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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.

Ponad 4 tys. uczniów i przedszkolaków w ząbkowskich placówkach 
publicznych rozpoczęło nowy rok szkolny. Choć ogólnopolskie statystyki 
mówią, że obecnie mamy do czynienia z niżem demograficznym, to jed-
nak w przypadku Ząbek w żaden sposób nie da się tego odczuć, bo na rok 
2012/2013 zostało przyjętych więcej uczniów niż w zeszłym roku.

Mimo że baza dydaktyczna ząbkowskich szkół należy do jednej z 
najnowocześniejszych w całym powiecie wołomińskim, to gwałtowny 
rozwój miasta, a co za tym idzie wzrost liczby mieszkańców, w tym także 
w wieku szkolnym, stwarza konieczność rozbudowy obiektów szkolnych. 
Przed samorządowcami zatem twardy orzech do zgryzienia.

Szkoła to nie tylko zaplecze infrastrukturalne, ale przede wszystkim 
kadra nauczycielska. Wysoki poziom nauczania i atrakcyjny program 
zajęć pozalekcyjnych daje uczniom szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy, 
a także rozwój swoich pasji i zainteresowań, czego wszystkim gorąco 
życzymy.       red.  
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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

fot.  Jacek Pływaczewski
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Zaproszenie do Klubu Malucha
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach od września serdecznie zaprasza wszystkich najmłodszych czytelników na kolejną 

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

Badania mammografi-
czne już wkrótce!

W dniach 10 i 11 wrześniu mammobus kolejny raz odwie-
dzi Ząbki (przy Ośrodku Zdrowia, ul. Orla 1). Panie znów 
będą miały szansę zgłosić się na profilaktyczne badanie piersi.

Wszystkie panie, które chcą wykonać badanie pro-
simy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel.: 801 080 007 lub 
58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, w sobotę i niedzielę 
9-15. Rejestracji można dokonać również na stronie inter-
netowej: www.fado.pl/rejestracja-mammografia.

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

1962 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego w Ząbkach zabrzmiał po 
raz pierwszy dzwonek, obwieszczając tym 
samym powstanie nowej placówki. Przez 
te wszystkie lata nasza szkoła wypracowała 
swoje tradycje, a jej półwieczna historia 
obfituje w wiele znaczących wydarzeń.

Pragniemy, aby ten niezwykły jubi-
leusz, będący swego rodzaju świętem wielu pokoleń związanych z 
naszą placówką, stał się okazją do szkolnych wspomnień i odnowienia 
dawnych znajomości. 

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

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

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

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

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

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

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

Serdecznie zapraszamy!            
Irena Małyszczuk Dyrektor szkoły

W imieniu Zarządu UKS Ząbkovia Ząbki serdecznie 
zapraszam Państwa na mecz: zawodniczki kontra rodzice i 
kibice, który odbędzie się w dniu 11 września 2012 roku na 
boisku ORLIK przy ul. Batorego 11 o godz.18.00. Jeśli macie 
Państwo ochotę wzmocnić siły drużyny rodziców i kibiców - 
zapraszamy do gry,jeśli nie czujecie się na siłach, aby zagrać 
w meczu - zachęcam do kibicowania.

Pozdrawiam
Beata Komosińska - Ferens

Sekretarz UKS Zabkovia Ząbki
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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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„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

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

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

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

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

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

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

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

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

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

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

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

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

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

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

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

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

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
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z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

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

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

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

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

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

Zarząd TPZ

CHIRURG WIZYTY DOMOWE 
TEL. 668 – 029 – 952

KOMUNIKAT W SPRAWIE 
PRZYDROŻNYCH REKLAM

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

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

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

co słychaćwww.zabki.pl ZAPOWIEDZI

3

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
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

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

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

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

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

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

Zarząd TPZ

“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

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

Funkcjonalnie i bezpiecznie
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Prusa

Władze Miasta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców wybudowały zatoki postojowe przed Publicznym 
Przedszkolem nr 2. Dodatkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa 
maluchów, zmieniono organizację ruchu. 

