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AGENCJA PKO BANKU POLSKIEGO NR: FEB8
ul. Powstańców 54, 05-091 Ząbki

tel: 22 743 00 90, 793 105 505
email: beata.kolasinska@agent.pkobp.pl

zapraszamy od pn–pt 9:00–17:00

–  pożyczki, kredyty na każdy cel
–  pożyczki tylko na dowód osobisty  

do kwoty 3 800,00 zł
–  konta osobiste
–  wpłaty i wypłaty gotówki
–  tanie opłaty za rachunki (2,50 zł)
–  przelewy
–  lokaty

Sprawna obsługa bez kolejki!

Władze Ząbek  
zaprzysiężone

1 grudnia br. odbyła się I sesja Rady 
Miasta Ząbki kadencji 2014–2018, 

którą otworzył radny senior – Janusz 
Dąbrowski. Radny senior poprowadził 
sesję do momentu wyboru nowego 
przewodniczącego rady.

Najpierw jednak nowi radni, wybrani przez 
mieszkańców Ząbek, otrzymali zaświadczenia o ich 
wyborze od Krzysztofa Krajewskiego – przewod-
niczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie 
radni złożyli ślubowanie, po uprzednim odczytaniu 
ich nazwisk (skład rady prezentujemy na str 8–9) 
przez najmłodszego radnego – Grzegorza Siwka. 
Rota ślubowania brzmiała następująco: „Wierny 

Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślu-
buję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i  uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

dokończenie na str. 8–9

Marki, ul. Piłsudskiego 2
wejście od ul. Drewnickiej 

naprzeciwko wyjazdu z Makro

514 151 312
Godziny otwarcia:

pon.–czw.: 10:00–23:00
piąt.–sob.: 11:00–01:00
niedz.:  10.00–20:00
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

– internista
–  specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
–  badania profilaktyczne 

pracowników (wstępne, okresowe, 
kontrolne)

–  badania dla celów sanitarno-
-epidemiologicznych

–  badania kierowców wszystkich 
kategorii

–  EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

–  drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny codziennie tylko po 
uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

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

Autoserwis 
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 
 (pełen zakres) 

 – serwis klimatyzacji
 – wulkanizacja
 –  mechanika pojazdowa
 –  korzystne umowy

 serwisowe dla firm 

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

www.romika.com.pl 

Zapraszamy na „Jarmark 
Bożonarodzeniowy”

Święta Bożego Narodzenia należą do najważniejszych świąt 
dla Polaków. Pragniemy zatem przeżyć je jak najpiękniej 

w gronie najbliższych, kultywując staropolskie obyczaje, sma-
kując tradycyjnych potraw.

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

Głównym założeniem Jarmarku jest pielęgnowanie polskich tradycji zwią-
zanych z tymi magicznymi świętami. Czas jest doskonały, bowiem podczas 
robienia świątecznych zakupów na Bazarku Miejskim możemy dokupić nie-
zbędne dekoracje i poczuć niesamowity klimat zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia.

Do udziału w kiermaszu zachęcamy rękodzielników, artystów, rzemieśl-
ników, wytwórców produktów regionalnych, koła gospodyń wiejskich oraz 
klientów do tłumnego udziału w jarmarku.

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

Organizatorem kiermaszu jest Miasto Ząbki oraz Stowarzyszenie „Bazar 
Ząbki”.

Zaproszenie na 
Turniej Tańca Sportowego

14 grudnia 2014 roku w Ząbkach 
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy 

Piłsudskiego 35, w godzinach 10.00–19.00, 
odbędzie się Turniej Tańca Sportowego o Pu-
char Burmistrza Miasta Ząbki.

Organizatorem turnieju jest Szkoła Tańca CREATIVE DANCE Joanna i Igor 
Udowyk. Turniej objęty jest patronatem Burmistrza Miasta Ząbki.

Umiejętności taneczne będą prezentowały przede wszystkim dzieci ze 
szkół podstawowych z Ząbek, ale także z sąsiednich Marek, Zielonki, Kobyłki, 
Wołomina i Warszawy.

Główna nagrodą jest Puchar Burmistrza Miasta Ząbki, o który mali tancerze 
będą walczyć tańcząc drużynowo, ale każdy z uczestników ma szansę zdobyć 
dla siebie także i medal. Nagrody, które dzieci zdobędą w tanecznych zmaga-
niach dofinansowało Miasto Ząbki.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz wygranej a zgromadzo-
nej na turnieju publiczności niezapomnianych tanecznych wrażeń.

Organizatorzy Turnieju
Joanna i Igor Udowyk

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta w dniach 19 grudnia, 
24 grudnia i 31 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów o zmia-
nie godzin pracy Urzędu Miasta Ząbki w dniach 19 grudnia, 
24 grudnia i 31 grudnia 2014 r.
19 grudnia  (piątek) godz. pracy 7:00–14:00, 

kasa w tym dniu będzie czynna do godz. 13:00.
24 grudnia  (Wigilia) godz. pracy 8.00–13.00, 

kasa w tym dniu będzie czynna do godz. 12:00.
31 grudnia  (Sylwester) – godz. pracy 8.00–15.00, 

kasa w tym dniu będzie czynna do godz. 14:00.

W pozostałe dni Urząd pracuje bez zmian.
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Otworzą drugą jezdnię 
drogi 631 – linia „Ząbki-2” 

zmieni trasę

Przebudowa drogi 631 dobiega końca, wykonawca – fir-
ma SKANSKA zapowiedziała w najbliższym tygodniu 

oddanie do ruchu jezdni wschodniej i wprowadzenie sta-
łej organizacji ruchu. Kierowców będą czekały zmiany.  

Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 631 i 634 zostanie uruchomiona sy-
gnalizacja świetlna sterującą ruchem okrężnym wokół centralnej wyspy. Na 
skrzyżowaniu z ul. Szwoleżerów również będą światłą, które umożliwią jaz-
dę w  każdym kierunku. Najpoważniejsze zmiany nastąpią na skrzyżowaniu 
z ul.  Powstańców, gdzie zostanie zlikwidowana możliwość skręcania w lewo 
i pozostaną tylko same „prawo-skręty”. Oznacza to, że jadąc od strony ul. Żoł-
nierskiej nie będzie można już skręcić w ul. Powstańców, nie będzie możliwy 
również wyjazd z ul. Powstańców w kierunku Zielonki. Taka organizacja ruchu 
wywoła duże problemy w południowej części miasta i była przez Miasto Ząb-
ki oprotestowywana, jednak pomimo negatywnej opinii miasta do projektu 
budowlanego Urząd Marszałkowski i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zrealizował przebudowę  DW631 w takiej właśnie formie. 

