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Pięćdziesięciolecie nadania praw miejskich

30 maja, z okazji okrągłego jubileuszu nadania 
praw miejskich odbyła się uroczysta sesja Rady 

Miasta Ząbki. Była to doskonała okazja nie tylko na re-
fleksję nad mijającym czasem i zmianami, jakie dokony-
wały się na przestrzeni kilkusetletniej historii Ząbek, ale 
również na podziękowanie wszystkim, którzy mieli zna-
czący wpływ na kształtowanie obecnego obrazu Ząbek.

Sesja miała szczególny charakter, to też wzięli w niej udział nie 
tylko radni i zarząd miasta, ale także inni znamienici goście, jak choć-
by: posłowie Jacek Sasin i Piotr Uściński, wicewojewoda Sylwester 
dąbrowski, starosta wołomiński kazimierz Rakowski, przedstawiciele 
sąsiednich samorządów, duchowni, kierownicy jednostek organi-
zacyjnych miasta, czy też przedstawiciele ząbkowskich organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorcy.

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
 

50 nieruchomości w Ząbkach

2 kroki od Twojego domu tel: 783-298-248

O d s t ą p i ę
działającą
cukiernię
w Ząbkach

P i l n e
tel. 501 166 441

Dokończenie na str. 7, fotoreportaż – str. 8-9
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI  
Pan Robert Perkowski  

WRAZ Z  
PREZESEM PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW 
I KANALIZACJI W ZĄBKACH Sp. z o.o.  

Panem Januszem Tomaszem Czarnogórskim 
Zapraszają Mieszkańców Miasta Ząbki 

na uroczyste otwarcie 
Stacji Uzdatniania Wody DREWNICA.  

Uroczystość odbędzie się dnia 13 czerwca 
2017 o godz. 14:00 na terenie SUW.  

Realizacja budowy Stacji Uzdatniania Wody 
DREWNICA dofinansowana została ze środków 

NFOŚiGW. 
Podczas otwarcia zostanie rozstrzygnięty 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

z Ząbkowskich szkół 
oraz wręczenie nagród laureatom. 

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI 
Pan Robert Perkowski 

wraz z 
PREZESEM PRZEDSIĘBIORSTWA 
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W ZĄBKACH Sp. z o.o. 

Panem Januszem Tomaszem Czarnogórskim

Zapraszają Mieszkańców Miasta Ząbki 
na uroczyste otwarcie 

Stacji Uzdatniania Wody DREWNICA.
Uroczystość odbędzie się dnia 13 czerwca 2017 

o godz. 14:00 na terenie SUW. 
Realizacja budowy Stacji Uzdatniania Wody DREWNICA 

dofinansowana została ze środków NFOŚiGW.
Podczas otwarcia zostanie rozstrzygnięty 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

z Ząbkowskich szkół oraz wręczenie nagród laureatom.
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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

Wynajmę 
BudyneK 

200 m2

pod działalność
gospodarczą 

Ząbki ul. Kwiatowa 5c 

tel. 666 812 179

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

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

WyNAJMĘ LOKAL 
(40 m2)

pod działalność gospodarczą

Ząbki, ul. Drewnicka 1C

tel.: 503-015-083

tegoroczna edycja przebiegać będzie pod 
hasłem „kultura dla Zdrowia” dlatego już od godz. 
15.00 w specjalnym namiocie odbywać się będą 
bezpłatne badania dla mieszkańców przeprowa-
dzane przez lekarzy Centrum medycznego „mul-
timedica” w Zielonce. będzie można skonsultować 
poziom cukru we krwi, zbadać RR, ekG, spirometrię 

i porady żywieniowe, prowadzone będą przeglądy 
stomatologiczne dla dzieci i dorosłych, a także 
porady położnej dla ciężarnych kobiet.

Punktualnie o godz. 20.00 na scenie zjawią 
się artyści scen polskich zaproszeni do udziału 
w Festiwalu: danuta błażejczyk, agnieszka mro-
zińska, karol Jankiewicz, stepujący tancerze Studia 

tap&Jazz dance Jiriny Nowakowskiej, a także zwy-
cięzca ubiegłorocznej edycji michał kaczmarek.

Podczas Festiwalu uhonorowany zostanie 
wybitny reżyser Jerzy Hoffman.

Jak zapowiada reżyser marek wysocki to nie 
koniec niespodzianek, jakie czekają publiczność. 
Nie chciał jednak zdradzać więcej szczegółów.

dodamy jedynie, że ząbkowski Festiwal przekro-
czył już granice Polski i wśród uczestników znajdą się 
przedstawiciele innych krajów.

Sponsorami wydarzenia są: drukarnia benedy-
siuk, Grupa dSF, Hurtownia „Real” Janusz krajewski, 
Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Ząb-
kach, Gór-Pis, Nadleśnictwo drewnica, kwiaciar-
nia Lotos, Fotex- noclegi Ząbki, odlewnia metali 
Nieżelaznych- bogdan Żelazowski, Czesio energy 
drink, Restauracja Fuego, Firma „kadimex”, Grupa 
machowicz – budownictwo, miejskie Centrum 
Sportu w Ząbkach, Restauracja „u artura” artur 
Świerżewski Zielonka, Portal Informacyjny zabki24.
pl, Centrum medyczne „multimedica” w Zielonce.

organizatorami wydarzenia są: miasto Ząbki, 
miejski ośrodek kultury w Ząbkach i wyższa Szkoła 
współpracy międzynarodowej i Regionalnej im. 
Zygmunta Glogera w wołominie.

Patronat medialny nad Festiwalem objęli: Pro-
gram 2 telewizji Polskiej S.a, Program 3 telewizji 
Polskiej S.a, Radio dla Ciebie, Radio Fama, Radio 
Ząbki, tygodnik „Życie Powiatu na mazowszu”, 
kurier „wyszkowski”, „ moja Gazeta Regionalna”, 
Gazeta Samorządowa „Co słychać?”.

Patronatem honorowym Festiwal objęli: mar-
szałek województwa mazowieckiego i Zarząd 
Główny Związku artystów Scen Polskich.

a partnerami Festiwalu są: Fundacja PZU, Fun-
dacja Pko banku Polskiego.

XLII sesja Rady Miasta Ząbki
26 maja odbyła się 42. sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której podjęto następujące uchwały:
– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawnia-

jącego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku 
od nieruchomości

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
– w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
– w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w roku szkolnym 2017/2018

– w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania 
pn. „Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach”

– w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania 
pn. „Przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach”

– w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gro-
madzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz 
ich zatwierdzania 

– 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 Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2017-2020

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

III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej 
im. George’a Gershwina w Ząbkach

25 czerwca 2017 w niedzielę w Parku Szuberta w Ząbkach odbędzie się uro-
czysta gala finałowa III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej 

im. George’a Gershwina o statuetkę „Funny Face”.
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Przyrzeczenie strzeleckie 
w JS1533
W niedzielę 28 maja w kościele parafialnym pod 

wezwaniem Św. Trójcy w Ząbkach odbyło się 
kolejne już w powojennej historii Ząbek przyrzeczenie 
strzeleckie.

