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S

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

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

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

Mistrz Świata w Kulturystyce

Delegacja z Chin w Ząbkach
ystem zarządzania gminą, handel i sytuacja gospodarcza w Ząbkach, nakreślenie potencjalnych moż-
liwości współpracy oraz zawarcie przyjaznych kontaktów- to zagadnienia, które przywiodły do Ząbek, 

13 września, delegację z prowincji Hubei w Chinach. Prowincja Hubei leży w centralnej części Chin i zamieszkuje 
ją niemal 60 milionów osób (prowincja to odpowiednik naszego województwa).

 Delegacja Chińska składała się z członków Komisji ds. Za-
granicznych Kongresu Ludowego z: wiceprzewodniczącą Chen 
Yaping, sekretarz generalną Wang Guangping, dyrektorami: Liu 
Yukun, Li Shaohong, wicedyrektorem Xu Tinghai oraz wicedyrek-
torem ds. kadrowych Tang Xingshe.

Ząbki reprezentowali przewodniczący rady miasta Wojciech 
Gut, burmistrz Robert Perkowski oraz zastępca burmistrza Artur 
Murawski.

Burmistrz podjął delegację w swoim gabinecie. Opowiedział 
o mechanizmach zarządzania gminą i przedstawił system szkol-
nictwa oraz opowiedział o strategicznych ząbkowskich inwesty-
cjach: Centrum-Turystyczno-Sportowo-Rekreacyjnym i tunelu, 

który połączy dwie części miasta. Burmistrz zaprezentował go-
ściom statuetki, które zdobyło miasto: „Lider Edukacji”, LIDER 
PRO WM dla rozwoju Mazowsza za pozyskanie największej ilo-
ści środków unijnych na Mazowszu.

Chińska delegacja zwiedziła budynek Trybuny Głównej – 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
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Klub Malucha :)
 Klub Malucha został stworzony z myślą o 
najmłodszych czytelnikach naszej biblioteki 
:) Zajęcia tu prowadzone mają na celu roz-
winąć wyobraźnię dzieci poprzez literaturę, 
zabawę, rebus czy rysunek :) 
Warsztaty są darmowe. Odbywają się co 
drugi piątek każdego miesiąca, w godzi-
nach 16:15- 17:15 

Startujemy  27.09.2013r
Serdecznie zapraszamy :) 
UWAGA!!!! Liczba miejsc  jest ograniczona
Zapisy na zajęcia prowadzone są na miejscu w bibliotece przy ulicy 
Orlej 6 lok 75 lub telefonicznie pod numerem 22 781 62 53

Spotkajmy się w bibliotece
Od października w MBP rusza kolejna edycja spotkań: Dysku-
syjnego Klubu Książki. Myślą przewodnią przyświecającą Dy-
rekcji przy organizacji czwartkowych spotkań, było stworzenie 
miłośnikom książek możliwości zapoznania z nowościami funk-
cjonującymi na polskim rynku wydawniczym oraz  przedyskuto-
wanie poruszanych w nich wątków.
Uczestnicy klubowych spotkań w miłej atmosferze mogą rozma-
wiać na przeróżne tematy, dzielić się swoimi refleksjami odnośnie 
przeczytanych książek, zachęcać do lektury następnych.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniach 
Klubu   serdecznie zapraszamy.
Zapisy na spotkanie klubu prowadzone są na miejscu w biblio-
tece przy ulicy Orlej 6 lok 75 lub telefonicznie pod numerem 
22 781 62 53

ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA MALUCHÓW, 
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE 

MUZYCZNEJ W ZĄBKACH

Od tego roku Ząbki stały się siedzibą Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej I stopnia CONSONARE.
Szkoła mieści się w centrum Ząbek, w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 ul. Piłsudskiego 35. Możliwe jest 
kształcenie w następujących specjalnościach: fortepian, 
skrzypce, flet, klarnet, saksofon, trąbka, gitara, śpiew. 
Szkoła Muzyczna CONSONARE organizuje także warsztaty 
muzyczne (indywidualne lekcje gry na instrumentach 
lub śpiewu z elementami teorii) i popołudniowe zajęcia 
Przedszkola Muzycznego.
Informacje i zapisy pod nr tel.: 730 752 702.
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Ząbki mają nowego 
Przewodniczącego Rady Miasta

odczas ostatniej Sesji Rady Miasta Ząbki, Uchwałą 
Nr XLIV/404/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 

2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki, 
został wybrany nowy przewodniczący. Został  nim Wojciech Gut, 
dotychczasowy wiceprzewodniczący.

Poprzedni przewodniczący Krzysztof Bławdziewicz zrezygno-
wał z powodów osobistych. Został pożegnany kwiatami. Były tak-
że zdjęcia pamiątkowe. 

Nowemu przewodniczącemu gratulujemy i życzymy owocnej 
pracy.

IP

S A M O R Z Ą D

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

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

CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

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

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

P

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 
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CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

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

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
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W

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

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

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

Mistrz Świata w Kulturystyce

Piłsudskiego jak nowa
łaśnie zakończyła się modernizacja ważnego odcinka ul. Piłsudskiego. Ponad 
800 – metrowy fragment na odc. Warszawska – Andersena został komplekso-

wo wyremontowany. Wymieniona została nawierzchnia chodników oraz jezdni, wcze-
śniej droga została odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Poważnym utrudnieniem przy tej modernizacji był fakt, że to najbardziej ruchliwa droga powiatowa 
w Ząbkach. Wykonanie nawet najmniejszej punktowej naprawy jezdni lub ingerencja w infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w pasie drogowym zawsze prowadziła do poważnych utrudnień. Wykonanie 
zatem niemal kilometrowego odcinka bez większych zakłóceń w ruchu zasługuje na uznanie.

- Cieszę się, że po wielu latach apelowania do władz powiatu  udało się  wyremontować dość spory 
odcinek ul. Piłsudskiego. Zdajemy sobie sprawę, że pod względem logistycznym było to stosunkowo 
trudne przedsięwzięcie. Tym bardziej chciałbym podziękować staroście Piotrowi Uścińskiemu i ząbkow-
skim radnym powiatowym za zaangażowanie i pozytywną decyzję w tej sprawie – komentuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Modernizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony Miasta. Została ona zrealizowana 
w ramach porozumienia między Starostwem Powiatu Wołomińskiego a Urzędem Miasta Ząbki, zgodnie 
z którym Miasto zakupiło i przekazało kostkę brukową na wykonanie chodników. Pozostałą część robót 
została w gestii powiatu, jako inwestora i administratora tej drogi. 

 red.    
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Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

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

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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Płać podatki, 
tu gdzie mieszkasz 
ieniądze z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w ok. 37% trafiają do budżetu 

gminy, w której jesteśmy zameldowani lub w której 
zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składa-
ne w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamiesz-
kania podatników. 

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

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

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

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

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

S A M O R Z Ą D

Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

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

KANCELARIA   
PRAWNO

-FINANSOWA
 - Porady prawne
 - Ubezpieczenia
 - Inwestycje

Ząbki  
ul. Drewnicka 2/508  

www.finalex.pl    
tel. 607 225 248

Przyjmę 
do pracy 

krawcowe
tel. 693 585 070

Ząbki, 
ul. Moniuszki 12

Pomoc w wypełnieniu 
PIT-u w Urzędzie!

Szanowni Mieszkańcy,
jeżeli macie problemy z wypełnieniem PIT-u, 
zapraszamy do Urzędu Miasta w Ząbkach 
w dniach 25 marca i 8 kwietnia. Tutaj w go-
dzinach 9.00-17.00 będzie pełnił dyżur pra-
cownik Urzędu Skarbowego, który rozwieje 
wszelkie wątpliwości i pomoże w wypełnieniu 
deklaracji podatkowej.

UM Ząbki

P

Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To 
oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie 
mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na 
gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z róż-
nych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, 
a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, 
gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych 
dróg, chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek eduka-

cyjnych, szerokiej oferty usług 
sportowo –rekreacyjno- kultural-
nych. Jednym słowem zwiększa 
on komfort i podnosi standard 
życia wszystkim mieszkańcom. 
Liczba nowych inwestycji jest 
uzależniona przede wszystkim  
od udziału  w podatku docho-
dowym, który stanowi główne 
źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu 
gdzie mieszkasz. To proste, 

poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż 

Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy 
w Wołominie,

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

- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem po-
datkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbo-
wego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później 
niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym 
urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Fi-
nansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! 
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości 

życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

CHIRURG
Wizyty 

domowe

tel. 668 - 029 - 952

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 
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Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

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

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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Serdecznie zapraszamy.

M

Klub Malucha : ) 

  

Klub Malucha został stworzony z myślą o najmłodszych 
czytelnikach naszej biblioteki :) Zajęcia tu prowadzone mają 
na celu rozwinąć wyobraźnię dzieci poprzez literaturę, 
zabawę, rebus czy rysunek :)  

Warsztaty są darmowe. Odbywają się co drugi piątek 
każdego miesiąca, w godzinach 16:15- 17:15  

Startujemy  27. 09. 201 3r 

 Serdecznie zapraszamy :)  

UWAGA!!!! Liczba miejsc  jest ograniczona 

 

Zapisy na zajęcia prowadzone są na miejscu w bibliotece 
przy ulicy Orlej 6 lok 75 lub telefonicznie pod numerem 
22 781 62 53 

Miejski Ośrodek Kultury

Z A P R A S Z A
21.09.2013 r. o godz. 17:00

na otwarcie wystawy malarstwa
Rafała Tarasa

oraz koncert musicalowy
w wyk. Jakuba Wociala i Edyty Krzemień

MOK, ul. Słowackiego 21 (Trybuna Sportowa)
wstęp wolny
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CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

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

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
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Pomoc w wypełnieniu 
PIT-u w Urzędzie!

Szanowni Mieszkańcy,
jeżeli macie problemy z wypełnieniem PIT-u, 
zapraszamy do Urzędu Miasta w Ząbkach 
w dniach 25 marca i 8 kwietnia. Tutaj w go-
dzinach 9.00-17.00 będzie pełnił dyżur pra-
cownik Urzędu Skarbowego, który rozwieje 
wszelkie wątpliwości i pomoże w wypełnieniu 
deklaracji podatkowej.

