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PRG
USŁUGI 

GEODEZYJNE
l  TYCZENIA 
l  PODZIAŁY

l  MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

l  INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl

www.prg1.waw.pl

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

„Nekropolis”

Usługi  Pogrzebowe
Świadczymy pełny zakres usług

trumny l urny l kwiaty l transport 
klepsydry l nekrologi l własna chłodnia

Ząbki, ul. Piłsudskiego 31
Całodobowo tel. 606 653 850

www.nekropolis.com.pl
zachęcamy do weryfikacji cen!

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

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

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

Mistrz Świata w Kulturystyce

 II Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców 
z „Kanapą Forbesa” w tle

anapa „Forbsa”, wręczenie sta-
tuetek „Ząbkowska Firma Roku” 

oraz uhonorowanie firm, które dołączy-
ły do akcji „Zniżka za dowód” - wszyst-
ko to można było zobaczyć podczas 
II Spotkania Ząbkowskich Przedsię-
biorców, które odbyło się w dniu 18 
lutego, w budynku Trybuny Głównej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ząbkach.

K

dokończenie na str. 8-9
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Zakład Fryzjerski 
z tradycjami

(funkcjonuje od 23 lat)
oferuje

- strzyżenie męskie 
od 10 zł do 15 zł

- strzyżenie damskie 
od 15 zł do 17 zł

Ząbki, 
ul. Konopnickiej 

1/blok 8
(żółty blok, 5-tą klatką w dół)
dojazd z ul. Batorego do ul. 

Leszyckiego lub ul. Sobieskiego
tel. kom. 506 179 034

KANCELARIA   
PRAWNO

-FINANSOWA
 - Porady prawne
 - Ubezpieczenia
 - Inwestycje

Ząbki  
ul. Drewnicka 2/508  

www.finalex.pl    
tel. 607 225 248

AGENCJA 
METROPOLIS

NIERUCHOMOŚCI
Mieszkania Domy Działki
kupno • sprzedaż • wynajem
doradztwo • umowy • kredyty

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok. 10 II p.
tel/fax 22 781 44 56
tel. 601 898 715
www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl
Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna i wynajmu

Przyjmę 
do pracy 

krawcowe
tel. 693 585 070

Ząbki, 
ul. Moniuszki 12

Zapraszamy wszystkich 
małżonków 

na  
bezpłatne, multimedialne  

warsztaty małżeńskie,  
które odbędą się 7 marca 2013 roku, w godzinach 19:00 – 21:00,  

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach 
przy ul. Piłsudskiego 35.

Podczas warsztatów zostanie poruszona problematyka życia rodzinnego w 
zakresie: 

•	 komunikacji w rodzinie, 
•	 wychowania dzieci,
•	 zagrożeń duchowych, 
•	 pomocy psychologicznej,
•	 uzależnień,
•	 współżycia małżonków.

Autorami wykładów są znani w całej Polsce specjaliści:
dr Jacek Pulikowski - autor wielu bestsellerowych książek i wykładów o tematyce 
małżeńskiej, od wielu lat zajmuje się poradnictwem małżeńskim,
dr Szymon Grzelak - doktor psychologii, praktyk i badacz zajmujący się zagadnieniami 
wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
Robert Tekieli - dziennikarz, publicysta; zajmuje się duchowymi zagrożeniami, które 
jego zdaniem niesie ze sobą New Age,
Jacek Racięcki - terapeuta uzależnień, moderator grup dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych, autor audycji radiowych,
Anna Kołodziejczyk – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta SPCH.

Zapraszamy do internetowej rezerwacji miejsc 
http://rezerwacja.kibicujrodzinie.pl 

pełny adres do znacznika href: http://rezerwacja.kibicujrodzinie.pl/kino.
php?a=WARSZTATY&kino=85

Partnerzy akcji: BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI i STAROSTA WOŁOMIŃSKI
Organizatorzy:  

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach; Fundacja Kibicuj Rodzinie
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WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epide-

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

P

Z A P O W I E D Z I

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

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

CHIRURG
Wizyty domowe, tel. 668 - 029 - 952

KOMUNIKAT PIŁKARSKI
Szanowni Kibice

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o Bezpieczeństwie 
Imprez Masowych informujemy, że zostaliśmy zobligowani do pełnej identyfi-
kacji kibiców. W związku z powyższym do zakupu biletu oraz wejścia na sta-
dion będą uprawnieni kibice posiadający Kartę Klubu Kibica DOLCAN Ząbki.

Karty można nabyć od dnia 27.02.2013 r (środa) w godzinach od. 08.00 
- 17.00 w kasie klubu (trybuna główna). W pozostałe dni kartę można nabyć 
w/g grafika pracy kasy biletowej.

Kasa czynna w każdym roboczym dniu od 
godz. 08.00 - 17.00. (soboty od 09.00 - 14.00)

Zarząd SSA „DOLCAN-SPORT” Ząbki
Do wyrobienia karty potrzebny jest dowód 

osobisty bądź legitymacja (w tym przypadku 
dodatkowo należy zapisać numer PESEL). 
Na miejscu będą robione zdjęcia potrzebne 
do karty kibica. Koszt to 10 zł.

Prosimy o niezwlekanie z wyrobieniem karty do ostatniej chwili, ponie-
waż liczba chętnych w dniu meczu może przekroczyć możliwości techniczne 
i część osób może ze znacznym opóźnieniem wejść na stadion.

ZAPROSZENIE
Uczniowie, Rodzice i Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, ul Piłsudskiego 35
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych

na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się
14 marca (czwartek) w godz.17.00-19.00.

Dzieciom oferujemy wiele atrakcji, Rodzicom natomiast 
stwarzamy okazję do zapoznania się z naszą placówką 

oraz formą rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. 

Płać podatki, tu gdzie mieszkasz 
ieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych w ok. 37% trafiają do budżetu gminy, w której 
jesteśmy zameldowani lub w której zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie 

Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników. 
Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To ozna-

cza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie mieszkają-
ca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na gminę, w któ-
rej mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z różnych powodów rozli-
cza się z fiskusem w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie mieszka. 
Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, gdzie faktycznie mieszkamy, 
to wróci on do nas w postaci nowych dróg, chodników, ścieżek rowe-
rowych, lepszych placówek edukacyjnych, szerokiej oferty usług spor-
towo –rekreacyjno- kulturalnych. Jednym słowem zwiększa on kom-
fort i podnosi standard życia wszystkim mieszkańcom. Liczba nowych 
inwestycji jest uzależniona przede wszystkim  od udziału  w podatku 
dochodowym, który stanowi główne źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu gdzie mieszkasz. To proste, poniżej 
przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż Gminę 

Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Woło-
minie,

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

- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem podat-
kowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbowego 
w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później niż do 30 
kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym urzędzie 
skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłasza aktu-
alizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! Twoja złotówka wpły-
nie na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

Zaproszenie
Polecenie to najpewniejszy sposób na wartościowe zlecenia!

