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Powstaje kolejna „unijna” droga
Po wybudowaniu dróg w ul.
Ks. Zycha, gen. Maczka oraz Kosynierów budowana jest następna
droga, która realizowana jest w
ramach projektu „Kompleksowa
budowa głównych dróg w Ząbkach”, na które miasto pozyskało
doﬁnansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ok. 26 mln zł.
Obecnie prace budowlane pro-

wadzone są w ul. Rychlińskiego,
szczególnie na pierwszym odcinku, poczynając od ul. Kolejowej.
Do zakresu inwestycji należy: budowa drogi (trzy warstwy
asfaltu z kilkudziesięciocentymetrową podbudową) wraz z
chodnikem (który fragmentem
przebiega dwustronnie). Na 2/3
długości budowanej drogi będzie
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Ząbki, ul. Mazowiecka 5

aparatem cyfrowym

www.serwis-zabki.pl
• diagnostyka komputerowa silnika
• wulkanizacja – przechowalnia opon
• mechanika pojazdowa
• obsługa klimatyzacji
UWAGA!
we wrześniu i październiku
PROMOCJA
na przegląd klimatyzacji – 130 zł

tel. 504 003 350, 22 425 70 05

wykonana ścieżka rowerowa. Pas
drogowy będzie w całości odwodniony. Odwodnienie zostało
już wykonane na odc. Kolejowa
– Moniuszki. Jak poinformował
nas kierownik budowy prace idą
zgodnie z harmonogramem, ale
tempo jest uzależnione od warunków atmosferycznych.
Jak na razie prace idą dość

sprawnie. Wykonano ok. 3/4 odwodnienia, a na 1/3 wybudowano z obydwu stron chodnik oraz
podbudowę.
W dalszej kolejności będą
realizowane: ul. Piotra Skargi,
Langiewicza i Wolności (są
już podpisane umowy na wykonawstwo). Dla pozostałych
(m.in. 3 –go Maja, 11 –go Listopada i Jana Pawła II) prowadzone są prace związane z
przygotowaniem dokumentacji
przetargowej.
red.

wt, czw
16:00- 18:00
Przychodnia
Stomatologiczna NZOZ
05-091 Ząbki, ul. Orla 6/79

tel. 22 781 45 01
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Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
zaprasza
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Zaproszenie na spotkanie
Stowarzyszenie „Wspólnota Samorządowa” w Ząbkach zaprasza na spotkanie mieszkańców Ząbek, którzy pragną włączyć się w działalność samorządową, jak również rozważają ewentualność kandydowania w listopadowych wyborach do Rady Miasta.
„Wspólnota Samorządowa” jest stowarzyszeniem umożliwiającym aktywność samorządową osobom nie związanym z działalnością partii politycznych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 września 2010 r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach o godz. 19.00.
Marek Połomski
tel. 505 847 082

Zaproszenie na cytologię i mammografię
w Ząbkach
Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na bezpłatne badania mammograﬁczne i
cytologiczne w dniach 4 – 8 października 2010 r. w godz. 10.30 – 18.00.
Z bezpłatnych badań cytologicznych mogą skorzystać panie w wieku 25-59
lat, które w ciągu 3 ostatnich lat nie wykonywały badań w ramach NFZ.
Z bezpłatnych badań mammograﬁcznych mogą skorzystać panie w wieku 5059, które w ciągu 2 ostatnich lat nie wykonywały badań w ramach NFZ.
Cytomammobus zostanie postawiony na parkingu przy ul. Orlej
przy Przychodni Miejskiej w Ząbkach.

Zapraszamy do Akcji Sprzątania Świata
w Ząbkach
W dniu 24 września br.
w godz. 12.00 - 14.00

uczniowie
Publicznego
Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Pawła II w Ząbkach posprzątają okolice swojej szkoły.
Akcją zostaną objęte ulice:
Orla, Sikorskiego, Szkolna
i Harcerska. Zapraszamy
mieszkańców, szczególne
z tych okolic do pomocy w
sprzątaniu Akcję sprzątania wspomaga Miasto Ząbki poprzez dostarczenie niezbędnych do sprzątania materiałów
(worki, rękawiczki) oraz odbiór śmieci.
Promocja UM Ząbki

nowo otwarte

BIURO
RACHUNKOWE

PROMOCYJNE CENY!!!
ZABKI, ul. Reymonta 28
Tel. 608 094 801
renata.krysiak@interia.pl

Zapraszamy!

Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA
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Czy PGK zostało pomówione?
Sprawa sądowa przeciwko „Gońcowi Ząbkowskiemu”
Sąd rozstrzygnie, czy „Goniec Ząbkowski” powinien publikować sprostowania nierzetelnych informacji, jakie przekazuje
mieszkańcom Ząbek na temat działalności PGK. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach wystąpiło na drogę
sądową przeciwko redaktorowi naczelnemu „Gońca Ząbkowskiego”, który odmówił opublikowania sprostowania nierzetelnych
informacji. Dowiadujemy się o tym w rozmowie z prezesem PGK, Panem Piotrem Uścińskim.
terenie miasta ceny ostateczne byłyby zbyt wysokie. Dlatego też wprowadzone zostały dopłaty, dzięki którym mieszkańcy nie zapłacą za te
usługi więcej niż dotychczas. Dopłaty te będą pokrywane przez miasto,
a pochodzić będą tak naprawdę z zysku PGK wypracowanego na zlewni ścieków. A więc, wbrew temu co napisała wspomniana wcześniej
gazetka ząbkowscy podatnicy nie poniosą kosztów tych dopłat. Trochę
to skomplikowane, ale ważne jest, że ostatecznie ceny ścieków i wody
pozostają bez zmian. Uważam to za wieki sukces Burmistrza, Rady
Miasta i miejskiej spółki.

