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Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Dokończenie str. 8

Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a

siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgro-
madzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz rad-
ni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.

Uroczystość rozpoczęto odczytaniem fragmentu Ewange−
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie

SP2, którzy wystawili kila scenek ro−
dzajowych przeplatanych występami
muzycznymi. Program artystyczny
przygotowała klasa III A pod kierun−
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.

Na zakończenie, z koncertem kolęd
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.

Dokończenie str. 5

Olbrzymi, 3-kondygnacyjny budynek, o długości ponad 100 m jest już w całości przygoto- 
wany do użytkowania. Zanim to się jednak stanie, obiekt musi uzyskać wszelkie formalne pozwolenia 
dopuszczające do użytkowania.  W ostatnich dniach doszło do kilku spotkań przedstawicieli inwestora 
(miasta)  i wykonawcy, podczas których dokonano tzw. odbiorów technicznych. 
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Zaproszenie do Klubu Malucha
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach od września serdecznie zaprasza wszystkich najmłodszych czytelników na kolejną 

serię spotkań do Klubu Malucha. Zajęcia tu prowadzone mają na celu rozwinąć wyobraźnię dzieci poprzez literaturę, zabawę, 
rebus czy rysunek. Program przystosowany jest do możliwości dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Tematyka warsztatów dostosowana 
jest do zmieniających się pór roku i świąt. Zapewniamy dzieciom przyjazną, twórczą atmosferę. Zajęcia odbywają się co drugi 
piątek, każdego miesiąca w godzinach 16:15-17:15. Zapisy do Klubu Malucha na miejscu w bibliotece. Serdecznie Zapraszamy!

Pięćdziesiąt lat minęło...
50 lat temu, a dokładnie 1 

września 1962 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Kochanow-
skiego w Ząbkach zabrzmiał po raz 
pierwszy dzwonek, obwieszczając 
tym samym powstanie nowej 
placówki. Przez te wszystkie lata 
nasza szkoła wypracowała swoje 
tradycje, a jej półwieczna histo-
ria obfituje w wiele znaczących 
wydarzeń.

Pragniemy, aby ten niezwykły 
jubileusz, będący swego rodzaju 
świętem wielu pokoleń związanych z 

naszą placówką, stał się okazją do szkolnych wspomnień i odnowie-
nia dawnych znajomości. 

Uroczyste obchody upamiętniające tę niecodzienną rocznicę za-
planowano na 28 i 29 września 2012 r. 

Harmonogram głównych uroczystości w dn. 28 września 2012 
r. przedstawia się następująco:

10.00 – msza św. w Parafii p.w Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 
przy ul. 11 Listopada

11.00 – uroczyste przejście do szkoły
11.15 – część oficjalna obchodów 50-lecia na terenie szkoły
13.00 – zwiedzanie placówki
13.15 - poczęstunek
Z kolei 29 września 2012 r. w godzinach 10.00 – 12.00  zaprasza-

my wszystkich absolwentów, uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły 
na zwiedzanie zakątków naszej placówki. 

Wszystkich absolwentów szkoły, pragnących zorganizować 
grupowe spotkania, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 
najpóźniej do 20.09.2012r., w celu uzgodnienia szczegółów. (tel. 
22 7816066,  sp2zabki@neostrada.pl)

Mamy nadzieję, że obchody jubileuszowe dostarczą wszystkim 
przybyłym niezapomnianych wrażeń i będą doskonałą okazją do 
odświeżenia dawnych wspomnień.

Serdecznie zapraszamy!            
Irena Małyszczuk Dyrektor szkoły
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

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-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

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-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

Badania diagnostyczne USG, echo serca (pełen zakres). Badanie stawów 
biodrowych (dorośli i dzieci). Ząbki, ul. Orla 6 lok. 77 (wejście od ul. 
Poniatowskiego). Przyjęcia pon. – pt. 8.00 – 20.00. tel. (22) 744 – 86 - 38 

Dla dorosłych:
- neurolog 
- ortopeda
- reumatolog
- nefrolog
- ginekolog
- urolog
- psycholog

Dla dorosłych i dzieci:
- okulista
- kardiolog
- endokrynolog
- dermatolog
- laryngolog
Dla dzieci:
- chirurg
- kardiochirurg

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

21 czerwca, około godziny 14.00 przedstawiciele Towa-
rzystwa Przyjaciół Ząbek, złożyli w siedzibie Zarządu Tran-
sportu Miejskiego w Warszawie petycję, przygotowaną wspól-
nie ze stowarzyszeniem „Lepszy Rembertów” w sprawie zmiany 
trasy i  zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 
linii 199. W związku, ze spotkaniem, na którym był obecny 
dyrektor ZTM, nie udało się złożyć petycji do rąk własnych. 
Udało się zebrać prawie 1800 podpisów. Chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszystkimi, którzy poparli inicjatywę: 
przede wszystkim mieszkańcom - za złożone podpisy, a także 
za zaangażowanie w pomoc przy ich zbieraniu wśród rodziny 
i znajomych. Podziękowania kierujemy także do księży pro-
boszczów ząbkowskich parafii oraz zaangażowanych w akcje 
członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Zarząd TPZ

CHIRURG WIZYTY DOMOWE 
TEL. 668 – 029 – 952

KOMUNIKAT W SPRAWIE 
PRZYDROŻNYCH REKLAM

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki informuje, że w okresie 
wrzesień - październik b.r. zostanie przeprowadzona kontrola dróg gminnych na terenie 
Miasta Ząbki, pod względem zajętości pasów drogowych przez umieszczenie w nich re-
klam. Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach pub-
licznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)  zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga 
zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Nieposiadający decyzji 
na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklam, a posiadający reklamy w pasie 
drogowym dróg gminnych proszeni są o jak najszybsze doprowadzenie do zgodności z 
prawem zajętości pasa drogowego. Pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 40 ust. 
12 ww. ustawy, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi 
wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności 
opłaty ustalonej na podstawie przepisów wykonawczych. Biorąc pod uwagę powyższe 
oraz stawki opłat ustalone uchwałą Rady Miasta Ząbki należy zauważyć, że kary mogą być 
bardzo dotkliwe. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego - chodnika lub pobocza drogi - 
przez reklamę o powierzchni do 1m2 kara wyniesie:

10 x 1 x 1 = 10zł (dziesięć złotych) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego tj. od czasu 
jej umieszczenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym brak możliwości odstąpienia od naliczenia kar  
zwracamy jeszcze raz uwagę na konieczność doprowadzenia do zgodności z obowiązującym 
prawem spraw związanych ze znajdującymi się w pasach drogowych dróg gminnych re-
klamami, na których umieszczenie nie wydano zgody w drodze decyzji administracyjnej.
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

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-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

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-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

Badania diagnostyczne USG, echo serca (pełen zakres). Badanie stawów 
biodrowych (dorośli i dzieci). Ząbki, ul. Orla 6 lok. 77 (wejście od ul. 
Poniatowskiego). Przyjęcia pon. – pt. 8.00 – 20.00. tel. (22) 744 – 86 - 38 

Dla dorosłych:
- neurolog 
- ortopeda
- reumatolog
- nefrolog
- ginekolog
- urolog
- psycholog

Dla dorosłych i dzieci:
- okulista
- kardiolog
- endokrynolog
- dermatolog
- laryngolog
Dla dzieci:
- chirurg
- kardiochirurg

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

21 czerwca, około godziny 14.00 przedstawiciele Towa-
rzystwa Przyjaciół Ząbek, złożyli w siedzibie Zarządu Tran-
sportu Miejskiego w Warszawie petycję, przygotowaną wspól-
nie ze stowarzyszeniem „Lepszy Rembertów” w sprawie zmiany 
trasy i  zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 
linii 199. W związku, ze spotkaniem, na którym był obecny 
dyrektor ZTM, nie udało się złożyć petycji do rąk własnych. 
Udało się zebrać prawie 1800 podpisów. Chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszystkimi, którzy poparli inicjatywę: 
przede wszystkim mieszkańcom - za złożone podpisy, a także 
za zaangażowanie w pomoc przy ich zbieraniu wśród rodziny 
i znajomych. Podziękowania kierujemy także do księży pro-
boszczów ząbkowskich parafii oraz zaangażowanych w akcje 
członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Zarząd TPZ
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Gabinet homeopatyczny
pediatra

Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a

zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl

i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

Sieæ Kwiaciarni „Magnolia”
zaprasza do swoich punktów w Ząbkach:
− ul. Wojska Polskiego 22
− ul. 11−go Listopada 15
Właścicielką jest osoba z 18−letnim stażem w branży
florystycznej
Oferujemy:
− bukiety okolicznościowe
− wiązanki ślubne
− dekorację kościołów i sal weselnych
− kompozycje z kwiatów sztucznych
− oryginalne wiązanki i wieńce
Priorytetem Kwiaciarni jest miła obsługa, świeże kwiaty
i dobre ceny
Tel. 784 – 966 − 399

Dzień Seniora
5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu

Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−
przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.

Członkowie Klubu Relaks tradycyjnie spotkali się w budynku parafii Św. Trój−
cy. Najważniejszym punktem spotkania było wyróżnienie jubilatów, którzy ukoń−
czyli 80 i 90 lat. Na ich cześć odbył się specjalny koncert  chóru „Złota Jesień”.
Członkowie Klubu Retro zebrali się zaś, jak zawsze, w dolnym kościele parafii
pw. Miłosierdzia Bożego. Tam również wręczono kwiaty i upominki dla dostoj−
nych jubilatów. Gościem specjalnym był zespół folklorystyczny z Myszyńca.

Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:
Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:

Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza czterolatki
na przedpołudniowe zajęcia edukacji
artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30

dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
się tańców, wierszyków i piosenek.

Koszt − 100 zł miesięcznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mogą wziąć udział w nauce języka

angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

− Maria Cielesz (90 lat)
− Krystyna Grodzka
− Kazimiera Kasiak
− Eugenia Kacperska
− Czesław Myszka
− Stanisław Racław

Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:
− Mieczysława Budzicz (80 lat)
− Halina Lenard (90 lat)
− Leokadia Szostak (80 lat)
− Krystian Ścięgorz (80 lat)
− Antoni Sawicki (90 lat)

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobo−

wości prowadzi bezpłatną psychoterapię, pomoc
psychologiczną i konsultacje w poniedziałki w
godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”.
Pierwsze spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicz−
nego: 660 907 563.

Kupuj i pij
sok Noni

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888
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SAMORZĄD

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości  

zaprasza na bezpłatne konsultacje rodziców, którzy mają 
trudności, wątpliwości wychowawcze i poszukują wspar-
cia. Informacje pod nr tel.:  606 656 947. 

“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

tel. 509 – 136 – 967
      888 - 424 - 715

Wydłużenie godzin obsługi klientów 
Urzędu Pocztowego przy ul. 3 Maja

Region Sieci Warszawa- Województwo uprzejmie infor-
muje, iż w okresie od dnia 10 września do 31 grudnia 2012 
roku, planowane jest  pilotażowe wydłużenie godzin obsługi 
klientów w wybranych placówkach pocztowych podległych 
naszemu Regionowi, w tym również mającego swoją siedzibę 
przy ul. 3 Maja 10 Urzędu Pocztowego Ząbki 1.

We wskazanym wyżej okresie placówka pocztowa będzie 
dostępna dla klientów w dni robocze w godzinach od 8.00 do 
20.00. W pozostałe dni tygodnia godziny otwarcia Urzędu 
Pocztowego nie ulegną zmianie.

Stawka większa niż 8 miliardów!
Pod takim hasłem ruszyła 

akcja zapoczątkowana przez 
Związek Miast Polskich mająca 
na celu zmianę Ustawy o do-
chodach jednostek samorządu 
terytorialnego.

Obecnie każdy z nas płacąc 
podatki, oddaje ich część posz- 
czególnym szczeblom adminis-

tracji centralnej czy samorządowej. Warto wiedzieć, że 39,34 
% pieniędzy z naszych podatków otrzymuje gmina w której 
jesteśmy zameldowani, 10,25% nasz powiat oraz 1,60 % wo-
jewództwo. Reszta trafia do administracji centralnej. 

Coraz większa liczba zadań powierzanych Jednostkom 
Samorządu Terytorialnego powoduje, ze gminom brakuje 
pieniędzy na ich podstawowe zadania. Nie powstają nowe ulice, 
szkoły a gminom coraz trudniej wywiązywać się z obowiązków, 
takich jak chociażby zapewnienie komunikacji publicznej.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego zakłada:
a) przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu central-

nego do budżetów JST poprzez: 
• Zwiększenie udziału gmin w podatku PIT z 39,34% do 

48,78%
• Zwiększenie udziału powiatów w podatku PIT z 10,25% do 

13,03%
• Zwiększenie udziału województw w podatku PIT z 1,60% do 

2.3%
• Wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji 
b) przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w do-

chodach własnych JST 
Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy ustawodawczej, po-

przez złożenie swojego podpisu. Do tej pory udało się zebrać 
62 000 podpisów, a aby wnieść projekt pod obrady Sejmu 
niezbędne jest uzyskanie 100 000 podpisów.

