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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 profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych

– badania kierowców wszystkich 
kategorii

– EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

– drobne zabiegi (zastrzyki)

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760

GABINET 
INTERNISTYCZNO-PULMONOLOGICZNY

– konsultacje internistyczne 
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne 
(choroby płuc)

UL. NARUTOWICZA 4, 05-091 ZĄBKI

LEK. ANNA RUTOWSKAANNA RUTOWSKA

tel. 665-191-517
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UNDACJA
Pamięci Historii i Kultury

Polskiej na Białorusi

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

www.FestiwalNiepodleglosc.pl

14.10.2018 - godz. 13:00 (po mszy świętej)

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

ul. 11 Listopada 4

14.10.2018 - godz. 13:00 (po mszy świętej)

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

ul. 11 Listopada 4

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej 
oraz Burmistrz Miasta Ząbki zapraszają 

na Występ Chórów z Kresów Wschodnich II RP.
Wystąpi chór z Ukrainy: „Cantica Anima”

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej 
oraz Burmistrz Miasta Ząbki zapraszają 

na Występ Chórów z Kresów Wschodnich II RP.
Wystąpi chór z Ukrainy: „Cantica Anima”

w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci 

„WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ”
w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci 

„WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ”

KONCERTY CHÓRÓW
Z KRESÓW WSCHODNICH II RP
KONCERTY CHÓRÓW
Z KRESÓW WSCHODNICH II RP

o Festiwalu Pieśni Pamięci o Festiwalu Pieśni Pamięci

EPODLEGŁOŚĆ”EPODLEGŁOŚĆ”

RPCCH III RRP

F
ES

TIW
AL PIE NI PAM

I
CI

“W
ALCZ

CYM O NIEPODLEG
O

”

M
I

D Z Y N A R O D O W
Y

Zostań członkiem
Młodzieżowej Rady Miasta!
Jeżeli…

Masz ukończone 13 a nie masz więcej niż 18 lat,

 Jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej lub mieszkasz 

w Ząbkach a uczęszczasz do szkoły (podstawowej, liceum, tech-

nikum) w innym mieście,

 Chcesz się zainteresować sprawami lokalnej społeczności i samo-

rządem…

Wystartuj w wyborach i zostań członkiem Młodzieżowej Rady 
Miasta!
19października w Ząbkowskich szkołach podstawowych odbędą się 

drugie w historii Miasta wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ząb-

ki. Więcej informacji uzyskasz u swojego nauczyciela:

•  Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Monika Kalinowska,

•  Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Grzegorz Pawluk,

•  Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Sebastian Łuczak,

•  Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała. 

Nie jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej? – Spróbuj 
swoich szans w konkursie!
Uczniowie innych szkół: podstawowych, liceów i techników mogą 

zostać członkami Młodzieżowej Rady ! Do 12 października złóż wnio-

sek w Biurze Rady Miasta Ząbki lub wyślij go drogą elektroniczna na 

adres: zabki-br@zabki.pl. 

Więcej informacji na stronie Miasta Ząbki w zakładce Młodzieżowa 

Rada Miasta.

Drodzy Rodzice, 

to szansa rozwoju dla waszych dzieci. Wspólnie wesprzyjmy ich sa-

morozwój angażując ich w życie lokalnej społeczności.

Grzegorz Siwek,

Koordynator Młodzieżowej Rady Miasta

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w tak bo-

lesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca 
i życzliwości oraz tak licznie uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii 
pogrzebowej mojego męża, śp. Mariusza Rychtera.

Z wyrazami szacunku
żona z rodziną

Podziękowanie
Chciałbym serdecznie podziękować radnemu Miasta Ząbki panu 

Grzegorzowi Siwkowi, za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców 
Ząbek w Radzie Miasta. Dotychczas podejmowane przez niego dzia-
łania to potwierdzenie, że warto stawiać na młode osoby. Wiem, że 
z takim samym zapałem i skutecznością będzie działał na rzecz Ząbek 
w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Zachęcam Państwa do oddania 
głosu na pana Grzegorza.

Sławomir Jóźwik

Pomóżmy Panu Przemysławowi!
Szanowni Państwo,

Pan Przemysław z Ząbek walczy z glejakiem. Jest poddawany 

nowatorskiej i kosztownej terapii, która przynosi efekty. Od dwóch 

lat trwa zbiórka na Jego leczenie. Do tej pory zebrano trochę ponad 

60 tys. zł, brakuje jeszcze 67 tys. zł. Zbiórka trwa do 20 listopada.
Czy stworzycie Państwo materiał? Jeżeli tak, proszę o dane kon-

taktowe do osoby zajmującej się tematem, przekażę je Panu Przemy-

sławowi.

Szczegóły: https://www.siepomaga.pl/przemekmroczkowski  z Ząbek!
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Spotkanie z wojewodą

Na początku października wiceburmistrz Małgorzata 
Zyśk wzięła udział w spotkaniu z wojewodą mazowiec-

kim Zdzisławem Sipierą. Głównymi tematami poruszanymi 
podczas rozmowy były kwestie związane z dofi nansowa-
niem budowy dróg w Ząbkach z Rządowego Programu Dróg 
Lokalnych, szkoły podstawowej z przedszkolem oraz szkoły 
średniej i żłobków.  - Przy budowie szkół średnich i żłobków 
można wnioskować o dofi nansowanie ze środków rządo-
wych. Jest to niezwykle ważne w kontekście naszych pla-
nów na przyszłość – mówi wiceburmistrz Małgorzata Zyśk.

Kolejną poruszaną kwestią było przejście podziemne przez tory 
kolejowe,a także sprawy demografi czne, które mają ogromne zna-
czenie, szczególnie w przypadku inwestycji oświatowych. - Jesteśmy 
najmłodszą gminą w Polsce (średni wiek mieszkańca) i z uwagi na ten 
fakt, w każdej kadencji musimy budować nową szkołę lub rozbudo-
wywać istniejące. W tej sprawie wcześniej miałam okazję rozmawiać 
z panem Premierem Morawieckim i nakreślałam problem rzeczywi-
stej liczby mieszkańców w stosunku do tych, którzy są zameldowani 

oraz tych odprowadzających podatek na rzecz Ząbek. Nie dość, że 
jesteśmy najmłodszą gminą to zaledwie ok. połowa tu płaci podatek 
PIT. W związku z tym zaproponowałam, aby rząd rozważył możliwość 
wspierania takich gminy, które mają olbrzymie potrzeby w zakresie 
rozbudowy bazy oświatowej, a nie idzie za tym rzeczywista liczba osób 
rozliczających swoje dochody na rzecz miasta, w którym żyją i posyłają 
dzieci do szkół i przedszkoli – dodaje wiceburmistrz.

Powstają nowe drogi

Największa inwestycja drogowa w tym roku jest już na 
tyle zaawansowana, że już dziś widać jej docelowy 

kształt. Spory fragment jest już przebudowany, a w trak-
cie realizacji są kolejne odcinki. Powstały już dwa ronda, 
ciągi piesze. Jeśli pogoda 
pozwoli wszystko będzie 
dopięte na ostatni guzik już 
do 30 listopada br. Mowa tu 
oczywiście o ul. Powstańców.

Przebudowa ul. Powstańców jest 
skomplikowana i kosztowna. Ten nie-
spełna kilometrowy odcinek (od ul. Dzikiej do ul. Żołnierskiej), pochłonie niemal 
13 mln zł.  Na szczęście miasto zadbało o pozyskanie środków zewnętrznych 
z aż 5 różnych źródeł fi nansowania, co  w znacznym stopniu zmniejszyło wkład 
własny dla tej inwestycji czy też w ogóle pozwoliło na jej realizację. Obecnie 
trwają prace na odc. od ul. Mazowieckiej 
do myjni oraz rozpoczynają się na odc. 
od ul. Dzikiej do Kopernika.

Jeśli chodzi o wykonawstwo to już 
kompletnie została wybudowana ul. 
Krasickiego. Pozostało jedynie dopełnić 
formalności związanych z dopuszcze-
niem drogi do ruchu.

W trakcie realizacji pozostają ul. 
Zakopiańska, Szkolna, Legionów i Pia-
skowa.

A w planach kolejne drogi do 
przebudowy.

 

 

 

 

 

 

 

  

tel: 725 243 345   
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Dokończenie ze str. 1

 Fakt nie ubiegania się o reelekcję przez burmistrza 
Roberta Perkowskiego do tej pory nie pozostaje bez 

echa. Dla wielu był ogromnym zaskoczeniem. Nie sposób 
przy tej okazji zapytać powoli już ustępującego burmi-
strza o jego spostrzeżenia na temat Ząbek, dokonać pew-
nego ogólnego podsumowania.

