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WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI

 

ponad 50 nieruchomości w Ząbkach

firma z Ząbek
pełna przejrzystość finansów

tel: 783-298-248
eadministrator.pl

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł
tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

Dokończenie na str. 8

Dokończenie na str. 6

Ząbki, ul. Skorupki 41 lok. 1
tel. 793 794 530

www.kacikurody-zabki.pl

• Makijaż permanentny • Mezoterapia 
• Depilacja • Pielęgnacja dłoni i stóp

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA 
OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA PAR
PIERWSZA WIZYTA 50% TANIEJ

Pomoc w depresji, nerwicy, lęku, 
niskiej samoocenie, poczuciu pustki 

i osamotnienia, problemach w relacjach
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego 

życia zapisz się na spotkanie
Ząbki, ul. Narutowicza 4
tel. 530 146 353

www.annaszablowska-psychoterapia.pl

Ponad 36 mln zł dofinansowania 
na kanalizację deszczową w Ząbkach

Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej rozstrzygnął konkurs 
na dofinansowanie projektów w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020, osi priorytetowej II – ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu; działanie 2. typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi 
na terenach miejskich.

Ząbkowski projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta 
Ząbki”został pozytywnie oceniony i tym samym 
zatwierdzony do dofinansowania w kwocie 
w wysokości do 36 580 030,18 zł. kwota całko-
wita tego przedsięwzięcia (z uwzględnieniem 
kosztów własnych) wynosi 43 035 329,63 zł.

Zanim fizycznie pieniądze trafią do Ząbek, 
potrzeba jeszcze dużo formalności, m.in. przy-
gotowanie umowy o dofinansowanie. wcze-
śniej niezbędna też jest zgoda Rady miasta. 
Sprawą radni zajmą się już na najbliższej sesji, 
31 lipa.

Inwestycje drogowe 
w pełni

drogowcy nie zwalniają tempa. Z tygodnia na 
tydzień zmieniają wygląd kolejne ząbkowskie drogi. 
Najbardziej zaawansowane są prace na ul. Nowej, 
gdzie wykonano już odwodnienie a także kompletną 
podbudowę drogi. w ramach tego zadania w okolicach 
skrzyżowania ul. Nowej i batorego powstał także duży 
zbiornik retencyjny, który zdecydowanie poprawi wa-
runki gospodarowania wodami opadowymi.

zbiornik retencyjny przy ulicy Nowej

ulica Nowa
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Zaproszenie 
na potańcówki 
dla seniorów 
w Ząbkach

Stowarzyszenie emerytów, Rencistów i Inwalidów „tango” w Ząbkach, 
zaprasza na potańcówki przy muzyce na żywo!

Spotkania w każdą niedzielę na ul. torfowej 28 w Ząbkach, 
o godz. 16.00.

Powiedzcie o potańcówkach swoim babciom i dziadkom! 

bliższe informacje 
u prezes anny Uścińskiej,

tel. 506-750-831

Nowe wnioski o 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski 
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho-

wawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są 
przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wycho-
wawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z do-
kumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za 
miesiąc październik następuje do dnia 31 października tego roku.

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami 
od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia 
przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 
dnia 30 listopada tego roku.

wnioski składane po tym terminie skutkować będą przyzna-
niem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia 
wniosku.

okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowaw-
czego: Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane, 
z uwzględnieniem sytuacji każdego wnioskodawcy indywidualnie, na 
okres: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie OPS przy ul. Wojska 
Polskiego 1. Mając na uwadze dobro Mieszkańców wydłużone 
zostaną w sierpniu 2017 godziny przyjęć wniosków.

poniedziałek – 8-18; 
wtorek – 8-18; 
środa – 8-18; 
czwartek – 8-16; 
piątek – 7-15

Artur Kołodziejczyk – OPS Ząbki

Program Stypendialny 
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
dla studentów wystartuje 
już po raz czwarty w Ząbkach!

Z radością informujemy, że na-
sze stowarzyszenie otrzymało 

dofinansowanie na uruchomienie 
kolejnej edycji lokalnego programu 
stypendialnego dla zdolnej ząbkow-
skiej młodzieży w roku akademickim 2017/2018. 

akademia Rozwoju Filantropii po raz dwunasty ogłosiła konkurs dla 
organizacji pozarządowych na uruchomienie programów stypendial-
nych. komisja konkursowa wybrała 10 organizacji z całej Polski, których 
wnioski były najlepsze pod względem merytorycznym. w gronie lau-
reatów, już po raz czwarty z rzędu, znalazło się nasze  stowarzyszenie.

w ramach IV edycji Lokalnego Programu Stypendialnego towarzy-
stwa Przyjaciół Ząbek – agrafka agory” trzech ząbkowskich studentów 
będzie otrzymywało miesięczne stypendium w wysokości 380,00zł 
wypłacane przez okres 9 miesięcy (od października 2017 r. do czerwca 
2018 r.), Ponadto stypendyści będą mieli możliwość uczestniczenia 
w szkoleniach i warsztatach a także realizacji zgłoszonego przez siebie 
projektu społecznego.

Jeśli jesteś zdolnym studentem z Ząbek pomyśl jak twoje studia 
i zdobyta wiedza podczas nich może przyczynić się do rozwoju lokal-
nej społeczności i zgłoś się do nas ze swoim pomysłem! Rekrutację 
rozpoczynamy pod koniec wakacji!