UM Ząbki

P

Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To 
oznacza, że osoba zameldowana np. w Kozienicach, a obecnie 
mieszkająca w Ząbkach, podatek powinna odprowadzić właśnie na 
gminę, w której mieszka-czyli na gminę Ząbki. Wiele osób z róż-
nych powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, 
a nie tam, gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, 
gdzie faktycznie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych 
dróg, chodników, ścieżek rowerowych, lepszych placówek eduka-

cyjnych, szerokiej oferty usług 
sportowo –rekreacyjno- kultural-
nych. Jednym słowem zwiększa 
on komfort i podnosi standard 
życia wszystkim mieszkańcom. 
Liczba nowych inwestycji jest 
uzależniona przede wszystkim  
od udziału  w podatku docho-
dowym, który stanowi główne 
źródło dochodów gminy.
Zachęcamy – płać podatki, tu 
gdzie mieszkasz. To proste, 

poniżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku:
- Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż 

Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy 
w Wołominie,

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

- Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem po-
datkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbo-
wego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później 
niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym 
urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Fi-
nansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7.

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! 
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości 

życia wszystkich mieszkańców Ząbek.

CHIRURG
Wizyty 

domowe

tel. 668 - 029 - 952

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
tel./fax. 22 781 44 56 
tel. 601 898 715  
www.metropolis.waw.pl 
www.agencjametropolis.gratka.pl 
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl 

 

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna I wynajmu 

“Co słychać” 

Centrum Języków Obcych

Ul. Piłsudskiego 2, Ząbki 

Wypróbuj
za 

darmo!

A k a d e m i a
Pamięci, Czytania, 

Koncentracji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

zaprasza na zajęcia  korekcyjno –
kompensacyjne (terapię pedagogiczną),

terapię logopedyczną, treningi      
(np. czytania, ortograficzne),
spotkania dla rodziców itp.

Ząbki, ul. M. Konopnickiej 1 lok. 7
www.hippocampus.edu.pl

tel. 507 301 975

Odszedł Edward Dzikowski
Wrzesień dla ząbkowskiego samorządu przyniósł wiele  

pozytywnych informacji, jak i, niestety, smutnych. Na 
początku września pożegnaliśmy wieloletniego komendanta 
OSP Zbigniewa Książka, a 20 września odbył się pogrzeb 
Edwarda Dzikowskiego, radnego w kadencji 2002-2006. 
– Edward Dzikowski był człowiekiem wielkiego serca, 
z oddaniem angażującym się w sprawy Ząbek. Szkoda, 
że musiał odejść tak szybko – wspomina burmistrz Robert 
Perkowski.

Rodzinie, znajomym składamy wyrazy współczucia.
red.     
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka-Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog

tel. 723 09 80 70
Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

Gdzie  
wyrzucamy śmieci?

1 lipca funkcjonuje nowy system odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunalnych, który wy-

dawać by się mogło unormuje i zlikwiduje dzikie wysypiska. 
Niestety tak się nie stało. Duża część mieszkańców postępu-
je według starych przyzwyczajeń i śmieci pochodzące z go-
spodarstwa domowego podrzuca do miejskich śmietników.

Należy zaznaczyć, że opłata za wywóz śmieci jest tylko 
jedna bez względu na ilość gromadzonych odpadów. Raz w 
miesiącu z każdej posesji odbierane są odpady segregowa-
ne oraz dwa razy w miesiącu przeprowadzane są odbiory 
odpadów zmieszanych z pojemników. Przy większej produk-
cji śmieci istnieje możliwość zapakowania ich w dodatkowe 
czarne worki i wystawienie przy koszu. Firma je odbierze, 
nie pobierając od właściciela posesji dodatkowych opłat. Nie 
ma zatem żadnego sensu wywożenie swoich śmieci do miej-
skich śmietników.

Hydraulika, 
wod – kan,

gaz, c.o., piece

Usługi 
kominiarskie, 

z uprawnieniami

tel.:  
696-321-228 

Kradzieże kratek 
ściekowych  

– prawdziwa plaga
ostatnim czasie od ul. Batorego do granicy z Mar-
kami i w części południowej Ząbek nasiliły się kra-

dzieże żeliwnych kratek do wpustów ulicznych.
Poza oczywistymi stratami dla miasta, proceder ten 

stanowi ogromne zagrożenie dla kierowców i pieszych. 
Przypominamy zatem, że jest to karalne wykroczenie, 
za co grozi nawet kara wię-
zienia. Prosimy o zwracanie 
bacznej uwagi na drogi i w 
razie potrzeby zawiadomie-
nie ząbkowskiej policji lub 
straży miejskiej. Dla osoby, 
która  wskaże sprawcę prze-
widziana jest nagroda.

Zgłoszenia proszę kiero-
wać do Biura Promocji, Kul-
tury, Sportu i Zdrowia Urzędu 
Miasta Ząbki, telefon 22 5109 
793 lub e-mail:joanna.wysoc-
ka@zabki.pl.

XLIV sesja  
Rady Miasta Ząbki

września odbyła się 44. sesja Rady Miasta 
Ząbki, podczas której podjęto następujące 

uchwały:
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząb-
ki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z  tych obiektów

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłat-
nej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.  

- w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości 

- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierża-
wienia gruntu (x2) 

- zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warun-
ków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usłu-
gi, jak również trybu pobierania tych opłat

- zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawiania po-
grzebu

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019
- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząb-

ki na 2013 rok
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ząb-

ki
- w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady 

Miasta Ząbki
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie inter-

netowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl), link BIP, za-
kładka prawo miejscowe.

Wyróżnienie ZNP  
dla naszej nauczycielki

arząd Oddziału Powiatowego Polskiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Wołominie poinfor-

mował, że w II edycji konkursu dla pracowników oświa-
ty na prezentację multimedialną poświęconą Cyprianowi 
Norwidowi i krainie jego dzieciństwa zwyciężczynią zosta-
ła nasza ząbkowska nauczycielka Bernadeta Dobrzańska 
- Krupa ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstań-
ca wraz z Małgorzatą Kraszewską – nauczycielką Zespołu 
Szkół im. Janusza Korczaka w Jasienicy Mazowieckiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Miasto Ząbki
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HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW SUCHYCH 
(PAPIER, PLASTIK, SZKŁO) NA TERENIE MIASTA ZĄBKI 

DLA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

REJON ULICE
DATA 

ODBIORU 
ODPADÓW 
SUCHYCH*

DATA ODBIORU 
ODPADÓW 

GABARYTOWYCH 
I POZOSTAŁYCH**

 (na zgłoszenie 
telefoniczne)

1

11 Listopada (parzyste), Budkiewicza, Cicha, Drewnicka, Franciszka  Żwirki,  Gabriela 
Narutowicza,gen. F. Sławoja Składkowskiego , Graniczna, Gwiaździsta, Jana Kochanowskiego, 

kard. Stefana Wyszyńskiego, Konstantego Budkiewicza, ks. Jerzego Popiełuszki, Leśna, Na 
Bagnie, Narutowicza, Piotra Skargi, Pogodna,  Radzymińska, Spokojna, Stanisława Wigury, 

Szpitalna, Wacława Kuleszy,  Wilcza, Wolności, Zakopiańska

Pierwsza 
środa 

miesiąca:
  2.10/6.11/
      4.12

7.12 / 08.03

2
odbiór    

w środę

1 Brygady, 11 Listopada (nieparzyste), Brzozowa, Chabrowa, gen. Józefa Hallera, gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego, gen. Władysława Bortnowskiego, Górnośląska, Jana Pawła 

II, Jana Sobieskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Klamrowa, 
Kombatantów, Konstantego I. Gałczyńskiego, Leopolda Lisa-Kuli, Marii Konopnickiej, Mokra, 

Ogrodowa, Piaskowa, Piastowska, Polna, Sezamkowa, Słowiańska, Stanisława Wyspiańskiego, 
Stefana Batorego, Stefana Starzyńskiego, Stefana Żeromskiego, Torfowa, Wiśniowa, Wita 

Stwosza, Wojska Polskiego, Wolności,  Żeromskiego 

Druga środa 
miesiąca:

 9.10 /13.11/      
     11.12

30.11 / 28.02

2
odbiór    

w czwartek

Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cisowa, Cypriana Kamila Norwida, 
Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Józefa Bema, Józefa 
Grzegorza, Chłopickiego, Józefa Rychlińskiego, Józefa Sowińskiego, Kolejowa, Łąkowa, 

Modrzewiowa, Niepodległości, Nowa, Parkowa,  Piotra Wysockiego, Stanisława Moniuszki, 
Wesoła, Wierzbowa 

Drugi 
czwartek 
miesiąca:

10.10 /14.11                             
/12.12

30.11 / 28.02

3
odbiór    

w środę

17 września, 3 maja, Biendarzewskich, Chopina, Czołgistów, Dębowa, Fiedlera, Gdyńska, 
Harcerska, Klonowa, Kołłątaja, Krótka, Kwiatowa, Langiewicza, Legionów, Lipowa, Lotnicza, 

Matejki, Morcinka, Obrońców, Okrężna, Orla, Piłsudskiego od 1 do 55, Poniatowskiego, 
Saperów, Sasanki, Skorupki, Słoneczna, Słowackiego, Staszica, Stefczyka, Szczęśliwa, 
Szkolna, Targowa, Traugutta, Wąska, Westerplatte, Wiosenna, Wrzosowa, Wyzwolenia, 

Zaciszna 

Trzecia 
środa 

miesiąca:
 16.10/20.11     

/18.12
16.11 / 15.02

3
odbiór    

w czwartek

Broniewskiego, Bukowa, Gajowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kosynierów, Kościuszki, Kręta, Krucza, 
Okrzei, Pułaskiego, Reja, Rembertowska, Sikorskiego, Sosnowa, Spacerowa, Szwoleżerów 

(nieparzyste), Świerkowa, Tulipanowa, Wronia, Zieleniecka

Trzeci 
czwartek 
miesiąca: 

17.10 / 21.11 
/19.12

16.11 / 15.02

4

Akacjowa, Andersena, Baczyńskiego, Bartosza, Baśniowa, Błękitna, Bociania, Bratnia, 
Brukowa, Ceglana, Chełmońskiego, Dolna, Dzika, Herberta, Jagiellońska, Jasna, Jesienna, 

