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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.

W tym numerze 
Rozkład jazdy  

linii Zabki-1 oraz 
Ząbki-2

Ledwie rozpoczęła się wiosna, a już prace przy budowie I etapu basenu są dość 
zaawansowane. Został już wykonany olbrzymi wykop, na dnie którego została wy-
lana warstwa chudego betonu. Obecnie prowadzone są prace izolacyjne i zbrojar- 
skie, niezbędne w przygotowaniu głównej płyty fundamentowej. W części podziemnej 
obiektu będą znajdowały się pomieszczenia gospodarcze oraz miejsca parkingowe. 
Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie ul. ks. Skorupki.

red.

Z uwagi na błąd drukarski, 
w wyniku kórego zamiesz-
czone w poprzednim nu-
merze rozkłady jazdy były 
zapisane małą trudną do od-
czytania czcionką, drukarnia 
zobowiązała się do ponownej 
bezpłatnej publikacji harmono-
gramów jazdy wraz z mapą 
Ząbek. Za utrudnienia serde-
cznie przepraszamy

Po wykonaniu zbrojenia zostanie wylana płyta fundamentowa
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Ząbkach oraz
 Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
 zapraszają na

 VII turnieju tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2011/2012  pod 
patronatem Burmistrza Miasta Ząbki
Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach 
przy ul. Harcerskiej 9 w dniu 31.03.2012 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe (7-12 lat) - godz. 9.00 Gimnazja (13-15 lat) - 
godz. 10.00 Open (powyżej 16 lat) - godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie zapraszamy!!!

ZAPOWIEDZI

Pogodnych, radosnych i spokojnych
  Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
  spędzonych w rodzinnej atmosferze
oraz wiosennym nastroju wszystkim 

mieszkańcom i  
sympatykom Ząbek

        najlepsze życzenia 
składają

 

 Przewodniczący Rady       Burmistrz
 Miasta Ząbki                    Miasta Ząbki
Krzysztof  Bławdziewicz    Robert Perkowski

CHRYSTUS ZMARTWYCHWASTAŁ !
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
CAŁEJ RODZINIE RADIA MARYJA,

WSZYSTKIM KSIĘŻOM, SIOSTROM ZA-
KONNYM, ZESPOŁOM PARA- 

FIALNYM I SAMORZĄDOWYM ORAZ 
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM ZĄBEK 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO,
POGODY W SERCACH I RADOŚCI 

ZE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
ŻYCZY

Przewodnicząca K.P.R.M przy parafii Św. 
Trójcy w Ząbkach Danuta Filipiak-Kowalczyk 
wraz z mężem

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gimnazjum nr 1
zapraszają wszystkich chętnych do udziału w

VIII Turnieju Badmintona Amatorów z cyklu Grand 
Prix’2011/2012 pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki

Turniej odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2012 r. w hali sportowej 
Gimnazjum nr 1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9.

Godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii:
9.00 – klasy I – III i IV – VI Szkół Podstawowych (dziewczęta 
i chłopcy)
10.30 – gimnazja (dziewczęta i chłopcy)
12.00 – gry podwójne (szkoły podstawowe i gimnazja)
13.00 – kategoria open (kobiety i mężczyźni – dwa poziomy zaawan-

sowania)
14.30 – gry podwójne (kategoria open)
Wymagana jest zmiana obuwia i własne rakiety.
Zapisy – 20 minut przed rozpoczęciem danej kategorii.

Zapraszamy!!!
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, 
że od dnia 26 marca 2012 r. Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa Spółki będą zlokalizowane 
pod nowym adresem: ul. Piłsudskiego 2, 05-091 Ząbki (I piętro, nad bankiem PKO S.A.)
Z chwilą zmiany siedziby biura korespondencję prosimy kierować pod nowy adres.Nu-
mery telefonów jak również pozostałe dane rejestrowe Spółki nie ulegają zmianie. W razie 
wątpliwości prosimy o korzystanie ze strony www.bip.pgk.zabki.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           

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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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           

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

ZAPOWIEDZI

Niech radość Wielkanocy napełni nasze 
serca nadzieją i obfitością łask od Chrys-

tusa Zmartwychwstałego. 
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkano-
cnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Rradosnego, wiosennego nastroju, serde-
cznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego “Alleluja” 
życzą członkowie i sym-

patycy Platformy Obywa-
telskiej RP w Ząbkach.

Tomasz Kalata Przewodniczący Platformy  
Obywatelskiej RP w Ząbkach

Na nadchodzące Święta Wielkanocne pogody ducha 
opieki zmartwychwstałego Chrystusa i wytrwałości przy 

wypełnianiu misji zawodowych i społecznych, życzę 
naszym Księżom Proboszczom  Parafii Ząbkowskich: 

Księdzu Edwardowi Kowarze, Ks. Andrzejowi 
Kopczyńskiemu, Ks. Sylwestrowi Ciesielskiemu, i 

Dyrektorowi Drukarni Księży Palotynów Ojcu Józe-
fowi Nowakowi, oraz wszystkim Kapłanom i Siostrom 

Zakonnym. Życzenia te kieruję również do Władz 
Samorządowych naszego Miasta, Pracowników Urzędu, 

placówek oświatowych i wychowawczych oraz do 
wszystkich Mieszkańców Naszego Miasta i Powiatu. 

Ryszard Walczak Przewodniczący Komisji 
Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury 
i Sportu w Radzie Powiatu Wołomin, Prezes 
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
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Bezpłatna wymiana biletów ZTM KM
Pasażerów podróżujących pociągami Kolei Mazowiec-

kich czekają zmiany. Od 3 kwietnia przystanek kolejowy Ząbki 
zostanie „przeniesiony” do drugiej strefy biletowej, przy-
stankiem granicznym pierwszej strefy będzie stacja Warszawa 
Wileńska, a na odcinku Zagościniec – Warszawa Wileńska będą 
obowiązywały jedynie bilety ZTM ważne w pierwszej i dru-
giej strefie biletowej ZTM. Dzień 2 kwietnia będzie ostatnim 
dniem, w którym na odcinku Warszawa Wileńska – Ząbki będą 
obowiązywały bilety ważne tylko w pierwszej strefie. 

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy ZTM, a mias-
tem Ząbki pasażerowie, będą mogli zwrócić niewykorzystaną 
część aktywnego biletu długookresowego pierwszej strefy bez 
ponoszenia 20 % opłaty manipulacyjnej liczonej od wartości 
nominalnej biletu. Wymiany będzie można dokonać w specjal-
nym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, który zostanie urucho-
miony w Urzędzie Miasta Ząbki. Placówka będzie działała od 
2 do 6 kwietnia. Osoby, które odwiedzą POP otrzymają zwrot 
niewykorzystanego kontraktu i będą mogły „od ręki” kupić 
oraz zakodować na Warszawskiej Karcie Miejskiej odpowiedni 
bilet ważny w pierwszej i drugiej strefie biletowej.

Obecnie trwają rozmowy między miastem Ząbki, a ZTM 
mające na celu ustalanie szczegółów technicznych i organi-
zacyjnych niezbędnych do otwarcia punktu ZTMu w naszym 
mieście. O dokładnej lokalizacji i godzinach otwarcia punktu 
poinformujemy w terminie późniejszym.

Zmiana strefy biletowej na kolei następuje w związku z 
wejściem w życie uchwały Rady Miasta Stołecznego War-
szawy z dnia 23 lutego 2012r. nr XXXII/770/2012 zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia granic pierwszej strefy biletowej. 
Jest to skutek nowego porozumienia dotyczącego funkcjono-
wania  Wspólnego Biletu na linii wołomińskiej, wynegocjo-
wanego przez Starostę Powiatu Wołomińskiego, które zostało 
podpisane pod koniec lutego br.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że warunki 
podróżowania autobusami ZTM obsługującymi Ząbki tj. li-
niami 145, 190,199, 718, 738, 740, 805 pozostają bez zmian. 
Nadal rozpoczynając nimi podróż na przystanku w Ząbkach 
będzie można nimi dojechać do Warszawy na podstawie bi-
letów ważnych w pierwszej strefie ZTM.

