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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Wy³oniono laureatów konkursu „Z¹bki -Miastem Ogrodów”
21 września, podczas sesji Rady Miasta Ząbki odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na najładniejszą posesję pod nazwą
„Ząbki − Miastem Ogrodów”. Konkurs zorganizowany przez Burmistrza Miasta, przeprowadzony został w trzech kategoriach: najładniejszy
ogród, najładniejszy balkon, oraz najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej.

W tegorocznej edycji burmistrz Robert
Perkowski postanowił przyznać również
nagrodę specjalną osobie, która oprócz
tego że dba o swój ogród przydomowy
to także troszczy się o przestrzeń pu−

bliczną w bezpośrednim sąsiedztwie
swojej posesji. Tego wyróżnienia dostą−
pił p. Zbigniew Świętochowski. W tym
roku do konkursu zgłoszono 25 pose−
sji.
Dokończenie na str 8.
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ZAPOWIEDZI

I N F O R M A C J A
Istniejąca od 10 lat na rynku w Ząbkach
KWIACIARNIA „RÓŻA”
została na stałe przeniesiona
z ulicy 11 Listopada
na ulicę P O G O D N Ą 1 9 a
(róg ul. Narutowicza i ul. Wolności obok
Makro w Ząbkach).
Oferujemy największy w okolicy wybór
kwiatów i upominków, kompozycji z suszu
i sztucznych kwiatów, art. dekoracyjnych.
Wykonujemy piękne wiązanki ślubne
i dekoracje weselne.
Dysponujemy również największym
wyborem nietypowych wiązanek
i kompozycji na groby.
Zapraszamy Państwa do nowego punktu
handlowego.
Tel. 5 0 0 2 5 3 8 6 0
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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
SAWMAR
– JĘZYK POLSKI
Ząbki, tuż przy stacji
Wszechstronna pomoc
(siedem dni w tygodniu)
dla dorosłych
oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych
Nauczyciel
dyplomowany:
501 – 772 – 295
hemara@life.pl
DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 9
poniedziałek: godz.: 1600−1800
piątki: godz.: 800−1000
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Z¹bki w gronie najlepszych miast Unii Europejskiej
STATUETKA W KATEGORII „LIDER EDUKACJI”
16 września 2011 roku w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki
Osieckiej w siedzibie Polskiego Radia S.A odbyła się Gala Plebiscytu „Euro−
Gmina” województwa mazowieckiego.
W plebiscycie udział brały jednostki samorządowe (gminy, miasta, staro−
stwa powiatowe) funkcjonujące na terenie województwa, w którym ogłoszony
został plebiscyt. Celem plebiscytu była promocja i reklama najlepszych jed−
nostek samorządowych, oraz przyznanie tytułów głównych w takich kategoriach, jak: Wójt Roku,
Burmistrz Roku, Prezydent Roku, Starosta Roku, Gmina Roku, Miasto Roku, Starostwo Powia−
towe Roku. Przyznano ponadto tytuły liderów w dziedzinach: Agroturystyki, Bezpieczeństwa,
Edukacji, Ekologii, Gospodarki, Kultury, Przedsiębiorczości, Rolnictwa, Służby Zdrowia i Opieki
Społecznej, Sportu, Turystyki.
Kapituła Plebiscytu „Euro−Gmina” w oparciu o dotychczasowe działania samorządu, nadała
naszemu Miastu Certyfikat potwierdzający, że Miasto Ząbki spełniło wymagania najlepszych
miast Unii Europejskiej i przyznała statuetkę w kategorii „Lider Edukacji” za:
1. Inwestycje oświatowe w gminie, w tym termomodernizację szkół
2. Organizację dojazdu dzieci do szkół na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego
3. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
4. Dostępność do nowoczesnych środków edukacyjnych (Internet, rzutniki audiowizualne,
tablice multimedialne).
Podczas uroczystej gali z rąk wiceprezesa Fundacji „Euro−Partner” Artura Świtonia, statuetkę
odebrali Zastępca Burmistrza Ząbek Artur Murawski, oraz Sekretarz Miasta Patrycja Żołnierzak.
Nadany naszemu Miastu Certyfikat upoważnia władze samorządu do używania znaku „Euro−
Gmina” na wszelkich tablicach informacyjnych, materiałach promocyjno−reklamowych, oraz
pieczęciach urzędowych.
Certyfikat sygnowali Minister Gospodarki−Wicepremier Waldemar Pawlak, Marszałek Wo−
jewództwa Mazowieckiego Adam Struzik , oraz Prezes Fundacji Gospodarczej „Euro−Partner”
Paweł Przybysławski.
Joanna Wysocka

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
www.aptekapoludnie.pl

AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOŚCI
Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami
——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem
—––––———————————

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22

781 44 56

tel. 601 898 715, 605 059 106
www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i 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

KOLEKTORY
SŁONECZNE
Sprzedaż i montaż
Dotacje do 45%
wartości
Załatwiamy wszelkie
formalności za Ciebie.
tel: 889−639−432
508−803−139
Osoby zainteresowane
prosimy
o kontakt telefoniczny.

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
profesjonalny dobór
aparatów słuchowych
REFUNDACJA NFZ
I i III piątek miesiąca
w godz. 09.00−11.00
Ząbki Narutowicza 4
tel: 602−171−462

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista chorób dzieci

NEFROLOG
tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Ulica Batorego w Ząbkach na miarę standardów europejskich
17 września, w sobotę Ząbki świętowały oddanie do użytku przebudo−
waną ulicę Batorego – główną, powiatową arterię łączącą nasze miasto ze
stolicą. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami generalnego wykonawcy
− firmy „Krol” z Wołomina remont zakończył się w terminie. Budowa
przebiegała w trzech etapach, rozpoczęto ją w 2009 roku. Oddano właśnie

do użytku trzeci i ostatni etap prac modernizacyjnych.
Uroczyste otwarcie inwestycji z udziałem władz lokalnych i powiatowych
połączono z XX Jesiennymi Biegami Przełajowymi dla uczniów ząbkow−
skich szkół i ich rodzin.
− Podróż ulicą Batorego to sama przyjemność – mówi uśmiechnięty tak−
sówkarz z Warszawy – jakbym jeździł niemiecką autostradą. I ma rację.

Gładka jak lustro powierzchnia drogi, szerokie, wygodne chodniki z wyty−
czonymi ścieżkami dla rowerzystów istotnie przypominają ulice Amsterda−
mu. – Nie wierzyłam, że dożyję końca tej budowy−wzdycha przechodząca
staruszka – wcześniej potykałam się na dziurach. A teraz Europa! Przedsta−
wiciel firmy „Krol” wymienia jednym tchem: „wykonano kanalizację desz−
czową, położono nową nawierzchnię i krawężniki, nowa sygnalizacja świetlna
jest dużym ułatwieniem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2.”
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali starosta wołomiński Piotr Uściń−
ski, zastępca burmistrza Ząbek Artur Murawski, przewodniczący Rady Miasta

Ząbki Krzysztof Bławdziewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Irena Ma−
łyszczuk. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii pod wezwaniem Miło−
sierdzia Bożego ks. Andrzej Kopczyński.
Po zakończeniu uroczystości firma „Krol” zaprosiła przybyłych gości i
mieszkańców na tradycyjnego grilla.
Joanna Wysocka
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Andrew James
native speaker
Przygotowanie do matury, FCE,
CAE
i innych egzaminów, również kore−
petycje.
Nauka indywidualna lub w małych
grupach.
Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych.
Ząbki, ul. Chopina 8
(blisko stacji PKP)
22−781−46−10
601−384−104
ajames@wp.pl

SERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN
SPRZEDAŻ NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna
BEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414
22/423 30 32
e−mail mirek_57@interia.pl

ROZKŁAD JAZDY „DARMOBUSA”
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„Darmobus” dla wszystkich o miesiąc dłużej
Już od 1 września po terenie Ząbek kursują dwa „darmo−
busy”, mniejsze autobusy, mogące pomieścić do 45 pasa−
żerów. Początkowo, okres próby, kiedy nie będą pobierane
żadne opłaty za przejazd, wyznaczono na wrzesień. Ter−
min ten został wydłużony o kolejny miesiąc wraz z Dniem
Wszystkich Świętych.
Wprowadzenie nowej bezpłatnej linii ma zachęcić osoby
mieszkające w Ząbkach do zameldowania się. Bowiem bez−
płatnie z przejazdu będą mogli korzystać jedynie zameldo−
wani mieszkańcy, posiadający wyrobioną w Urzędzie kartę
przejazdu. Nie zameldowani za przejazd będą musieli za−

płacić (bilet normalny – 2 zł, ulgowy – 1 zł).
Tak będzie od 2 listopada. Natomiast do tego czasu każ−
dy zainteresowany będzie mógł skorzystać z „darmobusa”
bezpłatnie, chociażby po to, aby sprawdzić czy warto ko−
rzystać z tej formy poruszania się po mieście.
Autobusy kursują na trasie od ul. Powstańców aż do Cen−
trum Handlowego M1. Przebieg trasy ma 2 warianty: przez
ul. Piłsudskiego ( 2 kursy w ciągu godziny) oraz przez ul.
Skrajną (1 kurs w ciągu godziny). Poniżej zamieszczamy
szczegółowy rozkład jazdy.
red.

Linia Ząbki−1 przystanek „Piłsudskiego” na ul. Linia Ząbki−1 przystanek „Powstańców” na ul. Linia Ząbki−1 przystanek „Kosynierów” na ul. Linia Ząbki−1 przystanek „Sikorskiego” na ul.
Kosynierów kierunek −> ul. Powstańców
Powstańców (w pobliżu Praska Giełda Spożyw− Maczka kierunek −> pętla przy CH M1
Gajowej kierunek −> ul. Powstańców
cza, sklep Kaufland) kierunek −> pętla przy CH
dzień roboczy
soboty, niedziele i święta
dzień roboczy
soboty, niedziele i święta
dzień roboczy
soboty, niedziele i święta
M1 (możliwość przesiadki na linię 145 ZTM)
05:08[S]; 05:23[P]; 05:49[S]; 05:38[P];
05:06[S]; 05:21[P]; 05:47[S]; 05:36[P];
05:05[S]; 05:20[P]; 05:46[S]; 05:35[P];
dzień roboczy

soboty, niedziele i święta

05:11[S]; 05:27[P]; 05:52[S];
06:07[P]; 06:33[S]; 06:47[P];
07:21[S]; 07:37[P];
08:12[P]; 08:27[P]; 08:56[S];
09:17[P]; 09:46[S];
10:07[P]; 10:41[S];
11:02[P]; 11:31[S]; 11:52[P];
12:21[S]; 12:42[P];
13:11[S]; 13:32[P];
14:21[S]; 14:42[P];
15:27[P]; 15:52[P];
16:12[P]; 16:36[S];
17:02[P]; 17:21[S]; 17:47[P];
18:06[S]; 18:32[P]; 18:51[S];
19:22[P]; 19:41[S];
20:07[P]; 20:41[S];
21:02[P]; 21:41[S];
22:02[P]; 22:31[S]; 22:52[P];

05:42[P];
06:06[S]; 06:32[P]; 06:56[S];
07:32[P];
08:01[S]; 08:42[P];
09:11[S]; 09:52[P];
10:21[S]; 10:42[P];
11:11[S]; 11:37[P];
12:01[S]; 12:32[P];
13:01[S]; 13:32[P];
14:01[S]; 14:32[P]; 14:56[S];
15:22[P]; 15:51[S];
16:32[P]; 16:51[S];
17:32[P];
18:01[S]; 18:32[P]; 18:51[S];
19:42[P];
20:01[S]; 20:52[P];
21:11[S];
22:02[P]; 22:21[S];
23:12[P]; 23:31[S];
00:02[P]; 00:21[S];

06:03[P]; 06:30[S]; 06:43[P];
07:18[S]; 07:33[P];
08:08[P]; 08:23[P]; 08:53[S];
09:13[P]; 09:43[S];
10:03[P]; 10:38[S]; 10:58[P];
11:28[S]; 11:48[P];
12:18[S]; 12:38[P];
13:08[S]; 13:28[P];
14:18[S]; 14:38[P];
15:23[P]; 15:48[P];
16:08[P]; 16:33[S]; 16:58[P];
17:18[S]; 17:43[P];
18:03[S]; 18:28[P]; 18:48[S];
19:18[P]; 19:38[S];
20:03[P]; 20:38[S]; 20:58[P];
21:38[S]; 21:58[P];
22:28[S]; 22:48[P];
23:58[P];