PGK prowadzi w tym roku wiele inwestycji. Jak udaje
się je ogarnąć?
Tak, inwestycji jest bardzo dużo. Główny nacisk kładziemy tak jak
w zeszłym roku na rozbudowę sieci wodociągowej. W tym roku wybudowaliśmy już ponad 5 kilometrów nowych sieci i cały czas budujemy kolejne kilometry. W zeszłym roku rozpoczęliśmy bardzo wiele
prac projektowych, w tym roku pojawiają się efekty tej pracy w postaci
oddanych do użytku sieci. Jeśli utrzymamy to tempo inwestycji, to w
przeciągu kilku lat zwodociągujemy całe miasto. Innymi ważnymi inwestycjami są budowa przepompowni wody w ulicy Piłsudskiego oraz
remonty kanalizacji.

Wspomniał Pan o remontach kanalizacji. Mieszkańcy wyczekują z utęsknieniem oddania do użytku ulicy Budkiewicza, kiedy tam zakończą się prace?
Panie prezesie, mieszkańcy Ząbek otrzymują różne informacje na temat podwyżki cen za ścieki i wodę?
Zapewne chodzi Panu o publikację Gońca Ząbkowskiego, który w
jednym numerze napisał o wprowadzonych podwyżkach, a w kolejnym napisał, że ich nie ma, ale i tak są i zapłacą za nie podatnicy.
Jest to polityka dezinformacji, jaką prowadzi ta gazeta do dłuższego
czasu. Nie pierwszy raz podaje ona informacje nierzetelne na tematy
związane z działalnością PGK. Na początku próbowaliśmy korzystać
z prawa prasowego i napisaliśmy do tej gazety sprostowanie. Redaktor
naczelna odmówiła jednak wydrukowania sprostowania. Broniąc interesu PGK oraz dostępu mieszkańców do rzetelnych informacji skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. Sąd rozstrzygnie, czy „Goniec”
powinien opublikować sprostowanie nierzetelnych informacji.

Jak jest więc naprawdę z ceną wody i ścieków?
Prawda jest taka, że warszawski MPWiK podniósł nam znacznie
opłaty za ścieki i za wodę. Te podwyżki musiały zostać uwzględnione
w kalkulacji taryf dla mieszkańców Ząbek, taryfy te przygotowuje się
bowiem ściśle według zasad prawa i uwzględniać one muszą faktycznie ponoszone koszty. Postanowiliśmy jednak z Panem Burmistrzem,
a zaakceptowała to Rada Miasta, że mieszkańcy nie powinni odczuć
żadnych podwyżek, gdyż po dodaniu do cen warszawskich kosztów
związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
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Remont kanału w ulicy Budkiewicza zakończył się, pozostało odtworzenie nawierzchni, trzeba przyznać, że podczas wymiany tego kanału odtworzyć musimy o wiele większą powierzchnię drogi niż było
planowane. Ulica ta była bowiem w bardzo fatalnym stanie i praktycznie zapadła się po wjechaniu ciężkiego sprzętu. Opóźnienie w oddaniu ulicy do ruchu spowodowała właśnie konieczność dodatkowego
zlecenia większej powierzchni odtworzenia nawierzchni. Jednak w tej
chwili odtworzymy ulicę bez ostatecznej warstwy ścieralnej asfaltu.
Na wiosnę bowiem zamierzamy wybudować w ulicy Budkiewicza wodociąg (będzie on przebiegać na drugiej połówce), aby latem można
było tę ulicę na całej szerokości doprowadzić do normalnego stanu
używalności.

Wspomniał Pan również o budowie przepompowni
wody?
Jest to bardzo potrzebna inwestycja, wręcz niezbędna do zapewnienia stabilnego ciśnienia wody w miejskiej sieci. Pompownia będzie
oddana do użytku jeszcze tej jesieni. Modernizujemy także system sterowania pompowni w ulicy Batorego, tak aby całkowicie wyeliminować uciążliwe dla mieszkańców spadki ciśnienia.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

www.zabki.pl

INWESTYCJE MIEJSKIE
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Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Złożono pierwsze wnioski o refundację płatności dla Ząbek