Burmistrz Miasta Ząbki wraz z organizatorami zaprasza na pierwsze, 
inauguracyjne spotkanie grupy networkingowej, które odbędzie się 

6 marca 2013 o godz. 19.00
w sali konferencyjnej MOSiR Ząbki, ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

Podczas spotkania odbędzie się szkolenie Komunikacja niewerbal-
na w biznesie.
Dlaczego warto przyjść?
Dzięki uczestnictwu w networkingu mają Państwo szansę na odniesienie 
następujących korzyści:
•	 zaprezentowanie i zareklamowanie swojej działalności przed innymi 

przedsiębiorcami,
•	 zwiększenie liczby kontaktów biznesowych, co owocuje zwiększe-

niem liczby zleceń,
•	 nawiązanie kontaktu z nowymi klientami oraz partnerami bizneso-

wymi.
Networking jest coraz popularniejszym narzędziem do promocji i budowania 
wizerunku własnego biznesu. Członkowie działających na terenie Warszawy 
grup networkingowych w ciągu ostatniego roku przekazali sobie ponad 
10000 rekomendacji współpracy o wartości wielu milionów złotych. Rekor-
dziści odnotowali nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost obrotów. Jako 
organizatorom, zależy nam na zaszczepieniu tego rodzaju działalności na 
terenie Ząbek i okolic, aby wzmocnić pozycję i wizerunek naszej lokalnej 
gospodarki.
Udział w spotkaniu i szkoleniu jest bezpłatny. Na spotkanie należy wziąć 
ok. 50 wizytówek. 
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W spotkaniu uczestniczyli Janusz We-
rczyński- burmistrz Marek, Artur Murawski - 
zastępca burmistrza Ząbek, przedstawiciel 

Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Od-
dział w Warszawie - Grze-

gorz Hermanowski, a także przedstawiciele firmy JACOBS Polska 
jako jednostka projektowa: Grzegorz Bistuła - Prószyński - zastępca 
naczelnika wydziału ochrony środowiska, Małgorzata Tarnowska - 
rzecznik prasowa oddziału oraz Katarzyna Wójcicka, Iwona Rękie-
wicz, Jakub Skiba.

Spotkanie miało charakter wyłącznie informacyjny, podczas 
którego zapowiedziano formalne konsultacje społeczne powyższej 
kwestii w ramach tzw. postępowania administracyjnego zmierzające-
go do wydania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu realizacji in-
westycji. Konsultacje z lokalną społecznością przeprowadzała będzie 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska za kilka miesięcy.

Projekt zakłada dwa warianty 
przeprowadzenia trasy w rejonie Ząbek. 
Wariant zielony -wschodni i czerwony- 
zachodni o długości w granicach admini-
stracyjnych Ząbek odpowiednio 1,6 i 2,3 
km. Dla każdego z wariantów przebie-
gu trasy przewidziano dwie propozycje 
rozwiązania węzła „Ząbki”- powiązanie 
z drogą 634 zlokalizowane pomiędzy 
obecnym rondem z drogą 631, a linią ko-
lejową do Rembertowa lub z drogą wo-
jewódzką 631 (ul. Piłsudskiego i ul. Żoł-
nierska) na wysokości ul. Szwoleżerów. 

Na podstawie 
przeprowadzonych 
analiz dotyczą-
cych emisji hałasu, 
w żadnym warian-
tów nie następuje 
narażenie zabu-
dowy mieszkanio-
wej na ponadnor-
matywny hałas 
i w związku z tym  
ekranowanie trasy 
głównej nie będzie 
konieczne.

S A M O R Z Ą D

W

Dyskusja nad przebiegiem 
Wschodniej Obwodnicy Warszawy

dniu 13 lutego, w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach odbyło się spotkanie 
w sprawie: „Określenia przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy - przyszłej tra-

sy ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na drodze S-8 - węzeł „Zakręt” (bez węzła) 
na drodze nr 2.”
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Przebieg wschodni (zielony) - preferowany jest przez władze 
miasta ponieważ oddala trasę od zabudowy i minimalizuje negatyw-
ne oddziaływanie na zabudowę mieszkaniową i w mniejszym stopniu 
ingeruje w obszary leśne Ząbek. 

Jednocześnie zastępca burmistrza negatywnie ocenił przed-
stawioną przez projektantów propozycję powiązania nowej trasy 
z układem dróg wojewódzkich na wysokości ul.  Szwoleżerów, bo 
to wiązałoby się z obciążeniem tej ulicy dodatkowym ruchem tranzy-
towym w kierunku Warszawy, co wiązałoby się z dużą uciążliwością 
dla mieszkańców ulicy Szwoleżerów i tworzeniem się korków.

W ramach budowy trasy ekspresowej zostaną zlikwidowane 
dwa istniejące przejazdy kolejowe na linii kolejowej Ząbki-Zielonka tj. 
w ciągu drogi wojewódzkiej 631 i w ciągu ul. Kolejowej. Ulica Kolejo-

wa ma zostać przedłużona po północnej stronie torów i podłączona 
do drogi 631 w sposób bezkolizyjny.

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski

S A M O R Z Ą D

ul. Malczewskiego 6, Ząbki
Tel.: 881 200 928

Wysoka jakość usług, 
atrakcyjne ceny.

Aktualne promocje na: 
www.eldent-zabki.pl*

Serdecznie zapraszamy!
* - cennik wszystkich 

usług na stronie
  - możliwość zapisu na 

wizytę przez www

Gabinet Stomatologiczny 
Eldent

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 pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

Szanowni Państwo, 
Na obecnym rynku pracy rozwój zawodowy i podnosze-

nie własnych kwalifikacji staje się z roku na rok coraz waż-
niejsze. Wymogiem jest obsługa komputera na wysokim po-
ziomie oraz znajomość aspektów pracy biurowej, takich jak 
np.: optymalizacja kosztów biura czy zarządzanie czasem. 

Z myślą o pomocy w zwiększeniu Państwa kompetencji, 
przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatne szkolenia z podsta-
wowej i zaawansowanej obsługi komputera oraz kompeten-
cji biurowych w ramach projektu „Kompetentny pracownik 
biurowy”.

 Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+, zatrud-
nionych w przedsiębiorstwach na umowę o pracę lub pro-
wadzących działalność gospodarczą w województwie ma-
zowieckim.
Zapraszamy Państwa na 
szkolenia z zakresu:
- obsługi komputera: szkole-

nie z wybranego programu 
komputerowego (Word, 
Excel, Power Point) lub cer-
tyfikowane szkolenie z za-
kresu ECDL start (europej-
skie komputerowe prawo 
jazdy)

- podnoszące twarde kompe-
tencje biurowe: Zagadnie-
nia prawne w biurze, Kosz-
ty w biurze, PR w biurze

- podnoszące miękkie kom-

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

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

888-424-715

Bezpłatne szkolenia w zasięgu ręki
petencje biurowe: Zarządzanie stresem, Zarządzanie cza-
sem, Autoprezentacja

Ile to kosztuje? 
Koszty szkoleń pokrywane są z funduszy unijnych oraz 

z budżetu państwa, więc uczestnik korzysta ze szkoleń bez-
płatnie.
Gdzie? 

Wszystkie szkolenia będą odbywały się w Warszawie 
w dobrze skomunikowanych lokalizacjach w centrum miasta.
Informacje?

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat 
projektu proszę wysłać maila na adres: biuro@meritum-c.
com.pl, lub zadzwonić:  608302988,604532320, 604557858  
www.projekt-meritum-c.com.pl 

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki

ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

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

Firma sprzątająca
Edyta Machaczka

- mycie okien
- sprzątanie domów i 

mieszkań
- pranie tapicerki
- pielęgnacja terenów 

zielonych
tel. 791 476 777

email: 
edomedytamachaczka@gazeta.pl
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Otwarto świetlicę dla dzieci
sobotę, 9 lutego br. o godzinie 16, odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy „Enedue” znajdującej 
się przy ulicy Ks. I. Skorupki 37a w Ząbkach. Wszyscy mali i duzi mieszkańcy naszego miastecz-

ka z niecierpliwością czekali na ten moment, ponieważ jest to miejsce, jakiego brakuje na mapie Ząbek. 
Świetlica ma pełnić rolę edukacyj-

no-wychowawczą, która realizowana 
będzie przez doświadczonych nauczy-
cieli, nad którymi opiekę merytoryczną 
sprawować będzie mgr Beata Krajew-
ska. Świetlica ma być także miejscem 

zabaw dzieci w wieku wczesnoszkol-
nym. Placówka jest specjalnie przy-
stosowana do pełnienia tych właśnie 
funkcji.  Oprócz dużej sali zabaw, wy-
posażonej w sprzęt multimedialny i sali 
gimnastycznej, znajduje się tu także 
mniejsza przestrzeń przeznaczona do 
odrabiania lekcji oraz pokój do indy-

widualnych zajęć z reedukatorem czy 
logopedą. Przestrzeń jest świeżo wyre-
montowana, a zaplecze sanitarne do-
stosowane jest do najmłodszych.