Lokalnym partnerem akcji jest Towarzystwo Przyjaciół 
Ząbek. Więcej informacji, karty do zbierania podpisów, projekt 
zmian w ustawie można znaleźć na stronie: http://stawka8mld.
pl/. Osoby, które chciałby wspomóc nas w akcji zbierania pod-
pisów) prosimy o kontakt mailowy tpz@tpz.org.pl lub Tel. 507-
249-786

Grzegorz Siwek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek



co słychaćwww.zabki.pl INWESTYCJE MIEJSKIE

5

Dokończenie ze strony nr 1 
Trybuna już gotowa
Komisja techniczna pod przewodnictwem wiceburmistrza Artura 

Murawskiego dokładnie przeanalizowała jakość wykonanych robót. 
Inspekcję zaczęto od oceny prac na zewnątrz obiektu, czyli kanalizacji 
deszczowej, parkingów, chodników oraz elewacji. Następnie komisja 
zapoznała się z jakością wykończenia wnętrza budynku. 

Ogromny budynek zapewni przestrzeń nie tylko dla Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale także drużyny 1-ligowej Dolcan Ząbki 
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury (zamiast dotychczasowej filii przy ul. 
Orlej).                                                                                                             red.

Drogi do utwardzenia
Za kilka dni powinny rozpocząć się prace związane z ut-

wardzeniem dróg gruntowych. Według wstępnych założeń 
drogowcy przewidują, że roboty zostaną zrealizowane w 
okresie od 17.09.2012 do 15.10.2012r. Wykonanie zadania w 
zaplanowanym terminie uzależnione jest jednak w głównej 
mierze od warunków atmosferycznych.

Doraźnie zostaną utwardzone: ul. Herberta; ul. Lipowa - 
odcinek gruntowy; ul. Mokra; odrzut od ul. Niepodległości; 

odrzut od ul. Wyzwolenia, częściowo ul. Bociania - na 
odcinku około 150mb (od ul. Żabiej w  kierunku 

południowym).
- Doraźne utwardzenie dróg gruntowych wykonane zosta-

nie m.in. przy użyciu gruzu betonowego pozyskanego z re-
montowanej ul. 3-ego Maja. Tak więc koszty utwardzenia będą 
zdecydowanie mniejsze niż w przypadku konieczności zakupu 
gruzu. Podbudowa z gruzu zostanie przykryta destruktem as-
faltowym – informuje Piotr Gołębiewski, kierownik referatu 
drogownictwa i komunikacji miejskiej.

red.
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Więcej nas...

Zameldowanych mieszkańców Ząbek jest już ponad 28 tys. 
(na 11 września zameldowanych było 28 169). Średnio corocznie 
przybywa ok. tysiąca osób, co oznacza, że nowych mieszkańców 
melduje się ok. 1500. Naturalne jest bowiem, że ruch demogra-
ficzny odbywa się też w przeciwną stronę. Jedni się wymeldowują, 
inni umierają. 

Dane demograficzne pokazują, że Ząbki dość dyna- 
micznie się rozwijają, gdyż corocznie mamy do czynienia ze stałym i 
stosunkowo dużym, kilkuprocentowym przyrostem ludności. Jednak 
wciąż bardzo duża grupa osób zamieszkuje Ząbki, bez dopełnienia 
obowiązku meldunkowego. Ci jednak nie mogą korzystać z wielu 

korzyści, jakie daje zameldowanie (np. bezpłatny przejazd auto-
busami miejskim linii Ząbki-1 i Ząbki-2, możliwość korzystania z 
zakupu tańszych towarów i usług w ramach akcji „Zniżka za dowód”, 
pierwszeństwo w zapisach do przedszkoli publicznych itp.).

Choć dla niektórych mieszkańców formalności związane z 
zameldowaniem są mało istotne, to jednak dla samego miasta mają 
bardzo duże znaczenie. Każdy nowy zameldo-wany mieszkaniec to 
dodatkowe wpływy do budżetu, a zatem większa możliwość realizacji 
wielu oczekiwanych inwestycji. Oficjalne dane statystyczne mają też 
znaczenie dla innych instytucji państwowych. Na przykład liczba 
etatów w Komisa-riacie Policji w Ząbkach uzależniona jest od liczby 
zameldowanych mieszkańców, a nie od faktycznie zamieszkujących.

red.

Urodzenia Zg-
ony

Zameldowania 
– p. stały

Wymeldowania 

1999 203 157 741 273
2000 184 146 1320 246
2001 298 149 1092 299
2002 287 147 1154 346
2003 301 161 1120 467
2004 363 160 1407 493
2005 358 167 1348 551
2006 401 169 1483 680
2007 390 167 1780 946
2008 479 232 1636 637
2009 420 174 1505 439
2010 478 164 1588 576
2011 496 220 1559 545

Zmiany demograficzne w Ząbkach (dot. zameldowanych osób)

Liczba 
mieszkańców

Rok 1999 17373
Rok 2000 18408
Rok 2001 19123
Rok 2002 19627
Rok 2003 20056
Rok 2004 20788
Rok 2005 21498
Rok 2006 22178
Rok 2007 23014
Rok 2008 23936
Rok 2009 25114
Rok 2010 26201
Rok 2011 27290

Liczba zameldowanych 
mieszkańców w latach 1999-2011

III EDYCJA KONKURSU ZDROWA GMINA - zapraszamy do współpracy!
Rozpoczęła się już trzecia edycja konkursu ZDROWA 

GMINA, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii. 
Celem konkursu jest zwiększenie liczby osób zgłaszających 
się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne 
wykrywanie chorób nowotworowych, tj. na: mammografię, 
cytologię i kolonoskopię, organizowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania 
Chorób Nowotworowych (NPZChN) na terenie 11 woje-
wództw. Miasto Ząbki po raz kolejny przystąpiło do konkur-
su ZDROWA GMINA.