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki 
informuje, iż został rozpoczęty kompleksowy przegląd stanu 
nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki. 
Ocenie zostaną poddane ulice utwardzone, jak i gruntowe. 
Zakładany termin zakończenia przeglądu do 30.03.2012r.

Po tym terminie ekipy naprawcze przystąpią do remontów 
dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg polegającego na:

- naprawach cząstkowych nawierzchni jezdni utwardzo-
nych poprzez likwidację wyrw i ubytków w jezdniach;

- naprawach dróg gruntowych poprzez ich wyrównanie i 
ewentualne zawałowanie.

Według zapewnień przedstawicieli referatu zauważalną 
poprawę stanu technicznego dróg gminnych mieszkańcy będą 
mogli odczuć już w pierwszej połowie kwietnia.

Zakończenie prac na wszystkich drogach planuje się na 
koniec kwietnia. Termin ten może ulec zmianie w przypadku 
niekorzystnych warunków pogodowych.

Przegląd i naprawa dróg gminnych

USŁUGI 
DEKARSKIE

-montaż połaci dachowych
-sprzedaż materiałów da-
chowych (dachówka, bla-
chodachówka, okna dachowe, 
orynnowanie)

Oferujemy fachowe 
wykonawstwo
Atrakcyjne ceny!
Tel. 606-657-501

„Zapraszamy do Wydziału Komunikacji wołomińskiego 
Starostwa po odbiór prawa jazdy; dowodu rejestracyjnego” - 
tej treści sms lub e-maila będą otrzymywać osoby czekające na 
wyrobienie dokumentów. Z początkiem kwietnia br. rusza to 
nowe udogodnienie, bezpłatne dla mieszkańców.

- Nie trzeba będzie już fatygować się do starostwa lub 
dzwonić z pytaniem czy dokumenty są do odebrania. Kiedy 
dokument będzie gotowy Wydział Komunikacji powiado-
mi drogą elektroniczną o możliwości jego odbioru – mówi 
Stanisław Szczepański, naczelnik wydziału.

Warunkiem skorzystania z tego udogodnienia będzie 
wyrażenie zgody poprzez wskazanie numeru telefonu 
komórkowego lub adresu e-mail w chwili składania wniosku 
np. o rejestrację pojazdu, o kartę pojazdu, wydanie wtórni-
ka dowodu rejestracyjnego bądź prawa jazdy. Usługa jest dla 
mieszkańców bezpłatna.

Starostwo wołomińskie wydaje rocznie około 30 tys. do-
wodów rejestracyjnych i praw jazdy.

  
Piotr Kaczorek

Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

SMS lub e-mailem o terminie 
odbioru prawa jazdy
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Pogotowie komputerowe 

Oferujemy profesjonalne usługi komputerowe! 
 Usuwamy szkodliwe programy: wirusy, trojany itp. 
 Konserwujemy i rozwiązujemy problemy związane z 

systemem WINDOWS oraz LINUX 
 Naprawiamy zepsute komputery 
 Zajmujemy się konfiguracją sieci komputerowych 

oraz podziałem INTERNETU na wiele komputerów 
 Odzyskujemy dane, utracone w przypadku awarii 

systemu WINDOWS 

tel. 883-147-633 
www.koscomp.pl 

 

DBAJ 
O SIEBIE 

Złóż 
tam,  gdzie 

mieszkasz PIT 
Pieniądze z TWOICH podatków pomagają gminie 
poprawić TWOJE otoczenie. Z TWOICH pieniędzy 
naprawiane są drogi, chodniki, kanalizacje, budowane 
szkoły, remontowane przychodnie… 
 
Rozlicz PIT za siebie!   Miasto Ząbki

UWAGA!!! 
Osoby niezameldowane w Naszym Mieście , które odprowadzą podatek dochodowy za 2011 rok, 

wskazując w deklaracji PIT jako miejsce zamieszkania miasto Ząbki już od 01 maja 2012 r. będą mogły 
wyrobić sobie kartę  mieszkańca uprawniającą ich do bezpłatnego korzystania z linii autobusowych 

Ząbki 1 i Ząbki 2.   

Na rozliczenie podatku 
dochodowego od osób fizy-
cznych mamy jeszcze tylko 
miesiąc. Wszystkie niezbędne 
formularze, a także instrukcje 
ułatwiające wypełnienie PIT-
ów dostępne są w Urzędzie 
Miasta. Wyłożone są na 
wyeksponowanym stoliku 
na pierwszym piętrze (na-
przeciwko pomieszczenia, 
gdzie wydawane są karty 
mieszkańca umożliwiające 
bezpłatny przejazd dar-
mobusem). Aby ułatwić 
mieszkańcom w popraw-
nym i szybkim rozliczeniu 
się Urząd zorganizował dwa 
całodzienne dyżury pra-
cownika Urzędu Skarbowego. 
Pierwszy z nich miał miejsce 
26 marca (w poniedziałek, 
kiedy urząd czynny jest do 
godz. 18). Następny będzie 
niemal za miesiąc – 23 kwiet-

nia. Oddając zeznanie do rąk 
urzędnika skarbowego mamy 
pewność, że wszystko zostało 
zrobione tak, jak należy. Przy 
tej okazji nie zameldowani 
mieszkańcy mają również 
możliwość złożenia formula-
rza aktualizacyjnego ZAP-3, 
w którym  podadzą ząbkowski 
adres zamieszkania. Dzięki 
temu zyska również nasze 
miasto. Większe wpływy do 
budżetu pozwolą na realizację 
większej liczby inwestycji 
liniowych (drogi, chodniki, 
wodociągi) oraz kubaturo- 
wych (przedszkola, szkoły 
itp.)

PIT-y na miejscu, dyżury pracowników US Wołomin

Najwyższy czas rozliczyć 
się z fiskusem

Sprzedam kawalerkę w 
Ząbkach

lokal po remoncie -  
160 000 zł

tel. 601 - 738- 222
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SPOŁECZEŃSTWO
W hołdzie Ofiarom Narodowej 
Tragedii pod Smoleńskiem  

W Siedlcach, samorządowcy wszystkich nurtów potrafili wznieś 
się ponad podziałami i u zbiegu nowo wybudowanej obwodnicy Sie-
dlec nadali nazwę ulic imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i im. 
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego zaś pobliskie rondo im. Ofiar 
Smoleńskich.

Większa część tych inwestycji była finansowana przy pomocy środków  
pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego. Aż mi żal serce 
ściskał kiedy wraz z p. premierem Jarosławem Kaczyńskim, p. generałową 
Ewą Błasik, o. paulinem z Jasnej Góry Eustachym Rakoczym i prezydentem 
Siedlec przecinałem biało-czerwoną wstęgę i uczestniczyłem przy 
poświęceniu nowo powstałych budowli imienia współczesnych mężów, 
którzy do końca służyli umiłowanej przez siebie Ojczyźnie. 

Warto podkreślić, że w Siedlcach nie było wieców sprzeciwu, bo 
zabrakło podżegaczy tak jak w Wołominie, którzy zapominają o swym ro-
dowodzie i wolą bardziej upamiętniać wrogich najeźdźców bolszewickich 
niż własnego prezydenta i ofiary narodowej tragedii pod Smoleńskiem.

Z przykrością muszę przyznać, że samorząd Wołomina nie stanął 
na wysokości zadania, dopuszczając do podstawowych błędów proce-
duralnych przy planowaniu lokalizacji pod pomnik Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego, na gruncie bez posiadania prawa własności i ten nie 
równomierny do potrzeb pomnika prowokacyjny wykop, a z tego nie 
współmierny głos krytyki i sprzeciwu na cały kraj. Dziwić może, że od przed-
stawicieli samorządowych wywodzących się z formacji, której założycielem 
był śp. Prezydent RP Lech Kaczyński od 11 sierpnia 2011 r. nie mogę 
uzyskać odpowiedzi na wniosek i kolejne 3 pisma ponaglające  w sprawie 
udostępnienia lokalizacji pod budowę pomnika polskiego Prezydenta.