 Uroczystość rozpoczęła msza Św. o godz. 18:00, którą odpra-
wił ksiądz andrzej Ziarek. w słowach kierowanych do Strzelców 
i kandydatów oraz ich rodzin, ksiądz odwołał się do chlubnej tra-
dycji StRZeLCa z okresu II RP, w której to nasi poprzednicy oprócz 
rzetelnej pracy „ku Chwale ojczyzny” wykazywali się prawdziwą 
i głęboką wiarą. Po eucharystii i Nabożeństwie majowym, rozpo-
częło się Przyrzeczenie, a jego świadkami byli licznie zgromadzeni 
członkowie rodzin kandydatów, którzy na to wydarzenie przyje-
chali w kilku przypadkach z odległych stron Polski. Przyrzeczenie 
Strzeleckie wobec boga i ludzi złożyło 16 kandydatów: bloch 
bartosz, Chachlińska Julia, Choroszkiewicz Zuzanna, elert Szymon, 
Głuchowska oliwia, Gochna barbara, kowalski Jeremi, majek Niko-
la, makowska Julia, mazur anna, mierzwiak michał, Paciorek Jakub, 
Sobel michał, Szczepanik krystyna, Szulęcka Renata i wasikowska 
katarzyna. Po przyrzeczeniu nowi Strzelcy otrzymali swoje pierw-
sze patki strzeleckie. Następnie wszyscy, w tym także orlęta biorące 
udział w wydarzeniu, wyszli przed kościół, gdzie przed tablicą 
poświęconą patronowi oddziału Ząbki – porucznikowi Ludwikowi 
tulińskiemu, złożyli zapalone znicze i odśpiewali Hymn Narodowy. 
Zanim jednak nastąpiło wspólne zdjęcie z księdzem Proboszczem 
dariuszem korbikiem, któremu dziękujemy za wsparcie podczas 
organizacji uroczystości, dowódca naszej Jednostki Strzeleckiej 
1533 zwrócił się do obecnych z apelem o modlitwę za oddział, 
by w ten sposób wsparli aktywnie Strzelców w realizacji dewizy 
Związku Strzeleckiego bÓG, HoNoR, oJCZYZNa, gdzie nie przy-
padkowo na pierwszym miejscu znalazło się hasło bÓG.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki 
z Ząbek. były one świadkami przyrzeczenia składanego w większości 
przez uczniów tych właśnie gimnazjów. dziękujemy dyrekcjom oraz 
uczniom za wystawienie pocztów oraz za cały rok wspólnej pracy, 
kiedy to nasz oddział otrzymywał wsparcie podczas organizowania 
zbiórek i szkoleń na terenie szkół.

Oddział Ząbki ZSS JP – JS 1533
fot. Radosław Drochliński

Szubertia w Parku Szuberta
Po 20 latach odkąd nasz Park Miejski otrzymał imię 

urodzonego w Ząbkach wybitnego botanika pro-
fesora Michała Szuberta, swoje miejsce znalazła w nim 
Szubertia błotna, pochodząca z bagien Florydy, amery-
kańska roślina nazwana tak na jego cześć.

Na początku XIX wieku słynny francuski botanik Charles-François 
brisseau de mirbel, chcąc uczcić swojego znakomitego ucznia, współ-
pracownika i kolegę, pochodzącego z Polski - Fryderyka michała Szu-
berta, nadał nowo odkrytemu drzewu z rodziny cyprysowatych nazwę 
Szubertia disticha – Szubertia błotna. Na nieszczęście dla naszego 
Szuberta, kilka dni wcześniej to samo drzewo odkrył inny botanik 
i nadał mu już inną nazwę - taxodium distichum, czyli Cypryśnik błotny. 
Prawem pierwszeństwa przyjęła się nazwa Cypryśnik błotny, a nazwa 
Szubertia błotna używana jest sporadycznie jako jej synonim.

Pierwsze poważne prace związane z organizacją układu Parku 
miejskiego w Ząbkach zaczęły się w 1968 roku. wtedy to społecznie 
Fryderyk antoni Hayder wykonał plan układu przestrzennego parku, 
który przez kolejne lata był wprowadzany w życie. Prawie 30 lat później, 
29 kwietnia 1997 roku, Rada miasta Ząbki chcąc uczcić prekursora 
badania roślin metodą mikroskopową w Polsce, nadała parkowi imię 
Szuberta. Po kolejnych 20 latach do parku zawitał kolejny znak pamięci 
o michale Szubercie. Rankiem 30 maja b.r., przy odkopanej oryginalnej 
alejce pochodzącej z początku lat 70-tych (projektu Haydera), ucznio-
wie i nauczyciele z klas 5c, 4a i 4e z ząbkowskiej „Jedynki”, pracownicy 
ogrodu botanicznego w warszawie oraz burmistrzowie naszego 
miasta zasadzili Szubertię.

obecność pracowników ogrodu botanicznego była szczególna 
i symboliczna – profesor Fryderyk michał Szubert, dziekan wydziału 
Filozoficzno-matematycznego królewskiego Uniwersytetu warszaw-
skiego, był założycielem i pierwszym dyrektorem ogrodu botaniczne-
go w warszawie w jego obecnej lokalizacji przy alejach Ujazdowskich. 
Prawie 200 lat od założenia ogrodu (1818) i dokładnie 230 lat od 
urodzenia michała Szuberta (1787), dyrektor ogrodu dr Hanna wer-
blan-Jakubiec wraz z mgr inż. magdaleną Chełchowską - kuratorem 
działu biologii roślin, wspólnie z ząbkowianami zasadziły Szubertię. 
do sadzenia chętnie wzięli się nasi burmistrzowie – Robert Perkowski 
i artur murawski. Natomiast uczniowie z SP1, których przyprowadziła 
niezmordowana nauczycielka historii Renata boryka-kwapisz, ustawili 
się w długiej kolejce do szpadla, dzięki czemu każdy z nich miał swój 
osobisty udział w tej ponadczasowej skromnej lokalnej uroczystości.

mamy nadzieję, że począwszy od Zielonego Przystanku (centrum 
ogrodniczego w Ząbkach, które dostarczyło 2 metrowej 

wysokości sadzonkę), rozpocznie się na stałe proces 
podawania na tabliczkach w sklepach ogrod-

niczych dwóch nazw tego drzewa: Cypryśnik 
błotny – Szubertia błotna.

Liczymy również na to, że za kolejnych 
20-30 lat, któryś z uczniów przyprowadzi 
do parku swoje dzieci i z dumą pokaże im 
własnoręcznie zasadzoną Szubertię, jed-
nocześnie edukując je, o którego Szuberta 
chodzi – nie wiedeńskiego kompozytora 
Franciszka pisanego przez „Sch”, tylko ząb-

kowskiego botanika Fryderyka michała 
pisanego przez „Sz”.