Jak Pan wspomina tamten czas, kiedy zdecydował się Pan po raz 

pierwszy ubiegać o urząd burmistrza?

Dwanaście lat temu, obejmując urząd burmistrza miałem w głowie 

ambitną wizję Miasta, które nie tylko będzie czerpało inspirację od 

innych ale stanie się wzorem dla sąsiednich samorządów. W tamtych 

czasach wiele osób patrzyło z przymrużeniem oka na plany budowy 

np.: miejskiej pływalni ze squash i kręgielnią, tunel pod torami ko-

lejowymi, nowoczesne obiekty sportowe (trybuna, korty tenisowe, 

boiska ze sztuczną nawierzchnią itp.), zmodernizowany bazar miejski, 

nowoczesne obiekty oświatowe, najnowocześniejsze i największe 

w Polsce przedszkole, ambitne plany budowy dróg, własne ujęcie 

wody (SUW), modernizacja oświetlenia ulicznego w całych Ząbkach, 

bezpłatny transport publiczny dla mieszkańców czy inne. Zdziwienie 

było o tyle zasadne, że plany wielokrotnie przekraczały wielkość całego 

ząbkowskiego budżetu.

Jakie jest według Pana główne źródło sukcesu ząbkowskiego 

samorządu?

Wydaje mi się, że determinacja, konsekwentne ubieganie się 

o środki zewnętrzne a zwłaszcza wspaniali ludzie, których poznałem 

na swojej drodze pokazało, że zdecydowana większość inwestycji 

została zrealizowana. W między czasie miasto rozwijało się, przybywali 

kolejni mieszkańcy i pojawiały się nowe potrzeby oraz wyzwania. 

Priorytety niejednokrotnie musiały się zmieniać ale dążenie rozwoju 

i determinacja cały czas pozostawały. Dziś trudno wyobrazić sobie 

Ząbki bez ulic Wolności, Maczka, Ks.Zycha, Sosnowej, Gajowej czy 

tunelu, jednak wówczas były to kontrowersyjne inwestycje, których 

realizacja wymagała jedności i odwagi.

Często mianem „władze miasta” określa się burmistrza i jego urząd, 

a w istocie równie ważną częścią władzy lokalnej jest rada miasta. 

Jak Pan ocenia współpracę z radnymi przez te 12 lat?

Samorząd to „gra” zespołowa. W Ząbkach udało nam się stworzyć 

wspaniały zespół ludzi o podobnych wartościach i chęci dążenia do 

dalszego rozwoju całego miasta. Rada Miasta nie może składać się 

z grupy 21 indywidualistów, chcących zaspokajać swoje ego, realizo-

wać tylko swoje osobiste projekty i „kupczyć”. Ząbkowscy radni mieli 

wspólny cel – rozwój Ząbek. Warto wspomnieć również o pracowni-

kach urzędu, pomimo ,iż różnią się miedzy sobą to są zaangażowani 

i równie skuteczni. Dzięki temu ząbkowski magistrat jest jednym 

z najmniejszych a jednocześnie jednym z najbardziej skutecznych. 

Dekadę temu pozostawaliśmy w cieniu Rembertowa, Wawra, Wesołej 

czy Zielonki, dziś pozycje się odwróciły.

A co nie do końca udało się zrobić?

Pomimo, iż Ząbki po 12 latach wyglądają zupełnie inaczej, po-

wstało ponad 100 nowych ulic, 20 km ścieżek i wiele innych obiektów, 

części marzeń nie udało się zrealizować. Ząbki są najmłodszym mia-

stem w Polsce (średnia wieku mieszkańców), o rekordowych ilościach 

urodzeń i niestety rekordowej ilości osób niezameldowanych. Na 

ponad 70 tys. mieszkających tutaj osób tylko 33 tys. jest zameldowana. 

W pewnym sensie potrzeby wszystkich mieszkańców rozwijającego 

się miasta trzeba zaspokoić podatkami od niespełna połowy. Ambitne 

plany budowy sali kinowej, biblioteki, monitoringu miejskiego, hali 

widowiskowo-sportowej, budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, linii 

tramwajowej, wiaduktu Powstańców/Żołnierska i innych będą miały 

szansę na realizację w przyszłych latach.

Powierzam Ząbki w dobre ręcePowierzam Ząbki w dobre ręce
Mnóstwo inwestycji wymaga olbrzymich środków. Ząbki zawsze 

aktywnie ubiegały się o środki zewnętrzne...

To prawda, przywiązywaliśmy do tego ogromną wagę, bo to 

oznacza dodatkowe inwestycje.

Przez te 12 lat pozyskaliśmy z różnych źródeł ok. ćwierć miliarda 

złotych. Ważne, by rozpoczęte inwestycje sprawnie realizować i w ko-

lejnej kadencji dobrze to wykorzystać. Takie projekty jak: kompleksowy 

projekt budowy kanalizacji deszczowej, kompleksowa rozbudowa 

zielonej przestrzeni i miejsc wypoczynku i rekreacji, parkingi „parkuj 

i jedź”, narodowy program budowy dróg lokalnych i inne potrzebują 

dobrego gospodarza i sprawnego managera. Dlatego życzę Państwu 

dokonywania dobrych wyborów, które pomogą stworzyć silny i zde-

terminowany zespół z nowym burmistrzem na czele. Szczerze pole-

cam osoby z list PiS ponieważ dobrze je znam i wiem, że są w stanie 

dokonać wiele.

Niedługo pożegna się Pan z ząbkowskim ratuszem,czy nie żal Panu?

Tak po ludzku, to na pewno żal, bo z jednej strony urząd to jed-

nostka odpowiadająca za rozwój miasta, ale z drugiej to zwykły zakład 

pracy, a jako burmistrz współpracowałem nie tylko z pracownikami 

urzędu, ale też innych instytucji miejskich, szkół, przedszkoli, ośrod-

ków kultury i sportu. Ale jestem spokojny o rozwój miasta, bo wiem, 

że mój zastępca, wiceburmistrz Małgorzata Zyśk właściwie zadba 

o sprawy miejskie. Odchodzę spokojny, bo wiem, że powierzyłem 

Ząbki w dobre ręce.  

Dziękuję za rozmowę.
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Stefan Załęski, Henryk Dawidczyk, Edward 
Marek i 90 latka - Helena Kubicka.

Z klubu Relax 80 latki: Stanisława Mali-
szewska, Stanisław Gołębiewski, Jerzy Baran, 
Lucjan Rutka, Ryszard Kamiński.

Organizatorem spotkań był Miejski Ośro-
dek Kultury w Ząbkach, który reprezentowała 
Iwona Krawczak.

Iwona Potęga

w jesieni życia a także 
dużo miłości i opieki 
ze strony najbliższych. 
Do życzeń dołączył się 
burmistrz Robert Per-
kowski.

Podczas spotkań zo-
stały wręczone prezenty 
dla tegorocznych jubila-
tów obchodzących 80 
urodziny. 

Z klubu Retro: Da-
nuta Barycka, Celina 
Kamińska, Marianna 
Klimek, Eugenia Mu-

rawska, Henryka Myszko, Jadwiga Ostrow-
ska, Henryka|Stańczyk, Donata Zgiec, 

Święto Seniorów w Ząbkach

W dniu 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora i z tej 
właśnie okazji odbyły się spotkania seniorów w Ząbkach w dniach 

4 i 6 października.

Seniorzy spotkali się się w dol-
nym kościele Miłosierdzia Bożego 
oraz w sali przy kościele Św. Trójcy 
w Ząbkach, dzięki uprzejmości pro-
boszczów tutejszych parafi i.

Podczas uroczystego spotka-
nia miał miejsce występ kabaretu 
z Urli, który śpiewał piękne prze-
boje z dawnych lat a także pieśni 
patriotyczne.