Pierwsza edycja prowadzona w województwie ma-
zowieckim, zakończyła się sukcesem. Dzięki niej w ciągu 
6 miesięcy na terenie Mazowsza z badań profilaktycznych 
skorzystało wówczas ok. 15 000 osób więcej. Podczas II edycji 
konkursu w 2011r.,  została rozszerzona na 6 województw, tj. 
mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie 
i opolskie. Z bezpłatnych badań profilaktycznych skorzystało 
wówczas około 35 000 osób więcej niż przed rozpoczęciem 
programu.

Obecna, trzecia edycja konkursu odbywać się będzie na te-
renie 11 województw: mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, 
podkarpackiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, pomor-
skiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, 
dolnośląskiego. Organizatorzy liczą, że i tym razem liczba osób 
wykonujących badania będzie rosnąć, a także  zwiększy się licz- 

ba osób świadomie dbających o swoje zdrowie zgłaszających 
się na badania profilaktyczne.

W konkursie zostaną wyróżnione trzy najlepsze gminy, w 
których zaobserwowany zostanie największy wzrost procen-
towy liczby osób zgłaszających się na cytologię, mammografię 
i kolonoskopię w okresie od II połowy kwietnia 2011 do 31 
października 2011r. oraz które w drugim etapie konkursu 
przygotują najlepsze opisy projektów działań promujących 
profilaktykę chorób nowotworowych z wykorzystaniem na-
grody głównej o wartości 100 000 zł. Trzy najlepsze gminy 
otrzymają tytuł ZDROWEJ GMINY oraz nagrody ( I miejsce 
100 tys. zł, II miejsce- 50 tys. zł, III miejsce- 25 tys. zł).

Czekamy na ciekawe pomysły działań promujących 
profilaktykę nowotworową (z wykorzystaniem nagrody 
głównej). Pomysły Państwa  mają szanse znaleźć się w pro-
jekcie, który zgodnie z regulaminem konkursu musimy 
przedłożyć do 15 listopada 2012r. Propozycje proszę przesyłać 
pod adres e-mail:joanna.wysocka@zabki.pl lub promocja@
zabki.pl. Koncepcję Państwa można również dostarczyć 
osobiście do Urzędu Miasta I piętro, pokój 28.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:www.
konkurszdrowagmina.pl.

Poniżej przedstawiamy wykaz ośrodków wykonujących 
badania profilaktyczne.

Joanna Wysocka
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Europejski Dzień Bez 
Samochodu w Ząbkachu

Ząbki włączają się w obchody Europejskiego Dnia Bez 
Samochodu (22 września) organizowanego w ramach Ty-
godnia Zrównoważonego Transportu. Decyzją Rady Miasta 
Ząbki w dniu 22 września można jeździć liniami organizo- 
wanymi przez Miasto Ząbki bezpłatnie. W tym roku dzień bez 
samochodu wypada w sobotę i w tym dniu każdy bez potrze-
by kasowania biletów może podróżować komunikacją ZTM, 
pociągami funkcjonującymi w ramach wspólnego biletu oraz 
linią Ząbki-1.

Linia Ząbki 2 zmieni trasę
Pod koniec września nastąpi korekta trasy i rozkładu jazdy 

linii dowozowej Ząbki-2. Zostanie zmodyfikowana końcówka 
trasy, autobus jadący z kierunku pętli przy Centrum Handlowym 
wyjeżdżając z ul. 11 Listopada skręci w lewo w ulicę Wolności i 
dojedzie do pętli ulicami Batorego, Bystrą oraz Radzymińską 
zatrzymując się na istniejących przystankach Hallera 01, 
Sosnkowskiego 01 na ul. Batorego i Bystra 02 na ul. Radzymińskiej. 
Na przystanku przy ul. Bystrej będzie można się przesiąść na auto-
busy ZTM kursujące ulicą Radzymińską. Linia Ząbki-2 nie będzie 
już obsługiwała przystanku „Piotra Skargi (2)” na ul. Wolności 
Trasa linii Ząbki-2 w kierunku Rembertowa pozostaje bez  
zmian. W zmodyfikowanym rozkładzie przewidywany jest nowy 
przystanek stały na terenie Rembertowa – „PKP Rembertów 06”, 

który zlokalizowany jest najbliżej peronu kolejowego i znacznie 
ułatwi przesiadki z pociągu do autobusów. Autobus Ząbki-2 teraz 
będzie mógł się zatrzymać na każdym z mijanych na trasie przys-
tanków w dzielnicy Rembertów. W nowym rozkładzie poprawio-
no koordynację linii z pociągami i linią 199 oraz uwzględniono 
znaczną część postulatów mieszkańców, które wpłynęły do Urzędu 
Miasta w ostatnich miesiącach. Dzięki zmianie trasy uda się  
przynajmniej częściowo rozładować tłok w porannych autobusach 
199 kursujących na ul. Batorego.

Na chwilę pisania niniejszego tekstu nie ma możliwości po-
dania dokładnej daty wdrożenia nowego rozkładu linii Ząbki-2, 
ponieważ jest to uzależnione od daty otrzymania od warszaw-
skiego ZTMu wymaganych uzgodnień. O terminie wprowadze-
nia zmian poinformujemy na stronie internetowej urzędu oraz w  
autobusach.

UM Ząbki
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„Albatrosy” zdobyły Puchar TPZ
W minioną niedzielę, 9 września, na terenie Szkoły Pod-

stawowej Nr 2 w Ząbkach odbyła się druga edycja turnie-
ju piłkarskiego o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 
pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki. Imprezę, która 
trwała w godzinach 10.00 – 19.00 otworzył prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Ząbek Grzegorz Siwek.

W turnieju wzięło udział 8 zespołów, które zostały 
podzielone na dwie grupy, w ramach których mecze rozgrywano 
systemem „każdy z każdym”. Drużyny, które zajęły pierwsze i 
drugie miejsca w swoich grupach awansowały do półfinałów.

W pierwszym półfinałowym meczu spotkały się drużyny 
AUTREX oraz Gladiator Ząbki. Mecz zakończył się wynikiem 
2:1 dla pierwszego z tych zespołów. Drugi półfinał rozegrały 
drużyny Albatros Ząbki i Ząb Ząbki. Pierwsza z drużyn 
awansowała do finału, wygrywając 5:2.