O wykonanie tych zmian wnioskowali radni, dyrekcja przed- 
szkola wraz z rodzicami, a także sam starosta Piotr Uściński, zaś bur-
mistrz Robert Perkowski pozyskał dodatkowe środki na realizację 
tego przedsięwzięcia. – Te wszystkie zmiany w obrębie przed- 
szkola były bardzo potrzebne. Szczególnie mogli tego doświadczyć 
rodzice, którzy przywozili pod przedszkole swoje pociechy. Mieli 
oni olbrzymie trudności z zaparkowaniem. Stosunkowo wąska 
droga, na której tymczasowo parkowało wiele osób też dodat-
kowo utrudniało innym, przejezdnym kierowcom. Dlatego wpro-
wadzenie jednostronnego ruchu w okolicach przedszkola jest bar-
dzo dobrym rozwiązaniem. Bez wątpienia poziom bezpieczeństwa 
podnosi także przejście dla pieszych w formie progu zwalniającego 
i poprawione oznakowanie – ocenia radny Marcin Kubicki, jeden z 

głównych wnioskodawców tego rozwiązania.
Odcinki ulicy Prusa otaczającej plac zabaw są teraz drogami 

jednokierunkowymi. Aby dojechać do przedszkola nie można 
skręcić z ulicy Kolejowej w odcinek ulicy Prusa przy przed- 
szkolu. Trzeba objechać plac zabaw lub wjechać od ulicy Norwida 
i Rychlińskiego.  

Wprowadzone zmiany z jednej strony na pewno ułatwiają życie, 
z drugiej zaś zobowiązują do przestrzegania nowych reguł. Zapo-
minalscy lub jeżdżący „na pamięć” kierowcy muszą się liczyć z tym,  
że jazda „pod prąd” może sporo kosztować.

Żeby uniknąć nieprzyjemności w kontakcie z policją lub strażą 
miejską przypominamy kilka ważnych przepisów z kodeksu ruchu 
drogowego:

„Art. 22 6. Zabrania się zawracania: 1. w tunelu, na moście, 
wiadukcie lub drodze jednokierunkowej, na autostradzie,...”

„Art. 49 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 2. na przejściu dla 
pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniej-
szej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze 
dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje 
także za tym przejściem lub przejazdem.”

red.

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie PRO 

– Pracownia Rozwoju 
Osobowości  zaprasza 
na bezpłatne konsultacje 
rodziców, którzy mają 
trudności, wątpliwości 
wychowawcze i poszukują 
wsparcia. Informacje pod 
nr tel.:  606 656 947. 
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Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla  
uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkol-
ny 2012/2013 wraz z kompletem dokumentów należy 
złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach 
lub doręczyć pocztą, w terminie do dnia 15 września 
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy ko-
legiów - do dnia 15 października danego roku szkol-
nego.

Wnioski można pobrać:
• ze strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki z 

zakładki Ośrodka Pomocy Społecznej/stypendia,
• z sekretariatów szkół, dla których organem pro-

wadzącym jest Miasto Ząbki,
• z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.
Pomoc materialna przyznawana jest uczniom 

zamieszkałym na terenie Miasta Ząbki, którzy 
uczęszczają do:

• szkół publicznych i niepublicznych o uprawnie- 
niach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych 
(szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgim-
nazjalnych) oraz słuchaczom publicznych kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych,

• publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży 
upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom 
i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

• szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do 
czasu ukończenia obowiązku nauki,

• niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nau-
czycielskich kolegiów języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi 
znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania fun-
kcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż 456 zł na osobę w 
rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedno-
lity: Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są  
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i 
gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
• uczniowi klasy zerowej,
• uczniowi, który nie mieszka na terenie Miasta 

Ząbki,

• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze 
środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie prze-
kracza 1820 zł rocznie,

• uczniowi, który został umieszczony w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie 
zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006 r. Nr 139, poz 992 ze z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne jest przyznawane: na 
wniosek rodziców, opiekunów prawnych 
niepełnoletniego ucznia, na wniosek 
pełnoletniego ucznia, na wniosek dyrektora 
szkoły, z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielane w 
formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównaw-
czych, wykraczających poza zajęcia realizowane w 
szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w 
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
dotyczących, w szczególności:

• zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklo-
pedii, słowników, programów komputerowych i in-
nych pomocy edukacyjnych,

• zakupu przyborów i pomocy szkolnych , tornis-
trów, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycz-
nego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego 
przez szkołę,

• udziału w zajęciach nauki języków obcych lub w in-
nych zajęciach edukacyjnych,

• udziału w wycieczkach szkolnych, wyjściach 
(wyjazdach) do kin, teatrów, w wyjazdach na ,,zielone 
szkoły" lub udziału w innych imprezach organizo-
wanych przez szkołę;

