierania integracji społecz-
nej, promując aktywne i wzmacniające narzędzia kreatywnych i zrównowa-
żonych rozwiązań współtworzonych przez zainteresowane strony w ramach 
całej szkoły i za pośrednictwem lokalnych laboratoriów społecznych.

Do głównych zadań szkół przy wsparciu lokalnych władz należeć 
będzie wspieranie demokratycznej i integracyjnej kultury szkolnej, która 
ceni różnorodność wewnątrz i wokół swoich murów. Pielęgnowanie 
aktywnego zaangażowania wszystkich członków szkolnej i pozaszkolnej 
społeczności oraz wzmacnianie ich poczucia przynależności. Soci@ll to 
także podnoszenie świadomości mieszkańców o trudnościach, z jakimi 
borykają się osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Zadaniem 
leaderów projektu jest m.in. rozpoznawanie i stosowanie metod, które 
wzmacniają ich motywację i wydajność. Inkluzja Soci@all to wspólne 
warsztaty, debaty, konferencje, programy społeczno-kulturalne, szkolenia 
nauczycieli oraz władz lokalnych.

Wśród benefi cjentów projektu Soci@ll znajdują się szkoły i społeczno-
ści szkolne, władze lokal-
ne, eksperci i specjaliści, 
zajmujący się tematyką 
tej inicjatywy oraz innych 
interesariuszy interesują-
cych się zagadnieniami 
takimi jak włączenie spo-
łeczne i edukacja obywa-
telska.

Z a p r a s z a m y  d o 
współtworzenia SOCI@LL

Artur Maciejewski 
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Kwalifi kacja Wojskowa – 2018
Urząd Miasta Ząbki informujemy, że na podstawie Rozporządzenia nr 25 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 
2018 r., Wojewoda Mazowiecki ustalił termin kwalifi kacji wojskowej w roku 
2018 na terenie powiatu wołomińskiego. Kwalifi kacja odbywa się w okresie od 
5 marca do 27 kwietnia 2018 r.

O zdolności do służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska 
w Wołominie. Jej siedzibą jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, 
ul. Prądzyńskiego 3 (parter budynku wejście od strony Urzędu Miasta), telefon 
22 787-43-01 wew. 136. Komisja rozpoczyna pracę od godz. 9.00.

Termin stawiennictwa dla Miasta Ząbki został określony na 13–
19.04.2018 r. (5 dni). Osoby przeznaczone do kwalifi kacji wojskowej winny 
zgłaszać się do rejestracji od godziny 8.00, nie później niż do godziny 10.00.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:
1. mężczyźni urodzeni w roku 1999,
2. mężczyźni urodzeni w latach1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatową 

komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia;

4. kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifi kacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzy-
skania tych kwalifi kacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych.

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia 
służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służy wojskowej.

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY STAWIENNICTWIE 
Osoba zgłaszająca się do kwalifi kacji wojskowej po raz pierwszy, na potrzeby 
ewidencji wojskowej dostarcza:
 dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 aktualną fotografi ę (o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy);
 dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz 

posiadane kwalifi kacje zawodowe;
 prawo jazdy (o ile zgłaszający się do kwalifi kacji posiada);
 dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifi kacji woj-

skowej, jeśli stawiennictwo w terminie określonym w wezwaniu nie było 
możliwe.

W sprawie kwalifi kacji wojskowej można kontaktować się z Inspektorem ds. 
SOC Urzędu Miasta Ząbki - Krzysztofem Krajewskim tel. 22 510 97 90, natomiast 
w dniach stawiennictwa z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Staro-
stwa Powiatowego w Wołominie - Dorotą Romańczuk tel. 22 787-43-01 wew. 104 

Krzysztof Krajewski

RADY DIETET YKA ....

Dieta odchudzająca 
na płaski brzuch

Ile kobiet rezygnuje z wymarzonego bikini na rzecz jedno-
częściowego kostiumu, byle tylko ukryć swój brzuch? Ile 

Pań schowało na dno szafy ulubione biodrówki, aby nie wy-
szły na jaw fałdki? Ale płaski brzuch to marzenie nie tylko 
kobiet. Każdy mężczyzna chciałby móc nonszalancko prze-
chadzać się po plaży lub przy basenie, bez kontrolowanego 
wciągania brzucha. Odpowiednio zbilansowana dieta to naj-
skuteczniejszy sposób, aby spełnić marzenie o płaskim brzu-
chu. Ale na czym taka dieta odchudzająca polega?

POŻEGNAJ GŁODÓWKI

Zapamiętaj raz na zawsze: dieta odchudzająca to nie głodówka. 
Stosowanie tygodniowych „terapii”, polegających na radykalnym 
ograniczeniu przyswajanych kalorii to pomyłka. Nie dość, że szybko się 
zniechęcisz, poczujesz zmęczenie i rozdrażnienie z powodu wilczego 
głodu, to po początkowym spadku masy ciała (spowodowanym przede 
wszystkim odwodnieniem), Twoja waga przystopuje, a po zakończeniu 
„kuracji” padniesz ofi arą efektu jo-jo.