Jeziorna, Kamienna, Kaszubska, Kołłątaja, Kopernika, Kossaka, Kościelna, Krasickiego, 
Krzywa, Kwiatowa, Łabędzia, Łagodna, Łodygowa, Maczka, Malczewskiego, Mała, 

Mazowiecka, Miła, Obrońców, Olszewskiego, Piłsudskiego od 56, Podleśna, Powstańców, 
Reymonta, Rómmla, Różana, Rybna, Skowronka, Skrajna, Słowicza, Sokola, Tęczowa 

Szwoleżerów (parzyste), Ułańska, Warszawska, Wspólna, Wybickiego, Zielona, Zimna, Złota, 
Żabia, Żurawia

Czwarta 
środa 

miesiąca: 
23.10 / 27.11 

/27.12 26.11 / 25.01

*SZKŁO ODBIERANE JEST TEGO SAMEGO DNIA, CO POZOSTAŁE ODPADY SUCHE, ALE W INNYCH GODZINACH
**ODBIORY ODPADÓW GABARYTOWYCH, CZYLI MEBLI, DUŻEGO AGD I RTV ORAZ ODPADÓW POZOSTAŁYCH TAKICH JAK 
DROBNE RTV I AGD ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (BATERIE I LEKI) ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE 
ZLECENIODAWCY (tel. 607-694-907).
ODPADY, KTÓRE NIE SĄ KLASYFIKOWANE JAKO GABARYTOWE ANI POZOSTAŁE CZYLI NP. WANNY, ZLEWY, CZY OKNA Z SZYBAMI, 
GRUZ NALEŻY DOSTARCZAĆ OSOBIŚCIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (STENA EKOSTACJA 
ul. Chełmżyńska 180).

PRZYPOMINAMY,
że opłatę za IV kwartał tj. październik, listopad, grudzień wnosimy bez wezwania do 15.10.2013 r. w kasie Urzędu lub na rachunek 
bankowy: 11 8006 0000 0013 0462 2000 0049 (w tytule przelewu należy podać adres nieruchomości, za którą wnoszona jest opłata).
Należy pamiętać, iż opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest niezależna od ilości gromadzonych odpadów 
w gospodarstwie domowym.
INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (W POJEMNIKACH) 
ORAZ ODPADÓW BIO-DEGRADOWALNYCH (ZIELONYCH) Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ TEGO 
SAMEGO DNIA!!!
W przypadku reklamacji, szczegółów dotyczących odbiorów odpadów prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm 
obsługujących:
* MZO Wołomin Sp. z o. o. , 608 141 445, 22 776 27 28
* Stena Recycling Sp. z o. o., 607 694 907 
Więcej informacji na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „gospodarka odpadami” oraz pod numerami telefonu:
22 5109 751 / 753.



CO SŁYCHAĆ

6

www.zabki.pl

ul. Andersa, Broniewskiego, Bukowa, 
Czołgistów, Gajowa, Jaśminowa, Jo-

dłowa, Kosynierów, Kościuszki, Kręta, 
Krucza, Kwiatowa, Okrzei, Puławskiego, 
Reja, Rembertowska, Saperów, Sasanki, 
Sikorskiego, Sosnowa, Spacerowa, Stef-
czyka, Świerkowa, Tulipanowa, Wronia, 

Zieleniecka. 

ul. Chopina, Kołłątaja, Ks. Skorupki, 
Legionów, Łodygowa, Matejki, Orla, 

Piłsudskiego, Poniatowskiego, Targowa, 
Traugutta, Warszawska, Wąska, Wiosen-

na, Zaciszna.

ul. Bartosza, Błękitna, Bociania, Bruko-
wa, Ceglana, Dolna, Fidlera, Harcerska, 

Jesienna, Jeziorna, Kamienna, Kossaka, 
Krzywa, Lotnicza, Łabędzia, Łagodna, 

Mała, Morcinka, Obrońców, Olszewskie-
go, Rómmla, Rybna, Skowronka, Skrajna, 
Słowicza, Sokola, Staszica, Szczęśliwa, 

Szkolna, Westerplatte, Wspólna, Zielona, 
Zimna, Zycha, Żabia, Żurawia.

G O S P O D A R K A  K O M U N A L N A

"

Ząbki
ul. 17 Stycznia, 3 Maja, Asnyka, Ciso-
wa, Dębowa, Gdyńska, Klonowa, Ko-
lejowa, Krótka, Langiewicza, Lipowa, 
Modrzewiowa, Moniuszki, Norwida, 

Okrężna, Orzeszkowej, Paderewskie-
go, Prusa, Sienkiewicza, Sióstr Bien-

darzewskich, Słoneczna, Słowackiego, 
Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, 

Wyzwolenia

 

ul. Bema, Chabrowa, Chłopickiego, 
Dąbrowskiego, Łąkowa, Mickiewicza, 
Niepodległości, Nowa, Parkowa, Se-

zamkowa, Sowińskiego, Torfowa, We-
soła, Wysockiego.

ul. Batorego, Bortnowskiego, Brzo-
zowa, Budkiewicza, Gen. Hallera, 

Gwiaździsta, I Brygady, Jana Pawła 
II, Klamrowa, Kombatantów, Mokra, 
Na Bagnie, Ogrodowa, Piastowska, 

Pogodna, Polna, Składkowskiego, Sło-
wiańska, Sosnkowskiego, Starzyńskie-

go, Wilcza, Wiśniowa, Wolności.

ul. 11 Listopada, Gałczyńskiego, Gór-
nośląska, Konopnickiej, Leszyckiego, 
Lisa Kuli, Piaskowa, Rychlińskiego, 
Sobieskiego, Stwosza, Tetmajera, 

Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, 
Wyszyńskiego, Żeromskiego.

ul. Cicha, Drewnicka, Graniczna, Ko-
chanowskiego, Ks. Kuleszy, Leśna, 
Narutowicza, Popiełuszki, Prosta, 

Skargi, Spokojna, Szpitalna, Wigury, 
Zakopiańska, Żwirki.

 

ul. Andersena, Baczyńskiego, Baśniowa, 
Chełmońskiego, Herberta, Kościelna, 

Krasickiego, Malczewskiego, Mazowiec-
ka, Miła, Podleśna, Powstańców, Złota.

ul. Akacjowa, Bratnia, Dzika, Jagiel-
lońska, Jasna, Kaszubska, Kopernika, 

Gen. Maczka, Reymonta, Różana, 
Szwoleżerów, Tęczowa, Ułańska, 

Wybickiego.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych (pojemnik) oraz 
odpadów biodegradowalnych (zielonych) 

ODPADY  ZMIESZANE (pojemnik); ODPADY  ZIELONE I BIODEGRADOWALNE (worek brązowy)  

Uprzejmie informujemy, iż w dniu odbioru 
pojemnik, zawiązany worek należy ustawić 

w miejscach łatwo dostępnych dla podmiotu 
odbierającego odpady do godziny 7:00. Nie 
przygotowanie pojemnika skutkować będzie 

nie zabraniem odpadów bez prawa do wnosze-
nia reklamacji!!!!

W celu zgłaszania „reklamacji” w tym nieode-
brania z nieruchomości odpadów zgodnie z 

harmonogramem prosimy o kontakt z Miejskim 
Zakładem Oczyszczania w Wołominie 

Sp. z o. o pod numerem telefonu  608-141-445
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Producenci zgłosili do konkursu 44 produkty. Oce-
niało je jury, któremu przewodniczył znany mistrz kuch-
ni – Robert Sowa. Kapituła doceniła wyjątkowy cha-
rakter pięciu produktów tradycyjnych, które powstają w 
oparciu o tradycyjne metody produkcji ze składników 
z upraw ekologicznych. Nagrodzone wyroby to:
- Kiełbasa Lisiecka (Zakład Masarski s.c. Stanisław 

Mądry, Danuta Jeruzalska, Andrzej Mądry)
- Twaróg Półtłusty (OSM Głuchów)
- Tłoczony Sok Jabłko – Malina (Tłocznia Soków 

Owocowych „Vero- Dariusz Kuna”)
- Szynka z Domowego Wyrobu (PPHU Zakład Prze-

twórstwa Mięsnego Paszak Grzegorz)
- Ciasto Drożdżowe Maślane (ConsonniBartelak)
Jury konkursu Polskie Smaki przyznało też wyróżnie-

nia:
- Kiełbasa Palcówka (Masarnia Wędlin Tradycyjnych 

„Jasińscy”)

- Kwas Chlebowy (Ry-
szard Oleszczak P.P.U-
.H. „Eko Natura”)

- Ser Salami z Ziołami 
(OSM Opole Lubelskie)
Laureaci konkursu 

poza statuetkami otrzy-
mali także nominację do 
Godła Teraz Polska. Pra-
ska Giełda Spożywcza or-
ganizuje wystawę Polskie 
Smaki od 2005 roku. Na 
każda edycję przyjeżdża 
coraz więcej wystawców 
i odwiedzających. Orga-
nizatorzy imprezy prze-
konują, że takie wyroby 
to przyszłość polskiej pro-

dukcji i handlu. Wystawa Pol-
skie Smaki ma pomóc w ich 
promocji. Ideę wspierają tak-
że władze lokalne i ogólnopol-
skie. Patronem honorowym 
wydarzenia byli Minister Rol-
nictwa i Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego oraz Bur-
mistrz Miasta Ząbki.

Kamil Olak

W Y D A R Z E N I A

"

Polskie smaki przyznane!
olskie produkty tradycyjne nagrodzone! Na Praskiej Giełdzie Spożywczej przyznano statuetki Polski 
Smak dla wyrobów regionalnych. O tytuł walczyło kilkunastu producentów z całego kraju. Jury wy-

brało pięciu zwycięzców – ich żywność wyróżnia się wyjątkowym smakiem, starannie dobranymi składnikami 
i tradycyjną recepturą. 

P
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nie tylko porozmawiać w urzędzie o sprawach, które ich intere-
sowały, ale również obejrzeć jak wygląda to, o czym usłyszeli 
w praktyce.

Burmistrz również podziękował gościom za odwiedziny oraz 
wymianę informacji i zaproponował, aby podjąć współpracę 
w zakresie miast partnerskich z jednym z miast w prowincji Hu-
bei. Ta propozycja wywołała pozytywną reakcję, jest więc spora 
szansa na kontynuację kontaktów Ząbek z Chinami.