10 września Miasto Ząbki złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 2 wnioski o refundację płatności realizowanych
projektów drogowych, pn. „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg
w Ząbkach” na kwoty 151 203,63 zł - I etap /za wykonanie dokumentacji

technicznej, geodezyjnej i studium wykonalności/ i 6 253 542,45 zł - II etap
/ za wykonanie dokumentacji jak w etapie I oraz wykonanie ulic Zycha,
Maczka i Kosynierów/.Warto przypomnieć, że Miasto otrzymało doﬁnansowanie na powyższe projekty: na I etap w wysokości - 11 190 799,10 zł.
a na II etap -14 643 031 zł., co w obu przypadkach stanowi 85% całości
budżetu. Całkowity koszt inwestycji drogowej w obu etapach wynosi 30
395 095 zł.
W niedługim czasie miasto podpisze umowę na wykonanie tunelu drogowego biegnącego pod torami kolejowymi w ul. Orlej i Wojska Polskiego, łączącego północną i południową część Ząbek. Kwota doﬁnansowania
tego projektu wyniesie 20 906 265,64 zł., co stanowi również 85% przy
całkowitych kosztach inwestycji w wysokości 24 595 606,64 zł.
Reasumując, Miasto Ząbki na powyższe projekty drogowe otrzyma z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III
„Regionalny System Transportowy ”Działania 3.1. Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013, refundację w wysokości 46 milionów złotych.
Promocja UM Ząbki

Większe ciśnienie w kranach
Od połowy sierpnia br. trwa budowa strefowej pompowni wody przy
ul. Piłsudskiego w Ząbkach. Obecnie ﬁrmy Wiertconsulting sp. z o.o. oraz
TopTechnologie wykonały już żelbetową komorę pompowni, w której zostaną zamontowane zestawy hydroforowe wraz z elektryką i automatyką
sterowniczą.
Dotychczas prace budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem. Nowa pompownia wody będzie posiadała możliwość pompowania
120 m3 wody na godzinę. Po zwiększeniu średnicy magistrali wodociągowej przez warszawskie MPWiK możliwości tej pompowni wzrosną aż
do 550 m3 wody na godzinę. Całość prac budowlanych i montażowych
powinna zostać wykonana do połowy listopada br. Głównymi odbiorcami
wody pochodzącej z nowej strefowej pompowni wody będą mieszkańcy
budynków położonych przy ul.: Piłsudskiego, Powstańców, Reymonta,
Dzikiej, Kopernika oraz Skrajnej.
Robert Świątkiewicz
PGK Ząbki

OGŁOSZENIE

Wnioski o przyłączenie się do wodociągu
W związku z realizacją budowy wodociągów w ulicach: Tetmajera,
Stwosza, Żeromskiego, Lisa-Kuli, Sobieskiego, Piaskowa oraz w ul.
Jagiellońskiej (od Kopernika do Kaszubskiej), Kaszubskiej (od Kaszuskiej do Andersena), Żabiej i Dolnej oraz w ul. Wolności, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o. zachęca do występowania z wnioskami o wydanie warunków technicznych przyłączenia
do sieci wodociągowej. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej spółki http://bip.pgk.zabki.pl/pl/bip/druki/zlecenie_warunki .
Robert Świątkiewicz
PGK Ząbki
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Ząbkowski stadion coraz większy
Nie ma już śladu po małym, obskurnym budynku, który
jednocześnie spełniał funkcję siedziby dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także dla trenujących i grających tam
piłkarzy. W jego miejsce powstaje gigantyczny 3 – kondygnacyjny budynek o długości 100 m. Jego konstrukcja zapewnia
obsługę głównej płyty boiska (ściana od strony boiska ma charakter zadaszonej trybuny mogącej pomieścić 2 tys. kibiców).
Część pomieszczeń przeznaczona będzie na obsługę pierwszej
drużyny piłkarskiej (szatnie, pokoje sędziów, natryski, itp.), a
część będzie stanowić zaplecze dla MOSiR – u, gdzie będą mogły być realizowane przeróżne zajęcia sportowo – rekreacyjne.
Kto nie był już kilka miesięcy na terenie MOSiR-u, nie rozpoznałby tego miejsca. Stadion stał się jednym dużym placem
budowy.

- Prace związane z budową trybuny krytej wraz z zapleczem
administracyjno-socjalnym poruszają się w tempie iście sprinterskim. Zakończono demontaż masztu GSM wraz z jego ogrodzeniem, stacją i fundamentem. Pozwoliło to na ustawienie
drugiego dźwigu, a co za tym idzie rozpoczęcie prac w drugiej
części budynku. W całości zostały już wykonane płyta fundamentowa, dwie klatki schodowe oraz szyby windowe. Obecnie
trwają prace związane z zasypywaniem warstwy pod posadzkowej na płycie fundamentowej oraz układanie na niej instalacji
sanitarnej oraz elektrycznej parteru. Rozpoczęło się również
szalowanie i zbrojenie w osi AB stropu. Do końca września br.
powinny zostać ukończone wszystkie ściany i słupy na parterze
budynku – informuje dyrektor MOSiR-u Jacek Romańczuk.
W tym roku ma powstać cały obiekt w stanie surowym otwartym.
red.
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Projekty ul. Malczewskiego i Mazowieckiej
W zakresie drogownictwa priorytetowe znaczenie mają drogi,
które są budowane w ramach projektów unijnych, z doﬁnansowaniem, nawet 85%. Na wybudowanie tych dróg z własnego
budżetu mieszkańcy musieliby czekać bardzo długo. Jednak
mimo realizacji tego olbrzymiego projektu przygotowywana

jest dokumentacja na kolejne drogi. Przykładem są tutaj np. ul.
Malczewskiego i Mazowiecka, które mają już opracowaną pełną dokumentację techniczną, a także pozwolenie na budowę.
Pozostaje jedynie zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki
ﬁnansowe.
red.