2. całkowitego lub częściowego pokrycia opłat 
wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w 
szkołach niepublicznych;

3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w 
szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych 
i innych książek niezbędnych do procesu edukacyj-
nego oraz przyborów szkolnych.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego 
wydawana będzie na podstawie następującej do-
kumentacji:

1. wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
2. zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy o 

wysokości dochodów netto,
3. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o 

pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do 
zasiłku, zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezro-
botnych lub innych świadczeń z funduszu pracy,

4. oświadczenia o pozostawianiu bez pracy
5. odcinka renty, emerytury lub wyciągu bankowego 

oraz decyzji o przyznaniu emerytury/renty,
6. zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia o 
wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

7. zaświadczenia o wysokości świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego,

8. decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
9. odpisu wyroku sądowego (kopia potwierdzona 

przez sąd) o wysokości zasądzonych alimentów oraz 
przekazu lub przelewu pieniężnego dokumentującego 
wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenia 
komornika o wysokości wyegzekwowanych ali-
mentów w miesiącu sierpniu bądź o bezskutecznej 

egzekucji alimentów, w przypadku dobrowolnych ali-
mentów – oświadczenie,

10. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości 
dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, w 
przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej 
na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach 
opodatkowania oświadczenie,

11. zaświadczenia o ilości hektarów przeliczenio-
wych lub nakaz podatkowy,

12. umowy dzierżawy w przypadku oddania części 
lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

13.zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach 
z prac dorywczych od wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny,

14. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
15. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości do-

chodu netto, ucznia odbywającego płatną praktykę 
zawodową,

16. odpisu wyroku sądowego (kopia potwierdzona 
przez sąd) o wysokości zasądzonych alimentów na 
rzecz innych osób.

Dane uzasadniające przyznanie pomocy mater-
ialnej, w tym zaświadczenia o wysokości dochodów 
netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z  
uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wnio-
sku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w 
którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł 
i źródło ich uzyskania.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres 
nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy 
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie 
dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Realizacja stypendiów szkolnych:
1. w szkole prowadzonej przez Miasto Ząbki, do 

której uczęszcza dany uczeń;
2. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach - w 

przypadku ucznia z innej szkoły.
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ 
O SKŁADANIE KOMPLETNYCH 

WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
POUCZENIE:
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o 
ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyzna-
nia stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w  
przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę 
przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 4 
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypen-
dium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 
września 1991 r.)

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, kto składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pomoc materialna o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie Miasta Ząbki w 
roku szkolnym 2012/2013
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OŚWIATA

Awanse dla nauczycieli
29 sierpnia, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki 

odbyło się uroczyste wręczenie przez Burmistrza Miasta 
Ząbki Roberta Perkowskiego aktów nadania stopnia nau-
czyciela mianowanego. 

W uroczystości udział wzięli: burmistrz Robert Perkowski, 
sekretarz Patrycja Żołnierzak, przedstawiciele referatu oświaty 
– kierownik Ewa Wiśniewska i insp. Grażyna Wojciechowska 
oraz powiadomieni o uroczystości nauczyciele i dyrektorzy 
szkół z terenu Miasta Ząbki, a także osoby towarzyszące nau-
czycielom.

Na początku burmistrz powitał bardzo serdecznie 
wszystkich przybyłych na uroczystość i po wygłoszeniu 
okolicznościowego przemówienia wręczył akty nadania sto-
pnia nauczyciela mianowanego następującym nauczycielom:

- Małgorzacie Marii Marciniak – Bańkowskiej - nauczy-
cielowi edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionej w Szkole Pod-
stawowej nr 1;

- Joannie Marzenie Charchuła – nauczycielowi języka 
niemieckiego, zatrudnionej w Publicznym Gimnazjum nr 1;

- Marcie Kamińskiej – nauczycielowi języka niemieckiego 
zatrudnionej w Publicznym gimnazjum nr 2; 

- Edycie Annie Dominik – Cielickiej - nauczycielowi 
języka angielskiego zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3

- Marcinowi Trzeciakowi – nauczycielowi wychowania 
fizycznego zatrudnionemu w Szkole Podstawowej nr 1; 

- Annie Woch – nauczycielowi geografii i wychowania 
fizycznego zatrudnionej w Publicznym Gimnazjum nr 2; 

- Monice Agnieszce Nowak – nauczycielowi matematyki 
zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 1; 

- Agnieszce Cichowskiej- nauczycielowi wychowania fi-
zycznego zatrudnionej w Publicznym Gimnazjum nr 2;

- Zofii Dąbrowskiej – pedagogowi szkolnemu zatru- 
dnionej w Publicznym Gimnazjum nr 2; 

- Krzysztofowi Goławskiemu – nauczycielowi wycho-
wania fizycznego zatrudnionemu w Szkole Podstawowej nr 1.