Zachęcamy także firmy, które chciałby wesprzeć program stypen-
dialny do kontaktu: tpz@tpz.org.pl

więcej informacji już wkrótce!
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

CO SŁYCHAĆ? 
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl

WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

Odszedł Marek Wysocki Marek Wysocki – aktor, reżyser, 
kompozytor, wieloletni współ-

pracownik miasta Ząbki, którego 
nasze miasto zapamięta jako twór-
cę i dyrektora artystycznego Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki 
Musicalowej im. George’a Gershwi-
na o statuetkę Funny Face, organi-
zowanego w Ząbkach, założyciela 
radia „Ząbki” oraz autora pokaźnej 
ząbkowskiej audioteki, a także kon-
feransjera na wielu ząbkowskich wy-
darzeniach kulturalnych.

był aktorem teatru Narodowego, asysten-
tem adama Hanuszkiewicza, aktorem teatru 
Syrena, współautorem muzyki do programu 
dla dzieci tik-tak, laureatem Złotego ekranu 
i nagrody filmowej im. Zbigniewa Cybul-
skiego, odtwórcą roli Pana Samochodzika 
w ekranizacji powieści Zbigniewa Nienac-
kiego „Pan samochodzik i praskie tajemni-
ce”, nominowany do amerykańskiej nagrody 
world Championship za najlepsze widowisko 
telewizyjne w tunezji w 1997 roku, laureat 
nagrody ministra kultury tunezji.

był prezesem Polskich Festiwali Sa, zało-
życielem i wieloletnim dziekanem wydziału 
aktorskiego w wyższej Szkole komunikowa-
nia i mediów Społecznych im. Jerzego Gie-
droycia w warszawie, dyrektorem artystycz-
nym teatru equus w Zielonce, dyrektorem 
Instytutu Sztuki aktorskiej w mistrzowskiej 
Szkole technik aktorskich wyższej Szkoły 
współpracy międzynarodowej i Regionalnej, 
reżyserem spektaklu w pionierskim gatunku 
„recidrama„ - mam na imię Psyche”, z wiodącą 
rolą anny marii Grabińskiej.

artysta odznaczony przez ministra kultu-
ry kazimierza dejmka medalem „Za zasługi 
dla kultury polskiej” oraz dwukrotnie uho-
norowany Srebrnym asem Sukcesu przez 
kapitułę akademii Polskiego Sukcesu pod 
przewodnictwem prof. Henryka Skarżyń-
skiego. był także twórcą ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki międzywojennej orchidea 
w wołominie. w latach 70. XX wieku był II pilo-
tem w PLL Lot, latał na samolotach aN-24 b.

Zostawił po sobie Żonę, dzieci, Rodzinę 
i Grono Przyjaciół.

Urząd Miasta Ząbki
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XLIV sesja Rady Miasta Ząbki

29 czerwca odbyła się 44. sesja Rady Miasta, podczas której podjęto 
następujące uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2017 r.
– w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do organów Powiatu wołomiń-

skiego o większą aktywność inwestycyjną na terenie miasta Ząbki
– zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowa-

dzonych przez miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w roku szkolnym 2017/2018

– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w pu-
blicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki

– w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe
– zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu (x2)
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (x2)
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy miastem Ząbki 

a miastem stołecznym warszawa, dotyczącej projektu pn. „wirtualny warszawski ob-
szar Funkcjonalny (Virtual woF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych 
warszawskiego obszaru Funkcjonalnego

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy miastem Ząbki 
a miastem stołecznym warszawa, dotyczącej projektu pn. „Promocja gospodarcza 
warszawskiego obszaru Funkcjonalnego (woF expo)” w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji terytorialnych warszawskiego obszaru Funkcjonalnego

– w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego miejskiej biblioteki 
Publicznej w Ząbkach za rok 2016

– w sprawie dokonania zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ząbki na lata 
2017-2024

– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na rok 2017
– w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Pu-

blicznego Zakładu opieki Zdrowotnej miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za 
rok 2016

– w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego miejskiego ośrodka 
kultury w Ząbkach za rok 2016

– w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta Ząbki za rok 2016
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu miasta Ząbki za rok 2016

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzę-
du Miasta (www.zabki,pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrza miasta ząBki 
ogłasza drugi przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 o pow. 3 351 m2, 
położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

Przetarg odbędzie się dnia 15.09.2017 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000 zł + obowiązujący podatek Vat.

wadium: 100 000 zł.

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 września 2017 r. na konto urzędu: 
   Bank Handlowy 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczonym do 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowo znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Lokalizacja nieruchomości: po-
łudniowa część miasta Ząbki, ok 10 km od centrum warszawy. Komunikacja: koleje mazowieckie, komunikacja autobusowa (Ztm warszawa), 
komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ (w  zakładce Przetargi) oraz w  siedzibie Urzędu miasta 
Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, tel. (22)  109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki – Robert Perkowski

Codziennie 
głosujcie

na 
Miasto Ząbki
w konkursie 

NIVEA 
Podwórko 
Talentów!

Ząbkowskie wygrane podwórko będzie 
zlokalizowane tuż przy mCS, obok basenu 

miejskiego. Pamiętajmy, że o podwórko 
walczymy z innymi miastami.

to od nas  i od naszej codziennej aktywno-
ści w głosowaniu zależy czy ten obiekt w  

powstanie w Ząbkach.

Głosowanie trwa od 10 czerwca do 31 
lipca 2017 r.

Głosujcie, udostępniajcie, zachęcajcie do 
głosowania.

Zapraszajcie znajomych do udziału w tym 
wydarzeniu

https://podworko.nivea.pl/ranking…
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„Jedynka” 
prawie 
gotowa

ku końcowi zmierza rozbudowa budyn-
ku Szkoły Podstawowej Nr 1. obecnie na 
zewnątrz trwają ostatnie prace przy elewacji 
oraz prowadzone są roboty brukarskie. we-
wnątrz na ukończeniu są roboty glazurnicze. 
Pozostaje tylko pomalować ściany, wyposa-
żyć sale w meble szkolne…i gotowe, nowy 
rok szkolny można zacząć wraz z nowym 
„skrzydłem” szkoły. 

