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Ul. Piłsudskiego 2A
w Markach,

Wejście od ul. Drewnickiej,
naprzeciwko wyjazdu z Makro

514 15 13 12

Budżet na 2015 rok 
uchwalony

Podczas II sesji Rady Miasta Ząbki, która 
odbyła się 12 grudnia, została podjęta 

uchwała budżetowa na 2015 rok. Docho-
dy Miasta zaplanowano w nadchodzącym 
roku w  kwocie 97 163 635,34 zł, wydatki 
zaś na 97 385 492,46 zł. 

Wydatki inwestycyjne w tym roku koncentrują się 
przede wszystkim na kwestiach oświatowych. Wśród 
najważniejszych tytułów inwestycyjnych należy wy-
mienić: rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 3 (zabezpieczono ok. 6,5 mln zł), nabycie ponad 
2-hektarowej działki pod nowy budynek oświatowy 
przy ul. Andersena/Powstańców (na ten rok zaplano-
wano pokrycie częściowego wydatku w wysokości 
ok. 1,4 mln zł), wyposażenie nowego obiektu SP1 wy-
konanego w technologii modułowej (ok. 100 tys. zł). 

Zaplanowano też inwestycje drogowe, m.in. budowę 
drogi w ul. Gdyńskiej (465 tys. zł) czy w ul. Żwirki na 
odc. Skargi – Narutowicza (486 tys. zł).

W budżecie przewidziano też środki na doinwe-
stowanie ząbkowskich jednostek organizacyjnych, 
m.in.: OPS, MOSiR.

red. 

Przedszkole
artystyczno-sportowe

  Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
  Przestronne sale, każda przystosowana 

do poszczególnych zajęć
  Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
  Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego 

(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe, 
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu

  Własna kuchnia

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 

22 762 42 41
696 055 822

www.nasza-lokomotywa.edu.pl
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

– internista
–  specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
–  badania profilaktyczne 

pracowników (wstępne, okresowe, 
kontrolne)

–  badania dla celów sanitarno-
-epidemiologicznych

–  badania kierowców wszystkich 
kategorii

–  EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

–  drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny codziennie tylko po 
uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323
www.lekarz-zabki.pl

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 
 (pełen zakres) 

 – serwis klimatyzacji
 – wulkanizacja
 –  mechanika pojazdowa
 –  korzystne umowy

 serwisowe dla firm 

tel. (22) 781-54-64; 
605-580-590

www.romika.com.pl

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta w dniach 19 grudnia, 24 grudnia i 31 grudnia 2014 r.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów o zmianie godzin pracy Urzędu Miasta Ząbki w dniach 19 grudnia, 24 grudnia 
i 31 grudnia 2014 r.
19 grudnia  (piątek) godz. pracy 7:00–14:00, kasa w tym dniu będzie czynna do godz. 13:00.
24 grudnia  (Wigilia) godz. pracy 8.00–13.00, kasa w tym dniu będzie czynna do godz. 12:00.
31 grudnia  (Sylwester) godz. pracy 8.00–15.00, kasa w tym dniu będzie czynna do godz. 14:00.

W pozostałe dni Urząd pracuje bez zmian.

Zapraszamy na „Jarmark 
Bożonarodzeniowy”

Święta Bożego Narodzenia należą do najważniejszych świąt dla Polaków. Pra-
gniemy zatem przeżyć je jak najpiękniej w gronie najbliższych, kultywując 

staropolskie obyczaje, smakując tradycyjnych potraw.

W oczekiwaniu na ten magiczny czas zapraszamy Państwa na III JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
w Ząbkach, który odbędzie się na Bazarku Miejskim w dniach od 19 do 23 grudnia br.

Głównym założeniem Jarmarku jest pielęgnowanie polskich tradycji związanych z tymi magicz-
nymi świętami. Czas jest doskonały, bowiem podczas robienia świątecznych zakupów na Bazarku 
Miejskim możemy dokupić niezbędne dekoracje i poczuć niesamowity klimat zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

Do udziału w kiermaszu zachęcamy rękodzielników, artystów, rzemieślników, wytwórców produk-
tów regionalnych, koła gospodyń wiejskich oraz klientów do tłumnego udziału w jarmarku.