ul. Malczewskiego

ul. Mazowiecka

Wynajmę lokal 12 m2 pod działalność kosmetyczną przy działającym salonie fryzjerskim
Ząbki, ul. Wita Stwosza,

tel. (22) 781 – 65 – 40, kom. 500 177 - 588
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Ząbkowscy skauci we Francji
W minione wakacje działająca w Ząbkach drużyna Skautów Europy pokusiła się na niebagatelną przygodę: obóz skautowy we
Francji (7-23.07.2010 Nant). Ponad trzy tygodnie poznawania nowych miejsc, kontaktów z Francuzami, obcowania z przyrodą i
aktywnego wypoczynku. Na obóz pojechało 34 chłopców w wieku 12-17 lat (pięć zastępów) pod opieką ośmioosobowej kadry.

Sama podróż autokarem do Francji okazała się sporym wyzwaniem,
skoro trwała aż dwa dni w każdą stronę. Urozmaicona była jednak raz
meczem półﬁnałowym mistrzostw świata i całodniowym zwiedzaniem
Strasbourga, a w drugą stronę nocną kąpielą w Morzu Śródziemnym
pod Montpellier oraz wielogodzinnym spacerem po Dijon, stolicy
Burgundii. Tak było na rozpoczęcie i zakończenie obozu. A co działo
się pomiędzy?

czorne Ogniska (na które każdy zastęp przygotowuje scenki i każdy
jest widzem, a chwilę potem aktorem). Każda z tych znanych skautowi
od podszewki aktywności miała jednak podczas obozu zupełnie nową
jakość. Dlaczego? A no, dlatego, że po pierwsze obozowaliśmy około
2200 km od domu (czyli dalej niż zazwyczaj), w zupełnie innym klimacie i w innym kraju, we Francji, a dokładnie w jej najbardziej urokliwym zakątku, czyli regionie Aveyron. Drugi powód oryginalności
tego obozu, to fakt, że naszą codzienność dzieliliśmy z rozbitymi tuż
obok francuskimi skautami FSE z Tuluzy, członkami tej samej co my
ogólnoeuropejskiej federacji, która skupia 55 tysięcy członków w 20
krajach. Jedność z naszymi francuskimi braćmi było widać na każdym
kroku: podczas naszych wspólnych posiłków, gier, ognisk, ale także
podczas wspólnych Mszy świętych. I rzeczywiście, łączy nas bardzo
wiele: ten sam mundur, prawo, ceremonie…
Ten zagraniczny obóz jeszcze bardziej rozbudził nasze apetyty na
podróże. W nadchodzącym roku planujemy biwak zastępowych w
Rzymie, zimowisko drużyny w Czechach, a na obozie letnim w Polsce
będziemy gościć drużynę z Paryża. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć
z obozu - www.picasaweb.google.pl/jakubstarszy/ - i odwiedzenia
strony naszej drużyny, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe relacje
z obozu - www.11dwa.blogspot.com Wszystkich zainteresowanych
zachęcamy do kontaktu.
Błażej Marzoch HO
drużynowy 11stej Warszawskiej FSE

Obozy Skautów Europy mają żelazne punkty programu, których
nie zabrakło i tym razem: Eksplo (samodzielna trzydniowa wędrówka
krajoznawcza zastępu po okolicy), strategiczna Wielka Gra (utrzymana w fabule obozu „Powstanie Warszawskie”, gdzie chłopcy wcielają się w Powstańców i mają do wykonania skomplikowane misje),
Pionierka (budowanie wszystkich konstrukcji obozowych z drewna,
bez użycia gwoździ; przyjeżdżamy zawsze do lasu bez infrastruktury
i bez jakichkolwiek instalacji – zgodnie z ideą założyciela skautingu
Baden-Powella), Olimpiada (biegi i konkurencje sportowe), Konkurs
Kulinarny (czyli wielka uczta; samodzielne przygotowanie posiłków
przez uczestników obozu jest codziennością, ponieważ nie zatrudniamy kucharzy; w ten sposób młodzi ludzie w mig uczą się jakże pożytecznych i życiowych czynności, a w konsekwencji zaradności), wie-
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SUKCES Szkolenia Językowe
- pomysłodawca akcji „Zniżka na dowód”

Prezentujemy Państwu kolejną ﬁrmę, która bierze udział w akcji „Zniżka za dowód”,
dając tym samym dla zameldowanych mieszkańców Ząbek atrakcyjne rabaty.
Kilka słów o naszej ﬁrmie
Firma SUKCES od 2003 roku prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z jęz. angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego na terenie Ząbek, Marek i Warszawy. W naszej ofercie są także szkolenia językowe dla
ﬁrm oraz tłumaczenia. Ponadto organizujemy ciekawe obozy językowotaneczne dla dzieci. Obecnie mamy ok. 500 uczniów w różnym wieku i na
różnych poziomach zaawansowania.