W meczu o 3 miejsce spotkały się drużyny Ząb Ząbki 
z Gladiatorem Ząbki. Walka była zacięta i w regulamino-
wym czasie gry nie udało się wyłonić zwycięzcy. O wygranej 
zadecydować musiały rzuty karne, które lepiej wykonywali za-

wodnicy Zęba Ząbki. 
W finale Albatros Ząbki pokonał drużynę AUTREX 3:1 

i podobnie jak w zeszłym roku zdobył Puchar Towarzystwa 
Przyjaciół Ząbek.

Królem strzelców został Grzegorz Szeliga z zespołu Albatros 
Ząbki, który podczas turnieju zdobył 11 bramek, wyprzedzając 
Bartka Godlewskiego (10 goli).

Po zakończeniu rozgrywek nastąpiło wręczenie nagród. 
Wszystkie drużyny dostały pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy 
trzech najlepszych drużyn otrzymały dodatkowo upominki 
oraz medale. Główne trofeum: Puchar Towarzystwa Przyjaciół 
Ząbek wręczał burmistrz Robert Perkowski. 

Turniej zorganizowany został przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ząbek oraz MOSiR Ząbki. Partnerami imprezy była: Restaura-
cja „U Braci” mieszcząca się przy ulicy Piłsudskiego 13 oraz 
SK Bank. Podziękowania należą się także ząbkowskiej Straży 
Miejskiej oraz klubowi UKS Ząbkovia Ząbki za uświetnienie 
imprezy meczem pokazowym.

red.
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WYDARZENIA
Kolejna edycja „Polskich 
Smaków” już niebawem

Ząbki na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń 
kultywujących polskie produkty tradycyjne. VIII Wystawa 
Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Polskie Smaki 
odbędzie się w piątek, 21 września 2012 roku na terenie 
Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach. 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty 
z naturalnych  składników i o tradycyjnych metodach wy-
twarzania Praska Giełda Spożywcza organizuje od 2005 roku 
wystawę tych produktów. 

Ponad 60 wystawców, reprezentujących różne branże, 
zaprezentuje swoje produkty tradycyjne i ekologiczne. 
Kilkanaście z nich weźmie udział w konkursie na najlepszy 
produkt „Polski Smak 2012”. Laureaci konkursu poza statu-
etkami otrzymają zgodnie z zawartym porozumieniem z 
Fundacją Godła Promocyjnego nominację do Godła „Teraz 
Polska”. Patronat nad wystawą objął  Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.  

Wystawie towarzyszyć będzie pokaz kulinarny znanej res-
tauratorki Magdy Gessler oraz liczne atrakcje artystyczne, jak 
choćby niezwykle widowiskowy pokaz „magia i czary” w stylu 
Davida Copperfielda. 

Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających w godzinach 
11 – 18. 

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości 

zaprasza rodziców nastolatków do uczestnictwa w 
nieodpłatnych warsztatach umiejętności wychowawczych 

„Czy na pewno wszystko wiesz o swoim dziecku? Jak 
widzieć, słyszeć i reagować na czas?”

Jeśli chcesz nauczyć się:
● stawiać granice adekwatne do wieku,
● „trafiać” do swojego nastolatka,
● wiedzieć o narkotykach więcej niż Twoje dziecko,
● chronić je przed tym, czego może dzięki Tobie uniknąć,

zapisz się już dziś!
Termin: 29-30 września, ilość miejsc ograniczona, decyduje 

kolejność  zgłoszeń.
Informacje i zapisy: 606 656 947.
Projekt „Ząbki Q profilaktyce narkotykowej dzieci i 

młodzieży” finansowany jest z Mazowieckiego Centrum Poli-
tyki Społecznej i Urzędu Miasta Ząbki.
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KULTURA
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA 
 dorośli, młodzież, dzieci 

   zajęcia: poniedziałki, środy, czwartki lub piątki w godz. 
wieczornych, MOK, ul. Słowackiego 10 

Nauka rysunku, malarstwa olejnego i akwarelowego, 
malarstwa na szkle 

(koszt – 18 zł za jedne zajęcia) 
Pierwsze zajęcia – 10 września 2012 r. 

 
PLASTYKA 

dla dzieci w wieku 4 – 6 lat 
Zajęcia: wtorki lub czwartki o godz. 1600 
w MOK, ul. Słowackiego 10 
Koszt  – 40 zł miesięcznie. Pierwsze zajęcia – 20 września 2012 r. 

 
NAUKA TAŃCA TOWARZYSKIEGO 

Zajęcia: poniedziałki ul. Orla 8 
godz. 1830 – 1930 - dzieci  
godz. 1930 – 2030 – Latino Solo 
godz. 2030- 2130 Kurs tańca dla dorosłych 
Koszt – 80 zł miesięcznie.  
Pierwsze zajęcia – 17 września 2012 r. 

 
DZIECIĘCA GRUPA BALETOWA 

Zajęcia: PONIEDZIAŁKI w MOK, ul. Orla 8, w godz.:  
 dzieci młodsze 1645 – 1730  

dzieci starsze – 1730  - 1830 
Koszt  – 80 zł miesięcznie. 
Pierwsze zajęcia – 17 września 2012 r.  
                

INDYWIDUALNA NAUKA GRY  
NA INSTRUMENTACH 

pianino, keyboard – wtorki ( koszt – 50 zł/ lekcja) -  
  Pierwsze zajęcia – 11 września 2012 r. 
gitara – poniedziałki, środy, piątki ( koszt 160 zł miesięcznie) -  
 Pierwsze zajęcia – 3 września 2012 r. 

 
WARSZTATY CERAMICZNE 

Zajęcia: czwartki w godz. 1630 – 1800 (dzieci) 
        oraz 1800 – 2000 (dorośli),  MOK, ul. Słowackiego 10 
Koszt zajęć – 60 zł/miesięcznie 

Pierwsze zajęcia – 20 września 2012 r. 
 
 

KLUB TAŃCA NOWOCZESNEGO „FART” 
dzieci w wieku 5 – 7, 8 – 10 i 12 – 15 lat 

W programie nauka tańca turniejowego: disco freestyle, 
jazzdance, hip hop, funky jazz, electric boogie. Zajęcia: wtorki i 
czwartki w godz. 1700 – 1800, 1800 - 1900  i 1900-2030   

ul. Orla 8, Koszt – 50 zł miesięcznie 
Pierwsze zajęcia – 18 września 2012 r. 

