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Œwiêto Szko³y Podstawowej Nr 3 im. Ma³ego Powstañca w Z¹bkach
3 paŸdziernika 2011 r., w rocznicê kapitulacji Powstania Warszawskiego, odby³a siê
uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru Szko³y Podstawowej Nr 3 im. Ma³ego Powstañca
w Z¹bkach i przekazania go dyrektorowi szko³y oraz spo³ecznoœci szkolnej.

Uroczystość rozpoczęła msza św.
w kościele pw. Zesłania Ducha Świę−
tego, celebrowana przez ks. biskupa
Kazimierza Romaniuka, podczas któ−
rej dokonał poświęcenia sztandaru
szkoły. W homilii ks. biskup nawią−
zał do roli patrona szkoły − Małego

Powstańca, który jest wzorem dla
młodego pokolenia, podkreślił tak−
że ważną rolę szkoły, która ma za za−
danie kształcić i wychowywać, jako
jedna z trzech instytucji, które powin−
ny kształtować młodego człowieka.
Ks. biskup powierzył również dzieci

i młodzież Szkoły Podstawowej Nr 3
opiece duchowej św. Stanisławowi
Kostce.
Po mszy św. uczestnicy uroczy−
stości, w asyście pocztów sztan−
Dokończenie na str 10.

ZAPOWIEDZI
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Miejski Oœrodek
Sportu i Rekreacji
w Z¹bkach
oraz Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach
zapraszają na

II turnieju tenisa sto³owego z cyklu
Grand Prix’2011/2012
pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki
Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1
w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9
w dniu 05.11.2011 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą
w 3 kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe (7−12 lat) − godz. 9.00
Gimnazja (13−15 lat) − godz. 10.00
Open (powyżej 16 lat) − godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju
serdecznie zapraszamy!!!

Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza czterolatki
na przedpołudniowe zajęcia edukacji
artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30 dzieci
uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
się tańców, wierszyków i piosenek.
Koszt − 100 zł miesięcznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mogą wziąć udział w nauce
języka angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobowości prowadzi
bezpłatną psychoterapię, pomoc psychologiczną i konsultacje w po−
niedziałki w godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”. Pierwsze
spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicznego: 660 907 563.

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2

WIZYTY
DOMOWE

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

dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista
chorób dzieci

tel. 22 762 56 − 34

tel. 604-467-047

www.doz.pl
www.aptekapoludnie.pl

NEFROLOG
www.drjacekrutka.pl

www.zabki.pl

Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Ewy Dworzańskiej
w dniu 19.11.2011 o godz. 17:00 Galeria Orla, ul. Orla 8
wystawie towarzyszył będzie koncert „Jesienna zaduma”
w wyk. Beaty Kurda, wstęp wolny.
Ewa Dworzańska
Absolwentka Szkoły Reklamy, od 5 lat członek Stowarzyszenia Maryni−
stów Polskich, aktualnie prezes oddziału warszawskiego. Pracuje w Mazo−
wieckim Towarzystwie Kultury. Tworzy prace olejne, pastele i akwarele. Ich
tematyka jest różnorodna: pejzaże, kwiaty, portrety. Na wystawie w Galerii
Orla zaprezentuje pejzaże Mazowsza.
Beata Kurda
Wokalistka, pedagog, aktorka. Jest absolwentką Szkoły Aktorskiej. Od
wielu lat współpracuje z jednym z najlepszych chórów gospel w Polsce
„Opole Gospel Choir”. Brała udział w takich wydarzeniach jak: Krajowy
Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Festiwal Top Trendy w Sopocie czy
koncertach telewizyjnych „Pejzaż bez Ciebie”. Od 6 lat jest nauczycielem w
Publicznym Przedszkolu nr 1 w Ząbkach.
W czasie koncertu będzie można usłyszeć najpiękniejsze kompozycje o
tematyce jesiennej.
Gościnnie wystąpią: Karolina Gerej, Anna Fijałkowska i Julia Jóźwik − uczest−
niczki warsztatów wokalnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach.

Kiermasz Prezentów Œwi¹tecznych
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. 10
i 11 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Orlej 8 od−
będzie się kiermasz niepowtarzalnych i pięknych prezentów
gwiazdkowych i ozdób choinkowych.
Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyroby i pochwalić
się twórczością prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury:
poniedziałki i wtorki w godz. 16:00 − 20:00 (tel. 22 744 86 40)
środy w godz. 16:00 − 20:00 (tel. 22 781 64 30)

Sieæ Kwiaciarni „Magnolia”
zaprasza do swoich punktów w Ząbkach:
−
ul. Wojska Polskiego 22
−
ul. 11−go Listopada 15
Właścicielką jest osoba z 18−letnim stażem w branży
florystycznej
Oferujemy:
−
bukiety okolicznościowe
−
wiązanki ślubne
−
dekorację kościołów i sal weselnych
−
kompozycje z kwiatów sztucznych
−
oryginalne wiązanki i wieńce
Priorytetem Kwiaciarni jest miła obsługa, świeże kwiaty
i dobre ceny
Tel. 784 – 966 − 399

Kupuj i pij
sok Noni
on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888
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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
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Podziêkowanie

24 października o godz. 7.20 nagle przestało bić serce ukochanego męża,
ojca i dziadka Krzysztofa Sikorskiego. W tych trudnych chwilach otrzyma−
liśmy wiele wsparcia i dobra od życzliwych nam ludzi, za które pragniemy
serdecznie wszystkim podziękować.
Szczególne wyrazy wdzięczności za odprawienie mszy żałobnej i modli−
twę pragniemy skierować do:
Księdza proboszcza Andrzeja Kopczyńskiego− przewodniczącego kon−
celebry
Księdza Dziekana Władysława Trojanowskiego za wygłoszenie mądrej i
pokrzepiającej homilii
Ks. Prałata Tadeusza Karolaka
Ks. Kanonika Edwarda Kowary
Ks. Proboszcza Sylwestra Ciesielskiego
Ks. Prałata Zdzisława Gniazdowskiego
Ks. Proboszcza Adama Szkópa
Ks. Proboszcza Ireneusza Węgrzynowicza
Ks. Sławomira Brajczewskiego
Składamy ponadto podziękowanie za obecność, zaangażowanie i pomoc w
organizacji uroczystości:
Burmistrzowi Miasta Ząbki – Panu Robertowi Perkowskiemu
Pracownikom Urzędu Miasta Ząbki
Byłemu Burmistrzowi – Jerzemu Boksznajderowi za życzliwe wspomnie−
nie o zmarłym
Dyrekcjom Ząbkowskich Szkół
Wszystkim pocztom sztandarowym
Chórowi i Panu organiście za oprawę uroczystości
Wszystkim przyjaciołom i znajomym z pracy, z Urzędu Miasta, sąsia−
dom, którzy wzięli udział w uroczystym pożegnaniu i odbyli tę ostatnią
ziemską drogę z moim ukochanym Mężem serdeczne z serca płynące
podziękowanie
Bożena Sikorska z synami
„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”
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Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
wieloletniego Zastêpcy Burmistrza Miasta Z¹bki

Œ. P. Krzysztofa Andrzeja Sikorskiego
¯onie, Synom, Wnukom oraz Bliskim
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady
oraz Radni
Miasta Z¹bki