W uroczystości otwarcia udział 
wzięło wielu zaproszonych gości. Część 

oficjalna rozpoczęła 
się krótkim przemó-
wieniem właścicie-
li placówki. Słowa 
uznania za pomysł 
i pełne zaangażo-
wanie wyraziła tak-
że sekretarz Miasta 
Ząbki Patrycja Żoł-
nierzak. Następnie 
obiekt został po-
święcony przez ks. 
proboszcza Edwar-
da Kowarę z Pa-
rafii Świętej Trójcy 
w Ząbkach. Punk-
tem kulminacyjnym 
otwarcia było prze-
cięcie wstęgi. Po 
części oficjalnej ze-

brani goście mogli podziwiać pokaz tań-
ca towarzyskiego, a następnie wszyscy 
zostali zaproszeni na poczęstunek.

Jak wiadomo najważniejszymi go-
śćmi tego popołudnia były dzieci, dla 
których Świetlica „Enedue” przygotowa-
ła dyskotekę karnawałową, poprowa-
dzoną przez animatorkę. Nasi milusiń-

scy przez cały wieczór mogli brać udział 
w licznych grach, zabawach, konkur-
sach oraz tańcach. Ponadto, przygoto-
wany dla nich specjalnie na tę okazję, 
pokój zabaw zapraszał do skorzystania 
z nadmuchiwanej trampoliny czy base-
nu z piłeczkami. Zmęczone pociechy 
mogły się posilić w sali, gdzie czekały 
na nich ich ulubione przysmaki i napoje. 
Wszystkiemu przyglądali się ich rodzi-
ce, którzy, niejednokrotnie i z nieukry-
waną radością włączali się do wspól-
nych pląsów. 

Punktem kulminacyjnym balu 
karnawałowego był wybuchający ba-
lon, pełen konfetti oraz kolorowych 
baloników,  po którym nadszedł czas 
pożegnań, wręczenia dyplomów i upo-
minków każdemu z uczestników dysko-
teki. Żal było wychodzić z tak urocze-
go i wesołego miejsca, jednak pocie-
szeniem może być informacja, że od 
tego niezwykłego wydarzenia Świetlica 
„Enedue” na dobre otwiera swoje drzwi, 
zapraszając wszystkich najmłodszych 
do codziennego korzystania ze swojej 
szerokiej oferty.

Jeszcze raz, dziękując wszystkim 
przybyłym, przypominamy ten przyja-
zny dzieciom adres, który warto zapa-
miętać: edukacyjna świetlica dla dzieci 
„Enedue” ul. Ks. I. Skorupki 37a w Ząb-
kach. Po więcej informacji zapraszamy 
na stronę internetową www.enedue.pl.

W

Nowa przychodnia w Ząbkach
niedawna funkcjonuje w Ząbkach nowa przychodnia lekarska, zlokalizowana w dynamicznie 
rozwijającej się południowej części miasta, a dokładnie przy ul. Krasickiego 14 lok.2. 

Wcześniej nastąpiło uroczyste otwarcie przychod-
ni, w którym udział wzięli, oprócz kierownictwa i personelu 

przychodni, przedsta-
wiciele władz miejskich 
w osobach: burmistrza 
Roberta Perkowskiego, 
jego zastępcy Artura 
Murawskiego oraz wice-
przewodniczącego Rady 
Miasta Tomasza Kalaty. 
Honorowym gościem był 
także ks. proboszcz Syl-
wester Ciesielski, który 
dokonał poświęcenia 
obiektu. Po czym nastą-
piło uroczyste przecięcie 

wstęgi, a chwilę później wzniesiono toast lampką szampa-
na. Nie obyło się bez okolicznościowego tortu, dla dzieci zaś 
przygotowano mnóstwo cukierków oraz kształtne balony. Go-

ście i pacjenci mogli zwiedzić przychodnię oraz zrobić sobie 
badania (ekg, poziom cukru i ciśnienia).

To bardzo dobra informacja dla mieszkańców Ząbek. 
Dzięki  Centrum Medycznemu LeczyMed oferta medyczna  
oraz dostępność do usług znacznie się poprawią. Można 
będzie korzystać z 
porad specjalistów 
bez zbędnego cze-
kania w kolejkach. 
Centrum Medycz-
ne jest otwarte co-
dziennie w godz. 
7.30 –19.30. Wizyty 
u internisty i pediatry 
realizowane są nie-
mal od ręki, w dniu 
zgłoszenia. Szcze-
góły na stronie:www.
leczymed.pl

Od
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Tydzień pomocy 
osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem 
(25.02.  -  02.03.2013)

Organizatorami  akcji  są  Prokuratura  Generalna  i  Minister-
stwo  Sprawiedliwości.

Na stronach  internetowych: MS.gov.pl, www.pokrzywdzeni.
gov.pl, LEX.pl/pokrzywdzeni można  znaleźć  informacje  o  pra-
wach  osób  pokrzywdzonych  przestępstwem,  bazę  danych  
o  instytucjach  i  organizacjach  pozarządowych  udzielających  
wsparcia  psychologicznego  i  prawnego  ofiarom  przestępstw.   
Przygotowano  także  IFORMATOR  dla  POKRZYWDZONEGO,  
w  którym  zapisano  uprawnienia,  jakie  przysługują  pokrzywdzo-
nemu  w  trakcie  procesu  karnego  w  każdym z  jego  etapów,  
czyli  przed  policją, prokuratorem  czy  sądem.  Do  pobrania  są  
wzory  pism  procesowych.

W  Ząbkach,  w  Punkcie  
Konsultacyjnym Komisji  Rozwią-
zywania  Problemów  Alkoholo-
wych   przy  ul.  3  Maja  14/16  co  
miesiąc  dyżurują  prawnik  i  psy-
cholog,  specjaliści  udzielający  
bezpłatnej    pomocy  osobom  
doświadczającym  przemocy  
oraz  pokrzywdzonym  przestęp-
stwem  innego  rodzaju.  Najbliż-
szy  dyżur  psychologa  odbędzie  
się  w  dniu  25.02.2013.  Zapi-
sy  w  środy  i czwartki  w  godz. 
16.00 -  18.00  pod  nr  tel.  22/ 
781 63 61. 

Przewodnicząca  KRPA  -  
E.  Strząska

S A M O R Z Ą D

Będziemy pomagać  
rodzinom wielodzietnym w Ząbkach
kilku lat w Polsce daje się zaobserwować pewną tendencję samorządów, szczególnie 
tych na szczeblach gminnych i powiatowych, do udzielania pomocy materialnej w formie 

zniżek i rozmaitych ulg dla rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i powiatu.
Władze samorządowe wprowadzają 

w życie różnorakie uchwały troszcząc się o ta-
kie rodziny pod warunkiem, że są one zamel-
dowane bądź zameldują się w miejscu, gdzie 
mieszkają. Według mnie jest to bardzo dobry 
pomysł, z którego, tak naprawdę, korzyści 
mogą czerpać obie strony: miasto oraz rodzi-
na wielodzietna jako świadczeniobiorca. Jakie 
korzyści dla miasta? Otóż dzięki takiej ofercie 
istnieje szansa na meldowanie się rodzin, któ-
re będą mogły skorzystać z pomocy. Wiado-
mo, że dla miasta jest to szalenie istotne.