Podczas obu spotkań zastępca 
burmistrza Ząbek Małgorzata Zyśk 
wręczyła bukiety prezesom klu-
bów, tj. Mirosławie Marzoch z klubu 
seniora Retro i Irenie Rutce z klubu 
seniora Relax i życzyła wszystkim seniorom 
dużo zdrowia oraz miłego spędzania czasu 
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Nowy budynek 
Szpitala Drewnica otwarty

W Ząbkach dobiegła końca jedna z największych inwestycji 
samorządu województwa mazowieckiego – budowa najno-

wocześniejszego szpitala psychiatrycznego, nie tylko w kraju, ale 
i w Europie. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już na początku paź-
dziernika. Szpital jest przeznaczony do świadczeń zdrowotnych 
dla ponad 750 000 mieszkańców Mazowsza. Zapewnia najwyższe 
standardy w opiece nad chorymi. Posiada 9 wyspecjalizowanych 
oddziałów psychiatrycznych oraz nowoczesne centrum rehabilita-
cji psychiatrycznej i 300 łóżek dla pacjentów. Skala inwestycji była 
ogromna. Powstał nie tylko nowoczesny szpital, ale i przestrzeń 
do rehabilitacji i integracji. Wartość inwestycji wyniosła ponad 137 mln zł, a po-
nad 95 mln zł to wsparcie unijne w ramach RPO WM 14-20. Kamień węgielny pod 
inwestycję był uroczyście wmurowany na początku września 2015 r.

W uroczystym otwarciu szpitala, w dniu 

4 października br., udział wzięli: goście z całe-

go województwa mazowieckiego, wśród nich: 

Adam Struzik – marszałek województwa ma-

zowieckiego, Janina Ewa Orzełowska – wice-

marszałek, Wiesław Roboszuk – wicemarszałek, 

Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa 

mazowieckiego, Ludwik Rakowski – przewod-

niczący sejmiku województwa mazowieckiego, 

Jolanta Koczorowska – radna sejmiku, Tomasz 

Goździkiewicz – prezes zarządu Związku Pra-

codawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia 

Uzależnień, Roman Robert Jędrzejczak – prezes 

mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drew-

nica, Norbert Szczepański – członek Zarządu 

Mazowieckiego Szpitala Drewnica, a także Piotr 

Uściński – poseł na Sejm RP. Miasto reprezen-

towała Małgorzata Zyśk – zastępca bur-

mistrza Ząbek, a także przewodniczący 

rady miasta Ząbki Wojciech Gut. Obecni 

byli również prezes Przedsiębiorstwa Wo-

dociągów i Kanalizacji w Ząbkach Janusz 

Tomasz Czarnogórski i Komendant Straży 

Miejskiej Zbigniew Forysiak.

Po uroczystym poświęceniu, które-

go dokonał bp Romuald Kamiński, go-

ście weszli do budynku, gdzie odbyła się 

dalsza część uroczystości. Były przemó-

wienia i podziękowania a także prezen-

ty dla szpitala, przeplatane występami 

artystycznymi, przygotowanymi przez 

aktorów współpracujących z Redbadem 

Klijnstrą, ambasadorem szpitala. Uroczystość 

poprowadził Redbard Klijnstra aktor teatralny 

i telewizyjny, znany z serialu „Na dobre i na złe”.

Podczas uroczystości goście mieli okazję 

obejrzeć fi lm o historii Szpitala Drewnica, o któ-

rym opowiedzieli jego długoletni pracownicy: 

Joanna Watras, psycholog i psychoterapeuta 

kierownik Oddziału Dziennego MSW DREWNI-

CA; Marta Jóźwiak, asystentka zarządu; Anna 

Grzegrzółka, pielęgniarka; Ewa Radwańska, 

lekarz, psychiatra, kierownik Oddziału Psychia-

trycznego; Elżbieta Strząska, psycholog, z-ca 

kierownika Oddziału Rehabilitacji; Leszek My-

sera, malarz, stolarz, hydraulik, ślusarz.

Marszałek podczas swojego wystąpienia 

przypomniał, że szpitale województwa mazo-

wieckiego odpowiedzialne za leczenie psychia-

tryczne, zwykle mieszczą się w zabytkowych 

budynkach, często będących w złym stanie. 

Najstarszy szpital w województwie ma 130 lat. 

Szpitale są sukcesywnie modernizowane. Czego 

nie można było zrobić z Drewnicą. Przypomniał, 

że decyzja o budowie nowego budynku została 

podjęta w trudnej dla samorządu województwa, 

sytuacji fi nansowej. Były nawet plany likwidacji 

i przeniesienia szpitala, jednak udało się zorga-

nizować środki na jego budowę. Poinformował, 

że szpitale są zadłużone na 15 miliardów złotych 

i że on widzi szansę dla szpitali w środkach 

unijnych. Następnie przypomniał o tym jak był 

budowany samorząd i o roli samorządu obecnie.

Nawiązując do występu artystycznego mó-

wiącego o depresji i uzależnieniu, powiedział że 

musimy dbać o najsłabszych i że jest to spłaca-

nie długu naszego wobec społeczeństwa. Na 

koniec wystąpienia szczególne podziękowania 

skierował do Romana Roberta Jędrzejczaka, 

który – jak powiedział marszałek – od początku 

do końca ten szpital wykonał.

Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski 

pogratulował wybudowanego obiektu. Poin-

formował także o planach rozbudowy szpitala 

powiatowego w Wołominie. Wręczył prezesowi 

MSW wraz z Karolem Małolepszym członkiem 

zarządu Powiatu Wołomińskiego, pamiątkowy 

obraz.

Małgorzata Zyśk zastępca burmistrza Zą-

bek, w swoim przemówieniu powiedziała, że 

cieszy się z powstałego obiektu, tym bardziej, 

że ma w nim funkcjonować centrum Alzheimera 

i geriatria, które są coraz bardziej potrzebne. 

Bo żyjemy dłużej i problemy te dotyczą wielu 

osób. Wspomniała, że seniorzy także znaleźli się 

w grupie nieoszacowanej, obok psychiatrii i pe-

diatrii. Następnie wraz z radnym powiatu woło-

mińskiego Sławomirem Pisarczykiem wręczyli 

prezesowi MSW kwiaty oraz kosz historycznych 

gier ząbkowskich, dla pacjentów.

Poseł na Sejm Piotr Uściński podziękował za 

decyzję z 2014 r. o budowie szpitala. Powiedział, 

że żyjemy w świecie, który powoduje, że chorób 

psychicznych będzie coraz więcej. Wspomniał 

także, że szpital wołomiński ma większy kon-

trakt o dofi nansowanie do SOR-u, w wysokości 

10 mln zł.

Na koniec uroczystości marszałek wraz z rad-

nymi woj mazowieckiego wręczyli medal Pro 

Mazovia. – Romanowi Robertowi Jędrzejczakowi 

– prezesowi MSW Drewnica, a także dyplomy 

uznania, które otrzymali Waldemar Giza – były 

prezes, Małgorzata Krzaczkowska –  dyrektor 

MSW, Dorota Wiktorowicz główna księgowa, 

Małgorzata Kowalska i Konrad Głowacki 

– zajmujący się inwestycjami, Magdalena 

Matusiak od spraw organizacyjno-admi-

nistracyjnych a także, Anna Trochimowicz 

i Anna Kamińska – przedstawicielki Stowa-

rzyszenia „Nowa Drewnica”.

Następnie goście udali się na zwie-

dzanie nowo powstałego obiektu. Do 

obejrzenia były: sala do rehabilitacji ru-

chowej, sala do muzykoterapii, oddział 

psychiatryczny – ogólny, sale terapeu-

tyczne, izba przyjęć, poradnia zdrowia 

psychicznego.

Iwona Potęga
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Gra planszowa o Ząbkach

Wieczór ostatniego piątku miesiąca września był wy-
jątkowy zarówno dla fanów gier planszowych, jak 

i dla miłośników historii naszego miasta. W Orla Cafe ani-
matorzy z klubu Gier Planszowych GRAPLA poprowadzili 
premierowe rozgrywki gry planszowej „Miasto Ząbki – 
Poszukiwacze zaginionej historii”.

Po krótkim wstępie, podczas którego przedstawiono autorów gry, 

tj. Roberta Sypka odpowiedzialnego za mechanizm gry oraz Mirosława 

Sobieckiego odpowiedzialnego za wybór bohaterów i autora historii 

zamieszczonych na kartach gry, przywitano gości honorowych. Na 

premierę przybyła Pani Elżbieta Duczmal – córka porucznika Ludwika 

Jerzego Tulińskiego, oraz wnuk Jerzy i Kinga – synowa Pani Elżbiety. 

Obecność tych szczególnych gości podyktowana była faktem, że obok 

hrabiego Ronikiera, księdza Skorupki i majora Drewnickiego, porucznik 

Tuliński jest bohaterem jednej z historii opowiedzianej w grze, w ramach 

której uczestnicy mają odnaleźć ukrytą radiostację Komendy Głównej 

Armii Krajowej. Radiostacja ta podczas okupacji nadawała z domu po-

rucznika przy ul. Słowackiego 3, w którym w ramach konspiracji działała 

także tajna Szkoła Podchorążych, prowadzona przez porucznika.