 Dlatego przy podpowiedzi Andrzeja Zycha i starosty Piotra Uścińskiego 
rozpoczęliśmy starania o umiejscowienie pomnika Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego przy budynku Starostwa na obszarze Powiatu Wołomin. 
W tej sprawie złożyłem już stosowny wniosek w imieniu Stowarzyszenia 
„Społeczny Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Narodowej Tragedii pod 
Smoleńskiem”, którego zarząd stanowią: poseł RP Włodzimierz Bernacki 
(prezes), wiceprezes Zuzanna Kurtyka, Andrzej Melak i Ryszard Wal- 
czak. Do realizacji tej inicjatywy lokalnie powołałem grono organizatorów 
w składzie: przewodniczący - Ryszard Walczak, Andrzej Melak, Andrzej 
Zych, Piotr Uściński, poseł RP Jacek Sasin, poseł RP Mariusz Błaszczak, 
Konrad Rytel i inni. Wierzę głęboko, że samorząd naszego powiatu, w ra-
mach którego mam zaszczyt przewodniczyć komisji dziedzictwa naro-
dowego, edukacji, kultury i sportu przychyli się pozytywnie do naszej 

prośby. Tym bardziej, że honorowy patronat nad tym pomnikiem na moją 
prośbę objął  niestety już śp. ks. prałat płk Jan Sikora oraz najbliższa rodzina  
Prezydenta: mama Jadwiga Kaczyńska, premier Jarosław Kaczyński i córka 
Marta Kaczyńska.  

Rozpocząłem z Andrzejem Melakiem również starania w naszym 
Mieście Ząbki o upamiętnienie Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 
wszystkich pozostałych 95 ofiar Narodowej Tragedii pod Smoleńskiem, w 
tym mojego przyjaciela Stefana Melaka - prezesa Komitetu Katyńskiego, 
chrzczonego w naszej ząbkowskiej parafii Św. Trójcy.  

Nie wolno nam zapominać, że Prezydent RP śp. Lech Kaczyński zginął 
wraz ze swoją małżonką i innymi 94 osobistościami , lecąc oddać hołd w 
Katyniu przed mogiłami naszych rodaków ludobójczo pomordowanym 
przez sowieckie NKWD w 1940 roku. Niech właśnie pomnik będzie tym 
wyrazem naszej wdzięczności i oddania hołdu wszystkim ofiarom naro-
dowej tragedii pod Smoleńskiem.

Wstydem będzie niedoprowadzenie do upamiętnienia własnego 
Prezydenta ze środków społecznych w świetle wybudowanego i zaakcepto-
wanego pomnika oprawców bolszewickich w Ossowie, zrealizowanego przy 
udziale instytucji państwowych i samorządowych ze środków publicznych.

Pomnik najeźdźców bolszewickich godzi w honor poległych bohater-
skich naszych żołnierzy i w godność prawdziwych Polaków, dlatego od kilku 
tygodni wraz z przyjaciółmi przy pomocy środowiska prawniczego pro-
wadzimy działania sprawdzające zgodności z prawem przy wybudowaniu 
tego haniebnego pomnika. W tym celu złożyłem stosowne zapytania do 
starosty wołomińskiego Piotra Uścińskiego, który udzielił wyczerpujących 
odpowiedzi. Oczekuję na uzasadnienia do przedstawionych pytań ze strony 
władz Zielonki i burmistrza Wołomina. Po zgromadzeniu konkretnych in-
formacji i po uzyskaniu dowodów złożę stosowne wnioski do odpowied-
nich instytucji państwowych.

Ryszard Walczak Radny Powiatu Wołomin     
Przewodniczący Budowy Pomników Ofiar Narodowej  

Tragedii pod Smoleńskiem

W dniu 24 marca 2012 r. w Bazylice Katedralnej Świętych 
Michała Archanioła i Floriana Męczennika na Pradze Północ w 
Warszawie odprawiona została uroczysta Msza Św. z okazji 20 
rocznicy powołania przez Papieża Jana Pawła II bullą Totus Tu-
bus Poloniae Populus diecezji warszawsko-praskiej oraz jubileuszy 
święceń biskupich księży biskupów: Kazimierza Romaniuka i 
Stanisława Kędziory.

Mszy Św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu duchownych 
przewodniczył kard. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski. 
Swoją obecnością zaszczycili również: ks. arcybiskup Henryk 
Hoser, ks. biskup Marek Stolarczyk, proboszcz parafii Św. Trójcy 
w Ząbkach ks. Edward Kowara, marszałek województwa ma-
zowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, 
prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, sta-
rosta powiatu wołomińskiego Piotr Uściski oraz wielu innych 
przedstawicieli duchowieństwa a także administracji rządowej i 
samorządowej.

   Miasto Ząbki reprezentowane było przez wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Tomasza Kalatę, który złożył życzenia i wręczył kwiaty 
dostojnym jubilatom.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 1992 r. Jan Paweł II 
ogłosił bullę Totus Tubus Poloniae Populus i dokonał reorganizacji 
diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. Wśród trzynastu nowo 
utworzonych wówczas diecezji znalazła się także diecezja war-
szawsko-praska, wydzielona z terytorium archidiecezji warszaw-
skiej i diecezji płockiej. Biskupem nowej diecezji został mianowany 
bp Kazimierz Romaniuk, a jego biskupami pomocniczymi zostali: 
bp Zbigniew Kraszewski i bp Stanisław Kędziora. Diecezja należy 
do metropolii warszawskiej. Na katedrę został wyznaczony kościół 
pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika na Pradze, 
konkatedrą zaś została świątynia pw. Matki Bożej Zwycięskiej 
na Kamionku. Patronka tej świątyni została również ogłoszona 
Patronką nowej diecezji. Pod względem zajmowanego obszaru 
diecezja warszawsko-praska należy do jednej z najmniejszych w 
kraju. Obejmuje ona teren 3300 km2, stanowiących nieco ponad 
1% powierzchni kraju, zamieszkiwany przez prawie 1,2 miliona 
ludzi.

Tomasz Kalata

Dwudziesta rocznica erygowania 
Diecezji Warszawsko-Praskiej
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SPOŁECZEŃSTWO
W Ząbkach powstał Klub Mam

8 marca br. swoją działalność rozpoczął Klub Mam pod 
nazwą „Mamy Ząbki”. Jest to miejsce przyjazne kobietom, które 
spodziewają się lub mają małe dzieci – w wieku do 3-4 lat, które 
często spędzają całe dnie w domu, nie mając z kim porozmawiać 
czy nawet się pośmiać. 

Młode mamy koncentrują się na wychowaniu i dbaniu o małego 
człowieka. Niejednokrotnie w  tej codziennej gonitwie zapominają 
o sobie i własnych potrzebach. Przewijanie, gotowanie, karmienie, 
spacer, pranie, prasowanie, śledzenie nowinek z zakresu wycho-
wania, żywienia czy też zdrowia dziecka zajmuje im całe dnie. Po 
pewnym czasie okazuje się, że brak czasu na fryzjera, kosmetyczkę 
czy kawę z koleżanką. Jednym słowem dopada rutyna. Dlatego tak 
ważne jest miejsce, w którym można bez skrępowania powiedzieć 
o swoich uczuciach, bolączkach, ale także podzielić się radościami 
– nie tylko związanymi z dzieckiem. 