06:03[S]; 06:28[P]; 06:53[S];
07:28[P]; 07:58[S];
08:38[P];
09:08[S]; 09:48[P];
10:18[S]; 10:38[P];
11:08[S]; 11:33[P]; 11:58[S];
12:28[P]; 12:58[S];
13:28[P]; 13:58[S];
14:28[P]; 14:53[S];
15:18[P]; 15:48[S];
16:28[P]; 16:48[S];
17:28[P]; 17:58[S];
18:28[P]; 18:48[S];
19:38[P]; 19:58[S];
20:48[P];
21:08[S]; 21:58[P];
22:18[S]; 23:08[P];
23:28[S]; 23:58[P];
00:18[S];

Linia Ząbki−1 przystanek „Stefczyka” na ul. ks
Skorupki kierunek −> ul. Powstańców możliwość
Linia Ząbki−1 przystanek „Sosnowa” na ul. przesiadki − linie przewoźników prywatnych, linia
Sosnowej (pobliżu przychodnia „Betamed” i sta− N62 ZTM
dion miejski) kierunek −> ul. Powstańców
dzień roboczy
soboty, niedziele i święta
00:02[P];

dzień roboczy

05:03[S]; 05:18[P]; 05:44[S];
05:58[P];
06:25[S]; 06:38[P];
07:13[S]; 07:28[P];
08:03[P]; 08:18[P]; 08:48[S];
09:08[P]; 09:38[S]; 09:58[P];
10:33[S]; 10:53[P];
11:23[S]; 11:43[P];
12:13[S]; 12:33[P];
13:03[S]; 13:23[P];
14:13[S]; 14:33[P];
15:18[P]; 15:43[P];
16:03[P]; 16:28[S]; 16:53[P];
17:13[S]; 17:38[P]; 17:58[S];
18:23[P]; 18:43[S];
19:13[P]; 19:33[S]; 19:58[P];
20:33[S]; 20:53[P];
21:33[S]; 21:53[P];
22:23[S]; 22:43[P];
23:53[P];

soboty, niedziele i święta

05:33[P]; 05:58[S];
06:23[P]; 06:48[S];
07:23[P]; 07:53[S];
08:33[P];
09:03[S]; 09:43[P];
10:13[S]; 10:33[P];
11:03[S]; 11:28[P]; 11:53[S];
12:23[P]; 12:53[S];
13:23[P]; 13:53[S];
14:23[P]; 14:48[S];
15:13[P]; 15:43[S];
16:23[P]; 16:43[S];
17:23[P]; 17:53[S];
18:23[P]; 18:43[S];
19:33[P]; 19:53[S];
20:43[P];
21:03[S]; 21:53[P];
22:13[S];
23:03[P]; 23:23[S]; 23:53[P];
00:13[S];

05:02[S]; 05:17[P]; 05:43[S];
05:57[P];
06:24[S]; 06:37[P];
07:12[S]; 07:27[P];
08:02[P]; 08:17[P]; 08:47[S];
09:07[P]; 09:37[S]; 09:57[P];
10:32[S]; 10:52[P];
11:22[S]; 11:42[P];
12:12[S]; 12:32[P];
13:02[S]; 13:22[P];
14:12[S]; 14:32[P];
15:17[P]; 15:42[P];
16:02[P]; 16:27[S]; 16:52[P];
17:12[S]; 17:37[P]; 17:57[S];
18:22[P]; 18:42[S];
19:12[P]; 19:32[S]; 19:57[P];
20:32[S]; 20:52[P];
21:32[S]; 21:52[P];
22:22[S]; 22:42[P];
23:52[P];

05:32[P]; 05:57[S];
06:22[P]; 06:47[S];
07:22[P]; 07:52[S];
08:32[P];
09:02[S]; 09:42[P];
10:12[S]; 10:32[P];
11:02[S]; 11:27[P]; 11:52[S];
12:22[P]; 12:52[S];
13:22[P]; 13:52[S];
14:22[P]; 14:47[S];
15:12[P]; 15:42[S];
16:22[P]; 16:42[S];
17:22[P]; 17:52[S];
18:22[P]; 18:42[S];
19:32[P]; 19:52[S];
20:42[P];
21:02[S]; 21:52[P];
22:12[S];
23:02[P]; 23:22[S]; 23:52[P];
00:12[S];

06:01[P]; 06:28[S]; 06:41[P];
07:16[S]; 07:31[P];
08:06[P]; 08:21[P]; 08:51[S];
09:11[P]; 09:41[S];
10:01[P]; 10:36[S]; 10:56[P];
11:26[S]; 11:46[P];
12:16[S]; 12:36[P];
13:06[S]; 13:26[P];
14:16[S]; 14:36[P];
15:21[P]; 15:46[P];
16:06[P]; 16:31[S]; 16:56[P];
17:16[S]; 17:41[P];
18:01[S]; 18:26[P]; 18:46[S];
19:16[P]; 19:36[S];
20:01[P]; 20:36[S]; 20:56[P];
21:36[S]; 21:56[P];
22:26[S]; 22:46[P];
23:56[P];

06:01[S]; 06:26[P]; 06:51[S];
07:26[P]; 07:56[S];
08:36[P];
09:06[S]; 09:46[P];
10:16[S]; 10:36[P];
11:06[S]; 11:31[P]; 11:56[S];
12:26[P]; 12:56[S];
13:26[P]; 13:56[S];
14:26[P]; 14:51[S];
15:16[P]; 15:46[S];
16:26[P]; 16:46[S];
17:26[P]; 17:56[S];
18:26[P]; 18:46[S];
19:36[P]; 19:56[S];
20:46[P];
21:06[S]; 21:56[P];
22:16[S];
23:06[P]; 23:26[S]; 23:56[P];
00:16[S];

Linia Ząbki−1 przystanek „Pasaż” na ul. Orlej
(w pobliżu przystanek PKP, przychodnia, targo−
wisko miejskie i pasaż „Orla”) kierunek −> ul.
Powstańców (możliwość przesiadki − linia 199,
linia X oraz pociąg)
dzień roboczy

05:01[S]; 05:16[P]; 05:42[S];
5:56[P];
06:23[S]; 06:36[P];
07:11[S]; 07:26[P];
08:01[P]; 08:16[P]; 08:46[S];
09:06[P]; 09:36[S]; 09:56[P];
10:31[S]; 10:51[P];
11:21[S]; 11:41[P];
12:11[S]; 12:31[P];
13:01[S]; 13:21[P];
14:11[S]; 14:31[P];
15:16[P]; 15:41[P];
16:01[P]; 16:26[S]; 16:51[P];
17:11[S]; 17:36[P]; 17:56[S];
18:21[P]; 18:41[S];
19:11[P]; 19:31[S]; 19:56[P];
20:31[S]; 20:51[P];
21:31[S]; 21:51[P];
22:21[S]; 22:41[P];
23:51[P];

soboty, niedziele i święta

05:31[P]; 05:56[S];
06:21[P]; 06:46[S];
07:21[P]; 07:51[S];
08:31[P];
09:01[S]; 09:41[P];
10:11[S]; 10:31[P];
11:01[S]; 11:26[P]; 11:51[S];
12:21[P]; 12:51[S];
13:21[P]; 13:51[S];
14:21[P]; 14:46[S];
15:11[P]; 15:41[S];
16:21[P]; 16:41[S];
17:21[P]; 17:51[S];
18:21[P]; 18:41[S];
19:31[P]; 19:51[S];
20:41[P];
21:01[S]; 21:51[P];
22:11[S];
23:01[P]; 23:21[S]; 23:51[P];
00:11[S];

06:00[P]; 06:27[S]; 06:40[P];
07:15[S]; 07:30[P];
08:05[P]; 08:20[P]; 08:50[S];
09:10[P]; 09:40[S];
10:00[P]; 10:35[S]; 10:55[P];
11:25[S]; 11:45[P];
12:15[S]; 12:35[P];
13:05[S]; 13:25[P];
14:15[S]; 14:35[P];
15:20[P]; 15:45[P];
16:05[P]; 16:30[S]; 16:55[P];
17:15[S]; 17:40[P];
18:00[S]; 18:25[P]; 18:45[S];
19:15[P]; 19:35[S];
20:00[P]; 20:35[S]; 20:55[P];
21:35[S]; 21:55[P];
22:25[S]; 22:45[P];
23:55[P];

06:00[S]; 06:25[P]; 06:50[S];
07:25[P]; 07:55[S];
08:35[P];
09:05[S]; 09:45[P];
10:15[S]; 10:35[P];
11:05[S]; 11:30[P]; 11:55[S];
12:25[P]; 12:55[S];
13:25[P]; 13:55[S];
14:25[P]; 14:50[S];
15:15[P]; 15:45[S];
16:25[P]; 16:45[S];
17:25[P]; 17:55[S];
18:25[P]; 18:45[S];
19:35[P]; 19:55[S];
20:45[P];
21:05[S]; 21:55[P];
22:15[S];
23:05[P]; 23:25[S]; 23:55[P];
00:15[S];

Linia Ząbki−1 przystanek „Przystanek PKP (1)”
na ul. Batorego kierunek −> ul. Powstańców
(możliwość przesiadki − linia 199, linia X, pociąg)
dzień roboczy

04:59[S];
05:14[P]; 05:40[S]; 05:54[P];
06:21[S]; 06:34[P];
07:09[S]; 07:24[P]; 07:59[P];
08:14[P]; 08:44[S];
09:04[P]; 09:34[S]; 09:54[P];
10:29[S]; 10:49[P];
11:19[S]; 11:39[P];
12:09[S]; 12:29[P]; 12:59[S];
13:19[P];
14:09[S]; 14:29[P];
15:14[P]; 15:39[P]; 15:59[P];
16:24[S]; 16:49[P];
17:09[S]; 17:34[P]; 17:54[S];
18:19[P]; 18:39[S];
19:09[P]; 19:29[S]; 19:54[P];
20:29[S]; 20:49[P];
21:29[S]; 21:49[P];
22:19[S]; 22:39[P];
23:49[P];

soboty, niedziele i święta

05:29[P]; 05:54[S];
06:19[P]; 06:44[S];
07:19[P]; 07:49[S];
08:29[P]; 08:59[S];
09:39[P];
10:09[S]; 10:29[P]; 10:59[S];
11:24[P]; 11:49[S];
12:19[P]; 12:49[S];
13:19[P]; 13:49[S];
14:19[P]; 14:44[S];
15:09[P]; 15:39[S];
16:19[P]; 16:39[S];
17:19[P]; 17:49[S];
18:19[P]; 18:39[S];
19:29[P]; 19:49[S];
20:39[P]; 20:59[S];
21:49[P]; 22:09[S];
22:59[P];
23:19[S]; 23:49[P];
00:09[S];

Linia Ząbki−1 przystanek „Radzymińska” na
Linia Ząbki−1 przystanek „Wyspiańskiego (1)”
ul. Wolności (naprzeciwko sklepu Makro) kieru−
Linia Ząbki−1 przystanek „11 Listopada (1)” na na ul. Batorego kierunek −> ul. Powstańców
Linia Ząbki−1 przystanek „Narutowicza (1)” na nek −> ul. Powstańców możliwość przesiadki z
ul. Żeromskiego kierunek −> ul. Powstańców
ul. Wigury kierunek −> ul. Powstańców
możliwość przesiadki na linię 199 lub linię X
linii: 718, 738, 740, 805 i N61 (1 strefa ZTM)
dzień roboczy

