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Ząbkowiak triumfatorem
Ironman Weymouth

To

prawdziwy sukces. Michał Podsiadłowski, wieloletni mieszkaniec Ząbek, wygrał zawody w Wielkiej Brytanii w Triathlonie na pełnym dystansie Ironman
Weymouth: 3,8 km (pływanie), 180 km (jazda na rowerze),
42 km (bieg) z czasem 9:22:25. Jego przewaga nad drugim
zawodnikiem na mecie to ponad 8 i pół minuty.

Michał wyszedł z wody na 108 miejscu z czasem 1:06:23. Ale przed
nim dyscyplina, w której czuje się najsilniejszy. I to się potwierdziło.
Tego dnia zaprezentował najszybszy czas na rowerze, dzięki temu
wybiegł ze strefy zmian po rowerze już jako pierwszy. 180 km na
rowerze zajęło mu 5:01:20. Na biegu już nie oddał prowadzenia do
samego końca, czas w jakim pokonał maraton to 3:09:16.
Podsumowując nasz mieszkaniec Michał Podsiadłowski jako pierwszy Polak w historii zdobył pierwsze miejsce w tej dyscyplinie na
zawodach IRONMAN Triathlon Weymouth, tym samym zdobywając
kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w 2017 roku na Hawajach IRONMAN
KONA HAWAII.
– To olbrzymi sukces naszego mieszkańca. Jego wspaniałe zwycięstwo to znakomita promocja nie tylko naszego kraju, ale także
naszej małej ojczyzny, naszych Ząbek. Ta konkurencja to wielki wyczyn. Zapewne większość z nas
miałaby problem, aby pokonać
każdą z dyscyplin oddzielnie,
a cóż dopiero wszystkie trzy,
» skuteczne nadrabianie zaległości
jedna po drugiej. Nieustanny
w
zakresie
szkoły
podstawowej,
gimnazjum i liceum
wysiłek przez ponad 9 godzin
» systematyczne przygotowywanie
do egzaminu gimnazjalnego i matury
musi robić wrażenie. Naszemu
» ułatwianie startu w konkursach i
mieszkańcowi, panu Michałowi
olimpiadach matematycznych
Podsiadłowskiemu i jego rodzitel. 502 915 089
nie składam najserdeczniejsze
Ząbki, ul. Harcerska 9
gratulacje – powiedział burmistrz
(budynek Gimnazjum nr 1)
www.2plus2.edu.pl
Ząbek Robert Perkowski.
Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej
jako „Miejsce Odkrywania Talentów”

Docieplenia – pełen zakres: materiały, wykonawstwo
Mieszalnia tynków Ceresit

Hurtownia Materiałów Budowlanych Real Janusz Krajewski
ul. Jana Pawła II 32, 05-091 Ząbki
godz. otwarcia: pon.- pt. 800-1700
tel./fax: 22 781-43-29
602-46-08-45
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Nabór
do drużyny seniorów
i sekcji siatkarskich

K

lub Sportowy Siatkarz Ząbki ma wielką przyjemność poinformować Państwa o naborach do
męskiej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach IV
mazowieckiej ligi siatkówki. Treningi odbywają się
w poniedziałki w godz. 19.00-21.00 oraz w czwartki w godz. 19.30-22.00 w Gimnazjum nr 2.
Serdecznie zapraszamy także na siatkówkę dla dzieci dla
klas 4-6. Zajęcia dla dzieci odbywają się w SP1 (wtorek 19.0020.30 i czwartek 17.00-18.00)oraz SP2 (środa 19.30-21.00
i piątek 17.30-19.00). W celu uzyskania szczegółów prosimy
o kontakt na adres mailowy: siatkarzzabki@gmail.com.
Chcielibyśmy także gorąco
podziękować Praskiej Giełdzie
Spożywczej, która jest naszym
głównym sponsorem. Cieszymy się, że dalej będziemy mogli razem współpracować i promować w Ząbkach ten piękny
sport, jakim jest siatkówka.

Przesłuchania odbywają siĊ

Prowadzi rekrutacjĊ do klas:
¾ wokalu
¾ fortepianu
¾ keyboardu
¾ skrzypiec
¾ gitary
¾ kształcenia słuchu
¾ zasad muzyki

w bud. Szkoły Podstawowej nr 3
ul. KoĞcielna 2, Ząbki.



Prosimy o kontakt telefoniczny w
celu ustalenia terminu.


Odkrywamy talenty, nie ukrywaj siĊ – przyjdĨ !!!

Informacje i zapisy:
ul. KoĞcielna 2, 05-091 Ząbki
tel.: 720-820-440; mail: biuro@smostek.pl


GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

CO SŁYCHAĆ?   Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Drukarnia Rajgraf, ul. Mazowiecka 50B, 05-120 Legionowo, tel. 22 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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A
INDYWIDUALNIE LUB W MAŁYCH GRUPACH
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ajames@wp.pl
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Zajęcia dla dzieci organizowane przez

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Rodzaj zajęć
Aikido
Badminton
Capoeira
FSW - Samoobrona
Gimnastyka
korekcyjna
Karate Kyokushin
Piłka koszykowa
chłopców
Piłka nożna dla
przedszkolaków
Szermierka
Taekwon - Do
Tańce

Dzień tygodnia
Wtorek
Czwartek
Piątek
Wtorek
Czwartek
Wtorek
Czwartek
Wtorek
Czwartek
Środa
Poniedziałek
Środa
Poniedziałek
Środa
Czwartek
Poniedziałek
Piątek
Poniedziałek
Środa
Piątek
Poniedziałek
Środa
Poniedziałek
Środa
Piątek

Godziny zajęć
17.00 – 18.00
18.30 – 20.00

Miejsce
MOSiR
MOSiR
MOSiR
Gim. 1
Gim. 1

16.00 – 17.00 dzieci
17.00 – 18.00 młodzież i dorośli

MOSiR

18.00 – 19.00

MOSiR

17.30 – 18.15 grupa młodsza
18.15 – 19.00 grupa starsza
17.15 – 18.15 grupa młodsza
18.15 – 19.15 grupa starsza