Burmistrz Miasta Z¹bki
wraz z Pracownikami
Urzêdu Miasta

Ze smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

Śp. Krzysztofa Sikorskiego
byłego, wieloletniego zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki
Odszedł od nas nieoczekiwanie 24 października. Śmierć Pana Krzyszto−
fa Sikorskiego przyjąłem z ogromnym niedowierzaniem, bo mimo przej−
ścia na emeryturę, cały czas obecny był w życiu miasta, zainteresowany
jego teraźniejszością i przyszłością.
Śp. Krzysztof Sikorski był bardzo dobrym człowiekiem. Jako wicebur−
mistrz Ząbek oddawał swojej pracy całe serce, dobro Miasta i jego miesz−
kańców zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Znany był ze swojej rzetel−
ności, uczciwości, bezinteresowności, życzliwości, miał wspaniałe relacje
ze współpracownikami. Pan Krzysztof pozostanie w mojej pamięci jako
człowiek niezwykle skromny, pogodny i stale uśmiechnięty.
Trudno pisać w czasie przeszłym o kimś, kto jeszcze nie tak dawno był
wśród nas. Trudno pożegnać kogoś, kto był tak bardzo związany z naszym
miastem i tak wiele dobrego po sobie pozostawił.
Śp. Krzysztof Sikorski na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam szczere wyrazy współczucia.
Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Jan Pawe³ II

W dniu 26 października 2011 r. pożegnaliśmy Śp. Krzysztofa Andrzeja Sikorskiego –wieloletniego Zastępcę Burmi−
strza Miasta Ząbki, wcześniej Przewodniczącego Rady Miasta, Radnego – naszego Szefa, Kolegę, Przyjaciela, który
odszedł od nas 24 października br.
Śp. Krzysztof Andrzej Sikorski był człowiekiem o wielkim sercu. Zawsze ciepły, gotowy do niesienia pomocy drugie−
mu człowiekowi, zarówno w relacjach zawodowych, jak i koleżeńskich.
Jego dumą zawsze była rodzina. Cieszył się z każdego – osobistego, czy też zawodowego – sukcesu swoich synów, a
gdy opowiadał o wnukach na Jego twarzy pojawiała się radość.
Będzie nam Jego brakowało, lecz na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci.
Rodzinie oraz Bliskim Śp. Krzysztofa Andrzeja Sikorskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miasta Ząbki

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

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
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27 - tysiêczny mieszkaniec Z¹bek
Ostatnia – XVIII sesja Rady Miasta Z¹bki rozpoczê³a siê
od uhonorowania 27. tysiêcznego mieszkañca miasta Patryka Sobolewskiego.
Patryk został zameldowany jako 27 tys. mieszkaniec Zą−
bek. Jest on półtoramiesięcznym dzieckiem, którego rodzi−
ce Agnieszka i Artur – mieszkańcy miasta Ząbki, zdecydo−
wali o zameldowaniu w Naszym Mieście.

Władze Ząbek, chcąc uczcić ten fakt, przygotowały dla
malucha pamiątkowy dyplom gratulacyjny oraz kocyk z
napisem „Patryk − 27 tysięczny mieszkaniec Ząbek” a dla
rodziców trochę ząbkowskich gadżetów. Te miłe upominki
wręczyli Patrykowi, za pośrednictwem jego mamy, prze−
wodniczący Rady Miasta Ząbki – Krzysztof Bławdziewicz
oraz burmistrz Ząbek Robert Perkowski.
Szacuje się, że w Ząbkach zamieszkuje nawet 50 tys.
osób, podczas gdy zameldowanych jest jedynie 27 tys.
Władze Ząbek dokładają wszelkich starań, by zachęcić swo−
ich mieszkańców do zameldowania się. Liczne inwestycje,
podjęte w Ząbkach niejako zmuszają do poszukiwania środ−
ków w kasie miejskiej. Stąd wciąż nowe pomysły Burmi−

Wszyscy bezp³atnie pojad¹
„darmobusem” do koñca roku
Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę zgodnie,
z którą wydłużony został termin bezpłatnego kursowania
„darmobusa” dla wszystkich, bez względu na to czy dopeł−
nione zostały obowiązki zameldowania się czy też nie. Bez−
płatnie wszyscy będą mogli kursować po Ząbkach do koń−
ca roku, a nawet pierwszego dnia przyszłego roku. Nato−
miast od 2 stycznia do bezpłatnego przejazdu będą upraw−
niały specjalne, okresowe karty przejazdu, w które trzeba
będzie się zaopatrzyć w urzędzie. Dla usprawnienia i uła−
twienia procesu wyrabiania kart zostanie stworzona możli−
wość wyrobienia jej sobie przez internet.
Wstępnie został już opracowany wzór karty. Okres przej−
ściowy ( tj. do końca roku) ma z jednej strony dać miesz−
kańcom czas, aby zdążyli wyrobić sobie bilety okresowe, a
dla organizatora, czyli Urzędu jest również czasem przy−
gotowań organizacyjnych do tego przedsięwzięcia.
red.

strza Ząbek na zachę−
cenie mieszkańców do
meldowania się. Do tej
pory przeprowadzono
kilkakrotnie akcję pla−
katową dot. meldowa−
nia się. Przed terminem
składania PIT−ów mia−
sto Ząbki przy wspar−
ciu firmy „Vatax” z Zą−
bek przeprowadziło ak−
cję, polegającą na po−
mocy w rozliczaniu
PIT−ów każdemu, kto
wówczas się zameldował. Od zeszłego roku miasto prowa−
dzi akcję „Zniżka za dowód”, do której przystąpiło już nie−
mal 70 firm, dając zniżkę zameldowanym mieszkańcom
Ząbek.
Patrykowi gratulujemy, a wszystkich nie zameldowanych
mieszkańców zachęcamy do jak najszybszego zameldo−
wania się.
Iwona Potęga

Zbiórka dla poszkodowanych
w po¿arze
Towarzystwo Przyjaciół
Ząbek wraz z portalem za−
bki24.pl rozpoczęło zbiórkę
pieniężną na pomoc rodzinie
poszkodowanej w pożarze
domu na ul. Jagiellońskiej w
południowej części Ząbek W
dniu 23.X przeprowadzono
zbiórkę publiczną po mszach
św. w kościele pw. Miłosier−
dzia Bożego. W tym miejscu
chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom,
a w szczególne podziękowania należą się księdzu proboszczowi
Andrzejowi Kopczyńskiemu za wsparcie naszej inicjatywy. Oso−
by, które nadal chciałby pomóc ząbkowskiej rodzinie, która ucier−
piała w wyniku pożaru, a nie miały okazji tego uczynić podczas
kwesty mogą wpłacić e pieniądze na specjalnie w tym celu zało−
żone konto:
96 8006 0000 0024 2426 2000 0002
z dopiskiem „pomoc ofiarom pożaru”
Poszkodowanym można udzielić również pomocy bezpośred−
niej w formie niepieniężnej. Potrzebują oni w pierwszej kolejno−
ści pomocy przy remoncie domu w postaci usług i materiałów
budowlanych i wykończeniowych, tak aby mogli mieszkać w
uszkodzonym domu w czasie najbliższej zimy. Konieczne jest
zerwanie tynków i ponownego zatynkowanie ścian, neutraliza−
cja i zabezpieczenie przed zapachem spalenizny, remont instala−
cji elektrycznej oraz inne prace wykończeniowe. Możliwa jest
również inna pomoc rzeczowa. Wszystkie osoby zainteresowa−
ne pomocą oraz chcące uzyskać więcej informacji zapraszamy
na stronę www.tpz.org.pl lub www.zabki24.pl.
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XVII i XVIII sesja Rady Miasta Z¹bki
21 wrzeœnia oraz 27 paŸdziernika odby³y siê odpowiednio siedemnasta i osiemnasta sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas których podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:

Sesja XVII:
− w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń
kandydatów na ławników do sądów w kadencji 2012 −
2015
− w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
− w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
− w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodziel−
nym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej − Miej−
skiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach
− zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do
spraw Gospodarczych i Komunalnych
− zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewo−
zowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na li−
nii autobusowej Marki Centrum Handlowe − Ząbki Po−
wstańców
− zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nie−
ruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nierucho−
mości na czas nieoznaczony
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nierucho−
mości na czas nieoznaczony
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nierucho−
mości na czas nieoznaczony
− zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji In−
wentaryzacyjnej
− w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas ozna−
czony dłuższy niż 3 lata
− w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze daro−
wizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej od
Skarbu Państwa
− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Miasta Ząbki na lata
2011 − 2018
− w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu Miasta Ząbki na rok 2011

Sesja XVIII:
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta
Ząbki na 2011 rok.
− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011−2018.
− zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Mia−
sta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego, o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego nie−
których miejskich jednostek organizacyjnych za pierw−
sze półrocze.
− zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi prze−
wozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na
linii autobusowej Marki Centrum Handlowe − Ząbki Po−
wstańców.
− w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewi−
zyjnej na drugie półrocze 2011 r.
− zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
podatku od nieruchomości.
− w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ−
ków transportowych.
− w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie
od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Ząbki
zabudowanej nieruchomości gruntowej.
− w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierża−
wienia gruntu.
− zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej ko−
misji statutowej.
− zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej
komisji ds. rozbudowy bazy oświatowej w Ząbkach.
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie inter−
netowej Urzędu (www.zabki.pl), link BIP, w zakładce
prawo miejscowe.
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
prosimy o kontakt
telefoniczny

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
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W 27. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
23 paŸdziernika w Koœciele œw. Trójcy w Z¹bkach odby³a siê uroczysta msza œwiêta w intencji mêczeñskiej
œmierci ksiêdza Jerzego Popie³uszki, zamordowanego przez S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL 19 X 1984 roku.
Uroczystoœæ celebrowa³ ksi¹dz proboszcz Edward Kowara, który inauguruj¹c mszê powiedzia³: „Zebraliœmy
siê tu po to, aby oddaæ czeœæ i podziêkowaæ Bogu za beatyfikacjê ksiêdza Jerzego”.
Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 w Okopach na Podlasiu.
W wieku szkolnym służył do mszy świętej i wyróżniał się głęboką religijno−
ścią. Po maturze, 24 czerwca 1965 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego
Seminarium Duchownego w Warszawie. Po pierwszym roku studiów został
skierowany do przymusowej zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał w
latach 1966–1968 w specjalnej jednostce dla kleryków o zaostrzonym rygo−
rze w Bartoszycach. 28 maja 1972 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk pry−
masa kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 11 czerwca 1972 odprawił prymi−
cyjną mszę świętą w kościele w Działoszynie. W latach 1972−1975, a więc na
początku swej kapłańskiej drogi, został duszpasterzem w Ząbkach. Później
pełnił posługę w Aninie i warszawskich kościołach: Dzieciątka Jezus, św.
Anny, a od czerwca 1980 św. Stanisława Kostki. W czasie stanu wojennego

wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o zaangażowanie w działalność
polityczną, stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa.
19 października 1984 ks. Popiełuszko przybył na zaproszenie do parafii
pw. św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Spotkanie to zakończył
zdaniem: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede
wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. W tym samym dniu, wracając do
Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, Jerzy Po−
piełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali upro−
wadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW
w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Chrostow−

OGŁOSZENIE!
KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
PRZY PARAFII ŚW.TRÓJCY W ZĄBKACH
ORGANIZUJE
PIELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO TORUNIA
Z OKAZJI 20. ROCZNICY POWSTANIA
KATOLICKIEJ ROZGŁOŚNI
RADIA MARYJA.
WYJAZD W DNIU 3.XII.br. (sobota)
AGROMA GODZ. 5:00,
PARKING PRZED KOŚCIOŁEM ŚW.TRÓJCY GODZ. 5:15.
KOSZT− 45ZŁ.
ZAPISY POD NUMERAMI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH:

720 137 995
ILOŚĆ

LUB

MIEJSC

720 137 997

O G R A N I C Z O N A !!!

skiemu udało się uciec z kabiny samo−
chodu, Popiełuszkę skrępowano i prze−
wożono w bagażniku. 30 października
z zalewu na Wiśle koło Włocławka wy−
łowiono jego zwłoki. Ręce skrępowano
tak, by próby poruszania nimi zaciska−
ły pętlę na szyi. Ciało obciążone było
workiem wypełnionym kamieniami.
Zbadano je w Zakładzie Medycyny Są−
dowej Akademii Medycznej w Białym−
stoku pod kierunkiem prof. Marii Byr−
dy. W czasie sekcji wykazano ślady tor−
turowania. Zabójstwo i ujawnienie
prawdy o nim wywołało wstrząs i obu−
rzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada
1984 zgromadził olbrzymie tłumy i przekształcił się w wielką manifestację.
Popiełuszko został pochowany na terenie kościoła parafialnego św. Stani−
sława Kostki w Warszawie, w miejscu, który ma kształt niewielkiego kurha−
nu, pod nagrobkiem w kształcie krzyża.
Uroczystość w Kościele pw. Św. Trójcy w Ząbkach otworzył poczet sztan−
darowy oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 2 imienia Jerzego Popie−
łuszki. Proboszcz ks. Edward Kowara podziękował nauczycielom za podtrzy−
mywanie tradycji oraz kultywowanie pamięci o księdzu Jerzym. Kilkakrotnie
z ust księdza proboszcza padało credo: „Zło−dobrem zwyciężaj”. Znamienne
to słowa, tym bardziej, że stanowią one podwalinę całego chrześcijaństwa i
fundamenty kościoła katolickiego. W swoim kazaniu ksiądz proboszcz przy−
pomniał wiernym sylwetkę księdza Jerzego Popiełuszki, jego umiłowanie
człowieka, wiary i naszej Ojczyzny. Podczas kazania panowała wymowna ci−
sza, która potęgowała wagę tej uroczystej chwili. Po mszy świętej wierni mo−
gli przez chwilę obcować z relikwiami księdza Jerzego, a także je ucałować.
Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Po−
piełuszki przez wiceburmistrza Artura Murawskiego i Małgorzatę Zyśk − dy−
rektor gimnazjum w asyście pocztu sztandarowego.
Pragniemy przypomnieć, że ksiądz Jerzy Popiełuszko jest honorowym oby−
watelem Miasta Ząbki – to tu jako wikariusz rozpoczynał swoją służbę Bogu
oraz Człowiekowi i wielu ludzi dotąd go pamięta. Był świadkiem nadziei na
poprawę losu Ojczyzny w trudnych latach 80−tych XX wieku, a z jego życia i
śmierci płyną wskazania dla dzisiejszych i następnych pokoleń, aby „Kochać
prawdę bez lęku i czynić sprawiedliwość w miłości”.
Joanna Wysocka
Ząbki, dnia 28.X.2011r.