04:56[S];
05:11[P]; 05:37[S]; 05:51[P];
06:18[S]; 06:31[P];
07:06[S]; 07:21[P]; 07:56[P];
08:11[P]; 08:41[S];
09:01[P]; 09:31[S]; 09:51[P];
10:26[S]; 10:46[P];
11:16[S]; 11:36[P];
12:06[S]; 12:26[P]; 12:56[S];
13:16[P];
14:06[S]; 14:26[P];
15:11[P]; 15:36[P]; 15:56[P];
16:21[S]; 16:46[P];
17:06[S]; 17:31[P]; 17:51[S];
18:16[P]; 18:36[S];
19:06[P]; 19:26[S]; 19:51[P];
20:26[S]; 20:46[P];
21:26[S]; 21:46[P];
22:16[S]; 22:36[P];
23:46[P];

soboty, niedziele i święta

05:27[P]; 05:52[S];
06:17[P]; 06:42[S];
07:17[P]; 07:47[S];
08:27[P]; 08:57[S];
09:37[P];
10:07[S]; 10:27[P]; 10:57[S];
11:22[P]; 11:47[S];
12:17[P]; 12:47[S];
13:17[P]; 13:47[S];
14:17[P]; 14:42[S];
15:07[P]; 15:37[S];
16:17[P]; 16:37[S];
17:17[P]; 17:47[S];
18:17[P]; 18:37[S];
19:27[P]; 19:47[S];
20:37[P]; 20:57[S];
21:47[P];
22:07[S]; 22:57[P];
23:17[S]; 23:47[P];
00:07[S];

dzień roboczy

04:57[S];
05:12[P]; 05:38[S]; 05:52[P];
06:19[S]; 06:32[P];
07:07[S]; 07:22[P]; 07:57[P];
08:12[P]; 08:42[S];
09:02[P]; 09:32[S]; 09:52[P];
10:27[S]; 10:47[P];
11:17[S]; 11:37[P];
12:07[S]; 12:27[P]; 12:57[S];
13:17[P];
14:07[S]; 14:27[P];
15:12[P]; 15:37[P]; 15:57[P];
16:22[S]; 16:47[P];
17:07[S]; 17:32[P]; 17:52[S];
18:17[P]; 18:37[S];
19:07[P]; 19:27[S]; 19:52[P];
20:27[S]; 20:47[P];
21:27[S]; 21:47[P];
22:17[S]; 22:37[P];
23:47[P]

soboty, niedziele i święta

05:27[P]; 05:52[S];
06:17[P]; 06:42[S];
07:17[P]; 07:47[S];
08:27[P]; 08:57[S];
09:37[P];
10:07[S]; 10:27[P]; 10:57[S];
11:22[P]; 11:47[S];
12:17[P]; 12:47[S];
13:17[P]; 13:47[S];
14:17[P]; 14:42[S];
15:07[P]; 15:37[S];
16:17[P]; 16:37[S];
17:17[P]; 17:47[S];
18:17[P]; 18:37[S];
19:27[P]; 19:47[S];
20:37[P]; 20:57[S];
21:47[P];
22:07[S]; 22:57[P];
23:17[S]; 23:47[P];
00:07[S];

dzień roboczy

04:54[S];
05:09[P]; 05:35[S]; 05:49[P];
06:16[S]; 06:29[P];
07:04[S]; 07:19[P]; 07:54[P];
08:09[P]; 08:39[S]; 08:59[P];
09:29[S]; 09:49[P];
10:24[S]; 10:44[P];
11:14[S]; 11:34[P];
12:04[S]; 12:24[P]; 12:54[S];
13:14[P];
14:04[S]; 14:24[P];
15:09[P]; 15:34[P]; 15:54[P];
16:19[S]; 16:44[P];
17:04[S]; 17:29[P]; 17:49[S];
18:14[P]; 18:34[S];
19:04[P]; 19:24[S]; 19:49[P];
20:24[S]; 20:44[P];
21:24[S]; 21:44[P];
22:14[S]; 22:34[P];
23:44[P];

soboty, niedziele i święta

05:26[P]; 05:51[S];
06:16[P]; 06:41[S];
07:16[P]; 07:46[S];
08:26[P]; 08:56[S];
09:36[P];
10:06[S]; 10:26[P];
10:56[S]; 11:21[P]; 11:46[S];
12:16[P]; 12:46[S];
13:16[P]; 13:46[S];
14:16[P]; 14:41[S];
15:06[P]; 15:36[S];
16:16[P]; 16:36[S];
17:16[P]; 17:46[S];
18:16[P]; 18:36[S];
19:26[P]; 19:46[S];
20:36[P]; 20:56[S];
21:46[P];
22:06[S]; 22:56[P];
23:16[S]; 23:46[P];
00:06[S];

dzień roboczy

04:52[S];
05:07[P]; 05:33[S]; 05:47[P];
06:14[S]; 06:27[P];
07:02[S]; 07:17[P]; 07:52[P];
08:07[P]; 08:37[S]; 08:57[P];
09:27[S]; 09:47[P];
10:22[S]; 10:42[P];
11:12[S]; 11:32[P];
12:02[S]; 12:22[P];12:52[S];
13:12[P];
14:02[S]; 14:22[P];
15:07[P]; 15:32[P]; 15:52[P];
16:17[S]; 16:42[P];
17:02[S]; 17:27[P]; 17:47[S];
18:12[P]; 18:32[S];
19:02[P]; 19:22[S]; 19:47[P];
20:22[S]; 20:42[P];
21:22[S]; 21:42[P];
22:12[S]; 22:32[P];
23:42[P];

soboty, niedziele i święta

05:22[P]; 05:47[S];
06:12[P]; 06:37[S];
07:12[P]; 07:42[S];
08:22[P]; 08:52[S];
09:32[P];
10:02[S]; 10:22[P]; 10:52[S];
11:17[P]; 11:42[S];
12:12[P]; 12:42[S];
13:12[P]; 13:42[S];
14:12[P]; 14:37[S];
15:02[P]; 15:32[S];
16:12[P]; 16:32[S];
17:12[P]; 17:42[S];
18:12[P]; 18:32[S];
19:22[P]; 19:42[S];
20:32[P]; 20:52[S];
21:42[P];
22:02[S]; 22:52[P];
23:12[S]; 23:42[P];
00:02[S];

CO SŁYCHAĆ

ROZKŁAD JAZDY „DARMOBUSA”

Linia Ząbki−1 odjazd z pętli przy centrum han− Linia Ząbki−1 przystanek „Wiosenna” na ul.
ks. Skorupki kierunek −> pętla przy CH M1
dlowym M1. możliwość przesiadki z/na linię 190 ZTM
możliwość przesiadki –linie przewoźników pry−
dzień roboczy
soboty, niedziele i święta
watnych oraz linia N62 ZTM
04:50[S];
05:05[P]; 05:31[S]; 05:45[P];
06:12[S]; 06:25[P];
07:00[S]; 07:15[P]; 07:50[P];
08:05[P]; 08:35[S]; 08:55[P];
09:25[S]; 09:45[P];
10:20[S]; 10:40[P];
11:10[S]; 11:30[P];
12:00[S]; 12:20[P]; 12:50[S];
13:10[P];
14:00[S]; 14:20[P];
15:05[P]; 15:30[P]; 15:50[P];
16:15[S]; 16:40[P];
17:00[S]; 17:25[P]; 17:45[S];
18:10[P]; 18:30[S];
19:00[P]; 19:20[S]; 19:45[P];
20:20[S]; 20:40[P];
21:20[S]; 21:40[P];
22:10[S]; 22:30[P];
23:40[P];

05:20[P]; 05:45[S];
06:10[P]; 06:35[S];
07:10[P]; 07:40[S];
08:20[P]; 08:50[S];
09:30[P];
10:00[S]; 10:20[P]; 10:50[S];
11:15[P]; 11:40[S];
12:10[P]; 12:40[S];
13:10[P]; 13:40[S];
14:10[P]; 14:35[S];
15:00[P]; 15:30[S];
16:10[P]; 16:30[S];
17:10[P]; 17:40[S];
18:10[P]; 18:30[S];
19:20[P]; 19:40[S];
20:30[P]; 20:50[S];
21:40[P];
22:00[S]; 22:50[P];
23:10[S]; 23:40[P];
00:00[S];

dzień roboczy

05:18; 05:32; 05:59;
06:12; 06:40; 06:52;
07:28; 07:42;
08:17; 08:32;
09:03; 09:22; 09:53;
10:12; 10:48;
11:07; 11:38; 11:57;
12:28; 12:47;
13:18; 13:37;
14:28; 14:47;
15:32; 15:57;
16:17; 16:43;
17:07; 17:28; 17:52;
18:13; 18:37; 18:58;
19:27; 19:48;
20:12; 20:48;
21:07; 21:48;
22:07; 22:38; 22:57;

07:12; 07:46;
08:17; 08:56;
09:27;
10:06; 10:37; 10:56;
11:27; 11:51;
12:17; 12:46;
13:17; 13:46;
14:17; 14:46;
15:12; 15:36;
16:07; 16:46;
17:07; 17:46;
18:17; 18:46;
19:07; 19:56;
20:17;
21:06; 21:27;
22:16; 22:37;
23:26; 23:47;
00:16; 00:37;

dzień roboczy

05:15; 05:56;
06:37;
07:25;
09:00; 09:50;
10:45;
11:35;
12:25;
13:15;
14:25;
16:40;
17:25;
18:10; 18:55;
19:45;
20:45;
21:45;
22:35;

dzień roboczy

soboty, niedziele i święta

05:47;
06:13; 06:37;
07:03; 07:37;
08:08; 08:47;
09:18; 09:57;
10:28; 10:47;
11:18; 11:42;
12:08; 12:37;
13:08; 13:37;
14:08; 14:37;
15:03; 15:27; 15:58;
16:37; 16:58;
17:37; 18:08;
18:37; 18:58;
19:47;
20:08; 20:57;
21:18;
22:07; 22:28;
23:17; 23:38;
00:07; 00:28;

Linia Ząbki−1 przystanek „Narutowicza (2)” na 00:07;
ulicy Wigury kierunek −> pętla przy CH M1
Linia Ząbki−1 przystanek „Zycha” na ul. War−
szawskiej kierunek −> pętla przy CH M1
dzień roboczy
soboty, niedziele i święta
przystanek obowiązuje tylko w wariancie trasy
05:27; 05:41;
05:56;
„Skrajna”
06:22; 06:46;
06:08; 06:21; 06:49;
07:01; 07:37; 07:51;
08:26; 08:41;
09:12; 09:31;
10:02; 10:21; 10:57;
11:16; 11:47;
12:06; 12:37; 12:56;
13:27; 13:46;
14:37; 14:56;
15:41;
16:06; 16:26; 16:52;
17:16; 17:37;
18:01; 18:22; 18:46;
19:07; 19:36; 19:57;
20:21; 20:57;
21:16; 21:57;
22:16; 22:47;
23:06;
00:16;

Linia Ząbki−1 przystanek „Wolności” na ul. Ra−
dzymińskiej (przy sklepie Praktiker)
kierunek −> pętla przy CH M1 możliwość prze−
siadki na linie: 112, 190, 718, 738, 740, 805 i N61

soboty, niedziele i święta

06:10;
07:00;
08:05;
09:15;
10:25;
11:15;
12:05;
13:05;
14:05;
15:00; 15:55;
16:55;
18:05; 18:55;
20:05;
21:15;
22:25;
23:35;
00:25;

05:29;05:43;
06:10;06:23; 06:51;
07:03; 07:39; 07:53;
08:28; 08:43;
09:14; 09:33;
10:04; 10:23; 10:59;
11:18; 11:49;
12:08; 12:39; 12:58;
13:29; 13:48;
14:39; 14:58;
15:43;
16:08; 16:28; 16:54;
17:18; 17:39;
18:03; 18:24; 18:48;
19:09; 19:38; 19:59;
20:23; 20:59; 21:18;
21:59;
22:18; 22:49;
23:08;
00:18;

dzień roboczy

soboty, niedziele i święta

05:50;
06:16; 06:40;
07:06; 07:40;
08:11; 08:50;
09:21;
10:00; 10:31; 10:50;
11:21; 11:45;
12:11; 12:40;
13:11; 13:40;
14:11; 14:40;
15:06; 15:30;
16:01; 16:40;
17:01; 17:40;
18:11; 18:40;
19:01; 19:50;
20:11;
21:00; 21:21;
22:10; 22:31;
23:20; 23:41;
00:10; 00:31;

Linia Ząbki−1 przystanek „Krzywa” na ul. Pił−
sudskiego (przy ul. Szwoleżerów w pobliżu, Przed−
szkole Publiczne nr 3 „Skrzat”) kierunek −> pętla
przy CH M1 przystanek obowiązuje tylko w wa− Linia Ząbki−1 przystanek „Skrajna” na ul. ks.
riancie trasy „Piłsudskiego”
Zycha kierunek −> pętla przy CH M1 przystanek
Linia Ząbki−1 przystanek „Rómmla” na ul. Pił−
obowiązuje tylko w wariancie trasy „Skrajna”
dzień roboczy
soboty, niedziele i święta
sudskiego (przy cmentarzu i przy sklepie LIDL)
05:30;
05:45;
dzień roboczy
soboty, niedziele i święta
kierunek
−> pętla przy CH M1 przystanek obo−
06:10; 06:50;
06:35;
05:13; 05:54;
wiązuje tylko w wariancie trasy „Piłsudskiego”
07:40;
07:35;
06:35;
06:08; 06:58;
możliwość przesiadki na linię 145 ZTM
08:15; 08:30;
08:45;
07:23;
09:20;
10:10;
11:05; 11:55;
12:45;
13:35;
14:45;
15:30; 15:55;
16:15;
17:05; 17:50;
18:35;
19:25;
20:10;
21:05;
22:05; 22:55;
00:05;

09:55;
10:45;
11:40;
12:35;
13:35;
14:35;
15:25;
16:35;
17:35;
18:35;
19:45;
20:55;
22:05;
23:15;
00:05;