Iwona Potęga

dokończenie ze str. 1
Kolejnym miejscem, które odwiedziła delegacja było Publicz-

ne Przedszkole nr 3 „Skrzat” - najnowocześniejsze przedszkole 

na Mazowszu. Goście mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają 
w przedszkolu codzienne zajęcia. Akurat na scenie w największej 
sali odbywało się przedstawienie. Delegacja obserwowała zaję-
cia przedszkolaków z tablicą interaktywną oraz zajęcia rehabili-
tacyjne. Goście obejrzeli także salę do terapii sensorycznej oraz 
sypialnie, w których wypoczywają nasze maluchy. Dzieci przy-
gotowały dla gości miłą niespodziankę – laurki, które osobiście 
wykonały i wręczyły. Na koniec wizyty w przedszkolu był jeszcze 

wpis do „Księgi gości”, którego dokonała wiceprzewodnicząca 
Komisji ds. Zagranicznych Kongresu Ludowego Chen Yaping.

Kolejnym zwiedzanym punktem była Praska Giełda Spożyw-
cza, gdzie delegację podjął prezes Piotr Wyszecki. Opowiedział 
gościom o mechanizmach funkcjonowania giełdy oraz oprowa-
dził ich po terenie.

Nasi goście byli pod dużym wrażeniem przedszkola publicz-
nego, podobała im się także giełda i nasze centrum sportowo-
-rekreacyjne. Podziękowali za możliwość zwiedzania Ząbek 
i oprowadzenie. Byli bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że mogli 

Delegacja z Chin w Ząbkach
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Gratulacje dla Jubilatów
minioną niedzielę, 22 września państwo Wanda i Andrzej Kret obchodzili Jubileusz 50 – lecia pożycia 
małżeńskiego, tzw. „Złote 

Gody”. Z tej okazji otrzymali z rąk 
Burmistrza Miasta Ząbki Roberta 
Perkowskiego Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie - odznacze-
nia państwowe przyznawane przez 
Prezydenta RP osobom, które prze-
żyły w związku małżeńskim mini-
mum 50 lat. Uroczysta ceremonia 
odbyła się w ząbkowskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego w otoczeniu naj-
bliższych – rodziny i przyjaciół.

Państwu Wandzie i Andrzejowi 
Kret serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych 50-ciu lat razem 
w zdrowiu i szczęściu.

IP

W

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

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

888-424-715
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CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony
Ząbki, ul. Wolności 34

pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17 
i w sob. na tel.: 725 -193- 225 

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

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

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

OGŁOSZENIE
Dyrektor Publicznego 

Przedszkola 
Nr3 „SKRZAT” 

w Ząbkach 
zatrudni 

nauczyciela 
wspomagającego 

do pracy w grupie 
integracyjnej  
w wymiarze  

jednego etatu  
od 1 września br.

Zainteresowane 
osoby posiadające 

odpowiednie 
kwalifikacje 

pedagogiczne 
prosimy o przesyłanie 
CV  na adres: pp3@

zabki.pl lub  pp3.
sekretariat@vp.pl.

NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

Z NATIVE SPEAKEREM
MŁODZIEŻ, DZIECI, DOROŚLI

WSZYSTKIE POZIOMY
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMI-
NÓW GIMNAZJALNYCH, LICE-
ALNYCH, FCE, CAE I INNYCH
INDYWIDUALNIE LUB W MA-

ŁYCH GRUPACH
ELASTYCZNE GODZINY NAUKI 

ZAPRASZAM!
Ul.Chopina 8, Ząbki
Tel. 601-384-104, 

22-781-46-10
ajames@wp.pl

                                   
                              

                                                            ZAPRASZA 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 
 
 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

18.00 – 19.00 
Zumba 

 
19.00 – 20.00 

Fitness  
(różne formy) 
19.00 – 21.00 
Akrobatyka  

9.00 – 10.00
Gimnastyka dla 

seniorów 
18.00 -19.00 
Turbo spalanie 
18.00 – 19.00 

Filipińskie Sztuki 
Walki 

19.00 – 20.00 
Sanda 

19.00 – 20.00 
A.B.T. + stretching 

20.00 – 21.00 
Joga 

 

 
 

18.00 – 19.00 
Karate 

 
 
 

19.00 – 20.00 
Fitness  

(różne formy) 
20.00 – 21.00 

Zumba 

 
 

18.00 – 19.00 
Filipińskie 

Sztuki Walki 
18.00 – 19.00 

Pilates 
19.00 – 20.00 

Sanda 
 

20.00 – 21.00 
Joga 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 – 20.00 
Cellulit stop 

 
20.00 – 21.00  

Zumba 
20.00 – 21.00 

Joga 

9.00 – 10.00 
Joga 

10.30 – 11.30 
Atak na brzuch 

Zapisy i więcej informacji 
pod numerem telefonu (22)6741164 wew. 101 lub 

biuro@mosir-zabki.pl 
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PRG
USŁUGI 

GEODEZYJNE
l  TYCZENIA 
l  PODZIAŁY

l  MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

l  INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA

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

www.prg1.waw.pl

W

zaprasza do
Fitness Klubu BODY FAN

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

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

Mistrz Świata w Kulturystyce

Piłsudskiego jak nowa
łaśnie zakończyła się modernizacja ważnego odcinka ul. Piłsudskiego. Ponad 
800 – metrowy fragment na odc. Warszawska – Andersena został komplekso-

wo wyremontowany. Wymieniona została nawierzchnia chodników oraz jezdni, wcze-
śniej droga została odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Poważnym utrudnieniem przy tej modernizacji był fakt, że to najbardziej ruchliwa droga powiatowa 
w Ząbkach. Wykonanie nawet najmniejszej punktowej naprawy jezdni lub ingerencja w infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w pasie drogowym zawsze prowadziła do poważnych utrudnień. Wykonanie 
zatem niemal kilometrowego odcinka bez większych zakłóceń w ruchu zasługuje na uznanie.

- Cieszę się, że po wielu latach apelowania do władz powiatu  udało się  wyremontować dość spory 
odcinek ul. Piłsudskiego. Zdajemy sobie sprawę, że pod względem logistycznym było to stosunkowo 
trudne przedsięwzięcie. Tym bardziej chciałbym podziękować staroście Piotrowi Uścińskiemu i ząbkow-
skim radnym powiatowym za zaangażowanie i pozytywną decyzję w tej sprawie – komentuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Modernizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony Miasta. Została ona zrealizowana 
w ramach porozumienia między Starostwem Powiatu Wołomińskiego a Urzędem Miasta Ząbki, zgodnie 
z którym Miasto zakupiło i przekazało kostkę brukową na wykonanie chodników. Pozostałą część robót 
została w gestii powiatu, jako inwestora i administratora tej drogi. 

 red.    
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Gabinet 
Laryngologiczno
-Internistyczny

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

Całodobowa apteka  
w Ząbkach

imo że zakup lekarstw w nocy statystycznie na-
leży do rzadkości, to zapewne większość z nas 

choć raz zmuszona była do nabycia medykamentów o tak 
późnej porze. Oczywiste, że konieczność nagłego zakupu 
leku wynika z bardzo poważnego stanu pacjenta. W tym 
przypadku czas ma ogromne znaczenie.  Nieustająco roz-
rastające się miasto powoduje, że funkcjonowanie nocnej 
apteki stało się koniecznością. Po licznych apelach i su-
gestiach ze strony mieszkańców, burmistrz Ząbek pod-
jął się rozmów z właścicielami aptek. W efekcie już od 
1 września będziemy mieli w Ząbkach pierwszą aptekę 
całodobową.

Apteka „Południe”
ul. Powstańców 2
05-091 Ząbki
tel. 22 762 56 34

Zapisy  
do Ligi Szóstek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do  
udziału w rozgrywkach Ząbkowskiej 
Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 
2013/2014. Zapisy drużyn potrwają 
do dnia 9 września 2013 roku. W zgło-
szeniu podać trzeba: nazwę zespołu, 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do kapitana zespołu 
oraz skład drużyny (imię, nazwisko, data urodzenia). Zapisy 
przyjmowane są mailem na adres mosir@zabki.pl lub osobi-
ście w siedzibie M.O.S.iR. W dniu 9 września o godz. 17.30 
w siedzibie M.O.S.iR. przy ul. Słowackiego 21 (Stadion Miej-
ski) odbędzie się zebranie kapitanów drużyn. Koszt udziału 
zespołu w rozgrywkach wynosi 800 złotych za sezon (runda 
jesienna i runda wiosenna). Start Ząbkowskiej Ligi Szóstek 
Piłkarskich planowany jest na dzień 15 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy.

M
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Serdecznie zapraszamy.
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Lato w Mieście na sportowo

W piątek, 30 sierpnia 2013 r. zakończyła się akcja „Lato w mieście na sportowo 2013”, organizowana 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Akcja trwała przez 3 tygodnie, a rozpoczęła się  

12 sierpnia. 

Codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 opieką objętych było pra-
wie 40 ząbkowskich dzieci, które spędzały wakacje w naszym 
mieście. Towarzystwo Przyjaciół Ząbek przez cały okres trwania 
akcji wyświetlało filmy dla najmłodszych. TPZ przeprowadziło 
również wśród uczestników akcji prezentację na temat Ząbek 
połączoną z mini-quizem z nagrodami. Wśród atrakcji, z których 
korzystali młodzi mieszkańcy można wymienić zajęcia na: pływal-
ni, hali sportowej, kręgielni, gry i zabawy na obiektach M.O.S.iR. 
Oprócz zajęć typowo sportowych dzieci odwiedziły również  war-
szawski ogród zoologiczny, salę zabaw Kolorado, miasteczko 
rekreacji Pepeland w Dziekanowie Nowym. 