Po uroczystym wręczeniu aktów nadania stopnia nau-
czyciela mianowanego i ślubowaniu Burmistrz Miasta Ząbki 
raz jeszcze pogratulował nauczycielom i dyrektorom szkół, 
życząc samych sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno 
- wychowawczej w nowym roku szkolnym 2012/2013, pogody 
ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła i spokoju w życiu oso-
bistym oraz zaprosił zebranych na przygotowany poczęstunek.

Nieco wcześniej, w dniu 20 lipca w gabinecie burmistrza 
odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia nau-
czyciela mianowanego i uroczyste ślubowanie Magdalenie 
Borowskiej – wychowawcy świetlicy zatrudnionej w Szkole 
Podstawowej nr 1.

red. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Apel pamięci na ząb-
kowskim cmentarzu

Apelem Poległych uczczono w Ząbkach pamięć żołnierzy, 
którzy oddali życie za Ojczyznę podczas walk z okupantem 
w latach 1939 – 1945. Uroczystość została zorganizowana 
pierwszego września na ząbkowskim cmentarzu przez 
grupę Ząbkowskich Legionistów ZL"11.

Na cmentarzu znajduje się Kwatera Wojenna składająca się 
z 81 grobów, ustawionych w czterech rzędach. Na krzyżach 
umieszczono emaliowane tabliczki. Na niektórych z nich 
znajdują się nazwiska. Większość z pochowanych to nie- 
znani żołnierze. Znane są nazwiska 37. Wielu z tych żołnierzy 
służyło w 80. Pułku Piechoty. Walczyli w składzie 20. Dywizji 
Piechoty, broniącej Warszawy od północnego wschodu. W 
Kwaterze Wojennej spoczywa 75-ciu żołnierzy 20. Dywizji 
Piechoty Wojska Polskiego oraz 6-ciu członków ruchu oporu.

Na uroczystość przybyli prezes Koła Związku Komba-
tantów RP Stefan Załęski, ks. proboszcz Edward Kowara, ks. 
proboszcz Andrzej Kopczyński, poseł na Sejm RP Jacek Sasin, 
burmistrz Ząbek Robert Perkowski, zastępca burmistrza Ar-
tur Murawski, mieszkańcy Ząbek oraz kibice Dolcanu i Legii.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu, 
następnie była wspólna modlitwa i przemówienia. Wstęp 

historyczny przedstawił Dominik Manowski, przedstawiciel 
ZL'11. Poseł oraz Burmistrz podziękowali za podjęcie się 
przez Legionistów przygotowania uroczystości. Uroczystość 
ta, ma zostać wpisana w coroczny kalendarz uroczystości mie-
jskich. Prezes Związku Kombatantów odczytał wzruszający 
wiersz nawiązujący do września 1939 roku, co spowodowało, 
że u niejednego słuchacza łza się w oku zakręciła. Przy każdym 
grobie legioniści odczytali nazwisko poległego żołnierza, za-
palili znicz i wznieśli okrzyk „Cześć i chwała bohaterom”.

Na koniec uroczystości odśpiewano "Boże coś Polskę", a 
organizatorzy zaprosili zebranych na uroczystość obchodów 
Dnia Niepodległości 11 listopada pod pomnik w Parku im. 
Szuberta w Ząbkach.

Iwona Potęga

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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LATO W MIEŚCIE

Lato z MOSiR-em
Jak co roku w wakacje dla dzieci i młodzieży, która nie 

wyjechała poza Ząbki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotował akcję „Lato w mieście na sportowo’2012”. W 
tym roku akcja trwała przez 3 tygodnie, w dniach 6-24 sier-
pnia.