Zmiany te spowodują, że nie będzie możliwe kursowanie linii „Ząb-
ki-2” obecną trasą – autobus jadący z Rembertowa nie będzie mógł skręcić 
w ul. Powstańców. W związku z powyższym nastąpi stała zmiana trasy tej li-
nii. Autobus linii „Ząbki-2” wracając z Rembertowa skręci w ul. Szwoleżerów 
i   pojedzie ulicami: Szwoleżerów i   Maczka do ul. Powstańców, gdzie wróci 
na stałą trasę. Po drodze zatrzyma się na przystankach Puławskiego 01 
i Maczka 03 – przystanek wspólny z linią Ząbki-1 i 345. Trasa linii „Ząbki-2” w kie-
runku Rembertowa nie ulega zmianie – autobus pojedzie ul. Powstańców do 
końca. W związku z powyższym zlikwidowane zostaną następujące przystanki: 
Powstańców Las 01 i Maczka 01. 

Zmiana trasy linii „Ząbki-2” nastąpi po wprowadzeniu ruchu na dwóch 
jezdniach drogi 631 i o  jej wprowadzeniu poinformujemy w komunikatach 
w autobusach i na likwidowanych przystankach oraz na stronie internetowej 
urzędu jak tylko będziemy znali dokładny termin. Na chwilę oddawania  tego 
numeru „Co Słychać?” do druku nie znamy oficjalnej  daty wprowadzenia tej 
zmiany, wstępny znany nam termin to 16 grudnia, ale jest uzależniony od wa-
runków pogodowych  i wyniku odbiorów, więc może się opóźnić. W związku 
z powyższym do końca roku nie przewidujemy całościowej zmiany rozkładu 
jazdy na linii „Ząbki-2”. Planowe godziny odjazdu z pozostałych przystanków 
nie ulegają zmianie i pozostają zgodne z rozkładem obowiązującym od 17 XI. 
Jednak po zmianie trasy mogą pojawić się kilkuminutowe opóźnienia w kurso-
waniu linii „Ząbki-2” na końcowym fragmencie trasy (należy brać to pod uwagę 
przy planowaniu podróży).  Orientacyjne godziny odjazdu z uruchamianych 
przystanków „Puławskiego 01” i „Maczka 03” po zmianie trasy są zamieszczo-
ne w poniższej tabeli.  

Przystanek Godziny odjazdu linii Ząbki-2 
na zmienionej trasie (po otwarciu 
drogi 631)

Puławskiego 01 05:36 05:46 06:07 06:26 
06:41 07:01 07:17 07:39 
07:54 08:12 08:34 08:51 
09:16 09:36  10:06 15:06 
15:36 16:03 16:34 16:54 
17:14 17:34 17:59 18:19 
18:31 19:01 19:30 20:06

Maczka 03 05:37 05:47 06:08 06:27 
06:42 07:02 07:19 07:41 
07:56 08:14 08:35 08:52 
 09:17 09:37 10:07 15:07 
15:37 16:04 16:35 16:55 
17:15 17:35 18:00 18:20 
18:32 19:02 19:31  20:07

Rozkład jazdy dla linii „Ząbki-1” i  „Ząbki-2” obowiązujący od 1 stycznia 
2015 r. zostanie zamieszczony w kolejnym numerze „Co Słychać?”.

Urząd Miasta Ząbki

Willa „Alina” w Ząbkach 
odzyska dawny blask

W listopadzie 2014 r. projekt pn. „Remont zabytkowego 
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach” otrzy-

mał dofinansowanie na realizację. Wniosek który został złożony 
w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych dla Priorytetu VI „Wykorzysta-
nie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i 
rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 znalazł 
się na wysokim szóstym miejscu listy rankingowej zatwierdzo-
nej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Projekt uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 342 179,65 co stanowi 85% całko-
witej wartości zadania w kwocie 402 564,29 zł.

Uzyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie na roboty budowlane 
polegające na wykonaniu remontu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, 
mieszczącego się w pięknej zabytkowej willi “Alina”, obejmujące w swoim 
zakresie m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego 
tarasu przy drzwiach wejściowych, wykonanie izolacji fundamentów oraz 
remont zewnętrznej elewacji tynkowej. Willa „Alina” wybudowana w roku 
1919 jako jeden z obiektów stanowiących realizację koncepcji miasta – ogro-
du prof. Tadeusza Tołwińskiego. W Ząbkach nie zachowało się zbyt wiele 
obiektów zabytkowych. 

Tym bardziej cieszy więc fakt, że dzięki dofinansowaniu obiekt odzyska 
dawny blask.

Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2015 roku.

Joanna Wysocka/Rafał Balcerowski

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wspólny Trud” w Ząbkach

SPRZEDA MIESZKANIE 

o pow. 26,51 m2  w centrum Ząbek 
przy ul. Wojska Polskiego 3.

Mieszkanie jest do generalnego remontu, 
cena wyjściowa 100 000 zł, 

wymagane wadium w kwocie 3000 zł.

tel. 795 566 500
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WARSZTAT 
DEKARSKI

• ciecie i gięcie obróbek do 4 mb 

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

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

PASMANTERIA 
I PREZENTY

www.pasmanteriaiprezenty.pl
W ofercie mamy wiele 
pomysłów na prezenty
na każdą okazję oraz 

artykuły pasmanteryjne,
niepowtarzalne dodatki 

i ozdoby.
Zapraszamy również do 

SKLEPIKU !!!! 
Ząbki ul. Powstańców 6

www.pasmanteriaiprezenty.pl

tel. 722-064-624 

Marki, ul. Piłsudskiego 2
wejście od ul. Drewnickiej

naprzeciwko wyjazdu z Makro

514 151 312
Godziny otwarcia:

pon.–czw.: 10:00–23:00
piąt.–sob.: 11:00–01:00
niedz.:  10.00–20:00

SPRZEDAM 
dom 110 m2 

z garażem 
wolnostojącym 50 m2

Działka 900 m2

Ząbki, 
ul. Narutowicza 13

Tel. 22 781 60 76; 
502 733 415

Ruszyła czternasta edycja projektu Szlachetna Paczka

W tym roku już po raz czternasty projekt Szlachetna Paczka łączy dziesiątki tysięcy dobrych ludzi chcących pomóc 
potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz darczyńców na dwa tygodnie przed świętami Bożego 

Narodzenia do domów rodzin trafiają specjalnie przygotowane dla nich paczki. Głównym założeniem projektu i naj-
istotniejszą jego częścią jest Mądra Pomoc. Polega ona nie tylko na pomocy finansowej i chwilowemu odciążeniu wy-
datku rodziny ale przede wszystkim pobudzeniu motywacji oraz chęci do zmian, szukania rozwiązań trudnej sytuacji, 
w której się znalazła. Ważne jest również pokazanie rodzinie, że pomimo niepowodzeń zawsze znajdą się ludzie, który 
wyciągnął do nich pomocną dłoń.