W ostatnim tygodniu wakacji odbyły się dwie bardzo ciekawe 
wycieczki.  W czasie pierwszej dzieci zwiedziły Stadion Narodo-
wy, który był jedną z głównych aren ostatnich Mistrzostw Europy 
Euro 2012. W kolejnej dzieci mogły zapoznać się z różnymi za-
gadnieniami naukowymi z zakresu astronomii, chemii czy fizyki 
przekazanymi w przystępny dla każdego sposób, które proponuje 
Centrum Nauki Kopernik. Łącznie w akcji zorganizowanej przez 
M.O.S.iR. uczestniczyło prawie 60 dzieci.
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów 

budowlanych 
kontenerami

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

888-424-715

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki

ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

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

Od 2 września obowiązuje nowy 
rozkład ząbkowskich linii lokalnych

Zmiany dotyczą godzin odjazdów autobusów linii Ząbki-1 i Ząbki-2 w dni robocze - dostosowano 
je do zmienionych rozkładów SKM i Kolei Mazowieckich, aby możliwe były wygodne przesiadki. Po 
zakończeniu remontu mostu na linii średnicowej sytuacja z dojazdami z Ząbek do centrum Warsza-
wy z  przesiadką na pociąg w Rembertowie powinna wrócić  do normy. Jeszcze do 9 września będą 
niewielkie utrudnienia (tymczasowy rozkład linii  SKM-S2 ), bo z powodu usuwania skutków awarii w 
tunelu na lotnisko pociągi będą kończyć bieg wcześniej na przystanku PKP Służewiec. 

Nowe rozkłady będą obowiązywać do ogłoszenia zmiany. Obok zamieszczamy aktualne rozkła-
dy jazdy.

UM Ząbki

Ząbkovia Ząbki 
– Wilga Garwolin 
W najbliższą sobotę (31 sierpnia 2013 

roku) o godz.11.00 na bocznym boisku Sta-
dionu Miejskiego w Ząbkach  drużyna UKS Ząbkovia Ząbki roze-
gra pierwsze spotkanie w III lidze kobiet w charakterze gospoda-
rza (gramy z GKS Wilga Garwolin). 

Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym dziewczętom.

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o ogłoszeniu dotyczącym rokowań 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działki: nr 2/45 i 

nr 2/47 z obrębu 0038, 03-14 o łącznej pow. 
0,1037 ha, położonej w Ząbkach przy ul. 

Kwiatowej róg ul. Władysława Sikorskiego, objętej księgą 
wieczystą Nr WA1W/00032062/7.

Rokowania odbędą się dnia 22.10.2013 r. (wtorek) o godz. 1100 w 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 
10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 630 000 zł

- zawiera obowiązujący podatek VAT.
Wysokość zaliczki: 63 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki do 
dnia 17.10.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i 
Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy 
się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przezna-
czonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od cen-
trum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja 
autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 
do 748 w godzinach pracy urzędu.

"

Zaprasza 

na Finał Województwa Mazowieckiego  
w kategorii +35 

Turnieju Orlik Polska 
- Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika 

Termin: 01.09.2013 
Miejsce: Boisk „Orlik” przy  

Szkole Podstawowej nr 2 ul. Batorego 11 

Rozpoczęcie turnieju: godzina 15.00 
 
 

ZAPRASZAMY!!! 
 
 

Więcej informacji o Turnieju na: 
www.orlikpolska.pl 

oraz na www.mosir-zabki.pl

WYDARZENIACO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak

lodówki, pralki,

zmywarki,

kuchnie gazowe

i elektryczne,

płyty grzewcze, okapy

504 070 258
www.agd−naprawy.pl

Ponieważ rok 2011 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Ro−
kiem Lasów, podjętymi działaniami włączono się w obchody, jak również w
akcję sprzątania świata. Akcja miała na celu neutralizację śladu klimatycz−
nego (głównie emisji dwutlenku węgla), który wytworzył się podczas orga−
nizacji wybranych ubiegłorocznych wydarzeń FOB−u. Uczestnicy chcieli w

ten sposób zrekompensować powstałe w przyrodzie straty. Ząbki przy tej
okazji zyskały zielony zakątek 40 brzóz oraz posprzątany teren spacerowy
pobliskiego lasu.

W piątkowym wydarzeniu udział brały władze samorządowe Ząbek. Pierw−
sze drzewko, dając przykład, posadził Burmistrz Miasta Robert Perkowski

Akcja sadzenia drzew w Z¹bkach
Fundacja Aeris Futuro, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Urz¹d Miasta w Z¹bkach byli organizatorami
akcji integracyjno - ekologicznej, która odby³a siê 22 lipca. Na rondzie przy ul. Gajowej w Z¹bkach zebra³a
siê grupa ok. 40 osób z ww. organizacji i instytucji a tak¿e spo³ecznoœci lokalnej, aby zasadziæ brzozy.

przy pomocy swojego zastępcy Artura Murawskiego oraz przy wsparciu
forum i fundacji.

Inicjatywa dała możliwość wspólnego działania na rzecz środowiska i
lokalnej społeczności . Umożliwiła tym samym, przełożenie założeń odpo−
wiedzialnego biznesu na praktykę. a także stała się doskonałą okazją do
spotkania w nieformalnych warunkach. z przedstawicielami FOB−u, firma−
mi partnerskimi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem lokal−
nym Ząbek.
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cek (kl. Ib). Przedstawiono także prezentację pt. „Św. Stanisław 
Kostka i rodzice” o relacjach Stanisława Kostki z jego rodzicami 
autorstwa ks. Rafała Golińskiego oraz uczniów. Głównym prze-
słaniem prezentacji było rozważanie czwartego przykazania Bo-
żego „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Ponieważ św. Stanisław 
Kostka, poszedł do zakonu wbrew woli ojca, podobnie jak Jezus, 
który wbrew woli ro-
dziców pozostał w Je-
rozolimie w świątyni, 
gdzie nauczał, rozwa-
żano kwestię posłu-
szeństwa rodzicom 
i roli rodziców w życiu 
dziecka.

Po obejrzeniu 
prezentacji nastąpiło 
wspólne przejście z 
kaplicy do pobliskiej 
SP nr 3, gdzie pod 
tablicą pamiątkową 
kwiaty złożyli bur-
mistrz miasta Robert 
Perkowski z zastępcą 
burmistrza Arturem 
Murawskim.

Zarówno ks. proboszcz, jak i burmistrz wyrazili zadowolenie 
ze zorganizowania uroczystości i kultywowania Dnia Patrona Du-
chowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach – św. Stanisława 
Kostki.

Burmistrz powiedział m.in., zwracając się do uczniów, aby-
śmy wszyscy idąc za przykładem św Stanisława Kostki byli do-
brymi ludźmi. Tak jak Stanisław Kostka – opiekun duchowy szko-
ły i Mały Powstaniec – patron szkoły - patriotami, którzy opierają 
swoje codzienne życie na powszechnie obowiązujących warto-
ściach chrześcijańskich. Tę część uroczystości poprowadził dy-
rektor szkoły.

Obchody Dnia Patrona Duchowego Szkoły Podstawowej nr 
3, na stałe wpisały się w kalendarz miejskich uroczystości. Z roku 
na rok są coraz ciekawiej zorganizowane - angażują młodzież, 
poszerzając jej wiedzę i otwierając horyzonty myślowe. Przypo-
minają o konieczności krzewieniu wartości duchowych i patrio-
tycznych, szczególnie wśród młodych. 

Iwona Potęga

E D U K A C J A

Sz
Dzień Patrona Duchowego w SP3 w Ząbkach
koła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ma swojego patrona  duchowego - św. Sta-
nisław Kostkę. 18 września, przypada Dzień św. S. Kostki, który uroczyście obchodziliśmy w Ząbkach 

po raz kolejny.
Uroczystości z okazji Dnia św. Stanisława Kostki  rozpoczęły 

się mszą św. w kościele Zesłania Ducha Św., w których uczestni-

czyli uczniowie klas: czwartych, piątych i szóstych z SP 3.  Ksiądz 
Proboszcz Sylwester Ciesielski powitał zebranych, wśród nich 
radnego miejskiego Pawła Pobożego i Tomasza Łukawskiego 

- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, całe grono pedagogicz-
ne,  zgromadzonych uczniów, wśród nich - poczet sztandaro-
wy. Mszę św. celebrował ks. Rafał Goliński. Po mszy katecheci: 

ksiądz Rafał i ksiądz Krzysztof 
wyróżnili laureatów konkursów 
szkolnych zorganizowanych 
w ramach projektu „Poznajemy 
życie św. Stanisława Kostki”. 
W konkursie wiedzy o Stanisła-
wie Kostce, zorganizowanym 
przez ks. Rafała I miejsce ex 
aequo zajęły Katarzyna Łata 
(kl. 6c) i Helena Wałachowska 
( kl. 5b), II miejsce Oskar Sza-
franowicz (kl. 6d), III miejsce 
Daniel Rybarczyk (kl. 6c). W 
konkursie plastycznym „Herb 
św. Stanisława Kostki – Dąbro-
wa”, zorganizowanym przez ks. 
Krzysztofa I miejsce spośród 
klas trzecich zajęła Nikola Bo-
bińska (kl. 3 e), I miejsce spo-
śród klas 2 – Michał Czapla 
(kl. 2 d), I miejsce spośród klas 
pierwszych – Katarzyna Wią-
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Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego wyda-

rzenia - księdzu Sebastianowi, p. Julii Szymczak oraz rodzi-
com kolonistów.

Do zobaczenia za rok!

 kierownik kolonii
mgr Katarzyna Dzięcioł

E D U K A C J A

Wspomnienia ze wspólnego wyjazdu
kolonii „z parafią świętej Trójcy” w Stegnie (w której wzięli udział uczniowie SP1) minęły już 2 miesią-
ce, więc nadszedł czas, żeby znów się spotkać i powspominać te wspólnie spędzone dni. Spotkanie 

pokolonijne odbyło się 15.09.2013r. Na spotkaniu stawiła się cała kadra kolonijna oraz koloniści.
Nasze kolonijne wspominanie rozpoczęliśmy wspólnymi 

zabawami oraz śpiewaniem piosenek. Mimo że na koloniach 

byliśmy tylko kilka dni, to wszyscy bardzo się zżyli-
śmy przez ten czas i zdążyliśmy się za sobą stęsk-
nić tak, więc na początku wszyscy serdecznie się 
witaliśmy i wymienialiśmy powakacyjne nowinki, po-
tem zaczęliśmy spotkanie.

W trakcie naszego spotkania przypominaliśmy 
sobie, jakie konkursy towarzyszyły nam w czasie 
pobytu na koloniach, kto zdobywał główne nagrody.