CZCIGODNY KSIĘŻE PRAŁACIE,
RODZINA RADIA MARYJA, KTÓRĄ PROWADZISZ I DUCHOWO ROZWIJASZ,
ŻYCZY CI, DOSTOJNY SOLENIZANCIE W DNIU TWOICH IMIENIN,
ABY MARYJA – MATKA WZYSTKICH KAPŁANÓW ZAWSZE CIĘ WSPIERAŁA
I OTACZAŁA NIEUSTANNĄ OPIEKĄ.
DOBRY I MIŁOSIERNY BÓG NIECH STALE OBDARZA CIĘ ŁASKĄ,
ZDROWIEM I POKOJEM SERCA.
SZCZERY UŚMIECH NIECH CZĘSTO GOŚCI NA TWOJEJ TWARZY,
A DALSZA POSŁUGA W PARAFII I W RODZINIE RADIA MARYJA
NIECH PRZYNOSI OBFITE OWOCE I GROMADZI WOKÓŁ CIEBIE
DOBRYCH I ŻYCZLIWYCH LUDZI.
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA !
ŻYCZENIA WRAZ Z MODLITWĄ SKŁADAJĄ:
CZŁONKOWIE KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY W ZĄBKACH

www.zabki.pl
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Kolejne spotkanie w sprawie lodowiska w Z¹bkach
Kryta, wielofunkcyjna hala spor−
towa, w której będzie lodowisko,
do sportowych dyscyplin zimo−
wych, takich jak: curling, hokej
czy łyżwiarstwo figurowe, o po−
jemności trybun do 3 tys. osób z
odpowiednim zapleczem. Miej−
sce, gdzie odbywałyby się zawo−
dy o zasięgu krajowym, a może
nawet międzynarodowym.
Posiadanie takiego obiektu to ma−
rzenie wielu gospodarzy miast. Bur−
mistrz Robert Perkowski, chcąc taki
zamysł zrealizować, spotkał się w
tej sprawie, w dniu 25 października
m.in. z dr Zdzisławem Ingielewi−
czem, prezesem Polskiego Związ−
ku Hokeja na Lodzie a także człon−
kiem zarządu Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Na spotkaniu poru−
szono głównie temat pozyskania
środków zewnętrznych oraz możli−
wości, jakie się rysują przed Ząb−
kami, zakładając realizację tej inwestycji. Byłby to jedy−
ny tego typu profesjonalny obiekt w Warszawie i okoli−
cach, co miałoby istotne znaczenie z punktu widzenia
inwestycji w zakresie sportu i rekreacji. Pierwsze spo−
tkanie w tej sprawie odbyło się na początku październi−
ka. Sprawa zatem nabiera tempa. Trzymamy kciuki.
Iwona Potęga

Uda³o siê!
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek chcielibyśmy
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy
aktywnie włączyli się do akcji „100 placów zabaw na 100
lat Nivea”. Nasza lokalizacja wygrała dzięki waszemu za−
angażowaniu!
Specjalne podziękowa−
nie dla Urzędu Miasta,
Portalu zabki24.pl oraz
członków TPZ (w szcze−
gólności Mirosława So−
bieckiego), którzy na bie−
żąco dostarczali materia−
ły promocyjne, na naszą
wspólną „budowę” − plac
zabaw. Wszystkie te za−
biegi na niewiele by się
jednak zdały bez Państwa pomocy! Bardzo się cieszymy,
że mieszkańcy Ząbek tak aktywnie zaangażowali się w
akcję, doprowadzając do końca nasze wspólne dzieło.
Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy!
Zarząd TPZ
Grzegorz Siwek
Tomasz Kret
Ewa Borkowska

Nowe boisko przy
Gimnazjum Nr 1
Na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 powstało kolej−
ne boisko ze sztucznej nawierzchni, tym razem wielofunk−
cyjne. Wcześniej, tuż obok wybudowano boisko o na−
wierzchni poliuretanowej do gry w piłkę nożną. Obecnie
trwają prace przy budynku socjalnym, który stanowi bez−
pośrednie zaplecze dla obydwu boisk. Wszystkie trzy ele−
menty stanowią kompleks sportowy o popularnej nazwie
„Orlik”.

W samych Ząbkach jest to już drugi tego typu obiekt.
Pierwszy „Orlik” powstał przy SP Nr 2.
W sumie jest to już 8 boisko ze sztucznej nawierzchni w
Ząbkach. Wszystkie boiska powstały w ciągu ostatnich 4 lat.
red.
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Trybuna coraz piękniejsza
Prace zwi¹zane z budow¹, a w³aœciwie z wykañczaniem trybuny s¹ doœæ zaawansowane. Bry³a
obiektu przybra³a ju¿ ostateczny kszta³t. Wiêkszoœæ prac prowadzonych jest wewn¹trz budynku. Planowany termin oddania do u¿ytku to ju¿ po³owa przysz³ego roku.
Prace nad elewacją trybuny krytej Stadionu Miejskiego na terenie
M.O.S.iR. w Ząbkach od strony południowej, czyli tej widzianej od strony
ulicy Skorupki, na chwilę obecną zaawansowane są w 85% ( na ok 50%
elewacja zrobiona jest z efektem docelowym co daje wyobrażenie wizuali−
zacji całego obiektu). Stolarka i ślusarka okienna zewnętrzna i wewnętrzna
została wykonana w 100%. Na chwilę obecną kończone są roboty izolacyj−
ne termiczne i przeciwwodne na dachu budynku (strop żelbetowy nad ostat−
nią kondygnacją).
Zakończono wszystkie elementy drobnej architektury tj. schody zewnętrzne

i konstrukcję rampy dla niepełnosprawnych.
– Roboty tynkarskie wewnątrz budynku zostały zakończone z wyjątkiem
punktów obsadzenia stolarki drzwiowej. Szlichty cementowe zostały za−
kończone za wyjątkiem zakresu gastronomicznego.
Na parterze wykonano w 80 % rusztu pod sufit podwieszany, systemowy
typu Armstrong.
– Rozpoczęto prace związane z sufitem podwieszanym na I piętrze.
Na poziomie parteru i I piętra zakończono montaż wszystkich instalacji
wewnętrznych za wyjątkiem zamontowania osprzętu. – Obecnie trwa mon−
taż instalacji podstropowej na ostatniej kondygnacji.
– Na I piętrze zakończono roboty glazurnicze za wyjątkiem punktów mon−
tażu stolarki drzwiowej. Zaawansowanie robót glazurniczych na parterze
wynosi ok 60 %. Na chwilę obecną prowadzone są roboty związane z mon−
tażem i wysyłką elementów do cynkowni dotyczących pochwytów i balu−

strad zewnętrznych widowni. Instalacja elektryczna na obiekcie wynosi 90%
okablowania elektrycznego bez białego osprzętu oraz przyłącza zewnętrz−
nego. Zamontowano oświetlenie i nagłośnienie trybun obiektu. Nastąpił
rozruch oświetlenia widowni, który przebiegł pomyślnie.
Roboty związane z przyłączami zewnętrznymi:
Przyłącze wody wykonano w 100%, bez zamontowania licznika docelowego
Instalacja deszczowa wykonana w 80 % bez montażu zbiorników zamkniętych
Instalacja sanitarna wykonana w 95%, powstało wpięcie do ostatniej
studni i podczas robót drogowych ułożenie płyt dociskowych na pozosta−
łych studniach.
Obecnie rozpoczęto prace związane z ociepleniem obiektu od wewnątrz.
Na początek listopada planowany jest montaż ślusarki aluminiowej we−
wnętrznej i zewnętrznej drzwiowej.

www.zabki.pl
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Paweł Beręsewicz w Miejskiej Bibliotece
10 października br. w MBP odbyło się spotkanie au−
torskie z Pawłem Beręsewiczem. W spotkaniu brali
udział uczniowie klas trzecich SP nr 2 w Ząbkach.
Pan Paweł znany przede wszystkim z wierszy, opo−
wiadań i powieści dla dzieci i młodzieży, opowiedział
również o sztuce tworzenia słowników oraz tłumacze−
nia tekstów.