Co roku w  projekt angażuje również 
znanych ambasadorów. W  tym roku jest to 
między innymi Kuba Błaszczykowski, który 
o pomaganiu mówi tak: „Nie ma ludzi, którzy 
są tylko mocni, twardzi i bez problemów. Czę-
sto siłą jest drugi człowiek, który w odpowied-
nim momencie powie: jesteś silny, dasz radę”

W  tegorocznej edycji rejon Ząbki two-
rzy szesnastu wolontariuszy wraz z  liderem 
Klaudią Uścińską. Nasz rejon powstał zaled-
wie trzy lata temu a przez ten czas udało nam 
się pomóc wielu rodzinom. Od około dwóch 
miesięcy odwiedzamy i  poznajemy rodziny 
zgłoszone do projektu. W tej chwili w naszej 
bazie opublikowane zostało 13 historii, których 
na pewno będzie więcej, spotkania trwają. Na 
tym etapie najważniejszą rzeczą jest znalezie-
nie odpowiedniego darczyńcy. 

Jak zostać darczyńcą i co każdy dar-
czyńca powinien wiedzieć?

Na stronie szlachetnapaczka.pl znajduje 
się zakładka wybierz rodzinę. Po wejściu 
należy wybrać województwo oraz rejon, 
w którym chcemy pomóc. Na stronie mo-
żemy przeczytać opis wszystkich dostęp-
nych rodzin, które nie znalazły jeszcze 
darczyńcy. Ważną kwestią w wyborze jest 
ocena, w  jakim stopniu możemy pomóc 
i ile z wymienionych potrzeb zapewnić. Nie 
każdy może pozwolić sobie na zapewnie-
nie ich wszystkich dlatego też w tym roku 
powinniśmy kierować się zasadą „Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego”. Paczki nie 
trzeba przygotowywać samodzielnie, warto 
jest do tego zaangażować też innych ludzi, 

rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy. W tam-
tym roku jedną paczkę przygotowywało 
średnio 30 darczyńców. Dzięki współpracy 
większej liczby osób możemy stworzyć na-
prawdę coś wielkiego.

W dniu finału darczyńca dostarcza przy-
gotowane i  uprzednio zapakowane paczki 
do Magazynu w  rejonie, z  którego pocho-
dzi rodzina. 

Finał tegorocznej edycji naszego rejonu 
odbędzie się 13 i 14 grudnia w Publicznym 
Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Popiełuszki 
przy ulicy Batorego 37. Wszystkich bardzo 
serdecznie zapraszamy do udziału w tym 
niezwykłym przedsięwzięciu. Każdy z nas 
może dać coś drugiej osobie i przez to od-
mienić jej życie na lepsze! 
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A MY DO BETLEJEM

Fundacja AND I AM UP – pierwsza w Polsce dla dzieci z ze-
społem Downa, zwraca się z prośbą o wsparcie VI Edycji 

Wydarzenia Kulturalnego o charakterze zbiórki charytatywnej, 
z którego dochód przeznaczony jest na realizację projektu re-
aktywacji Poradni dla Dzieci z zespołem Downa przy Instytucie 
Matki i Dziecka, poprzez zakup zaproszeń-cegiełek, w symbo-
licznej cenie 100 zł, dla dzieci sprzedajemy zaproszenia w cenie 
20 zł. Odbędzie się ono 20.12.2014 r. w Teatrze Rampa na Tar-
gówku, o godz. 16.00 

Impreza charytatywna „A MY DO BETLEJEM” ma charakter familijny i in-
tegracyjny, ukierunkowany na udział w  ww. wydarzeniu dzieci i  młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej oraz dzieci i młodzieży z zespołem Downa jako gości 
honorowych wieczoru; pozwala na zmianę obiegowych opinii i eliminację szko-
dliwych stereotypów w odniesieniu do dzieci z dodatkowym chromosomem, 
widzianych z bardziej atrakcyjnej perspektywy. 

Celem corocznie odbywającej się Gali jest zwrócenie uwagi na brak syste-
mowych rozwiązań w Polsce, w zakresie opieki medycznej nad osobami nie-
pełnosprawnymi, standardowych w krajach Europy Zachodniej. 

Część środków finansowych, pozyskanych z tegorocznej zbiórki, podobnie 
jak w latach ubiegłych, przeznaczona zostanie m.in. na leczenie i rehabilitację 
podopiecznych naszej fundacji. 

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na tegoroczny plakat promujący przedmio-
tową imprezę, na którym widnieje m.in. Mistrz Świata, Europy i Polski w spor-
tach motorowodnych. Pan Marcin Mucha to młody obiecujący sportowiec 
i wspaniały człowiek o wielkim sercu, który ofiarował nam jeden z medali na 
odbywającą się w trakcie przedstawienia aukcję charytatywną. Pragniemy więc, 
aby tegoroczne Wydarzenie Kulturalne było reprezentowane jak najświetniej, 
podnosząc tym samym rangę wydarzenia wprost proporcjonalnie do wagi roz-
wiązywanego problemu windowania polskich standardów opieki nad niepeł-
nosprawnymi dziećmi do obowiązujących europejskich.  

„Serce za serce”
Joanna Dąbrowska

KARTA DUŻEJ RODZINY
Do Sejmu został skierowany projekt ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny, z której korzysta już 430 
mieszkańców Ząbek, tj. 85 rodzin. Dotychczas, 
rządowy program realizowano w  oparciu o  dwa 
odrębne akty prawne:  rządowy program dla ro-
dzin wielodzietnych, który został przyjęty uchwa-
łą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku 
w sprawie ustanowienia rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), realizowane-
go na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z  dnia 27 maja 2014 roku w  sprawie szczegóło-
wych warunków realizacji rządowego programu 
dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755 i 836). 
Kompleksowe ujęcie przepisów dotyczących Kar-
ty Dużej Rodziny zapewni spójność i przejrzystość 
regulacji prawnych odnoszących się do tej materii. 
Ustawa, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2015 roku, wprowadza również niezbędne zmiany, 
które pomogą lepiej realizować główne założenia 
programu, tj. promowanie modelu rodziny wielo-
dzietnej, umacnianie oraz wspieranie rodzin oraz 
zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci 
i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Dlaczego warto wziąć udział w programie „Kar-
ta Dużej Rodziny”?

Rządowy projekt, mający na celu wspieranie ro-
dzin wielodzietnych, przyznaje osobom posiadają-

cym Kartę prawo do zwolnień, ulg, zniżek i innych 
uprawnień. Posiadacze Karty mogą korzystać z sze-
rokiej oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego kraju. Rodziny wielodzietne 
mogą liczyć na tańsze usługi w  instytucjach i  fir-
mach opatrzonych znakiem „Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”. Katalog firm jest imponujący, a ich 
liczba stale się zwiększa. Oto kilka przykładów: PKP 
Intercity, Stadion Narodowy, Alma, Carrefour, WSiP, 
Lotos, Księgarnie Świat Książki. Ulgi obejmują tak-
że: restauracje, teatry, usługi fryzjerskie, zakłady 
optyczne oraz wiele innych.
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta przysługuje członkowi dużej rodziny, 
przez którą rozumie się rodzica (rodziców) lub 
małżonka rodzica, którzy mają na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci. Karta jest wydawana rodzico-
wi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony, 
dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia lub 
dziecku do ukończenia 25. roku życia zgodnie z za-
świadczeniem  placówki, w której planowane jest 
ukończenie nauki. Karta przysługuje również bez 
ograniczeń wiekowych dzieciom legitymującym 
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Karta jest imienna 
i może z niej korzystać każdy członek rodziny, jest 
przyznawana niezależnie od dochodu. 