Jednak gwoździem programu była wykonana 
przez księdza Sebastiana Łazarza prezentacja mul-
timedialna o koloniach. Podczas jej oglądania wspo-
minaliśmy sobie śmieszne sytuacje, jakie miały 
miejsce na wyjeździe. Wszystkim prezentacja bar-
dzo się podobała. Na koniec spotkania śpiewaliśmy 
nasze kolonijne piosenki.

Podczas spotkania była możliwość skosztować 
ciast upieczonych przez rodziców oraz zjeść coś 
dobrego.

Od
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Ząbkowska wycieczka wędkarska  
– Lidzbark wrzesień 2013

ierwszy wrześniowy weekend za nami. Dla części członków Koła Nr 61 Ząbki i ich rodzin, był to wyjątko-
wy czas. Spędzili go, bowiem nad Jeziorem Lidzbarskim w Lidzbarku Welskim.

Była to druga w tym roku wycieczka wędkarska, organizowana przez 
ząbkowskie Koło. Jak zawsze, także tym razem frekwencja dopisała. 
Chęć wyjazdu na wspólne wędkowanie zgłosiło około 130 osób. Orga-

nizatorzy ubolewają nad faktem, że tylko tyle, bo zainteresowanych było 
o wiele więcej. Niestety, ze względów logistycznych, nie mogli pojechać 
wszyscy…

Do ośrodka wczasowego Danusia I, można było dotrzeć autokarem, 
który był zapewniony przez organizatorów lub własnym samochodem. 
Bez względu na rodzaj transportu, na miejscu, wędkarzy i ich rodziny 
przywitała piękna pogoda i świetnie przygotowany ośrodek.

Za pogodę, z całą pewnością trzeba podziękować Skarbnikowi Koła 
kol. Sławomirowi Pisarczykowi, który jak zwykle wziął na siebie główny 
ciężar przygotowań. Drugie, to zasługa kierownictwa ośrodka. Czar i urok 
tego miejsca, położonego na wzgórzu, tuż przy Jeziorze Lidzbarskim za-
piera dech w piersiach.

Kiedy wszyscy, około godziny 19:30, dotarli na miejsce i zakwatero-
wali się, czekała już kolacja. Po posiłku, większość wybrała się na po-
most, gdzie rozlosowane zostały łódki dla tych, którzy mieli wziąć udział 
w sobotnich zawodach wędkarskich. Po tym czasie, nie pozostało nic 
innego jak rozpocząć zabawę. Muzyka i chwila na rozmowę, a dla gro-

mady dzieci… prawdziwy raj 
na ziemi.

Na takim wyjeździe nie 
mogło zabraknąć gości spe-
cjalnych. Wśród nich, byli 
między innymi Burmistrz 
Miasta Ząbki Robert Perkow-
ski wraz z rodziną, Zastępca 
Burmistrza Artur Murawski, 
jak i Prezes Koła Wędkarskie-
go Nr 23 Zielonka kol. Marian 
Brzozowski.

Kiedy następnego dnia, 
pierwsze promienie słońca padły na olbrzymi pomost, zastały już tam 
zapaleńców nocnego oraz wczesno porannego wędkowania. Sobota to 
w końcu czas zawodów. Jak zwykle, rywalizacja przebiegała w dwóch 
kategoriach: najcięższa ryba spokojnego żeru oraz najdłuższa ryba dra-
pieżna. Biorąc pod uwagę, że liczba startujących sięgnęła kilkudziesięciu 
osób, walka zapowiadała się nadzwyczaj interesująco. Emocje podsy-
cała wieść o grasujących sumach w tych wodach. Wyraźnie można było 
zauważyć, że wielu zawodników chciało właśnie upolować wielkiego wą-
sacza. Jak się później okazało, sztuka ta nie była taka prosta.

Organizatorzy tym razem postanowili zmienić nieco reguły zawodów. 
Rywalizacja rozpoczęła się tak naprawdę tuż po losowaniu łódek dnia 
poprzedniego i trwać miała do godz. 17:30 sobotniego popołudnia. Miało 
to wyrównać szanse zawodników, którzy przecież łowią bardzo zróżnico-
wanymi metodami. Najpopularniejszymi okazały się być: żywiec i grunt. 
Nie zabrakło też spinningistów i spławikowców. 

Ostatnia metoda została jedyną obowiązującą w czasie zorganizo-
wanych zawodów dla dzieci. Kilkanaścioro młodych adeptów sztuki węd-
karskiej stanęło do rywalizacji na pomoście. Piękna, bezwietrzna pogoda 
oraz wygłodniałe hordy uklei zapewniły doskonałą zabawę.

Jedynymi przerwami w zabawie były doskonałe posiłki serwowane 
przez kuchnię Ośrodka Danusia. Przemiła obsługa i solidne porcje pozwa-
lały naładować baterie i dodawały sił do dalszego aktywnego wypoczynku.

Kulminacją dnia miało być 
ogłoszenie wyników rywalizacji 
zarówno seniorów, jak i junio-
rów oraz… tradycyjne ognisko 
z kiełbaskami. Jak zwykle w 
czasie takich okazji, nie mogło 
się obejść bez przemówień i 
podziękowań. 

Jako pierwszy zabrał głos 
prezes ząbkowskiego Koła kol. 
Robert Fabisiak. Wyraził on 
olbrzymie zadowolenie z prze-
biegu imprezy oraz podzię-
kował wszystkim, bez których 
wyjazd nie doszedłby do skutku. Wśród nich szczególne miejsce zajął 
Burmistrz Robert Perkowski, który po raz kolejny pokazał, że wędkarska 
społeczność z Koła Nr 61 jest mu bardzo bliska. UM Ząbki od lat wspiera 
działania władz Koła, nie tylko finansowo, patronując licznym imprezom.

Burmistrz nie chcąc być dłużnym, podziękował za zaproszenie i po-
gratulował wszystkim członkom tak sprawnie działającego zarządu. Koń-
cząc, życzył wszystkim wspaniałej zabawy. 

Po przemówieniach, przyszedł czas na wręczenie nagród. Najlepszy-
mi tego dnia okazali się być:
Kategoria Senior:
1. Ryba spokojnego żeru -  kol. Piotr Szulim leszcz 640g
2. Ryba drapieżna – kol. Marcin Drozdowski sum 95cm
Kategoria Junior:
1. kol. Jakub Kalinowski – 3590g
2. kol. Patryk Kalinowski  – 2665g
3. kol. Katarzyna Dzięcioł – 2210g
4. kol. Mateusz Grot – 1855g
5. kol. Kamil Górecki – 1500g
6. kol. Radosław Fabisiak – 1450g
7. kol. Julia Łach – 1070g
8. kol. Hubert Sobolewski – 1070g

Kiedy część oficjalna dobiegła końca, nie pozostało nic innego jak 
zasiąść do specjalnie przygotowanych stołów lub ruszyć z kiełbaską na 
kiju do ogniska. Wszystko to przy dźwiękach muzyki. Zabawa trwała nie-
mal do białego rana.

Pomimo nocnej imprezy, w niedzielny ranek na terenie ośrodka i po-
moście można było zauważyć spory ruch. Nie było to jednak osoby pa-
kujące się i chcące wracać. Co to, to nie! Weekend nie miał zamiaru się 
kończyć. Mazurskie powietrze i niemal bezchmurne niebo zdawały się 
wyciągać z łóżek i prowadziły wprost nad malowniczo położone jezioro. 
Szkoda było opuszczać tak urokliwe miejsce.

Czas jednak biegł jednak nieubłagalnie i po raz kolejny, sprawdzi-
ła się reguła, że wszystko, co dobre, w końcu się kończy. Nie wiadomo 
kiedy, zegar wskazał godz. 14:00, która oznaczała czas obiadu. Po po-
siłku, wszyscy, niechętnie ruszyli do pokoi i domków, aby się spakować. 
O 15:30 został zaplanowany powrót do Ząbek.

Wycieczka dobiegła końca. Na pewno na długo zapadnie ona w pa-
mięć jej uczestnikom. Była to kolejna doskonała okazja, aby członkowie 
Koła lepiej się poznali i spędzili wspólny czas.

Jest niemal pewne, że w przyszłym roku znowu ząbkowscy wędkarze 
wybiorą się wycieczką do Lidzbarka nad Jezioro Lidzbarskie do ośrodka 
Danusia I.

Z wędkarskim pozdrowieniem!
Więcej zdjęć oraz filmy z wycieczki na kolowedkarskie.pl

P
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W
Sukces Ząbkovii w ogólnopolskich rozgrywkach

dniach 13 - 15 września 2013 roku drużyna UKS Ząbkovia Ząbki reprezentowała województwo mazowiec-
kie na rozgrywanym w Gdyni XIII Finale Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku.

Finał rozpoczął się w piątek, 13 września 2013 roku od parady 
uczestników na Skwerze Kościuszki. Nasze dziewczęta dumnie niosły 

transparent z nazwą województwa mazowieckiego, a nasza kapitanka - 
Martyna - herb naszego województwa.

Po przemarszu Skwerem Kościuszki rozpoczęła się ceremonia 
Otwarcia  XIII Finału Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku. Bardzo ważnym i wyczekiwanym przez wszystkich uczestników frag-
mentem tej uroczystości było losowanie grup eliminacyjnych. Zawod-
niczki UKS Ząbkovia Ząbki trafiły do grupy F, w której rywalizować miały 
z reprezentacjami województw: 
łódzkiego, świętokrzyskiego i war-
mińsko - mazurskiego. Ceremonię 
otwarcia zakończył występ finalisty 
programu MUST BE THE MUSIC - 
Tomasza Dolskiego.

W sobotę, 14 września, 
o godz.10.00, na obiektach KS Arka 
Gdynia rozpoczęły się zmagania eli-
minacyjne.

W pierwszym meczu z dziew-
czętami z województwa łódzkiego 
nasze zawodniczki po celnym tra-
fieniu Klaudii Zielińskiej prowadziły 
1:0. W ostatnich momentach tego 
meczu nasze przeciwniczki po za-
mieszaniu w polu karnym pokonały 
Patrycję i pojedynek zakończył się 
remisem 1:1.

Drugie spotkanie (z reprezentacją województwa świętokrzyskiego) 
przebiegało pod dyktando naszych zawodniczek. Do bramki przeciwni-
czek trafiały kolejno: Julka Grządkowska, Justyna Sowa, Klaudia Zieliń-
ska i Martyna Florczuk, dziewczętom ze Świętkorzyskiego udało się raz 
pokonać Patrycję. Mecz zakończył się naszą wygraną 4:1.