Następnie wszyscy zebrani przystąpili do gry. Przy stoliku vi-

powskim, prowadzonym przez autora Roberta Sypka, przy którym 

grali m.in. Jerzy Tuliński, Małgorzata Zyśk, Sławomir Pisarczyk i Robert 

Perkowski, panowała powaga i skupienie na merytorycznej części 

gry. Przy pozostałych stolikach, wypełnionych ząbkowskimi dziećmi 

i młodzieżą, w tym Orlętami z Jednostki Strzeleckiej 1533 z Ząbek, 

których patronem jest porucznik Tuliński, kipiało od zaangażowania 

podczas przechodzenia kolejnych etapów gry. Oprócz odnalezienia 

radiostacji AK, gracze mieli za zadanie odnaleźć zaginiony zegarek 

księdza Skorupki, order Virtuti Militari majora Drewnickiego oraz orygi-

nalną mapę Miasta Ogrodu hrabiego Ronikiera. Okazało się, że bogata 

historia naszego miasta może być przekazana w sposób przystępny 

i wciągający. Niemałą zasługę w przyjazne wprowadzenie w zasady 

gry mieli animatorzy z klubu Gier Planszowych GRAPLA, jednocześnie 

pracownicy Księgarni ORLA.

Wszystkie Orlęta wyszły ze spotkania z planszówkową historią 

Ząbek z egzemplarzem gry „pod pachą”. Podobnie goście honorowi, 

którzy zostali obdarowani nimi przez włodarzy naszego miasta.

Autorzy zapowiadają, że we współpracy z uczniami ząbkowskich 

szkół oraz fanami z GRAPLA, będą przygotowywać karty z kolejnymi 

historiami, które będą do pobrania w Internecie w formie plików PDF. 

Po wydrukowaniu i wycięciu, gracze będą mogli odkrywać kolejne 

sekrety związane z historią Ząbek, począwszy od 1533 roku.

Gry są do nabycia w Księgarni ORLA. 

Fot. Bogdan Śladowski
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Unihokej „Piraci Ząbki”

W naszym mieście powstaje nowa sekcja nieobecnej dotąd w Ząbkach pięknej 
dyscypliny, jaką jest unihokej. Dnia 29 września w Szkole Podstawowej nr 3  im. 

Małego Powstańca odbył się pierwszy trening otwarty. Dzieci były zachwycone nową 
aktywnością i bawiły się znakomicie. Liczne ćwiczenia połączone z zabawą w przyjazny 
sposób rozwijają cechy motoryczno-ruchowe naszych pociech. Właśnie dlatego zajęcia 
są prowadzone pod wspólnym hasłem: Unihokej Uczy Bawi Wychowuje.

Unihokej (zwany również fl oorballem) to dyscyplina sportowa, 

której utworzenie przypisywane jest Szwedom. Najłatwiej porównać 

ją do hokeja na lodzie, ale w mniej brutalnej formie oraz bez łyżew 

i krążka, a mecze prowadzone są przez dwóch równouprawnionych 

sędziów. Unihokej, dzieci często nazywają  minihokejem i uwielbiają 

go podczas zajęć wf-u.

Bramkarze wyposażeni są w specjalne stroje oraz kaski ochronne, 

które mają za zadanie zapewnić im bezpieczeństwo podczas gry 

i w pewnym stopniu, ułatwić interwencje. Sport ten jest szczególnie 

popularny w Szwecji, Finlandii, Szwajcarii oraz w kilku innych krajach 

takich jak Norwegia, Polska czy Czechy. Poza Europą unihokej syste-

matycznie zwiększa swoją popularność m.in. w Kanadzie, Singapurze, 

Japonii, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Sport ten bardzo szybko się rozwija, jest dynamiczny i bardzo 

spektakularny. Dzieci przy odpowiednim zaangażowaniu mają realne 

szanse na uczestnictwo w turniejach rangi krajowej, a nawet światowej. 

Najlepszym przykładem są nasi sąsiedzi z Zielonki, gdzie dyscyplina ta 

jest mocno rozwinięta, a wielu zawodników zasila szeregi reprezentacji 

kraju na turniejach międzynarodowych.

Zapraszamy do śledzenia i wspieranie nas na stronie facebook’a: 

www.facebook.com/piraciunihokej/

Zajęci odbywają się w :
MOSiR Ząbki - Poniedziałki: godz. 17.45 – 18.45

MOSiR Ząbki – Środa 17.45 – 18.45

SP3 Kościelna 2 Ząbki – Piątek 20.00-21.00

Kontakt:
adres e-mail: piraci.unihokej@gmail.com

telefon kontaktowy: 696 028 181
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Efektownym i przekonującym zwycięstwem 4:0 za-
kończył się mecz Ząbkovii przeciwko rezerwom eks-
traklasowej Wisły Płock. Dwie bramki w tej rywalizacji 
strzelił Daniel Kozik, a po jednej 
dołożyli Konrad Cichowski oraz 
zaliczający debiutanckie minuty 
w meczu ligowym Michał Tarno-
grodzki. Spotkanie rozpoczęło się 
dla naszej drużyny bardzo korzyst-
nie. Już w ósmej minucie objęła 
prowadzenie po sytuacyjnym 
strzale Daniela Kozika. Wcześniej 
w akcję zaangażowani byli Daniel 
Nawrocki, który przejął piłkę na 
prawej stronie boiska, przekazał 
ją do wbiegającego Damiana 
Świerblewskiego, a ten płasko dośrodkował w pole bramkowe. Dru-
ga połowa również rozpoczęła się dla nas bardzo pomyślnie, gdyż 
już na jej początku zdołaliśmy strzelić drugą bramkę. Swój dorobek 
strzelecki powiększył Kozik, który znalazł się w odpowiednim miejscu 
i w odpowiednim czasie. Bramkarz płocczan końcami palców obronił 
płaski strzał Cichowskiego z narożnika pola karnego, a czyhający na 
takie okazje napastnik naszej drużyny zaliczył skuteczną dobitkę. W 67 
minucie meczu po dośrodkowaniu Świerblewskiego z prawej strony 
boiska w polu karnym pozostawiony bez opieki Cichowskiego pew-
nym strzałem z kilku metrów podwyższył prowadzenie naszej drużyny. 
Wynik ustalił na kwadrans przed końcem spotkania, pozostawiony zu-
pełnie bez opieki Michał Tarnogrodzki. Napastnik naszej drużyny, który 
na boisku pojawił się dosłownie kilkadziesiąt sekund wcześniej biegł 
samotnie na bramkę od okolic linii środkowej i niesygnalizowanym 
strzałem niemal dokładnie z linii pola karnego pokonał golkipera gości.

Porażką 0:1 zakończył się wyjazdowy ligowy mecz Ząbkovii 
z Hutnikiem Warszawa. Bramkę na wagę trzech punktów dla graczy 
z Bielan strzelił Karol Cimochowski. Od trzydziestej minuty spotkania 
ząbkowianie grali w osłabieniu, po czerwonej kartce, którą został 
ukarany Krystian Lewandowski. Mecz z Hutnikiem zdecydowanie nie 
był wielkim widowiskiem. Paradoksalnie grając w osłabieniu nasza 
drużyna potrafiła sobie stworzyć więcej klarownych sytuacji do 
strzelenia gola, niż grając w pełnym składzie. W 35 minucie meczu na 
rajd środkiem boiska zdecydował się Daniel Nawrocki, ale jego strzał 
z linii pola karnego okazał się minimalnie niecelny. Kilka minut póź-
niej zaskakująco z narożnika pola karnego uderzał Świerblewski, ale 
piłka poszybowała tuż nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Pawła 
Okrasę. Pięć minut po wznowieniu gry po przerwie po indywidualnej 
akcji groźnie strzelał Kozik, ale trafi ł tylko w słupek. Z kronikarskiego 
obowiązku wspomnę jeszcze tylko, że bramka dla gospodarzy padła 
po zgraniu piłki głową przez Damiana Prackiego. W 85 minucie me-
czu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został 
zawodnik gospodarzy Bartosz Osoliński i od tego momentu zaczął się 
okres zdecydowanej dominacji naszego zespołu. Po dośrodkowaniach 
z rzutów rożnych przed szansą na strzelenie gola wyrównującego 
stawali Piotr Augustyniak, Dariusz Dadacz i Przemysław Bella, ale 
bramkarz gospodarzy bronił jak w transie. Odbijał wszystko i efekcie 
Hutnicy zanotowali czwarte kolejne zwycięstwo, a Ząbkovia trzecią 
porażkę w sezonie.