Co należy zrobić, żeby stać się posiadaczem 
Karty?

Karta jest wydawana na wniosek członka ro-
dziny wielodzietnej, który należy złożyć w Urzę-
dzie Miasta Ząbki w Referacie Oświaty i Polityki 
Społecznej w pokoju nr 29 wraz z odpowiedni-
mi dokumentami potwierdzającymi tożsamość,   
zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyż-
szej o  planowanym terminie ukończenia nauki 
w  danej placówce bądź orzeczeniem o  niepeł-
nosprawności. Wnioski są dostępne na stronie 
internetowej www.zabki.pl w zakładce „Karta 
Dużej Rodziny”.
Dlaczego warto zostać partnerem programu?

Program daje możliwość posługiwania się zna-
kiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a także 
pozwala na zwiększenie rozpoznawalności i zainte-
resowania ofertą firmy lub instytucji. Wystarczy wy-
pełnić formularz dostępny na www.rodzina.gov.pl 
i wysłać go na adres kdr@mpips.gov.pl

Paulina Burzyk
Autorka jest stypendystką programu „Agrafka 

Agory – Lokalny Program Stypendialny Towarzy-
stwa Przyjaciół Ząbek”, studentką II roku prawa  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:  
tpz@tpz.org.pl
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PARAFIA ŚW. TRÓJCY – INFORMACJE!
Szanowni Państwo, w Kościele Świętej Trójcy w Ząbkach znajdziecie Państwo wiele różnych ruchów, stowarzyszeń i grup. Możecie również uczest-

niczyć w adoracjach i modlitwach. To jest właśnie bogactwo każdego Kościoła i parafii.
Szukając odpowiedniego zespołu parafialnego dla siebie, Waszych dzieci czy wnucząt, warto abyście Państwo zapoznali się z założeniami po-

szczególnych formacji.
Podczas spotkań w zespołach parafialnych można porozmawiać z opiekunami danej grupy, można zadać pytania, podzielić się wątpliwościami 

i poprosić o pomoc w wejściu do danej wspólnoty. Często pomocą okazują się ludzie, którzy w nich już są i którzy chętnie z Państwem porozmawiają.
Jeżeli chcecie Państwo włączyć się aktywniej do modlitwy, adoracji czy w życie parafii Św. Trójcy przez formację duchową lub przez działanie na 

rzecz innych, nie czekajcie!
Najtrudniej zrobić pierwszy krok, ale jeśli Państwo odważycie się i przystąpicie do któregoś z wielu zespołów parafialnych, to „Z UCZNIÓW CHRY-

STUSA STANIECIE SIĘ JEGO MISJONARZAMI”

KONTAKT I ADRES PARAFII:
PARAFIA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W ZĄBKACH, ul. PIŁSUDSKIEGO 46 
telefon do kancelarii: 22 100 53 67 
e-mail: kancelaria@swietatrojca.org.pl

Szanowni Państwo, wszystkim parafianom i członkom zespołów parafialnych składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość, wszelką pomoc, ser-
deczność i wsparcie finansowe. 

Jednocześnie zachęcam i gorąco zapraszam mieszkańców Ząbek, dzieci i młodzież do licznego uczestnictwa w adoracjach, modlitwach oraz do czynnego 
udziału w pracach zespołów parafialnych. 

Pozostając z modlitewną pamięcią, życzymy wszystkim Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień ks. kan. Edward Kowara i Prezesi Zespołów Pa-
rafialnych.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:
W niedziele – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 – z udziałem dzieci i Jutrzenki, 13:00, 18:00.
W dni powszednie – 7:00 i 18:00.

ADORACJA JEST PIERWSZYM AKTEM CNOTY RELIGIJNOŚCI.
ADOROWAĆ BOGA – NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚĆ MIŁOSIERNĄ OZNACZA UZNAĆ GO ZA STWÓRCĘ I ZBAWICIELA, PANA I MISTRZA 
WSZYSTKIEGO CO ISTNIEJE. W NASZEJ PARAFII INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z JEZUSEM UKRYTYM W CHLEBIE EUCHARYSTYCZ-
NYM ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ od 18:30 do 19:30. 

KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA MODLIMY SIĘ W KAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA O GODZ. 15:00. ADORACJA NAJ-
ŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU TRWA DO 17:30.

MSZA ŚWIĘTA I LITANIA KU CZCI MATKI BOŻEJ SZKAPLEŻNEJ, A TAKŻE SPOTKANIE PANÓW Z KOŚCIELNEJ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ 
„TOTUS TUUS” ODBYWA  SIĘ 16 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA O GODZ. 18:00. PO EUCHARYSTII SPOTKANIE FORMACYJNE.

SPOTKANIA ŻEŃSKICH KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH I STRAŻY HONOROWEJ ROZPOCZYNAJĄ SIĘ MSZĄ ŚWIĘTĄ O GODZ. 18:00, W KAŻDY 
TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA. PO EUCHARYSTII JEST WYMIANA TAJEMNIC, SPOTKANIE FORMACYJNE, WSPÓLNA MODLITWA 
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA. 

MSZA ŚWIĘTA KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA SPRAWOWANA JEST 13 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA O GODZ. 18:00.  PO EUCHA-
RYSTII SPOTKANIE FORMACYJNE CZŁONKÓW KOŁA.

MINISTRANCI ZAJMUJĄ UPRZYWILEJOWANE MIEJSCE PODCZAS NABOŻEŃSTW LITURGICZNYCH. KTO SŁUŻY DO MSZY ŚWIĘTEJ, 
DOŚWIADCZA Z BLISKA PRZYJAŹNI JEZUSA CHRYSTUSA.  ON JEST OBECNY W KAŻDYM AKCIE LITURGICZNYM. SPOTKANIA MINI-
STRANTÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 11:00.

BIELANKI – OBOK MINISTRANTÓW, STANOWIĄ DRUGĄ GRUPĘ LITURGICZNĄ. W SPOSÓB CZYNNY UDZIELAJĄ SIĘ W ŻYCIU PARAFII, 
BIORĄC UDZIAŁ W PROCESJACH, UROCZYSTOŚCIACH JAK RÓWNIEŻ W OKOLICZNOŚCIOWYCH NABOŻEŃSTWACH. PRZYGOTOWUJĄ 
I PROWADZĄ ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE I STACJE DROGI KRZYŻOWEJ. 

JUTRZENKA – SCHOLA DZIECIĘCA, BIERZE AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU PARAFII POPRZEZ UPIĘKSZANIE SWOIM ŚPIEWEM NIEDZIEL-
NYCH I  ŚWIĄTECZNYCH  MSZY ŚWIĘTYCH   ORAZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  UROCZYSTOŚCI  PARAFIALNYCH. SPOTKANIA JUTRZENKI 
W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 9:00.