 
 

STUDIO TEATRALNE 
dla młodzieży od 9 lat 

Podstawy warsztatu, elementy dramy, realizacja przedstawień 
teatralnych.  
 Zajęcia MOK, ul. Orla 8, środy i piątki 
             Spotkanie informacyjne – 25 września 2012 r., godz. 1800 

 
 
 
 
 
 

 
 

WARSZTATY WOKALNE 
dla dzieci i młodzieży 

Emisja głosu, artykulacja, dykcja, interpretacja aktorska 
Koszt  – 90 zł. miesięcznie 

Spotkanie informacyjne – 
13 września 2011 r o godz. 18:00 w MOK, ul. Słowackiego 10 
 

WARSZTATY RĘKODZIEŁA 
dla dzieci w wieku 7 – 12 lat 

 
Zajęcia od października 2012 

 
GRUPA EDUKACJI  ARTYSTYCZNEJ 

Zajęcia dla dzieci w wieku 4 – 6  lat, W programie zajęć: rytmika, 
plastyka, zabawa w teatr, nauka piosenek. 

Zajęcia: wtorki i czwartki w godz. 1100 - 1330   
Koszt – 100 zł miesięcznie. 

Zajęcia od października 2012 
Nauka języka angielskiego – 1330 – 1400 –  

Koszt – 60 zł miesięcznie. 
Zajęcia od października 2012 

 
 
„LEGO KLOCKI – TWÓRCZE BUDOWANIE”-  
Serdecznie zapraszamy na  bezpłatne zajęcia pokazowe,  we 
czwartek  13.09.2012 w godz.  17.00 do 18.30 

MOK ul. Słowackiego 10 
 

FOTOGRAFIA 
Tajniki fotografii analogowej i cyfrowej, 

 fotografii rzemieślniczej i artystycznej dla dzieci i młodzieży 
Zajęcia – wtorki o godz. 17:00, MOK, ul. Słowackiego 10 

Pierwsze zajęcia – 18 września 2012 r.    
 

TRENING PAMIĘCI 
Zajęcia prowadzone autorską metodą Grażyny i Przemysława 
Wojakowskich z zastosowaniem sprawdzonych technik 
audiowizualnych. Zajęcia 1 raz w tygodniu (2 h lekcyjne)  
wtorki lub czwartki. Informacje – tel. 609 509 555. 

 
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 

dla młodzieży i dorosłych 
Plenery, studio, obróbka cyfrowa zdjęć  

Zajęcia: piątki w godz. 1700 – 2000,  MOK, ul. Słowackiego 10 
Pierwsze spotkanie – 28 września 2012 r. 

 
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

dla 4 – 5 latków 
 
Zajęcia od października 2012 

 
CHÓR SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ” 

  próby raz w tygodniu w MOK, ul. Słowackiego 10 
 

Kluby Seniora 
RETRO i RELAKS 

Spotkania raz w miesiącu  
w sali widowiskowej Parafii Św. Trójcy  

oraz w Dolnym Kościele Parafii Miłosierdzia Bożego 
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Pełen dramatyzmu mecz zakończony kolejnym zwycięstwem!!! 
Liga Orlików - runda jesienna sezonu 2012/2013 - kolejka 2

W sobotę, 8 września, w kolejnej rundzie Ligi Orlików 
U-11 UKS Żagle Warszawa podejmował UKS Ząbkovia 
Ząbki. Mecz rozpoczął się o godz. 11.00 na boisku OSiR 
Syrenka w Wawrze przy ul. Starego Doktora.

Pierwsza kwarta to zdecydowana przewaga Ząbkovii. Gra 
toczyła się prawie cały czas na połowie przeciwnika. W 5. 
minucie po przechwyceniu piłki w środkowej części boiska i 
pięknej zespołowej akcji Paulina Bernasiuk zdobyła zasłużone 
prowadzenie. W 8. minucie powiększyła je strzelając kolejną 
bramkę. Rywale jednak przystąpili do kontrataku i dwie minu-
ty potem również oni umieścili piłkę w siatce. W 12. minucie 
Paulina popisała się pięknym strzałem zza pola karnego i 
zmieniła wynik na 3 : 1.

Początek drugiej kwarty to również przewaga dziewczyn. 
W 3. minucie sędzia, po zagraniu przez przeciwników ręką 
w polu karnym, podyktował dla dziewczyn rzut karny, który 
skutecznie wykorzystała Paulina. Na 5 minut przed końcem 
chłopcy zaczęli śmielej atakować i stworzyli sobie trzy do-
godne sytuacje do zdobycia gola, ale Anna Krawczykowska 
wybroniła ich strzały. W końcówce drobne urazy wykluczyły 
na moment z gry Olę Rusińską i Marysię Retajczyk - Strus 
i w zamieszaniu podbramkowym chłopcom udało się strzelić 
drugą bramkę.

W trzeciej kwarcie przewaga Ząbkovii udokumentowana 
została bramką w 5. minucie po sprytnie rozegranym rzucie 
wolnym pośrednim pomiędzy Olą Rusińską i Pauliną Ber-
nasiuk. Jednak bardzo ofensywna gra w pierwszych dwóch 

kwartach spowodowała duże zmęczenie u zawodniczek. Z 
upływem czasu do głosu zaczęli dochodzić chłopcy stwarzając 
kilka sytuacji podbramkowych, które na szczęście Magda 
Dąbrowska bardzo dobrze wybroniła. Jednak w 14. minucie 
udało im się ją pokonać.

Początek czwartej kwarty to zdecydowana przewa-
ga chłopców, którzy za wszelką cenę chcieli doprowadzić 
do wyrównania. Urazy i stłuczenia Marysi, Oli i Pauliny 
spowodowały, że prawie całą kwartę dziewczyny grały bez 
zmian. Chłopcy strzelili dwie bramki w 4. i 10. minucie i do-
prowadzili do wyrównania. Ostatnie 5 minut meczu to ataki z 
obu stron (każda z drużyn odkryła się i chciała wygrać mecz). 
Bliska zdobycia gola była Zosia Ośkiewicz po indywidualnej 
akcji.

W 13. minucie  Paulina Bernasiuk chwilę po tym, jak 
weszła na boisko przechwyciła piłkę w środkowej strefie bois-
ka i po indywidualnej akcji ustaliła wynik meczu. Została ona 
niewątpliwie bohaterką tego spotkania, będąc strzelczynią 
wszystkich bramek!!!

UKS Żagle Warszawa – UKS Ząbkovia Ząbki 5 : 6 
Skład drużyny: Patrycja Bastek, Paulina Bernasiuk, Mag-

da Dąbrowska (bramkarka II, kapitan), Anna Krawczykowska 
(bramkarka I), Dominika Łęczycka, Zosia Ośkiewicz, Zu-
zia Około-Kułak, Ola Pękala, Marysia Retajczyk - Strus, Ola 
Rusińska.