A jak to wygląda w przypadku Ząbek? 
W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Powiatu 
Wołomińskiego podjęła uchwałę w sprawie 
wprowadzenia Programu Powiatowej Karty 
Rodziny TAKrodzina.pl, w której zawarto wy-
tyczne dla wdrożenia projektu, dzięki któremu 
rodziny wielodzietne z terenu naszego powia-
tu będą mogły skorzystać z pakietu ulg. We 
wspomnianej wyżej uchwale możemy prze-
czytać, iż po przystąpieniu do tego programu 
np. przez nasze miasto Ząbki, pomoc finanso-
wa powiatu może być udzielona w wysokości 
40% kosztów realizacji zadania.

Co trzeba zrobić, aby przyłączyć się do 
tego powiatowego programu? Nie ma tu nic 
skomplikowanego. Najpierw Rada Miasta 
Ząbki musi wyrazić na to zgodę, a więc pod-
jąć uchwałę w sprawie przystąpienia do Po-
wiatowej Karty Rodziny TAKrodzina. Dalej, 
Miasto Ząbki musi złożyć wnioski: o dotacje 
wybranego zadania, które będzie finansowa-
ne w ramach omawianego programu, oraz 
o wystawienie Powiatowej Karty Rodziny wraz 
z imienną listą osób uprawnionych.

Dodam tylko, iż chodzi tu o rodziny skła-
dające się z rodziców lub jednego rodzica, wy-
chowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 
18 roku życia lub do ukończenia 25 roku ży-
cia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy 
się w szkołach, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty lub przepisach o szkolnic-
twie wyższym. Rodzina wielodzietna jest za-
mieszkała na terenie Miasta Ząbki i zameldo-
wana pod wspólnym adresem na pobyt stały 
lub czasowy powyżej 3 miesięcy.

Jako radny i członek Komisji Społecznej 
przy Radzie Miasta Ząbki w styczniu br. wysto-
sowałem interpelację do Burmistrza. Zapyta-

łem m.in. o proponowa-
ne ulgi dla ząbkowskich 
rodzin wielodzietnych 
oraz o termin przedsta-
wienia projektu stosownej uchwały Radzie 
Miasta. W odpowiedzi dowiedziałem się, że 
taki projekt zostanie nam przedstawiony na 
przełomie lutego i marca br., gdyż wnioski 
o udzielenie dotacji na 2013 r. trzeba złożyć 
do Powiatu Wołomińskiego w terminie do dnia 
31 marca 2013 r. Natomiast proponowane ulgi 
dla naszych rodzin wielodzietnych to: zniżka 
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszko-
lu i za wyżywienie, zniżka za wybrane zajęcia 
sportowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji i Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach. 
Dobre i to. W swojej interpelacji zapropono-
wałem dodatkowo o rozważenie dofinanso-
wania dzieciom z rodzin wielodzietnych, które 
uczęszczają do ząbkowskich placówek oświa-
towych, obiadów w szkołach. Zaproponuję to 
podczas sesji Rady Miasta. Decyzja będzie 
należała do radnych.

Tomasz Kalata
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ząbki

Od

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 usta-
wę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z póź-
niejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od  26.02.2013 
r. do 27.03.2013 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis 
inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmują-
cego nieruchomość położoną w Ząbkach, przy ul. Torfowej, ozna-
czoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 49/38, 
z obrębu 0023, 01-23 o pow. 0,0052 ha, objętą księgą wieczystą 
WA1W/00038876/8. Osoby, których interes prawny dotyczy usta-
leń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymie-
nionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryza-
cyjnej powołana Uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady Miasta Ząbki 
 z dnia 12.03.2012 r. - pok. 23 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia:  26.02.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

Uwaga!
Osoby oczekujące na przydział 

lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy: „w terminie do 31 marca każ-
dego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie 
Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamiesz-
kiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób wy-
kluczający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego 
wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal 
ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia po-
woduje skreślenie z listy.”

Komisja Mieszkaniowa

INFORMACJA
APTEKA

RÓG ANDERSA 

I KRASICKIEGO

DOJAZD OD

UL. GEN. MACZKA

A TAKŻE OD KOPERNIKA

PON-PIAT. 8.00-21.00

SOB. 9.00-16.00
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     II Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców 
z „Kanapą Forbesa” w tle

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele ząbkow-
skich przedsiębiorców, firm uczestniczących w akcji „Zniż-

ka za dowód”, prowadzonej od 2010 roku przez Ząbki, 
przedstawiciele pięciu najdynamiczniej rozwijających 
się firm w Ząbkach, a także osoby sprzyjające rodzimej 
przedsiębiorczości, wśród nich m.in. starosta wołomiński 
Piotr Uściński. Spotkanie poprowadził aktor Marek Wy-
socki.

Wchodzących, obok gospodarzy: burmistrza Rober-
ta Perkowskiego i jego zastępcy Artura Murawskiego, 
witała muzyka, przyćmione światła oraz herb miasta 
Ząbki, wyświetlony na ledowych ekranach, na scenie 
kanapa Forbesa.

W klimacie lat dwudziestych rozpoczęła się część 
artystyczna, podczas której utalentowana młodzież 

z sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, przedstawiła humo-
rystyczne scenki z życia kupieckiego, przygotowane pod 
kierunkiem Anny Kozioł.

Na scenie burmistrz Robert Perkowski wraz z zastęp-
cą Arturem Murawskim powitali nowe firmy w akcji „Zniżka 
za dowód”, które uhonorowano grawertonami z podzięko-
waniami za udział, a tym samym promowanie idei rozwoju 
Miasta Ząbki w 2012 roku.
Grawertony przyznano 16 firmom: 
- AUTO DOCTOR, – Wioletta Walęcka
- MAMMALIS - Mariusz Moniewski
- POMOC DROGOWA – Adam Młynarkiewicz
- HERBACIARNIA „SOWA” S.C.- Sylwia Zych
- WIĘCEJ NIŻ SPA - Iwona Pasternak
- MONO S.C.- Państwo Elżbieta Nowicka i Kazimierz 

Nowicki
- AGENT UBEZPIECZENIOWY- Artur Orłowski
- CENTRUM SERWISOWE WASH MASTER – Piotr 

Adamczuk

- BODZIO – Bogdan Reński
- KONSTRUKTOR – Agata Kowalik
- EKOWASCH MASTER - Mariusz Gidelski
- „FACHOWIEC”- RÓWNY I SYN S.C.- Hen-
ryk Równy i Michał Równy
- EMBRAM – Przemysław Kamiński
- BHP DLA BIZNESU Niepubliczna Placów-
ka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego – 
Marcin Krawczyk
- FLORMA – Malwina Micherdzińska
- FOTOGRAFIA – Radosław Drochliński

Następnie Kapituła w składzie: przewod-
niczący Rady Nadzorczej Firmy Agrotechnika 
S.A i jednocześnie przewodniczący Kapituły 
Zenon Daniłowski, prezes SK Banku Jan Baj-
no – wybitny mecenas nauki, kultury i sztuki 
oraz burmistrz Ząbek Robert Perkowski, wrę-
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czyła wyróżnienia „Ząbkowska Firma Roku 2012” - sta-
tuetki dla najdynamiczniej rozwijających się firm w naszym 
mieście, są to:

- Firma SEPTOMA Farmaceutyczno Chemiczna 
Spółdzielnia Pracy – statuetkę odebrała p. Elżbieta Pod-
bielska,

- Firma ART REKO Sp. zo.o.- statuetkę odebrał p. Wi-
told Zarzecki,

- Firma FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski 
Spółka Jawna – statuetkę odebrał właściciel,

- Firma EURO TRANS Szlubowski Kłopotowski 
Spółka Jawna- statuetkę odebrał p. Mirosław Szlubowski,

- Firma BETA-MED Sp. zo.o.- statuetkę odebrała 
p. Hanna Prywata.