MOSiR
MOSiR

17.00 – 19.00

Gim. 1

18.00 – 20.00

SP 3

19.00 – 20.30

Gim. 1

18.00 – 20.00
19.15 – 20.00 początkujący
20.00 – 20.45 zaawansowani

Gim. 1

15.00 – 21.30

MOSiR
MOSiR

CO SŁYCHAĆ

FITNESS

oraz
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Poniedziałek
18.00-19.00- Zumba- Sylwia
19.00-20.00- FIT-MIX –Ewelina
19.00-20.00- Indoor Cycling - Monika
20.00-21.00- Power Combo –Igor
21.00-22.00- Ladies Latino Solo - Igor
Wtorek
9.00-10.00- Gimnastyka dla seniorów(karnet poranny)–Paweł
18.00-19.00- Zdrowy kręgosłup - Monika
19.00-20.00- Turbo spalanie- Monika
20.00-21.00- Bokwa –Agnieszka
21.00-22.00- Interwał trening- Joanna
Środa
19.00-20.00- Fitness różne formy–Karolina
19.00-20.00- Indoor Cycling - Monika
20.00-21.00-Zumba- Sylwia
Czwartek
18.00-19.00- Pilates- Marta
19.00-20.00- ABT + stretching- Marta
Piątek
9.00-10.00- Gimnastyka dla seniorów(karnet poranny) – Paweł
19.00-20.00- Cellulit STOP–Ewelina
20.00-21.00- Zumba- Sylwia

Więcej informacji:

Ceny karnetów(miesięcznych-28dni):
od 65 złotych

pod numerem telefonu:

Zniżki dla mieszkańców Ząbek
i osób powyżej 55 roku życia

(22)674-11-64 w.104
lubmosir@zabki.pl

Akceptujemy karty: Benefit Systems,
FitProfit, OK System, FITFLEX

Nowy rachunek bankowy Urzędu Miasta
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016r. w związku
z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie
zamówienia publicznego, obsługę bankową Miasta Ząbki będzie
wykonywał Bank Handlowy.
Podajemy Państwu nowy numer podstawowego rachunku bankowego: 26 1030 1016 0000 0000 9290 1009, na ten rachunek można
wnosić opłaty już od dnia 1 września br.
Natomiast podatek od nieruchomości i opłaty za „śmieci” należy
wpłacać na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe (w
Pekao SA), które otrzymali Państwo wraz z decyzją podatkową, czy
zawiadomieniem, aż do końca 2016r.
W najbliższym czasie planujemy sukcesywnie wprowadzać nowe
rachunki indywidualne dla Państwa w Banku Handlowym, o czym na
bieżąco będziemy informować.
Z poważaniem,
Elżbieta Żmijewska
Skarbnik Miasta Ząbki
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Jeśli jesteś mieszkańcem Ząbek lub Marek i obawiasz się o
losy swojej rodziny:
• przechodzisz kryzys małżeński/rodzinny
• Twoja rodzina zagrożona jest ingerencją władz
• sytuacja w rodzinie budzi Twój niepokój:
▪ jest duży konflikt
▪ trudno Ci zadbać o dzieci, tak jak byś chciał
• potrzebujesz rozmowy i wsparcia
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych
Data: 6-7 X, godz. 9-17.15.

18,19,20 X, godz. 9-14.30.

Miejsce: MOSIR, ul. Słowackiego 21, Ząbki

Zapisy wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 606 656 947
www.stowarzyszeniepro.pl www.facebook.com/StowarzyszeniePRO/
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Projekt współfinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
Miasto Ząbki, Miasto Marki.
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Rozbudowa SP1

Po

rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz SP nr 3 nadszedł czas na ząbkowską „Jedynkę”. To dość kompleksowa rozbudowa, która pochłonie niemal 5,7 mln zł. Obecnie
zakończono wszelkie prace ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wylano fundamenty.

Roboty budowlane dotyczą nie tylko rozbudowy, ale także przebudowy, a nawet częściowej rozbiórki „starej części” (w zakresie rozbiórki
wejścia do budynku szkoły). Rozbudowie ulegnie również infrastruktura
towarzysząca, w tym: doziemna i wewnętrzna instalacja elektryczna, doziemna i wewnętrzna instalacja gazowa, doziemna
i wewnętrzna instalacja wodociągowa, doziemna i wewnętrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej, budowa powierzchni utwardzonych w postaci chodników, dojazdu i parkingów.
W ramach tej inwestycji konieczna był wycinka drzew
na terenie szkoły, wymiana hydrantów w istniejącej części
budynku, przebudowa istniejącej drogi dojazdowo-pożarowej do budynku szkoły wraz z przebudową kolidującej linii
energetycznej NN. Zaplanowano także budowę odwodnienia
terenu szkoły wraz z budową przepompowni wód opadowych,.
Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2017 rok.
red.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3
rozbudowany o nowe skrzydło

Od

pierwszego września, uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Ząbkach nareszcie mogą powiedzieć, że się mieszczą w swojej
szkole. Do istniejącego budynku zostało dobudowane nowe skrzydło z trzema
kondygnacjami o powierzchni 3.432,19 m2.