Przez ten okres codziennie w godzinach 8.00 – 16.00  
przygotowano dla uczestników akcji zajęcia sportowe oraz inne 
atrakcje. Dwa razy w tygodniu dzieci wyjeżdżały na pływalnię, 
halę sportową oraz kręgielnię O.S.i.R. Włochy w Warszawie, 
gdzie uczestniczyły w bardzo ciekawych zajęciach sportowych. 
Zajęcia sportowe organizowane były również na salach gim-
nastycznych Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 
w Ząbkach. Każdy uczestnik zajęć sportowych otrzymał dy-
plom i drobny upominek, a najlepsi otrzymali nagrody. Nie 
zapomniano również o wycieczkach rowerowych po okolicz-
nych lasach. Ale zajęcia sportowe to nie wszystko co czekało 
na uczestników akcji. I tak podopieczni M.O.S.iR. zwiedzali 
stadion Legii Warszawa oraz Łazienki Królewskie. Odwiedzili 
Ogród Botaniczny i Park Rozrywki w Powsinie. Duże atrak-
cje i niespodzianki czekały na uczestników akcji w sali zabaw 
Kolorado w Warszawie oraz Miasteczku Rozrywki Pepeland 
w Dziekanowie Nowym. Jeżeli dodamy do tego wyświetlane 
filmy dla dzieci w M.O.K., to ząbkowskie dzieci spędziły te 
trzy tygodnie w sposób aktywny i ciekawy. Każdy z uczest-
ników otrzymał codziennie obiad, napoje i słodycze. Każdego 
dnia w akcji uczestniczyło od 36 do 40 dzieci zameldowanych 
w Ząbkach. Razem przez trzy tygodnie uczestniczyło w akcji 
77 osób.
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LATO W MIEŚCIE
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EDUKACJA

PG nr1 gotowe na nowy rok szkolny 2012 / 2013
Tym razem naukę rozpoczęliśmy dnia 3 września. Po 

odprawionej na tę okoliczność mszy świętej uczniowie gro-
madnie przybyli z kościoła do szkoły. 

Niektórym pierwszoklasistom towarzyszyli podeksytowani 
rodzice. Pogoda pozwoliła przeprowadzić uroczystość ofi-
cjalnego otwarcia nowego roku na szkolnym dziedzińcu. Po 
odśpiewaniu hymnu państwowego pod szkolnym sztandarem 
wszystkich powitał dyrektor Karol Małolepszy. Przedstawił 
nowych nauczycieli: Annę Kędzior (bibliotekarz), Pawła 
Kordyasza (anglista), ks. Sebastiana Łazarza (katecheta), 

Agnieszkę Pietraszek (pedagog), Sebastiana Popielasa (ka-
techeta) i Magdalenę Tunkiewicz (muzyka). 

Jak co roku, także tym razem uczciliśmy chwilą ciszy ofiary 
II Wojny Światowej, pamiętając o tym, że począwszy od 1939 
roku przez 6 kolejnych lat 1 września nie był dniem rozpoczy-
nania normalnej nauki.

Pierwszoklasiści pakują już plecaki na Zieloną Szkołę - 
trzydniowy wyjazd do Broku nad Bugiem.

Tekst i foto: Jacek Pływaczewski
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AKCJA “ZNIŻKA ZA DOWÓD“
Akcja „Zniżka za dowód”

Po krótkiej przerwie powracamy do publikacji krótkich 
prezentacji firm, które zdecydowały się przystąpić do Ak-
cji „Zniżka za dowód”, oferując jednocześnie zameldowanym 
mieszkańcom Ząbek określone rabaty. Aby zyskać rabat wystar-
czy mieć przy sobie dowód osobisty lub kartę mieszkańca. 

Poniżej przedstawiamy firmy, które ostatnio złożyły akces do 
tej akcji. Pełna lista firm, jak i inne informacje o akcji dostępne są 
na stronie Urzędu Miasta (www.zabki.pl), w specjalnej zakładce 
poświęconej temu przedsięwzięciu.

Ponadto uczestnicy akcji w swoich siedzibach mają wywieszone 
odpowiednie plakaty i nalepki informujące o udzielanych rabatach.

„Studio ActivFit”  
„Studio ActivFit” zajmuje się 

kształtowaniem sylwetki oraz poprawą kondy-
cji fizycznej poprzez najnowocześniejsze 
kapsuły Vacu Fit: bieżnię na podciśnienie, 
stepper na podczerwień (efekt sauny), rollmasaż, wibra.