Aby uzmysłowić dzieciom trudności, wynikające z tłu−
maczenia autor, zaproponował zabawę polegającą na
translacji zadania z języka polskiego na „ciumkowy” (ję−
zyk, którym posługuje się Grzesiek− bohater serii o przy−
godach Ciumków), oraz z „ ciumkowego” na polski, przy

zamianie spółgłosek: „t” i „k”. Powstające „łamańce języ−
kowe” przysparzały dzieciom nie lada problemów i śmie−
chu zarazem.
Następnie pisarz zapraszał uczniów do swojego stolika,
by przy symbolicznej kawie i herbacie porozmawiać o wy−
branych książkach. W ten sposób omówił serię o rodzinie
Ciumków, uhonorowaną Literacką Nagrodą im. Kornela
Makuszyńskiego, „Tajemnicę Człowieka z blizną” oraz kon−
tynuację miłosnych przygód Jacka Karasia „Kiedy chodzi−
łem z Julką Maj”.
Wspominał również o innych swoich książkach, np. „Dla−
czego pisarzom burczy w brzuchu?”, „Zawodowcy”, „Żeby
nóżki chciały iść”, „Pan Mamutko”.
Pytany o inspiracje, odpowiedział, że najwięcej pomysłów
czerpie z życia rodzinnego i wspomnień z dzieciństwa. Za−
debiutował w 2004 r., książką dla najmłodszych, pt. „Lalki
Dorotki”, a pisać zaczął z myślą o własnych dzieciach. Jego

książki rosną, więc wraz z dziećmi.
Podczas spotkania dzieci mogły kupić książki p. Pawła,
a następnie stanąć w kolejce po autograf pisarza.
Tradycyjnie, autor zostawił pamiątkowy wpis w bibliotecz−
nej kronice. Wyraził w nim podziękowania „ za miłe spotka−
nie i inspirujące rozmowy o książkach.”
Monika Sosnowska
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Œwiêto Szko³y Podstawowej Nr 3 im. Ma³ego Powstañca w Z¹bkach
Dokończenie ze str 1.
darowych, ząbkowskich placówek oświatowych, harcerzy i skautów udali się
do szkoły, gdzie nastąpiło poświęcenie tablicy opiekuna duchowego – św.
Stanisława Kostki. Kwiaty pod tablicą złożyli m.in.: starosta wołomiński oraz
burmistrz Ząbek. Na szczególną uwagę zasługuje obecność pocztu sztanda−
rowego zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Małego Powstańca z
Warszawy. Następnie zaproszeni goście, pracownicy szkoły, rodzice i dele−
gacje uczniów z poszczególnych klas udały się do przepięknie udekorowanej
sali gimnastycznej, w której nastąpiła uroczystość przekazania sztandaru.
Dyrektor szkoły Tomasz Łukawski przywitał gości, wśród których znaleź−
li się: ks. biskup Diecezji Warszawsko − Praskiej Kazimierz Romaniuk, pro−
boszczowie wszystkich ząbkowskich parafii, mazowiecki kurator oświaty
Karol Semik, starosta powiatu wołomińskiego Piotr Uściński, burmistrz
Ząbek Robert Perkowski, ząbkowscy radni oraz pracownicy Urzędu Miasta,
prezes Związku Powstańców
Warszawskich gen. Zbigniew
Ścibor−Rylski, wiceprezes Za−
rządu Środowiska Żołnierzy
Pułku AK ,,Baszta” Eugeniusz
Tyrajski, prezes Zarządu Głów−
nego Światowego Związku Żoł−
nierzy Armii Krajowej Stanisław
Oleksiak, ppkł dr Robert Pawic−
ki, przedstawiciele służb porząd−
ku publicznego, dyrektorzy ząb−
kowskich przedszkoli i szkół,
dyrektorzy Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz świetlic środowi−
skowych, a także wykonawca
sztandaru hafciarka − Julia
Drozd−Podbielska, rodzice,
uczniowie, sympatycy szkoły,
lokalne media.
Po uroczystym powitaniu po−
czet sztandarowy w składzie:
przewodniczący Rady Rodziców Robert Kędziora oraz członkowie Rady Pe−
dagogicznej, Ewa Dyksowska i Renata Sidor na ręce dyrektora przekazali
sztandar. Na awersie płata widnieje biały orzeł na czerwonym tle z napisem
„Bóg, Honor, Ojczyzna”, a na rewersie wizerunek patrona szkoły − Małego
Powstańca, w lewym rogu znalazło się miejsce dla opiekuna duchowego –

św. Stanisława Kostki. Po prze−
kazaniu i prezentacji sztandaru
odbyła się ceremonia wbijania
gwoździ w drzewce. Po wpisach
do księgi pamiątkowej przedsta−
wiciele uczniów klas 0−VI zło−
żyli uroczyste ślubowanie.
Kolejnym punktem uroczy−
stości było wyróżnienie przez
Kapitułę Medalu Przyjaciela
Szkoły Małego Powstańca
dwóch zasłużonych osób, które
wspierają szkołę w środowisku
lokalnym. Dyrektor wręczył me−
dale: sekretarz Miasta Ząbki −
Patrycji Żołnierzak oraz radne−
mu Miasta Ząbki − Pawłowi Po−
bożemu.
Zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą
wszystkie etapy pracy związane z realizacją projektu „Mały Powstaniec – Pa−
tron Szkoły”, przygotowaną przez panie: Anetę Majewską i Annę Piechucką.

Akcentem wieńczącym uroczystość była inscenizacja teatralna pt. „Po−
wstanie 44”, przygotowana przez panie: Iwonę Pańtę, Marzenę Nowosielską,
Agnieszkę Janicką, a także niezwykle utalentowanych aktorów oraz chórzy−
stów − uczniów naszej szkoły.
To była prawdziwa lekcja patriotyzmu, która wpisze się w historię naszej
szkoły jako jedna z najważniejszych.
Renata Sidor

II Szkolny Dzieñ Jêzyków Obcych w SP 2
28 września 2011r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się po raz drugi
Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie przyszli tego dnia przebrani
w koszulki z napisami w języku angielskim bądź niemieckim. W tym dniu
odbył się również konkurs na najlepiej przebraną klasę. Warunkiem udzia−
łu klasy w konkursie było przebranie się również wychowawcy. W kategorii

wiekowej klas 1−3 wygrała klasa 2a – wych. Elżbieta Żochowska, zaś w 4−6
klasa 6b – wych. Iwona Pawlak. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Izabella Szymańska, Monika Wrzaszcz
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Dzieñ Edukacji Narodowej w SP1 w Z¹bkach
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Franciszka Kleeberga w Z¹bkach uroczyœcie obchodzono Dzieñ
Edukacji Narodowej. Podczas tej uroczystoœci pasowano pierwszoklasistów na uczniów.
Pierwszaki tańczyły i śpiewały do piosenek, objętych programem klas
pierwszych, takich jak: „Ślubowanie”, „Jestem maluchem”, „Zegar”, „Wi−
tajcie w naszej szkole”, tak jak gdyby robiły to od zawsze.
Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów i otrzymali prezenty: od
Burmistrza Miasta Ząbki − ołóweczki z pajacykami, a od Rady Rodziców −
pióra wieczne. Również od Rady Rodziców, z okazji Dnia Edukacji Narodo−
wej, nauczyciele otrzymali ksero, które pomoże im w codziennej pracy.