Aby już teraz zarezerwować stoisko, należy zadzwonić do Biura Promocji Miasta pod nr tel. 
22 5109-792 lub 22 5109-793. 

Organizatorem kiermaszu jest Miasto Ząbki oraz Stowarzyszenie „Bazar Ząbki”.
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Co nowego w ząbkowskiej komunikacji 
w 2015 roku?

Od nowego roku na liniach Ząbki-1 i Ząbki-2 nastąpi zwiększenie pojemności obsługującego poszcze-
gólne linie taboru. Na linię Ząbki-1 wyjadą autobusy, które w tym roku obsługiwały linię Ząbki-2, 

każdy autobus na linii Ząbki-2 będzie mógł zabrać ponad 90 pasażerów.
Trasa linii Ząbki-1 zostanie zmodyfikowana w północnej części miasta, 

zamiast ul. Popiełuszki autobus pojedzie ul. Kochanowskiego do ul. Szpital-
nej, skręci w ul. Szpitalną i następnie w Narutowicza dojedzie do ul. Wigury, 
gdzie wróci na dot ychczasową trasę. W rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej 
z Kochanowskiego powstanie zespół przystanków obsługujący lokalną zabu-
dowę oraz pobliski „nowy” cmentarz. Zostanie również wytyczone przejście 
dla pieszych przez ul. Szpitalną. Przystanek w kierunku centrum handlowe-
go będzie zlokalizowany na ul. Szpitalnej, a w kierunku południa miasta na 
ul. Kochanowskiego. Zmiana jest wprowadzona w związku z petycją miesz-
kańców tego rejonu, która wpłynęła do Urzędu Miasta. Trasa wpisuje się 
również w układ komunikacyjny projektowanej przebudowy ul. Szpitalnej 
i Kochanowskiego. Zwiększenie ilości kursów pozwoliło bardziej równomier-
nie rozłożyć kursy linii Ząbki-1 w ciągu dnia oraz lepiej skoordynować z po-

ciągami i zajęciami szkolnymi. Rozkład jazdy Ząbki-1 dla dni świątecznych 
pozostaje bez zmian.

Na linii Ząbki-2, dzięki dodatkowym kursom, udało się skrócić przerwę 
w kursowaniu w ciągu dnia, linia po południu zacznie kursować wcześniej, co 
ułatwi powrót uczniom ze szkół i gimnazjów. Trasa linii pozostaje bez zmian 
– z powodu likwidacji lewoskrętu w ul. Powstańców konieczny jest powrót 
z Rembertowa ulicami Szwoleżerów i Maczka (zmiana wprowadzona 17 XII). 
Przystanek PKP Ząbki 03 na ul. Piłsudskiego (w miejscu zlikwidowanego przejaz-
du) zostanie uruchomiony jak tylko zostanie wprowadzona przez powiat stała 
organizacja ruchu uwzględniająca istnienie zatoki autobusowej – konieczna 
jest korekta istniejącego oznakowania poziomego. 

Referat DKM UM

Dofinansowanie 
do usunięcia azbestu

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalne-
go oraz zdrowie mieszkańców, Burmistrz Mia-

sta Ząbki informuje, iż w 2015 r. Miasto Ząbki będzie 
się ubiegać o  uzyskanie dotacji z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie na dofinansowanie działań z  zakresu 
usuwania i unieszkodliwiania azbestu. 

Zatem informujemy, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności go-
spodarczej, zamierzające usunąć wyroby zawierające azbest w 2015 r., mogą 
składać w Urzędzie Miasta Ząbki wnioski wraz z załącznikami o udzielenie do-
tacji na dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest do dnia 27 lutego 2015 roku. Wnioski są dostępne 
w Urzędzie Miasta Ząbki i na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce 
Gospodarka odpadami. 