Udziela 10% rabatu na oferowane usługi wszystkim 
zameldowanym mieszkańcom Ząbek.
Kontakt: ul. Piłsudskiego 111 lok.4, Ząbki, tel.(22)299 55 
56,722 340 489
www.activfit.pl, e-mail:activfit@gmail.com

O-Z car  
„O-Z car” jest firmą działającą w branży 

motoryzacyjnej od 1978 roku. Kluczową 
działalnością firmy były naprawy powypad-
kowe. Nadążając za nieustannym rozwojem 
rynku motoryzacyjnego firma rozszerzyła swoją ofertę o 
usługi w zakresie mechaniki i wulkanizacji pojazdowej. 
„O-Z car” wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do 
obsługi ogumienia na rynku, łącznie z typem opon RUN-
FLAT.

Obecnie posiada cztery stanowiska obsługowo-
naprawcze.

Największą zaletą firmy jest kompleksowość usług, pro-
fesjonalizm i wysoki poziom obsługi poprzez dopasowanie 
nowej oferty do indywidualnych potrzeb klienta.

Wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek firma 
udziela rabatów na poszczególne usługi:

Sezonowa wymiana opon:
• felgi stalowe- 8%
• felgi aluminiowe- 6%
• felgi aluminiowe niskoprofilowe powyżej 16’ i auta 

dostawcze -5%
• rabat na części przy naprawie (mechanika )-5%

Kontakt: Ząbki, ul. Brzozowa 2A,tel. (22)781-66-06,506-
186-936, 509-973-877
www.autozabki.pl, e-mail:warsztat@autozabki.pl

-10%

-5%
-8%

Salon optyczny „OPTOLAND”   
Salon „OPTOLAND” oferuje duży wybór 

firmowych szkieł okularowych, bogaty asor-
tyment opraw okularowych oraz okularów 
przeciwsłonecznych w bardzo atrakcyjnych 
cenach.

W ofercie są także okulary dla dzieci. Fachowa i miła 
obsługa dobierze Państwu okulary w cenach skalkulowanych 
- nawet na skromną kieszeń. Zakupicie tu Państwo również 
soczewki kontaktowe i wszelkie akcesoria, potrzebne do ich 
pielęgnacji. Dogodna lokalizacja i przystępne ceny to dodat-
kowy atut tej firmy.

Udziela 8% rabatu na oferowana usługi wszystkim zamel-
dowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu oso-
bistego.
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 79A, lok. 5, 
tel. (22) 215 76 11

„Metalmax” Henryka Lemańskiego   
„Metalmax” - Zakład Produkcyjno - Hand-

lowo - Usługowy Henryk Lemański istnieje od 
1980 roku, posiada więc 30-letnie doświadczenie 
w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych i 
mechaniki samochodowej.

Dysponuje własną mieszalnią lakierów firmy AUTO-
COLOR, a do napraw blacharskich ramą z rozpieraczami hy-
draulicznymi.

Zakres prac: blacharstwo-lakiernictwo, tłumiki-spawanie, 
hamulce, naprawa zawieszenia, lakiery samochodowe, wymia-
na oleju, geometria pojazdu, mechanika, szyby samochodowe.

Firma zobowiązuje się do udzielenia 2% rabatu na ofero-
wane usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za 
okazaniem dowodu osobistego.
Kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 28D 
tel.(22)781-55-87, 607-554-068
e-mail:metal71@gazeta.pl     www.metalmax.waw.pl

-8% -2%
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AKCJA “ZNIŻKA ZA DOWÓD“

AUTO PERFEKT 

Firma AUTO PERFEKT - Mechanika i Ko-
smetyka Pojazdowa - Grzegorza Stolarskiego 
specjalizuje się w praniu tapicerek samochodowych, ozo-
nowaniu wnętrz, czyszczeniu i pielęgnacji skóry, pielęgnacji 
lakieru. Udziela 7% rabatu na oferowane usługi wszystkim 
zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu 
osobistego.

Kontakt: Ząbki, ul. Lisa Kuli 10 tel. 692-631-822
strona:www.autoperfekt.waw.pl

„Omega Sports” 

Uczniowski Klub Sportowy- „Omega 
Sports” dołączył do grona miłośników 
Ząbek, udzielając rabatu 10% na oferowane usługi wszyst-
kim zameldowanym mieszkańcom UKS Omega Sports jest 
klubem z dużym doświadczeniem. Prowadzi zajęcia dla 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z:

• FMA (Filipińskich Sztuk Walki)- Modern Arnis i Kom-
batan - zajęcia dla dzieci - SP nr 3;

• Chińskich Sztuk Walki- Wushu, Tai Chi;
• Prowadzimy Kursy Samoobrony dla Kobiet.
Warto wejść na stronę i zobaczyć, co proponujemy 
www.omegasports.pl

Kontakt: tel. 22 300-18-83, kom.501-749-507, 
e-mail: biuro@omega-sports.pl

Sklep „Dewocjonalia i upominki”  
W ofercie sklepu znajdują się m.in. świece 

do chrztu, profitki, białe szatki, zaproszenia, 
pamiątki, obrazy, obrazki srebrne, zestawy 
kolędowe, krzyże, różańce, aniołki, modlitewniki, wianuszki 
itp.

Zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem do-
wodu osobistego sklep udzieli rabatu 10%.
Kontakt: Ząbki, ul. Skorupki 61, tel. 665-724-975

Firma „Frise” Jerzy Taczalski   
   „Frise” zajmuje się produkcją i sprzedażą me-
bli na zamówienie - kuchnie, szafy, sypialnie, 
stoły, drzwi wewnętrzne. Zamówienia są rea-
lizowane na podstawie projektów dostarczonych lub wyko-
nanych w firmie. Na miejscu można również skorzystać z 
doradztwa projektantów a przy realizacji zamówienia z fa-
chowego montażu. 

Teraz wszyscy zameldowani mieszkańcy Ząbek mogą 
skorzystać we „Frise” z 10% rabatu na oferowane usługi.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 93a, tel. 22 353 95 12

„Aga fitness - Akademia Ruchu 
Proponuje usługi fitness oraz zajęcia spor-

towo- rekreacyjne dla Pań w każdym wieku i o 
różnym stopniu intensywności. Różnorodność 
form zajęć fitness przygotowane przez „Aga 
fitness- Akademia Ruchu” powoduje, że każda Pani znajdzie 
coś dla siebie.

Firma zobowiązuje się do udzielenia 3% rabatu na ofe-
rowane usługi wszystkim zameldowanym mieszkankom 
Ząbek.
Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 34, 
e-mail:aga-fitness@wp.pl, tel. 504-004-450

-3%

Firma „Bodzio” 
Bogdana Reńskiego

Młoda firma z wieloletnim doświadczeniem 
zdobywanym od 1996 roku dołączyła do akcji 
“Zniżka za dowód “. A tym samym jest 76 firmą oferującą 
jednocześnie zameldowanym mieszkańcom Ząbek rabat w 
wysokości 10% na proponowane usługi.

Specjalizuje się w remontach, kompleksowym 
wykończeniu wnętrz oraz wykonywaniu i montażem wszel-
kich mebli na wymiar. Oferuję szeroką gamę usług oraz 
stosowanych materiałów. Obsługuję stany deweloperskie, 
mieszkania, lokale użytkowe, biura, pomieszczenia insty-
tucji publicznej.

Zajmuję się wszystkim, co jest związane z Państwa 
domem, remontem, wyposażeniem oraz meblami.
Kontakt: Ząbki; tel. 793-744-793; 
www.odremontupomeble.pl;
e-mail: bodzio81@o2.pl

-10%

-10%

-10%

-7%

„Tanioszka”  
„Tanioszka” jest kolejną firmą, która 

dołączyła do naszej akcji. Chcesz mieć tanie i 
fajnie ciuchy? Skorzystaj z tej oferty. Ubierzesz 
tutaj całą swoją rodzinę!

Sklep zajmuje się sprzedażą odzieży używanej dla dzieci i 
dorosłych. Udziela 10% rabatu na oferowane usługi wszyst-
kim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem 
dowodu osobistego.
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 79A paw.1, tel. 507-128-964

-10%

-10%

„Konstruktor” 
Firma „Konstruktor” Agata Kowalik zajmuje 

się prowadzeniem zajęć konstrukcyjnych z el-
ementami mechaniki i robotyki dla dzieci w 
wieku 6 – 10 lat. Uczestnicy budują robociki z 
klocków Lego WeDo. Uczą się logicznego myślenia, podstaw 
mechaniki i programowania.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i w środy w godzi-
nach 16.00 – 17.30 przy ul Piotra Skargi 34 a. Firma udziela 
10% rabatu na oferowane usługi wszystkim zameldowanym 
mieszkańcom Ząbek. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 
603 810 732.

-10%
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Cracovia poległa w Ząbkach! 
Dolcan dalej bez porażki

Po bardzo dobrej grze Dolcan pokonał na własnym sta-
dionie Cracovię 3:1 (2:1) w meczu 5. kolejki I ligi. Podo-
pieczni Roberta Podolińskiego dalej pozostają bez porażki 
w bieżących rozgrywkach.