Mirosław Sobiecki  – www.HistoriaZabek.pl
fot. Bogdan Śladowski
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do 20 czerwca br.

do 30 czerwca br.

(pok. nr 28).

w lipcu.
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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  N A
NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW”
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki miasta oraz zachęcenie mieszkańców do 
dbałości o swoje najbliższe otoczenie: ogrody, balkony, 
wspólnoty mieszkaniowe. 

II.  Organizator
burmistrz miasta Ząbki

III.  Przedmiot konkursu
konkurs zorganizowany jest w kategoriach:

a) najładniejszy ogród,
b) najładniejszy balkon,
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej.

IV.  Udział w konkursie
1.  w konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy 

miasta Ząbki, z wyłączeniem laureatów poprzedniej 
edycji konkursu (zdobywców I, II i III miejsca).

2.  warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie 
chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i złożenie 
w Urzędzie miasta (pok. 28) formularza zgłoszenio-
wego.  

V.  Termin konkursu
1.  Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 

dnia 20 czerwca 2017 r.
2.  Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez miejską 

komisję konkursową do  30  czerwca br.
3.  ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w lip-

cu br.

VI.  Komisja konkursowa
miejska komisja konkursowa zostanie powołana przez orga-
nizatora.

VII.  Kryteria oceny
komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę 
następujące kryteria:

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW 
 

 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do konkursu na najładniejszą posesję w Mieście Ząbki 

 
 
 
 
...........................................................                                   ............................................. 
(imię i nazwisko właściciela posesji)                                                     (data) 
 
........................................................... 
(dokładny adres) 
 
............................................................ 
(telefon kontaktowy) 
 
 
 
 Zgłaszam udział mojej posesji do konkursu „ZĄBKI – MIASTEM 
OGRODÓW” w kategorii*:   
 
a) najładniejszy ogród 
b) najładniejszy balkon 
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 
(* proszę zakreślić odpowiednią kategorię) 
 
 
 
 
 
                                                                          ................................................................. 
                                                                                        (podpis właściciela posesji) 
 
 

1.  w przypadku ogrodów:
– ogólny wygląd ogrodu, wraże-

nia estetyczne
– stan i wygląd ogrodzenia
– kompozycje kwiatowe
– utrzymanie zieleni, trawniki, 

krzewy
– mała architektura ogrodowa
– sposób utylizacji odpadów

2.  w przypadku balkonów:
– ogólny wygląd balkonu
– ukwiecenie balkonu, kompo-

zycje kwiatowe
– wypełnienie balustrady

VIII. Nagrody
1.  Za wyróżnienie w konkursie 

będą przyznawane nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.

2.  wysokość nagród będzie ustalo-
na odrębnie dla każdej kategorii 
konkursowej.

3.  w każdej kategorii planuje się 
przyznać po trzy nagrody od-
powiednio za I, II, III miejsce oraz 
wyróżnienia dla pozostałych 
uczestników.

IX.  Inne
organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania ogrodów, balkonów i 
ich właścicieli oraz podania wyników 
do publicznej wiadomości.
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Dokończenie ze str. 1

w pierwszej części krótkie okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: burmistrz Robert Per-
kowski oraz honorowi goście: posłowie Jacek 
Sasin, Piotr Uściński oraz wicewojewoda Sylwe-
ster dąbrowski. Natomiast starosta wołomiński 
kazimierz Rakowski, w geście uznania, w towa-
rzystwie radnych powiatowych małgorzaty Zyśk 
oraz karola małolepszego wręczyli burmistrzowi 
i przewodniczącemu rady wojciechowi Gutowi 
statuetkę oraz okolicznościowy dyplom.

drugą część uroczystości stanowiła nie-
zwykle interesująca prelekcja historyczna 
w wykonaniu ząbkowskiego pasjonata historii 
mirosława Sobieckiego,w której przybliżył on 
najważniejsze daty z historii Ząbek i najwybit-
niejsze postaci z nimi związane. 

Szczególnym punktem porządku obrad 
było odznaczenie okolicznościowym medalem 
szczególnie zasłużonych dla miasta Ząbki.

MedaLe ZOSTały PRZyZNaNe dLa:
Mieczysława Sobieskiego, Waldemara Brzesz-
kiewicza, Mieczysława Zabłudowskiego, Jerzego 
Boksznajdera, ks. Prałata Tadeusza Karolaka, An-
drzeja Charkiewicza, Wojciecha Gąsiorowskiego, 
Wojciecha Guta, Ignacego Jarzyło, Krzysztofa 
Bławdziewicza, Sławomira Ziemskiego, Marka 
Połomskiego, Wojciecha Staruchowicza, Zenona 
Daniłowskiego, Mirosława Sobieckiego, Wacła-
wa Walczaka, Bogdana Śladowskiego, Jerzego 
Szczęsnego, Dariusza Dutkiewicza, Józefa Doli, 
Waldemara Stachery, Anny Saar-Auerbach, Anny 
Kozioł, Jadwigi Żaboklickiej, Marii Bachorek, 
Teresy Kaszuby, Wandy Bartczak, Sławomira 
Duby, Pawła Górala, ks. Sylwestra Ciesielskiego, 
ks. Andrzeja Kopczyńskiego, Grażyny Sobie-
rajskiej, Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 
Małgorzaty Piotrowskiej, Hanny Prywaty, Janiny 
Stępak, Ryszarda Walczaka, Wandy Kret, Joanny 
Koniecznej, Bożenny Truszkowskiej, Elżbiety 
Gaworek,Kazimiery Kostrzewy, Aliny Urszuli 
Sielwant, Marii Uszyńskiej-Baranowskiej, Siostry 
Anieli, mjr Jana Zakrzewskiego, Reginy Akonom, 
Czesławy Choińskiej, Zofii Mścichowskiej-Mu-
szyńskiej, Zygmunta Szabuckiego, Stanisławy 
Zdunek, Stanisława Zębrowskiego, Teresy Do-
rockiej, Iwony Krawczak, Elżbiety Kołodziejek, 
Henryka Linki, Elżbiety Klimkiewicz, Siostry Ber-
nardy Urszuli Wójtowicz, Piotra Uścińskiego, 

Henryka Goryszewskiego, Marka Balickiego, 
Jacka Sasina, Roberta Fabisiaka, Sławomira Pi-
sarczyka, Jarosława Dobrowolskiego, Marci-
na Wojdy, Sławomira Dolińskiego, Franciszka 
Dąbrowskiego, Mariana Bielca, Ireny Michalik, 
Małgorzaty Mazur, Stefana Załęskiego, Dariusza 
Wasia.

Rada Miasta uhonorowała statuetką bur-
mistrza Roberta Perkowskiego. 