Klub Mamy Ząbki powstał z myślą o mamach i dla mam po to,  
aby podniósł się ich komfort życia. Przecież zadowolona mama to 
zadowolone dziecko. Do tej pory odbyły się trzy spotkania - war-
sztaty kosmetyczne, na których p. Magda Filaber opowiedziała o 
pielęgnowaniu skóry, spotkanie organizacyjne połączone z tre-
ningiem relaksacyjnym prowadzonym przez psycholog p. Monikę 
Zegar oraz pogadanka z p. Urszulą Wierzbicką – dietetykiem. 

Pani Ula opowiadała, w jaki sposób „przemycić” nielubiane a 
wartościowe składniki w potrawach. Szczególnie chodzi tu o wa-
rzywa, które można podać w kolorowych kanapkach o różnych 
kształtach, w mufinach i babeczkach, pod postacią sałatek. War-
to jest czasami pozwolić dzieciom nakryć do stołu, szczególnie 
w dzień odświętny. Dla maluchów to wielka frajda, kiedy mogą 
z rodziną zasiąść przy stole, który same nakryły (dzieci uczą 
się też przy okazji manier przy stole). Składanie serwetek to nie  
tylko zabieg podkreślający estetykę stołu, ale również kształtujący 
wyobraźnię i motorykę. Kontynuacją  zajęć „Sposób na niejad-
ka” będą zajęcia „Kreatywni w kuchni”, podczas których razem 
z dziećmi mamy przygotują magiczne „co nieco” oraz „ Savoir 
vivre dla maluszków” – spotkanie mające na celu przybliżenie 
właściwego zachowania przy stole. 

W najbliższym czasie z racji nadchodzących Świąt Wielkanoc-
nych, na kolejnym spotkaniu mamy wykonają ozdoby świąteczne. 
Już w kwietniu zaś zaczną odbywać się następne zajęcia tematy-
czne: Spotkanie z panią od brafittingu, warsztaty o emocjach, 
wizaż, kreowanie profesjonalnego wizerunku, osobista stylizacja, 
powrót mamy do pracy, psycholog dziecięcy, pediatra, ekologi-
czne rodzicielstwo, pedagog, zajęcia rozwojowe dla dzieci, ra-
townik medyczny, zajęcia chustowe    

Grupa wsparcia dla mam oraz szereg innych atrakcji mających 
na celu uatrakcyjnienie życia mamy przebywającej w domu. 

Bardzo ważnym aspektem macierzyństwa jest wychowanie. 
Dlatego tak istotne będą spotkania z psychologiem dziecięcym, 
który będzie pomagał zrozumieć dziecięcą psychikę, oswoić lęki, 
opowie o właściwościach rozwoju, o systemie wartości, ale także 
pokaże, jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami. 

Bardzo ważną ideą Klubu jest to, że zajęcia są bezpłatne, na 
spotkanie może przyjść każda mama, która ma na to ochotę.

- Entuzjazm, jaki budzi w ludziach, do których zwracamy się z 
propozycją współpracy jest porażający. Jeszcze nikt nie odmówił 
nam pomocy, mało tego, zaczynają się zgłaszać osoby, które chcą 
podzielić się z nami swoim doświadczeniem. Bardzo budujące 
jest to, że gdy mówimy o naszym pomyśle, otwierają się ludzkie 
serca a uśmiech gości na twarzach naszych rozmówców - mówi 
założycielka p. Magda.

-Odbyły się zaledwie trzy spotkania, a już mamy poparcie 

Urzędu Miasta. Bardzo miła i konstruktywna rozmowa z zastępcą 
burmistrza Arturem Murawskim zmotywowała nas do jeszcze 
bardziej wytężonej pracy i zaowocowała nowymi kontaktami. Pan 
Burmistrz podpowiedział nam kilka interesujących rozwiązań i 
podsunął ciekawe pomysły. Swoją pomoc w zorganizowaniu poga-
danek i spotkań zaoferowała dyrektor przedszkola „Leśny Zakątek” 
p. Beata Krajewska, a także p. Sławomir Skotnicki - dyrektor MOK-
u oraz Restauracja 77. Duże wsparcie otrzymałyśmy też od p.  
Piotra Strzałkowskiego z portalu Ząbki 24. Już ponad trzy tygodnie 
służy nam pomocą i radą, jak poruszać się wśród ząbkowskich or-
ganizacji. Znajomy grafik projektuje ulotki promujące nasz Klub, 
ktoś inny zaproponował kolorystykę odpowiednią do tego typu 
działalności  Niemniej jednak cały czas poszukujemy firm, osób 
i instytucji mogących wesprzeć nas poprzez pomoc w organizacji  
szkolenia, warsztatu, spotkania itp. W zamian oferujemy możliwość 
włączenia się do akcji aktywizacji i integracji ząbkowskich mam, 
wsparcia ciekawej inicjatywy oraz wdzięczność wielu mam - doda-
je p. Magda.

Mamy z dziećmi spotykają się w każdy czwartek o godz. 9.30 
w Ząbkach, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. 
Piłsudskiego 111 (naprzeciwko giełdy spożywczej).

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod nr 
tel: 515 849 125.
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„Europa w szkole – szkoła w Europie”
Ząbkowskie Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła 

II zorganizowało międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach 
europejskich. Wzięły w nim udział wszystkie ząbkowskie 
szkoły podstawowe i oczywiście Gimnazjum - organizator.  

Celem konkursu było przybliżenie uczniom tematyki 
związanej z Unią Europejską, procesem integracji europej-
skiej, wiedzy o państwach Unii, zaakcentowanie członkostwa 
Polski i jej miejsca w gronie krajów europejskich UE. Uczest-
nicy mieli do pokonania trzy etapy konkursowe.

Etap I to wykonanie przez klasę gazetki przedstawiającej 
wylosowaną krainę geograficzną Polski.

Etap II obejmował przygotowanie przez klasę prezentacji 
multimedialnej przedstawiającej wydarzenie historyczne w 
wylosowanym kraju europejskim.

Etap III, finałowy, odbył się w dniu 20 lutego w hali spor-
towej organizatora. Polegał na przedstawieniu tańca, piosen-
ki, stroju  narodowego, elementu tradycji, sławnej osoby lub 
tradycji kulinarnych z wylosowanego przez klasę kraju eu-
ropejskiego.

Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się: klasy 6e 
i 6s ze Szkoły Podstawowej nr 1, 6c i 6d ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, 6a i 6c ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz klasy 1a, 2b, 2c, 
3e i 3d z Gimnazjum.

Wszyscy uczestnicy byli znakomicie przygoto- 
wani. Podziwialiśmy wspaniałe tańce: wytwornego walca 
wiedeńskiego, radosny taniec Greka Zorby oraz frywolne-
go kankana z paryskich kabaretów. Była degustacja potraw 
konkursowych oraz piosenki śpiewane w oryginalnych 
językach, a także występ naśladowców słynnej czwórki z  
Liverpoolu, czyli zespołu The Beatles. 

W przerwach można było obejrzeć wystawę konkursowych 
gazetek, a na kilku stanowiskach komputerowych uruchomić 
sobie konkursowe prezentacje multimedialne.

Jury w składzie: Zdzisława Jędrzejewska, Jolanta Salak, 
Paweł Poboży, Tomasz Kalata i Karol Małolepszy przyznało po 
3 nagrody w dwóch kategoriach. 

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęła klasa 6c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Ząbkach za prezentację Francji
II miejsce zajęła klasa 6s ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Ząbkach za przedstawienie Grecji
III miejsce zajęła klasa 6c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Ząbkach za program o Wielkiej Brytanii
W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce przyznano klasie 3d Publicznego Gimnazjum nr 

1 za prezentację  Hiszpanii 
II miejsce zajęła klasa 1a przedstawiająca Francję
III miejsce przypadło klasie 2b za program o Austrii
Dyrektor Karol Małolepszy wraz z wicedyrektor Anną 

Saar-Auerbach, inicjatorką tego konkursu, wręczyli dyplomy 
i słodkie nagrody.