W nowym skrzydle znajdują się dwie
sale do gimnastyki korekcyjnej, 17 sal lekcyjnych, 3 sale językowe, świetlica, sala do
integracji sensorycznej, kuchnia i jadalnia na
100 osób, gabinety psychologa i pedagoga
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oraz pokój nauczycielski, który jednocześnie
mieści 130 nauczycieli (tylu nauczycieli jest
zatrudnionych w szkole). W rozbudowanej
części są dwie klatki schodowe i winda dla
niepełnosprawnych. Sale, w których uczą
się dzieci są doświetlone z korytarza, dzięki
szybom i przezroczystym drzwiom, które
znajdują się w ścianach klas. W każdej klasie
znajdują się tablice interaktywne, umożliwiające pracę z nowymi technologiami
informacyjnymi. Warto dodać, że na terenie
szkoły jest nowoczesna sieć WiFi. Na każdej
kondygnacji znajdują się toalety damskie
i męskie w sumie z 47 kabinami. Przy okazji rozbudowy szkoły poszerzono obecną

salę gimnastyczną, umożliwiając wykonanie
wnęk na trybuny.
Po remoncie szkoła posiada szatnie na 38
oddziałów, podzielonych na dwie części: dla
klas 1-3 i 4-6, gdzie każde dziecko ma własną
szafkę na kluczyk. Dodatkowo na jednej ze świetlic znajduje się sala zabaw dla najmłodszych,
z której dzieci będą mogły korzystać po lekcjach.
W niedługim czasie poprawi się także
komunikacja wokół szkoły. Droga przy szkole
stanie się jednokierunkowa i zostanie uruchomiona droga tuż przy lesie, tzw. Nowoprojektowana. Zostaną również oddane do użytku
boiska sportowe przy szkole.
Budowa nowego skrzydła trwała 1,5 roku
a koszt inwestycji wyniósł około 11 mln zł.
Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa
nr 3 powstała w 2010 roku z przeznaczeniem na 400 dzieci, jednak naukę już wtedy
rozpoczęło w niej 600 uczniów. Obecnie,
po rozbudowie szkoła pomieści 1000 dzieci. Dobudowana część w znacznym stopniu
podniosła poziom komfortu i bezpieczeństwa
uczniów i nauczycieli.
Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski

Samorząd

www.zabki.pl

Spór zażegnany

W

dniu 15 września br. w gabinecie
burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej w Ząbkach
a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Zielonki. Umowa zamyka wieloletni spór między przedsiębiorstwami.

Zielonka odprowadza ścieki ze swojej gminy
do oczyszczalni w Warszawie poprzez ząbkowską sieć kanalizacyjną. Jak łatwo się domyśleć
roszczenie dotyczyło sposobu i wartości kosztu
przesyłu przez ząbkowską magistralę kanalizacyjną. Zawarte porozumienie reguluje m.in. warunki
świadczenia usługi odprowadzania ścieków oraz
określa metodę kalkulacji cen w przyszłości.
Umowę podpisali prezesi obydwu spółek
Janusz Tomasz Czarnogórski (PGK Ząbki) oraz
Janusz Lewicki (PWiK Zielonka). Podziękowania
należą się także byłemu prezesowi PGK Ząbki
Piotrowi Uścińskiemu, który także przyczynił się
do podpisania tego porozumienia.
Joanna Wysocka

CO SŁYCHAĆ

XXX i XXXI sesja Rady Miasta Ząbki
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i 26 września odbyły się dwa posiedzenia Rady Miasta Ząbki, podczas których podjęto następujące uchwały:

Sesja XXX:
– w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ząbki z Powiatem Wołomińskim przy realizacji zadania pn.„Przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem
ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach”
– w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ząbki z Powiatem Wołomińskim przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach”
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki
na lata 2016-2024
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
Sesja XXXI:
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu (x6)
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego podjęcia
wspólnych działań na potrzeby konkursu ogłoszonego dla Działania: 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki
na lata 2016-2024
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
2016
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe

Nowa prezes klubu seniora Retro w Ząbkach
8 września w dolnym kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach spotkali się seniorzy
z klubu Retro. Głównym punktem spotkania
było pożegnanie długoletniej prezes Zofii
Załęskiej i powitanie nowej prezes Mirosławy
Marzoch. Pani Zofia była prezesem klubu
przez 16 lat.
Spotkanie umilił poczęstunek i koncert
chóru „Złota Jesień” z repertuarem pieśni
wojennych. W spotkaniu, wraz z seniorami,
uczestniczyła instruktor Miejskiego Ośrodka

Kultury w Ząbkach Iwona Krawczak, która
opiekuje się sekcjami seniorów w Ząbkach.
Kolejne spotkanie dla seniorów odbędzie
się 6 października br. w dolnym kościele parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach przy ul.
11-go listopada. Tym razem seniorzy będą
obchodzić swoje święto.
UWAGA!!!
Zarząd Klubu Seniora Retro serdecznie
zaprasza wszystkie osoby w wieku 50+, ak-

tywne i dysponujące wolnym czasem do
uczestnictwa w spotkaniach, wyjazdach i imprezach klubu.
Chętni będą mile widziani na spotkaniu w dniu 6 października w dolnym
kościele parafii Miłosierdzia Bożego.
Kontakt do Prezes Klubu Seniora Retro Mirosławy Marzoch, tel. 793-540-515.
I.P.
fot. archiwum KS Retro
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Ząbki upamiętniły rocznicę
napaści sowietów na Polskę