W ostatnim pojedynku eliminacyjnym z zawodniczkami z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego już w 3. minucie spotkania po celnym tra-
fieniu Ani Kodym nasze dziewczęta objęły prowadzenie. Niestety nie 
udało im się do końca utrzymać prowadzenia i mecz zakończył się re-
misem 1:1.

Dzięki zwycięstwu i dwóm remisom dziewczęta z Ząbkovii zajęły II 
miejsce w grupie i awansowały do najlepszej ósemki Turnieju.

W sobotę rozegrane zostały jeszcze gry  ćwierćfinałowe - nasze 
dziewczęta zmierzyły się ze zwycięzcą grupy E - reprezentacją woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Mecz rozpoczął się dla nas niekorzyst-
nie - już w 50 sekundzie spotkania nasze przeciwniczki strzeliły bramkę. 
Tuż przed końcem pierwszej połowy wyrównanie dał nam precyzyjny 
strzał Oliwii Piotrowskiej. Po wznowieniu gry na prowadzenie znów wy-
szły nasze przeciwniczki, ale dziewczęta z Ząbkovii walczyły do końca 
i dzięki strzałowi Martyny Florczuk udało im się doprowadzić do remisu, 
co oznaczało, iż o awansie do półfinału zadecydować miały rzuty karne. 
Nasze dziewczęta podeszły do tej “wojny nerwów” bardzo skoncentro-
wane i dzięki precyzyjnym strzałom Lilki Bruks i Klaudii Zielińskiej oraz 
fantastycznej obronie Patrycji Bartosiewicz wygrały 2:1 - i w ten sposób 
ZĄBKOVIA znalazła się w najlepszej czwórce XIII Finału Turnieju z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tymbarku!!!!

Po obiedzie i krótkim odpoczynku dziewczęta ponownie pojechały 
na stadion Arki Gdynia, aby obejrzeć mecz Arka Gdynia - Miedź Legnica.

W niedzielę, 15 września rozpoczęła się walka o medale. Naszymi 
przeciwniczkami w walce o awans do finału były dziewczęta z wojewódz-
ka lubelskiego. Mecz rozpoczął się fantastycznie: po świetnym podaniu 
Klaudii Zielińskiej w 2. minucie spotkania bramkarkę z Lubelszczyzny 
pokonała Ania Kodym. W 8. minucie pierwszej części spotkania nasze 
przeciwniczki doprowadziły do wyrównania. W chwilę później nasza 
bramkarka - Patrycja została sfaulowana i musiała zostać odwieziona do 
szpitala, a między słupkami naszej bramki stanęła Ola Sulisz. W prze-
rwie meczu polało się morze łez - dziewczęta bardzo przeżywały kontu-
zję Patrycji. W drugiej połowie, rozbite stratą pierwszej bramkarki dziew-
częta z Ząbkovii dały sobie strzelić jeszcze trzy bramki - mecz zakończył 
się wynikiem 4:1 dla województwa lubelskiego i pozostała nam już tylko 
walka o brązowe medale.

W meczu o III miejsce trener Marcin dokonał roszad w składzie - 
w bramce stanęła Klaudia Zielińska. Naszymi przeciwniczkami w poje-
dynku o brązowe medale były dziewczęta z województwa warmińsko-
-mazurskiego (w fazie eliminacyjnej zremisowaliśmy z nimi 1:1). W tym 
meczu po dziewczętach z Ząbkovii widać było przygnębienie (w głowach 
miały cały czas kontuzję Patrycji), co zaowocowało tym, iż do przerwy 
przegrywaliśmy 0:2. Po wznowieniu gry już w 30 sekundzie szansę na 
korzystny wynik dał nam strzał Ani Kodym. Niestety nasze przeciwniczki 
strzeliły trzecią bramkę i dzięki wygranej 3:1 wywalczyły brązowe me-
dale. Po meczu fantastycznie zachowali się nasi kibice - ich gromkie 

okrzyki : “ZĄBKOVIA” i “DZIĘKUJEMY” 
towarzyszyły naszym zawodniczkom 
opuszczającym płytę boiska.

Zajęcie IV miejsca w XIII Finale Tur-
nieju z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku trzeba uznać za ogromny 
sukces młodych zawodniczek UKS 
Ząbkovia Ząbki. Wart podkreślenia jest 
przede wszystkim fakt, iż jako jedna 
z nielicznych ekip graliśmy wyłącznie 
zawodniczkami z jednego klubu (re-
gulamin Turnieju pozwala zwycięzcom 
finału wojewódzkiego na dobranie sze-
ściu zawodniczek z innych drużyn, które 
w finale wojewódzkim grały i większość 
z uczestników finału z tej możliwości 
skorzystała, tworząc reprezentację wo-
jewództwa) - reprezentacja Mazowsza 

złożona była wyłącznie z zawodniczek UKS Ząbkovia Ząbki. Po raz ko-
lejny pokazaliśmy, iż w naszym klubie wynik nie jest najważniejszy - liczy 
się drużyna.

Skład UKS Ząbkovia Ząbki: Patrycja Bartosiewicz (bramkarka), 
Zosia Bloch, Liliana Bruks, Martyna Florczuk (kapitan), Julia Grządkow-
ska, Ania Kodym, Ada Krawczyk, Oliwka Piotrowska, Justyna Sowa, Ola 
Sulisz, Klaudia Zielińska.

Trenerzy: Marcin Wojda, Roman Nieborek.
Chcielibyśmy podziękować kibicom za fantastyczny doping - rodzice 

naszych zawodniczek stanowili najliczniejszą i najlepiej zorganizowaną 
grupę - zdecydowanie się wyróżniali (zostali także zauważeni przez or-
ganizatorów). Za Wasze “DZIĘKUJEMY” i “ZĄBKOVIA” - w imieniu za-
wodniczek i trenerów “BARDZO WAM DZIĘKUJEMY”.

S P O R T
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Wakacje też na sportowo
uż po raz siódmy Elbląski Szkolny Związek Sportowy, działający na zlecenie zarządu głównego SZS, za-
prosił uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ząbkach do udziału w Ogólnopolskim Zlocie 

Młodzieżowych Organizatorów Sportu. 

Z  ŻYCIA  K.P.R.M.  PRZY  PARAFII ŚW. TRÓJCY

Jest to impreza, w której udział biorą uczniowie szkół z całej Polski, 
łącząca w sobie naukę organizacji zawodów sportowych, rywalizację w po-
szczególnych dyscyplinach, zabawę i wypoczynek nad morzem (miejsco-
wość Sztutowo). 

Każdy dzień był poświęcony innej dziedzinie sportu. Najpierw orga-
nizatorzy lub zaproszony znawca (trener, zawodnik, sędzia) opowiadali 
o swojej dyscyplinie, a następnie uczestnicy zlotu brali udział w zawodach, 
które często musieli sami sobie zorganizować i sędziować, pod nadzorem 
opiekunów i zaproszonych gości.

W tym roku uczniowie mieli okazję poznać: warcaby stupolowe, siat-
kówkę plażową, triathlon, biegi na orientację, sztafetowe biegi przełajowe, 
unihokej, rzut podkową, koszykówkę uliczną, plażową piłkę nożną i tenis 
stołowy. 

Przy tak szerokim spektrum dyscyplin rywalizację może wygrać druży-
na ogólnie sprawna, a nie przygotowana do uprawiania tylko jednej dzie-
dziny sportu. Dlatego też cieszy fakt, że Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimna-
zjum nr 2, zajęły pierwsze miejsca w rywalizacji sportowej. Co zaskakujące 
uczniowie z SP2 wygrali każdą dyscyplinę! 

Oprócz trudu czekały nas jeszcze wycieczki, dyskoteki, gry i zabawy na 
plaży oraz kąpiele morskie. Wróciliśmy bardzo zadowoleni z nadzieją, że 
za rok znów zostaniemy zaproszeni do udziału w tej imprezie. 

Skład drużyn:
Szkoła Podstawowa: Edyta Owczarczyk, Martyna Posłajko, Julia 

Skowrońska, Patryk Kalicki, Bartłomiej Krupiński, Damian Pietrak.
Gimnazjum: Eliza Kosyl, Magdalena Jabłońska, Łucja Siekierko, Mak-

symilian Góra, Mateusz Kania, Kamil Trzonek.
W imieniu uczestników dziękujemy dyrektorom szkół Pani Irenie Ma-

łyszczuk i Pani Małgorzacie Zyśk za pomoc organizacyjną i finansową na-
szego wyjazdu!

Dariusz Redman
nauczyciel w-f w SP2

16 września 2013r. w kościele św. 
Klemensa Hofbauera w Warszawie 
przy ulicy Karolkowej przedstawiciele 
ząbkowskiej Rodziny Radia Maryja wzięli 

udział w centralnych obchodach rocznicowych związanych 
ze 130. rocznicą powrotu redemptorystów na ziemie Polskie i 
80. rocznicą śmierci Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. 