Rozgrywany przy sztucznym oświetleniu na głównej płycie Do-
zbud Areny ćwierćfi nałowy mecz Pucharu Polski MZPN na poziomie 
okręgu warszawskiego, pomiędzy trzecią drużyną IV ligi grupy północ-
nej – Ząbkovią Ząbki i liderem tych rozgrywek w grupie południowej 
– Pogonią Grodzisk Mazowiecki zakończył się zwycięstwem gości 
3:1. Do przerwy prowadziła nasza drużyna, po samobójczym tra-

Wszyscy na derby 

Wygrana przed własną publicznością z Wisłą II Płock, wyjazdowa 
porażka z Hutnikiem Warszawa oraz odpadnięcie z Pucharu Pol-

ski MZPN na poziomie ćwierćfi nału okręgu warszawskiego, po prze-
granej z Pogonią Grodzisk Mazowiecki – oto 
wydarzenia dotyczące drużyny MKS Ząbkovia 
Ząbki z ostatnich dwóch tygodni. 

fi eniu Michała Borychowskiego, 
a po zmianie stron zwycięstwo 
i awans do kolejnej rundy pucharu 
zapewnili Pogoni kolejno Jakub 
Kołaczek, Patryk Szymański oraz 
Michał Strzałkowski, strzelając po 
jednej bramce.

Już w najbliższy piątek o go-
dzinie 19.00 na Dozbud Arenie 
czekają nas Derby Powiatu Woło-
mińskiego. Ząbkovia zmierzy się 
w nich z niespodziewanym lide-

rem rozgrywek naszej grupy – Huraganem Wołomin, który w dotych-
czasowych dziesięciu seriach spotkań zdołał wywalczyć dwadzieścia 
siedem punktów. Biorąc pod uwagę emocje i podteksty, które towa-
rzyszyły dotychczasowym spotkaniom tych dwóch drużyn szykuje 
się niezłą gratka dla kibiców, których zapewne nie trzeba specjalnie 
zachęcać do wizyty na ząbkowskim stadionie. WSZYSCY NA DERBY!. 

red.

Tabela IV ligi – grupa mazowiecka (północ)

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1. HURAGAN WOŁOMIN 10 27 27-8

2. OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZ. 10 24  24-10

3. ZĄBKOVIA ZĄBKI 10 19 21-7

4. MKS PRZASNYSZ 10 19  27-13

5. WISŁA II PŁOCK 10 19  22-15

6. MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI 10 17  16-14

7. KS ŁOMIANKI 10 17  18-14

8. HUTNIK WARSZAWA 10 15  15-12

9. POGOŃ II SIEDLCE 10 15  14-12

10. MAZUR GOSTYNIN 10 11    8-14

11. MKS CIECHANÓW 10 10  11-28

12. WKRA ŻUROMIN 10 9  10-21

13. KORONA OSTROŁĘKA 10 9    9-13

14. DRUKARZ WARSZAWA 10 8  12-23

15. KASZTELAN SIERPC 10 5    8-22

16.  MŁAWIANKA MŁAWA 10 4    5-21
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Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin w Z bkach, Markach i 
Zielonce” dofinansowany jest ze rodków Powiatu Wo omi skiego w ramach 

umowy nr 559.2017 z dn. 30.12.2017 r. 
 

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA DLA 
RODZIN 

 
Prowadz cy Punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowo ci 
siedziba Punktu: Miejski O rodek Sportu i Rekreacji w Z bkach przy ul. S owackiego 21 
telefon:   660 907 563 
e-mail:   pro-pracownia@wp.pl    
strona www:  www.stowarzyszeniepro.pl 
Zakres oferowanych us ug: 
• psychoterapia indywidualna     
• psychoterapia par 
• pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry 
• konsultacje wychowawcze pedagoga       
• poradnictwo socjalne 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 
rody w godz.   9.00 -  13.00 

pi tki w godz.   9.00 – 13.00 
lub osobi cie w siedzibie Stowarzyszenia dy ur dyspozytora: 
wtorki w godz.  12.00 – 16.00 
Terminy mog  ulec zmianie! 
Zasady przyj cia: 
Terminy spotka  ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wst pnej konsultacji b d  
odbywa y si  od poniedzia ku do pi tku w godz. 8.00 – 19.00. 
 

 

Małgorzata Zyśk, 

historyk, bezpartyjna. Od lat działam na rzecz Ząbek i obserwuję 
jak się rozwijają. Byłam wieloletnią dyrektor Gimnazjum nr 2 
w Ząbkach i radną powiatową. Mam 8-letnie doświadczenie w pra-
cy projektowo-technicznej, 25-letnie na stanowisku nauczyciela 
i 16-letnie w zarządzeniu szkołą. W swoich działaniach jestem 
konsekwentna i skuteczna. Wiem, że mając szczytne cele, trzeba 
do nich nieustannie dążyć. Jestem otwarta i mam szacunek do 
ludzi. Rzetelność, uczciwość i pracowitość to cechy, które cenię. 
Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem, chcę rozważnie i sku-
tecznie kontynuować rozpoczęte i planowane inwestycje oraz 
zabiegać o kolejne dotacje. Nasze miasto nieustannie rozwija się, 
przybywają kolejni mieszkańcy i pojawiają się nowe potrzeby oraz 
wyzwania. Priorytety, jakie uwzględniliśmy w naszym programie, 
wynikają z odbytych w czerwcu 2018 r. konsultacji z mieszkańcami 
oraz przeprowadzonych ankiet. Założone przez nas cele nie są 
jednak sztywne i mogą się zmieniać, jeśli po drodze pojawią się 
inne pilne potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Największym wyzwaniem dla mnie jest dalsza rozbudowa infra-

struktury oświatowej  i drogowej, poprawa komunikacji miejskiej oraz 

realizacja projektów zieleni, miejsc odpoczynku i rozrywki dla Ząb-

kowian. Do 2020 r. wybudujemy przy ul. Różanej szkołę podstawową 

wraz z przedszkolem. Wiosną 2019 r. powstanie parking podziemny 

przy ul. Orlej z modernizacją pasażu: fontanną i ogródkami oraz 

parking przy Piłsudskiego (obok przejścia kolejowego). Będziemy 

realizować projekt ogród: parki, małą architekturę, tężnię, zieleń, fon-

tanny, place zabaw oraz strefy odpoczynku w całym Mieście. Mamy 

ambitne plany na Centrum Kulturalne Ząbek. W 2018 r. na inwestycje 

w budżecie zaplanowano 40 mln zł, z dofi nansowaniem unijnym 

i rządowym. Budowane są kolejne drogi, kanalizacja deszczowa (drugi 

co do wielkości projekt w Polsce) oraz ścieżki rowerowe. Niektóre 

z inwestycji mają aż pięć źródeł fi nansowania. Odbyłam kilka spotkań 

z wojewodą, które dotyczyły możliwości pozyskania kolejnych dotacji 

z programu rządowego dla samorządów. Możliwości w przyszłym roku 

i w kolejnych są jeszcze większe i trzeba umiejętnie z tego skorzystać. 

W chwili obecnej budujemy jednocześnie wiele ulic, nie dlatego, 

że źle zaplanowaliśmy, albo że zbliżają się wybory, ale z powodu 

ogromnych dotacji, które dostaliśmy i trzeba je dobrze wykorzystać, 

w rekordowym tempie. W najbliższej kadencji zostanie zwiększona 
częstotliwość kursowania obecnych linii 145, 199 i 345 (co 10 mi-
nut), jak również uruchomione połączenia komunikacji miejskiej 

dowożące mieszkańców do stacji PKP oraz bezpośrednio łączące Ząbki 

z Dworcem Wschodnim, Dworcem Wileńskim i nowo budowaną linią 

metra. Złożyliśmy wniosek do ZTM o zwiększenie kursowania linii 

199 i 345 w szczycie oraz podjęcie rozmów na temat wprowadzenie 

I strefy na Kolej Mazowiecką. Byłaby to lepsza alternatywa niż dopłata 

do biletów, bo przecież w Ząbkach miejska komunikacja autobusowa 

jest w I strefi e. Chcemy również , aby nasze działania odnośnie I strefy 

na kolej wsparł Marszałek, bo jest to bardzo istotne z punktu widzenia 

dojazdu do wojewódzkiego szpitala na Drewnicy, do którego od stacji 

PKP dojeżdża komunikacja lokalna. Ostatnio byłam na spotkaniu 

Komisji Infrastruktury iInwestycji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. 