Organizacja ruchu 
w rejonie Warszawskiej

Urząd miasta przygotowuje niezbędną dokumentację do wprowadzenia stałej organizacji 
ruchu w rejonie ul. warszawskiej. Chodzi głównie o wszystkie wąskie uliczki prostopadłe do ul. 
warszawskiej, które staną się jednokierunkowe. opracowywane są dwa warianty. Ich główna 
różnica polega na tym, w którym kierunku będzie odbywał się ruch na tych wąskich uliczkach: 
czy w stronę ul. warszawskiej, czy też przeciwną. 

red.

B u r m i s t r z 
m i a s ta  z ą B k i

informuje,

iż dnia 25 lipca 2017r. zostało wywieszo-
ne do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki 
przy ul. wojska Polskiego 10, zarządzenie 
w sprawie podania do publicznej wiado-
mości wykazu nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia i najmu – 
Zarządzenie nr 0050.96.2017 burmistrza 
miasta Ząbki z dnia 25 lipca 2017r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także do-
stępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Wariant 1 Wariant 2
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Lionfitness rozpoczyna kolejną edycję wspierania lokalnych spo-
łeczności w propagowaniu zdrowego trybu życia. W ramach pro-

gramu „Ruszaj się z Lionfitness”, eksperci – wykwalifikowani dietetycy 
i trenerzy, opracowują diety dopasowane do indywidualnych potrzeb 
oraz plany treningowe – uwzględniając możliwości danej osoby.

Lionfitness.pl – kim jesteśmy?
Lionfitness.pl to nowoczesna platforma on-line oferująca wsparcie 

dietetyczne oraz treningowe dla osób, które chcą żyć zdrowo i aktyw-
nie. Z naszych usług skorzystało już ponad 100 000 osób!

Jak dołączyć do projektu?
aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z eksper-

tem Lionfitness i zgłosić chęć przystąpienia do programu. wszyscy 
mieszkańcy Ząbek chcący wprowadzić istotne zmiany w swoim trybie 
życia otrzymają wsparcie naszych ekspertów oraz bezpłatny dostęp do 
diety i treningu on-line z trenerem na żywo na okres 4 lub 12 tygodni. 
Szczegóły naszych programów dietetyczno-treningowych dostępne 
są na stronie www.lionfitness.pl.

Napisz do nas!
Zgłoś się po swój bezpłatny pakiet dietetyczno-treningowy. wyślij 

maila na adres: ekspertdieta@lionfitness.pl w treści koniecznie napisz 
w jakiej miejscowości obecnie zamieszkujesz. Gorąco zachęcamy do 
udziału w programie.

CM Leczymed w KDR
Centrum Medyczne LeczyMed przystąpi-

ło do ogólnopolskiego projektu „Karta 
Dużej Rodziny” prowadzonego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej.

dzięki temu w placówkach w Ząbkach na ul. 
krasickiego 14 oraz ul. miłej 23 (stomatologia) 
posiadacze karty, po ich okazaniu w rejestracji, 
będą mieli 5% zniżkę na wizytę prywatną. karta 
dużej Rodziny pozwoli też na ułatwiony dostęp 
do lekarzy specjalistów w ramach wizyt prywat-
nych poprzez rejestrację za pomocą infolinii 
Leczymed: 801-009-408 – przy rejestracji na-
leży powołać się na członkostwo w Programie. 
w Ząbkach Cm Leczymed jest pierwszą firmą 
medyczną, która honoruje kartę dużej Rodziny.

karta dużej Rodziny przysługuje niezależnie 
od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co 
najmniej trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia,
– w wieku do ukończenia 25 roku życia, 

w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole 
lub w szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych, w przypad-
ku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

aby otrzymać kartę dużej Rodziny należy 
złożyć wniosek w gminie – urzędzie miasta, 
urzędzie gminy lub ośrodku –pomocy spo-
łecznej – odpowiadającej miejscu zamieszka-
nia. wykaz instytucji przyjmujących wnioski 
o przyznanie karty dużej Rodziny znajduje się 
na stronie projektu.

Jak zatem należy wykonać dwa kroki dla 
zdrowia rodziny:

1.  Złożyć wniosek i otrzymać kdR na każdego 
członka rodziny

2.  korzystać ze zniżek w naszej przychodni
Przypomnijmy, że w przychodni Cm Leczy-

med obowiązują także zniżki na kartę Programu 
Jestem z Ząbek (popularna „Żniżka na dowód”), 
którą bezpłatnie można otrzymać w gminie. 
Uczestniczymy również w zniżce 5% na wizyty 
do lekarzy z kartą Powiatową Rodziny. Przy-
chodnia obsługuje również pacjentów PZU 
Zdrowie i innych firm ubezpieczeniowych – 
o szczegóły zapytaj się na recepcji lub zadzwoń. 
Rabaty, zniżki nie łączą się.

 

Ruszaj się z Lionfitness

Szanowni Państwo,
Enel-Med  ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu 
płuc  z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. badanie jest organizowane 
przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w warszawie, w ramach „Narodowego Programu Zwalcza-
nia Chorób Nowotworowych”. Jego celem jest wczesne wykrycie  niepokojących zmian w płu-
cach, oraz dalszą diagnostykę i skuteczne leczenie. Jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne, 
zajmujące zaledwie 5 minut i  CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!
Kto może skorzystać z bezpłatnej diagnostyki?

1. osoby zamieszkujące w powiatach: białobrzeskim, ciechanowskim, garwolińskim, makow-
skim, pułtuskim, węgrowskim, wołomińskim i mieście Siedlcach,

2. w wieku: 50-70 lat
3. Palące papierosy min 1 paczkę dziennie przez co najmniej 20 lat lub wymiennie innych 

produktów tytoniowych.
Jak wziąć udział w programie?