Trener: Krzysztof Goławski
www.zabkovia.pl
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SPORT

Bogdanka Łęczna 2-1 
Dolcan Ząbki  

Po efektownym zwycięstwie u siebie z utytułowaną 
Cracovią kolejne spotkanie z niżej notowaną drużyną z 
Łęcznej mogło nastrajać optymistycznie. Tym bardziej, że 
nasza drużyna bardzo dobrze rozpoczęła ten sezon,  nie 
odnosząc dotąd ani jednej porażki. Ale jak się okazuje nic 
nie trwa wiecznie. 

Od samego początku gospodarze narzucili tempo gry, 
organizując skuteczne ataki. Pierwsza bramka padła już w 5 
minucie, kolejna kwadrans później. W 29 minucie piłkarze 
Bogdanki mogli już prowadzić 3:0, ale Veljko Nikitović nie 
wykorzystał rzutu karnego. 

Jak powiada piłkarskie porzekadło: „Niewykorzystane 
sytuacje lubią się mścić”. Nie trzeba było długo czekać, bo 
zaledwie kilkadziesiąt sekund, aby się przekonać o sile tego 
powiedzenia. Kontaktową bramkę zdobył Dariusz Zjawiński. 
Drugą połowę nasi rozpoczęli z dużym animuszem. Już w 47 

minucie Bartosz Osoliński stanął przed wymarzoną okazją 
do wyrównania, jednak i on nie wykorzystał rzutu karnego. 
Wynik z pierwszej połowy nie uległ już zmianie.

Kolejny mecz piłkarze Dolcanu zagrają w Ząbkach z 
rewelacją zeszłego sezonu - Kolejarzem Stróże. Zapowiada się 
zatem niezwykle atrakcyjne widowisko.                               

red.

Kalendarz spotkań we wrześniu:

Kolejka 7 - 15-16 września  
Dolcan Ząbki  - 
Kolejarz Stróże  
15 września, 16:00 

Kolejka 8 - 19 września  
Zawisza Bydgoszcz  - 
Dolcan Ząbki  
19 września, 20:00 
 
Kolejka 9 - 22-23 września  
Dolcan Ząbki  - 
Termalica Bruk-Bet Nieciecza  
23 września, 16:00 

Kolejka 10 - 29-30 września  
Flota Świnoujście  - 
Dolcan Ząbki  
29 września, 16:00 

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Flota Świnoujście 6 18 6 0 0 9-0

2.  Zawisza Bydgoszcz 6 16 5 1 0 14-1

3.  Cracovia 6 13 4 1 1 10-6

4.  Olimpia Grudziądz 6 10 3 1 2 9-7

5.  Miedź Legnica 6 9 3 0 3 9-8

6.  Sandecja Nowy Sącz 6 9 3 0 3 5-9

7.  Dolcan Ząbki 6 9 2 3 1 9-7

8. Termalica Bruk - 
Bet Nieciecza

5 9 3 0 2 9-4

9.  Warta Poznań 6 8 2 2 2 9-9

10.  Arka Gdynia 5 7 2 1 2 5-3

11.  Kolejarz Stróże 6 7 1 4 1 7-8

12.  Bogdanka Łęczna 6 7 2 1 3 7-10

13.  GKS Tychy 6 6 1 3 2 3-6

Rusza Liga Szóstek
W niedzielę, 16.09.2012 r. zainauguruje swoje rozgrywki 

Ząbkowska Liga Szóstek Piłkarskich. Będzie to już czwarty 
sezon kiedy to na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej 
nr 2 przy ulicy Batorego 11 będą rywalizowały zgłoszone do 
rozgrywek zespoły. 

W sezonie 2012/2013 do rozgrywek zgłosiło się 16 
zespołów, które podzielone będą na I i II ligę. W każdej z lig 
wystąpi 8 zespołów, które rywalizowały będą systemem „każdy 
z każdym – mecz i rewanż”. Tak więc każda drużyna w rundzie 
jesiennej rozegra 14 spotkań, podobnie jak i w rundzie wio-
sennej. Wśród faworytów do zwycięstwa będą drużyny, które 
występowały w rozgrywkach w ubiegłych sezonach: mistrz 
Z.L.S.P. w sezonie 2012/2013 – zespół Alcybiades oraz dwu-
krotny mistrz Z.L.S.P. i ubiegłoroczny wicemistrz Z.L.S.P. – 
Albatros Ząbki. Terminarz i wyniki Z.L.S.P. już wkrótce.

JR



co słychać www.zabki.plOGŁOSZENIA

14

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
zaprasza na bezpłatne konsultacje rodziców,
którzy mają trudności, wątpliwości wychowawcze i 

poszukują wsparcia.

Konsultacje są prowadzone w ramach projektu „Ząbki Q 
profilaktyce narkotykowej dzieci i młodzieży” finanso-
wanego  przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
i Urząd Miasta Ząbki.
Informacje pod nr tel.:  606 656 947. 

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Prze-

pisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 
191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach 
od 06.08.2012 r. do 03.09.2012 r. wyłożony jest do publicz-
nego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego 
komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną 
w Ząbkach, ul. Stefana Batorego, oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z obrębu 0017-01-17 
o pow. 23,2719 ha objętą księgą wieczystą WA1W/ 
00000549/2. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń 
zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej 
wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji 
Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXV/201/2012 
Rady Miasta Ząbki z dnia 12.03.2012 r. - pok. 22 Urzędu 
Miasta

Wywieszono dnia:  06.08.2012 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Prze-

pisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 
191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach 
od 06.08.2012 r. do 03.09.2012 r. wyłożony jest do publicz-
nego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego 
komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną                          
w Ząbkach, ul. Stefana Batorego, oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 3 z obrębu 0017-01-17 
o pow. 5,3978 ha objętą księgą wieczystą WA1W/00000549/2. 
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych 
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym 
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryza-
cyjnej powołana Uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 12.03.2012 r. - pok. 22 Urzędu Miasta

Wywieszono dnia:  06.08.2012 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu dotyczącym drugiego 
przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka: nr 

52 z obrębu 0051, 03-27 o pow. 1 156 m2, położonej w 
Ząbkach przy ul. Kaszubskiej, objętej księgą wieczystą 
Nr WA1W/00117955/4.
Przetarg odbędzie się dnia 08.10.2012 r. (poniedziałek) 

o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, 
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 737 400 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 73 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-

dium do dnia 4 października 2012 r. na konto urzędu: 
Bank PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 
0141 2413 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona 
w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej lub jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 8 km 
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowiec-
kie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa), komuni-
kacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetar-
gi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

 Informacja Burmistrza Miasta Ząbki                        
o ogłoszeniu pierwszych przetargów 
ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości lokalowych znajdujących 
się w budynku przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.