77

lat temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona uderzyła na tyły
polskich wojsk, ZSRR zajął olbrzymie tereny Polski, zaczęły się masowe represje... Aby upamiętnić rocznicę tego wydarzenia na ząbkowskim
cmentarzu przy Kwaterze Wojennej, 17 września br. odbył się Apel Pamięci
Żołnierzy Września 1939 roku.
Uroczystości zaszczycili swoją obecnością
Ząbkowscy Kombatanci. Asystę honorową
zapewnili harcerze ZHP z Hufca Ząbki. Wystawione zostały 2 sztandary: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów
Politycznych Koło Miejskie w Ząbkach oraz
Sztandar ZHP Hufca Ząbki. Do zebranych
mieszkańców Ząbek dołączyli przedstawiciele władz Miasta, ksiądz kanonik, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach Andrzej
Kopczyński oraz komendant Zbigniew Forysiak wraz ze strażnikami miejskimi. Podczas
uroczystości miasto reprezentowali: wiceprzewodniczący Rady Miasta Ząbki Marek Połomski i przewodniczący Miejskiej Społecznej
Komisji Mieszkaniowej w Ząbkach Waldemar
Brzeszkiewicz. Uroczystość zaplanowali i poprowadzili Legioniści z ZL’11.
Zebrani odśpiewali Hymn Państwowy.
Ksiądz Andrzej Kopczyński, proboszcz Parafii
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, odmówił
uroczystą modlitwę w intencji poległych
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i pomordowanych. Następnie reprezentacja
Związku Kombatantów złożyła kwiaty od
społeczności ząbkowskiej pod pomnikiem
Żołnierzy 80 Pułku Piechoty na miejscowym
cmentarzu. Każdy z zebranych mógł osobiście
zapalić i postawić dedykowany znicz, których
było w sumie 81. Prezes Koła Kombatantów
w Ząbkach Stefan Załęski wykonał pieśń, pt.
„A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć”. Nie
zabrakło także okrzyków kibicowskich „Cześć
i Chwała Bohaterom”.
Organizatorami wydarzenia byli Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło Miejskie w Ząbkach, Miasto Ząbki
i Ząbkowscy Legioniści ZL’11.
Iwona Potęga
foto: Małgorzata Prusik zabki24.pl
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Pożegnanie Lata w Ząbkach
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września na stadionie miejskim w Ząbkach odbyła się Pierwsza Gala Disco Polo, która zgromadziła
tłumy mieszkańców i przyjezdnych gości.

Już od godz. 15.00 na scenie prezentowały się gwiazdy i soliści tego coraz
bardziej popularnego gatunku muzyki zamieniając płytę stadionu w roztańczoną
dyskotekę.
Wystąpili: Łukasz Rosiński, Maczo, Skaner, Exelent, After Party, Camasutra, Elixir,
Zibo oraz Bobi.
Około godz. 21.00 odbyła się licytacja dla 7-letniego Mikołaja, który
traci wzrok i potrzebne są duże środki
na jego leczenie. Licytowano m.in. rękawice Jana Błachowicza – zawodnika
MMA, koszulkę Jana Błachowicza, koszulkę Marcina Różalskiego, polskiego
zawodowego kick-boxera i zawodnika
mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej,
koszulkę Marcina Tybury - polskiego
zawodnika mieszanych sztuk walki
wagi ciężkiej a także koszulkę piłkarza
Kamila Glika. Zebrane środki przekazano rodzicom chłopca.
Galę poprowadziła Edyta Folwarska, a atmosferę pomiędzy występami
gwiazd rozgrzewał DJ Prezmar. Nie
zabrakło stoisk gastronomicznych
i dmuchańców dla dzieci.
Po pierwszej piosence Bobiego
włodarze naszego Miasta Robert Perkowski i Artur Murawski wręczyli bukiet
kwiatów na ręce głównego organizatora wydarzenia – Jarosława Stańczyka –
właściciela ząbkowskiej siłowni Maximus. Gest ten zebrana publiczność przyjęła
z ogromnym entuzjazmem.
Gala Disco Polo odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego, a sponsorami byli:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach, Grupa DSF, Gór-Pis,
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ząbkach, Szklana Pogoda, portal
internetowy biletyna.pl, piekarnia –
cukiernia GRZYBKI, Fair Play
Plus, Lucky Event oraz Beach Bar
AQUATICA.
Powodzenie I Gali Disco Polo w Ząbkach świadczy bez wątpienia o tym, że
nasi mieszkańcy uwielbiają zabawę i z
radością przyjmują tego typu inicjatywy. Jesteśmy zatem przekonani, że za
rok pożegnamy lato w podobnych rytmach i przy tak znakomitej organizacji.
Joanna Wysocka
foto Bogdan Śladowski

Więcej zdjęć – str. 8-9
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Pożegnanie Lata

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl

PRAWDZIWY

MIÓD
Z WŁASNEJ PASIEKI

NOWE CENTRUM OGRODNICZE
W ZĄBKACH, UL. ŁODYGOWA 100
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PSP, ul. Piłsudskiego 95c – sob. godz. 1000-1100
MOK Ząbki ul. Słowackiego 10 – pon. godz. 1700 oraz SP nr 2, Ząbki – wt., czw. 1500
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w Ząbkach

Opłaca się ubezpieczyć mieszkanie w Warcie

Z

wykle ubezpieczenie mieszkania kojarzy się z ochroną przed włamaniem, zalaniem, czy kataklizmami, takimi jak
pożar czy powódź. To oczywiście prawda, ale z takiego ubezpieczenia możemy też korzystać w różnych codziennych
sytuacjach. Nie robimy tego, bo często nie wiemy jak bardzo praktyczna może być polisa mieszkaniowa.

Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie radzi Ewa Korda
z agencji EWA, oferującej ubezpieczenia Warty i HD.
Chyba nie ma osoby, którą cieszyłyby niespodziewane
wydatki. Nagła awaria w łazience, przeciekający dach,
szyba stłuczona przez podwórkowych piłkarzy, zepsuty
telewizor po przepięciu czy kradzież roweru z garażu – to
sytuacje, których raczej nie chcemy doświadczać. Zarówno ze względu na dezorganizację życia codziennego, jak
i nieplanowane koszty.
Polisa kosztuje mniej
Dzięki dobrej polisie ubezpieczeniowej można tego uniknąć, a na uwagę zasługuje fakt, że koszt ubezpieczenia
jest nieporównywalnie mniejszy niż wartość powstałych
szkód. Dla przykładu – naprawa klepki podłogowej i zacieków na ścianach po zalaniu to średni koszt ok. 3000 zł,
ubezpieczenie tych elementów to wydatek na poziomie
ok. 100 zł. Za naprawę telewizora po awarii w wyniku
przepięcia trzeba zapłacić ok. 1000 zł, nie mówiąc o cenie
zakupu nowego. Za ubezpieczenie elektroniki i innych
rzeczy ruchomych w domu zapłacimy ok. 100 zł.