Udekorowana sala w girlandy kolorowych kwiatów, jesienne liście oraz
kasztany − to zasługa wychowawców klas pierwszych oraz rodziców pierw−
szaków, którzy mieli swój wkład w przygotowanie uroczystości. Miła at−
mosfera, uśmiechy na dziecięcych twarzach, ale także na twarzach wszyst−
kich dorosłych, którzy tego dnia przybyli licznie do szkoły.
Na ścianie hasło przewodnie uroczystości „ważne są tylko te dni, dni na
które czekamy...” Dyrektor Agnieszka Piskorek powitała wszystkich zapro−
szonych gości, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości − po−
cząwszy od burmistrza Roberta Perkowskiego, sekretarz Patrycji Żołnie−
rzak, zaproszonych dyrektorów i wicedyrektorów ząbkowskich szkół i świe−
tlic środowiskowych na rodzicach kończąc. Wreszcie wejście, po kolei, sze−
ściu klas pierwszych. A następnie zapierające dech w piersiach, niesamo−
wite wykonanie „Dni, których jeszcze nie znamy” Marka Grechuty w wyko−
naniu Piotra Malinowskiego, ucznia kl. Vc.
Czarodziej i wróżka, pomogli wejść widzom głębiej w spektakl. Nato−
miast elfy, pomogły przekazać pierwszakom klucze do: wiedzy, pracy, ma−
tematyki, wiedzy o Polsce, do krainy przyrody oraz do krainy muzyki. Te
barwne postacie to uczniowie z klas V. − członkowie Koła Teatralnego.

Na koniec były podziękowania za prezenty oraz za pomoc i pracę przy przy−
gotowaniu tej pięknej uroczystości. Podziękowania należą się wszystkim na−
uczycielom i uczniom a także rodzicom. Szczególne podziękowania należą się
pani Ewie Stolarskiej, która to reżyserowała cały spektakl i która prowadzi, wspo−
mniane wcześniej, szkolne koło teatralne. Ale także o wychowawcach klas pierw−
szych, którzy sądząc po tym, ile nauczyli dzieciaki w tak krótkim czasie, dadzą
radę bez problemu wpoić im dużo więcej niż tylko program klas pierwszych.
Iwona Potęga

Dzień Ratownictwa Medycznego w „Przystani Elfów”
do wniosku, iż jest bardzo niewygodny i więcej nie chcą go zakładać.
Nasi wychowankowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali pogadanki
na temat wypadków i pierwszej pomocy. Ochoczo odpowiadali na pytania
zadawane przez p. Krzysztofa, za co zostali nagrodzeni słodyczami i naklej−
kami „DZIELNY PACJENT”.

Dzień Ratownictwa Medycznego przypada w dniu 13 października. To
święto polskiego ratownictwa medycznego, po raz pierwszy obchodzone
było 13 października 2006 w Wyszkowie, w województwie mazowieckim.
W naszym przedszkolu obchodziliśmy go 11 października 2011r.
Przedszkole „Przystań Elfów” odwiedził tata naszych wychowanków Maksia i
Gabrysi, p. Krzysztof Lupa, który pracuje jako ratownik medyczny. Pan Krzysz−
tof w bardzo ciekawy sposób opowiadał dzieciom o trudzie swojej pracy.
Zaprezentował swoją podręczną teczkę medyczną, która kryła wiele cieka−
wych rzeczy m.in.: stetoskop potocznie nazywany słuchawkami, maski tleno−
we, opaski uciskowe, usztywniacze na złamania, bandaże, opatrunki i wiele
innych. Dzieci z wielką ochotą słuchały bicia swoich serduszek przez steto−
skop, miały też okazję przymierzyć kołnierz ortopedyczny i wspólnie doszły

Spotkanie tak się spodobało naszym „Elfikom”, że nie chciały wypuścić
naszego gościa do pracy. Panu Krzysztofowi jeszcze raz bardzo dziękujemy
za wspaniale spędzony czas.
Martyna Arbudzińska

CO SŁYCHAĆ

EDUKACJA / KULTURA

www.zabki.pl

Otrzêsiny w Gimnazjum Nr 2
Sobotnie popołudnie 22 X br. Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jerzego Popie−
łuszki rozbrzmiewało gwarem rozentuzjazmowanych pierwszoklasistów.
Właśnie minęła godzina 16.00, zatem za moment odbędzie się uroczy−
stość pasowania na pełnoprawnego ucznia ząbkowskiego gimnazjum.

Dyrektor Małgorzata Zyśk przywitała zebranych i przedstawiła gości, któ−
rzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością. A byli to: Małgorzata Woźnic−
ka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, Margaritta Biedrzycka – zastęp−
ca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, przewodnicząca Rady Rodziców Gim−
nazjum Nr 2 i jednocześnie radna – Agnieszka Gmitrzuk, proboszcz parafii
pw. Miłosierdzia Bożego – Andrzej Kopczyński oraz troje radnych: Zofia Dą−
browska, Paweł Poboży i Grzegorz Siwek. Po prezentacji przybyłych gości

głos zabrał ks. Andrzej Kopczyński, który powiedział, że „ wielki to honor
uczęszczać do tej szkoły, gdyż jej patron ks. Jerzy Popiełuszko, służąc Oj−
czyźnie i Bogu, zginął broniąc swych szczytnych wartości”. Po słowach księ−
dza proboszcza nastąpił akt ślubowania, czyli najważniejsza chwila uroczy−
stości. Dyrektor szkoły wręczyła przewodniczącym klas pierwszych certyfika−
ty z treścią wypowiadanych przed chwilą słów, które towarzyszyć będą uczniom
przez cały okres nauki. Podsumowała również wyniki testu ze znajomości
statutu szkoły, któremu poddani byli nowi uczniowie. Najwyższe noty uzy−
skała klasa I E, natomiast najwięcej prawidłowych odpowiedzi udzielił uczeń
Piotr Ryciak reprezentujący klasę I A. Następnie przedstawiciele starszych
klas testowali spryt i inteligencję pierwszaków, zadając im do wykonania roz−
maite zadania: np. prawidłowe odczytanie tekstu pisanego wspak, czy wybie−
ranie przez damy dworu papierowych rycerzy.
Joanna Wysocka

Niezwykły wernisaż na Orlej
22 października
października,, w Miejskim Ośrodku Kul−
tury przy ul Orlej w Ząbkach mieliśmy do czy−
nienia z fascynującą wyobraźnią niezwykłej
artystki Anny Drońskiej, która podczas werni−
sażu zaprezentowała licznie zgromadzonej pu−
bliczności swoje obrazy.
Ale czy to naprawdę były tylko obrazy? Co praw−
da tak swoje prace nazywała autorka, były to jed−
nak plastyczne dzieła, na które składała się nie tyl−
ko barwa, farba i płótno. Odnaleźć w nich można
było metal, fragmenty gałązek świerku, białą korę
brzozy, skomponowane w działającą na wyobraź−
nię zamkniętą całość. Tytuł wystawy „Opuszczo−
ne−odzyskane” jednoznacznie sugerował potęgę i
niezmienność przyrody, a także umiejętność wiecz−
nego odradzania się życia. Inspiracją części za−
prezentowanych obrazów była katastrofa w Czer−
nobylu i po latach powolny powrót do źródeł. Sza−
ra, brzydka blacha pokryta wielobarwnymi pióra−