1. Poproś lekarza dowolnej specjalizacji o skierowanie na badanie (wzór w załączniku) i ustal 
termin badania pod nr tel. 22 431 35 53 (w godz. 8.00-16.00).

2. Jeśli nie posiadasz skierowania skontaktuj się bezpośrednio z eNeL-med. pod nr tel. 
22 431 35 53 (w godz. 8.00-16.00) i umów na badanie. 

Gdzie można wykonać badanie?
1. oddział diagnostyczny enel-med ZaCISZe, ul. Gilarska 86c 
 – czynne w godzinach 8.00- 22.00,
2. oddział diagnostyczny enel-med CeNtRUm, ul. Solidarności 128
  – czynne w godzinach 8.00-22.00.

Co dzieje się dalej z wykonanym badaniem?
1. badanie zostaje zapisane na płycie Cd/dVd i wysłane do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 

w warszawie.
2. w przypadku wykrycia podejrzanych zmian z pacjentem kontaktuje się bezpośrednio 

Instytut Gruźlicy w celu ustalenia planu leczenia.
badania wykonywane są do 18.12.2017 lub do wykorzystania limitów badań. Po tym terminie 
istnieje możliwość wykonania badania odpłatnie.

P R o G R a m 
„WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PŁUCA”

– bezpłatne badanie płuc
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Szkolenia 
dla nauczycieli 
w „Skrzacie”

Z czym kojarzy się przedszkole, co to za miejsce i jaką ma funkcję? Niewąt-
pliwie każdy odpowiedziałby, że jest to miejsce dla dzieci, gdzie szkraby 

uczą się i bawią. Tymczasem nauczyciele z Przedszkola nr 3 „SKRZAT” w swo-
ich staraniach o edukację i rozwój swoich małych podopiecznych, nie zapo-
minają o doskonaleniu swoich umiejętności. Przecież możemy nauczyć dzie-
ci tylko tego, co sami umiemy. Nauczyciele z Publicznego Przedszkola nr 3 
„SKRZAT” postanowili pomóc sobie wzajemnie w rozwijaniu wiedzy i odkry-
waniu na nowo swojej pasji do zawodu. W przedszkolu cyklicznie odbywają 
się szkolenia i kursy prowadzone przez nauczycieli dla nauczycieli.

Logopedzi - Joanna Samuła i Renata bronisz – prowadzą dla koleżanek szkolenia z „symul-
taniczno-sekwencyjnej nauki czytania”. Jest to metoda sylabowa stworzona przez prof. Jagodę 
Cieszyńską i stanowi element tzw. „metody krakowskiej”. metoda ta opiera się na naturalnych 
skłonnościach człowieka do używania sylab w aktach mowy, dzięki czemu nauka staje się 
intuicyjna. dla pedagogów logopedzi przygotowali warsztaty z higieny i emisji głosu, gdzie 
nauczyciele ćwiczą umiejętności konieczne do ochrony swojego najważniejszego narzędzia 
pracy – głosu. Przy wsparciu psychologa przedszkolnego – karoliny Stanek-kazaneckiej – od-
były się warsztaty z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w ramach których nauczyciele 
uczyli się praktycznego zastosowania gestów makatonu, wprowadzania książki do komunikacji 
alternatywnej, czy też systemu wymiany Picture exchange Communication System (PeCS). 
Szkolenie to w znacznym stopniu wspomogło pracę nauczycielom pracującym na co dzień 
z dziećmi z zaburzeniami komunikacyjnymi. 

dodatkowo odbyły się warsztaty z zakresu tworzenia opinii pedagogicznych na potrzeby 
poradni oraz sądu, a także warsztat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi w przedszkolu 
autorstwa nauczyciela przedszkola p. beaty konopko oraz psychologa przedszkolnego.

Szkolenia odbywają się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu 
oraz cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Nauczyciele bardzo 
chętnie biorą udział w spotkaniach oraz wdrażają innowacyjne metody 
pracy w swoich grupach. 

Joanna Samuła
Karolina Stanek-Kazanecka

B u r m i s t r z 
m i a s ta  z ą B k i

ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko 

i N s P e K t O r 
w referacie Oświaty i Polityki społecznej

wymagania niezbędne i dodatkowe na 
ww. stanowisko znajdują się na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu miasta Ząb-
ki www.bip.zabki.pl  – „oferty pracy”.

B u r m i s t r z 
m i a s ta  z ą B k i

informuje,

iż dnia 12 lipca 2017r. zostało wywieszo-
ne do publicznej wiadomości, na okres 
21 dni, w siedzibie Urzędu miasta Ząbki 
przy ul. wojska Polskiego 10, zarządzenie 
w sprawie podania do publicznej wiado-
mości wykazu nieruchomości przezna-
czonych do wydzierżawienia i najmu – 
Zarządzenie nr 0050.70.2017 burmistrza 
miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2017r.  
Pełna treść Zarządzenia jest także do-
stępna na stronie internetowej: bip.za-
bki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Pracownia Rozwoju
Osobowości

Konsultacje psychologiczne

Jesteśmy grupą specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem.
Poddajemy swoją pracę
stałej superwizji. Swoją ofertę
kierujemy do dorosłych, dzieci
i młodzieży. Zapraszamy na:

ul. Słowackiego 21
05-091 Ząbki,

tel: 784 305 042
www.stowarzyszeniepro.pl 

  

Coaching

Psychoterapię indywidualną

Psychoterapię par, rodzin

 Doradztwo zawodowe
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duże postępy poczyniono na ul. Nowo-
projektowanej, będącej swego rodzaju prze-
dłużeniem ul. Złotej od strony lasu. tam wyko-
nano odwodnienie oraz 
podbudowę. Natomiast 
odwodnienie posiada 
już ul. Złota, a niedłu-
go nastąpią kolejne 
etapy: budowa jezdni 
wraz z chodnikami. Na 
podobnym etapie są 
roboty drogowe na ul. 
Lipowej. Lada moment 
ekipy budowlane wejdą 
na kolejne drogi.

red. 