REGULARNE I RACJONALNE POSIŁKI

Każda dieta odchudzająca wymaga konsekwentności w stosowa-
niu. Dotyczy to również diety na płaski brzuch. Kaloryczność powinna 
zostać dobrana indywidualnie do Twojego zapotrzebowania. Nadal 
obowiązuje Cię zasada pięciu posiłków. Zadbaj o wyraźne odstępy 
między nimi – 2,5 do 3 godzin (ta przerwa dotyczy również czasu, jaki 
powinien dzielić ostatni posiłek od położenia się spać). 

WAŻNE ZMIANY

Dieta odchudzająca na płaski brzuch to nie tylko ograniczenie 
kaloryczności, ale przede wszystkim wprowadzenie nowych nawyków 
żywieniowych. Od dziś zacznij walkę z zaparciami i wzdęciami, które 
nawet „chudzielca” mogą przyprawić o wystający brzuch. Jak to zrobić? 
Zrezygnuj z produktów wzdymających (fasola, bób, groch, kapusta, ce-
bula), mocno solonych (powodują zatrzymywanie wody w organizmie) 
i napojów gazowanych. Unikaj żucia gumy i ssania karmelków (poły-
kasz wtedy dużo powietrza). Pij jogurty z żywymi kulturami bakterii, 
które utrzymują równowagę fl ory jelitowej. Stosuj zioła, które łagodzą 
wzdęcia i poprawiają trawienie (majeranek, pieprz, gorczyca). Zamiast 
tradycyjnych herbat, pij napar z mięty, kopru lub rumianku (sprawdź 
wcześniej, czy nie masz na nie uczulenia). Dostarczaj do swojego or-
ganizmu więcej błonnika z pełnoziarnistego pieczywa, kasz, ciemnych 
makaronów. Jedz również płatki owsiane i surowe warzywa. Zrezygnuj 
z węglowodanów prostych i tłuszczy. Białko dostarczaj z ryb i chudego 
mięsa, które nie powinno być smażone, ale gotowane lub grillowane.

SKORZYSTAJ Z PORAD DIETETYKA

Skuteczność powyższych wskazówek zależy nie tylko od wytrwało-
ści w ich stosowaniu, ale również od trybu życia i stanu zdrowia. Dlatego 
to, jak powinna wyglądać Twoja dieta odchudzająca na płaski brzuch, 
warto skonsultować ze specjalistą w tej dziedzinie. Wykwalifi kowany 
dietetyk z Naturhouse pomoże Ci dostosować plan odchudzania do 
Twoich indywidualnych predyspozycji, a także wskaże skuteczne i bez-
pieczne suplementy diety, które wspomogą osiągnięcie efektu. Dieta 
odchudzająca pod okiem specjalisty nie tylko podnosi Twoje szanse 
na sukces, ale przede wszystkim zapewnia Ci bezpieczeństwo kuracji.

DBAJ O SIEBIE

Dieta odchudzająca zakończona? Gratulujemy! Jeśli chcesz, aby 
Twój sukces i piękny, płaski brzuch pozostał z Tobą na zawsze, nie 
wracaj do dawnych nawyków żywieniowych. Zwracaj uwagę co i kiedy 
jesz. Dla uniknięcia efektu jo-jo podnoś kaloryczność posiłków stopnio-
wo – najlepiej o 100 kcal tygodniowo – aż do osiągnięcia docelowej. 
Ćwicz regularnie i pamiętaj o tych, którzy wspierali Cię w trakcie kuracji 
– dietetycy z Naturhouse zawsze służą Ci radą.

Centrum Dietetyczne Naturhouse 
Ząbki, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej) tel. 604-110-153

Godziny otwarcia: Pon- Śr: 12:00-20:00, Cz- Pt: 8:00-16:00

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I

OGŁASZA NABÓR K ANDYDATÓW NA DWA STANOWISK A:

1. główny specjalista/ inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
2. podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym  

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują 
się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – „oferty pracy”.

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I

OGŁASZA NABÓR K ANDYDATÓW NA STANOWISKO:

inspektor w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują 
się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – „oferty pracy”.

B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I
i n f o r m u j e ,

iż dnia 14 marca 2018r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości, 
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskie-
go 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu – Zarządze-
nie nr 0050.21.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia). 
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CO SŁYCHAĆ

Niech Zmartwychwstały Chrystus 

obecny stale na drogach naszej codzienności

ożywia wiarę,

napełnia serca pokojem i miłością 

oraz daje siły do pokonywania trudności.

Niech radosne Alleluja 

rozbrzmiewa w naszych sercach!

Tego życzą wszystkim mieszkańcom Ząbek

członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja

przy Parafi i Św. Trójcy

Z okazji zbliżających się

Świąt Wielkanocnych

Życzymy wszystkiego 

co najlepsze i najprzyjemniejsze,

Rodzinnej atmosfery, szczęścia

osobistego i pogody ducha.

Zarząd i Pracownicy Spółki

osobobisi tego i pogoddy y

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

Serdecznych spotkań 
w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”
życzą

Kupcy z „Bazaru Ząbki”