Przewodniczący Kapituły Zenon Daniłowski pogratulo-
wał uhonorowanym firmom. W swojej wypowiedzi docenił 
rolę małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają 
ponad 60% zatrudnionych oraz wypracowują połowę PKB. 
Przewodniczący zwrócił również uwagę na relacje między 
systemem edukacyjnym a przedsiębiorczością. Jego zda-
niem edukacja na różnych szczeblach w większym stopniu 
powinna wpierać rozwój przedsiębiorczości. Chodzi też 
o dobre warunki i atmosferę, tak aby młodzież przejmowa-
ła tradycje związane z przedsiębiorczością.

Tego wieczoru na Kanapie Forbesa w Ząbkach za-
siedli Ivan Del Vechio – ambasador Republiki Chorwacji 
w Polsce oraz prof. Elżbieta Mączyńska – Ziemacka - 
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozma-
wiał z nimi zastępca redaktora naczelnego „Forbesa” Ja-

cek Pochłopień. Tematem 
rozmowy były perspektywy 
rozwoju sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce na tle Unii Eu-
ropejskiej na przykładzie 
Chorwacji”.

Ambasador podczas 
dyskusji nawiązał do wy-
powiedzi przewodniczące-
go kapituły Zenona Dani-
łowskiego, dot. rodzinnej 
przedsiębiorczości. Powie-

dział m.in, że w Chorwacji wiele już zrobiono w zakresie 
legislacyjnym, teraz jest potrzeba zrobienia kroku w kie-
runku dostosowania edukacji. Jako przykład podał model 
amerykański, gdzie nacisk położony jest na odkrycie i roz-
wijanie zdolności młodych ludzi.

Pani profesor odniosła się do słów ambasadora, który 
wspomniał m.in. o niezwykłych zdolnościach Polaków do 
przedsiębiorczości, która ukształtowała się również pod 
wpływem warunków ustroju gospodarczego, a szczególnie 
podczas ostatniej jego transformacji. Profesor Mączyńska 
szczegółowo odniosła się do poszczególnych aspektów 
mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości, m.in. takich 
jak: system prawa gospodarczego, podatkowego, biuro-
kracji, edukacji, otoczenia makroekonomicznego, wynika-
jącego głównie z faktu przynależności do Unii Europejskiej.   

Główną ideą tego spotkania była integracja środowi-
ska biznesowego Ząbek, w celu utworzenia się swoiste-
go lobby, które dzięki stworzeniu sieci lokalnych powiązań 
biznesowych małych firm, poprzez współpracę i promowa-
nie naszego miasta przyczyni się do rozwoju Ząbek oraz 
stworzenia korzystnego wizerunku zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz. Taka współpraca już obecnie przynosi po-
zytywne rezultaty w postaci włączania się firm w bieżące 
funkcjonowanie miasta na poziomie inwestycyjnym, kultu-
ralnym i sportowym. Dobrym przykładem jest to spotkanie, 
w którego zorganizowanie chętnie włączyły się ząbkow-
skie firmy.

Poczęstunek, na który udali się goście, po zakończe-
niu uroczystości był sponsorowany w całości przez ząb-
kowskich przedsiębiorców: palarnię kawy Apro – Trade Sp. 
z o.o, która ufundowała przepyszną kawę parzoną przez 
baristę, firmę „Orchidea” Agnieszka Gmitrzuk, która ufun-
dowała smakowite ciasta oraz restaurację „Na Skrajnej”, 
która przygotowała przepyszne bankietowe przekąski.

Kuluarowe rozmowy, z których wynikały plany współ-
pracy, między poznanymi podczas spotkania przedsiębior-
cami, wskazywały na potrzebę tego typu spotkań, co jest 
cenną wskazówką dla organizatorów na przyszłość.

   
Iwona Potęga

fot. Bogdan Śladowski

AUTOUSŁUGI
Blacharstwo
Lakiernictwo
Tadeusz Jeliński

Ząbki ul. Wilcza 11
Tel. (22) 781 71 92
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w procesie nauczania, inspiruje do działania, 
pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność, 
pozwala wyzwolić swoje emocje i daje sa-
tysfakcję a przy okazji jest świetną zabawą. 
Podczas pracy zespołowej oraz indywidual-
nej udowodniły, jak wielkie pokłady twórczych 
rozwiązań drzemią w nich samych - trzeba 
je tylko (z nich) umiejętnie wydobyć. Dzięki 
warsztatom dzieci mogły zmierzyć się z tech-
niką akryli na płótnie, a przy okazji poczuć się 
detektywami, w ecodesignie zamieniły się w 
konstruktorów i z odpadów stworzyły ekolo-
giczne meble, poznały co to jest perspekty-
wa a jednocześnie mogły w technice colla-
ge poczuć się aniołami. Zajęcia okazały się 

strzałem w dzie-
siątkę. Na prośbę 
rodziców warsz-
taty zostaną po-
wtórzone, tak 
by mogły w nich 
u c z e s t n i c z y ć  

również te dzieci,  dla 
których zabrakło miejsca 
podczas ferii. 

Tego rodzaju zajęcia, 
pozbawione schematów, 
pobudzające wyobraźnie, 

które  łączą sztu-
kę, edukację i roz-
wój będą odby-
wały się w każdą 
sobotę w Szkole 
Podstawowej Nr 3, 
przy ulicy Kościel-
nej 2  w Ząbkach. 

Pierwsze zajęcia odbędą się 9 marca 
o godzinie 10:00. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych, którzy chcą przeżyć 
niezapomnianą przygodę ze sztuką. 
Szczegółowe informacje na temat 
warsztatów dostępne są na stronie in-
ternetowej www.monailisa.pl

racownia plastycz-
na Mona&Lisa po-

wstała z pasji i miłości do 
sztuki. Jej głównym celem 
jest propagowanie plastyki 
wśród dzieci na terenie Zą-
bek. Chciałyśmy jako rodzi-
ce i nauczyciele podzielić 
się swoimi umiejętnościami 
i doświadczeniem. Czas 
ferii okazał się odpowied-

nim momentem, by 
wprowadzić dzieci 
ząbkowskie w świat 
sztuki, widziany 
naszymi ocza-
mi. Inspirację do 
przeprowadzenia 
warsztatów znala-
złyśmy w twórczo-
ści  renesansowego 
artysty, architekta, 

konstruktora, wynalazcy 
-Leonarda da Vinci. 