Dokończenie ze str. 1

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Inwestycje 
drogowe  
w pełni

ulica Lipowa

ulica Złota

ulica Nowoprojektowana



9

www.zabki.pl W y d a r z e n i a CO SŁyCHaĆ



www.zabki.plE d u k a c j a

10

CO SŁYCHAĆ



www.zabki.pl E d u k a c j a

11

CO SŁYCHAĆ

oraz prawidłową 
postawę podczas 
chodzenia.

to niezwykle pogodny i sympatyczny człowiek. odpowiadając na 
liczne pytania uczniów, opowiedział o swoich marzeniach i pasjach. 
trzecioklasiści byli bardzo dociekliwi, Pan andrzej zdradził im, że nie-
długo zostanie pilotem.

Na zakończenie, aktor rozdał autografy oraz pozował do zdjęć. 
Uczniom bardzo podobało się to spotkanie. kto wie, może któreś 
z nich zaraziło się pasją od pana andrzeja młynarczyka i w przyszłości 
zostanie aktorem...

Ewelina Dylak
Małgorzata Witosławska-Filipek

rok szkolny 2016/2017 upłynął w ząbkowskiej 
„dwójce” pod hasłem „Razem dla klimatu”, al-

bowiem przystąpiliśmy do konkursu zorganizowa-
nego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa, dofinansowanego ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Stworzyliśmy projekt pt. „Woda darem ży-
cia”, którego celem było uświadomienie uczniom jak 
ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona 
środowiska, a zwłaszcza zasobów wodnych Ziemi 
i właściwe nimi gospodarowanie. 

Uczniowie i nauczyciele angażowali się w różnorodne 
działania związane z projektem. odbyło się wiele konkursów 
tematycznych, warsztatów oraz wycieczek poszerzających 
wiedzę uczniów w zakresie ekologii. Na terenie szkoły powstał 
ogródek pielęgnowany przez uczniów i nauczycieli. Finał na-
szych działań przedstawia się imponująco, albowiem zajęliśmy 
I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Najciekawszy projekt 
klimatyczny”.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim nauczy-
cielom, którzy w ciągu minionego roku szkolnego inicjowali 
działania związane z realizacją projektu „Razem dla klimatu”, 
w szczególności zaś Paniom Jolancie Gut i Jadwidze wilczewskiej, 
rzetelnie koordynującym pracami i licznymi sprawozdaniami 
związanymi z projektem.

bardzo dziękuję również wszystkim nauczycielom, rodzicom, 
uczniom i przyjaciołom szkoły za oddanie swoich głosów na 
nasz projekt w konkursie „Najciekawszy projekt klimatyczny”.

Irena Małyszczuk – Dyrektor szkoły

Aktor Andrzej Młynarczyk w SP2

Niezwykłym wydarzeniem, jakim mogą poszczycić się nasi uczniowie 
było spotkanie z polskim aktorem Andrzejem Młynarczykiem, któ-

ry 29 maja 2017r. odwiedził naszą szkołę i spotkał się z klasami trzecimi 
(3a,3b,3g i 3h).

Nasz gość, to znany aktor filmowy, serialowy oraz teatralny. tele-
widzowie  mogli go oglądać m.in.  w filmach „ Ile waży koń trojański?”, 
„Lejdis”, „kochaj mnie kochaj!”, „och, karol 2”,  oraz „ostatnia akcja”. Znany 
jest również z wielu polskich seriali, takich jak:  „m jak miłość”, „Na dobre 
i na złe”, „Pierwsza miłość”, „kryminalni” , „Rodzina zastępcza” i „Niania”.

w 2004 roku ukończył akademię teatralną w warszawie i związał 
się z teatrami krakowskimi, gdzie zagrał w komedii aleksandra Fredry 
„Zemsta” w reżyserii krzysztofa Jasińskiego.

Pan andrzej na początku spotkania przywitał serdecznie uczniów, 
opowiedział dlaczego został aktorem.  wspólnie z dziećmi szukał od-
powiedzi na pytanie, jakie umiejętności są  potrzebne, aby wykonywać 
zawód aktora. Razem z trzecioklasistami wykonał serię ćwiczeń uspraw-
niających język, usta oraz głos. Pokazał także, jak należy pożegnać wi-
dzów po zakończonym występie – chętni mogli pod 
okiem specjalisty poćwiczyć technikę kłaniania się 

Wygrana SP2
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kolejne dni były nie mniej pracowite. Straż 
miejska uczuliła dzieci na zagrożenia, jakie 
mogą je spotkać nad wodą, zaś przedstawi-
ciele Policji przeszkolili je z bezpieczeństwa na 
drodze. odbyły się również warsztaty z podróż-
nikami, którzy przygotowali dzieci na waka-
cyjne wyprawy. dmuchamy na zimne! wiedza 
z tych wszystkich obszarów była utrwalana 
i pogłębiana podczas zajęć, gdzie poruszano 
tematy z zakresu ratownictwa medycznego 
i podróżowania koleją. wszystko już wiemy 
i jesteśmy spakowani – w drogę więc!

Marta Makowska
Publiczne Przedszkole nr 2

„Leśny Zakątek”

30 stopni upału, przy udziale chętnych dzieci, 
dokonał symulacji przyjmowania zgłoszenia 
o pożarze w remizie. dzięki temu każde dziec-
ko z Leśnego Zakątka już wie, jakie informacje 
należy podać wzywając straż pożarną.