Ponadto informujemy, że koszty ewentualnych prac remontowych przygo-
towujących do położenia nowego pokrycia dachowego oraz zakup i położenie 
nowego pokrycia dachowego nie będą dofinansowywane.

Ruszają zapisy na kolejną 
edycję Klubu 

Świadomych Rodziców
W styczniu, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca odbędzie 

się kolejna edycja warsztatów dla przyszłych rodziców. Serdecznie zaprasza-
my kobiety od 28 tygodnia ciąży wraz z partnerami na zajęcia z pielęgnacji 
dziecka (15 stycznia) oraz laktacji (29 stycznia). Warsztaty prowadzone są przez 
doświadczoną położną ze szpitala św. Zofii, posiadającą Certyfikat Doradcy Lak-
tacyjnego i realizującą identyczne zajęcia w szkole rodzenia. Dzięki wsparciu 
sklepu „Wszystko dla twojego dziecka”, gabinetowi „Papilio” oraz Urzędowi 
Miasta Ząbki zapewniamy wszystkie akcesoria potrzebne do ćwiczeń prak-
tycznych. Podczas zajęć położna odpowie na nurtujące przyszłych rodziców 
pytania. Kontakt i zapisy pod adresem: tpz@tpz.org.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Trud” w Ząbkach
SPRZEDA MIESZKANIE 

o pow. 26,51 m2 w centrum Ząbek przy ul. Wojska Polskiego 3.
Mieszkanie jest do generalnego remontu, 

cena wyjściowa 100 000 zł, 
wymagane wadium w kwocie 3000 zł.

tel. 795 566 500
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WARSZTAT 
DEKARSKI

•	 ciecie	i	gięcie	obróbek	do	4	mb	

•	 nasady	kominowe

•	 orynnowanie	z	ocynku

•	 zamówienia	indywidualne

•	 parapety	zewnętrzne

•	 akcesoria	dachowe

Ząbki,	ul.	Jana	Pawła	II	20
tel. 502 073 760

SPRZEDAM 
dom 110 m2 

z garażem 
wolnostojącym 50 m2

Działka 900 m2

Ząbki,  
ul. Narutowicza 13

Tel. 22 781 60 76; 
502 733 415

Gabinet Stomatologiczny 

Eldent
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

Awanse nauczycielskie

11 grudnia burmistrz Robert Perkowski uroczyście wręczył akty nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego 4 osobom. W  uroczystości burmi-

strzowi asystowali: wiceburmistrz Artur Murawski, sekretarz Patrycja Żołnie-
rzak, kierownik Referatu Oświaty i  Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ewa  
Wiśniewska, dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gim-
nazjów oraz zainteresowani nauczyciele. 

Burmistrz powitał bardzo serdecznie 
wszystkich przybyłych na uroczystość i po wy-
głoszeniu okolicznościowego przemówienia 
uroczyście wręczył nauczycielom Akty nada-
nia stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
na stopień nauczyciela mianowanego na-
uczycielom: 
  Pani Małgorzacie Marii Kamińskiej pe-

dagogowi specjalnemu – nauczycielowi 
wspomagającemu zatrudnionej w Publicz-
nym Przedszkolu Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach 
ul. Westerplatte 1/11.

  Pani Elżbiecie Marii Kołodziejek nauczy-
cielowi wychowania przedszkolnego za-
trudnionej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 
„Leśny Zakątek” w Ząbkach ul. Bolesława 
Prusa 3/5.

  Iwonie Joannie Pańta pedagogowi tera-
peucie prowadzącemu zajęcia z reedukacji 
zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 3 
im. Małego Powstańca w Ząbkach, ul. Ko-
ścielna 2.

  Księdzu Sebastianowi Ludwikowi Łazarz 
nauczycielowi religii zatrudnionemu w Pu-
blicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II 
w Ząbkach ul. Harcerska 9. 