Spotkanie uświetnili zaproszeni liczni goście, a wśród nich: 
europoseł RP Jarosław Kalinowski, burmistrz Ząbek Robert 
Perkowski, kierownik wydziału oświaty Ewa Wiśniewska, 
dyrektorzy szkół podstawowych w Ząbkach: Agnieszka 
Piskorek, Irena Małyszczuk, Tomasz Łukawski, dyrektor 
zaprzyjaźnionego przedszkola Jolanta Salak oraz radni Paweł 
Poboży i Tomasz Kalata. 

Najtrudniejsze zadanie czekało „naszego człowieka” w Par-
lamencie Europejskim. Pan poseł Jarosław Kalinowski został 

szczegółowo odpytany przez uczniów, zainteresowanych 
szczegółami jego pracy w Brukseli. 

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za 
przybycie i uświetnienie imprezy.

Tekst: Anna Saar-Auerbach
Foto: Jacek Pływaczewski
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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

Warmińskie inspiracje To tytuł wystawy malarskiej, którą oficjalnie otwarto 17 marca, 
w Galerii „Orla”.  Swoje prace zaprezentowała malarka Marta Wa-
silewska – Frągnowska. Główna tematyka ekspozycji to indywidu-
alna interpretacja warmińskiego krajobrazu, przedstawianego w 
sposób symboliczny, za pomocą płaskiej barwnej plamy. 

Na zakończenie z koncertem poezji śpiewanej wystąpił zespół 
„Fantasmagoria”.
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Przedszkole „Leśny Zakątek” 
ma już 40 lat

2 marca odbyła się uroczystość jubileuszu 40 –lecia istnie-
nia Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach. Od 1972 roku ta 
placówka dydaktyczno-wychowawcza kształtowała ząbkowskie 
maluchy w drodze do edukacji szkolnej. W obchodach jubileuszu 
wzięło udział wielu zaproszonych gości. 

Wchodząc do „Leśnego Zakątka” słychać było śpiew ptaków, 
pohukiwanie sowy, a oczy cieszyła przepiękna dekoracja tworząca 
atmosferę niesamowitej baśni wprost z kart fantastycznych 
opowieści Braci Grimm.

Pozdrawiając  przybyłych, dyrektor placówki Beata Krajews-
ka powitała władze samorządowe: burmistrza Roberta Perkow- 
skiego, starostę powiatu wołomińskiego Piotra Uścińskiego, po-
przedniego burmistrza Ząbek Jerzego Boksznajdera, radnych w 
osobach przewodniczącego komisji społecznej Marcina Kubic-
kiego, Pawła Pobożego, pracowników urzędu miasta: sekretarz 
Patrycję Żołnierzak, skarbnik Elżbietę Żmijewską, kierownika re-
feratu oświaty Ewę Wiśniewską, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego ks. Andrzeja Kopczyńskiego, komendanta Straży Miejskiej 
Zbigniewa Forysiaka, dyrektorów placówek oświatowych: Jolantę 
Salach, Grażynę Świeżak, właścicieli niepublicznego przedszkola 
„Przystań Elfów” – Dianę i Dariusza Małeckich, dyrektorów szkół 
podstawowych Agnieszkę Piskorek, Irenę Małyszczuk i Tomasza 
Łukawskiego, dyrektorów gimnazjów: Małgorzatę Zyśk,  Karola 
Małolepszego, wicedyrektor Annę Saar- Auerbach, dyrektor bi-
blioteki publicznej w Ząbkach- Dorotę Kaźmierską, Sławomira 
Skotnickiego - dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, kierowników 
świetlic środowiskowych Justynę Fijałkowską i Elżbietę Klim-
kiewicz,  byłą przewodniczącą Rady Rodziców Agnieszkę Sasin  i 

obecną przewodniczącą Agnieszkę Szeszko, przewodniczącą Koła 
Niepełnosprawnych w Ząbkach Elżbietę  Kołodziejczyk, a także  
emerytowanych pracowników, instruktorów  „Leśnego Zakątka”. 
Dyrektor powitała serdecznie rodziców i gorąco pozdrowiła dzieci. 

- Wychowania przedszkolnego nie zastąpi nawet najlepszy uni-
wersytet, a jego braków nie uzupełnią najlepsze akademie. Do 6 
roku życia bowiem rozwijają się wszystkie funkcje psychiczne i in-
telektualne człowieka. Wszystko to, co zrobimy lub nie zrobimy w 
wychowaniu, każde słowo, każdy gest, będzie miało konsekwencje 
na jego przyszłe życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego 
z pełną świadomością dokładamy wszelkich starań, by zapewnić 
naszym wychowankom jak najlepsze warunki do wszechstronnego,  
harmonijnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Bo-
gata oferta zajęć i programów pozwala rozwijać pasje, zaintereso-
wania, daje również możliwość wyrównywania szans edukacyjnych. 
Dzieci  uczą się podstaw funkcjonowania w społeczeństwie, miłości 
i szacunku do człowieka, przyrody, Ojczyzny, uczą umiejętności 
współdziałania, współpracy, autoprezentacji, czy wreszcie 
samodzielnego rozwiązywania problemów. Odnoszą pierwsze suk-
cesy i porażki a poprzez uczestniczenie w konkursach, przeglądach 
wzmacniają swoją odporność emocjonalną i poczucie własnej 
wartości. Wysoka jakość kształcenia w wychowaniu  i edukacji 
możliwa jest dzięki największemu potencjałowi, jakie to przedszkole 
posiada, dzięki ludziom tu pracującym. Ich doświadczenie, kompe-
tencje, zapał, oddanie, nieustająca chęć działania, szacunek do dru-
giego człowieka, umiejętność współpracy  i współdziałania czynią 
jedyną i niepowtarzalną w swoim rodzaju atmosferę, w której do-
brze czuje się dziecko i właściwie się rozwija – powiedziała w swym 
krótkim przemówieniu dyrektor PP2. 

Następnie głos zabrał burmistrz Robert Perkowski, poczym na 
ręce Beaty Krajewskiej złożył kwiaty w podziękowaniu za trud i 
wysiłek włożony w wychowanie najmłodszych. Dziękował również 

21 lutego 2012 roku w bibliotece Szkoły Podstawowej  nr 3 
w Ząbkach dzieci uczestniczyły w niezwykle ciekawym spotka-
niu z panem Łukaszem Wierzbickim, autorem książki „Dziadek 
i niedźwiadek”. Pan Łukasz  z zapałem opowiadał o powstaniu 
książki oraz o przygodach niedźwiedzia – żołnierza, a uczniowie z 
zaciekawieniem słuchali gawędy, tym bardziej, że towarzyszyły jej 
zdjęcia i filmy z misiem Wojtkiem w roli głównej. Niedźwiadek ten 
podczas II wojny światowej „służył” w Armii Andersa.  „Dziadek 
i niedźwiadek” to opowieść prawdziwa o przygodach misia, który 

przemierzył szlak bojowy z Persji do Włoch. Sprawiał oczywiście 
wiele zamieszania, ale był też źródłem mnóstwa radości. Brał udział 
w bitwie o Monte Cassino, pomagał nosić skrzynię z amunicją, 
dzięki czemu został uwieczniony na emblemacie 22 Kompanii 
Zaopatrywania Artylerii, w której służył. Książka została objęta 
honorowym patronatem Ireny Anders, żony generała Władysława 
Andersa. 

Na koniec uczestnicy spotkania ustawili się w długiej kolejce 
po autograf z dedykacją autora. Spotkanie było niezapomnianą 
lekcją historii, która brzmiała jak bajka.

SP3: Spotkanie z pisarzem

„Skrzaty” charytatywnie
Źródłem charytatywności jest nakaz religijny, zaś filan-

tropia czerpie inspirację ze świeckiej idei humanitaryzmu. 
Charytatywność – ma na celu niesienie pomocy tym, którzy jej 
potrzebują, w sposób bezinteresowny, dobroczynny, filantropi-
jny.