Co zadecydowało o sukcesie „SUKCESU”
Najważniejsze jest dla nas dostosowanie się do potrzeb uczniów. Najmłodsze dzieci często spędzają w szkole wiele godzin i mają liczne zajęcia
popołudniowe. Chcieliśmy, aby nauka języka obcego odbywała się przede
wszystkim w dogodnych terminach i lokalizacjach dla najmłodszych. Dlatego prowadzimy nasze zajęcia w wynajętych salach w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 w Ząbkach i Markach. Nasza działalność wspiera budżety
tych szkół. Główna siedziba ﬁrmy przy ul. Malczewskiego 6 znajduje się
w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 - nasi pracownicy zabierają dzieci ze
szkoły i przyprowadzają je po zajęciach. Lektorzy zajmujący się pracą z
dziećmi posiadają nie tylko kompetencje językowe, ale i pedagogiczne. Są
to osoby, dla których praca z najmłodszymi jest prawdziwą pasją. Większość naszych uczniów to osoby, które kontynuują naukę u nas od lat - to
prawdziwa przyjemność obserwować postępy w nauce dzieci od klasy „0”
aż do gimnazjum!

Dalsze plany rozwoju
Planujemy nadal rozwijać naszą działalność szkoleń językowych na
wszystkich poziomach zaawansowania, zachęcać do współpracy kolejne
ﬁrmy i realizować coraz więcej tłumaczeń.
W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyjazdy wakacyjne dla
dzieci. Największym powodzeniem cieszył się obóz taneczno - językowy
zorganizowany wraz z Akademią Tańca Marcina Hakiela. Dzieci uczestniczyły w licznych zajęciach rekreacyjnych, sportowych, tanecznych oraz
oczywiście językowych. Planujemy organizować dalsze wyjazdy, najbliższy podczas ferii zimowych, na który już wkrótce rozpoczynamy zapisy.

Skąd pomysł akcji „Zniżka na dowód”
Od początku naszej działalności (2003r), staramy się tworzyć ﬁrmę, która
jest czymś więcej niż tylko szkołą językową. Pragniemy aktywnie uczestniczyć
w rozwoju Ząbek i zwiększać potencjał tego miasta: szkolimy pracowników
ząbkowskich ﬁrm, zatrudniamy przede wszystkim pracowników z Ząbek, podnosimy kompetencje mieszkańców dzięki naszym szkoleniom. Najważniejsze
są jednak potrzeby najmłodszych, dlatego organizujemy liczne konkursy dla
dzieci, współorganizujemy festyny miejskie. Wspieramy też działalność szkół
poprzez aktywizowanie dzieci do kreatywnej pracy pozaszkolnej, szkolenia
dla nauczycieli, sponsorowanie nagród w konkursach organizowanych przez
szkoły. Organizujemy też bezpłatne dyżury naszych lektorów dla uczniów,
którzy potrzebują pomocy w nauce języka. Propozycja „zniżki na dowód” to
naturalna konsekwencja naszej misji. Chcemy, aby wszyscy byli dumni z tego,
że pochodzą z naszego miasta i meldowali się w nim. Trzeba zrozumieć, że od
tego w dużym stopniu zależy jego dalszy rozwój.
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English Way School Szkoła Języków Obcych
to wyjątkowe miejsce w Ząbkach, gdzie nauczysz się każdego języka!

Prowadzimy kursy języka angielskiego (i innych) na wszystkich poziomach zaawansowania.
Zapraszamy na lekcje słuchaczy w każdym wieku - od lat 2 do 100 - nasz
zespół składa się z wykwaliﬁkowanych i doświadczonych lektorów.
Nie zatrudniamy studentów!
Prowdzimy grupy przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i dorosłych (również na terenie Szkoły Podstawowej nr 3
przy ul. Kościelnej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej).
Dla kl. III przygotowanie do egz. gimnazjalnego w absolutnie rewelacyjnej
cenie - 8zł za lekcję - na terenie szkoły bezpośrednio po lekcjach.

Każdy zameldowany mieszkaniec Ząbek otrzymuje uput 5%, prócz tego
mamy zniżki rodzinne i za drugi język.
Dla emerytów specjalna zniżka nawet do 30%!
Naszym atutem jest również lokalizacja blisko przystanku 145 i nieopodal
wielu nowych osiedli przy ul. Powstańców i ul. Skrajnej. Przy budynku
znajduje się parking.
Zapraszamy na zajęcia prowadzone w cichych i obszernych salach, w których nauka jest przyjemnością.
Wyróżnikiem English Way School jest jakość nauczania, a misją – skuteczna nauka porozumiewania się w języku obcym.
Ogromnym powodzeniem cieszą się nasze kursy łączone - jedne zajęcia z
native speakerem, drugie z polskim lektorem.
Przygotowujemy do wszystkich egzaminów językowych, a także oferujemy korepetycje ze wszystkich przedmiotów szkolnych.
W tym roku proponujemy absolutną nowość - przedpołudniowe kursy dla
mam i jednoczesną opiekę dla dziecka gratis - tego nie znajdziesz w innych
szkołach.