Jednak nie koniec na tym! Po południu 
na dziedziniec przedszkola wjechał wspania-
ły wóz strażacki wyposażony we wszystko, 
o czym może marzyć strażak z zamiłowania. 
Zadowoliło to nawet wyszukane gusta dzieci, 
które mogły swobodnie zapoznać się z ekwi-
punkiem, z czego zdecydowanie najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się strażacki 
wąż tryskający wodą na wszystkie strony. mali 
piromani mieli również okazję spróbować 
swoich sił w gaszeniu pożaru gaśnicą – kon-
trolowanego oczywiście. dzień pełen wrażeń 
zakończył rodzinny piknik z kiełbaskami. a to 

był dopiero poniedziałek!

Leśny Zakątek w ogniu  przygotowań do wakacji

Wreszcie nadeszły upalne dni. W Leśnym Zakątku nie ma jednak mowy 
o leniuchowaniu! Właśnie zakończyliśmy ak-

cję „bezpieczne wakacje”, która ma przygotować 
dzieci do wyczekiwanego wypoczynku. Wszyscy 
ocierają pot z czoła – również niezwykły strażak, 
który jednego z parnych czerwcowych dni odwie-
dził nasze przedszkole. Kevin Ainston – znana oso-
bowość medialna, prezenter radiowy i telewizyjny, 
był naszym gościem.

Powszechnie wiadomo, nawet dzieciom, 
czym zajmują się strażacy. Z sali padały krótkie 
i celne odpowiedzi: „gasi pożary”, „ratuje ludzi”, 
„ściąga koty z drzew”, „wyciąga ludzi z samo-
chodów”. ogólną wesołość oraz niekłamane 
zainteresowanie wzbudziła opowieść naszego 
gościa o ratowaniu z opresji chomika, którego 
dzielni strażacy (w liczbie pięciu) ocalili przed 
pewną śmiercią w paszczy zmywarki do na-
czyń. wszystkie dzieci okazały słuszne poparcie 
dla przedstawianej sprawy oraz podziw dla 
bohaterstwa wybawców zwierzątka.

Nieulękły strażak przedstawił nam się 
w pełnym umundurowaniu. Pożądanie, 
zwłaszcza wśród chłopców, wzbudził kask 
strażacki. widać chłopcy mieli nosa, ponie-
waż kask okazał się złoty! tak ubrany, nasz 
gość, z wielkim poświęceniem zważywszy na 

Dziękujemy wszystkim 
naszym gościom oraz 
przedstawicielom służb: 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ząbkach, Ko-
mendzie Policji w Ząb-
kach,  Straży Miejskiej 
w Ząbkach, Agencji 
Ochrony Mienia Grupie 
DSF oraz panu Marcino-
wi Kubickiemu – ratow-
nikowi medycznemu, za 
ten pouczający tydzień.
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Bracia Sobierajscy najlepsi w Europie!
W odbywających się na początku lipca w Holandii 

Mistrzostwach Europy w biegach z przeszkodami 
wystartowało trzech braci z Ząbek: piętnastoletni Bolek, 
dziewiętnastoletni Marian i dwudziestosiedmioletni Woj-
ciech. Po wspaniałej walce z wyższymi o głowę rywalami, 
złoty medal i tytuł Mistrza Europy w kategorii wiekowej 
13-17 lat zdobył Bolek.  Chwilę później, wyprzedzając ry-
wali dosłownie na ostatnich metrach, brązowy krążek dla 
Polski wywalczył Maniek, zajmując trzecie miejsce w ka-
tegorii 18-24. Najstarszy z braci, Wojtek, dobiegł do mety 

na najgorszym dla sportowca, czwartym miejscu. Do me-
dalu zabrakło mu tylko pięciu sekund!

bracia Sobierajscy na co dzień trenują w swoim domu w Ząbkach, 
gdzie na strychu własnoręcznie zbudowali siłownie i tor przeszkód. Na-
leżą oni do klubu oCRa Poland, który w całości pokrył koszty związane 
z wyjazdem do Holandii. Zajmując tak wysokie miejsca na ostatnich 
zawodach, zdobyli kwalifikacje na mistrzostwa Świata w kanadzie. 
14 października będą walczyć o kolejne medale dla Polski!

Będzie się działo...

Pod koniec czerwca Mazowiecki Związek Piłki Noż-
nej podjął kilka ważnych rozstrzygnięć w zakresie 

funkcjonowania rozgrywek w okręgu mazowieckim. 
Prawdopodobnie najważniejszą z nich jest decyzja 
dotycząca reformy rozgrywek IV ligi. Od następne-
go sezonu tj. 2018/19, powstanie jedna grupa IV ligi. 
We wspomnianym sezonie grupa liczyć będzie 20 drużyn. Nie do końca wia-
domo, czy tak liczna będzie tylko w jednym sezonie, a następnie liczba drużyn 
zostanie zredukowana, np. do 16 bądź 18 zespołów, czy też proponowana licz-
ba przez dłuższy czas nie ulegnie zmianie. Zwracano ponoć uwagę na dalekie 
podróże, jakie czekać będą IV-ligowców (np. z Szydłowca czy też Radomia do 
Ostrołęki bądź Płocka), decydujący jednak okazał się argument, by odejść od 
konieczności rozgrywania barażu o awans do III ligi. Niestety nie zostało poda-
ne do publicznej wiadomości, czy brany pod uwagę był także wpływ tej decyzji 
na kondycję finansową klubów uczestniczących w rozgrywkach? 

ków z pewnością ona nie będzie. dodatko-
wą innowacją będzie możliwość dokonania 
w trakcie meczu aż… siedmiu zmian. ocza-
mi wyobraźni już widzę, końcówki spotkań 
w których trenerzy broniąc korzystnego wy-
niku dokonują siedmiu zmian taktycznych. 
będzie się działo.