Zapewnia praktyczną pomoc
Ale bywają sytuacje, kiedy najcenniejsza jest po prostu
natychmiastowa pomoc. Bo a nóż zgubiliśmy klucze
i nie możemy wejść do domu albo w sobotę wieczorem
pękła nam rura, czy też popsuła się lodówka pełna smakołyków na niedzielne przyjęcie? Co wtedy? Standardem
w ubezpieczeniach mieszkaniowych Warty jest szeroki
pakiet usług assistance. Mając go, klienci mogą liczyć
na pomoc Warty w różnych sytuacjach awaryjnych –
np. w przypadku zalania mieszkania Warta zorganizuje
i opłaci interwencję hydraulika, który naprawi pęknięty
zawór czy wężyk. Jeśli zgubimy klucze albo złodziej
uszkodzi zamek w drzwiach, Warta przyśle ślusarza, a jeśli
szalejąca wichura zerwie nam rynnę lub wybije szybę,
zorganizuje usługę dekarza, który zabezpieczy rynnę lub
szklarza, który wstawi szybę. I co ważne, za taką usługę
nic nie zapłacimy.
A to nie wszystko. Z takiego ubezpieczenia możemy też
skorzystać poza miejscem zamieszkania, np. gdy podczas
wyjazdu rozchoruje nam się dziecko lub skręcimy sobie
nogę Warta zorganizuje i opłaci wówczas pomoc lekarza.

Ubezpieczenie na medal
Ubezpieczenia Warty to nie tylko szeroki zakres i wysoka
jakość oferty ale i przyjazny proces likwidacji szkód. Doceniają to klienci. W tym roku po raz kolejny ubezpieczenia
mieszkaniowe Warty zostały nagrodzone w rankingu
konsumenckim godłem Dobry Produkt – Wybór Konsumentów 2016.
Przekonaj się i skorzystaj z oferty promocyjnej.

C h c e sz dowi e dzi e ć si ę wi ę c e j ?
Z adzwo ń: 500 215 858
lub przyjd ź do
agencji ubezpieczeniowej EWA Ewy Kordy
Malczewskiego 13 lok. A
(wejście od ul. Złotej) w Ząbkach
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Skąd się bierze woda w kranie...?

O

dpowiedzi na to pytanie postanowili poszukać uczniowie
klas 2g i 2h ze Szkoły Podstawowej nr 2.

A ponieważ nie było to proste zadanie,
niezbędna okazała się pomoc specjalistów
w tym zakresie. Jak doskonale wiemy tematyka ta stanowi codzienność dla pracowników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Ząbkach. Jeżeli dodamy do tego, że niektórzy z nich są radnymi naszego miasta, to
można być pewnym, że uzyskana odpowiedź
była rzetelna i kompetentna. Jednak nie była
to zwykła informacja od pracownika spółki,
tylko wspaniała plenerowa lekcja, która w doskonały sposób połączyła wiedzę i znakomite
podejście do młodych, ciekawych otoczenia
uczniów. A wszystko to przygotował dla nas
Pan Radny Artur Wałachowski – specjalista ds.
inwestycji w PGK Ząbki.

Aby lepiej oddać problematykę zagadnienia, lekcja nie odbyła się w budynku szkoły.
Dzięki uprzejmości zarządu PGK uczniowie
mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć zaplecze techniczne ujęcia wody (studni oligoceńskiej) w Ząbkach. Na spotkanie pan Artur
przygotował różnorakie pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowi lepiej zrozumieli
trudne zagadnienia dotyczące uzdatniania
wody. W trakcie jakże interesującej lekcji

dzieci dowiedziały się o istotnej roli wody
w życiu ludzi, zwierząt i roślin. Zaznajomili się
z jej niezwykłymi właściwościami fizyko- chemicznymi oraz nowoczesnymi technologiami
uzdatniania.
Oprócz tego poznali wiele innych zagadnień związanych z wodą. Dowiedzieli się ile
wody zużywają mieszkańcy domów w ciągu
jednego dnia, w jaki sposób wędruje ona
z pobliskiej rzeki Wisły do naszych kranów i ile
miejsca zajmuje na kuli ziemskiej.
Dla lepszego zrozumienia tematu Pan
Artur przedstawił zagadnienia w sposób obrazowy wykorzystując do porównania piłki
o różnej wielkości oraz przekroje rur, których
używa się do instalacji wodociągów.
Szczególna uwaga została
zwrócona na fakt, jak istotne
jest to, aby woda, którą pijemy nie była przypadkowa.
Musi być on dobra jakościowo,
szczególnie wtedy, gdy piją ją
dzieci. Wykorzystując doświadczenia ze żwirem i piaskiem
uczniowie poznali podstawowe zasady procesu oczyszczania wody. Teraz wiemy już nie
tylko to, skąd się bierze woda
w kranie, ale również, jaką pełni
rolę w środowisku, oraz jakiego
nakładu pracy wymaga przystosowanie jej do tego, aby mogła popłynąć
w naszych domach.
Dzięki tak wartościowej lekcji uczniowie
poszerzyli swoją wiedzę, którą z pewnością
wykorzystają w trakcie zajęć szkolnych, jak
również i zbliżających się konkursów, w ramach projektu „Razem dla klimatu” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa i dofinansowanego ze

środków Narodowego funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego
w tym roku przystąpiła Szkoła Podstawowa
nr 2 w Ząbkach.
Dziękujemy władzom PGK, a w szczególności panu Arturowi Wałachowskiemu za
przygotowanie i przeprowadzenie niezwykle ciekawej lekcji, dostosowanie tematu do
umiejętności i poziomu uczniów klas drugich.