Taka idea towarzyszyła dzieciom, rodzicom i pracownikom 
Publicznego Przedszkola nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach podczas akcji 
pomocowych organizowanych na terenie placówki. Grudzień 2011 
obfitował w tego typu przedsięwzięcia.

Nasze przedszkole wsparło Fundację „ And I am up” z Ząbek. 
Dzieci przygotowały karty świąteczne, które były sprzedawane 
podczas uroczystej gali w teatrze RAMPA w Warszawie. Placówkę 
reprezentowała dyrektor p. Jolanta Salak, na której ręce złożono 
serdeczne podziękowania.

Pod hasłem „ ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” odbyła się 

zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka im. E. Szelburg-Zarem-
biny w Lublinie. Całą akcję koordynowała p. Magdalena Jarzębska-
Kopka. Udało się zebrać: ubrania, gry edukacyjne, drobny sprzęt 
sportowy, chemię gospodarczą itp.

W odpowiedzi na apel burmistrza Wołomina p. Ryszarda Ma-
dziara przedszkole „SKRZAT” pospieszyło z pomocą dla pogorzel-
ców. Na początku marca 2012 udało się zgromadzić pokaźną ilość 
darów rzeczowych, takich jak: ubrania, trwała żywność, środki 
czystości, podstawowe leki itp.

Mamy nadzieję, że już w przedszkolu uda nam się zaszczepić 
w naszych "Skrzatach" wartości takie jak: chęć pomocy innym, 
współczucie czy umiejętność dzielenia się. Oderwijmy się czasem 
od kłopotów dnia codziennego i pochylmy się nad potrzebującymi. 
Dobro powraca. 

Dziękujemy za zaangażowanie rodzicom i pracownikom z 
naszego przedszkola!!! 

Monika Bagińska
Magdalena Jarzębska-Kopka
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swoim poprzednikom za wspieranie i rozwój tak wspaniałej placów-
ki. Na zakończenie wszystkim pedagogom życzył wielu sukcesów w 
pracy oraz życiu osobistym.

W swoim krótkim przemówieniu starosta Piotr Uściński 
pozwolił sobie na osobistą refleksję. - To przedszkole jest moim 
ulubionym, nie tylko w Ząbkach, ale na całym świecie. Dlatego, że 
jest to moje przedszkole - ja chodziłem tutaj i moja córka. Gratuluję 
wspaniałej uroczystości – powiedział krótko starosta Uściński.

Głos zabrał również  ks. Andrzej Kopczyński. Który słusznie 
podkreślił, że przekazanie dziecka do przedszkola jest dużym aktem 
zaufania do dyrekcji i pracowników. - Nasuwa się pytanie - gdzie 
jest granica, w jakim wieku można dziecko oddać do przedszkola, 
a w jakim oddanie go za wcześnie jest szkodą dla jego psychiki i 
życia duchowego-tempo życia jest straszliwe, presja pracy również, 
która wymusza na nas pewne procesy –powiedział ks. Andrzej 
Kopczyński. 

Po części oficjalnej rozdane zostały nagrody w konkursie na 
najlepszy utwór literacki pt. „Moje przedszkole Leśny Zakątek”. 
Dzieci wraz z rodzicami układały wiersze i pisały opowiadania. W 
konkursie wzięło udział ok. 30% wszystkich dzieci uczęszczających 
do przedszkola. Jury w składzie: Dorota Kaźmierska - dyrektor Bi- 
blioteki Miejskiej - przewodnicząca, Justyna Fijałkowska – kierownik 
świetlicy środowiskowej i Agnieszka Sasin – była przewodnicząca 
Rady Rodziców przyznało trzy główne nagrody dla:                                     

I miejsce – Maja Michalska – grupa „Koniczynki”
II miejsce – Filip Tymiński – grupa „Motylki”
III miejsce – Zosia Raszplewicz 
Przyznano także dwa wyróżnienia dla Dominika Rukata i Os-

kara Pernaka, oraz nagrodę specjalną dla absolwentki przedszkola 
Patrycji Pióro. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne  
upominki, a wiersze milusińskich można przeczytać w wydaniu 
specjalnym „Przedszkolaka”.

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na popis artystyczny. 
Występ rozpoczął wiersz:
„Na początku był las, śpiew ptaków i cisza.
Dla przyrody wesoło i zielono wkoło,
Lecz powstało takie małe miasteczko,
Bo ludziom było bardzo ciasno.
Ząbki to NASZA jest gmina,
A w każdym domku mała dziecina,
Przedszkole tutaj powstało
I „Leśnym zakątkiem się stało.”
W ten wzruszający występ wpleciona została prezentacja multi-

medialna obrazująca historię przedszkola.
Dzieci w przezabawny sposób zainscenizowały „Leśną reklamę”, 

opowiadając czym zajmuje się na przykład burmistrz miasta, sekre-
tarz, skarbnik, radni, świetlice środowiskowe, MOK.

Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca rady rodziców 
Agnieszka Szeszko, dziękując pani dyrektor i kadrze pedagogicznej 
za miłą, rodzinną atmosferę, gdzie wszystkie zajęcia prowadzone są 
na najwyższym poziomie, a ilość i jakość atrakcji sprawia, że dzieci 
niechętnie wracają do domów. 

Wszystkie dzieci otrzymały podarunki od burmistrza, starosty 
oraz dyrekcji przedszkola.

Następnego dnia, 3 marca, odbyła się msza święta w intencji 
„Leśnego Zakątka” w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego,na której 
ksiądz proboszcz powiedział wiele ciepłych słów o przedszkolu, 
pobłogosławił każde dziecko i przygotował słodkie niespodzian-
ki. 6 marca natomiast dzieci wraz z wychowawcami bawili się we 
własnym gronie, zajadając ze smakiem jubileuszowy tort, kończąc 
tym samym uroczyste obchody 40-lecia powstania placówki.

Joanna Wysocka
fot. Archiwum PP2

Korzystając z okazji, że Publiczne Przedszkole nr 2 Leśny 
Zakątek w Ząbkach świętuje  jubileusz 40-lecia funkcjonow-
ania,  pragnę z całego serca złożyć gorące podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do wysokiej jakości 
kształcenia i wychowania małego człowieka oraz do kreow-
ania pozytywnego wizerunku naszej placówki w środowisku.

Dyrektor Przedszkola
Beata Krajewska
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RSL Grand Prix Ząbek w badmintonie o Puchar Burmistrza Ząbek
12 marca w pochmurny (na szczęście dla turnieju) dzień, o 

godz. 9.00 rozpoczęły się kolejne zawody badmintonowe z cyklu 
Grand Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.

 Zanim zacznę relację to parę słów na temat popularyzowania 
badmintona.  Otóż pojawił się  na naszym turnieju Marcin Smolarek, 
który zajął się nowym projektem jakim jest powstanie nowej strony in-
ternetowej www.badminton.waw.pl. Marcin zaproponował stworzenie 
podstrony naszego turnieju. Od tej pory relacje będą pojawiały się 
również  i tam. 

Marcin robił zdjęcia i kręcił film (do obejrzenia na youtube.pl).  
Przejdźmy teraz do wyników z ostatniej soboty. 
Tradycyjnie zaczęli najmłodsi, ale odstępstwem od tradycji była 

liczba uczestników. Aż siedem osób wzięło udział w rozgrywkach, co 
spowodowało, że było więcej gier, emocji i zabawy. Wygrał Błażej Kraw-
czyk, który na dwa turnieje przed końcem rozgrywek zapewnił sobie 
zwycięstwo w całym cyklu. Drugie miejsce zajął debiutujący w Ząbkach 
Szymon Goliszewski, a trzeci był Bartek Kaliszewicz. Za plecami Błażeja 
o dwa miejsca na generalnym podium walczą jeszcze Bartek Kalisze-
wicz, Kuba Niemirski i Artur Cholewski. Będzie się działo!