1. Lokal użytkowy nr 70, o powierz-chni użytkowej 142,30 
m2, objęty księgą wieczystą nr WA1W/00065523/7 oraz 
lokal użytkowy nr 71, o powie-rzchni użytkowej 42,40m2, 
objęty księgą wieczystą nr WA1W/00065524/4. W/w loka-
le stanowią funkcjonalną całość gospodarczą.
Cena wywoławcza  – 1 353 000 zł brutto.
Wadium – 110 000 zł; termin wpłaty wadium – 

31.10.12012r.
Data i godzina przetargu – 06.11.2012r., godz. 12.00.
2. Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 

71,90m2, objęty księgą wieczystą nr  WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza  – 570 720 zł brutto.
Wadium – 46 400 zł; termin wpłaty wadium – 31.10.12012r.
Data i godzina przetargu – 06.11.2012r., godz. 13.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie 

wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Bank PeKaO 
S.A. III O/Warszawa 44  1240  1040  1111  0000  0141  2413              
(liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) 
oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10,                                
tel. (22) 51-09-744/746.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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WAŻNE TELEFONY
MASZ PROBLEM – DZWOŃ!  
Wykaz najważniejszych ząbkowskich numerów telefonicznych

WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Centrum Reagowania Kryzysowego..................................................................................................................................tel. 112
Komisariat Policji, ul. Górnośląska 30.............................................................................................tel. 997,22 781-68-40, 781-62-57
Straż Miejska,ul. Wojska Polskiego 10...........................................................................................................tel. 22 5109-824, 825 
Państwowa Straż Pożarna w Wołominie ul. Sasina 3.........................................................................................tel. 998, 22 787-64-60
Ochotnicza Straż Pożarna,ul. Piłsudskiego 7.......................................................................................................tel. 22 781-60-80
Pogotowie Ratunkowe w Warszawie...................................................................................................................tel. 999, 22 525-14-05
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3......................................................................tel. 22 762-32-15
Nocna Pomoc Lekarska (w ramach NFZ) NZOZ „Powstańców” ul. Powstańców 70A....................tel. 22 100-58-60; 22 100-58-61
Miejska Przychodnia Zdrowia, ul. Orla 1.............................................................................................................tel: 22 781-60-25 
Pogotowie Energetyczne.....................................................................................................................................tel. 991, 22 763-57-10
Pogotowie Gazowe.............................................................................................................................................tel. 22 776-45-32
PGNiG Biuro Obsługi Klienta...................................................................................................................................tel. 22-787-66-68
Zgłoszenie awarii wodno-kanalizacyjnej......................................................tel. (22) 781 68 18 wew. 138, 606 275 536, 512 103 145
Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego......................................................................tel. (22) 51 09 766, 603 623 717, 666 451 559
Zgłoszenie awarii lampy oświetleniowej...............................................................................................................tel. 22 5109-766
Zgłoszenie usterki nawierzchni drogi.........................................................................................................................tel. 22 5109-766
Zgłoszenie nielegalnego śmietnika.......................................................................................................................tel. 22 5109-766
Zgłoszenie bezdomnych zwierząt...............................................................................................................tel. 22 5109- 751, 752, 753

URZĘDY I INSTYTUCJE
Urząd Miasta,ul. Wojska Polskiego 10...............................................................................tel.  22 5109-700 do 702 fax. 22 5109-888
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Piłsudskiego 2..........................................................................tel.  22 781-68-16,18 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Drewnica”, ul. Rychlińskiego 1.............................................tel. 22 781-62-12 
Nadleśnictwo Drewnica,ul. Kolejowa 3..........................................................................................................tel./fax 22 781-62-09 
Urząd Pocztowy, ul. 3 Maja 10...................................................................................................................................tel. 22 787-61-03
Filia Urzędu Pocztowego, ul. Wojska Polskiego 1........................................................................................tel. 22 781-64-85

SPORT i KULTURA
Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21..........................................................................................tel. 22 762-00-62
Miejski Klub Sportowy „Dolcan Ząbki” ul. Słowackiego 21..............................................................................tel/fax 22 781-67-21
Miejski Ośrodek Kultury, Słowackiego 10...........................................................................................................tel/fax: 22 781-64-30
Filia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Orla 8........................................................................................................tel. 22 744-86-40
Biblioteka Miejska,ul. Orla 6 lokal 75........................................................................................................................tel. 22 781-62-53

PARAFIE
Parafia p.w. św. Trójcy, ul. Józefa Piłsudskiego 46.....................................................................................................tel. 22 781-60-92
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. 11 Listopada 4.............................................................................................tel. 22 762-42-04
Parafia p.w Zesłania Ducha Świętego, ul. Powstańców 36........................................................................................tel. 22 799-74-06

PLACÓWKI OŚWIATOWE
Przedszkole nr 1, ul. Wyspiańskiego 22 ...................................................................................................................tel. 22 781-61-96 
Przedszkole nr 2, ul. Prusa 3/5.....................................................................................................................tel./fax: 22 781-62-68 
Przedszkole nr 3, ul. Westerplatte 1/11...............................................................................................................tel./fax 22 762-40-10 
Szkoła Podstawowa nr 1,ul. Piłsudskiego 35........................................................................................................tel. 22 781-61-93 
Szkoła Podstawowa nr 2,ul. Batorego 11...........................................................................................tel. 22 781-60-66/ 22 781-62-97 
Szkoła Podstawowa nr 3,ul. Kościelna 2..............................................................................................................tel. 22 487-52-08 
Filia Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Powstańców 60 b ...............................................................................................tel. 22 487-52-08
Gimnazjum Publiczne nr 1,ul. Harcerska 9..........................................................................................................tel. 22 498-62-99 
Gimnazjum Publiczne nr 2,ul. Batorego 37...............................................................................................................tel. 22 799-74-92 
Zespół Publicznych Szkół Katolickich ul. 11 Listopada 4......................................................................................tel. 22 781-67-15 
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