Podczas uroczystości nauczyciele, którzy 
otrzymali akt nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela na stopień nauczyciela 
mianowanego złożyli ślubowanie według na-
stępującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić 
mą powinność nauczyciela wychowawcy 
i  opiekuna młodzieży, dążyć do pełni  
rozwoju osobowości ucznia i  własnej, 
kształcić i wychowywać młode pokolenie 
w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji na-

rodowych, poszanowania Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej”.

Po uroczystym wręczeniu aktów nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego i uroczy-
stym ślubowaniu Burmistrz Miasta Ząbki raz 
jeszcze pogratulował nauczycielom i dyrekto-
rom szkół, życząc samych sukcesów zawodo-
wych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
pogody ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła 
i spokoju w życiu osobistym oraz zaprosił ze-
branych na przygotowany poczęstunek.

red.

USŁUGI  
PIELĘGNIARSKIE
TEL. 609-341-418

Mazowieckie Centrum Psychiatrii 
„Drewnica” Sp. z o.o. 

w Ząbkach, ul. Rychlińskiego 1, 
zaprasza  

do pracowni radiologicznej  
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–19.30.

Od dnia 03.11.2014 r. poza usługami  
w ramach NFZ oferujemy również  

odpłatne wykonywanie zdjęć RTG  
(obowiązuje skierowanie). 

Pracownia	RTG	tel.	22	390-08-10,		
cennik	usług	–	www.drewnica.pl	
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Intronizacja Chrystusa Króla w Ząbkach

Burmistrz miasta Robert Perkowski 
dokonał aktu intronizacji Chry-

stusa Króla w  Ząbkach. Uroczystość 
odbyła się podczas Mszy św. niedziel-
nej, 23 listopada br., w święto Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, w ko-
ściele Trójcy Świętej w Ząbkach. 

Podczas liturgii ksiądz proboszcz 
Edward Kowara poświęcił obraz Chrystusa 
Króla, przeznaczony do eksponowania go 
na terenie Urzędu Miasta. Wypowiedzenie 
następnie przez burmistrza aktu introniza-
cji, w obecności nowo wybranych radnych 
miejskich i  starosty wołomińskiego Piotra 
Uścińskiego, spotkało się z aplauzem wier-
nych, licznie zgromadzonych na Mszy św. 
Po zakończeniu liturgii wierni spontanicznie 
przystąpili do ucałowania poświęconego ob-
razu, który był podtrzymywany przez burmi-
strza R. Perkowskiego i przewodniczącego 
Rady Miasta Wojciecha Guta.

Obraz ten został 12 grudnia br. ceremo-
nialnie zawieszony przez burmistrza R. Per-
kowskiego w  sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta w Ząbkach, podczas II sesji Rady Mia-
sta. Sala ta jest stałym miejscem posiedzeń 
Rady.

Coraz liczniejsze ostatnimi czasy ini-
cjatywy, mające na uwadze intronizację 
Chrystusa jako Króla w różnych miejscowo-
ściach, mają związek z wezwaniem papieża 
Piusa XI zawartym w encyklice Quas primas 
z  1925  r. Pius XI w  okresie międzywojen-
nym ustanowił też samo święto Chrystusa 
Króla. Zdaniem papieża, intronizacja Jezusa 
Chrystusa przez władze publiczne przyczy-
nia się do przywrócenia bądź do utrwalenia 
pokoju w społecznościach, w których się do-
konuje, a  także do obdarowania ludzi da-
nego terytorium wszelką pomyślnością. To 
błogosławieństwo dotyczy nie tylko samych 
chrześcijan w  ich życiu prywatnym czy ro-

dzinnym, ale dotyczy po prostu wszystkich 
mieszkańców danego terenu – w ich życiu 
osobistym i publicznym; bez względu na ich 
wyznanie.

Wprawdzie królowanie Chrystusa od-
nosi się głównie do rzeczywistości ducho-
wej, do której się wstępuje poprzez wiarę 
i  sakramenty. Jednakże Jego władza obej-
muje ponadto całe stworzenie i wszystkich 
ludzi, w tym również wszelkie społeczności.