Po godzinie szesnastej w przykościelnej salce odbyło się 
spotkanie o.Grzegorza Moja (CSsR) i o.Jacka Burnusa (CSsR) 
z przybyłymi na uroczystość przedstawicielami Kół i Biur 
Radia Maryja z Warszawy i okolic (w spotkaniu uczestniczyła 
Członkini Zarządu ząbkowskiego Koła). Następnie po spotkaniu, 
wszyscy wierni zebrani w świątyni, mieli okazję wysłuchać 
za pośrednictwem połączenia telefonicznego o.dr Tadeusza 
Rydzyka, który wyraził radość, ze spotkania Rodziny Radia 
Maryja w Warszawie. Prosił także, by Polacy modlili się o dobrych 
polityków, dziennikarzy, ludzi kultury. 
Podczas uroczystości młodzież z zespołów parafialnych 
przedstawiła przygotowany przez o.Stanisława Gruszkę (CSsR), 
montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Ojciec Bernard 
Łubieński, jako kapłan całym sercem oddany Maryi” 
O godzinie 18:45 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana 
z udziałem m.in. o.Dawida Wilczyńskiego (CSsR), o.Andrzeja 
Krygera (CSsR), proboszcza parafii Św. Klemensa Hofbauera, 
o.Waldemara Gonczaruka (CSsR), o.Janusza Soka (CSsR), 

prowincjała redemptorystów i o.Zbigniewa Pieńkosa (CSsR), 
dyrektora Centrali Radia Maryja w Chicago. Obecne na Mszy Św. 
były również Siostry Służebniczki-Dębickie, posługując e wparafii 
Św.Klemensa ponad trzydzieści lat. Uroczystej Eucharystii 
przewodniczył i homilię wygłosi ks. kard. Kazimierz Nycz, 
metropolita warszawski. W homilii ksiądz kardynał przypomniał 
życiorys Sługi Bożego o.Bernarda Łubieńskiego podkreślając, 
jego wielkie zasługi, jako misjonarza i rekolekcjonisty. Hierarcha 
zaakcentował (....) Ojciec Łubieński przez swoją pracę 
apostolską przyczynił się w pewnym stopniu do odrodzenia 
religijno-moralnego w społeczeństwie polskim. Kierując się 
hasłem redemptorystów „OBFITE U NIEGO ODKUPIENIE”, 
działał wytrwale i ofiarnie w służbie ewangelizacji. Szerzył też kult 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przyczyniając się osobiście 
do sprowadzenia ponad siedemdziesięciu wiernych kopii ikony 
Matki Bożej czczonej pod tym wezwaniem w Rzymie.
 
Szanowni Państwo,
Niech te wspaniałe rocznicowe wydarzenia będą okazją do 
wyrażenia wdzięczności Bogu za posługę redemptorystów 
w Polsce i przyczynią się do jeszcze gorętszej naszej modlitwy 
w intencji kościoła, kapłanów, osób konsekrowanych oraz o nowe 
i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

                                                                                                
Danuta Filipiak-Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.

J
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Informator teleadresowy
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
tel. 22 5109-700, 702
fax. 22 5109-888
e-mail: um@zabki.pl
strona: www.zabki.pl 

Komisariat Policji
Ząbki ul. Górnośląska 30
tel. 22 781-68-40 lub 22 781-62-57
fax. 22 781-60-70

Straż Miejska
Ząbki ul. Wojska Polskiego 10
tel. / fax. 22 5109-825 /824

Ochotnicza Straż Pożarna 
Ząbki ul. Piłsudskiego 7
tel. 22 781-60-80

Miejska Przychodnia Zdrowia
Ząbki ul. Orla 1
tel. 22 781-60-25; fax. 22 762-93-67
e-mail: 1400177@zoz.org.pl

Nocna i świąteczna pomoc lekarska  
w Ząbkach w zakresie POZ
ul. Powstańców 70a w Ząbkach
tel. 22 100 58 60 lub 61

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Ząbki ul. Piłsudskiego 2
tel. 22 781-68-16 do 18; fax. 22 781-68-16 wew. 257
www.bip.pgk.zabki.pl
e-mail: pgk@pgk.zabki.pl

Nadleśnictwo Drewnica
Ząbki ul. Kolejowa 31
tel./fax. 22 781-62-09, 781-62-50, 781-62-93
www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl
e-mail: n-ctwo.drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ząbki ul. Wojska Polskiego 12
tel. 22 5109-807 do 813, 22 5109-817 do 819
e-mail: ops@zabki.pl   ops-zabki@wp.pl

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie 
Chorych “Drewnica”
Ząbki ul. Rychlińskiego 1
tel. 22 781-62-12,13   22 781-68-43,44
Przychodnia Zdrowia Psychicznego
tel. 22 762-45-47
www.drewnica.pl; e-mail: drewnica@poczta.onet.pl

Miejski Ośrodek Kultury
Ząbki ul. Słowackiego 10
tel. (22) 781-64-30
filia ul. Słowackiego 21; tel. (22) 674-12-68
www.mokzabki.koti.pl
e-mail: mok@mokzabki.koti.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ząbki ul. Słowackiego 21; tel. 22 674-11-64
www.mosir-zabki@com.pl
e-mail: mosir@zabki.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
Ząbki ul. Orla 6 lokal 75; tel. 22 781-62-53 
mbp.zabki@interia.pl
Publiczne Przedszkole nr 1
Ząbki ul. Wyspiańskiego 22; tel. 22 781-61-96

Publiczne Przedszkole nr 2
Ząbki ul. Prusa 3/5; tel. 22 781-62-68

Publiczne Przedszkole nr 3
Ząbki ul. Westerplatte 1/11; tel. 22 762-40-10

Szkoła Podstawowa nr 1
Ząbki ul. Piłsudskiego 35; tel. 22 781-61-93

Szkoła Podstawowa nr 2
Ząbki ul. Batorego 11; tel. 22 781-60-66, 762-05-08

Szkoła Podstawowa nr 3
Ząbki ul. Kościelna 2; tel. 22 487-52-08

Publiczne Gimnazjum  nr 1
Ząbki ul. Harcerska 9; tel. 22 498-62-99

Publiczne Gimnazjum nr 2
Ząbki ul. Batorego 37; tel. 22 799-74-92

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 17 ust. 
4 i 5 ustawy z dnia 10 
maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym 

i ustawę o pracownikach samorządowych 
/Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi 
zmianami/ informuję się, że w dniach od  
19.09.2013 r. do 18.10.2013 r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis 
inwentaryzacyjny mienia podlegającego 
komunalizacji obejmującego nieruchomość 
położoną w Ząbkach, przy ul. Gajowej 
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków 
jako działki: nr 197 o pow. 0,0167 ha, 
z obrębu 0038, 03-14 i nr 87 o pow. 0,0231 ha, 
z obrębu 0039, 03-15, objętą księgą 
wieczystą nr WA1W/00122219/1. Przed-
miotowe działki zajęte są pod część ul. Ga-
jowej.

Osoby, których interes prawny dotyczy 
ustaleń zawartych w spisie inwentary-
zacyjnym mogą w wyżej wymienionym 
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji 
Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą 
Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 02.08.2013 r. - pok. 21 Urzędu Mia-
sta.

Wywieszono dnia:  19.09.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 17 ust. 
4 i 5 ustawy z dnia 
10 maja 1990 r. Prz-
episy wprowadzające 
ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 
z późniejszymi zmianami/informuję się, że 
w dniach od  24.09.2013 r. do 23.10.2013 r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis 
inwentaryzacyjny mienia podlegającego 
komunalizacji obejmującego nieruchomość 
położoną w Ząbkach, przy ul. Gajowej 
oznaczoną w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka nr 23/5 o pow. 0,0306 
ha, z obrębu 0039, 03-15, objęta księgą 
wieczystą nr WA1W/00122218/4. Przed-
miotowa działka zajęta  jest pod część 
ul. Gajowej.

Osoby, których interes prawny dotyczy 
ustaleń zawartych w spisie inwentary-
zacyjnym mogą w wyżej wymienionym 
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji 
Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą 
Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 02.08.2013 r. - pok. 21 Urzędu Miasta.

Wywieszono dnia:  24.09.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 17 ust. 
4 i 5 ustawy z dnia 
10 maja 1990 r. Prze-
pisy wprowadzające 
ustawę o samorzą-
dzie terytorialnym 

i ustawę o pracownikach samorządo-
wych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 z póź-
niejszymi zmianami/ i n f o r m u j e 
s i ę, że w dniach od  04.09.2013 r. do 
03.10.2013 r. wyłożony jest do publicz-
nego wglądu spis inwentaryzacyjny 
mienia podlegającego komunalizacji 
obejmującego nieruchomość położoną 
w Ząbkach, przy ul. Saperów oznaczo-
ną w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 90/8 o pow. 0,0256 ha, z obrę-
bu 0037, 03-13, objęta księgą wieczystą 
nr WA1W/00009402/3. Osoby, których 
interes prawny dotyczy ustaleń zawartych 
w spisie inwentaryzacyjnym mogą 
w wyżej wymienionym terminie zgła-
szać zastrzeżenia do Komisji Inwen-
taryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr 
XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 02.08.2013 r. - pok. 21 Urzędu Mia-
sta.

Wywieszono dnia:  04.09.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 
4 i 5 ustawy z dnia 
10 maja 1990 r. Prze-
pisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę 

o pracownikach samorządowych /Dz. 
U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmia-
nami/ informuję  się, że w dniach od  
18.09.2013 r. do 17.10.2013 r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis 
inwentaryzacyjny mienia podlegającego 
komunalizacji obejmującego część 
nieruchomości położonej w Ząbkach, przy 
ul. Szwoleżerów, objętej księgą wieczystą 
nr WA1W/00069568/2. Komunalizacji 
podlega część dawnej działki ewid. nr 
14, z obrębu 0043, 03-19, która w wyni-
ku decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 
151/2013 z dnia 29.04.2013 r., znak: WIŚ-
II.7820.2.2.2013.MK3, o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej otrzymała 
nr 14/3 (część). Powierzchnia gruntu 
objęta komunalizacją wynosi 0,0280 ha, 
przedmiotowy grunt zajęty jest pod część 
ul. Szwoleżerów.

Osoby, których interes prawny dotyczy 
ustaleń zawartychw spisie inwenta-
ryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym 
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji 
Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr 
XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 
02.08.2013 r. - pok. 21 Urzędu Miasta. 

Wywieszono dnia:  18.09.2013 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki
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„Życie jest muzyką”
Niepubliczna Szkoła Artystyczna Canto pragnąc uroczyście 

rozpocząć drugi rok swojej działalności zaprasza na koncert 
„Życie jest muzyką” w wykonaniu pedagogów szkoły pani Iza-
beli Lewandowskiej i pana Pawła Jakubiaka oraz gościa spe-
cjalnego pani Karoliny Klawitter. Artyści zaprezentują program 
złożony z pereł muzyki sakralnej, w którym każdy z widzów 
odnajdzie utwory powszechnie znane i lubiane. Koncertem pe-
dagodzy chcą zachęcić osoby pragnące śpiewać lub grać do 
rozwijania pasji, jaką jest muzyka. Występujący pedagog jest 
dowodem na to, że można spełniać się przez muzykę a na roz-
wój pasji nigdy nie jest za późno, gdyż w Szkole Canto prowa-
dzone są zajęcia nie tylko dla dzieci i młodzieży ale także dla 
dorosłych pasjonatów śpiewu, aktorstwa, gry na instrumentach 
czy fotografowania.