www.englishway-szkola.pl
lub mail: kontakt@englishway-szkola.pl
Więcej na

English Way School
Szkoła Języków Obcych

05-091 Ząbki, ul. Piłsudskiego 154
tel. 606 626 747

Zniżka za dowód osobisty
Firmy, które zgłosiły swój akces do akcji "Zniżka za dowód osobisty".
FIRMA

„Sukces” - szkolenia językowe

ADRES

ul. Malczewskiego 6

STRONA WWW

TELEFON

ZNIŻKA

tel. 22 498 49 50

7%

Restauracja „77” - potrawy z grilla i kuch- ul. Sikorskiego 33d (wejście od ulicy www.siodemki77.pl
Stefczyka – osiedle Bajkowe)
nia międzynarodowa

tel. 22 252 77 77

7%

DRIMS – profesjonalne drzwi

www.drims.com.pl

tel. 22 781 41 72

15% (w czerwcu 18%)

www.wwmedia.pl

tel. 22 762 80 68

10%

ul. Ks. Skorupki 91

WWMEDIA – produkcja ﬁlmów i nagrań ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7
wideo

www.sukces-szkola.pl

Naprawa sprzętu AGD – Michał Równy

ul. Powstańców 70H

tel. 602 638 077

10%

Fotograf - Zbigniew Marcjanik

ul. Sikorskiego 35

www.zbigardo.pl

tel. 22 781 55 14

20%

MDG DATA - Mirosław Sobiecki

ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29

www.mdgdata.pl

tel. 503 104 170

Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają: - 10% na zakup Systemu
do zarządzania przed-siębiorstwem Comarch OPTIMA, - 20% rabatu
na usługi informatyczne. Mieszkańcy Ząbek: - 20% rabatu na usługi
informatyczne.

FOTOGRAFIKUS - ﬁrma fotograﬁczna

ul. Żabia 13

www.fotograﬁkus.pl

tel. 509 136 745

10%

Agencja „Metropolis” - Nieruchomości

ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą)

www.metropolis.waw.pl

tel. 22 781 44 56

10%

English Way School – szkoła języków ob- ul. Piłsudskiego 154
cych

www.englishway-szkola.pl

tel. 606 626 747

5%

Tomiko – wszystko dla dziecka

ul. Rybna 6

www.tomiko.pl

tel. 609 608 521

5%

Machowicz Budownictwo

ul. Gdyńska 39a

www.machowicz.pl

tel. 504 723 593

7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu oraz
pozostałych urządzeń budowlanych, a także na usługi budowlane roboty wykończeniowe

www.cert-eko.pl

tel. 504 589 852

15%

CERT – EKO - projektowanie i świadectwa ul. Powstańców 60 lok. 121
charakterystyki energetycznej
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W48 Expert - kosztorysy napraw powypad- ul. Sikorskiego 39
kowych

-

tel. 22 781 71 36

10%

GLASIMPRESSION - Krzysztof Kujawski – ul. Kopernika 3
sprzedaż luster

-

tel. 603 324 614

10%

EDU-ZABAWKI.PL - zabawki edukacyjne
dla dzieci w wieku przedszkolym

www.edu-zabawki.pl

DRIMS/ 2 – sprzedaż okien

-

ul. Księdza Skorupki 91

-

7%

www.drims2.pl

tel. 22 781 41 72

25%

Property Management Lech Kowalewski – ul. Powstańców 15B
nieruchomości

-

tel. 792 277 710

20%

P.U.H. Henryk Lubaszka – blacharstwo i mecha- ul. Wigury 3A
nika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części

-

tel. 22 781 77 82

5%

Dialogos – biuro tłumaczeń

ul. Legionów 10a/4

www.dialogos.pl

tel. 605 104 284

10% na wszystkie tłumaczenia pisemne (nieprzysięgłe)
i ustne (konsekutywne i symultaniczne)

”DOSA” – biuro ochrony osób i mienia

ul. Witkiewicza 14

www.dosa.pl

tel. 22 814 56 41

5%

Apteka przy Orlej

ul. Orla 6/67

-

tel. 22 358 12 20

5%

Biuro Beaty – biuro rachunkowe

ul. Łodygowa 94

www.biurobeaty.com.pl

tel. 22 243 79 68

5%

PERFECT COMP KAMIL WENDA – kom- ul. I Brygady 27
pleksowe usługi informatyczne, sprzedaż
komputerów

www.perfectcomp.pl

tel. 502 372 348

20% na usługi informatyczne dla ﬁrm i osób prywatnych

AUTOGLOB - ﬁrma motoryzacyjna

ul. Powstańców 14

www.autoglob.pl

tel. 22 762 90 65

5% na nasze usługi oraz 5% na części użyte do naprawy.