PARAFIALNY CHÓR DOROSŁYCH PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ, ZOSTAŃ I ŚPIEWAJ Z NAMI. W TEN SPOSÓB JUŻ KILKA OSÓB DOŁĄCZYŁO 
DO NASZEGO CHÓRU.  OD KANDYDATÓW NIE WYMAGAMY PRZYGOTOWANIA MUZYCZNEGO, PONIEWAŻ WSZELKIE NIEZBĘDNE 
UMIEJĘTNOŚCI NABĘDĄ PAŃSTWO W TRAKCIE WSPÓLNYCH SPOTKAŃ I PRÓB. SPOTKANIA CHÓRU W PONIEDZIAŁKI PO MSZY 
ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ.

RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE: MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW SPRAWOWANA JEST W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 18:00. PO EUCHA-
RYSTII SPOTKANIE MODLITEWNE I FORMACYJNE.

RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁA
KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH MAŁŻEŃSTW: rskassa@gmail.com
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Wiosenne sprzątanie w Ząbkach
poniedziałku 15 kwietnia na ulicach Ząbek osadzeni 
z zakładu penitencjarnego na Grochowie sprzątają ulice 

Ząbek. Wśród nich jest 10 więźniarek i 5 więźniów. Panie porząd-
kują tereny publiczne – chodniki i zieleńce. Będą wykonywały pra-
ce porządkowe na terenie Ząbek przez ok. 1,5 miesiąca.

Mają zostać uprzątnięte główne ciągi komunikacyjne – ok. 15 km. Panowie 
zajmą się robieniem poprawek na ulicach w okolicy ul 11-go listopada, a na-
stępnie dołączą do porządkujących nasze miasto pań.

Więźniowie wykonują swoją pracę bezpłatnie w ramach resocjalizacji. Jest 
to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu dwa lata temu między Okręgową 
Służbą Więzienną a Miastem Ząbki.

Iwona Potęga

S A M O R Z Ą D

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 -

MEBLE „OSKAR”

W

Od

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

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

Firma sprzątająca
Edyta Machaczka

- mycie okien
- sprzątanie domów i 

mieszkań
- pranie tapicerki
- pielęgnacja terenów 

zielonych
tel. 791 476 777

email: 
edomedytamachaczka@gazeta.pl

Bezpłatne szkolenia - ostatnie mejsca!O
Firma MERITUM CONSULTING zaprasza Panie, w wieku 50+, zatrudnione na etacie 
w przedsiębiorstwach prywatnych lub prowadzące działalność gospodarczą 
w województwie mazowieckim
  na bezpłatne :
- Szkolenia komputerowe  (ECDL start, Word, Excel, Power Point)
- Szkolenia doskonalące twarde kompetencje biurowe (PR, prawo, koszty w biurze)
- Szkolenia doskonalące miękkie kompetencje biurowe (zarządzanie czasem, 

zarządzanie  stresem, autoprezentacja)
Sprawdź warunki przyjęcia: www.projekt-meritum-c.com.pl
Kontakt:  tel. 608302988; 604532320, 604557858  mail:rekrutacja@meritum-c.com.pl

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ząbkach, 
który będzie polegał na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady oraz pobieranie ustalonych stawek opłat od miesz-

kańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów, poniżej prezentujemy wyjaśnienia na najczęściej zadawane pytania oraz wątpliwości. 
Jednocześnie przypominamy, że nowe zasady odbioru odpadów zaczną 

obowiązywać od 1 lipca 2013r., natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się raz na kwartał, 
w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego, począw-
szy od trzeciego kwartału 2013 r. 

Ponadto zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły do Urzędu Miasta 
Ząbki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, do wypełnienia tego obowiązku. 

W jakich pojemnikach należy zbierać odpady?
W zabudowie jednorodzinnej nieruchomość powinna być wyposażona 

w pojemnik min. 120 l. do zbierania odpadów, których nie udało się wysegrego-
wać (np. odpady higieniczne, zanieczyszczone tworzywa sztuczne) oraz jeżeli 
nie posiadamy kompostownika pojemnik min. 80 l. na odpady ulegające bio-
degradacji. Odpady takie jak tworzywa sztuczne, szkło, papier można zbierać 
w pojemnikach lub w workach.

W zabudowie wielorodzinnej nieruchomość powinna być wyposażona 
w pojemnik na odpady, których nie udało się wysegregować (np. odpady higie-
niczne, zanieczyszczone tworzywa sztuczne) min. 240 litrów (przelicznik jest 5 
l. na osobę), pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności min. 
80 l. oraz w pojemniki na tworzywa sztuczne, szkło, papier i tekturę – łącznie 

5 pojemników. Jeżeli wielkość altany uniemożliwia ustawienie 5 pojemników 
dopuszcza się stosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów frakcji 
suchych pojemników wielokomorowych, przeznaczonych do selektywnego 
gromadzenia kilku rodzajów odpadów frakcji suchych. Jedynie szkło zawsze 
powinno być zbierane osobno. 

Czy pojemniki i worki będą dostarczane przez Miasto?
W zabudowie jednorodzinnej Miasto dostarczy mieszkańcom kolorowe 

worki na surowce wtórne oraz w okresie letnim dodatkowe, brązowe na odpady 
z ogrodów. Pojemniki, na odpady, których nie udało się wysegregować oraz na 
bioodpady zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, 
z których korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychcza-
sowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy 
odpadów, który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.

W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w pojemnikach, które 
zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, z których 
korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego od-
biorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy odpadów, 
który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.  

Jak często będą wywożone odpady?
W zabudowie jednorodzinnej pojemniki z odpadami, których nie udało się 

wysegregować oraz z bioodpadami będą opróżniane raz na dwa tygodnie bez 
względu na stopień ich zapełnienia. Worki będą odbierane raz na miesiąc. W 
okresie letnim, worki z odpadami z ogrodów także będą odbierane raz na dwa 
tygodnie.

W zabudowie wielorodzinnej wykonawca będzie miał obowiązek odbierać 
odpady z częstotliwością dopasowaną do potrzeb osiedla jednak nie rzadziej 
niż raz w tygodniu.

Czy zmiany dotyczą także przedsiębiorstw na terenie Miasta?
Nie. Rada Miasta Ząbki postanowiła nie przejmować obowiązków gospo-

darowania odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, a na któ-
rych powstają odpady komunalne.

MEBLE B.R.W.
MEBLE FORTE
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -

Wywóz 
odpadów 

budowlanych 
gruzu, śmieci 

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

Ceny za kontener od 180 zł

Władze Ząbek zaprzysiężone

Następnie, również po wręczeniu zaświadczenia o wyborze, ślu-
bowanie złożył nowo wybrany, dotychczasowy burmistrz Robert Per-
kowski. Złożone przez burmistrza ślubowanie brzmiało: „Obejmując 
urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra pu-
blicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

Zarówno radni, jak i burmistrz mogli dodać do tekstu ślubowania 
„Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniach nastąpił wybór komisji skrutacyjnej a następnie 
wybór przewodniczącego rady, którym został ponownie Wojciech 
Gut. Radni wybrali także wiceprzewodniczącego rady, którym został 
Marek Połomski. 