Już dziś cieszymy się na kolejną lekcję związaną z tematyką wody. Tym razem w nowym
miejscu – SUW Drewnica.
Do miłego zobaczenia. No to skąd ta
woda w kranie?
uczniowie klas 2g i 2h
oraz wych. Jolanta Gut
i Ewa Kosierkiewicz

WARSZTAT
DEKARSKI
• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760
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Powakacyjny powrót
Kapitana Wyderki

Na

początku roku kalendarzowego 2016, Komenda Rzeczna Policji z Warszawy we współpracy z Urzędem Miasta Ząbki, rozpoczęła w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Gen. Kleeberga wdrażanie pilotażowego programu
edukacyjno-wychowawczego pod nazwą „Akademia Kapitana Wyderki”. Zadaniem programu jest uczenie dzieci bezpiecznego zachowania nad wodą.
Po wakacyjnej przerwie program wraca do ząbkowskiej „jedynki”, a tematem
przewodnim tego etapu jest PIES RATOWNK, o którym opowie Wam sam Kapitan Wyderka:

Służba na wodzie to specyficzna i wyjątkowa praca. Wiedzą o tym policjanci wodni,
ratownicy oraz psy… Niech Was nie zdziwi to
stwierdzenie. Psy są nieocenione w niesieniu
pomocy nad wodą. Można je spotkać na
policyjnych motorówkach, jak i na plażach
strzeżonych przy boku czujnych
ratowników.
Chciałbym przedstawić Wam
mojego przyjaciela – ratownika
wodnego, Maykela. Niektórzy
z Was może mieli szanse poznać go
podczas zakończenia roku szkolnego w czerwcu, kiedy odwiedził
SP Nr 1 oraz Pływalnię. Maykel jest
psem rasy nowofundland, która to
szczególnie sprawdza się w pracy
na wodzie. Dlaczego? Tego dowiecie się z komiksu drukowanego w najbliższych numerach. Ja
natomiast chciałbym powiedzieć
trochę więcej na temat samych psów oraz ich
nieocenionej pomocy w naszym codziennym
życiu.
Pies to najwcześniej udomowione przez
człowieka zwierzę. Pojawił się ok. 135 tysięcy

lat temu i jest oczywiście potomkiem dzikiego wilka. Wpierw pies pomagał głównie
przy polowaniach i pilnowania obozowisk
ludzkich. Z czasem jego znaczenie uległo
zmianie. W średniowieczu pies podkreślał
status społeczny swego właściciela. Obecnie
można je spotkać nie tylko na pastwiskach
i w domowym zaciszu, ale również w jed-

nostkach policji, wojska, straży pożarnej,
więziennictwie. Ich nad podziw rozwinięte
zmysły (węch, słuch, wzrok) wykorzystywane
są w medycynie i zabiegach terapeutycznych.
Nikogo już nie dziwi widok psa przewodnika

osoby niewidomej czy niepełnosprawnej.
„Psich” zawodów jest naprawdę wiele.
Pies w ratownictwie wodnym to szczególny ratownik. Człowiek może jednocześnie holować w wodzie tylko jedną osobę
– pies aż trzy! Dzięki swoim predyspozycjom,
umiejętnościom i sile, czworonożni ratownicy pomocni są nie tylko latem, ale również
zimą, gdy woda skuta jest lodem.
Jeśli spotkamy na plaży psa obok
ratownika, pamiętajmy, że nie jest
to „miłe” zwierzątko do głaskania,
ale przede wszystkim ratownik na
służbie. Dlatego też, nie powinniśmy odwracać jego uwagi naszym
głośnym zachwytem nad nim i nieodpartą chęcią pogłaskania go.
Pies pracujący czy nie, to niezwykłe stworzenie. Choć nie mówi,
łatwo go zrozumieć, gdy tylko będziemy go wnikliwie obserwować.
Psy komunikują się podobnie do
nas, tzw. mową ciała. Musimy jednak pamiętać, że tak jak my psy mogą być
chore, mieć gorszy dzień, czegoś się wystraszyć… wtedy mogą zachować się groźnie.
Odpowiednie zachowanie może uchronić
nas przed bliskim spotkaniem z ich bronią,
czyli zębami. Nigdy nie powinno zaczepiać
się nieznanych psów. Nawet niewinnie wyglądający mały piesek może ugryźć. Zawsze
należy spytać właściciela o pozwolenie na
pogłaskanie i zabawę z jego psem.
Jeśli masz psa lub chciałbyś go mieć, pamiętaj, że pies to żywe stworzenie nie zabawka. Traktuj go jak przyjaciela, bądź ciepły
i czuły, rozmawiaj z nim, głaszcz i przytulaj, Ty
też to lubisz, prawda? Jeśli pewne zachowania
psa wpływają negatywnie na wspólne życie,
nie oddawaj go od razu do schroniska….
Warto skorzystać z porad specjalistów (psich
lekarzy i terapeutów) tzw. behawiorystów.
Oni na pewno wytłumaczą reakcje czworonogów i nauczą jak dalej postępować.
Jeśli zaciekawił Cię temat psów w ratownictwie wodnym i nie tylko, sięgnij po moją
książeczkę „Super Pies” dostępną na stronie
internetowej Komisariatu Rzecznego Policji
w Warszawie. W ramach Akademii Kapitana
Wyderki w tym roku szkolnym, postaram się
przybliżyć bliżej ten temat uczniom Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Ząbkach. Do zobaczenia!
Kapitan Wyderka
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Strzelcy z wizytą u 102-letniego
Inspektora ZS Józefa Węgla

W

2014 roku, podczas badań historii 80 pułku piechoty Strzelców Nowogródzkich, zgłosił się Pan Tomasz Węgiel z informacją, że jego dziadek
– JÓZEF, kończący właśnie 100 lat, służył w tym pułku, i od tego wszystko
się zaczęło…