Linia Ząbki−1 przystanek „Wyspiańskiego (2)”
na ul. Batorego (przy Gimnazjum Publicznym Nr 2)
kierunek −> pętla przy CH M1
możliwość przesiadki – linia 199 ZTM, linia X
dzień roboczy

05:23; 05:37;
06:04; 06:17; 06:45; 6:57;
07:33; 07:47;
08:22; 08:37;
09:08; 09:27; 09:58;
10:17; 10:53;
11:12; 11:43;
12:02; 12:33; 12:52;
13:23; 13:42;
14:33; 14:52;
15:37;
16:02; 16:22; 16:48;
17:12; 17:33; 17:57;
18:18; 18:42;
19:03; 19:32; 19:53;
20:17; 20:53;
21:12; 21:53;
22:12; 22:43;
23:02;
00:12;

soboty, niedziele i święta

05:52;
06:18; 06:42;
07:08; 07:42;
08:13; 08:52;
09:23;
10:02; 10:33; 10:52;
11:23; 11:47;
12:13; 12:42;
13:13; 13:42;
14:13; 14:42;
15:08; 15:32;
16:03; 16:42;
17:03; 17:42;
18:13; 18:42;
19:03; 19:52;
20:13;
21:02; 21:23;
22:12; 22:33;
23:22; 23:43;
00:12; 00:33;

08:58;
09:48;
10:43;
11:33;
12:23;
13:13;
14:23;
16:38;
17:23;
18:08; 18:53;
19:43;
20:43;
21:43;
22:33;

08:03;
09:13;
10:23;
11:13;
12:03;
13:03;
14:03; 14:58;
15:53;
16:53;
18:03; 18:53;
20:03;
21:13;
22:23;
23:33;
00:23;

Linia Ząbki−1 przystanek „Dzika” na ul. Po−
wstańców (w pobliżu – Szkoła Podstawowa Nr 3,
kościół, poczta) kierunek −> pętla przy CH M1
dzień roboczy

soboty, niedziele i święta

05:10[S]; 05:25[P]; 05:51[S];
06:05[P]; 06:32[S]; 06:45[P];
07:20[S]; 07:35[P];
08:10[P]; 08:25[P]; 08:55[S];
09:15[P]; 09:45[S];
10:05[P]; 10:40[S];
11:00[P]; 11:30[S]; 11:50[P];
12:20[S]; 12:40[P];
13:10[S]; 13:30[P];
14:20[S]; 14:40[P];
15:25[P]; 15:50[P];
16:10[P]; 16:35[S];
17:00[P]; 17:20[S]; 17:45[P];
18:05[S]; 18:30[P]; 18:50[S];
19:20[P]; 19:40[S];
20:05[P]; 20:40[S];
21:00[P]; 21:40[S];
22:00[P]; 22:30[S]; 22:50[P];

05:40[P];
06:05[S]; 06:30[P]; 06:55[S];
07:30[P];
08:00[S]; 08:40[P];
09:10[S]; 09:50[P];
10:20[S]; 10:40[P];
11:10[S]; 11:35[P];
12:00[S]; 12:30[P];
13:00[S]; 13:30[P];
14:00[S]; 14:30[P]; 14:55[S];
15:20[P]; 15:50[S];
16:30[P]; 16:50[S];
17:30[P]; 18:00[S];
18:30[P]; 18:50[S];
19:40[P];
20:00[S]; 20:50[P];
21:10[S];
22:00[P]; 22:20[S];
23:10[P]; 23:30[S];
00:00[P]; 00:20[S];

00:00[P];

dzień roboczy

05:29;
06:09; 06:49;
07:39;
08:14; 08:29;
09:19;
10:09;
11:04; 11:54;
12:44;
13:34;
14:44;
15:29; 15:54;
16:14;
17:04; 17:49;
18:34;
19:24;
20:09;
21:04;
22:04; 22:54;
00:04;

Linia Ząbki−1 przystanek „11 Listopada (2)”
na ul. Wigury kierunek −> pętla przy CH M1
(w pobliżu: kościół, Zespół Publicznych Szkół
Katolickich)
dzień roboczy

soboty, niedziele i święta

05:58;
06:24; 06:48;
07:14; 07:48;
08:19; 08:58;
09:29;
10:08; 10:39; 10:58;
11:29; 11:53;
12:19; 12:48;
13:19; 13:48;
14:19; 14:48;
15:14; 15:38;
16:09; 16:48;
17:09; 17:48;
18:19; 18:48;
19:09; 19:58;
20:19;
21:08; 21:29;
22:18; 22:39;
23:28; 23:49;
00:18; 00:39;

Linia Ząbki−1 „Przystanek PKP (3)” na ul. Ba−
torego (przy Szkole Podstawowej Nr 2, Parku Miej−
skim i przystanku kolejowym)
kierunek −> pętla przy CH M1
możliwość przesiadki – kolej, linia 199 ZTM, li−
nia X
05:21; 05:35;
06:02; 06:15; 06:43; 6:55;
07:31; 07:45;
08:20; 08:35;
09:06; 09:25; 09:56;
10:15; 10:51;
11:10; 11:41;
12:00; 12:31; 12:50;
13:21; 13:40;
14:31; 14:50;
15:35;
16:00; 16:20; 16:46;
17:10; 17:31; 17:55;
18:16; 18:40;
19:01; 19:30; 19:51;
20:15; 20:51;
21:10; 21:51;
22:10; 22:41;
23:00;
00:10;
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soboty, niedziele i święta

05:44;
06:34;
07:34;
08:44;
09:54;
10:44;
11:39;
12:34;
13:34;
14:34;
15:24;
16:34;
17:34;
18:34;
19:44;
20:54;
22:04;
23:14;
00:04;

05:25; 05:39;
06:06; 06:19; 06:47; 6:59;
07:35; 07:49;
08:24; 08:39;
09:10; 09:29;
10:00; 10:19; 10:55;
11:14; 11:45;
12:04; 12:35; 12:54;
13:25; 13:44;
14:35; 14:54;
15:39;
16:04; 16:24; 16:50;
17:14; 17:35; 17:59;
18:20; 18:44;
19:05; 19:34; 19:55;
20:19; 20:55;
21:14; 21:55;
22:14; 22:45;
23:04;
00:14;

soboty, niedziele i święta

05:54;
06:20; 06:44;
07:10; 07:44;
08:15; 08:54;
09:25;
10:04; 10:35; 10:54;
11:25; 11:49;
12:15; 12:44;
13:15; 13:44;
14:15; 14:44;
15:10; 15:34;
16:05; 16:44;
17:05; 17:44;
18:15; 18:44;
19:05; 19:54;
20:15;
21:04; 21:25;
22:14; 22:35;
23:24; 23:45;
00:14; 00:35;

Linia Ząbki−1 „Przystanek PKP (2)” na ul. 3
Maja przy przystanku kolejowym i przychodni na
ul. Orlej kierunek −> pętla przy CH M1
możliwość przesiadki – kolej, linia 199 ZTM, li−
nia X
dzień roboczy

05:20; 05:34;
06:01; 06:14; 06:42; 6:54;
07:30; 07:44;
08:19; 08:34;
09:05; 09:24; 09:55;
10:14; 10:50;
11:09; 11:40; 11:59;
12:30; 12:49;
13:20; 13:39;
14:30; 14:49;
15:34; 15:59;
16:19; 16:45;
17:09; 17:30; 17:54;
18:15;18:39;
19:00; 19:29; 19:50;
20:14; 20:50;
21:09; 21:50;
22:09; 22:40; 22:59;
00:09;

soboty, niedziele i święta

05:49;
06:15; 06:39;
07:05; 07:39;
08:10; 08:49;
09:20; 09:59;
10:30; 10:49;
11:20; 11:44;
12:10; 12:39;
13:10; 13:39;
14:10; 14:39;
15:05; 15:29;
16:00; 16:39;
17:00; 17:39;
18:10; 18:39;
19:00; 19:49;
20:10; 20:59;
21:20; 22:09;
22:30; 23:19;
23:40;
00:09; 00:30;

Linia Ząbki−1 przystanek „Warszawska” na ul.
Warszawskiej (w pobliżu Szkoła Podstawowa Nr
1, kościół) kierunek −> pętla przy CH M1
przystanek obowiązuje tylko w wariancie trasy
„Skrajna”
dzień roboczy

05:16; 05:57;
06:38;
07:26;
09:01; 09:51;
10:46;
11:36;
12:26;
13:16;
14:26;
16:41;
17:26;
18:11; 18:56;
19:46;
20:46;
21:46;
22:36;

soboty, niedziele i święta

06:11;
07:01;
08:06;
09:16;
10:26;
11:16;
12:06;
13:06;
14:06;
15:01; 15:56;
16:56;
18:06; 18:56;
20:06;
21:16;
22:26;
23:36;
00:26;

Obowiązuje od 01−09−2011 r.
Legenda
[S] – trasa ulicą Skrajną
[P] – trasa ulicą Piłsudskiego
Trasa linii Ząbki−1
Przebieg wspólny: centrum handlowe M1 (pętla), Wolności, Narutowicza, Wigury, Żeromskiego, Batore−
go, 3−go Maja, Orla; Skorupki, Sosnowa, Gajowa, Kosynierów, Maczka, Powstańców – dalej przebieg
wariantowy:
a) wariant „Piłsudskiego” − Piłsudskiego; b) wariant „Skrajna” – Skrajna, Zycha;
dalej przebieg wspólny: Skorupki; Orla, 3−go Maja, Batorego, Żeromskiego, Wigury, Narutowicza, Wolności,
Radzymińska, centrum handlowe M1 (pętla).
Obowiązujące bilety (od 1.X.2011 r.): bilety jednorazowe: normalny − 2 zł, ulgowy −1 zł (zakup u kierow−
cy), oraz bilet okresowy mieszkańca.
W miesiącu wrześniu i 1 listopada 2011 roku przejazd bezpłatny dla wszystkich.
UWAGA: w pojazdach linii Ząbki−1 nie obowiązują bilety ZTM !
Przewoźnik
PKS Grodzisk Maz. Sp. z o.o.
Podmiot odpowiedzialny
Urząd Miasta Ząbki.

www.zabki.pl
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Z ¯YCIA K.P.R.M. PRZY PARAFII ŒW. TRÓJCY
Jubileusz Siostry Anieli
20 sierpnia br. w kościele pw. Św. Trójcy
odbyła się ceremonia jubileuszowa z okazji
50−lecia życia zakonnego Siostry Anieli, która
od wielu lat posługuje w naszym kościele jako zakrystianka.
Tego dnia uroczystości rozpoczęła o godz. 11:00 Msza Święta
koncelebrowana z udziałem jubilatki, księży i licznego grona
sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
(CSFN) na czele z Matką Prowincjalną. Przybyły również zapro−

szone zespoły parafialne, najbliższa rodzina siostry Anieli i przy−
jaciele. Podczas Mszy Świętej Siostra Aniela uroczyście odnowiła
wieczyste śluby zakonne. Po Eucharystii tłumnie zgromadzeni
goście składali dostojnej jubilatce gratulacje i życzenia, a dziecię−