Meble i Styl – produkcja i sprzedaż mebli

ul. Piłsudskiego 27B

www.mebleistyl.pl

tel. 605 225 337

10%

Vatax – kancelaria Doradcy Podatkowego ul. Sikorskiego 33d/ 63,64
Wojciecha Gut

www.vatax.com.pl

tel. (22) 353 97 56

10%

Salon Auto Praga

www.autozoliborz.pl

tel. 22 355 2000

aktualne rabaty promocyjne+ 1000 zł

Błękit Jerzy Przychodzeń - oprogramowa- ul. T. Borowskiego 2 pok. 220, Warszawa
nie komputerowe dla ﬁrm, sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis

ul. Radzymińska 334

www.blekit.com

tel. (22) 49 23 320,
kom. 501 255 842

20%

Architekt wnętrz Marlena Guzik – projekto- ul. Andersena 18D lok. 11
wanie wnętrz

-

tel. (22) 762 30 73,
kom. 608 896 136

10%

Gabinet kosmetyczny Mariage – pełen za- ul. Batorego 1 (1 piętro)
kres usług

www.mariage.waw.pl

tel. (22) 781 40 00

5%

School of English – wszystkie języki ul. Chopina 9
obce, przedmioty szkolne i akademickie,
logopedia

www.soe.com.pl

tel. (22) 781 46 11

20%

Fotograﬁa ślubna i okolicznościowa Zbigniew fotoswiderski@gmail.com
Świderski

www.zbigniewswiderski.pl

tel. 501 138 685

10%

Dobra Wróżka Krystyna

www.wrozka.waw.pl

tel. (22) 781 62 34,
kom. 512 075 238

10%

”Ekspert S.C.” Salon Vacu – nowoczesne ul. Sikorskiego 33a/40
odchudzanie i kształtowanie sylwetki

-

tel. (22) 676 83 53,
kom. 784 914 905

10%

mobile ENGLISH – angielski z dojazdem

ul. B. Prusa 8

www.angielskizdojazdem.pl

kom. 502 917 131

5%

Geo – Inwent Jarosław Szczepocki – usłu- ul. Szwoleżerów 130/28
gi geodezyjne i kartograﬁczne

ul. Gajowa 32a

www.geo-inwent.pl

kom. 607 332 645

5%

Babybooom – szkoła rodzenia

ul. Piłsudskiego 46

www.babybooomzabki.pl

kom. 696 136 298

10%

SĘK BUD – usługi remontowo budowlane

ul. Warszawska 46a lok. 16

www.sek-bud.pl

kom. 502 228 925

15%

-

kom. 668 394 462,
604 632 903

10%

P.H.U. „MG” Mariusz Grabowski – ﬁrma ul. Mazowiecka 5
motoryzacyjna

www.serwis-zabki.pl

kom. 504 003 350

10%

Orchidea – organizacja wesel, catering

-

tel. (22) 781 40 06

5%

Septoma – preparaty do dezynfekcji dla zakła- ul. Reymonta 28
dów kosmetycznych i fryzjerskich

www.septoma.pl

kom. 668 923 842

6%

Usługi księgowe S.C. – usługi rachunkowo- ul. Reymonta 28
księgowe, doradztwo podatkowe

-

kom. 608 094 801

5%

www.milabai.pl

kom. 602 780 721, 5%
608 325 989

-

kom. 602 780 721, 5%
608 325 989

Studio Rollmasażu Ewelina Górska – zabiegi ul. Wojska Polskiego 1 lok. 6
na ciało

Szkoła Tańca i Fitness MILABAI

ul. Batorego 18

ul. Sikorskiego 33D lok. 59

Zooekspert – artykuły akwarystyczno – zoolo- ul. Sikorskiego 33D lok. 57
giczne

Kubuś – sklep meblowy

ul. Batorego 4 (wszystkie meble), ul. www.meble-kubus.pl
Poniatowskiego 2a/ obok poczty (meble
kuchenne)

tel. (22) 781 67 90, 5%
kom. 504 192 294
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Listy Mieszkańców

List otwarty do Krzysztofa Słomki,
który 18 sierpnia 2010 roku złożył donos do prokuratury przeciwko osobom, które
15 sierpnia z transparentami protestowały przeciwko próbie uroczystego otwarcia
pomnika Bolszewików w Ossowie.
Krzysztoﬁe, ośmielam się napisać do Ciebie ten list otwarty,
ponieważ jestem bardzo zbulwersowany tym, co robisz. Znamy
się od lat, kilka lat temu wspólnie pracowaliśmy w Radzie Miasta Ząbki. Dziś nie mogę zrozumieć Twojego zachowania i nie
mogę zaakceptować metod, jakimi się posługujesz. Doskonale
pamiętam czasy PRL-u i muszę powiedzieć, że są to metody
UB-eckie.
15 sierpnia w Ossowie znalazła się grupa Polaków, którzy
broniąc honoru tej ziemi, w sposób pokojowy, nie dopuściły do
przeprowadzenia uroczystości, w której z wielkimi honorami
odsłonięty miał być pomnik Bolszewików, którzy zginęli pod
Ossowem w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej. Nie protestowali oni przeciwko mogile, gdyż każdemu zmarłemu należy
się odpowiedni szacunek i pamięć, protestowali jedynie przeciwko uroczystej oprawie odsłonięcia tego pomnika w dniu 15