Podczas spotkania dyrektor biura infrastruktury Tramwajów Warszaw-

skich, Pan Robert Grzywacz, przedstawiał plany inwestycyjne Spółki 

Tramwaje Warszawskie z uwzględnieniem możliwości realizacji trasy 

tramwajowej do Ząbek. Przewodnicząca Komisji zadała mi pytanie, 

czy można liczyć na powstanie parkingów P&R w Ząbkach, no co 

odpowiedziałam twierdząco. Komisja wypracowała stanowisko i za-

kończyła się konkluzją, że należy zorganizować spotkanie włodarzy 

Ząbek z władzami Warszawy, aby te plany nabrały tępa. Długość od-

cinka trasy tramwajowej to 7 km, z czego 2 km przebiega w naszym 

mieście. Koszt to ok. 180- 200 mln złotych. Trzeba podjąć rozmowy 

o partycypacji w kosztach i możliwościach pozyskania dotacji.

Nasza kandydatka na Burmistrza Miasta Ząbki
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Z naszego komitetu kandyduje urzędujący burmistrz, zastępca burmistrza, dwunastu obecnych radnych, 
w tym dwóch powiatowych oraz dwóch z poprzedniej kadencji. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości 

to doświadczeni samorządowcy, cieszący się zaufaniem społecznym. 
Głos oddany na nasz komitet to opowiedzenie się za postępem, uczciwością, rzetelnością i doświadczeniem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Budowa szkół, przedszkoli i żłobków (nowa szkoła z przed-

szkolem oraz szkoła średnia). Do 2020 r. wybudujemy przy ul. Ró-

żanej szkołę podstawową wraz z przedszkolem. Będziemy zabiegali 

o wybudowanie przez powiat szkoły średniej. Możliwa lokalizacja 

to działka przy ul. Batorego (obok dawnego gimnazjum lub przy 

Makro, jeśli pozyskamy działkę od Marszałka). Na zadania oświatowe 

(żłobki, szkoły średnie możliwe jest dofi nansowanie z programów 

rządowych, o które będziemy się ubiegać). 

ZIELEŃ I REKREACJA 
Realizacja projektu ogród - parki, mała architektura, place 

zabaw, fontanny, tężnia, zieleń i inne miejsca rekreacji oraz strefy 

odpoczynku w całym Mieście. Zwiększymy powierzchnię terenów 

zielonych poprzez dosadzanie roślin w pasach istniejących ulic oraz 

urządzanie zieleni w ulicach i skwerach projektowanych, w połącze-

niu ze ścieżkami rowerowymi, małą architekturą, ławkami i koszami. 

Tereny rekreacji wyposażone zostaną w urządzenia zabawowe 

w tym interaktywne, urządzenia do questingu i do ćwiczeń oraz 

dostosowane do osób niepełnosprawnych. Odnowiony zostanie 

Park Szuberta poprzez odnowienie szaty roślinnej, umocnienie 

skarp. Wykonane zostanie oświetlenie, monitoring i dostosowanie 

dla osób niepełnosprawnych. Projekt zieleni obejmuje cały teren 

miasta Ząbki a jego powierzchnia to blisko 100 000 m2. Koszt to ok. 

4, 5 mln zł. Wciąż na realizację czeka idea Parku Leśnego u zbiegu 

ulic Sosnowej i Gajowej. Po uregulowaniu stanu prawnego gruntu 

w tym miejscu mogłaby powstać strefa aktywnego wypoczynku 

z alejkami, placami zabaw, parkiem linowym a może nawet tężniami. 

Nasze miasto dynamicznie rozwija się i istnieje potrzeba poprawy 

estetyki i tworzenia nowych miejsc centro i kulturo twórczych dla 

mieszkańców, zarówno w centrum, jak i w południowej jego części. 

Biblioteka, kino oraz place zabaw i rekreacji, parki i skwery zieleni 

są naszymi priorytetami. 

KULTURA I SPORT 
Nowe Centrum Kulturalne Ząbek (okolice stacji i bazarku). 

Mamy ambitne plany na nowe Centrum. Teren u zbiegu ulic Po-

niatowskiego i 3-go Maja przeznaczony został na budowę dużej 

sali widowiskowej, pokoi prób, warsztatów i szkoleń, galerię sztuki 

oraz bibliotekę publiczną. Koszt to ok. 25 mln zł. Nowa biblioteka 
wraz z kinem 3D może też powstać w południowej części Ząbek 
(ul. Różana). Planujemy też halę sportowo-widowiskową przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

KOMUNIKACJA I PARKINGI 
W najbliższej kadencji powinna zostać zwiększona często-

tliwość kursowania obecnych linii 145, 199 i 345, jak również 

uruchomione nowe połączenia komunikacji miejskiej dowożą-

ce mieszkańców do stacji PKP oraz bezpośrednio łączące Ząbki 

z Dworcem Wschodnim i Dworcem Wileńskim. Parking podziemny 
z modernizacją pasażu oraz parking przy ul. Piłsudskiego/3 
Maja. Wiosną 2019 r. powstanie parking podziemny przy ul. Orlej 

z modernizacją pasażu: fontanną i ogródkami oraz parking przy 

Piłsudskiego (obok przejścia kolejowego). 

INWESTYJE DROGOWE 
Modernizacja i remonty istniejących dróg gminnych oraz 

budowa ścieżek rowerowych. W 2018 r. na inwestycje w budżecie 

zaplanowano 40 mln zł, ze znaczącym dofi nansowaniem unijnym 

i rządowym. Budowane są kolejne drogi i ścieżki rowerowe (Zako-

piańska, Powstańców, Szkolna, Krasickiego, Piaskowa, Szczęśliwa, 

Mokra, Legionów). W nadchodzącej kadencji planujemy dokończe-

nie budowy wszystkich dróg gminnych dotychczas nie utwar-
dzonych. Będzie to możliwe dzięki ubieganiu się o środki rządowe 
z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Wsparcie 

dotyczy dróg gminnych i powiatowych. Nasza gmina pozyskała 

środki na kanalizację deszczową. Jest to drugi co do wielkości 
projekt takiej kanalizacji w Polsce, której budowa stanowi znaczny 

wydatek przy modernizacji i przebudowie dróg. Podejmiemy dzia-

łania na rzecz budowy przejścia podziemnego dla pieszych i ro-
werów pod torami (Batorego/Piłsudskiego). Będziemy prowadzić 

rozmowy ze Starostwem i Kolejami Mazowieckimi o konieczności 

takiej inwestycji. Przejście pod torami to połączenie dwóch ulic po-

wiatowych: Batorego i Piłsudskiego przez teren będący we władaniu 

Kolei Mazowieckich. 

Zmniejszenie korków w Ząbkach poprzez przebudowę ul. 
Skorupki, ul. Piłsudskiego oraz budowę wiaduktów Powstań-
ców/Żołnierska i nad torami w ul. Łodygowej. Ulica Piłsudskiego 

powinna być przebudowana przez Powiat jako dwupasmowa 

z dwoma rondami dwupasmowymi Piłsudskiego/Powstańców 

i proj. Piłsudskiego/Skrajna. Miasto Ząbki powinno aktywnie działać 

na rzecz wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-

kich wiaduktu nad ul. Żołnierską (DW 631), wyremontowania ul. 

Skorupki oraz wybudowania przez Miasto st. Warszawa wiaduktu 
„Łodygowa” nad torami PKP, jak również Trasy Nowoziemowita, 
która umożliwiłaby uruchomienie Bus Rapid Transit (bus-pass), a w 

przyszłości linii tramwajowej.

ZDROWIE I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH
Programy senioralne, wsparcie rzeczowe i fi nansowe osób 

starszych (np. zniżki za opłaty śmieciowe).

Całodobowe stacjonowanie karetki pogotowia, przywró-
cenie Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz rozbudowa przychodni 
o gabinety specjalistyczne i rehabilitacyjne. Od kwietnia 2019 

roku w Ząbkach całodobowo będzie stacjonowała karetka pogo-

towia (punkt postoju to parking przy pływalni).

Obniżenie ceny za wodę i ścieki, przy jednoczesnym rozbu-
dowie SUW-u. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody będzie skut-

kowała obniżeniem ceny za wodę i ścieki. Uruchomienie własnego 

ujęcia wody „Drewnica” przyczyniło się do obniżenia ceny dostar-

czanej mieszkańcom Ząbek wody. Dzięki tegorocznej rozbudowie 

tej stacji, ceny wody będą również sukcesywnie spadać. Jednakże 

rozwój demografi czny Ząbek powoduje, iż w najbliższej kadencji 

konieczne będzie wybudowanie ujęcia wody „Południe” przy ul. 