Pamiętamy!
W 72. rocznicê napaœci Zwi¹zku Radzieckiego na
Polskê, w uk³adzie paktu z Niemcami, 17 wrzeœnia
br. w Koœciele Œwiêtej Trójcy w Z¹bkach ksi¹dz proboszcz Edward Kowara dokona³ otwarcia i zaprezentowania wystawy autorstwa Ryszarda Walczaka Panu Pos³owi Mariuszowi B³aszczakowi, przewodnicz¹cemu Klubu Parlamentarnego Prawo i
Sprawiedliwoœæ, który goœci³ w naszym mieœcie.
Organizator wystawy Ryszard Walczak przedstawił gościowi
schemat tematyczny rozmieszczonych kopii fotografii, z których
część przygotował przyjaciel autora wystawy śp. Stefan Melak
prezes Komitetu Katyńskiego poległy w Smoleńsku wraz z Pre−
zydentem RP śp. Lechem Kaczyńskim i innymi 94 ofiarami.
Wcześniej w/w wystawę w skróconej formie pt: „KATYŃ
1940r. SOWIECKIE LUDOBÓJSTWO − ZBRODNIA NIEUKA−
RANA” zaprezentowano 14 września br. podczas sesji Rady
Powiatu Wołomińskiego w sali konferencyjnej Starostwa.
Na początku sesji Rady Powiatu Wołomińskiego Pan Ryszard
Walczak przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego
Edukacji Kultury i Sportu został poproszony o zaprezentowanie
przygotowanej przez siebie wystawy, na której zostały przedsta−
wione przygotowania niemiecko−radzieckie do napaści na Pol−
skę w 1939 roku i rozpoczęcia kolejnego rozbioru naszej ojczy−
zny. Natomiast baner długości 2m przedstawia ludobójczy mord
dokonywany przez NKWD na polskich oficerach w lesie katyń−
skim. U góry baneru widnieje napis „Katyń 1940r. Sowieckie
Ludobójstwo − Zbrodnia Nieukarana”.
Wystawa ta pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki Pana
Roberta Perkowskiego i Starosty Powiatu Wołomińskiego Pana

cy chórek „Jutrzenka” złożył
życzenia w formie przedstawie−
nia słowno−muzycznego.
Radosnego zakończenia nie−
codziennej uroczystości doko−
nał chór parafialny, który na
dziedzińcu kościelnym w
obecności jubilatki i gości, za−
prezentował specjalnie na tę
okazję napisany przez Siostrę organistkę utwór muzyczny przed−
stawiający w humorystyczny sposób całe życie Siostry Anieli.
Wszyscy zebrani byli wyraźnie wzruszeni i zaszczyceni możli−
wością uczestniczenia w złotym jubileuszu Siostry Anieli.
Ząbkowskie Koło Przyjaciół Radia Maryja pragnie gorąco
podziękować wszystkim Siostrom Nazaretankom gorliwie
pracującym w parafii Św. Trójcy za ich ofiarność, wsparcie i
codzienną modlitwę za wszystkie rodziny świata oraz za
ogromne zaangażowanie w edukację i wychowanie dzieci i
młodzieży.
Szanowni Państwo, gorąco Państwa zachęcam do udziału w
comiesięcznych spotkaniach ząbkowskiego Koła Przyjaciół Ra−
dia Maryja, które po przerwie wakacyjnej rozpoczęły się 13 wrze−
śnia br. Mszą Świętą o godz. 18:00.
Jednocześnie przypominam Państwu, że bieżące informacje
dotyczące Rodziny Radia Maryja (oraz inne wiadomości), mo−
żecie Państwo przeczytać w gablocie ogłoszeniowej, która znaj−
dują się obok Kancelarii Parafialnej.
Danuta Filipiak−Kowalczyk,
Przewodnicząca K.P.R.M.
Piotra Uścińskiego miała swoją inaugurację 1 września br. w
Szkole Podstawowej nr. 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i
zawiera w kompletnym zestawieniu kilkadziesiąt kopii fotogra−
fii o tematyce Powstania Warszawskiego, była wystawiana rów−
nież w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen.Franciszka Kleeberga
w Ząbkach, w 30. rocznicę nadania jego patronatu.
Wystawę tę przez 10 dni prezentowano w Kościele Świętej

Trójcy w Ząbkach w rodzinnej parafii autora, w której od 1972
roku przez 3 lata błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko pełnił
posługę duszpasterską, a następnie wystawa ta będzie prezento−
wana również w innych parafiach i szkołach naszego powiatu.
Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomin
Przewodniczący Komitetu Pamięci
Ks. Jerzego Popiełuszki
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Wy³oniono laureatów konkursu „Z¹bki -Miastem Ogrodów”
Dokończenie ze str 1.
Nie ma wątpliwości, że dla właścicieli tych pięknych posesji najwspanialszą nagrodą jest możliwość co−
dziennego obcowania z pięknem natury, będącego owocem ich pracy. Nie jest czymś odkrywczym, że utrzy−
manie ogrodu czy balkonu w bardzo dobrym stanie jest nie tylko czasochłonne, pracochłonne, ale także wy−
maga stałego inwestowania w zakup np. roślin, narzędzi, nawozów itp. Mamy
nadzieję, że ufundowane nagrody o łącznej wartości ponad 6 tys. zł po−
Gdyñska
zwolą na skromne wsparcie tej jakże użytecznej pracy, dzięki której pięk−
nieją poszczególne posesje, a przez to i same Ząbki.
Wśród laureatów, w poszczególnych kategoriach, znaleźli się:

Kategoria: Ogród
1. Janusz Naumczyk (bony o wart. 500 zł)
2. Alicja Forysiak (350 zł)
3. Janusz Janerka (250 zł)
Wyróżnienie:
− Barbara Matuszewicz (bony o wart. 200 zł)
− Józef Szczepański (bony o wart. 200 zł)
Nagroda specjalna: Zbigniew Świętochowski (bony o wart. 200 zł)

Gajowa

Gdyñska

Gajowa

Jagielloñska

Pi³sudskiego

Hallera

Gdyñska

Jagielloñska

Hallera

www.zabki.pl
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Kopernik

Szwolezerów

Kategoria: Ogród Wspólnot Mieszkaniowych
Szwolezerów

1. Wspólnota Mieszkaniowa „Kopernik” (700 zł)
2. Wspólnota Mieszkaniowa „Ostoja” (400 zł)
3. Wspólnota Mieszkaniowa „Szwoleżerów 91” (300 zł)

Ostoja

Ostoja

Kopernik

Kategoria: Balkon
1. Kamila Załuska – Zaperty (bony o wart. 400 zł)
2. Jerzy Kuciej (bony o wart. 300 zł)
3. Krzysztof Dubniak (bony o wart. 200 zł)

Kopernik

Dubniak

Kuciej

Kuciej

Zaperty

Fundatorami nagród byli:
Market budowlany „Prakti−
ker”, który przekazał bony
Zaperty
towarowe o łącznej warto−
ści 2000 zł, Przedsiębior−
stwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach, zagwarantowało nagrody finanso−
we o łącznej wartości 2000 zł, Restauracja „Na Skrajnej” ufundowała trzy dwu−
osobowe zaproszenia dla zwycięzców poszczególnych kategorii, oraz firma
„Garden Park” zajmująca się projektowaniem ogrodów, prowadząca usługi
ogrodnicze ufundowała naszym zwycięzcom nagrody rzeczowe w postaci na−
rzędzi ogrodniczych (widły ogrodnicze, szpadle oraz zraszacze do trawy).
Każdy z nagrodzonych otrzymał także eleganckie odznaczenie, w formie
atrakcyjnych okolicznościowych grawertonów.
Nagrody laureatom konkursu wręczali: przewodniczący Rady Miasta Ząb−
ki Krzysztof Bławdziewicz, burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz przed−
stawiciel PGK w Ząbkach Marta Peska.
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Pamięć o gen. Kleebergu wciąż żywa
9 września 2011 r. nasza szkoła obchodziła XXX rocznicę nadania imie−
nia generała Franciszka Kleeberga.
Tego dnia złożyliśmy hołd tej wyjątkowej postaci – naszemu Patronowi
– wybitnemu generałowi, który we wrześniu 1939r. prowadził walkę do
ostatniego naboju, a gdy dalsza obrona stała się już niemożliwa, wydał
rozkaz kapitulacji, lecz całą odpowiedzialność tej trudnej decyzji przyjął na
siebie.
Generał Kleeberg to patron idealny, skupiający w sobie cechy, które mimo
upływu czasu wciąż są warte naśladowania, nieodmiennie budząc najwyż−
szy szacunek.
Franciszek Kleeberg był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, a
przy tym niezwykle ujmującym − zawsze spokojny, opanowany, delikatny,

wręcz łagodny. Łączył w sobie niezłomną siłę charakteru i pogodę ducha.
Potrafił otoczyć swych żołnierzy troską, a jednocześnie budził respekt. Do−
stojny i bliski zarazem. Władczy i pełen poświęcenia. Rozumiejący służbę
ojczyźnie w kategoriach zaszczytu, a nie przykrego obowiązku. Takiego pa−
trona nie tylko warto podziwiać, ale warto też naśladować. Wrześniowa uro−
czystość bez wątpienia sprawiła, że wszyscy poczuliśmy dumę, iż to wła−
śnie generał Kleeberg patronuje nam w codziennych szkolnych zadaniach,
że to jego słowa, wypisane na nowym Sztandarze Szkolnym, będą towarzy−
szyły nam we wszystkich ważnych wydarzeniach. Poniżej zamieszczamy
krótkie wywiady, z wnuczkami gen. Kleberga oraz z Kleeberczykiem ppłk.
Władysławem Matkowskim.
Koło Dziennikarskie ze Szkoły Podstawowej nr 1w Ząbkach

Wywiad z wnuczkami gen. Franciszka Kleeberga,
Katarzyn¹ Kleeberg i Ma³gorzat¹ Rohde.
Rozmawiają: Zuzanna Około− Kułak (5b), Aleksandra Pękala (5b) i Natalia Pacak (5b)
Jak to jest być wnuczką gen. Franciszka Kleeberga?
Katarzyna Kleeberg
Kleeberg: To niewątpliwie bardzo miłe uczucie...
Małgorzata Rhode
Rhode: Ale też bardzo zobowiązujące.
Katarzyna Kleeberg
Kleeberg: Kleeberczycy kochali naszego dziadka i tę swoją
miłość do dowódcy przelewali na nas. Myśmy się zawsze czuły bardzo
skrępowane tą miłością. Żołnierze Kleeberga traktowali nas z taką czcią,

jaką darzyli swojego generała. A przecież takim odważnym ludziom, zasłu−
żonym żołnierzom, to raczej my powinnyśmy się kłaniać. Dlatego zawsze
starałyśmy się na tę ich miłość zasłużyć.
Małgorzata Rohde
Rohde: Bycie wnuczką Franciszka Kleeberga ma jeszcze ten
niewątpliwy plus, że dzięki naszym koligacjom rodzinnym wciąż poznaje−
my nowych, ciekawych ludzi.
Jakim człowiekiem był generał Kleeberg?
Katarzyna Kleeberg
Kleeberg: Oczywiście nie miałyśmy szansy poznać dziadka. Ale z
opowiadań naszego taty, a także ze wspomnień cioci, która znała generała oso−
biście, Franciszek Kleeberg wyłania się jako człowiek łagodny, szalenie towa−
rzyski, pogodny, dowcipny, kochający dzieci. Ta ciocia, o której wspomniałam,
była córką przyjaciela naszego dziadka i miała czwórkę rodzeństwa. Opowiada−
ła, że kiedy nasz dziadek, generał Kleeberg, przychodził do nich z wizytą, to jej
młodsze rodzeństwo nie odstępowało go na krok – maluchy pakowały mu się
na kolana, a on nie stronił od ich towarzystwa, nie unikał ich.
A jest jakaś anegdota rodzinna dotycząca generała Kleeberga przeka−
zywana kolejnym pokoleniom?
Katarzyna Kleeberg
Kleeberg: Pamiętam taką historię, opowiadaną przez babu−
nię Wandę Kleebergową, żonę naszego dziadka. Otóż babcia w czasie nie−
obecności dziadka mieszkała w Warszawie, z synem i dwoma psami dziad−