Intronizacja wykracza więc daleko poza 
ramy aktu kościelnego. Ma ona bowiem do-
niosłe znaczenie duchowe dla społeczności 
cywilnej, którą reprezentują: burmistrzo-
wie, starostowie, a wyżej – przedstawiciele 
władzy stojący na czele regionów czy po-
szczególnych państw. Obdarza też bło-
gosławieństwem samą władzę publiczną, 
ponieważ wzbudza w jej przedstawicielach 
większe zrozumienie dla potrzeb mieszkań-
ców i większą wrażliwość na ich dobro.

Marek Połomski











Świąteczna  
Zbiórka Darów

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, codzien-
nego biegu za różnymi sprawami trudno znaleźć czas na-

wet dla samego siebie czy najbliższych członków rodziny, a  co 
dopiero dla innych, którzy są w  potrzebie. Tak wygląda to na 
pierwszy rzut oka, ale jednak gdyby się dokładnie przyjrzeć, 
to zauważymy, że nie jest tak źle jak niektórzy przypuszczają. 
W  Ząbkach bez trudu można znaleźć ludzi, którzy bezintere-
sownie znajdują czas i energię, aby pomóc tym, którzy chwilowo 
znaleźli się w trudnej sytuacji. 

Ostatnio naszą uwagę zwróciła akcja pod na-
zwą „Świąteczna Zbiórka Darów dla Dziecia-
ków z ząbkowskich Świetlic Środowiskowych” 
zorganizowana przez Stowarzyszenie „Duma 
Warszawskiego Przedmieścia” oraz punkt handlo-
wo-gastronomiczny „Stacja Ząbki”. Przedsięwzię-
cie, które trwa już prawie dwa tygodnie przyniosło 
nadspodziewane rezultaty. – Nasz pomysł był bardzo 
spontaniczny. Wszystko zaczęło się od rozmowy ze 
znajomą, która współpracuje z ząbkowskimi świetli-
cami. Wydarzenia szybko nabierały tempa, z dnia na 

dzień coraz więcej osób przekazywało różne paczki. 
O wszystkim na bieżąco informowaliśmy na naszym 
profilu facebookowym, co zachęcało też innych do 
wsparcia tej akcji. Wiele darów już dostarczyliśmy do 
świetlic, ale wciąż każda pomoc jest cenna – mówi 
Dominik Prokop, współorganizator akcji a zarazem 
współwłaściciel obiektu „Stacja Ząbki”.

Paczki żywnościowe lub z chemią gospodarczą 
można jeszcze przekazać właśnie w „Stacji Ząbki” 
(obiekt zlokalizowany przy zbiegu ul. Poniatowskie-
go oraz 3-go Maja).
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WEEKEND CUDÓW

W Ząbkach już po raz trzeci odbył się finał projektu Szla-
chetna Paczka. 13 i 14 grudnia to weekend, który pozo-

stanie w  pamięci wolontariuszy, darczyńców i  21 rodzin, które 
w tym roku otrzymały pomoc, na długo. Był to weekend cudów 
– nie obyło się bez wzruszeń, łez i ogromnych emocji.

Już od października wolontariusze, znani jako SuperW, odwiedzali rodzi-
ny znajdujące się w trudnej sytuacji. Poznawali ich historie, sytuacje i potrze-
by, a następnie włączali do projektu te wyróżniające się bohaterską postawą, 
aktywnie walczące o zmiany w swoim życiu. Kolejnym etapem było poszuki-
wanie darczyńców, czyli osób, którzy dla konkretnej rodziny tworzyli sperso-
nalizowaną paczkę zawierającą najważniejsze, najbardziej potrzebne rzeczy. 
Liczba darczyńców pokazuje, że w Polsce można liczyć na wsparcie innych, 
którzy widzą sens w niesieniu pomocy bliźniemu.

Dla wszystkich ten weekend był niezwykle emocjonujący.
„Byłem niesamowicie poruszony, w  powietrzu unosiły się same pozytywne 

emocje. Nie sądziłem, że mogę dać komuś tyle radości.” – opowiada o przekaza-
niu paczki rodzinie wolontariusz Dominik.