Podczas sesji uhonorowano także uczniów – 
zwycięzców konkursów z okazji 50 lecia miasta.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka 
kleeberga w związku z obchodami 50-lecia 
nadania praw miejskich miastu Ząbki, zorgani-
zowała dla uczniów ząbkowskich szkół podsta-
wowych i gimnazjów konkursy pod patronatem 
burmistrza miasta Ząbki: test wiedzy o historii 
Ząbek, konkurs filmowy i konkurs plastyczny na 
„witacz ząbkowski”. koordynatorkami projektu 
były nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1: 
e. Jabłońska, katarzyna Pasierb, Renata boryka 
kwapisz. wręczenie nagród w konkursach odby-
ło się podczas uroczystej sesji Rady Publicznym 
Przedszkolu nr 3 Skrzat przy ul. westerplatte 
1/11 w Ząbkach. Nagrodzone prace można 
było podziwiać na wystawie ustawionej w sali, 
w której odbywała się sesja. Nagrodami dla zwy-
cięzców były bony podarunkowe do empiku za I, 
II i III miejsce oraz za wyróżnienie, odpowiednio 
na kwoty: 150 zł., 105 zł., 75 zł. oraz 40 zł.

WyNIKI POSZCZeGóLNyCh KONKURSóW:
Test Wiedzy
•	 kat.	gimnazja:

– I miejsce
Józef Grabowski (GIm nr 2)

•	 kat.	szkoły	podstawowe:
– I miejsce

maria dudek (SP nr 3)
weronika Lisicka (SP nr 3)
anna Renik (SP nr 2)
amelia Leszczyńska (SP nr 1)
kacper bańkowski (SP nr 1)
mateusz Predi (SP nr1)

– II miejsce
Jakub Sotomski (SP nr 3)
krzysztof kalwasiński (SP nr 2)
Natalia milnikel (SP nr 2)
adrian Pędzich (SP nr 1)

– III miejsce
anna Jarzębska (SP nr 2)
karolina Gontarczyk (SP nr 3)

Konkurs Filmowy
– I miejsce

tomek wawrzyńczak (SP nr 1)
maciej Polubiec (SP nr 3)

– II miejsce
Hubert Sobolewski (SP nr 1)

– wyróżnienia
karolina Jackowska (SP nr 1)

Konkurs Plastyczny
•	kat.	gimnazja:

– I miejsce
alicja małogocka (GIm nr 2)

– II miejsce
katarzyna Nerkowska (GIm nr 2)

– III miejsce
Paweł Ponichtera (GIm nr 2)

•	kat.	szkoły	podstawowe:
– I miejsce

Paula Iwanicka (SP nr 1)
– II miejsce

Jakub musiałowski (SP nr 3)
karolina Ziębińska (SP nr 1)

– III miejsce
oliwia Śliwka (SP nr 3)

– wyróżnienia
Julia Zwidryn (SP nr 2)
adrian Pędzich (SP nr 1)
Paulina Prusińska (SP nr 1)
dominika duda (SP nr 1)

Po uroczystej sesji w kościele pw. miło-
sierdzia bożego odbyła się msza św. w intencji 
miasta i jego mieszkańców, a po niej koncert 
„muzyka bez granic”, przedstawiający najpięk-
niejsze melodie klasyczne i filmowe! w progra-
mie znalazły się m.in. muzyka z filmów „Śniada-
nie u tiffany’ego”, „Pan tadeusz”, „Czarnoksiężnik 
z ozz” oraz utwory Fryderyka Chopina.

muzykę co jakiś czas przeplatały krótkie 
opowieści ukazujące ciekawostki o muzyce, 
sekrety artystów, czy wielkie sukcesy ich dzieł.

wśród artystów znaleźli się: grające na 
wiolonczeli anna Szarek-Lisiewicz (twórczyni 
i dyrektor międzynarodowego Festiwalu Perła 
baroku, zwyciężczyni konkursów) oraz kata-
rzyna drzewiecka (solistka wiolonczelistka or-
kiestry Sinfonia Varsovia), skrzypaczki: elżbieta 
Paliwoda-bulicz (k-oncertmistrz orkiestry war-
saw Cmerata) i Justyna baran (koncertmistrz 
międzynarodowej orkiestry krajów bałtyckich). 
Na altówce zagrał marek Czech z Royal String 
Quartet.

Mirosław Oleksiak
fot. Bogdan Śladowski
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O bezpieczeństwie w sieci

24 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach 
odbył się Szkolny dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego 

w ramach programu„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Cyfro-
wa Szkoła”. W akcji wzięło udział ponad 200 uczniów klas 4-6.

„Rodzina – aktywna, 
zdrowa i kolorowa”

Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZaT” w ramach programu 
Optymistyczne Przedszkole zorganizowało konkurs fotogra-

ficzno-plastyczny pt. „Rodzina – aktywna, zdrowa i kolorowa”.

Patronat nad konkursemobjął OdiKU „PaRTNeR” Zabrze. konkurs skiero-
wany był do dzieci 3-6- letnich uczęszczających do przedszkoli oraz ich rodziców. 
w pracach konkursowych należało przedstawićaktywność prozdrowotną całej 
rodziny za pomocą zdjęcia lub kolażu ze zdjęć wkomponowanych w pracę 
plastyczną. Głównymi celamikonkursu było: rozwijanie kreatywnośći inwencji 
twórczej dzieci, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, 
wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości, podtrzymywanie partnerskich 
kontaktów między przedszkolami z całego kraju.konkurs miał za zadanie promo-
wać aktywności prozdrowotnetj: popularyzowanie aktywnych form spędzania 
wolnego czasu w gronie rodzinnym; zachęcenie do kształtowania nawyków 
i postaw sprzyjających zachowaniu zdrowia; zaangażowanie rodziny w podej-
mowanie aktywności sprzyjającej zacieśnianiu więzi rodzinnych; propagowanie 
profilaktyki prozdrowotnej. wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, 
a ich autorzy zasługują na pochwałęi uznanie. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż laureatami konkursu 
zostali:
i	miejsCe:	– wanda Jonetzko Przedszkole nr 11 Zabrze; – mateusz Poprawa 

Przedszkole Samorządowe w mikorzynie.
ii	miejsCe:	–  Izabella mucha Przedszkole Samorządowe w mikorzynie;  – 

Nadia Hałub Publiczne Przedszkole nr 8 Łomża.
iii	miejsCe:	– Łucja Liliana Graczyk miejskie Przedszkole nr 4 Płock;  – adam 

mirski Przedszkole Samorządowe „Promyki bałtyku” mścice.
wyRÓŻnienia	otRzymaLi:	– marwankamal Przedszkole nr 81 warszawa; 