Na koniec wspomnę o ostatecznym 
kształcie grupy północnej IV ligi w nowym 
sezonie. do dwunastu drużyn, które po po-
przednim, także szalenie burzliwym sezonie 
(przypomnę, że nastąpiła redukcja obu grup 
z 20 do 16 zespołów) zachowały status czwar-
toligowca, tj: błękitni Raciąż, bug wyszków, 
bzura Chodaków, dolcan Ząbki, kS Łomianki, 
mazovia mińsk mazowiecki, mkS Ciechanów, 
mkS Przasnysz, mławianka mława, ożaro-
wianka ożarów mazowiecki, Pogoń II Siedlce 
i wisła II Płock, dołączyły spadkowicz z III ligi: 
Huragan wołomin oraz trzech beniaminków: 
drukarz warszawa (zwycięzca Lo warszawa I), 
korona ostrołęka (Lo ostrołęka-Ciechanów) 
i mazur Gostynin (Lo Płock). Pogoń Grodzisk 
mazowiecki, która w poprzednim sezonie 
zdominowała rozgrywki naszej grupy, po 
przegranych barażach o awans do III ligi z Vic-
torią Sulejówek… została dołączona do grupy 
południowej. Napisałem wcześniej, że będzie 
się działo? okazuje się, że niekoniecznie, bo 
już się dzieje!

w pierwszej kolejce nowego sezonu 
w niedzielę 13 sierpnia, dolcan Ząbki podej-
mie na swoim boisku drużynę mkS Ciecha-
nów. konkretna godzina rozegrania meczu 
zostanie podania w następnym numerze 
„CS?”

Krzysztof Krajewski

Patrząc na tę decyzję z perspektywy ząb-
kowskiego kibica jest ona do końca nieko-
rzystna. Sprawia, że ponad połowa drużyn, 
które w tym sezonie rozpoczną grę w stawce 
IV-ligowców, będzie musiała wiosną przy-
szłego roku z tym poziomem rozgrywek się 
pożegnać. w skrajnie pesymistycznym sce-
nariuszu, doliczając ewentualnych spadko-
wiczów z III ligi oraz przy założeniu, że każdy 
ze zwycięzców sześciu Lig okręgowych nadal 
będzie bezpośrednio awansował do IV ligi, 
oznacza to ni mniej ni więcej, że spaść mogą 
nawet zespoły, które zajmą na koniec sezonu 
szóste miejsca w obu grupach. Jeśli z trzeciej 
ligi nie spadnie żadna drużyna z naszego 
regionu, wówczas utrzymają się drużyny do 
siódmego miejsca włącznie, a ósme zagrają 

baraż o utrzymanie. w kolejnych sezonach, 
przy pozostawieniu sytuacji, w której za każ-
dym razem awansuje sześciu zwycięzców 
Lo, liczba spadkowiczów również może być 
(w pesymistycznym wariancie) równa niemal 
połowie IV-ligowej stawki. Nie można jednak 
wykluczyć, że kolejną decyzją mZPN-u bę-
dzie… konieczność rozgrywania spotkań ba-
rażowych przez zwycięzców lig okręgowych.

kontrowersje budzą także kolejne de-
cyzje, podjęte na tym samym posiedzeniu 
mZPN-u. od najbliższego sezonu zlikwido-
wana zostanie konieczność wystawiania 
w składzie drużyny seniorskiej, zawodnika 
w wieku młodzieżowym. Nie została przed-
stawiona żadna argumentacja tego rodzaju 
kroku, ale korzystna dla młodych zawodni-
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miała 14 lat i dwa dni. UkS Ząbkovia Ząbki 
w tym sezonie nie przegrała żadnego meczu 
grając na własnym boisku.

Nasze Juniorki młodsze zakończyły rundę 
wiosenną na II miejscu w tabeli - i należą im 
się za to ogromne podziękowania, ponieważ 
wszystkie nasze zawodniczki były minimum 
dwa lata młodsze od przeciwniczek.

młodziczki odniosły w tym sezonie naj-
większe sukcesy: 2 maja wygrały na Stadio-
nie Narodowym Finał ogólnopolski turnieju 
Z Podwórka na Stadion o Puchar tymbarku 
(mistrzostwa Polski U-12), a 4 czerwca w Łodzi 
zostały mistrzyniami Polski U-13. do sukce-
sów w skali ogólnopolskiej dziewczęta doło-
żyły sukces lokalny i wywalczyły mistrzostwo 
mazowsza wygrywając ekstraligę młodziczek.

orliczki wygrały jesienią (w rywalizacji 
z chłopcami) swoją grupę w lidze i awanso-
wały do wyższej ligi rozgrywkowej.

dwie nasze zawodniczki w tym sezonie 
miały szansę wystąpić z orzełkiem na piersi 
(dostały powołania do reprezentacji Polski). 
dziewięć naszych zawodniczek otrzymywało 
regularnie powołania do kadry mazowsza 
U-13, a trzy powoływane były do kadry ma-
zowsza U-16.

aż siedem (rekord w skali kraju) naszych 
zawodniczek otrzymało powołania na Letnią 
akademię młodych orlic organizowaną przez 
PZPN.

Ciężka całoroczna praca naszych wszyst-
kich pięciu trenerów przyniosła efekty!!!

bardzo dziękujemy wszystkim zawodnicz-
kom, trenerom oraz rodzicom - bez wsparcia 
których nie byłoby tych sukcesów. tegorocz-
ne sukcesy pozwalają nam z optymizmem 
patrzeć w przyszłość - w przyszłym sezonie 
z całą pewnością będziemy się liczyć na pił-
karskich arenach.