ka – bernardynem, Samem i cocer−spanielem, Bimem. I ten Bim któregoś
dnia zaginął. Babcia napisała o tym dziadkowi, który przebywał wtedy na
linii walk, na Polesiu. I jakiś tydzień po liście od babci pies pojawił się na
polu bitwy – znalazł dziadka, chociaż nigdy nie był na Polesiu! I był z
dziadkiem już do końca. Niemcy mieli tak duży szacunek dla generała Kle−
eberga, że po kapitulacji pozwolili mu na przywilej zachowania w niewoli
laski i psa. Jest nawet takie zdjęcie dziadka w mundurze odartym z ozna−
czeń generalskich, ale z wiernym psem u boku.
W jaki sposób w rodzinie generała Kleeberga przekazuje się pamięć o
historii?
Małgorzata Rohde
Rohde: Przekazywanie historii w naszej rodzinie odbywa
się głównie na uroczystościach w Kocku, na spotkaniach z Kleeberczyka−
mi, kombatantami – zawsze staramy się jeździć tam całą rodziną. I dzieci w
naszej rodzinie zawsze od małego uczestniczyły w takich spotkaniach, chło−
nęły tę wyjątkową atmosferę. Nigdy nie zdarzało się, żeby komuś nie chcia−
ło się jechać.
Katarzyna Kleeberg
Kleeberg: Gdy jako małe dzieci słuchaliśmy opowieści o dziad−
ku, oczy nam płonęły, serca wzbierały wzruszeniem – bo dzięki Kleeber−
czykom mogliśmy poczuć obecność naszego dziadka. Te spotkania z żoł−
nierzami generała Kleeberga były i są dla nas żywa historią. Poprzez obco−
wanie z Kleeberczykami niejako dotykaliśmy naszego dziadka. Od tych lu−
dzi dowiadywaliśmy się wiele o osobie nam tak bliskiej. Dlatego nigdy,
nawet jako dzieci, nie unikaliśmy tych spotkań, a wręcz pragnęliśmy ich.
Kleeeberczycy są dla nas jak rodzina. Ich opowieści były dla nas nie tylko
fragmentem minionej historii ojczyzny, lecz przede wszystkim opowieścią
rodzinną, częścią naszego dziedzictwa.
W jaki sposób dziś możemy być patriotami?
Katarzyna Kleeberg
Kleeberg: Dziś nie trzeba umierać w walce za ojczyznę, ale
można dla niej żyć, uczyć się. Patriotyzm to życzliwość na co dzień, serdecz−
ność dla napotkanych ludzi, to szacunek dla ludzi starszych. I nauka – na
swoje 100 procent! „Zawsze staraj się dać z siebie wszystko, staraj się na
swoje 100 procent!” – tak mi powtarzał ojciec, syn generała Kleeberga. I to
też jest patriotyzm. Jeśli teraz będziecie uczyli się na swoje 100 procent, to w
życiu dorosłym będziecie umieli pracować, być rodzicami, małżonkami –
zawsze na swoje 100 procent. I będzie to z korzyścią dla całej społeczności.
Małgorzata Rohde
Rohde: Dla mnie patriota to taki człowiek, który nie jest
zawistny, umie dostrzec nie tylko swoje potrzeby, ale też potrzeby innych
ludzi i chce im pomagać. Żeby nam wszystkim żyło się lepiej, powinniśmy
też mniej narzekać... – i właśnie taki był nasz dziadek.
Czy podobała się Paniom nasza dzisiejsza uroczystość?
Katarzyna Kleeberg
Kleeberg: Jestem wzruszona każdą chwilą tej uroczystości,
od samego początku! Najpierw Msza, wspaniale oprawiona modlitwą i śpie−
wem. A na koniec wzruszające przedstawienie...
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
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Wywiad z podpu³kownikiem W³adys³awem Matkowskim, przewodnicz¹cym Ko³a Kleeberczyków.
Rozmawiają: Natalia Tarkowska (6s) i Sara Posłuszna (6s).
Kim są Kleeberczycy dzisiaj?
Ppłk Władysław Matkowski
Matkowski: Żeby zrozumieć, kim są Kleeberczycy, trzeba
sobie uzmysłowić, że armia Klebeerga liczyła 17 tysięcy ludzi. My, w na−
szym kole, kiedy próbowaliśmy odnaleźć wszystkich żołnierzy Kleeberga,
znaleźliśmy dokumenty zaledwie 8 tysięcy ludzi. A teraz w środowisku war−
szawskim żyje już tylko ośmiu Kleeberczyków. Trudno jest nam mówić,
mając około 90 lat, o konkretnych planach, czy marzeniach. Ale powiem
wam, co zawsze było dla nas ważne.
Trzeba zacząć od tego, co to jest patriotyzm. Bo my, Kleeberczycy, uwa−
żamy siebie za patriotów. Być patriotą to, naszym zdaniem, okazywać sza−
cunek najbliższemu sąsiadowi i tak żyć, by samemu też na ten szacunek
zasłużyć. Patriotyzm nie składa się z wielkich słów i czynów. Patriotyzm to
także dobre wykonywanie szarych, zwyczajnych obowiązków. Kiedyś pre−
zydent Kennedy powiedział do Amerykanów: „Nie myślcie o tym, co Ame−
ryka ma dać wam, myślcie o tym, co wy możecie dać Ameryce”. I my uwa−
żamy podobnie. Mówimy sobie: „Nie myślmy o tym, co państwo jest nam
zobowiązane dać, myślmy o tym, co my jeszcze możemy dać państwu”. A
co my, Kleeberczycy, dajemy państwu? Kontakt z młodzieżą. Na rozma−
itych spotkaniach opowiadamy o przeszłości, czynimy historię żywą. Żeby
nasi młodzi słuchacze widzieli, że to wszystko wydarzyło się naprawdę i
wcale nie tak dawno... Tak długo jak żyjemy, nasze życie czyni tamte wyda−
rzenia mniej odległymi. To jest dla was młodych jakaś inna epoka, niesły−
chanie odległa, ale my czynimy ją bliższą. I może łatwiej wam odczuć, zro−
zumieć, dlaczego walczyliśmy, co czuliśmy, jacy byliśmy.
Jaką funkcję pełnił Pan w armii generała Kleeberga?
Ppłk Władysław Matkowski
Matkowski: Ja byłem w czasie bitwy członkiem hufca
przysposobienia wojskowego. Nie była to właściwie żadna funkcja, bo ja
miałem wtedy dopiero 17 lat. Kiedy wybuchła wojna, byłem po dwóch la−
tach przysposobienia wojskowego, bardzo intensywnego. Do tej pory za−
chował mi się program tego szkolenia i zawsze spoglądam na niego z po−
dziwem, jak bardzo intensywny był ten kurs – jak wiele od nas wymagano.
Można powiedzieć, że my młodzi, po
takim kursie byliśmy psychicznie i
moralnie przygotowani do wojny z
Niemcami, ale do wojny tylko z Niem−
cami. Tymczasem nasz Stołeczny Ba−
talion Przysposobienia Obronnego wy−
słano na wschód, do ośrodków zapa−
sowych. Zajechaliśmy tam 16 września,
nieświadomi tego, co będzie się dzia−
ło, a 17 września znaleźliśmy się na
pierwszej linii frontu z bolszewikami.
Nie byliśmy na to przygotowani, do
tego stopnia, że kiedy po raz pierwszy
zobaczyliśmy sowieckie samoloty nad
naszymi głowami, myśleliśmy, że one
lecą nam na pomoc. Ale te samoloty
nas zbombardowały, ponieśliśmy wte−
dy ogromne straty − 200 zabitych w jed−
nym nalocie. Sowieci latali nam nad
głowami na wysokości 10 metrów i sie−
kli z karabinów maszynowych, na
otwartym polu...
Do największych trudów września
należały forsowne marsze. Kiedy oka−
zało się, że nie jesteśmy w stanie za−
trzymać bolszewików, gen. Kleeberg
wydał rozkaz marszu na zachód. Szli−
śmy dzień i noc, 40− 50 km. W nocy
padała komenda – „odpoczynek”. Mie−

liśmy godzinę, żeby się przespać na ziemi i znów w drogę... Ja należałem
do szczęśliwców, bo kiedy dostałem nowe umundurowanie, nie wziąłem
nowych butów, tylko stare, wygodne. Koledzy, którzy wzięli nowe buty,
mieli nogi pościerane do krwi, dosłownie krew chlupała im w butach. A
jednak szli...
Moim niepoobcieranym nogom „zawdzięczałem” to, że kiedy inni już
odpoczywali, mnie wysyłano jeszcze na rozmaite patrole – właśnie dlatego,
że miałem zdrowe stopy i wygodne buty.
Co nam dodawało sił? Młodość! Ja nigdy nie należałem do osiłków, nie
byłem twardzielem, nawet unikałem sportów wysiłkowych, a jednak dałem
radę, jakoś wytrzymałem te forsowne marsze i nocne zwiady. Pamiętam, że
kiedy tak szedłem, myślałem przede wszystkim o tym, że ten karabin jest
jednak strasznie ciężki, ponad moje siły. A jednak dałem radę...
Czy poznał Pan generała Kleeberga osobiście?
Ppłk Władysław Matkowski
Matkowski: Generał to była bardzo wysoka funkcja,
spotykali się z nim oficerowi sztabowi, a ja miałem tylko 17 lat. Wszystko,
co wiem o generale, wiem z długich wieczorów przegadanych z pułkowni−
kiem Grześkiewiczem, który nie tylko w czasie wojny, ale i przed wojną, w
Grodnie, był w bardzo bliskich relacjach z generałem. Sam nie miałem
niestety zaszczytu poznać generała. Byłem przecież tylko elewem przyspo−
sobienia obronnego.
Jakim dowódcą był generał Kleeberg?
Ppłk Władysław Matkowski
Matkowski: Miał ogromnie opiekuńczy stosunek do
żołnierzy, ale trzymał też dystans. Nie można było stanąć przed generałem
w niedopiętym mundurze albo nie dotrzymać jakichś innych wymogów re−
gulaminu wojskowego.
Czy generał Kleeberg może być wzorem dla współczesnej młodzieży?
Ppłk Władysław Matkowski
Matkowski: Mam taką nadzieję. Kiedy trzydzieści lat
temu nadawano tej szkole imię generała Kleeberga, to była to dla nas, Kle−
eberczyków, ogromna radość i nadzieja, że ta placówka będzie krzewić cnoty,
którym hołdował generał Kleeberg. I myślę, że ta dzisiejsza uroczystość, to
piękne, wzruszające przedstawienie − to wła−
śnie efekt tego wychowania. Patron nie może
być tylko wzorcem do podziwiania. To, ja−
kim był człowiekiem, powinno stanowić dla
was temat do refleksji w codziennym życiu.
A jakie cechy generała Kleeberga powin−
ny być dla nas szczególnie ważne?
Ppłk Władysław Matkowski
Matkowski: Odpowiem
tak: kiedy zaczęła się wojna, po dwóch tygo−
dniach nie było już w Polsce ani prezydenta,
ani premiera. Warszawa padła. A gen. Kle−
eberg uważał, że jego obowiązkiem jest wal−
ka do końca − choć jako człowiek światły wie−
dział, że to już losów ojczyzny nie odmieni,
ale nie ulegał psychozie klęski. Wiedział, że
obowiązkiem żołnierza polskiego jest walka
do wyczerpania wszelkich możliwości – do
ostatniego naboju. A kiedy już wszelkie moż−
liwości zostały wykorzystane, skapitulował,
biorąc ciężar odpowiedzialności i trud tej de−
cyzji na siebie – bo tak robią dowódcy.
Co Pan myśli o naszej dzisiejszej uro−
czystości?
Ppłk Władysław Matkowski
Matkowski: Szukam
słów, żeby nie odpowiedzieć jakimś bana−
łem, wyświechtanym frazesem, ale nie znaj−
duję słów... Byłem głęboko, głęboko wzru−
szony.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
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Ząbkowscy kandydaci do Parlamentu
Stało się już zwyczajem, ze na łamach „Co Słychać?” prezentujemy wszystkich naszych mieszkańców, którzy biorą
udział w najprzeróżniejszych wyborach. Pod koniec zeszłego roku zamieściliśmy krótkie informacje na temat wszystkich
kandydatów ubiegających się o mandat radnego: miejskiego, powiatowego oraz wojewódzkiego, a także ubiegających
się o urząd burmistrza. Po niespełna roku przed nami kolejne wybory, tym razem do Sejmu i Senatu. Z tego co udało nam
się ustalić wynika, że dwóch naszych mieszkańców będzie ubiegało się o mandat poselski. Chodzi o p. Tomasza Millera
z Prawicy Rzeczypospolitej oraz p. Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości. Poniżej zamieszczamy krótkie wywiady z
ząbkowskimi kandydatami.
red.

Rozmowa z Tomaszem Millerm – kandydatem z ramienia Prawicy Rzeczypospolitej
Kandyduje Pan do Sejmu, a nie ma Pan doświadczenia samorządowe−
go ani dużego doświadczenia politycznego. Jaką rolę zatem widzi Pan
dla siebie w parlamencie?
Niewiele jest tematów, co do których większość partii ma takie samo
zdanie, ale jedną z takich kwestii jest właśnie konieczność wprowadzania
do niższej izby parlamentu tzw. młodej krwi. W parlamencie niezbędni są
młodzi ludzie, którzy nie zapominając o dziedzictwie historycznym odrzucą
dotychczasowe, jałowe spory polityczne i zajmą się autentycznymi proble−
mami. Jestem przekonany, że młodzi ludzie znacznie lepiej czują problemy
swojego pokolenia, a obecność nowej generacji polityków w parlamencie
jest niezbędna, by hasła i obietnice wyborcze zamienić na konkretne pro−
jekty ustaw. Mimo młodego wieku mam już doświadczenie związane mię−
dzy innymi z walką o poprawę infrastruktury drogowej w Ząbkach, gdzie
kilkakrotnie apelowałem do burmistrza Perkowskiego o łatanie dziur w na−
szych drogach. Zajmowałem się również kwestią dostępności przedszkoli
publicznych dla mieszkańców naszego miasta. Poza doświadczeniem mam
też zapał do pracy. W Sejmie chciałbym aktywnie działać na rzecz prawdzi−
wej polityki prorodzinnej, a także przeciwko korupcji.
Dlaczego mieszkańcy Ząbek mieliby Panu zaufać i oddać na Pana głos?
Co chciałby Pan zrobić dla mieszkańców naszej gminy?
Wspomniałem o polityce prorodzinnej. Ząbki są młodym miastem. Nie
mam tu na myśli daty nadania praw miejskich, ale średni wiek przeciętnego
mieszkańca Ząbek. Wiele rodzin ma problemy z zapisaniem dzieci do przed−
szkoli państwowych, mają również problemy z opieką dla dziecka poniżej 3
roku życia. Przede wszystkim takim osobom chciałbym pomóc, ponieważ
to dzięki nim Polska ma ciągle szansę na zwycięską walkę z kryzysem de−
mograficznym.
Na jakich zagadnieniach chciałby się Pan skupić w Sejmie?
Chciałbym pracować w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polity−
ki Społecznej i Rodziny. Do moich priorytetów należałaby diametralna mo−
dyfikacja przepisu dotyczącego przywilejów dla tzw. samotnych matek, oczy−
wiście walka o ochronę życia i wprowadzenie większych ulg dla rodzin wy−
chowujących dzieci. Bardzo bliskie są mi także zagadnienia związane ze
sportem i rekreacją. Sport to nie tylko najlepsza forma aktywizacji młodych
ludzi i walki z różnymi patologiami, które dotykają młode pokolenie, lecz
także możliwość promocji nie tylko Polski, ale i lokalnych społeczności.
Jako miłośnik koszykówki ubolewam, że mistrzostwa Europy w koszyków−
ce, które gościły niedawno w Polsce, nie przyczyniły się do promocji na−
szego kraju, wręcz przeszły bez echa. To trzeba i można zmienić.
Chce Pan odebrać przywileje samotnym matkom?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw ustalić kogo mamy
na myśli mówiąc o samotnej matce? Czy kobietę, której mąż zginął w
wypadku, czy może kobietę, która żyje z ojcem swoich dzieci w tzw.
związku partnerskim i śmieje się z rodzin, że są one takie naiwne? Jeśli