Do porządku obrad sesji wprowadzono dodatkowe punkty, które 
pozwoliły na powołanie komisji, już podczas pierwszej sesji rady mia-
sta. Radni powołali” Komisje Budżetu i Inwestycji, Komisję Rewizyjną, 
Komisję Gospodarczą i Komisję Społeczną oraz wybrali członków po-
szczególnych komisji.
 

Iwona Potęga
foto. Bogdan Śladowski

Skład Rady Miasta Ząbki kadencji 2014–2018:
1. Joanna Dąbrowska
2. Zofia Dąbrowska
3. Janusz Dąbrowski
4. Wojciech Gut
5. Maria Guzowska
6. Agnieszka Ignaczak
7. Edyta Kalata
8. Olga Kisiel
9. Janusz Krajewski

10. Jan Kurowicki
11. Sławomir Nowak

12. Marek Połomskiego
13. Olgierd Radoń
14. Adam Remiarz
15. Grzegrorz Siwek
16. Waldemar Stachera
17. Tomasz Szymczak
18. Robert Światkiewicz
19. Paweł Uściński
20. Artur Wałachowski
21. Wiktoria Żurobska

Skład Komisji Budżetu i Inwestycji
1) Robert Świątkiewicz,
2) Janusz Dąbrowski, 
3) Sławomir Nowak,

4) Wojciech Gut, 
5) Tomasz Szymczak, 
6) Marek Połomski.

Skład Komisji Rewizyjnej
1)  Paweł Uściński – 

przewodniczący
2) Artur Wałachowski, 

3) Zofia Dąbrowska,
4) Joanna Dąbrowska.

Skład Komisji Gospodarczej
1) Agnieszka Ignaczak,
2) Adam Remiarz,
3) Jan Kurowicki,

4) Janusz Krajewski,
5) Waldemar Stachera.

Skład Komisji Społecznej
1) Grzegorz Siwek,
2) Edyta Kalata,
3) Wiktoria Żurobska,

4) Olgierd Radoń,
5) Olga Kisiel,
6) Maria Guzowska
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Adwentowy Dzień Skupienia i Świąteczny Kiermasz 
w Zespole Publicznych Szkół Katolickich

6 grudnia społeczność Szkoły Katolickiej 
w Ząkach ponownie przeżywała Adwentowy 
Dzień Skupienia, który jest czasem radosnego 
wyczekiwania na przyjście Pana. Dzień rozpo-
czął się wspólną modlitwą i rekolekcjami pro-
wadzonymi przez o. Grzegorza Chraplę MSF, 
najmłodsi uczniowie wzięli także udział w spo-
tkaniu z  prawdziwym Świętym Mikołajem! 
Po uroczystej Mszy świętej czas na kiermasz! 
Niewielka szkoła tego dnia pęka w szwach – 
w  jej murach gromadzą się rodzice, nauczy-
ciele i uczniowie, chcący sprzedać jak najwięcej 
przez siebie wykonanych produktów. Nie bra-
kuje świątecznych przysmaków i pomysłowych 
ozdób choinkowych. 

AW
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Sentymentalne Mikołajki ząbkowskich seniorów

W rytmie melodii okresu dwudziestolecia międzywojennego ząbkowscy seniorzy obchodzili Mikołajki. 4 grudnia, 
w dolnym kościele parafii Miłosierdzia Bożego członkowie Klubu Seniora „Retro” otrzymali mikołajkowe upo-

minki i wysłuchali pięknego koncertu w wykonaniu znanej aktorki Laury Łącz.

W sali wypełnionej słuchaczami po brzegi, znana, m.in. z „Klanu” 
czy „Na dobre i na złe”, aktorka nie tylko śpiewem, ale także recytacją 
utworów Leśmiana, Tuwima czy Gałczyńskiego, umilała czas zebranym. 
Tematyka prezentowanych utworów była zdecydowanie sentymen-
talna – miłosna, a pani Laura – zdecydowanie  w wykonywanym re-
pertuarze – urocza.

W spotkaniu mikołajkowym uczestniczył zaproszony przez senio-
rów burmistrz Ząbek Robert Perkowski, który pani Laurze Łącz podzię-
kował za występ, wręczając bukiet kwiatów. Życzył także wszystkim 

zebranym zdrowych i spokojnych nadchodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia. Po występie pani Laura podpisywała swoją nową książkę dla 
dzieci, pt. „Abecadło”. Spotkanie poprowadziła prezes Klubu Seniora 
„Retro” Zofia Załęska.

Było to niezwykle urocze i  sentymentalne mikołajkowe  
przedpołudnie, spędzone w  przyjaznej atmosferze przy pięknej 
muzyce.

Iwona Potęga
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Obchody Święta Niepodległości w „SMYKU”

W tym roku były wyjątkowo huczne i ciekawe. Jak co roku były występy przedszkolaków, wiersze, piosenki a także 
tort z okazji „urodzin” Polski, ale po raz pierwszy był z nami znakomity gość major Wojska Polskiego p. Jarosław 

Lis. Pan major opowiadał dzieciom o zadaniach żołnierzy, pokazywał różne sprzęty: hełmy, maski gazowe, pamiątki 
z misji w Afganistanie. Pan major wziął udział w uroczystej akademii, wspólnie z dziećmi zdmuchnął urodzinowe świecz-
ki. Przekazał dzieciom pamiątkową odznakę wojskową. Jednak najważniejszym wydarzeniem dla przedszkolaków było 
zaproszenie do jednostki wojskowej. 

Na wyprawę 5 grudnia 2014 r. wyruszyły 2 grupy pięciolatków. 
Żołnierze byli bardzo gościnni. Pozwolili nam strzelać z  prawdzi-
wego karabinu, przymierzać wojskowe stroje, hełmy, kamizelki ku-
loodporne. Saperzy pokazali nam bombowóz i sprzęt do rozbrajania 
niewybuchów. Poznaliśmy historię I Warszawskiej Brygady Pan-
cernej im. Tadeusza Kościuszki. Przedszkolaki policzyły wszystkie 
czołgi, wozy pancerne i armaty a przeraził ich hałas pracującego sil-
nika czołgowego.

Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Dzieci przekonały 
się, że służba wojskowa to ciężka i odpowiedzialna praca a żołnierze 
są dzielni, uśmiechnięci, sympatyczni i kochani. Na ręce Pana Majora 
Jarosława Lisa składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich 
żołnierzy, którzy nas gościli.

Wychowawcy i Przedszkolaki ze „SMYKA”

Uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” w Skrzacie

Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na 
stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń przedszkol-

nych. To bardzo ważne święto zarówno dla dzieci, ich ro-
dziców oraz nauczycieli. Stwarza możliwość zaprezento-
wania pierwszych umiejętności zdobytych w przedszkolu, 
a także ukazania atmosfery miłości, przyjaźni i zaufania.