„Pierwszy raz uczestniczyłam z  Szlachetnej Paczce i  nie przypuszczałam,  
że tak to przeżyję. Widząc uśmiechy na twarzach obdarowanych rodzin, 
 czułam, że mogę góry przenosić.” – mówi wolontariuszka Asia.

Dzięki współpracy SuperW i darczyńców kilkadziesiąt ząbkowskich rodzin 
może być spokojnych o piękne Święta. Wierzymy też, że otrzymana pomoc bę-
dzie utwierdzała rodziny w słusznej, bohaterskiej postawie.

Do akcji dołączyły się również władze nasze-
go Miasta.

– Jestem niezmiernie zadowolony postawą 
naszych mieszkańców. Szczególnie chciałbym po-
dziękować zarówno samym organizatorom, jak 
i darczyńcom. To bardzo dobrze świadczy o nas ja-
ko o społeczności lokalnej, że potrafimy się wspierać 
w  trudnych chwilach. Wszystkim należą się słowa 
uznania – ocenia burmistrz Robert Perkowski.

red. 
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Gala „DSF Kickboxing Challenge 2” za nami!

13 grudnia, o godz. 19.00 w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach odbyła się wielka gala 
kickboxingu pod nazwą DSF KICKBOXING CHALLENGE 2, zorganizowana przez Grupę DSF pod honorowym pa-

tronatem Burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego. Dzień wcześniej po konferencji prasowej, która odbyła się w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach zawodnicy byli ważeni w obecności sędziów i otrzymywali odpowiednie 
kategorie.

Organizacja tego wydarzenia sportowego stała na najwyższym 
poziomie. Już od wejścia goście byli serdecznie witani przez ho-
stessy, a pracownicy ochrony wskazywali przybyłym odpowiednie 
sektory. Ustawione w  hali duże telewizory podczas walk zawod-
ników prowadzonych w  ringu dawały możliwość śledzenia poje-
dynków w najdrobniejszych szczegółach. Wśród gości specjalnych 
znaleźli się: Karolina Kowalkiewicz, Jan Błachowicz, Marcin Ró-
żalski, Anzor Azhiev. W przygotowanych przez organizatora „stre-
fach fana” w  restauracji „Fantazja Smaku” oraz „MCS Bowling” 
odbywały się bezpośrednie transmisje z Gali, której komentatorem 
był Przemysław Saleta.

W ringu stanęli zawodnicy:
Przedwalka:

 Formuła K-1 do 57 kg Patryk Kuryłek – Mateusz Pietrucha (wy-
grał Patryk Kuryłek – MKS WICHER Kobyłka).

Walki ringowe:
 Formuła K-1 do 75 kg Lech Rosiński – Sebastian Truchal (wygrał 
Lech Rosiński – X-Fight Piaseczno).
 Formuła K-1 do 70 kg Maciej Garbaczewski – Karol Sadłocha 
(wygrał Maciej Garbaczewski – TKKF Siedleckie).
 Formuła K-1 do 63 kg Robert Ułasiuk – Frantisek Lukac (wygrał 
Robert Ułasiuk – TKKF Siedleckie).



www.zabki.pl S P O R T

13

 Formuła Full Contact do 91 kg Adrian Ko-
walkowski – Cyprian Grzęda (wygrał Ad-
rian Kowalkowski – X-Fight Piaseczno).

Zawodowy Turniej K-1 półfinały:
 Formuła K-1 do 81 kg Jakub Bartnik – 
Mateusz Żukowski (wygrał Mateusz Żu-
kowski – Terliki Team Mikołajki).
 Formuła K-1 do 81 kg Kamil Ruta – Se-
bastian Adamski (wygrał Kamil Ruta 
– DSF Kickboxing Team) Mateusz Żukow-
ski i Kamil Ruta spotkają się w finale tur-
nieju K-1, już w lutym 2015 w Piasecznie.