chodzi o pierwszy przypadek, to tutaj dbałbym o to, aby ich ulgi, o ile w
ich sytuacji można w ogóle mówić o jakichś ulgach, pozostały niena−
ruszone. Jeśli natomiast chodzi o drugi typ tzw. samotnych matek to tu
moja odpowiedź na Pana pytanie jest twierdząca. Takim kobietom chciał−
bym odebrać przywileje.
Na koniec proszę powiedzieć kilka zdań o sobie
Mam 28 lat, jestem szczęśliwym ojcem 2 wspaniałych synów i równie
szczęśliwym mężem. Pracuję w firmie leasingowej, a w wolnych chwilach
sędziuję rozgrywki koszykówki na szczeblu województwa mazowieckiego.
Ponadto jestem zastępcą rzecznika prasowego Prawicy Rzeczypospolitej
oraz pełnomocnikiem tej partii na miasto Ząbki.
Dziękuję za rozmowę.

INFORMACJA O WY£O¯ENIU SPISU WYBORCÓW
Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. − Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm. ) Burmistrz
Miasta Ząbki podaje do publicznej wiadomości informację, że spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. będzie
udostępniony wyborcom do wglądu w dniach od 26.09.2011 do 30.09.2011r. w Urzędzie Miasta Ząbki Referat Spraw
Obywatelskich w godzinach pracy urzędu tj. od 10.00−15.00
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Rozmowa z Jackiem Sasinem – kandydatem z listy komitetu Prawo i Sprawiedliwoœæ
Przez większość osób jest Pan kojarzony jako człowiek związany z ad−
ministracją, przede wszystkim z administracją państwową. Nowe wybo−
ry są dla Pana szansą na powrót do wielkich spraw państwowych...
To prawda, moja działalność jest związana przede wszystkim z szeroko
rozumianą administracją publiczną. W okresie rządów Prawa i Sprawiedli−
wości byłem wojewodą mazowieckim, a od 2007 roku aż do katastrofy
smoleńskiej pracowałem w Kancelarii Prezydenta RP, najpierw jako dorad−
ca, a potem jako zastępca szefa Kancelarii. Ale w swym życiorysie mam
również doświadczenie samorządowe. W czasie prezydentury Lecha Ka−
czyńskiego pracowałem w samorządzie warszawskim. Byłem m.in. zastępcą
burmistrza dzielnicy Warszawa Śródmieście. Zajmowałem się sprawami
dotyczącymi bezpośrednio ludzi, jak choćby polityką lokalową. Od ubie−
głego roku jestem radnym sejmiku mazowieckiego.
Najogólniej można powiedzieć, że sprawowanie mandatu poselskiego
ma dwa wymiary. Pierwszy to stanowienie prawa, a drugi to działal−
ność „w terenie” i lobbowanie na rzecz swego regionu.
Rzeczywiście tak jest. Każdy poseł mimo, że jest parlamentarzystą Rze−
czypospolitej Polskiej, to jest wybrany przez wyborców w swoim regionie.
To naturalne, że z tymi wyborcami ma się najsilniejszą więź. I tak powinno
być. Poseł powinien być człowiekiem, który pochodzi z danej społeczno−
ści, w której żyje, pracuje, zna tutejsze problemy i będzie w stanie tym
problemom zaradzić. Nie ukrywam, że miałem propozycje startu z innych
regionów naszego kraju. Mogłem tam dostać dużo lepsze miejsce na li−
ście, ale pomimo to zdecydowałem się kandydować stąd, z gorszego miej−
sca na liście, ale z głębokim przekonaniem, że tą ogromną wartością jest
fakt, że jest się wybranym przez ludzi, pośród których się żyje. Dlatego
chciałem kandydować stąd. W parlamencie chcę być swego rodzaju amba−
sadorem mieszkańców podwarszawskiego regionu, a w szczególności po−
wiatu wołomińskiego. Mieszkam w Ząbkach od urodzenia, a moja rodzina
od przeszło stu lat, a jeszcze wcześniejsi przodkowie zamieszkiwali w gmi−
nie Klembów. Czuję się z tą ziemią związany i będę na jej rzecz pracował.
Wiem jak to robić, ponieważ mam duże doświadczenie w aparacie pań−
stwowym. Wcześniej Ziemia Wołomińska była takiej możliwości pozba−
wiona. W ostatnim czasie, mimo że to największy powiat, nie mieliśmy
swojego przedstawiciela w parlamencie. Teraz taka możliwość w mojej oso−
bie się otwiera.
Jak Pan, jako doświadczony, wysoki urzędnik państwowy, samorzą−
dowiec, ale również jako mieszkaniec Ząbek, ocenia obecną sytuację
tego miasta?
Wszyscy, którzy tu mieszkają nie mają żadnych wątpliwości, że w Ząb−
kach od 5 lat przeżywamy nie porównywalny z niczym w swojej historii
skok cywilizacyjny. Jesteśmy w trakcie tych wielkich zmian. Pewnie można
to porównać z okresem zaraz po upadku komunizmu, kiedy tworzono rze−
czy, które dziś wydają się czymś naturalnym jak: kanalizacja, czy powszechny
dostęp do telefonów. Teraz mamy kolejny etap tego skoku. Widać nowe
inwestycje, nowe drogi. Rzeczywiście dużo dzieje się w Ząbkach.
Udało się burmistrzowi Perkowskiemu osiągnąć w tym zakresie duży
sukces. Muszę powiedzieć, że utrzymuję kontakty z bardzo wieloma samo−
rządowcami. Z wielu przeprowadzonych rozmów wnioskuję, że Ząbki stały
się swego rodzaju obiektem zazdrości. Są pokazywane jako przykład bar−
dzo skutecznego samorządu, który potrafił zadbać o interes miasta i jego
mieszkańców. To samorząd, który potrafił ulokować na swoim terenie wiele
inwestycji.
Czego by Pan od władz Ząbek jeszcze oczekiwał?
Oczywiście nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Po−
trzeby i zaniedbania wielu dziesięcioleci są ogromne. Na pewno chcieliby−
śmy, żeby wszystkie ulice był równe, wyasfaltowane, ale trzeba mieć świa−
domość, że wszystkich ulic od razu nie da się zrobić. Pewnie życzylibyśmy
sobie, żeby było więcej szkół i przedszkoli, bo Ząbki to miasto ludzi mło−
dych. Szczególnie wielu nowych młodych mieszkańców pojawia się w na−
szym mieście. Moim takim marzeniem odnośnie Ząbek, ale myślę, że bur−
mistrza Perkowskiego również, jest to, aby miasto zyskało coś, co decydu−
je o jego miejskim wymiarze. Chodzi tu o estetyczne i wyraźne centrum.
Nie mamy takiego jednoznacznego centrum, ładnej okolicy, gdzie mogli−

byśmy usiąść, odpocząć, wypić kawę. Z zazdrością patrzę na miasteczka,
które mają swoje centralne place, rynki z fontanną, ławeczkami, Bardzo
bym chciał, aby i w naszych Ząbkach takie miejsce się pojawiło.
Układ komunikacyjny jest stale usprawniany. Powstało mnóstwo dróg,
niebawem rozpocznie się budowa tunelu. Ale żeby rozładować korki w
mieście muszą powstać drogi krajowe okalające Ząbki. Chodzi tu o
trasy S17 i S8, które leżą w gestii władz centralnych...
Dlatego dla nas tak ważna jest wschodnia obwodnica Warszawy. WOW
spowoduje, że nasze miasto znajdzie się niejako poza głównym strumie−
niem pojazdów.
Dzisiaj przez miasto przejeżdża mnóstwo samochodów. Jest ono zakor−
kowane właściwie od rana do wieczora. Przejazd kolejowy, który jest dziś
wąskim gardłem powoduje, że korek na głównych ulicach staje się dość
duży. Wybudowanie WOW spowoduje, że wszyscy mieszkańcy dojeżdżają−
cy do Warszawy ze wschodniej części powiatu poprzez drogę 634, nie będą
musieli przejeżdżać przez Ząbki, a będą mogli na granicy z Zielonką skręcić
w prawo i pojechać w kierunku Trasy Toruńskiej lub w lewo w kierunku ul.
Marsa. To rozwiązanie spowoduje, że w Ząbkach zrobi się luźniej. Uważam,
że dla Ząbek to kluczowa inwestycja.
Druga ważna dla nas inwestycja, która, mam nadzieję, się zrealizuje, bo
początki jej już się dzieją, to budowa metra. Dla mieszkańców Ząbek to
wspaniała sprawa. Ale z drugiej strony to też spowoduje nowe problemy,
jak np. konieczność załatwienia sprawy parkingu. W przypadku Ząbek taki
parking będzie musiał powstać w centrum miasta. Tutaj pewnie warto po−
myśleć o dużym, wielopoziomowym parkingu. To na pewno duże wyzwanie
dla władz naszego miasta, jak i dla innych miast, które leżą przy tej linii
kolejowej.
Dziękuję za rozmowę.
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji grun−
tów i budynków jako działka nr 3/2 z obrębu 0055−03−31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Reymonta
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 24.11.2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konfe−
rencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 063 232 zł + podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł
zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
21.11.2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy
mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: po−
omunikacja:
łudniowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy. Komunikacja:
Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu do−
stępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo Miejscowe /
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w
Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744
do 748 w godzinach pracy urzędu
urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski
Niezabudowana nieruchomość położona w Ząbkach przy ulicy Reymonta 24A, ozna−
czona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4/6 z obrębu 0055−
03−31 o powierzchni 0,3483ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00038485/0, będąca w bezpośred−
nim sąsiedztwie nieruchomości gminnej wyżej opisanej również przeznaczona jest do
sprzedaży.
Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniu
się do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępne
na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe / Przetargi).
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości grun−
towej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków ja−
ko działka ewidencyjna nr 41/1 z obrębu 0047−03−23
o pow. 3 950 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Bocia−
niej, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00013415/8.
Przetarg odbędzie się dnia 27.10.2011 r. (czwartek)
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 886 200,00
zł + podatek VAT. Wadium: 150 000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa−
dium do dnia 21 października 2011 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 Prze−
strzennego Miasta Ząbki nieruchomość jest położona w
obszarze oznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub
usługowo – produkcyjnej, w części zachodniej fragment w
strefie uciążliwej od linii wysokiego napięcia.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o wa−
runkach przetargu dostępne są na stronie www.umzab−
ki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe/ Przetargi) oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskie−
go 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomo−
ściami Urzędu Miasta Ząbki, telefon (22 51 09 744, 748),
w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Stowarzyszenie EMPATIA zaprasza
Drewnickie Stowarzyszenie
„EMPATIA” z Ząbek zapra−
sza do odwiedzin swojej stro−
ny internetowej www.empa−
tia.ngo.org,pl. Zapraszamy
szczególnie do obejrzenia Ga−
lerii wyróżnionych prac w I
Mazowieckim Konkursie
Twórczości Terapeutycznej
dla Osób z Zaburzeniami Psy−
chicznymi. Wśród wyróżnio−
nych Autorów znaleźli się
uczestnicy ŚDS w Wołominie,
DPS „Fiszor” z powiatu wy−
szkowskiego, WTZ w Płońsku,
WTZ przy Instytucie Psychia−
trii i Neurologii w Warszawie,
ŚDS „Pod Skrzydłami” na
Ochocie, WTZ „Empatia” i
Szpitala Drewnica w Ząbkach

oraz Oddziału Dziennego przy
ul. Dolnej w Warszawie. Wy−
różnione prace zostaną także
opublikowane w postaci kalen−
darza na rok 2012.
Znajdziecie tam Państwo
także relacje z kilku projektów
prowadzonych przez Stowa−
rzyszenie, których celem jest
wsparcie rehabilitacji społecz−
nej i zawodowej osób z zabu−
rzeniami psychicznymi. Dzię−
ki dotacji ze Starostwa Powia−
tu Wołomińskiego − 10 osób
podniesie kwalifikacje, po−
mocne w prowadzeniu terapii
zajęciowej osób niepełno−
sprawnych psychicznie. Nato−
miast dzięki wsparciu finanso−
wemu Mazowieckiego Cen−
trum Polityki Spo−
łecznej ok. 70 osób
zatrudnionych w
Środowiskowych
Domach Samopo−
mocy, Warsztatach
Terapii Zajęciowej,

tala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych Drewnica w Ząbkach.
Wszystkich zainteresowa−
nych działalnością na rzecz
zdrowia psychicznego zapra−
szamy na naszą stronę interne−
tową oraz do kontaktu pod ad−
resem mailowym empatia.sto−
warzyszenie@gmail.com i tel.
kom. 787−657−833