…zaczęły się obchody setnych urodzin
Pana Kapitana WP. Wyjazdy do Mławy na
miejsce walk z września 1939 roku. Wizyty
uczniów z naszej „jedynki” w domu rodzinnym Pana Józefa. Wielogodzinne wywiady,
a podczas jednego ze spotkań Pan Kapitan
wspomniał, że przed wojną był w Związku
Strzeleckim i to właśnie dzięki umiejętnościom wojskowym zdobytym w „Strzelcu”,
podczas służby zasadniczej w Garnizonie
w Słonimiu został Strzelcem Wyborowym.
W efekcie tego zwierzenia, w 2015 roku
podczas ząbkowskich obchodów Święta
80 pułku piechoty, komp. ZS Marcin Sochoń
z Oddziału Wołomin ZS, wręczył na ręce wnuka Pana Kapitana, nominację dla Pana Józefa
na stopień Inspektora Związku Strzeleckiego.
A w listopadzie powstał nasz własny ząbkowski Oddział Związku Strzeleckiego, który
przejął zadania współpracy z Inspektorem.

przez kolejną grupę młodzieży z obecnego
naboru.
Wspomnieć także należy, że w drodze
do Pana Inspektora Strzelcy zatrzymali się
w Częstochowie, gdzie na Jasnej Górze oddali
strzeleckie honory Przenajświętszej Panience,
a przemarsz alejkami klasztoru wzbudzał
ogromne zainteresowanie pielgrzymów,
przechodzące w wyrazy uznania okazywane
w formie oklasków i okrzyków.
Dziękujemy serdecznie Burmistrzowi Miasta Ząbki Panu Robertowi Perkowskiemu za
okazane wsparcie w organizacji wyjazdu delegacji Strzelców do Pana Inspektora, a Rodzinie
Pana Józefa za gorące, serdeczne i smaczne
przyjęcie.
Mirosław Sobiecki
Komendant Oddziału Ząbki ZS
Fot. st. strz. Laura Zych i strz. Alicja Trych
ni i osobiście dba
o pasiekę! Jesteśmy
ogromnie dumni
z tego, że Taki Człowiek jest Członkiem
naszej Jednostki
Strzeleckiej i mamy
nadzieję, że zgodnie
z zapowiedzią odwiedzi Ząbki w dniu
19 marca 2017 r.
podczas Uroczystości złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego

Finałem tych działań, było przyjęcie w dniu
15 sierpnia 2016 Pana Inspektora Józefa
Węgla jako Członka Honorowego Oddziału
Ząbki ZSS JP.
W dniu 24 sierpnia delegacja Strzelców
z Ząbek pojechała do miejscowości Jezioro
k. Częstochowy, gdzie mieszka Pan Józef.
Podczas wizyty wręczyliśmy Mu decyzję
o przyjęciu do Oddziału wraz z oprawioną
„oddziałówką”. Podczas wizyty Pan Inspektor
wspominał swoje przeżycia zarówno z okresu
przynależności do „Strzelca” oraz z walk wrześniowych w 1939 roku. Na naszej młodzieży
ogromne wrażenie zrobiła energia życiowa
i poczucie humoru, którymi obdarzony jest
Pan Józef – 102-letni człowiek ma tyle krzepy,
że rąbie drewno w przydomowej drewut-
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Srebrny
jubileusz
Praskiej
Giełdy
Spożywczej

P

raska Giełda Spożywcza obchodzi
w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość
w ogrodach leśnych restauracji „Na
Skrajnej” zgromadziła blisko tysięczne grono gości.
List gratulacyjny dla Praskiej Giełdy
Spożywczej przesłał z tej okazji minister
rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.
Przekazał w nim wyrazy szacunku pracującym na terenie Praskiej Giełdy, która – jak
zaznaczył – „wpisała się w pejzaż najważniejszych przedsiębiorstw aglomeracji warszawskiej”. Minister podkreślił skalę przeobrażeń
dokonujących się na Praskiej Giełdzie – od
początku jej działalności do chwili obecnej. Wyraził też przekonanie, że kroki podejmowane przez zarząd Giełdy na rzecz
nowoczesności, pozwolą na
realizację nowych inwestycji
– także z udziałem środków
unijnych. List ministra Jurgiela odczytał poseł Piotr Uściński, który jako mieszkaniec
Ząbek wyraził satysfakcję
z powodu obecności Praskiej
Giełdy w jego rodzinnym
mieście. Burmistrz Ząbek
Robert Perkowski, przekazując jubileuszowy grawerton
podkreślił, że Praska Giełda,
jako największy pracodawca w powiecie, od początku

nadawała rytm rozwojowi cywilizacyjnemu
w swoim otoczeniu.
Gratulacje dla Praskiej Giełdy przekazał
marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik. Z życzeniami dla Giełdy pospieszyli między innymi także: starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski
oraz Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe.
Marszałek Struzik, podkreślając znaczenie Praskiej Giełdy dla aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego,
wyróżnił PGS dyplomem uznania. Wręczył

także medale „Pro Masovia” – dedykowane
tym, którzy przyczynili się do rozwoju województwa mazowieckiego. Otrzymali je:
przewodniczący rady nadzorczej PGS i jej
założyciel oraz długoletni prezes Zenon Daniłowski, dyrektor PGS i radny miejski Janusz
Dąbrowski, prezes PGS Agnieszka Mostowska oraz prezes ATL Wołodymyr Szurhot.
Z kolei zasłużeni dla Praskiej Giełdy otrzymali z rąk marszałka Struzika listy gratulacyjne. Marszałek wręczył je przedstawicielom
trzynastu działającym na PGS firm: Alosa,
Amigo, Reg Drób, Ejart, Eurocash, Marpol, Jas-Pol, Ostropol, Tomas, Andrzej Burdelas,
Tano i Zemar.
Praska Giełda Spożywcza swoich najlepszych
współpracowników honoruje statuetkami Solidnego
Partnera. W dziewiątej edycji nagrody, w roku jubileuszu Praskiej Giełdy, została
ona przyznana pierwszym
operatorom, którzy swoją
działalność handlową na
Praskiej Giełdzie prowadzą
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Wydarzenia

od 25 lat. Statuetki otrzymali: Bogdan
Górecki, Małgorzata Kamińska, Tomasz Lis,
Roman Pazio, Arkadiusz Pióro, Sławomir
Radajczyk i Andrzej Skoczek. Statuetkami
zostały nagrodzone również osoby, które

w znaczącym stopniu przyczyniły się do
zorganizowania Praskiej Giełdy Spożywczej i do jej rozwoju. Są to: Jerzy Boksznajder, Zygfryd Kielarski, Leszek Matusiak,
Anna Staniszewska i Wiesław Wasilewski.