mi. Dlaczego? − pytam panią Annę. A ona z lekkim
uśmiechem krótko odpowiada: − Bo pierwsze przy−
leciały tam ptaki. Jakże proste i jakże fascynujące.
Kolejne skojarzenie huba i metal – tym razem sama
znajduję odpowiedź: bo rosnące drzewo przebiło
blachę. Przechodzę dalej. Na kolejnym obrazie po−
marańczowe tło, na której widnieją gałązki brzozy.
Co tym razem zainspirowało artystkę? Otóż kilka
lat temu wyjeżdżając z Mazur, gdzie mieszka do−
strzegła robotnika w pomarańczowej kamizelce
wycinającego to piękne drzewo−uśmiercił je. Otóż
nie. Wracając po kilku tygodniach zobaczyła ga−
łązki brzozy wyrastające wokół kamizelki czyż to
nie zwycięstwo natury nad pustką?
Artystka mówi: „Fascynacja miejscami opusz−
czonymi towarzyszyła mi od zawsze. Początko−
wo jako nieuświadomiona skłonność do spędza−
nia wśród nich wolnego czasu, w końcu przero−
dziła się w formę obsesji, z którą trudno było so−
bie poradzić. Sztuka okazała się ukojeniem.”
Kim jest Anna Drońska, która ząbkowski MOK
odwiedza po raz drugi? Urodziła się w 1972 roku w
Olsztynie. W 1999 obroniła dyplom na Wydziale
Kształcenia Artystycznego w olsztyńskiej WSP, pod
kierunkiem prof. Stanisława Trzeszczkowskiego. Sie−
dem lat później uzyskała doktorat na Wydziale Tka−
niny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Od trzech lat pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Warmińsko−Mazurskiego. Jest autorką
wielu wystaw indywidualnych i uczestniczką werni−
saży zbiorowych. Zajmuje się malarstwem i tkaniną
eksperymentalną. Spektrum jej twórczych zaintere−
sowań obejmuje obszary związane ze sztuką ekolo−

giczną i głęboką ekologią. Świadczy to o jej nie−
zwykłej wrażliwości i umiłowaniu przyrody. Pani
Anna na wernisażu zaprezentowała sześć spośród
dziesięciu swoich niezwykłych dzieł. Mamy nadzie−
ję w niedalekiej przyszłości zobaczyć pozostałe, po−
nieważ jej sztuka wywołała niekłamany zachwyt
wśród ząbkowskiej publiczności.
Dopełnieniem tego niezwykłego wieczoru był
recital młodego piosenkarza Wojciecha Sztyka –
absolwenta 21 Społecznego Liceum Ogólno−
kształcącego im. Jerzego Grotowskiego w War−
szawie, który brawurowo wykonał kilka piosenek
z kultowego już Kabaretu Starszych Panów. Zna−
jomo zabrzmiały melodie: „Jeżeli kochać”, „Mam−
bo Spinoza”, „No i jak tu nie jechać”. Wykonaw−
cy na fortepianie akompaniował Rafał Mokrzyc−
ki. Połączenie sztuki performance z klasyką pol−
skiego kabaretu nie raziło, stało się nawet walo−
rem i tworzyło niezwykły klimat tego ciepłego
wieczoru ze sztuką.
Joanna Wysocka
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Nowa dyscyplina sportu w Z¹bkach
Potrzebujesz ruchu? Chcesz spróbować
czegoś nowego w sporcie? Zapraszamy na
treningi tchoukballu (czukbolu)
(czukbolu), które od−
bywają się w ząbkowskim Gimnazjum nr 1.
Tchoukball to bezkontaktowy sport dru−
żynowy
żynowy, a przy tym gra bardzo intensywna,
dynamiczna i widowiskowa
widowiskowa. W odróżnie−
niu od innych sportów zespołowych, w tcho−
ukballu nie traci się energii na przeszkadza−
nie przeciwnikowi w grze − to sport bez fau−
lili! Zamiast tego, zawodnicy muszą wykazać
się sprytem, dobrym ustawieniem i nieprze−
widywalnymi zagraniami (gra się na obie

Na naszej stronie internetowej znajduje się
wiele informacji na temat tchoukballu: przepi−
sy gry, zdjęcia i filmy, oraz czukbolowa mapa
Polski.
Miejsce: Ząbki, Gimnazjum nr 1, ul. Harcer−
ska 9
Czas: czwartki, godz. 20−21.30
Koszt: wspólny wynajem sali (ok. 10−15 zł)
Kontakt: Mikołaj Karolczak, mikolaj karol−
czak.info, tel. 608 383 840
Informacje: www.tchoukball.pl oraz
www.czukbol.pl, Facebook: Tchoukball.pl
Europy
Europy, coroczną organizację festiwalu
tchoukballu plażowego oraz przeprowadze−
nie wielu warsztatów dla nauczycieli WF
WF.
Na treningi zapraszamy osoby pełno−
letnie – panów i panie
panie. Szczególne za−
proszenie kierujemy także do nauczycieli
wychowania fizycznego
fizycznego, ponieważ chcie−
libyśmy upowszechnić tchoukball (który
ma ogromne walory sportowe, jak i wy−
chowawcze) wśród młodzieży. Obecnie tre−
nuje już młodzież z 2 szkół w Warszawie, a
także z kilku z innych miast Polski.

bramki!), tak aby zmylić przeciwnika, jed−
nocześnie samemu grając skutecznie w
obronie.
Treningi prowadzi Mikołaj Karolczak,
mieszkaniec Ząbek i członek Stowarzysze−
nia Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl”, które
zajmuje się propagowaniem tej urzeczywist−
niającej ducha fair−play dyscypliny sportu.
Klub działa od 2008 roku i jest członkiem
Międzynarodowej Federacji Tchoukballu. Na
swoim koncie ma m.in. dwukrotny udział
w reprezentacji Polski w Mistrzostwach

Mistrzowski pas dla Piotra Ołówko
W dniach 6−8.10.2011r., w Radomiu, odbył się Puchar Polski Kadetów
w zapasach w stylu klasycznym z udziałem zagranicznych ekip, w którym
wzięło udział 211 uczestników, wśród których znalazł się także ząbkowiak
Piotr Ołówko, na co dzień reprezentant warszawskiej Legii. Po walkach
eliminacyjnych w finale w wadze do 76 kg bez problemu wygrał ze swoim
przeciwnikiem. Dzięki temu stanął na najwyższym podium oraz otrzymał

mistrzowski pas. Warto też wspomnieć, że Piotr Ołówko w sierpniu tego
roku startował w Mistrzostwach Europy Kadetów, które odbyły się w War−
szawie. W Mistrzostwach wystartowało 39 reprezentacji z Europy. Jednak z
tego startu Piotrek nie jest zadowolony. Ostatecznie zajął tam 17 miejsce.
red.
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem
są to firmy z branży: handlowej, kosmetycznej i budowlanej. Więcej informacji na
temat akcji „Zniżka za dowód” znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), w zakładce poświęconej tej akcji.