Domach Pomocy Społecznej i
tym podobnych instytucjach z
Województwa Mazowieckie−
go, weźmie udział w bezpłat−
nych warsztatach rękodzieła i
szkoleniach z umiejętności
miękkich. Zdjęcia z już prze−
prowadzonych warsztatów
znajdują się na naszej stronie
internetowej.
Publiczne Przedszkole Nr3
Już wkrótce na stronie Sto−
„SKRZAT”
warzyszenie będzie można
ul. Westerplatte 1/11
obejrzeć także foto relację z
05−091 Ząbki
organizowanej dla naszych
podopiecznych wycieczki do
Szanowni Państwo!
Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu. Wycieczka odbę− Informujemy o możliwości wynaj−
mowania auli wraz ze sceną
dzie się pod koniec września
i sprzętem nagłaśniającym na
dzięki dotacji MCPS.
konferencje, zebrania itp.
Mamy także w planach or−
Istnieje możliwość zamówienia
ganizację uroczystych obcho−
dów Światowego Dnia Zdro−
cateringu.
wia Psychicznego – 10 paź−
Szczegółowych informacji
dziernika w tym regionalną
udzielamy w sekretariacie
para spartakiadę dla osób z za−
przedszkola
pod numerem telefonu
burzeniami psychicznymi na
(22)
762
40
10,
w godz. 8:00−16:00.
terenie Wojewódzkiego Szpi−
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Festyn charytatywny „Z¹bki Dzieciom”
11 września 2011 odbył się Festyn charytatywny „Ząbki Dzieciom”,
zorganizowany specjalnie dla Mieszkańców Ząbek, którego gośćmi
honorowymi były dzieci z zespołem Downa i dzieci z różnymi niepeł−
nosprawnościami, z ząbkowskiego Koła Przyjaciół Dzieci.
Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, inaugurujące „modę na do−
broczynność”. Śmiały projekt poparli ząbkowscy i warszawscy biznesmeni
najczęściej właściciele prywatnych firm oraz szkół. Dołączyły się również
spółki.
Projekt zorganizowania Festynu, ufundowanego przez prywatnych przed−
siębiorców i właścicieli firm, spotkał się z dużym zainteresowaniem me−
diów, zarazem patronów imprezy zorganizowanej m.in. w celu przeprowa−
dzenia zbiórki publicznej na rzecz reaktywacji istniejącej kiedyś poradni dla

dzieci z zespołem Downa.
Obecnie Fundacja AND I AM UP − główny organizator imprezy, planuje
jej otwarcie w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, najprawdopodob−
niej przy Instytucie Matki i Dziecka.
Impreza pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ząbki i Teatru
Rampa na Targówku rozpoczęła się zgodnie z planem: dzieci i rodziców
powitał na rozświetlonej słońcem estradzie znany aktor teatralny i filmowy
– p. Maciej Gąsiorek, który w tym wyjątkowym dniu, wcielił się nie tylko w
rolę konferansjera prowadzącego atrakcyjny show (więcej na itv 12).
Prezentowana przez niego postać Krasnala Piksela zachwyciła wszystkie
dzieci, które z właściwą sobie swobodą i spontanicznością, radośnie włą−
czyły się do wspólnej zabawy.
Okrzyki radości i wesołe popiskiwania przeplatane trafnymi odpowie−
dziami w j. angielskim, spotkały się z gorącym aplauzem rodziców, którzy z
zadowoleniem śledzili zmagania swoich pociech w rozlicznych konkur−
sach przygotowanych przez ząbkowska szkołę Helen Doron.
Dorośli mogli przeżyć prawdziwą ucztę duchową słuchając muzyki wiel−
kich mistrzów w wykonaniu kwartetu Primo Incontro oraz szlagierowych
utworów współczesnych. Wyjątkowy, niesamowicie atrakcyjny repertuar
zespołu to dzieła od baroku do współczesności: m.in. miniatury kameralne,
muzyka filmowa, operetkowa, taneczna oraz z pogranicza jazzu i bluesa.
Jednym słowem−” muzyka właściwa miejscu”.
Widzowie niechętnie rozstali się z grupą znanych artystów, aby powitać
niezwykle popularny zespół młodzieżowy − ENEJ oraz z podziwem i zdu−
mieniem podziwiać popisy małych mistrzów KARATE ze Szkoły Podstawo−
wej nr 1 w Wołominie.
Tłumnie przybyli na festyn mieszkańcy Ząbek, którzy korzystali z rozlicz−
nych rozrywek serwowanych przez „wesołe Miasteczko Marcina Jóźwika”,
degustując pyszne wypieki ząbkowskiej Piekarni−Cukierni „Klementynka”
p. Moniki Sieradzkiej, w oczekiwaniu na koncert przygotowującej się do
występu, popularnej w kraju i za granicą, polsko−ukraińskiej grupy ENEJ.
Niezwykle skoczna, dynamiczna, naładowana energią muzyka zespołu
porwała i rozkołysała mieszkańców chwytającą za serce folkowo−ukraińską
nutą, z domieszką orientu, jazzu, ska i reggae. Ukoronowaniem wspaniałe−
go koncertu stał się emitowany przez wszystkie rozgłośnie radiowe, popu−

larny hit „Radio hello” z płyty FOLKORABEL, wydanej ostatnio przez ze−
spół.
Żywiołowa radość, ogromna sympatia granicząca z uwielbieniem i wiel−
ki żal po wyjeździe wspaniałych „Enejowców”, to emocje, które jak burza
przetoczyły się przez festyn, pozostawiając obok zdjęć z wokalistą zespołu−
fantastycznie śpiewającym i wirtuozersko grającym na akordeonie Piotrem
Sołoduchą oraz pamiątkowych autografów, niezatarte wspomnienie spo−
tkania „face to face” z wielkimi wschodzącymi właśnie gwiazdami. W tym
momencie warto przypomnieć, że ten niezwykły, rockowo−folkowy zespół
brał udział w jednym z najbardziej prestiżowych festiwali w Europie−Heine−
ken Opener Festiwal, koncertował również w Londynie, zostając wcześniej
gwiazdą polskiego TopTrendy 2011r.
Rozemocjonowani mieszkańcy, zabawiani przez znakomitą, znaną szcze−
gólnie w Mazowieckiem, rockową kapelę młodzieżową Red Room, z ochotą
brali udział w loterii zorganizowanej na stoisku Fundacji AND I AM UP,
podziwiali wyroby zręcznych rękodzielników oraz dzieci z ząbkowskiego
TPD, które wyrastają na prawdziwych artystów w dziedzinie decoupage.
Najmłodsi milusińscy jeździli na wspaniałych konikach i kucach, któ−
rych sympatyczna opiekunka oferowała niepełnosprawnym dzieciom 40
przejazdów gratis. Maluchy degustowały obowiązkowo watę, popcorn, lody
i inne słodkości, z zainteresowaniem obserwując emocje rodziców i dyna−
mikę odbywającej się pomiędzy występami aukcji charytatywnej, na której
prowadzący Maciej Gąsiorek, aktor Teatru Rampa, licytował przedmioty
wykonane w słynnej „Pracowni na Poddaszu” p. Anny Borkowskiej, oraz
cudowne kalendarze z niespodzianką, opatrzone autografami występują−
cych zespołów, podarowane przez prezesa firmy edukacyjnej „Wyspy Le−
onarda” − p. Rafała Opalińskiego.
Hitem aukcyjnym okazały się podwójne bilety na przedstawienie teatral−
ne „Babskie Party”, podarowane przez Teatr Rampa na Targówku oraz so−
lowa płyta nastrojowej poezji śpiewanej w wykonaniu Juliana Mere, które−
go niepowtarzalny recital powiódł zasłuchanych mieszkańców w zawsze
atrakcyjny świat młodzieńczych marzeń, namiętnych porywów serca, nie−
spokojnej, idealizującej życie, młodości − dzięki mistrzowsko wykonanym
piosenkom Agnieszki Osieckiej, Bułata Okudżawy, Wysockiego czy z re−
pertuaru Starego Dobrego Małżeństwa.
Prezent aukcyjny w postaci kompletu firmowych pocztówek Miasta Ząb−
ki otrzymaliśmy od p. wiceburmistrza Artura Murawskiego, który wyraził
swoje uznanie dla wspaniałej inicjatywy warszawskich i lokalnych firm oraz
prywatnych ząbkowskich przedsiębiorców i działającej na terenie miasta
Fundacji AND I AM UP − pierwszej w Polsce na rzecz dzieci z zespołem
Downa. Klimatyczne pocztówki można licytować na ząbkowskim portalu.
Niekwestionowaną gwiazdą wieczornej części ząbkowskiego festynu oka−
zał się jak zwykle zespól MASTERS − prawdziwa gwiazda muzyki disco
polo. Obecnie najlepszy zespól w Polsce, w zakresie muzyki tego gatunku.
Prawdziwy show w wykonaniu solisty − Pawła Jasionowskiego i towa−
rzyszących mu zawodowych tancerek okazał się niezwykle atrakcyjny i za−
chęcający do dobrej zabawy na świeżym powietrzu, której sprzyjał nadcho−
dzący, niezwykle ciepły wieczór.
Popularny przebój „Żono Moja”, znanego w całej Polsce, bijącego rów−
nież rekordy popularności w Europie Wschodniej, Niemczech i USA ze−
społu, zakończył ząbkowską imprezę pozostawiając lekki niedosyt (filmo−
wa relacja festynu już na itv12, czyli w Telewizji Wołomin).
Pozostaje więc gorąco podziękować wspaniałym sponsorom, darczyń−
com i patronom honorowym oraz medialnym, mając nadzieję, że dzięki ich
wspaniałomyślnemu sercu ząbkowska impreza nabierze cyklicznego cha−
rakteru, wspierając szczytny cel pomocy niepełnosprawnym dzieciom.
Sponsorzy:
−
Firma Medela Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach
−
Firma ORCHIDEA z Zielonki
−
Firma MIR−CAR z siedzibą w Markach
−
Szkoła English Language Workshop i Helen Doron z Ząbek
−
Teatr RAMPA na Targówku
−
Autoryzowany serwis Forda−Radzymińska 158
Dokończenie na str 16.
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Festyn charytatywny „Z¹bki Dzieciom”
Dokończenie ze str 15.
−
Firma DOLCAN z siedzibą w Warszawie
−
Firmy Mateus
−
Market API w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów
−
Firma „ WYSPY LEONARDA”
−
INTELIGO Financial Services S.A
−
Praktiker w Ząbkach
−
Kebab Ahlem w Ząbkach.
Patronat honorowy i medialny: Teatr RAMPA na Targówku, Telewizja
Wołomin (czyli popularne itv12), Telewizja Łomża, TVP Info, Radio Fama,
Szkoła Helen Doron z siedzibą w Ząbkach, Burmistrz Miasta Ząbki, Portal
informacyjny Miasta Ząbki − zabki24.pl, Radio RMF MAXX, TVN 24

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Ząbek za aktywny
udział w festynie oraz wspaniałe dowody życzliwości, sympatii i wspaniało−
myślności finansowej, m.in. w odbiorze przeprowadzanej aukcji, z całego
serca życząc sobie
i Państwu, abyśmy
spotkali się za rok!
Serce za serce
Joanna
Dąbrowska