W kategorii dziewcząt klas 4-6 szkół podstawowych walczyło ich 
5. Rozgrywki zakończyły się małą niespodzianką, ponieważ „zawsze 
druga” Iza Gierat postanowiła być pierwsza i jak postanowiła, tak 
zrobiła. Drugie miejsce zajęła Kasia Wróblewska, a trzecie Weronika 
Górniak. W klasyfikacji tylko zawiła matematyka może pozbawić 
Kasi zwycięstwa, natomiast czeka nas bardzo ciekawa walka o drugie  
miejsce między Izą i Weroniką. Te trzy dziewczęta podzielą niewątpliwie 
między siebie podium. I tu też będzie się działo.

U chłopców z klas 4-6 podstawówki pierwszy raz w Ząbkach 
wygrał Kuba Zdrojewski, przed Mateuszem Sadowskim i liderem Je-
remiaszem Górniakiem. Tych trzech zawodników i jeszcze Karol Bu-
rzyk, Maciek Matusik i Bartek Matusik walczyć będą o trzy miejsca na 
podium całego cyklu. Emocji z pewnością nie zabraknie.

U dziewcząt z gimnazjum Ola Rudnicka wygrała już siódmy z rzędu 
turniej i wystarczy, że przyjedzie na ósmy, a zapewni sobie zwycięstwo w 
Grand Prix. Drugie miejsce w turnieju zajęła Weronika Wojda, a trzecie 
Karolina Pac. Ola pewnie zwycięży w całym cyklu, a o dwa pozostałe 
stopnie podium powalczą Weronika Wojda, Karolina Pac, Paulina Koc 
i Agata Kietlińska.  Niepewność gwarantowana do końca.

W kategorii chłopców gimnazjalistów „dzień konia” miał Max 
Góra.  Nie dość że to zwycięstwo było jego pierwszym w tegorocznym 
cyklu, to w drodze do zwycięstwa pokonał trzech zawodników, którzy w 
tym sezonie wygrali turniej, czyli Patryka Roguskiego, Tomka Mądrego 
i lidera całości - Kubę Orzęckiego.  Wygląda na to, że zawodnicy zgotują 
nam prawdziwy horror i o zwycięstwo walka rozstrzygnie się dopiero w 
ostatnim turnieju. 

Na deser części młodzieżowej cztery pary deblowe rozegrały swo-
je pojedynki, z których zwycięsko wyszła para Tomek Mądry/Kuba 

Żochowski, przed Kasią Wróblewską/ Izą Gierat  oraz debiutującą w 
tym składzie parą Patryk Roguski/Michał Grajda.

Teraz dorośli, którzy przyszli w liczbie dość zacnej. Dobrze, bo było 
bardzo ciekawie.

Panie, (ten temat trochę spedza mi sen z powiek, ponieważ panie 
nie chcą nas swą obecnością zaszczycić) tym razem były aż dwie.  
Rozegrały zatem finał.  Ponieważ zasłużyły, żeby sobie pograć, grały 
więc do trzech wygranych setów i swój czas wykorzystały maksymalnie, 
rozgrywając setów aż pięć, robiąc jednak przerwy na posilenie się (był 
banan, ale nie widziałem bułki). Ostatecznie Ewa Gierat pokonała 3:2 
Asię Mądry i umocniła się na pozycji liderki cyklu.

U panów trochę mniej niż zwykle zgłosiło się panów grających 
w kategorii bardziej zaawansowanej, więc część grających do tej pory 
kategorię niżej została awansowana. Ostatecznie powstały dwie grupy 
po 12 graczy. W kategorii niższej po raz pierwszy wygrał Dawid Maron 
przed Markiem Krawczykiem (zbieżność nazwiska i imienia z sędzią 
głównym nieprzypadkowa) i liderem Irkiem Wróblewskim. W ge-
neralce ciut ciut od zwycięstwa jest Irek Wróblewski, który wyprzedza 
Darka Gierata (dzisiaj czwarty), Marka Krawczyka i Dawida Marona. 
Do walki o podium mogą włączyć się jeszcze Mateusz Dąbrowski, Piotr 
Szuba, Marcin Kabański i Tomasz Klawiński.

U zaawansowanych wygrał Jacek Sadrzak i właściwie zapewnił 
sobie triumf w Grand Prix. Jacek wyprzedził Piotrka Jeromina i Jacka 
Czeremużyńskiego. Do walki o podium obok Jacka staną jeszcze Łukasz 
Orzęcki, Marcin Piekarniak i Piotr Jeromin.

 No i tak jak u młodzieży na deser rozegrane zostały gry podwójne.  
Dotychczasowi liderzy nie zanotowali dzisiaj punktów (z powodu 
nieobecności połowy składu), co wykorzystali drudzy w klasyfikacji 
Irek Wróblewski/Darek Gierat i zajmując trzecie miejsce zbliżyli się na 
trzy punkty do pary prowadzącej. A pierwsi dzisiaj byli Jacek Sadzak 
i Piotr Jeromin przed Tomkiem Klawińskim/Dawidem Maronem i 
właśnie Irkiem/Darkiem. 

W walce o podium zostało pięć par, więc będzie się działo.
Podsumowując w zawodach wzięło udział 64 graczy, którzy stwo-

rzyli wspaniałe widowisko. Zapraszamy jeszcze więcej osób (a szczegól-
nie Panie). Miejsce jeszcze się znajdzie.

A relacje nasze można czytać na :
www.mosir-zabki.pl, www.badminton.waw.pl, www.badminton-

news.pl, www.badmintonzone.pl, www.zabki24.pl, www.zabki.pl
Za nagrody dziękuję PKP CARGO SA  i firmie RSL  

(www.rslpolska.pl ), która jest sponsorem części nagród na 
 zakończenie cyklu rozgrywek. 

Zapraszam na kolejny turniej, który odbędzie się 14 kwietnia  
2012r .

Do zobaczenia!
Marek Krawczyk
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W sobotę, 24 marca 2012 roku najmłodsze zawod- 
ni-czki UKS Ząbkovia Ząbki grały na hali z chłopcami z UKS 
Junak Zacisze, a w niedzielę 25 marca 2012 r. starsze za- 
wodniczki Ząbkovii rozegrały swój pierwszy w tym 
roku mecz na świeżym powietrzu. Na stadionie przy ul. 
Łabiszyńskiej spotkały się z chłopcami z MKS Dolcan Ząbki.

Pojedynek zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla Ząbkovii 
zdobyła Angelika Tarasiewicz, a dla Dolcanu – Kuba Męcik.

W Ząbkovii zagrały: Ola Ferens, Monika Gałązka, Julia 
Gwóźdź (bramkarka), Ola Jagielińska, Ola Kacprzak, Nikola 
Karczewska, Ania Kozioł, Iga Kowalczyk, Klaudia Krawczyk, 
Julia Męcik, Kamila Niemyjska, Ewa Pluta (bramkarka), Mar-
tyna Rosa, Dominika Stankowska, Paulina Szyszka (bramkar-
ka), Justyna Szulc, Angelika Tarasiewicz, Natalia Zawadzka, 
Angelika Zawistowska.

Z relacją i ze zdjęciami ze sparingu można się zapoznać na 
stronie internetowej UKS Ząbkovia Ząbki: www.zabkovia.pl.

Izabella Jezierska - Gwóźdź
Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki

Ząbkovia remisuje z Dolcanem

W sobotę 24 marca 2012 r. - zamiast treningu - 
najmłodsze zawodniczki Ząbkovii (rocznik 2002 i 
młodsze),  pod opieką trenera Romana Nieborka, 
rozegrały spotkanie sparingowe z chłopcami z UKS Ju-
nak Zacisze. 