Powstańców, która nie tylko przyczyni się do kolejnych obniżek cen 

wody, lecz również zapewni ciągłość i niezawodność dostaw. Koszt 

budowy tej stacji to ok. 7 mln zł.

Wprowadzany dla samorządów, rządowy program segregacji 

śmieci, powinien przyczynić się również do obniżenia cen wywozu 
odpadów stałych. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe prze-
prowadzi do 2020 roku proces modernizacji i hermetyzacji zlewni 
ścieków i takie działania obecnie uwzględnia w swoich planach.

NASZ PROGRAM
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Jedna Polska Samorządowa 
w Ząbkach

Lider Komitetu Jedna Polska Samorządowa
Burmistrz Kobyłki Robert Roguski

Komitet „Jedna Polska Samorządowa” w Ząbkach tworzą 
osoby, związane z Ząbkami, bezpartyjne, z doświadczeniem 
zawodowym i samorządowym, społecznicy, którzy jako radni powiatu woło-
mińskiego będą wspierać rozwiązania umożliwiające uaktywnienie potencjału 
naszego powiatu i jego mieszkańców.

Jedna Polska Samorządowa to projekt, któremu przyświeca idea współ-
pracy pomiędzy gminami ponad wszelkimi podziałami na rzecz wszystkich 
mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Nasi kandydaci z Ząbek do Rady Powiatu Wołomińskiego:

1. Mirosław Mirkowicz – EDUKACJA MŁODYCH PRZEDSIĘ-
BIORCÓW, by młodzi ludzie nie wyjeżdżali z kraju i mieli moż-
liwość wykorzystania swojego potencjału na terenie naszego 
powiatu. Rozwój powiatu opary na kompatybilnych działa-
niach gmin sąsiadujących. Cykliczna promocja osiągnięć na-
ukowych i sportowych (odkrywanie talentów) mieszkańców 
powiatu bez ograniczeń wiekowych.

2. Iwona Potęga – BEZPIECZEŃSTWO, AKTYWIZACJA SENIORÓW
Wsparcie rozwiązań przyczyniających się do poprawy bez-
pieczeństwa. Bezpieczne rozwiązania drogowe zarówno dla 
kierowców jak i pieszych, ekologiczne innowacje. Aktywizacja 
seniorów poprzez kulturę, sport i zdrowie a także cykliczne 
spotkania międzypokoleniowe. Wsparcie seniorów przez tele-
kopiarkę i wolontariat.

3. Agnieszka Tadla – KRÓTKI CZAS OCZEKIWANIA NA DECY-
ZJE, ROZWIĄZANIA DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ, DBA-
ŁOŚĆ O ŚRODOWISKO
Wsparcie przedsiębiorców i pracujących poza miejscem za-
mieszkania w załatwianiu spraw urzędowych. Alternatywne 
rozwiązania komunikacyjne typu „Parkuj i Jedź”, 1. strefa bile-
towa dla dojazdu koleją z PKP Ząbki do Dworca Wileńskiego, 

uruchomienie nowych połączeń i zwiększenie częstotliwości kursów na obec-
nych liniach autobusowych. Edukacja proekologiczna, monitoring terenów zie-
leni urządzonej i lasów, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt i intensyfi kacja 
działań zwiększających szansę na adopcję podopiecznych schronisk.

4. Szymon Latoszewski – STAROSTWO OTWARTE W SOBOTY, 
SPORT DLA MŁODZIEŻY
by mieszkańcy mieli więcej czasu na załatwianie spraw urzę-
dowych, pomoc w powstawaniu nowych fi rm, by każdy nowy 
przedsiębiorca mógł szybko i sprawnie załatwić wszystkie 
dokumenty potrzebne do otwarcia własnej działalności nie 
czekając na przyjecie wniosków oraz wydawanie decyzji po 

kilka tygodni. Kształtowanie charakterów młodzieży przez sport i tworzeni 
ośrodków sportowych oraz dodatkowych zajęć rożnych dyscyplin w już po-
wstałych miejscach, aby każdy młody człowiek znalazł coś dla siebie

5. Monika Gałązka – SŁUŻBA ZDROWIA W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM
Lepszy dostęp do specjalistów i krótszy czas oczekiwania.
Wiemy jak ważny jest czas w rozpoznaniu choroby nowotwo-
rowej. Postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia trwa za 
długo. Zależy mi propagowaniu profi laktyki. Tylko badania 
we wczesnej fazie choroby pozwolą na całkowicie wylecze-
nie.

6. Andrzej Żeliński – POWIAT PRZYJAZNY INWESTYCJOM
Zawodowo zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla 
energetyki (handel hurtowy). Zamierzam wspomóc Radę Po-
wiatu swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie energetyki 
i informatyki. Zależy mi na: redukcji zanieczyszczenia powie-
trza, rozwoju odnawialnych źródeł energii, optymalizacji za-
kupu i zużycia energii, tańszym bilecie PKP, przywróceniu linii 

autobusowej do dworca Warszawa Wileńska, poprawie jakości służby zdro-
wia (szczególnie w opiece nad ludźmi starszymi). 

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Powiatowy Uniwersytet 

Otwarty serdecznie zaprasza mieszkań-

ców Ząbek i okolic, na rozpoczęcie nowe-

go semestru, który odbędzie się  dnia  16 

października (wtorek)  o godzinie 17.00  

w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul, Harcer-

skiej 9. W każdy wtorek odbywać się będą 

ciekawe wykłady z różnych dziedzin, w tym 

z zakresu historii i kultury, a także zajęcia 

z języka angielskiego. 

Przedsięwzięcie objęte jest patronatem  Bur-

mistrza Miasta Ząbki. 

Szczegółowe informacje otrzymacie Pań-

stwo w dniu rozpoczęcia semestru, lub pod 

tel. 510-236-436 
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dla Ząbek?

na Burmistrza
Nasza kandydatka Nasi kandydaci

Do Rady Miasta
OKRĘG Nr 1
1. Mizerska-Skwierczyńska Beata
2. Krawczyk Marek
3. Miazga Sandra
4. Kowalski Waldemar
5. Kacprzak-Mazur Magdalena
6. Kajak Agata
7. Kielar Paweł

OKRĘG Nr 3
1. Kalata Edyta
2. Szustek Paweł 
3. Wojciechowska Aleksandra
4. Bednarz Elżbieta
5. Malinowski Jarosław
6. Salamończyk Piotr
7. Cierpisz Tomasz

OKRĘG Nr 2
1. Miazga Anna
2. Jarosz Marcin
3. Markiewicz Radosław
4. Golik Patryk
5. Matysiewicz Karolina
6. Szałkowski Piotr
7. Kielasińska-Charkiewicz Joanna

OKRĘG Nr 4
1. Oleksyn Olga
2. Murawiecki Szymon
3. Toton Marzena
4. Żabiński Rafał
5. Sikora Mirosław
6. Ślusarczyk Sebastian
7. Kłodnicka Edyta

1. Kalata Tomasz
2. Rypczyńska Monika
3. Sawicki Tomasz

Do Rady Powiatu
4. Mastalerska Agnieszka
5. Skowron Bożena
6. Kralczyński Stanisław

KALATAE D Y TA

ZĄBKI
moje miasto

mój dom

Co zrobimy 2018-2023

4
LISTA

ZĄBKI
nasze miasto

nasz dom

DLA MIESZKAŃCÓW obniżymy opłaty za wodę, kanalizację i odpady komunalne, utworzymy punkt nocnej pomocy lekarskiej i
poradnię rehabilitacyjną, utworzymy filie MOK i Biblioteki Miejskiej w okolicach ul. Powstańców, stworzymy urząd przyjazny dla
mieszkańców (m. in.: likwidacja barier architektonicznych, „urzędnik na telefon”)

EDUKACAJA I OŚWIATA doprowadzimy do budowy SP4, żłobka oraz szkoły średniej, wprowadzimy do szkół akcję „Zdrowa
kanapka” czyli darmowe drugie śniadanie dla każdego ucznia, program wyrównywania szans i rozwoju na zajęciach
pozalekcyjnych, wdrożymy „Bon żłobkowy” czyli dofinansowanie do kosztów opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych, żłobkach,
przez nianie lub opiekunów dziennych, będziemy zabiegać o utworzenie mniejszych szkół w ramach obecnej bazy oświatowej