– alina Pytel Przedszkole nr 49, Zabrze; – emilia Chwoła Przedszkole nr 35 
Zabrze; – weronika biadała Przedszkole nr 2 w kórniku; – magdalena 
Rędaszka przedszkole Samorządowe im. misia Uszatka Pilawa.

wszystkie prace wyeksponowane zostały na wystawie pokonkursowej 
w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SkRZat” podczas Festynu „trzy godziny dla 
rodziny”.

wSZYStkIm UCZeStNIkom SeRdeCZNIe GRatULUJemY I dZIĘkUJemY 
Za UdZIaŁ w NaSZYm koNkURSIe

 Małgorzata Brzezińska-Pluta

Sukcesy „Skrzacików” 
w Starostwie 

Korzystając z zaproszenia Starostwa Powiatowego 
w Wołominie przedszkolaki ze „SKRZaTa” przystąpi-

ły do konkursu plastycznego „Każdy ptaszek śpiewa – 
chroń Polaku drzewa!”. Zachętą do działania stał się nie 
tylko dla nas ważny temat ale także interesujące nagro-
dy, o które postanowiliśmy powalczyć. Z optymizmem 
zabraliśmy się do pracy!

Celem konkursu było podniesienie wiedzy wśród przedszko-
laków i ich rodziców, na temat roli drzew dla człowieka i przyrody, 
zwrócenie uwagi na konsekwencje masowego wycinania drzew, 
zachęcenie do sadzenia i ochrony drzew, podniesienie wiedzy 
o drzewach rosnących w Polsce, uwrażliwienie na potrzeby otacza-
jącej nas przyrody.

Realizując pierwszy etap konkursu na początku kwietnia w gru-
pach odbyły się zajęcia merytoryczne i plastyczne, których tematyka 
poruszała zagadnienia dotyczące znaczenia drzew dla człowiek 
i przyrody, wskazywała konsekwencje masowego wycinania drzew 
oraz uczyła rozpoznawania pospolitych drzew występujących w Pol-
sce (dąb, brzoza, buk, kasztan, lipa, klon, świerk, jodła). 

drugim etapem konkursu było wykonanie pracy plastycznej na-
wiązującej do tematu. Z naszego przedszkola do siedziby organizato-
ra dostarczono 26 prac wykonanych przez naszych przedszkolaków. 

Łącznie w konkursie wzięło udział 165 dzieci z całego powiatu 
wołomińskiego. miło nam poinformować, iż wśród grona laureatów 
znalazły się dzieci z naszego przedszkola. drugie miejsce zdobyła 
Nadia Hałas z gr. XIV, a wyróżnienia uzyskały Julia bartosiak z gr. 
X i karolina wiśniewska z gr. XII. Gratulujemy uczestniczkom i ich 
nauczycielkom: barbarze orzeł, dominice budek, angelice Jarosz, 
Natalii wróblewskiej, Filomenie konopko, annie boguckiej! 

 Radość z sukcesu jest tym bardziej wielka, bo jak poinformowali 
nas organizatorzy: „wszystkie nadesłane prace prezentowały wysoki 
poziom zaangażowania i zrozumienia, jak wielką rolę w naszym życiu 
i funkcjonowaniu całej Planety odgrywają drzewa”.

Barbara Orzeł

w ramach tego przedsięwzięcia odby-
ło się m.in. spotkanie edukatora p. marcina 
Grudziąż z p. dyrektor Ireną małyszczuk, na 
którym omówiono zagrożenia sieciowe czy-
hające na uczniów naszej szkoły, na podsta-
wie przeprowadzonej ankiety oraz inicjatywy 
szkolne – przeciwdziałające tym zagrożeniom. 
Pani dyrektor przedstawiła również działania 
szkoły w ramach 2 edycji konkursu „Jesteśmy 
Cyfrowobezpieczni”.

kolejnym działaniem były 3 warsztaty dla 
uczniów w klasach: 5a, 5b i 6e. warsztaty do-
tyczyły bezpieczeństwa własnego wizerunku. 
Uczniowie obejrzeli film, poznali cztery poziomy 
prywatności w sieci, pracując w grupach starali 
się dopasować przeczytaną informację do „bez-
piecznego” odbiorcy. 

Następnie na sali gimnastycznej odbyło się 
spotkanie edukatora z uczniami klas czwartych. 

Spotkanie  dotyczyło bezpieczeństwa w  kon-
taktach z innymi. Uczniowie dowiedzieli się jak 
reagować na hejt w Internecie, czyli obrażanie 
lub agresję ze strony innych dzieci – użytkow-
ników Internetu oraz gdzie szukać pomocy. 
Uczniowie rozmawiali również na temat two-
rzenia bezpiecznych, najsilniejszych na świecie 
haseł i poznali zasady ich tworzenia.

ostatnim zaplanowanym działaniem tego 
dnia było spotkanie edukatora z nauczycielami, 
dotyczące standardów bezpieczeństwa cyfro-
wego w szkołach.

atmosfera panująca podczas SdbC była bar-
dzo dobra. edukator był pod wrażeniem wielu 
akcji szkolnych dotyczących przeciwdziałania 
zagrożeniom cyfrowym. Stwierdził, że ucznio-
wie szkoły mają dużą świadomość zagrożeń 
płynących ze świata wirtualnego, wiedzą do 
kogo zwrócić się po pomoc, chętnie podczas 

zajęć dzielili się swoimi doświadczeniami z sieci 
oraz odpowiadali na pytania ankietowe.

w ramach programu wszyscy nauczyciele, 
30 i 31 maja 2107r. podczas zebrań z rodzica-
mi, przybliżyli temat bezpieczeństwa cyfrowe-
go. Rodzice oglądali film, prezentacje, strony 
związane z programem „Cyfrowobezpieczni.pl”, 
otrzymali ulotki, dyskutowali na temat bezpie-
czeństwa w sieci. w spotkaniach wzięło udział 
ponad 800 osób.

Małgorzata Goździak
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I Zlot Samochodów elektrycznych 
i hybrydowych w Ząbkach za nami

Celem tego ekologicznego wydarzenia 
było przybliżenie tematu użytkowania aut 
elektrycznych i hybrydowych oraz wszystkie-
go co z tym związane, w tym szeroko pojętych 
odnawialnych źródeł energii. Rozwijanie i po-
głębianie zainteresowań współczesną tech-
niką oraz promowanie ekologicznych źródeł 
energii wynikających z planu gospodarki 
niskoemisyjnej miasta Ząbki.

organizatorzy pokazali przybyłym ogrom 
zalet samochodów elektrycznych i hybry-
dowych. w zlocie uczestniczyły różne marki 
samochodów, które łączy myśl technologicz-
na i idea we wspólnym celu: propagowanie 
ekologicznych innowacji w codziennym ży-
ciu, do których przyczyniają się m.in. zmiany 
w motoryzacji.