Skład drużyny Ząbkovii: Patrycja Bartosiewicz (2003), 
Patrycja Bień (2003), Weronika Demczuk (2004), Zuzanna 
Jankowska (2002), Wiktoria Kaczanowska (2003), Adrianna 
Krawczyk (2003), Katarzyna Myślińska (2002), Julia Pęczak 
(2005), Oliwia Piotrowska (2005), Amelia Sędrowska 
(2004), Oliwia Szusek (2003), Julia Wołowska (2004). W 
trakcie sparingu drużynę Ząbkovii wzmacniały dodat-
kowo: Martyna Florczuk i Klaudia Zielińska, które zagrały 
zarówno w macierzystej drużynie Junaka, jak i w składzie 
Ząbkovii.

Mecz wygrali chłopcy z Junaka (nie bez udziału swoich 
dwóch koleżanek). Nie wynik jednak w tym meczu był 
najważniejszy: chodziło raczej o stworzenie najmłodszym 
zawodniczkom Ząbkovii możliwości zmierzenia się na 

boisku z innym przeciwnikiem niż koleżanki z drużyny. To 
jeden z etapów budowania zespołu, który w przyszłości grał 
będzie na turniejach (a potem także w rozgrywkach ligo-
wych) w barwach UKS Ząbkovia Ząbki.

Izabella Jezierska - Gwóźdź
Beata Komosińska - Ferens

Zdjęcia: Leszek Bień

Ważny sparing z Junakami

 

Konkurs zorganizowany jest dla położonych na terenie 
całej Polski szkół i klubów piłki nożnej, w których 
trenują dzieci w wieku 7-13. Zwycięskie drużyny 
zostaną wyposażone w sprzęt stosowany w Akademii 
Ajaxu. Trenerzy ze zwycięskich szkół i klubów objęci 
będą szkoleniem prowadzonym przez trenerów 
Akademii Ajax a od września 2012 roku rozpoczną 
realizację programu treningowego ze swoimi 
zawodnikami. 

Najlepsze "Szkółki Piłkarskie NIVEA" wezmą udział w 
turnieju, który będzie zwieńczeniem cyklu 
treningowego. Kryterium kwalifikacji do turnieju będzie 
zaangażowanie w prowadzenie treningów zgodnie z 
programem szkoleniowym Akademii Ajax Amsterdam. 
Sześć zwycięskich drużyn turnieju i ich trenerzy 
wyjadą na letni obóz szkoleniowy Akademii Ajax do 
Amsterdamu. Akcja trwa do 17 czerwca 2012 r. 
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ZAMIAST FISKUSOWI  
- DAJ HARCERZOWI !!!

Szanowni Państwo! Po raz kolejny rozliczając swoje dochody za rok po-
przedni, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz Związku Har-
cerstwa Polskiego. 

Taką możliwość daje od 1 stycznia 2004 ustawa o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie. 

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego - 
największą organizacją wychowawczą w Polsce. Zajmujemy się śródroczną 
pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą na zbiórkach harcerskich, organi-
zujemy rajdy i biwaki oraz akcje letnie w formie obozów harcerskich dla około 
100 dzieci.

Kto może przekazać 1% podatku ?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i 

korzystający z liniowej, 19–procentowej stawki podatku
Żeby przekazać podatek na ZHP, należy podać w zeznaniu rocznym na 

pitach 28, 37, 36, 36L, 38 lub 28 nazwę i nr KRS, dzięki czemu Urząd Skarbowy 
będzie mógł przekazać zadeklarowaną kwotę 1% należnego podatku. 

NAZWA – CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP – DLA HUFCA  ZĄBKI
Nr KRS  - 0000268913
Co zrobimy z otrzymanymi środkami? 
Przeznaczymy na:                                             
 -     dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci, 
 -     zakup i remont sprzętu obozowego                                                                              
 -     dofinansowanie biwaków i rajdów                                                                                
 -     zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej

DZIĘKUJEMY  !!! CZUWAJ !!!
ZHP HUFIEC ZĄBKI  im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego

05-091 Ząbki ul. Westerplatte 11        
 tel: 22-781-64-46       e-mail zhp-zabki@home.pl 
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Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki zostały wywieszone wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży objęte następującymi Zarządzeniami:
1)  Zarządzenie Nr 0050.24.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2012 r. dotyczy  nieruchomości położonej w 

Ząbkach przy ul. 11 Listopada nr 2A,
2)  Zarządzenie Nr 0050.25.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2012 r. dotyczy  nieruchomości położonej w 

Ząbkach przy ul. gen. Stanisława Maczka,
3) Zarządzenie Nr 0050.26.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2012 r. dotyczy  nieruchomości położonych w 

Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja i ul. Kaszubskiej.
Zarządzenia są również dostępne na stronie internetowej urzędu www.zabki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w 

zakładce Zarządzenia.

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o  ogłoszeniu dotyczącym trzeciego przetargu ustnego nieogra-
niczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka: nr 22 z obrębu 0049, 03-25 o pow. 669 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej, 
której stan prawny wynika z Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 17 maja 2006 r., sygn. 
akt I Ns 414/06. Przetarg odbędzie się dnia 21.05.2012 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
333 333 zł +podatek VAT. Wadium: 41 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17 maja 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 mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 
8 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa).

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 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Robert Perkowski
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OGŁOSZENIA/KRZYŻÓWKA

Dofinansowanie do likwidacji azbestu
Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w 2012 r. Miasto Ząbki ubiega się o 

dotację z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Warszawie na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o udzielenie pomocy w demontażu, 

wywozie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do dnia 6 kwietnia 2012 roku. Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta Ząbki lub na 
stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce ochrona środowiska. Natomiast koszty ewentualnych prac remontowych przygotowujących do położenia nowe-
go pokrycia dachowego oraz zakup i położenie nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości. Pomoc będzie udzielana do wy-czerpania 
środków jakie Miasto Ząbki otrzyma z WFOŚiGW w Warszawie na bieżący rok. O udzieleniu pomocy decydować będzie kolejność złożonych wniosków wraz 
z niezbędnymi załącznikami (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

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
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7 Litery z pól z liczbami w prawych dolnych rogach  
utworzą dodatkowe hasło.

 POZIOMO:
5) tajny wywiadowca
8) pojazdy, którymi 
mieszkańcy Ząbek  
jeżdżą bez opłaty
9) słodkie na patykach 
10) larwa pszczoły 
11) ... Preis, aktorka  
z serialu „Ja to mam 
szczęście!”
12) ... Kowara, proboszcz 
parafii pw. Świętej Trójcy  
w Ząbkach 
13) pełen notatek
14) atrybut  
do roznoszenia dań
17) Tadeusz dla przyjaciół 
19) mebel wypoczynkowy 
21) Tom, gwiazdor filmu 
„Mission Impossible”
23) Józef, generał, którego 
wojska stacjonowały w 
1920 roku w Ząbkach 
(wśród nich był ksiądz 
Ignacy Skorupka)
24) inaczej o gokarcie
26) ... na glinianych 
nogach 
28) księstwo z Monte 
Carlo 
29) sto groszy
30) np. „Alina”, w której 
mieści się MOK  
w Ząbkach
31) strona monety  
z orłem 
32) ... Bławdziewicz, 
Przewodniczący  

Rady Miasta Ząbki 
33) zarośla, chaszcze

PIONOWO:
1) obrońca wśród 
prawników 
2) ząbkowski szpital  
dla nerwowo i psychicznie 
chorych
3) pierwszoligowa drużyna 
piłkarska z Ząbek
4) myśl podsuwana 
komuś, wpływająca  
na jego decyzję 
5) ... Ciesielski, proboszcz 
parafii pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Ząbkach
6) jeśli dla turystów  
– to bedeker
7) używany przez 
sędziego piłkarskiego 
15) przechowywane  
w archiwach 
16) nie potrafi czytać  
i pisać
18) ... Casillas, sławny 
bramkarz drużyny Realu 
Madryt
20) Robert, burmistrz 
Ząbek
21) papierniczy surowiec 
22) ił, boeing, concorde  
i airbus
23) wisielczy u kogoś  
w złym nastroju 
25) zwycięstwa, sukcesy
27) możliwość 
powodzenia

krzyżówka
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