TRANSPORT I DROGI zapewnimy bezpośredni dojazd komunikacją miejską do stacji metra, wprowadzimy Bilet Metropolitalny
oraz dofinansowanie do biletów ZTM dla mieszkańców Ząbek dojeżdżających do pracy czy szkoły w Warszawie, doprowadzimy do
budowy nieutwardzonych dróg, aktywnie i skutecznie włączymy się do projektu „Tramwaj do Ząbek”, uruchomimy sieć rowerów
miejskich, będziemy kontynuować budowę ścieżek rowerowych, poprawimy bezpieczeństwo na drogach (inteligentne przejścia
dla pieszych, poprawa oznakowania przejść dla pieszych, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego), będziemy niwelować
bariery architektoniczne

BEZPIECZEŃSTWO wprowadzimy monitoring miejski, usprawnimy pracę Straży Miejskiej, wprowadzimy rowerowe patrole
Straży Miejskiej, będziemy dążyć do utworzenia drugiego komisariatu policji

ZIELEŃ przeprowadzimy rewitalizację Parku Miejskiego, będziemy sukcesywnie prowadzić zadrzewianie i dozielenianie ulic i
skwerów z ławkami do odpoczynku, zwiększymy wydatki na utrzymanie, rekultywację i zakładanie nowej zieleni, utworzymy park
leśny przy ul. Gajowej (by powstało miejsce do wypoczynku dla wszystkich), wprowadzimy program dotacji miejskich dla wspólnot
i przedsiębiorców dozieleniających okoliczną przestrzeń, a nowe inwestycje będą planowane z elementami zieleni

SPORT I REKREACJA będziemy kontynuować rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, wprowadzać programy
promujące aktywny wypoczynek, poprawiać funkcjonalność istniejących siłowni plenerowych, prowadzić rozbudowę sieci placów
zabaw dla dzieci, tworzyć edukacyjne place zabaw, opracujemy miejskie programy sportowe

PLANOWANIE opracujemy ZRÓWNOWAŻONY plan rozwoju Ząbek uwzględniający potrzeby wszystkich grup wiekowych
mieszkańców, zajmiemy się uporządkowaniem przestrzeni miejskiej i wprowadzeniem ładu architektonicznego

SENIORZY doprowadzimy do utworzenia Rady Seniorów, będziemy rozwijać istniejące i tworzyć nowe programy aktywizujące
Seniorów, wprowadzimy czytelniejsze rozkłady jazdy na przystankach (litery i cyfry odpowiedniej wielkości), doprowadzimy do
likwidacji barier architektonicznych, wprowadzimy zniżki na miejskim basenie w ramach łączenia pokoleń, nieodpłatną
rehabilitację

DIALOG I KULTURA będziemy prowadzić konsultacje z mieszkańcami przy nowych inwestycjach (dyskusje w terenie, dyżury
projektantów), skutecznie informować mieszkańców o planowanych inwestycjach w ich okolicy, wprowadzimy transparentność
podejmowanych przez Urząd decyzji, stworzymy przestrzeń dla młodych ludzi do spędzania wolnego czasu, kino plenerowe,
rozszerzymy oferty Biblioteki Miejskiej (m.in.: mobilna biblioteka), będzie więcej bezpłatnych, ale na wysokim poziomie
ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, wprowadzimy jedną opłatę za zajęcia (do wyboru) w MOKu

Mam 47 lat. Jestem szczęśliwą mężatką i mamą trzech
synów. Ukończyłam studia w zakresie pedagogiki i studia
podyplomowe z bankowości i finansów na SGH. Od dawna
współpracuję z placówkami oświatowymi, gdzie pełniłam
funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców. Od 2014 roku
jestem przedstawicielem mieszkańców w ząbkowskiej
Radzie Miasta. Jako burmistrz Ząbek zadbam o
zrównoważony rozwój. Chcę, żeby nasze miasto stało się
dla wszystkich prawdziwym domem, by każdy z Państwa z
dumą mógł powiedzieć: ZĄBKI TO MOJE MIASTO, MÓJ
DOM. Jako burmistrz Ząbek stawiam przed sobą ambitne,
ale realne zadania.

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
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WYBRANE PUNKTY PROGRAMOWE:

Zmniejszenie korków poprzez rozbudowę sieci drogowo-tramwajowej łączącej Ząbki z Warszawą, poprzez stworzenie 
nowego połączenia  drogowego pomiędzy ul. Piłsudskiego/Skrajną i Ziemowita.

Kontynuacja przebudowy oraz rozbudowy ulic powiatowych m.in.: Kochanowskiego i Drewnickiej.

Kompleksowa modernizacja ul. Piłsudskiego, będąca najbardziej obciążoną ruchem samochodowym drogą  
w powiecie wołomińskim.

Zapewnienie kształcenia ponadpodstawowego w Ząbkach poprzez budowę szkoły średniej technicznej i branżowej.

Wzmocnienie funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji społecznych w priorytetowych obszarach 
współpracy: 

ochrona zdrowia, 

polityka prorodzinna wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki.

Dokonaj właściwego wyboru dnia 21 października

DO POWIATU DLA ZĄBEK

Arkadiusz 
Zaborowski 

nr 6 

Hanna 
Klimek 

nr 2

Wioletta 
Filipiuk 

nr 3

Robert  
Wyszyński 

nr 4

Adam  
Jaczewski 

nr 1

Lista nr 15
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B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I
i n f o r m u j e ,

iż dnia 5 października 2018 r. zostało wywieszone do 

publicznej wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie 

Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, za-

rządzenie w sprawie podania do publicznej wiado-

mości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wy-

dzierżawienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.110.2018 

Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 października 2018r.

Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie 

internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia). 

O G ŁO S Z E N I E  O  P R AC Ę
Zatrudnimy osoby do pracy w szpitalu, 

zlokalizowanego w Ząbkach. 
Godziny pracy do ustalenia. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Umowa o Pracę. 
Tel. 727-003-831, 571-330-639.

GiGN 6845.150.2018.EB BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk, pod sprzedaż detaliczną kwiatów doniczkowych 

oraz zniczy, znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055,03-31, 
położonych w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana Andersena (teren przycmentarny)

FORMA PRZETARGU:
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzy-
skanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za stanowisko.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
w dniu 17 października 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska 
Polskiego 10 o godz. 12.00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM w wyso-
kości 100 zł najpóźniej w dniu 15 października 2018 r. w kasie lub na konto urzędu: 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data 
wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta). W tytule przelewu należy podać sygna-
turę: GiGN.6845.150.2018.EB.
WARUNKI PRZETARGU
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej 
dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz wydruk z CEIDG o prowadze-
niu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 
Wpłacenie wadium umożliwia uczestnikowi wzięcie udziału w przetargu na dowol-
ną ilość stanowisk. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, za-
licza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy gruntu nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania 
umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończe-
nia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. 
Osoby dopuszczone do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym składają 
oświadczenie - w dniu przetargu – o zapoznaniu się z dokumentacją i stanem nie-
ruchomości.
Wydzierżawienie nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT. 
Czynsz dzierżawny za wydzierżawienie nieruchomości ustalony w drodze licytacji 
wraz z należnym podatkiem VAT płatny jest w terminie określonym w umowie dzier-
żawy jednorazowo.
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej nieruchomości można uzyskać 
w Referacie Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. 
Wojska Polskiego 10, telefon (22) 5109 746/748 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

OPIS STANOWISK:

Oznaczenie 
stanowiska

Pow. 
[m²]

Termin 
wydzierża-

wienia

Wywoławcza opłata 
z tytułu czynszu 

dzierżawnego netto [zł]

Minimalne 
postąpienie [zł]

A. 22

Od
 d

ni
a 

26
.1

0.
20

18
 r.

 d
o 

dn
ia

 4
.1

1.
20

18
 r.

220 50

B. 22 220 50

C. 22 320 50
D. 22 320 50

E. 22 320 50

F. 22 320 50

G. 22 220 50

H. 22 220 50

I. 22 220 50

J. 22 220 50
K. 22 220 50

L. 22 220 50

M. 22 220 50

N. 22 220 50

O. 22 320 50

P. 22 320 50

R. 22 320 50
S. 22 320 50
T. 22 220 50

Załączniki:
1. Umowa dzierżawy (do wglądu w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu).
2. Mapa poglądowa z oznaczeniem stanowisk.

WYCIĄG Z  OGŁOSZENIA O  PRZETARGU

B u r m i s t r z  M i a s t a  Z ą b k i
ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 

z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach 
przy ul. J. Kochanowskiego, objętej postanowieniem Sądu Rejono-

wego w Wołominie I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 186/17.

Przetarg odbędzie się dnia 15.11.2018 r. o godz. 1200 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego Nr 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 925 000 zł + obowiązują-
cy podatek VAT.

Wadium: 60 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
8 listopada 2018 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 przezna-
czonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM 
Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

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

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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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
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”

Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł

tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760