Podczas pikniku odbył się finał konkursu 
na budowę pasażerskiego pojazdu mobilne-
go zasilanego elektrycznie „Zbuduj Pasażerki 
Pojazd mobilny”, którego pomysłodawcą i or-
ganizatorem był burmistrz Robert Perkowski. 
burmistrz opowiadając o konkursie podkre-
ślił, że Ząbki starają się być zawsze prekurso-
rem różnego rodzaju ciekawych rozwiązań 
i wydarzeń, dlatego cieszy się że i tym razem 
to się udało. 

do II etapu konkursu przystąpiło sześciu 
współzawodników, którzy zgodnie z regu-
laminem konkursu zaprezentowali projek-
ty swoich pojazdów, a niektórzy – pojazdy, 
w tym kilka jeżdżących. Jury, pod przewod-
nictwem artura kopczyńskiego z wydziału 
maszyn Politechniki warszawskiej, (prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia Pojazdów ekolo-
gicznych), po burzliwej naradzie wybrało 3 
zwycięzców – I miejsce zajął projekt Studenc-
kiego koła Naukowego „bez oporu”, pod opie-
ką Sebastiana Pecolta (koło tworzą studenci 
z wydziału technologii i edukacji Politechniki 
koszalińskiej), II miejsce zajął Paweł marczew-
ski, III miejsce – koło Naukowe „Hybryda” z Po-
litechniki warszawskiej, którego prezesem 
jest mateusz Popowski. Zwycięzcy otrzymali 
kolejno nagrody 3200 zł, 2000 zł i 1000 zł. 
(pomniejszone o 10% podatek). Fundatorem 
nagród pieniężnych było mZo wołomin. Po-
zostałe ekipy, tj. studenci Politechniki Śląskiej, 
Fundacji Greenpowerpolska.pl, oraz zespół 
dawid Zygmunt i Rafał berestka otrzymały 

wyróżnienia i nagrody niespodzianki. Ponad-
to ekipa Greenpowerpolska.pl otrzymała do-
datkowo nagrodę pieniężną od firmy Green 
way. Jeżdżące pojazdy, ku radości zebranych, 
odbyły przejazd pokazowy po  torze  rolko-
wym w parku. Patronat nad konkursem objął 
wydział elektryczny Politechniki warszaw-
skiej oraz FordStore autoNobile.

tego dnia zostali także nagrodzeni zwy-
cięzcy konkursu „Jeżdżę ekologicznie” , zor-
ganizowanego przez firmę mC magmarCar 
z Ząbek oraz „Jeżdżę na kropelce”, zorganizo-
wanego przez toyotę marki, którzy otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe od sponsorów, 
w tym auta na weekend. 

Podczas pikniku, na scenie wciąż odbywa-
ły się ciekawe wywiady dotyczące innowacji 
i zmian na rynku motoryzacyjnym a także 
ekologii, m.in.. ze znanym blogerem bran-
żowym Jarosławem kubiecem, miłośnikiem 
elektrycznej motoryzacji i pasjonatem oraz 
ekspertem w tej dziecinie, użytkownikiem 
bmw i3. a także z zastępcą wójta gminy Sien-
nica tomaszem Gójskim, który opowiedział 
o tym, że gmina Siennica uruchomiła labo-
ratorium propagujące źródła odnawialne, 
dzięki wsparciu przez wojewódzki Fundusz 
ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. 
w laboratorium odbywają się na co dzień 
m.in. bezpłatne warsztaty edukacyjne. można 
tam zobaczyć systemy samodzielnego po-
zyskiwania energii odnawialnej – kolektory 
słoneczne, panele fotowoltaiczne, energoosz-
czędne oświetlenia czy inteligentne systemy 
zażądania energią w domu. 

Niesamowite wrażenie wywołała tesla 
model X, która podjechała pod scenę dając 
pokaz swoich malowniczych możliwości, jak 
zapalanie świateł i poruszanie drzwiami, które 
otwierały się do góry. Zebrani żartowali, że 
robiła „batmana”.

w parku czekało na dzieci szereg atrakcji, 
m.in. jazda mini samochodzikami elektrycz-
nymi, obsługiwanymi przez prężną ekipę 
z firmy mC magmarCar oraz konkursy zor-
ganizowane przez Nadleśnictwo drewnica, 
a także możliwość pomalowania prawdzi-
wych samochodów.

Nieopodal, na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 2, dzieci mogły pojeździć na rowe-

rach w miasteczku drogowym zorganizo-
wanym przez Fundację PZU oraz skorzystać 
z dmuchańców. także na terenie szkoły była 
wypożyczalnia samochodów elektrycznych 
i hybrydowych, które, osoby posiadające 
prawo jazdy, tego dnia mogły przetestować 
odbywając kilkunastominutową jazdę.

w zatoczce autobusowej na ul. batorego 
można było obejrzeć autobus energetyczny 
krajowej agencji Poszanowania energii, który 
to jest praktycznym laboratorium na kółkach. 
eksperci z kaPe przedstawiali zainteresowa-
nym energetyczne rozwiązania jak w prosty 
sposób oszczędzać energię i wodę.

Na terenie parku, swoje stoiska miały 
firmy: Pracownia Finansowa Sp. z o.o, Firma 
Ford auto Nobile, Firma Cygan sp. z o.o. sp. 
k. właściciel Salonów Lexus Żerań i toyota 
marki, autaelaktryczne.pl, mC magmarCar-
CaR z Ząbek, Inter-team, kRaFt kraft au-
tomotive, moto team o.k. Serwis extreme 
drivers, tazziri moto-team Centrum Promocji 
Sportu, extreme drivers.twoja energia panele 
fotowoltaiczne, Firma Corto Lift Serwis, auto 
Centrum.pl, 

Sponsorami imprezy, dzięki którym mo-
gło się odbyć to niecodzienne wydarzenie 
byli: miasto Ząbki, miejski ośrodek kultu-
ry w Ząbkach, mC magmarCar auto Czę-
ści z Ząbek, Pracownia Finansowa sp. z o.o.. 
mZo wołomin, kraft automotive, Inter-team, 
FordStore auto Nobile, toyota marki, Printing 
House, Corto Lift Service, atlantic expresCorp, 
Partner Gospodarka odpadami, entreme 
drivers, autoelektrczne.pl, moto-team, Go 
to You.

Patronami medialnymi wydarzenia byli: 
mojebmwi3, autoCentrum, eCdriving.Info, 
ŚwiatoZe, Gram w zielone.pl.

Co prawda, to pierwszy Zlot Samocho-
dów elektrycznych i Hybrydowych w Ząb-
kach, ale nie ostatni, jak zapewniają organi-
zatorzy. Zlot będzie odbywać się cyklicznie 
a informacje o przygotowaniach do kolejnego 
zlotu na bieżąco będzie można śledzić na 
stronie ekozlot.pl .

Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski

Po raz pierwszy w Polsce, właśnie w Ząbkach odbył się I Zlot Samochodów elektrycznych i hybrydo-
wych podczas Pikniku ekologicznego w Parku Miejskim im. Szuberta w dniu 28 maja br. Inicjatorem 

i głównym organizatorem wydarzenia był Marcin Piórkowski, właściciel firmy MC MagMarCaR auto Części 
z Ząbek. Współorganizatorami byli Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach oraz Pracownia Finansowa Sp. z o.o. 
z Warszawy. Impreza odbyła się pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Burmistrza Miasta Ząbki, a poprowadzili ją znany dziennikarz i pasjonat motoryzacji Włodzi-
mierz Zientarski wraz z dominiką Sygiet – partnerką radiową z programu „Odjechani” w antyradiu, oczywi-
ście przy dźwiękach rockowej muzy.

Fotoreportaż – str. 12-13
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Firmy, które udzieliły rabatów mieszkańcom Ząbek 
Akcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem. Przedsięwzięcie polega na promowaniu lokalnej 

przedsiębiorczości oraz zachęcaniu mieszkańców do meldowania się w Naszym Mieście. Każda firma, która zgłosi 
swój akces i zadeklaruje udzielenie zniżki dla klientów, którzy są zameldowani w Ząbkach, będzie promowana przez 
Miasto. Natomiast mieszkańcy otrzymają zniżki od 2 do 30% na świadczone produkty i usługi.

CZĘŚĆ III  (dokończenie z poprzednich numerów)

Lp. Nazwa Firmy Zakres działalności Zniżka

85 Rafał Godlewski UbeZPIeCZeNIa domy, mieszkania, wystawienie Cesji pod kredyt, komunikacja, ubezpieczenia zdrowotne oraz inwestycyjne. 
kontakt tel. 531 479 576, rafal.godlewski@op.pl 20%

86 Lucky event 
firma eventowa

Przyjęcia okolicznościowe, imprezy firmowe, konferencje.
kontakt: tel. 504 928 930, strona: djlucky86@wp.pl 15%

87 dolce Vita s.c. Cukiernia z pyszną kawą, doskonałymi lodami i ciastami wypiekanymi tradycyjnie.
kontakt: Ząbki, ul wyspiańskiego 26, róg 11-go Listopada 5% na ciasta i torty

88 LucRob s.c.
Profesjonalne usługi porządkowe: sprzątanie (bloków, osiedli, biur, hal), odśnieżanie (placów, parkingów, da-
chów, dróg dojazdowych), pielęgnacja zieleni (koszenie trawy, formowanie krzewów, przycinanie krzewów).
kontakt: warszawa, ul. abrahama 11/32, tel. 506-199-276, www.lucrob.pl, e-mail: biuro@lucrob.pl

15%

89 domowy Hotelik dla Zwierząt 
maria waśkiewicz kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 39a, tel. 602-282-888, e-mail:merylka1@wp.pl 5%

90 aCCePt kancelaria księgowa 
Patrycja Zep-Ćwik

Usługi księgowe dla osób fizycznych, spółek osobowych, spółek z o.o., fundacji i stowarzyszeń, spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych.
kontakt: Ząbki, ul. traugutta 1, tel. 500-107-913, 509-545-307, 22 810-16-42, 22 610-11-58, e-mail:accept@
accept.com.pl

10%

91 CrossFit diversity
Pierwszy afilowany box crossfitowy w Ząbkach. Zajmuje się prowadzeniem treningów crossfitowych.
kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33d lok. 59/60, tel. 695-830-710, 792-807-498, 
www.crossfitdiversity.pl, e-mail:crossfitdiversity@gmail.com

5%

92 taJemNICZY oGRÓd.edU

Logopedia, zajęcia wyrównawcze, nauka czytania, matematyka inaczej, terapia Si, reedukacja, zajęcia indy-
widualne i grupowe.
kontakt: Ząbki, ul. Calineczki 2-6C m.4, tel. 722-324-222, 
www.tajemniczyogrod.edu.pl, e-mail:tajemniczyogrod.edu@gmail.com

20%

93 Centrum medyczne Fundamenti sp. z o.o.

Świadczenie usług medycznych na terenie miasta. Nowoczesna 6-cio gabinetowa placówka medyczna w któ-
rej można skonsultować się z lekarzem geriatrą, rehabilitantem, nefrologiem, alergologiem, dermatologiem 
czy neurochirurgiem.
kontakt: Ząbki, ul. ks. Skorupki 37a, tel. 22 400-13-77, www.cmfundamenti.pl

5%

94 drukarnia benedysiuk 

Firma działająca od 1988 roku. oferuje druk offsetowy (średnio i wysoko nakładowy), druk cyfrowy (nisko-
nakładowy) w tym: wizytówki, foldery, notesy, druki firmowe, teczki ofertowe, druki samokopiujące, druk na 
kopertach, akcydensy, etykiety papierowe i samoprzylepne, kalendarze trójdzielne, plakaty, broszury, zapro-
szenia, ulotki i inne druki oraz druk wieloformatowy: (banery, roll-up, druk na folii owu i magnetycznej, foto-
obrazy na papierze i płótnie, fototapety.
kontakt: Ząbki, ul. Lisa kuli 1, tel. 22 781-73-55, 
www.drukarnia-benedysiuk.pl, e-mail:biuro@drukarnia-benedysiuk.pl

5% druk offsetowy i druk wielkoformatowy
10% druk cyfrowy, xero, wydruki z pliku 

oraz pieczątki

95 3.2.1.StUdIo 
Radosław Chmielewski

Usługi w zakresie filmowania. Filmy pamiątkowe ze ślubów, wesel, chrztów, studniówek, a także filmy promo-
cyjne i reklamowe.
kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 26e/19, tel. 792-688-189, e-mail:321studio@wp.pl

5%

96 kancelaria Radcy Prawnego 
katarzyna borek-owczarczyk

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego, prawa odszkodawczego i ubezpieczeń majątkowych, prawa 
rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz 
zamówień publicznych.
kontakt: Ząbki, ul. Słowiańska 10, tel. 501-433-645, www.kancelaria-kbo.pl, e-mail:biuro@kancelaria-kbo.pl

10%

97 Pro-Rozwój 
małgorzata Paczuska kontakt: Ząbki, ul. Sikorskiego 33C/7, tel. 600-888-303, www.babyfit-rehabilitacja.pl 10% na usługi

5% na produkty mimos

98 GRaVItaN HeaLtH aNd SPoRt CLUbS

to więcej niż klub Fitness, oferta dostosowana jest do potrzeb zarówno najmłodszych, jak i starszych klubowi-
czów. oprócz siłowni, znajduje się strefa Juniora – w której animatorzy zajmą się dziećmi. w budynku znajdują 
się sauny: sucha, parowa, infrared, grota solna z tężnią oraz jacuzzi.
kontakt: Park Handlowy targówek, warszawa, ul. malborska 39, tel. 22 761-57-20, 519-020-396, e-mail:a.do-
bosz@gravitan.pl