1.  Walka Wieczoru: o tytuł Zawodowej Mi-
strzyni Mazowsza w K-1 do 56 kg: Dorota 
Godzina (DSF Kickboxing Team) – Ewe-
lina Nowosielska (Semiramida Pułtusk). 
Mistrzynią Mazowsza została Dorota Go-
dzina.

2.  Walka Wieczoru: o pas Zawodowego Mło-
dzieżowego Międzynarodowego Mistrza 
Polski w Formule Full Contact do 81 kg: Łu-

kasz Wichowski (DSF Kickboxing Team) – 
Tomas Neupauer (Słowacja).

Walkę wygrał Łukasz Wichowski.
Podczas wydarzenia odbyła się licyta-

cja koszulek byłych mistrzów, aby pomóc 
choremu Patrykowi Romaniukowi, miesz-
kańcowi Ząbek. Zebrane pieniądze trafiły 
bezpośrednio do rąk rodziców Patryka i prze-
znaczone zostaną na jego rehabilitację.

Już po raz kolejny Grupa DSF dała świa-
dectwo swego niezaprzeczalnego profesjonali-
zmu w organizacji tego typu przedsięwzięć. To 
blisko trzygodzinne show na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców naszego miasta.

Wyrazy szczególnego uznania należą się dla 
p. Sławomira Duba, właścicela firmy Grupa 
DSF, za organizację tego turnieju,ale także za 
działalność charytatywną na rzecz naszych pla-
cówek, m.in. świetlic środowiskowych. 

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski
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SP3 znalazła się na liście

Microsoft umieścił Szkołę Podstawo-
wą Nr 3 w Ząbkach na liście najbar-

dziej innowacyjnych na świecie.

Konkurs na  najbardziej innowacyjne pla-
cówki edukacyjne oraz nauczycieli realizowany 
jest od  10 lat w  ramach globalnego programu 
Microsoft in Education. To  inicjatywa skiero-
wana do  nauczycieli wszystkich przedmiotów 
we wszystkich typach szkół, zaś jego celem jest 
nie tylko wyróżnianie, ale wspieranie w rozwoju 
nagrodzonych. Mogą liczyć na  darmowe szko-
lenia, zapewnienie udziału w konferencjach czy 
pomoc w nawiązywaniu kontaktów w kraju i za-
granicą. Nauczyciele mogą korzystać z  portalu 
Microsoft Educator Network, który udostępnia 

m.in. materiały dydaktyczne, scenariusze lekcyj-
ne, dobre praktyki, bezpłatne narzędzia informa-
tyczne czy kursy e-learningowe.

Do grupy ponad 150 najbardziej innowacyj-
nych szkół z całego świata dołączyły dwie polskie 
placówki edukacyjne. Jedną z  nich jest   Szkoła 
Podstawowa nr  3 w  Ząbkach. Szkoły te ściśle 
współpracują z  firmą Microsoft przy wprowa-
dzeniu innowacyjnego podejścia do  edukacji 
młodzieży. Wśród ośmiuset nauczycieli z ponad 
100 krajów znalazło się dziesięciu wychowaw-
ców z  Polski. Doceniono ich pomysły i  nowa-
torskie rozwiązania w edukacji. Dyrektor Szkoły  
– Tomasz Łukawski oraz nauczyciel języka  
angielskiego Edyta Żegnałek, znaleźli się w gru-
pie najbardziej innowacyjnych nauczycieli (Mi-
crosoft Innovative Educator Expert) na świecie.

SP3

Międzynarodowy Dzień  
Osób Niepełnosprawnych 

w „Skrzacie”

Większość z  nas jest przekonana, iż żyjąc w  XXI wieku osoby dotknięte niepełno-
sprawnością mają swobodny dostęp do najwyższej jakości świadczeń medycznych, 

sprzętu i rehabilitacji. Dzięki temu prowadzą niezależne i godne życie w społeczeństwie. 
Nic bardziej mylnego… ani rozwój technologii, ani rozwój medycyny nie przyniosły zmian, 
które są konieczne do zapewnienia osobom niepełnosprawnym życia na odpowiednim 
poziomie. 