Sklep z artykułami dziecięcymi ”KRASNALEK” powstał z myślą
o naszych najmłodszych pociechach....bo mali ludzie to wielkie po−
trzeby − staram się na nie odpowiadać.
Firma powstała z połączenia pasji oraz bogatego doświadczenia,
pragnę się nimi dzielić z Państwem oraz Państwa dziećmi.
W naszym sklepie znajdziecie Państwo zaprojektowana z wyjąt−
kową dbałością odzież dla dzieci uszytą z najlepszych materiałów, wytrzymałe i modnie zaprojektowane
ubranka na co dzień, eleganckie na specjalne okazję− wi−
zytowe a także kolekcje wyjątkowe na specjalne okazje jak
chrzest.
Wiemy, że chrzest jest pierwszym najważniejszym wy−
darzeniem w życiu Twojego dziecka, odwiedź nas ze swo−
im dzieckiem, a z pewnością znajdziemy ubranko, które
spełni Wasze oczekiwania. Od świeżych prostych wzorów
po mniej skromne, bardziej tradycyjne projekty. U nas ku−
pisz suknie, garniturki, szatki na chrzest, świece do chrztu, kocyki do chrztu, beciki do chrztu, okazjonalne
body, buciki, oraz zaproszenia na chrzest. Wybierzesz u nas także prezenty oraz kartki z życzeniami.
Kupicie tu również ubranka i akcesoria dla niemowląt i małych dzieci, dostępne w rozmiarach od nowo−
rodka do przedszkolaka. Skompletują tu Państwo całą wyprawkę dla nowonarodzonego dziecka, jak i akcesoria poporodowe do szpitala.
Sprzedawane przeze mnie ubranka są wysokiej jakości, w modnej kolorystyce, a najważniejsze w bardzo przystępnych cenach. W naszym sklepie kupią
również Państwo ubranka na licencji takich firm jak: Disney, Hello Kitty i wielu innych.
„KRASNALEK” Monika Poławska
ul. Wyspiańskiego 2B
05−091 Ząbki
Tel. 0503010234

Gabinet Kosmetyczny „Mariage” istnieje od 1989 r. i jest firmą ro−
dzinną. Przez cały okres swojej działalności zatrudnia personel w tym sa−
mym składzie. Kadra charakteryzuje się wysokimi kwalifikacjami, które są
stale podnoszone poprzez udział w licznych kongresach, szkoleniach i tar−
gach kosmetycznych.
Dla wszystkich pracowników najwyższym priorytetem od zawsze było
dobro, zadowolenie i bezpieczeństwo klienta. Każdy zostanie tu potrakto−
wany indywidualnie i ze szczególną uwagą.
Firma od wielu lat współpracuje ze znanymi i cenionymi markami, takimi
jak: Medioderma Filorga, Matis i Dermika. W ofercie klienci znajdą spe−
cjalistyczne i skuteczne zabiegi, które pozwalają pielęgnować cerę, nawet
tę najbardziej problemową i wymagającą. Wśród nich są: peelingi che−
miczne, mikrodermabrazja, mezoterapia bezigłowa oraz przy użyciu mezo−
rollera, kawitacja, ultradźwięki oraz światłoterapia i koloroterapia. Ponadto
gabinet oferuje niezwykle skuteczną i bezpieczną metodę usuwania owło−
sienia przy użyciu nowoczesnego lasera diodowego Light Sheer.
W salonie można również zadbać o dłonie i stopy, a także wykonać ma−
kijaż na wszelkie okazje. Po wykonanych zabiegach, specjaliści oferują fa−
chową pomoc przy doborze odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji do−
mowej, które można na miejscu zakupić.
W ramach „Zniżki za dowód” firma oferuje 5% rabatu dla zameldowa−
nych mieszkańców Ząbek.
Gabinet Kosmetyczny „Mariage”
ul. Batorego 1
05−091 Ząbki
Tel: 22 781 40 00
www.mariage.waw.pl

Firma MACHOWICZ BUDOWNICTWO funkcjonuje od 1998 r., choć
do stycznia 2008 r. działała pod nazwą MARKO. Na początku działalności
zajmowała się głównie adaptacjami i kompleksowymi remontami obiektów
biurowych i mieszkalnych. Z czasem firma wyspecjalizowała się w robo−
tach wykończeniowych, takich jak: tynki gipsowe maszynowe, tynki trady−
cyjne cementowo−wapienne, szpachlowanie, malowanie, układanie gresów.
MACHOWICZ BUDOWNICTWO jest dystrybutorem maszyn budowlanych
produkowanych przez niemieckie firmy: HOLZINGER, BERLAN, LUMAG,
EIBENSTOCK, HELO oraz PFT i PUTZMEISTER. Zajmuje się sprzedażą ma−
szyn i części, logistyką oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Zatrudnia najlepszych fachowców i dzięki temu może świadczyć usługi
na najwyższym poziomie. Kadra kierownicza zapewnia stały kontakt z przed−
stawicielami budów, co sprawia, że umowy są realizowane terminowo i bez
problemów.
Firma korzysta wyłącznie z najlepszych materiałów. Ponadto dysponuje
własnymi nagrzewnicami elektrycznymi i spalinowymi. Własna hurtownia
materiałów tynkarskich zapewnia ciągłość pracy na budowach poprzez re−
gularne dostawy towaru, a serwis dba o sprawność maszyn.
MACHOWICZ BUDOWNICTWO w rankingu regionalnym i ogólnopol−
skim prowadzonym przez firmę KNAUF dla wykonawców w 2009 r. zajęło
pierwsze miejsce
W ramach „Zniżki za dowód” firma udziela 7 % rabatu dla zameldowa−
nych mieszkańców Ząbek.
MACHOWICZ BUDOWNICTWO
ul. Gdyńska 39 A
05−091 Ząbki
tel./fax (0−22) 781−46−41
e−mail: firma machowicz.pl
www.machowicz.pl

www.zabki.pl
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

OG£OSZENIE

dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierucho−
mości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów 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 wie−
czystą Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 24.11.2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej 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 urzę−
du: 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−produkcyj−
nej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy.
omunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Komunikacja:
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne 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, tele−
fon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu
urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski
Niezabudowana nieruchomość położona w Ząbkach przy ulicy Reymonta 24A, oznaczona 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 bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gminnej wyżej opisanej również prze−
znaczona 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).

BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Inspektor/podinspektor w Referacie ds. Dróg i Komunikacji
Miejskiej
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znajdują się
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl – oferty pracy.

OG£OSZENIE
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracow−
nikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/
informuje się, że w dniach od 12.10.2011 r. Do 10.11.2011 r. wyłożony
jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegające−
go komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną w Ząbkach, ul.
Szwoleżerów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 2/1, z obrębu 0052−03−28 o pow. 0,0299 ha objętą księgę nr WA1W/
00115831/5. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgła−
szać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr
XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. − pok. 22 Urzędu
Miasta
Wywieszono dnia: 12.10.2011 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorzą−
dzie terytorialnym i ustawę o pra−
cownikach samorządowych /
Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszy−
mi zmianami/ informuje się, że w
dniach od 12.10.2011 r. do
10.11.2011 r. wyłożony jest do pu−
blicznego wglądu spis inwentaryza−
cyjny mienia podlegającego komu−
nalizacji obejmującego nierucho−
mość przeznaczoną pod ogródki
działkowe w Ząbkach, rejon ul.
Wyszyńskiego i ul. Wolności ozna−
czoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 14/2, 11, 41, 42 z obrębu
0001−01−01 o łącznej pow. 16,0215
ha, objętą KW Klonia Drewnica Dz.
87 cz..Osoby, których interes praw−
ny dotyczy ustaleń zawartych w
spisie inwentaryzacyjnym mogą w
wyżej wymienionym terminie zgła−
szać zastrzeżenia do Komisji Inwen−
taryzacyjnej powołanej Uchwałą
Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta
Ząbki z dnia 07.08.2008 r. − pok. 22
Urzędu Miasta
Wywieszono dnia:12.10.2011 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Publiczne Przedszkole
Nr3
„SKRZAT”
ul. Westerplatte 1/11
05−091 Ząbki

Szanowni Państwo!
Informujemy o możli−
wości wynajmowania
auli wraz ze sceną
i sprzętem nagłaśniającym na konfe−
rencje, zebrania itp.
Istnieje możliwość zamówienia
cateringu.
Szczegółowych informacji
udzielamy w sekretariacie
przedszkola pod numerem telefonu
(22) 762 40 10, w godz. 8:00−16:00.

CO SŁYCHAĆ

ZAPROSZENIE

www.zabki.pl