15%

99 Pracownia Retro Concept
Zajmuje się odnawianiem, renowacją mebli dawnych, przerabianiem mebli użytkowych, malowaniem i sty-
lizacją mebli farbami kredowymi oraz wykonaniem niestandardowych pomysłów klientów na zamówienie.
kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 2, tel. 519-000-777, e-mail:pracowniaretroconcept@gmail.com

10%

100 SPIdeR INStaL
Usługi: instalacje elektryczne, systemy P-PoŻ, systemy inteligentnego domu, instalacje odgromowe, w tym 
usługi konserwacyjne i pomiarowe.
kontakt: tel. 608 882 747, biuro@spiderinstal.pl, www.spiderinstal.pl

10%

101 Firma „bHP – Sędek Jarosław Sędek”, Pełen zakres usług bHP – nadzór, doradztwo oraz szkolenia z tej dziedziny.
kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 60, tel. 531-903-613, sedek.bhp@gmail.com, www.bhp-sedek.prv.pl 15%

102 Restauracja „Ciekawe Smaki”
Restauracja „Ciekawe Smaki” w Ząbkach przy ul. Sikorskiego 33a lok. 48, możliwość dowozu. 
kontakt: tel 503-022-342, seriktr@gmail.com, fb.com/CiekaweSmaki 
Restauracja jest własnością firmy „troian Familia Sp. z o.o.”

5%

103 Centrum Via Vita” 
Justyna Lewandowska

Pomoc psychologiczna w rożnych sytuacjach życiowych, w Centrum przyjmują: psychiatra, psycholog, psy-
choterapeuta, psycholog dziecięcy, seksuolog, terapeuta par, psycholog transportu.
kontakt: Ząbki, ul. 11 Listopada 57 (wejście od ul. I brygady), tel. (22) 781-70-28, kom. 504 15 25 45, 
www.viavita.pl

10%

104 wZ taXI ZąbkI tania 1,80 zł/km taksówka osobowa lub bus 8 osób. 
kontakt: tel. 720 456 789, www.wztaxi.pl

10% rabatu na usługę przewozu osobowego 
taksówką poza granicą i strefy przy zamówieniu 

telefonicznym pod numerem tel. 720 456 789 
lub na postoju taxi w Ząbkach przy płatności 

gotówką

105 Gabinet psychologiczny 
anna Flak

doradztwo psychologiczne, coaching, praca ze stresem, rozwój osobisty.
kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 43 lok. 17, 3 piętro, tel. 793 993 577, 
e-mail: amdydo@gmail.com, www.psychologannaflak.pl

30%

106 Probitas Centrum obsługi Prawnej 
Sawomir molsa

kontakt: tel. 690-023-141, e-mail: biuro@probitas-cop.pl, www.probitas-cop.pl, 
Ząbki, ul. wojska Polskiego 1 lok. 1.05. 10%

107 Zino Sp. z o.o.

Sprzedaż materiałów budowlanych i wykończeniowych. Fachowe doradztwo przy doborze materiałów z naj-
nowszej generacji chemii budowlanej, glazury, kompleksowe zapatrzenie budów, transport, porady architekta.
kontakt: Ząbki, ul. wolności 3, tel. 668-135-585 – farby, 668-135-561 – glazura, 
e-mail:farby@zino.com.pl, glazura@zino.com.pl

5%

108 meble black Red white Sp. z o.o. Producent i dystrybutor mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz.
kontakt: Salon meblowy, Ząbki, ul. Radzymińska 328 7%

109 Pasmanteria Jola Jolanta wojda
artykuły pasmanteryjne, ubranka do chrztu i dodatki, haft komputerowy, nabijanie guzików i nap, oblekanie 
guzików, aplikacje do odzieży, koraliki, czapki i chustki dla dzieci, szelki 
kontakt:Ząbki, ul. wojska Polskiego 3

5% rabatu na usługi 
i 10% na ubranka do chrztu 

110 dRew-met
Renowacja i produkcja mebli na zamówienie oraz inne wyroby z drewna.
kontakt: dRew-met Ryszard kuropatwa, ul. wolności 32, Ząbki, 
tel. 603 272 527, 607-298-931 kossakowskiryszard@gmail.com

10%

111 Lift-Pol
Produkcja i serwis wind osobowych oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych i podnośników nożyco-
wych towarowych, projektowanie nietypowych uprzędzeń oraz wind w konstrukcjach.
kontakt: Ząbki, ul. Rychlińskiego 26, tel. 501 063 579, www.liftpol.com

cena konserwacji do 185 zł
oraz 2% na remonty i konserwacje

ORGANIZATOR AKCJI:

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
tel. 022 781 68 14 do 17
fax. 022 781 68 13
www.zabki.pl

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD 2 DO 30 % 
W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ
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WYcIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz miasta ząBki 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

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 20.06.2017 r. (wtorek) 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 
13 czerwca 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 przeznaczo-
nym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowo 
znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część miasta Ząbki, ok 10 km od centrum 
warszawy. Komunikacja: koleje mazowieckie, komunikacja autobu-
sowa (Ztm warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu 
miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Centrum Miasta
z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Centrum miasta, 
przygotowanego na podstawie Uchwały Rady miasta Ząbki Nr VIII/52/2007 Rady miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej uchwałą miasta Ząbki Nr XVIII/139/2011 
z dnia 7 listopada 2011r., uchwałą Nr XIX/145/2011 z dnia 29 listopada 2011r., uchwałą Nr XXII/173/2012 z dnia 25 stycznia 2012r., uchwałą Nr 
XXXIII/271/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. i uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r., uchwałą Nr LIV/489/2014 
Rady miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr LV/514/2014 Rady miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r., uchwałą Nr XIII/115/2015 Rady 
miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2015 r., oraz uchwałą Nr XXI/171/2016 Rady miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r.

Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach: od 5 czerwca do 10 lipca 
2017 r. w Urzędzie miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16 w godzinach od 1000 do 1800 – poniedziałki, od 800 do 1600 – wtorki, 
środy, czwartki, od 700 do 1500 – piątki.

dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w Urzędzie miasta Ząbki przy ul. wojska Polskie-
go 10, na sali konferencyjnej (parter budynku), w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do burmistrza miasta Ząbki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest burmistrz miasta Ząbki. Uwagi można składać: w formie pisemnej w biurze obsługi Interesanta 
Urzędu miasta, pocztą na adres: Urząd miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. wojska Polskiego 10, ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania 
Przestrzennego i ochrony Środowiska Urzędu miasta Ząbki, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej pro-
jekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest burmistrz miasta Ząbki.
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Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ 
ODPADÓW STAŁYCH

 gruzu, śmieci, itp.
Usługi porządkowe
tel. 509-136-967BULI 

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15
www.buli.com.pl

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

www.kacikurody-zabki.pl

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

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

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

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl