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzieci i pracow-
nicy naszego przedszkola ubrali się na biało, by 
zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecz-
nej oraz podkreślić, że są zwolennikami integracji 
osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. 

We wszystkich grupach przeprowadzono za-
jęcia mające na celu uwrażliwienie na drugiego 
człowieka oraz przybliżenie życia codziennego 
osób niepełnosprawnych. Dzień ten był również 
okazją do wspólnego zastanowienia się, w  jaki 
sposób możemy skutecznie przyczynić się do 
zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych i popra-

wić jakość ich życia. Podsumowaniem zajęć było 
wykonanie dowolną techniką plakatu przedsta-
wiającego dziecko niepełnosprawne. 

W auli zorganizowano wystawę wykonanych 
przez dzieci plakatów oraz umieszczono informa-
cje na temat rodzajów niepełnosprawności. Ro-
dzice otrzymali praktyczny poradnik savior-vire 
wobec osób niepełnosprawnych. 

Pamiętajmy, że każdy z nas jest „inny”, a róż-
norodność to zaleta, nie wada.

Magdalena Bieńczak
pedagog specjalny PP3
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Konkurs dla organizacji pozarządowych  
– trenerzy piłki nożnej

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 28 listopada 2014 r.  
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na dofinansowanie zadania (wysokość środków jest prognozowana)

Konkurs na wspieranie działań w zakresie szkolenia sportowego i współzawodnictwa w dziecięcych i młodzie-
żowych kategoriach wiekowych, drużyn zarejestrowanych w  Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, dla których 
podmiot szkolący ma siedzibę w Ząbkach i jest tożsamy z podmiotem startującym w rozgrywkach. (132 000,00)

W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Szkolenie sportowe i współzawodnictwo w dziecięcych i młodzieżowych 
kategoriach wiekowych, drużyn zarejestrowanych w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, dla których podmiot szkolący ma 
siedzibę w Ząbkach i jest tożsamy z podmiotem startującym w rozgrywkach – 132 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest prognozo-
wana, a ostateczne limity wydatków zostaną określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2015 rok.

Szczegóły na stronie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konkurs dla organizacji pozarządowych  
– pięć zakresów

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 28 listopada 2014 r.  
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań w pięciu zakresach  

(wysokość środków jest prognozowana)

Zakres 1. Konkurs na organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. (110 000,00)

W  roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i  zimowego wypoczynku dzieci i  młodzieży  
– 105 150,00 zł.

Zakres 2. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach nie-
komercyjnych. (95 000,00)

W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
w formach niekomercyjnych – 83 500,00 zł.

Zakres 3. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bez-
domność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego – (20 000,00)

W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 20 000,00 zł.

Zakres 4. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizację 
konkursów i przeglądów muzycznych. (4 000,00)
W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej poprzez 
organizację konkursów i przeglądów muzycznych – 12 000,00 zł.

Zakres 5. Konkurs na wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. (3 000,00)
W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i mło-
dzieży – 2 334,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasach. Wysokość środków jest progno-
zowana, a ostateczne limity wydatków zostaną określone w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2015 rok.

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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www.zabki.pl

Wywóz 
odpadów 

budowlanych 
gruzu, śmieci 

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

Ceny za kontener od 180 zł

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych ciepła, spokoju i i radości
oraz wszelkiej pomyślności 
i pogody ducha na każdy nadchodzący 
dzień 2015 Roku
Mieszkańcom Ząbek 
i Powiatu Wołomińskiego

życzą:
 Wojciech Gut  Robert Perkowski
 Przewodniczący  Burmistrz
 Rady Miasta Ząbki  Miasta Ząbki

Nowo otwarta 
pizzeria 
w Ząbkach

zatrudni 
pizzera 

oraz kelnerkę/kelnera

Wymagana: 
aktualna książeczka 

sanepidu

Tel. 506 251 066