Pod hasłem: 
„W kręgu Leonarda” 
powstał cykl zajęć pla-
stycznych o zróżnico-
wanej tematyce m.in.: 
„Tajemniczy uśmiech 
Mona Lisy –rozwiąza-
nie zagadki”, „Ecode-
sign według Leonarda”,  
„Połamana perspektywa 

czyli 3D dla wtajemniczonych aniołów”. Warsztaty zostały 
objęte patronatem burmistrza miasta Ząbki Roberta Per-
kowskiego, który sfinansował zakup niezbędnych mate-
riałów plastycznych. Dziękujemy również p. Tomaszowi 
Łukawskiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 za 
wsparcie i pomoc w organizacji warsztatów. Dzieci z wiel-
kim zaangażowaniem wzięły udział w zajęciach. Pokaza-
ły jednocześnie, że sztuka jest nieodzownym elementem 

E D U K A C J A

Inspirująca moc sztuki
P
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Inauguracja programu „Czytające Szkoły” 
wtorek, 19 lutego, w Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach odbyło się 
uroczyste spotkanie realizowane w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

I

We

E D U K A C J A

Ząbkowska młodzież najlepsza w powiecie
miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach w powiatowym wieloboju łyżwiarskim dziewcząt 
i chłopców

Uroczystość  została  zorganizowana z inicjatywy 
wychowawców: Agaty Pyzel - Bąk, Iwony Lipka-Rybiń-

skiej oraz Iwony Sudoł. Tego dnia 
sala gimnastyczna szkoły zamieniła 
się      w „Magiczny Zakątek Misia 
Uszatka”. Uczniowie pieczołowicie  
przygotowali dekoracje sali – wyle-
piając i malując sylwetkę ulubieńca 
najmłodszych, Misia Uszatka. 

Na zaproszenie dyrektora 
szkoły Tomasza Łukawskiego na 
uroczystość przybył burmistrz Ro-
bert Perkowski. 

Dzieci już przy wejściu zostały 
ciepło przywitane przez honorowego 
gościa. Pan Burmistrz otrzymał od 
uczniów zaczarowany klucz, którym 
uroczyście otworzył program „Czy-

tające Szkoły”. Uczestnicy spotkania wspólnie odśpiewali 
kołysankę Misia Uszatka.

Najmłodsi z wielkim zaciekawieniem i uwagą słuchali 
opowiadań o Misiu Uszatku, które odczytał dla nich nasz 
honorowy gość.

Barwne i ciepłe czytanie przygód ulubionego bohate-
ra -  przyjaciela wszystkich dzieci i dorosłych, przeniosło 

wszystkich uczestników spotkania w bajkowy 
świat.  

Wydarzenie zakończył słodki poczęstu-
nek oraz wręczenie Panu Burmistrzowi pa-
miątki –  Misia Uszatka.

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” 
oficjalnie zawitała do Filii Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 im. Małego Powstańca, uświadamia-
jąc wszystkim, jak ważnym elementem na-
szej kultury jest wychowanie przez czytanie. 

A. Pyzel – Bąk 
I. Lipka – Rybińska 

I. Sudoł 

W dniach 14 i 15 lutego,  w Wo-
łominie odbyły się powiatowe zawody 
dziewcząt –„ Błękitna Sztafeta” i chłop-
ców – „Złoty Krążek”. W zawodach 
wzięło udział 5 drużyn z powiatu wo-
łomińskiego.

Każda z drużyn startowała w czte-
rech konkurencjach. 

Konkurencje dla dziewcząt to: jaz-
da przodem (po prostej),  jazda tyłem, 
jazda slalomem, jazda w ósemkę.

Konkurencje dla chłopców to: jaz-
da przodem z prowadzeniem krążka, 
jazda tyłem z kijem hokejowym, jazda 

slalomem z prowadzeniem krążka, 
strzelanie krążkiem do bramki.

Drużyny dziewcząt i chłopców 
„Ząbkowskiej Dwójki” zajęły pierwsze 
miejsca w tym wieloboju. Sukces ten 
oczywiście zawdzięczamy między in-
nymi temu, że mogliśmy korzystać 
z lodowiska przy SP 2, aby przygoto-
wać się do startu w tych zawodach. 
Pierwszy raz wzięliśmy udział w za-
wodach łyżwiarskich i pokonaliśmy 
wszystkie drużyny. Teraz czekamy na 
udział w zawodach międzypowiato-
wych, które odbędą się w Warszawie.

Dziękujemy burmistrzom miasta 
Ząbki za „ Białego Orlika” i dyrektor SP 
2 Irenie Małyszczuk za lokalizację tego 
obiektu przy naszej szkole.

Skład drużyny dziewcząt kl. V: 
Magdalena Meljon, Julia Lipińska, Ju-
lia Mikulska, Julia Żelazowska, Julia 
Soszyńska, Patrycja Pietrak, opiekun 
A. Jarosińska

Skład drużyny chłopców: Hubert 
Stala, Bartłomiej Krupiński, Jakub Ko-
peć, Maciej Błaszkiewicz, Damian Du-
dicz, Paweł Malski, opiekun D. Redman.

Agnieszka Jarosińska
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Witaminki, witaminki…
lutego br. grupa teatralna z SP1 zaprezen-
towała sztukę „Dbajmy o zdrowie”.

Występ połączony był z warsztatami nt. zdrowego od-
żywiania. Pielęgniarka p. Bożena Skarżyska opowiedziała 

nam o tym, co jeść, aby być zdrowym. Dowiedzieliśmy się, 
że warzywa można podzielić według kolorów, a każda gru-
pa zawiera w sobie inne zestawy witamin. Nikt nie przy-
puszczał, że papryka ma tyle witaminy C co dwie cytryny.

Na przedstawienie zaprosiliśmy również wicedyrek-
tor p. Małgorzatę Marzec, która – mamy nadzieję – bawiła 
się tak wyśmienicie jak my.

Pod koniec na wszystkich czekała witaminowa nie-
spodzianka – owocowe koreczki.

W przedstawieniu udział wzięli: Mateusz Leśniak jako 
lekarz, Kinga Krasnodębska jako pielęgniarka, Julita Tysz-

ka, Julka Suchodolska, Kacper Tyszka, Kasia Nerkowska 
jako dzieci oraz Teatr Witamina (Katarzyna Skrzypczak, 
Szymon Jeżewski i debiutujący na scenie Kacper Opa-
lach).

Opiekunki koła:
Katarzyna Dzięcioł 

Marta Taras-Dziuba

Ognisko Muzyczne 
w Ząbkach i nowości 
w Orkiestrze Dętej

miany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Tak najogólniej 
można opisać wszystkie ostatnio przeprowadzone 

działania, jakie miały miejsce w strukturach organizacyj-
nych Orkiestry Dętej w Ząbkach. Jesteśmy przekonani, że 
są to zmiany na lepsze.

Przypomnijmy,  że inicjatorem założenia orkiestry w Ząbkach jest 
p. Tomasz Łukawski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Po-
wstańca w Ząbkach, gdzie zespół ma swoją siedzibę. Początki obsady 
personalnej i praca informacyjna to pełen poświęcenia akt pracy p. Jo-
lanty Grzebalskiej. Jako członek zarządu Stowarzyszenia „Mostek” - 
sprawującego formalną pieczę nad orkiestrą - została delegowana na 
opiekuna dzieła, które z takim zapałem budowała od podstaw.

Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Wojciech Szaliński, po 
którego nieoczekiwanej śmierci kierownictwo objął Sławomir Łagocki, 
jeden z jej wcześniejszych  instruktorów. Do tej pory orkiestra zaprezen-
towała się już w kilku koncertach.

Z początkiem 2013 roku władze stowarzyszenia w porozumieniu 
z władzami miasta i dyrekcją szkoły podjęły szereg decyzji mających na 
celu usprawnienie działalności zespołu oraz jej pełniejszy rozwój.

Przede wszystkim zadbano, by młodzi adepci sztuki muzycz-
nej rozpoczynający naukę gry na instrumencie otrzymali nie tylko po-
trzebne umiejętności techniczne z rąk doświadczonych muzyków, ale 
również uzyskali możliwie jak najlepszą wiedzę muzyczną. W tym celu 
utworzono w Ząbkach Ognisko Muzyczne przy Szkole Podstawowej nr 
3, w którym będą się mogli kształcić wszyscy chcący rozpocząć swoją 
muzyczną przygodę. Jego dyrektorem mianowano p. Piotra Banię – 
absolwenta Szkoły Organistowskiej w Tarnowie, organistę parafii p.w. 
Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach.