Poszukujemy sponsorów, którzy chcieliby 
wspomóc rozwój naszego klubu - gwaran-
tujemy reklamę na boiskach całego kraju: 
z przyjemnością reklamować będziemy nie 
tylko miasto Ząbki i Powiat wołomiński ale 
wszystkich, którzy zechcą nas wesprzeć.

kontakt do klubu: zabkovia@onet.pl, 534 
704 230 i 500 407 534

Podsumowanie sezonu uKs ząbKovia ząbKi

To był 
znakomity sezon 

sezon 2016/2017 (bardzo udany) zakończony – 
przyszedł czas na jego podsumowanie.

Nasza drużyna seniorska (II Liga 
kobiet) zakończyła sezon na podium: 
zajęliśmy III miejsce w tabeli (w rundzie 
wiosennej byliśmy drugą drużyną w Li-
dze). Nasze zawodniczki strzeliły 80 
bramek, tracąc przy tym 37. małgorza-
ta Lesińska została królową strzelczyń 
naszej ligi (z 25 bramkami na koncie). 
Średnia wieku naszej drużyny to 17 lat, 
a najmłodsza debiutantka w II Lidze 
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Wspólna wycieczka wędkarska 

Kolejna wycieczka wędkarska organizowana przez Koło PZW nr 61 
Ząbki za nami. Do ośrodka Wypoczynkowego „Danusia” nad Je-

ziorem Lidzbarskim pojechało w sumie 116 osób.

Pogoda jak na zamówienie, było ciepło, 
świeciło słońce, wiał lekki wiaterek a na niebie 
od czasu do czasu pojawiały się chmurki. Po 
piątkowej kolacji odbyła się odprawa przed 
zawodami. organizatorzy przywitali zebranych 
a sędzia przedstawił zasady rywalizacji. Za-
wodnicy-seniorzy mieli się zmierzyć w dwóch 
kategoriach: najdłuższa ryba drapieżna i naj-
cięższa ryba spokojnego żeru. Zawody miały 
się rozpocząć od świtu, dnia następnego.

Po rozlosowaniu łódek, zawodnicy roze-
szli się do domków.

Następnego dnia, już po godzinie 4:00 
rano można było spotkać pierwszych, którzy 
ruszyli nad wodę, jak bowiem wiadomo ryba 
najlepiej bierze o świcie. Po śniadaniu na 
pomoście zebrali się juniorzy, którzy rywali-
zowali w kategorii spławikowej.

Rywalizacja wśród juniorów była bardzo 
imponująca, łowili ukleje i płocie.

Po dwóch godzinach wędkowania najlep-
szymi wśród najmłodszych byli:

1. matylda wnorowska
2. michał wójcik
3. kasia Rykała

Przez cały dzień na terenie ośrodka i po 
pomoście przewinęło się dziesiątki wędkarzy. 
Jedni spływali inni wypływali, większość wra-
cała bez zadowalających wyników. Ryba brała 

bardzo chimerycznie. wieczorem, po ostatnim 
ważeniu, okazało się że zwycięzcami zostali:

– w kat. ryba drapieżna: andrzej Szew-
czak, który złowił szczupaka o dł. 58 cm

– w kat. ryba spokojnego żeru: artur 
Horszczaruk, z 860-gramowym linem

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Zawody zawodami, ale przecież nie samy-

mi zawodami wędkarz żyje. Po wręczeniu na-
gród przez burmistrza miasta Ząbki Roberta 
Perkowskiego, organizatorzy przewidzieli za-
bawę przy ognisku. Przy pieczeniu kiełbasek 
wszyscy dzielili się swoimi spostrzeżeniami 
z dzisiejszego dnia. atmosfera, która pano-
wała na terenie ośrodka urzekała.

w tym miejscu trzeba nadmienić, że ośro-
dek wypoczynkowy „danusia” jest idealnym 
miejscem do spędzania czasu z dziećmi, dzię-
ki dobremu wyposażeniu, gdyż jest: tram-
polina, sala zabaw z piłkami, samochodziki, 
plaża z czystym piaskiem i duży bezpieczny 
pomost. to wszystko zapewnia, że dzieci 

mogą się wyszaleć bez obawy o kontuzję, 
oczywiście pod opieką starszych.

Niedziela przywitała wszystkich pięknym, 
bezchmurnym niebem i na jeziorze znów 
pojawili się wędkarze, którzy chcieli wyko-
rzystać każdą chwile, by jeszcze połowić. Po 
obiedzie trzeba było się pakować i pożegnać 
z Jeziorem Lidzbarskim.

Pomimo nie najlepszych wyników w węd-
kowaniu wycieczka ta zapadnie w pamięci 
uczestników, jako dwa dni spędzone na miłej 
rywalizacji, odpoczynku i zabawie.

organizatorzy pragną serdecznie podzię-
kować Urzędowi miasta Ząbki za wsparcie 
finansowe wycieczki.

wszystkim uczestnikom, jak i właścicie-
lowi ośrodka wypoczynkowego danusia 
w Lidzbarku welskim za miłe i życzliwe przy-
jęcie, serdecznie dziękujemy.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Vice Prezes Koła Sławomir Pisarczyk

B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 05.07.2017 r. zostało wywieszone 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. 
wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie 
podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży – Zarządzenie nr 0050.67.2017 burmi-
strza miasta Ząbki z dnia 5 lipca 2017 r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna 
na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w za-
kładce Zarządzenia).

B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 05.07.2017 r. zostało wywieszone 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. 
wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie 
podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży – Zarządzenie nr 0050.68.2017 burmi-
strza miasta Ząbki z dnia 5 lipca 2017 r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna 
na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w za-
kładce Zarządzenia).

B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
informuje,

iż dnia 13.07.2017 r. zostało wywieszone 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
w siedzibie Urzędu miasta Ząbki przy ul. 
wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie 
podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży – Zarządzenie nr 0050.71.2017 burmi-
strza miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2017 r. 
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna 
na stronie internetowej: bip.zabki.pl (w za-
kładce Zarządzenia).
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