Ząbkowianie wyszli na mecz z „Pasami” w przemeblowa-
nym składzie. W porównaniu do ostatniej potyczki z Wartą w 
wyjściowym składzie doszło do czterech zmian. Jak się później 
okazało były to roszady na wagę zwycięstwa.

Dolcan od początku postawił faworyzowanej Cracovii 
wysoko poprzeczkę. Podopieczni Roberta Podolińskiego 
grali wysokim pressingiem i walczyli o każdy centymetr bois-
ka. Goście z Krakowa w ogóle nie potrafili się przebić przez 
zagęszczoną środkową linię. Widząc nieporadność „Pasów” 
ząbkowianie wyszli na prowadzenie. Dariusz Zjawiński, który 
przed tygodniem nie zmieścił się nawet do osiemnastki me-
czowej wykorzystał nieudaną pułapkę ofsajdową rywali i w 
sytuacji sam na sam z Krzysztofem Pilarzem nie dał golki-
perowi Cracovii żadnych szans. Jakby tego było mało w 35. 
minucie Dolcan prowadził już 2:0. Tym razem Patryk Koziara, 
dla którego był to dopiero drugi mecz w tym sezonie popisał 
się idealnym strzałem zza pola karnego. W tym okresie Cra-
covia na boisku nie istniała i dalej mogłoby tak być, ale „Pasy” 
otrzymały od naszego zespołu prezent. Tuż przed przerwą 
zanudzony chyba pierwszą połową Rafał Leszczyński nie-
potrzebnie wybiegł z bramki i sfaulował w niegroźnej sytuacji 
Roka Strausa. Jedenastkę pewnie wykorzystał Mateusz Żytko.

Ten, kto spodziewał się, że Cracovia w drugiej połowie 
przyciśnie ząbkowian i powalczy o choćby remis srodze 
się przeliczył. Po przerwie to Dolcan dalej atakował i miał 
klarowniejsze sytuacje do podwyższenia prowadzenia. Jedną 
z nich udało się wykorzystać. Mateusz Piątkowski dostał kapi-
talne podanie od Zjawińskiego, którego nie mógł zmarnować. 
Swoją szansę na pierwszego gola w barwach Dolcanu miał 
Damian Jakubik, ale trafił wprost w Pilarza. W końcówce za 
fatalną interwencję z pierwszej części spotkania zrehabilitował 
się Leszczyński instynktownie broniąc strzały Bartosza Du-
dzica oraz Łukasza Zejdlera.

Dolcan Ząbki - Cracovia 3:1 (2:1)
1:0 - Dariusz Zjawiński (27.)
2:0 - Patryk Koziara (35.)
2:1 - Mateusz Żytko (45. karny)
3:1 - Mateusz Piątkowski (65.)

Dolcan Ząbki: Rafał Leszczyński - Piotr Klepczarek, 
Marcin Hirsz, Rafał Grzelak - Damian Świerblewski (60. 
Damian Jakubik), Szymon Matuszek, Patryk Koziara, Bar-
tosz Osoliński, Dariusz Zjawiński (77. Piotr Bazler), Robert 
Chwastek (88. Damian Jaroń) - Mateusz Piątkowski.

Cracovia: Krzysztof Pilarz - Andraž Struna (45. Bojan 
Puzigaća), Mateusz Żytko, Miloš Kosanović, Adam Marciniak 
- Edgar Bernhardt, Marcin Budziński, Sławomir Szeliga (64. 
Sebastian Steblecki), Łukasz Zejdler, Rok Štraus - Vladimir 
Boljević (41. Bartłomiej Dudzic).

Żółte kartki: Marcin Hirsz, Rafał Leszczyński, Piotr Klep-
czarek - Mateusz Żytko.

Sędzia: Szymon Lizak (Poznań).
Widzów: 1000. 

Fot. Bogdan Śladowski

Kalendarz spotkań we wrześniu:

Kolejka 6 - 8-9 września  
Bogdanka Łęczna  - Dolcan Ząbki  8 września, 16:00 

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

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

Kolejka 10 - 29-30 września  
Flota Świnoujście  - Dolcan Ząbki  29 września, 16:00 
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WAŻNE TELEFONY
MASZ PROBLEM – DZWOŃ!  
Wykaz najważniejszych ząbkowskich numerów telefonicznych

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

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

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

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

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