Nasza
Ząbkowska
Szkoła
Muzyczna
– dla maluchów, dzieci, młodzieży
i dorosłych !!!
Już czwarty rok działalności rozpoczyna
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia CONSONARE w Ząbkach. Popołudniowe zajęcia
muzyczne odbywają się w centrum Ząbek,
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen.
Franciszka Kleeberga przy ul. Piłsudskiego
35 i w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II przy
ul. Harcerskiej 9. W ostatnim roku zostały
uruchomione kolejne klasy – wiolonczeli
i skrzypiec. Przy Szkole Muzycznej CONSONARE – dla chętnych w każdym wieku – są
prowadzone także Warsztaty Wokalne i Instrumentalne (indywidualne lekcje śpiewu lub
gry na wybranym instrumencie z elementami
teorii) oraz popołudniowe zajęcia Przedszkola Muzycznego (Maluchy i Zerówka). Nową
inicjatywą jest powstający właśnie szkolny
Zespół Wokalny.
Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 16-19 pod nr tel.:
730 752 702 oraz na naszej stronie internetowej www.consonare.edu.pl
ZAPRASZAMY !
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Wręczone zostały także doroczne laury„Hurtownia Przyjazna Klientowi”. W tegorocznej, ósmej edycji najlepszymi okazały
się hurtownie: Zbyszko, Andrzej Burdelas,
Rzepka-Makaruk, Alosa, Pakfal, Apex, Gonciarz, Ejart i Duda.
Goście srebrnego jubileuszu Praskiej Giełdy Spożywczej bawili się w rytmie przebojów
Jary Oddział Zamknięty oraz piosenek zespołu
Akcent z jego solistą Zenkiem Martyniukiem.
Występy zespołów spotkały się z gorącym
aplauzem. Elementem lokalnego kolorytu
był występ Aurelii Krząkały – laureatki sponsorowanego przez Giełdę ogólnopolskiego
festiwalu piosenki musicalowej im. George’a
Gershwina w Ząbkach. Dobrej zabawie sprzyjały także przeboje proponowane przez prezentera muzycznego Bogdana Fabiańskiego.
Goście wzięli też udział w aukcji upominków
na rzecz Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Ząbkach, w wyniku której
zebrano blisko cztery tysiące złotych.
Uroczystość jubileuszu25-lecia Praskiej
Giełdy Spożywczej prowadził Zygmunt Chajzer.

Ogłoszenia

www.zabki.pl

I n f or m ac j a
B urmistrza
M iasta
Z ąbki
o ogłoszeniu pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego na
wydzierżawienie stanowisk,
pod sprzedaż kwiatów doniczkowych
i zniczy, na terenie sąsiadującym
z cmentarzem położonym
w Ząbkach przy ul. Ch. Andersena.
(teren przycmentarny)
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje
dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce
Przetargi dotyczące nieruchomości) oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10,
tel. (22) 51-09-746/748.

CO SŁYCHAĆ

OGŁOSZENIE O PRACĘ
B U R M I S T R Z M I A S TA Z Ą B K I
zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki
do złożenia oferty na stanowisko robotnik gospodarczy/kierowca
Wymagania:
1. wykształcenie co najmniej zawodowe,
2. prawo jazdy kat. B,C,C+E oraz kilkuletnie doświadczenie w zakresie kierowania pojazdami ciężarowymi,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. komunikatywność,
5. dyspozycyjność,
6. odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych zadań:
1. prace polegające na obsłudze powierzonego sprzętu, w tym związane z kierowaniem pojazdami w
zakresie posiadanych uprawnień,
2. kierowanie pojazdem specjalistycznym Mercedes-Benz AXOR 1826 wraz z zabudową przeznaczoną do remontu dróg i zimowego utrzymania dróg,
3. prace przy budowie, remoncie i utrzymaniu dróg – w tym realizacja zadań w zakresie akcji zima,
4. prace porządkowe na terenach należących do Miasta Ząbki,
5. prace ogólnobudowlane.
Pytania dotyczące zatrudnienia na ww. stanowisko należy kierować do Referatu Dróg i Komunikacji
Miejskiej pok. 5, tel. 22 51-09-768.
Osoby zainteresowane, które spełniają wymagania niezbędne mogą składać CV w kadrach pok. 24,
przesłać pocztą na adres 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 lub e-mailem na adres kadry@zabki.pl
w terminie do 11 października 2016 r.
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SOBOTA
1.10.2016
Hala Sportowa
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach
ul. Stefana Batorego 37
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Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami
1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł
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WYWÓZ
ODPADÓW STAŁYCH
gruzu, śmieci, itp.

BULI

Usługi porządkowe

tel. 509-136-967

TYLKO
NATURALNE PRODUKTY
Zapraszamy na pierogi (tradycyjne i wykwintne)
naleśniki w kilku smakach, desery, gofry, rurki z bitą śmietaną.
A także: herbata Sir William's i kawa Lavazza

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15

Ząbki, ul. Piłsudskiego 27 (naprzeciwko Kościoła)
Rezerwacje tel. 730 23 30 30

www.buli.com.pl

Zapraszamy pon-pt. w godz. 11-19, sobota-niedziela w godz. 10-15