Nawiązano również współpracę z wykwalifikowanymi instrukto-
rami, nauczycielami gry na instrumentach. Są nimi m.in. absolwenci 
polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, muzycy na stałe związa-
ni z Orkiestrą Koncertową Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego, a prywatnie mieszkańcy Ząbek.

To jednak nie koniec zmian. Na stanowisko kapelmistrza powo-
łano Barbarę Hijewską – absolwentkę dyrygentury na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, od lat związaną z orkie-
strami dętymi (początkowo jako instrumentalistka, później już jako ich 
dyrygent).

Mamy nadzieję, że nowa, młoda kadra instruktorska z kapelmi-
strzynią na czele, doświadczeni muzycy, ludzie pełni pasji chcący za-
rażać nią innych i tworzyć wielką sztukę tchną nowego ducha w na-
szą ząbkowską orkiestrę, przyczyniając się do jej rozkwitu, by stała się 
dumą miasta Ząbki.

Ich najbliższe plany to przede wszystkim nabór do ogniska i or-
kiestry oraz dalece zakrojona promocja obejmująca m.in. występy po-
kazowe w ząbkowskich szkołach, by poprzez obcowanie z muzyką, 
na żywo zachęcać do praktycznego muzykowania i własnego rozwoju 
osobistego- właśnie poprzez naukę gry na instrumencie. Udział w or-
kiestrze dętej to przede wszystkim dobra zabawa, ale także okazja do 
poznania nowych, ciekawych ludzi i zdobycia nowych umiejętności. 

Na pierwsze koncerty trzeba będzie trochę poczekać, gdyż naj-
bliższy planowany jest na przełom maja i czerwca. Mamy jednak na-
dzieję, że orkiestra zrobi niespodziankę mieszkańcom Ząbek i zapre-
zentuje się nieco wcześniej.

Nabór trwa – zgłosić się może każdy, nawet jeśli nie posiada wła-
snego instrumentu.

Chętni, niezależnie od wieku (młodzi i starsi), zainteresowani 
nauką gry na instrumencie wszelkie pytania, dotyczące zasad  na-
uki gry w Ognisku Muzycznych oraz współpracy z orkiestrą, mogą 
kierować na adres e-mail: ognisko@smostek.pl, bądź kontaktując 
się z dyrektorem Ogniska Piotrem Banią (tel. 518 718 688).

E D U K A C J A
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Victor Grand Prix Ząbek w Badmintonie o Puchar 
Burmistrza

łużej niż zwykle, z powodu ferii zimowych, trwała przerwa między turniejami.  Dopiero 16 lute-
go, po sześciu tygodniach przerwy przystąpiliśmy do gier. 

Tradycyjnie zaczęli najmłodsi. Gry były podszyte dużą 
dawka emocji, były łzy, sportowa złość, ale skończyło się dobrze. 

Pierwsze miejsce zajął długo nieobecny 
Artur Cholewski, który wyprzedził Kami-
lę Mil i Piotrka Małkowskiego. W klasy-
fikacji generalnej Kamila ma ogromną 
przewagę nad resztą stawki, drugi ze 
stratą 55 punktów jest Piotr Małkowski, 
a trzecie miejsce zajmują trzy osoby, 
w tym zwycięzca turnieju - Artur.

W kategorii dziewcząt, z klas 
4- 6 w dalszym ciągu mamy problem 
z frekwencją. Dzisiaj, pod nieobecność 
Agnieszki nie stawił się niestety nikt. 
Serdecznie zapraszamy dziewczęta z 
klas podstawowych na następny tur-
niej. Może nauczyciele wychowania 
fizycznego będą nagradzać grających 
szóstkami? Muszę chyba z nimi poroz-
mawiać…. U chłopców z frekwencją 

znacznie lepiej – zgłosiło się ich dwunastu. Finałowa czwórka 
była taka jak ostatnio, ale tym razem zwyciężył Mateusz Sadow-
ski przed Kubą Zdrojewskim i Andrzejem Niczyporukiem. W ge-
neralce Kuba ma 25 punktów przewagi nad Mateuszem, trzeci 
jest Grześ Kopania, który za plecami, o zaledwie 4 punkty, ma 
Andrzeja. Walka zapowiada się zatem ciekawie. 

Przed rozpoczęciem gier 
gimnazjalistów miało miejsce tra-
dycyjne losowanie rakiety bad-
mintonowej firmy Victor. Pani Mał-
gosia Piątkowska, która podjęła 
się odpowiedzialnej roli sierotki, 
wyciągnęła nazwisko Maksa Góry. 
To już trzecia rakieta, która zosta-
ła w Ząbkach (taki lokalny patrio-
tyzm). Gry w kategorii Gimnazjum 
toczyliśmy koedukacyjnie, ponie-
waż na starcie stanęły tylko dwie 
panie (właściwie to trzy, ale Kasia 
Wróblewska od jakiegoś czasu 
gra z chłopakami). Zatem w rywa-
lizacji dziewcząt wygrała Weronika 
Wojda i umocniła się na czele kla-
syfikacji generalnej, a druga była Ewelina Stec, która dzięki tym 
punktom, w generalce dzieli drugie miejsce z Izą Gierat.

W rywalizacji chłopców dawno tyle się nie działo. Mecze 
były ogromnie zacięte i emocjonujące. Ostatecznie zwyciężył 
Maks Góra przed Patrykiem Fijałkowskim i Kasią Wróblewską. 
W całym Grand Prix Maks ma już 35 punktów przewagi nad Ka-
sią, trzeci jest Damian Mil.

W grach podwójnych Kuba Zdrojewski z Mateuszem Sa-
dowskim nie dali szans przeciwnikom i pokonali Damiana Mil 
z Arturem Fabisiakiem i Ewelinę Stec z Kubą Paciorkiem. W ge-
neralnej nadal prowadzą Maks Góra i Paweł Kamiński. Mateusz 
i Kuba, razem z Kasia i Izą zajmują drugie miejsce.

O godz. 13 zaczęliśmy turniej dorosłych - do rywalizacji 
stanęło 5 pań, 17-stu amatorów (w tym jedna pani, która po-
stanowiła pograć z chłopakami)  i 10 bardziej zaawansowanych 
amatorów. 

U kobiet, które grały systemem „każdy z każdym” wygrała 
Asia Mądry przed Patrycją Molak i Karoliną Gardecką. W kla-
syfikacji generalnej prowadzi Asia Mądry, która ma 10 punktów 
przewagi nad Marleną Muras (grała z chłopakami) i 12 nad nie-
obecną Moniką Łepkowską. 

U amatorów się działo: trzysetowe pojedynki, emocje, na-
wet interwencja sę-
dziego głównego(!). 
Słowa nie oddadzą 
tego, co panowie wy-
prawiali na kortach. 
A na deser morder-
czy i szalenie cieka-
wy finał pomiędzy 
Irkiem Wróblewskim 
i Tomkiem Łepkow-
skim. Po trzysetowej 
walce wygrał Irek. 
Trzecie miejsce zajął 
lider Darek Gierat. Darek utrzymał prowadzenie, ale drugi To-
mek, a trzeci Irek ruszyli w pogoń za liderem. 

U bardziej zaawansowanych dla odmiany wygrał Jacek 
Sadrzak przed Dawidem Maronem i Marcinem Krawczykiem. 
Jacek prowadzi w Grand Prix, drugi jest jedyny w stawce ząbko-
wianin Dawid Maron, a trzeci Łukasz Orzęcki, który w pierwszym 
pojedynku skręcił nogę i czeka go parę tygodni przerwy.