Grupa II i  III z  Publicznego Przedszkola nr  3 „Skrzat” została 
uroczyście przyjęta do grona przedszkolaków. To wspaniałe święto 
odbyło się 24 i 26 listopada 2014 roku. Podczas uroczystego paso-
wania na przedszkolaka dzieciom towarzyszyli rodzice i  dyrektor 
Jolanta Salak.

„Nowe przedszkolaki” zaprezentowały program artystyczny skła-
dający się z wierszyków i piosenek przygotowanych specjalnie na tę 
okazję. Na koniec wygłosiły tekst przysięgi, zaśpiewały „Hymn Przed-
szkola”, a Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania i wręczyła 
dyplomy oznaczające przynależność do grona przedszkolaków. Ra-
dości nie było końca, tym bardziej gdy na salę wjechał wspaniały tort!

Te piękne występy zostały nagrodzone drobnymi upominkami. 
Teraz każde dziecko z radością może powiedzieć: Już jestem przed-
szkolakiem!

Nauczycielki grup 3-latków:
Daria Sędłak

Katarzyna Frącek
Edyta Pawlak
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Radio Ząbki – propozycja na grudzień

Internetowe Radio Ząbki cieszy się wśród mieszkańców coraz większą popularnością. I nie ma się co dziwić, bo oferta 
programowa jest bardzo ciekawa. Oprócz sporej garści informacji lokalnych, ale także z kraju i ze świata, na szczególną 

uwagę zasługują bloki tematyczne poświęcone muzyce i spotkaniom z ciekawymi ludźmi.

A U D Y C J A  I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY

3.  GOŚĆ SPECJALNY RADIA – BUR-
MISTRZ ROBERT PERKOWSKI

4. BLOK MUZYCZNY

5.  NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY POLAKÓW 
– WŁADYSŁAW SZPILMAN – HIT

6. BLOK MUZYCZNY

7.  ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY – WOJ-
CIECH CEJROWSKI O ŚWIĘTACH BO-
ŻEGO NARODZENIA

8. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I 

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3. BLOK MUZYCZNY

4.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – ŚWIĘTY MI-
KOŁAJ MIESZKA W  SERCU – FELIE-
TON – MARTA BRONOWICKA

5. BLOK MUZYCZNY

6.  SALON POETYCKI – „KSIĘŻYCOWA 
OZDOBA” K.I. GAŁCZYŃSKI INTER-
PRETUJE KRZYSZTOF MACHOWSKI

7. BLOK MUZYCZNY

8.  ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – 
TRADYCJE ŚWIĄT – MAREK WYSOCKI

9.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMA PRZYJACIÓŁ

3. BLOK MUZYCZNY

4.  KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZY-
TAĆ – KAROL DICKENS „OPOWIEŚĆ WI-
GILIJNA” – CZYTA NATALIA SKALSKA

5. BLOK MUZYCZNY

6.  EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ 
– SZUKAMY PRZEDMIOTÓW NA LI-
CYTACJĘ WOŚ W ZĄBKACH

7. BLOK MUZYCZNY

8.  GWIAZDY POLSKIEGO KABARETU – 
KABARET „SMILE” – WIGILIA – HIT

9. BLOK MUZYCZNY

10.  WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
11. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I V

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  ZZA KULIS TEATRU – ANNA MARIA 

GRABIŃSKA W  SPEKTAKLU „MAM 
NA IMIĘ PSYCHE” – RELACJA Z PO-
BYTU ARTYSTKI W  WADOWICACH. 
TEN GENIALNY SPEKTAKL ZRODZIŁ 
SIĘ I MIAŁ PREMIERĘ NA SCENIE ZĄB-
KOWSKIEGO MOK.

4. BLOK MUZYCZNY
5.  KOMENTARZ TYGODNIA – PRAW-

DZIWA HISTORIA ŚW. MIKOŁAJA – 
REPORTAŻ

6. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4.  MOJE SPOTKANIA – EWA FARNA – HIT
5. BLOK MUZYCZNY
6.  WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
7. BLOK MUZYCZNY
8.  SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – ZŁOTE 

BERŁO DLA WIELKIEJ AKTORKI DA-
NUTY SZAFLARSKIEJ – KRÓTKA RE-
LACJA Z UROCZYSTOŚCI – HIT

9. BLOK MUZYCZNY
10.  ŚWIAT W KTÓRYM ŻYJEMY – „SPRA-

WIEDLIWY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW 
MAŁŻEŃSKICH” – HIT

11. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  GOŚĆ SPECJALNY RADIA – BUR-

MISTRZ ROBERT PERKOWSKI
4. BLOK MUZYCZNY
5.  SŁUCHOWISKO RADIOWE – ZIMOWE 

PISKLĘTA – HIT
6. BLOK MUZYCZNY
7.  WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
8. BLOK MUZYCZNY
9.  ŚWIAT W KTÓRYM ŻYJEMY – PRO-

GNOZA POGODY NA GRUDZIEŃ WE-
DŁUG WOJCIECHA MANNA

10. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  NASZE SPRAWY – KIEDYŚ BYŁO TRO-
CHĘ INACZEJ – ŚWIĄTECZNY FELIE-
TON JAKUBA TACKOWIAKA

4. BLOK MUZYCZNY

5.  JAK ŚWIĘTA SPĘDZAJĄ INNI – MA-
REK WYSOCKI

6. BLOK MUZYCZNY

7.  KOMENTARZ MIESIĄCA – OD MA-
KOWCA DO BYKOWCA – SPOSOBY 
BIESIADOWANIA  W  POLSCE – RE-
PORTAŻ

8. BLOK MUZYCZNY

9.  WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
10. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I I I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3. BLOK MUZYCZNY

4.  EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ 
– ZMIANY W  ZĄBKOWSKIM SAMO-
RZĄDZIE

5. BLOK MUZYCZNY

6.  ŚWIAT W  KTÓRYM ŻYJEMY – BEZ-
DOMNI POLACY NA ULICACH BER-
LINA – FELIETON MAREK WYSOCKI

7. BLOK MUZYCZNY

8.  MOJE SPOTKANIA – ŚLADY NA PIA-
SKU – REPORTAŻ

9. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I X

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3. BLOK MUZYCZNY

4.  EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ 
– ZĄBKI MIASTEM FESTIWALOWYM

5. BLOK MUZYCZNY

6.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – CEJROWSKI 
NIE WYTRZYMAŁ – HIT

7. BLOK MUZYCZNY

8.  KOMENTARZ MIESIĄCA – DWUMIE-
SIĘCZNE BOŻE NARODZENIE

9. BLOK ROZRYWKOWY

A U D Y C J A  X

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  GOŚĆ SPECJALNY – BURMISTRZ ZĄ-

BEK ROBERT PERKOWSKI
4. BLOK MUZYCZNY
5.  WSPOMNIENIA ŚWIĄTECZNE WOJ-

CIECHA SIEMIONA – CZĘŚĆ PIERW-
SZA – HIT

6. BLOK MUZYCZNY
7.  EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – 

RONDO PRZY SZPTALU DREWNICA 
JUŻ OTWARTE. OGRANICZENIA 
W  RUCHU SAMOCHODÓW CIĘŻA-
ROWYCH

8. BLOK MUZYCZNY
9.  WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

10. BLOK MUZYCZNY
11.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – SEKRETY 

SHOWBIZNESU – AGNIESZKA SZULIM
12. BLOK MUZYCZNY
13.  WSPOMNIENIA ŚWIĄTECZNE WOJCIE-

CHA SIEMIONA – CZĘŚĆ DRUGA – HIT
14. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  X I

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  MOJE SPOTKANIA – BYŁABYM KIEP-

SKĄ ŻONĄ – ROZMOWA Z AKTORKĄ 
AGNIESZKĄ WIĘDŁOCHĄ

4. BLOK MUZYCZNY
5.  EXPRESS LOKALNYCH WYDARZEŃ – 

ZĄBKI POKAZAŁY SWOJE INWESTY-
CJE TUNEZYJCZYKOM

6.  BLOK MUZYCZNY
7.  KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZE-

CZYTAĆ – PATRYCJA HURLAK „NA-
WRÓCONA WIEDŹMA” – ROZMOWA 
Z AKTORKĄ, AUTORKĄ BESTSELERU 
OPOWIADAJĄCEGO O  ZNIEWOLE-
NIU PRZEZ CZARNĄ MAGIĘ – HIT

8. BLOK ROZRYWKOWY
9.  ŻYCZENIA OD MIESZKAŃCÓW NA-

SZEGO MIASTA 
10.  CHCESZ MIESZKAĆ PIĘKNIE? DO-

LCAN ZAPRASZA – MIESZKANIA 
W  SYSTEMIE CONDO. DAGMARA 
DZIKIEWICZ

11. BLOK MUZYCZNY
12.  ŻYCZENIA DLA RADIOSŁUCHACZY 

OD AKTORÓW FILMU „LISTY DO M”

Program radiowy oparty jest na cogodzinnych blokach progra-
mowych (Audycja I, II..., XI), które prezentowane są w sposób ciągły 
(24 h/dobę).

Ponieważ radio jest stosunkowo młodym przedsięwzięciem, na 
razie audycje przygotowane są co miesiąc. Ma to również swoje do-
bre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, aby w ciągu 

miesiąca znaleźć chwilę i  posłuchać tego, co ich najbardziej inte-
resuje.

Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego ra-
dia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę 
www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.

Poniżej przedstawiamy aktualny program.
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Mikołajki na sportowo
Stowarzyszenie Kibiców Dolcanu Ząbki 

„Duma Warszawskiego Przedmieścia”, 
3 grudnia 2014, w  sali gimnastycznej Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, zor-
ganizowało spotkanie mikołajkowe dla 
podopiecznych świetlic środowiskowych 
(„Harcówki” i  „Schowka”). Prawie 60-tka 
dzieci spędziła 3 godziny na wspólnych 
grach, zabawach i  zawodach sportowych 
zorganizowanych przez kibiców Dolcanu. 
Uczestnicy mieli okazję poznać również 
piłkarzy naszego klubu, a nawet strzelić im 

bramki. Chętnie brali udział w  zawodach 
i konkursach, za które otrzymywali nagrody. 
Organizatorzy przygotowali dla dzieci słodki 
poczęstunek w  postaci własnych wypie-
ków, słodyczy i  napojów. Spotkanie prze-
biegało w  miłej i  wesołej atmosferze. Na 
koniec każde dziecko otrzymało dyplom za 
uczestnictwo w spotkaniu oraz prezent. Pił-
karze Dolcanu przekazali świetlicom ze-
staw piłek.

Podopieczni i wychowawcy „Harcówki” 
i  „Schowka” składają gorące podziękowa-
nia dla Stowarzyszenia Kibiców Dolcanu 
za wspaniałą inicjatywę i udaną imprezę z na-
dzieją na dalszą współpracę.

Miło nam Państwa poinformować, że w sobotę 29 listo-
pada br. zawodniczki klubu Omega Sports i Akademii 

Filipińskich Sztuk Walki wróciły z zawodów FMA z dwoma 
medalami. Impreza organizowana była w Centrum Kultu-
ry w Tłuszczu przez Stowarzyszenie KOBRA.

W kategorii open pań zawodniczki z Ząbek zajęły dwa pierwsze 
miejsca: Agnieszka Hermaniuk – I miejsce, zdobywając złoty medal 
a Dominika Dobrowolska – II miejsce, zdobywając srebrny medal. 
W zawodach uczestniczyło ponad 90 osób.

Warto podkreślić, że ząbkowskie zawodniczki rozpoczęły swoją 
działalność sportową na kursie samoobrony pań w Ząbkach, współ-
organizowanym przez miasto Ząbki. Obecnie w Ząbkach jest realizo-
wana VI edycja kursu. Do tej pory kurs samoobrony pań w Ząbkach 
ukończyło około 500 pań.

Zawodniczkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Iwona Potęga

Mieszkanka Ząbek sięgnęła po złoto!
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Konkurs dla organizacji pozarządowych  
– pięć zakresów

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

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

(wysokość środków jest prognozowana)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Szukamy przedmiotów na licytację WOŚP  
w Ząbkach!

Szlachetni Mieszkańcy Ząbek,

Sztab WOŚP w Ząbkach poszukuje wartościowych przedmiotów na licytację, która odbędzie się 
podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11 stycznia 2015 r. w Publicznym 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Batorego 37 w Ząbkach.

Za przeznaczenie na ten cel wartościowych przedmiotów ich poprzedni właściciele otrzymają po-
dziękowania ze sceny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny (531-836-663) 
lub e-mailowy sztab.zabki@outlook.com.

Pozdrawiamy i czekamy na odzew Naszych Mieszkańców i Przyjaciół Naszego Miasta!

Sztab WOŚP Ząbki
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego 

nieograniczonego na wydzierżawienie lokalu 
użytkowego o pow. 284,44 m2, 

znajdującego się w Ząbkach, 
przy ul. Westerplatte 1/11, 

składający się z pomieszczeń użytkowych kuchni 
w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 

w Ząbkach.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Referacie Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy 
ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 51-09-744/748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Konkurs dla organizacji pozarządowych 
– trenerzy piłki nożnej

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

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

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

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

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

Szczegóły na stronie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konkurs dla organizacji pozarządowych 
– świetlica edukacyjno-terapeutyczna

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

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

Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce. (31 000,00)

W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej, mającej na 
celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce – 31 000,00 zł.

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest prognozo-
wana, a ostateczny limit wydatków zostanie określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2015 rok.

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

B u r m i s t r z  M i a s t a  Z ą b k i

informuje,

iż dnia 20.11.2014 r. zostało wywieszone do publicznej wia-
domości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży – Zarządzenie nr 0050.101.2014 Bur-
mistrza Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2014 r. Pełna treść 
Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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