Tradycyjnie zakończyliśmy turniejem gier podwójnych, 
rozgrywanym systemem „do dwóch porażek”. Liderzy Bogdan 
Kitliński i Artur Tomczak wygrali wszystko i umocnili się na pierw-
szym miejscu w generalce. Drugie miejsce zajęli Dawid Maron 
i Max Jachna, a trzecie grający po raz pierwszy ze sobą Andrzej 

Rostek i Jarek Hałatkiewicz. Dawid z Maxem zajmują w całości 
cyklu drugie miejsce, a na trzecie wskoczyli Darek Gierat i Irek 
Wróblewski.

Za tydzień zaprzyjaźniony turniej w Zielonce, a trzeciego 
marca - dzień po naszym – turniej dla dzieci  w Wesołej. 

Następny turniej  w Ząbkach - 02 marca 2013 
Przypominam jeszcze raz o działającej sekcji badminto-

na w Ząbkach. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we 
wtorek w godzinach 18-19.30 i w czwartek w godzinach 18.30-
20.00.  Nowy trener - nowa jakość – zapraszamy.

Do zobaczenia za miesiąc!
Marek Krawczyk

D
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Zima z Karate Kyokushin
odczas ferii zimowych grupa młodych karateków z Ząbek wzięła udział w zimowym obozie 
sportowo - kondycyjnym w uzdrowiskowej miejscowości Wysowa Zdrój. Obok starszych za-

wodników Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN w obozie uczestniczyła grupa najmłodszych wojowni-
ków począwszy od 5 roku życia. Ogromnie cieszy fakt, iż wszyscy uczestnicy sprostali wysokim wy-
maganiom treningowym, jakie postawili trenerzy po sukcesach ubiegłego roku – 4 krążki Mistrzostw 
Polski i 172 medale z turniejów ogólnopolskich.

Podczas obozu nie było czasu na nudę, co mogą 
potwierdzić jego zadowoleni uczestnicy! Już pierwsze-
go dnia po pysznym śniadaniu, karatecy wyruszyli, by 
zwiedzić okolicę i zaczerpnąć świeżego, górskiego po-

wietrza. Każdy kolejny dzień rozpoczynał się od poran-
nego rozruchu, później śniadania i mocy niezapomnia-
nych wrażeń. Wspaniała słoneczna pogoda i ogrom-
ne ilości śniegu, jakie spotkały karateków, doskonale 
sprzyjały treningom w terenie. Wytężonym treningom 
towarzyszyły liczne zabawy integracyjne, projekcje fil-
mów instruktarzowych oraz rozmowy z trenerami na 
temat specjalistycznego przygotowania do zawodów. 
Ważnym elementem było kształtowanie charakteru 
podczas częstych przepraw przez zaspy śnieżnego 
puchu. Najmłodsi 5-letni karatecy wzięli udział w jeź-
dzie konnej, niezapomnianych zjazdach saneczko-
wych i narciarskich 
oraz w geotermal-
nych kąpielach w ba-
senie. 

Wyczerpujące 
treningi miały na celu 
zbudowanie formy 
zawodników star-
tujących w najważ-
niejszych imprezach 
tego roku: Mistrzo-
stwa Świata w kate-
goriach wagowych, 
Mistrzostwa Europy 
Open oraz Mistrzo-
stwa Polski. Także 
w nadchodzącym se-
zonie najmłodsi za-
wodnicy Klubu Spor-

tów Walki KYOKUSHIN spróbują obronić ubiegłorocz-
ną liczbę 12 medali Mistrzostw Mazowsza.

Więcej informacji i zdjęcia z obozu zimowego ka-
rateków na www.kswkyokushin.pl

Karatecy kontynuują treningi po feriach we-
dług dotychczasowego grafiku:

ZĄBKI – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Piłsudskie-
go 35
• poniedziałki, środy – grupa początkująca – dzieci 

od lat 4 – 16.45 – 17.45

ZĄBKI –  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
ul. Słowackiego 21
• poniedziałki, środy – grupa zaawansowana – 18.00 

– 19.00

P
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu dotyczącym pierwszego 
przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działki: nr 2/45 
i nr 2/47 z obrębu 0038, 03-14 o łącznej 

pow. 1 037 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Kwiatowej 
róg ul. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą 

Nr WA1W/00032062/7.

Przetarg odbędzie się dnia 18.03.2013 r. (poniedziałek) o godz. 1100
 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 728 285 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 73 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
15.03.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnict-
wa 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków 
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznacz-
onym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum 
Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobu-
sowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 do 748 
w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

  Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
 o ogłoszeniu drugich przetargów 

ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości lokalowych 

znajdujących się w budynku 
przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.

1. Lokal użytkowy nr 70, o powierzchni użytkowej 142,30 m2, ob-
jęty księgą wieczystą nr WA1W/00065523/7 oraz lokal użytkowy 
nr 71, o powierzchni użytkowej 42,40m2, objęty księgą wieczystą 
nr WA1W/00065524/4. W/w lokale stanowią funkcjonalną całość gospo-
darczą.
Cena wywoławcza  – 1 291 500 zł brutto.
Wadium – 105 000 zł; termin wpłaty wadium – 20.03.2013r.
Data i godzina przetargu – 22.03.2013r., godz. 12.00.

2. Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 71,90m2, objęty 
księgą wieczystą nr  WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza  – 542 430 zł brutto.
Wadium – 44 100 zł; termin wpłaty wadium – 20.03.2013r.
Data i godzina przetargu – 22.03.2013r., godz. 13.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium na konto 
Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wo-
łominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (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 Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 
10, tel. (22) 51-09-744/746.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu

dotyczącym drugiego przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż części 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 
o powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej 

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.
Przetarg odbędzie się dnia 18.03.2013 r. (poniedziałek) o godz. 1200

 
w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 603 552 zł 
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 200 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
15.03.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa 
61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy 
mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: 
południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM 
Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o  warunkach przetargu 
dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl ( w zakładce Przetargi ) oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie 
Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 748 
w godzinach pracy urzędu. Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski

TRWA KWALIFIKACJA 
WOJSKOWA

Urząd Miasta Ząbki informuje, że w oparciu o zarządzenie Wojewody 
Mazowieckiego Nr 33 z dnia 22 stycznia 2013 r. - kwalifikacja wojskowa 
mężczyzn urodzonych w roku 1994 i starszych na terenie Powiatu 
Wołomińskiego trwa w okresie od 25 lutego do 26 kwietnia 2013 r. 
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska 
w Wołominie. Jej siedzibą jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, 
ul. Prądzyńskiego 3 (parter budynku wejście od strony Urzędu Miasta), telefon 
22 787-43-01 lub 03 wew. 136, Komisja rozpoczyna pracę od godz. 9.00.
Termin stawiennictwa dla Miasta Ząbki został określony na dni 8-11 
kwietnia 2013 r. Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny 
zgłaszać się do rejestracji od 8.00, nie później niż do godziny 10.00.
DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY STAWIENNICTWIE
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, na potrzeby 
ewidencji wojskowej dostarcza:
−	 dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości 

wraz z potwierdzeniem zameldowania - potwierdzenie można uzyskać 
w urzędzie miasta,

−	 aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy),
−	 dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
−	 świadectwo ukończenia szkoły, 
−	 aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki (podpisane przez rektora, 

dziekana, dyrektora, wicedyrektora),
−	 prawo jazdy (o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada),
−	 dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji 

wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym 
w wezwaniu nie było możliwe,

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