sierpnia, czyli w dniu, w którym cała Polska z dumą obchodziła
90-tą rocznicę Cudu Nad Wisłą, a także Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego.
Oskarżanie tych odważnych ludzi, składanie donosów do
prokuratury trzeba nazwać szykanowaniem, próbą zastraszenia
osób, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna są najważniejsze.
Wzywam Cię, Krzysztoﬁe, do zaprzestania takich działań,
są one niesłychaną nadgorliwością, za którą nikt Ci nie będzie
wdzięczny. Nie doceni tego żaden mieszkaniec naszego powiatu, nie doceni tego nawet żaden Twój polityczny kolega.
Wzywam Cię również do wycofania swojego donosu z prokuratury. Mam nadzieję, że nawet jeśli tego nie zrobisz, to prokuratura szybko umorzy sprawę lub niezawisły sąd oddali stawiane zarzuty.
Edward Dzikowski
radny Rady Miasta Ząbki w latach 2002-2006

Czy możemy czuć się bezpiecznie?
Jest środa, godz.15.30, skrzyżowanie ul. Górnośląskiej i Wyspiańskiego. Trzej uczniowie gimnazjum wracają ze szkoły do
domu. Podbiega do nich trzech młodych mężczyzn w dresach
i jeden z nich uderza gimnazjalistę w głowę. Potem zaczynają
się wyzwiska i kolejne ciosy. Zdezorientowani młodzi chłopcy
próbują uspokajać napastników, co wzbudza jeszcze większą
agresję u podpitych mężczyzn.
Rzecz dzieje się w pobliżu przedszkola, w porze, kiedy rodzice przyjeżdżają po dzieci. Wokół stoją domy mieszkalne, ale
nikt nie reaguje. Dopiero kiedy jeden z chłopców zostaje brutalnie rzucony na siatkę i obsypany ciosami ktoś krzyknął, że
zadzwoni na policję. Napastnicy uciekają w stronę gimnazjum,
a chłopcy wracają do domów. Ktoś mógłby powiedzieć, że powinni pójść od razu na policję, wszak to niedaleko.
Jednym z pobitych był mój syn. Zaraz po powrocie z pracy
udałam się z nim na komisariat, gdzie oﬁcer dyżurny wysłuchał,
co mamy do powiedzenia po czym skierował nas do innego policjanta. Pomyślałam: „Przesłuchają syna, spiszą protokół i zaczną działać”. Ale byłam naiwna! Miły policjant porozmawiał z
nami, spisał na kartce moje dane i… koniec.
Dowiedziałam się, że nie przyjmą zgłoszenia, bo nie ma papierka od lekarza o stanie zdrowia syna. A nawet, gdyby był, to
i tak sprawa skończy się, zanim się zacznie. Napaść miała miejsce, ale ślad po niej w kartotece policyjnej nie zostanie.
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Nie znam się na procedurach policyjnych. Odniosłam tylko
wrażenie, że nie chciano przyjąć zgłoszenia w sprawie, której
policja nie rozwiąże, bo po co psuć statystyki. Nie oczekuję od
policji, że będą jasnowidzami, ani innych nadprzyrodzonych
zdolności, ale żeby nie spisać protokołu? To tak, jakby nic nigdy się nie wydarzyło. W taki sposób można mieć stu procentową wykrywalność przestępstw! Poszkodowany przyprowadzi
sprawcę, przesłucha go, spisze protokół i wtedy policjant się
podpisze.
Na szczęście policja ząbkowska to nie jedyna instytucja, która powinna służyć mieszkańcom. Zwróciłam się po pomoc do
Straży Miejskiej. Już po kilkunastu minutach przyjechał patrol
i mogliśmy razem z synem przejechać ulicami Ząbek, aby odszukać sprawców. Niestety, po trzech godzinach od zdarzenia
szanse były prawie żadne. To niewiele, ale mimo to panowie
poświęcili swój czas (a byli po 16 godzinach służby) i pozwolili mi poczuć, że ta sytuacja obchodzi kogoś jeszcze, niż tylko
mnie. Bardzo im za to dziękuję.
Nie każdy musi się zgadzać z tym, co napisałam. Niektórych
to oburzy. Jest to moje własne, subiektywne odczucie na temat
poczucia bezpieczeństwa w naszym mieście i tego, jak działają
ci, którzy powinni nas chronić.
Mieszkanka Ząbek

SPOŁECZEŃSTWO

www.zabki.pl
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Listy Mieszkańców
Zbliżające się wybory zachętą dla kłamców i oszczerców.
Kłamliwe plotki są atrakcyjne dla ucha, a prawdy mało kto chce słuchać
Szanowny Panie Burmistrzu.
W związku ze zbliżającymi się wyborami odbywają się spotkania
różnych ugrupowań pragnących startować w wyborach. Miałem okazję uczestniczyć w takich spotkaniach. Osoba związana ze stowarzyszeniem …… opowiada o Panu różne historie.
Proszę powiedzieć wprost, czy prawdą jest, że zleca Pan różnego rodzaju usługi bez przetargu członkom swojej rodziny? Jeśli tak, to naprawdę zawiodłem się na Panu, jeżeli zaś nie jest to prawdą, to służę
pomocą i wskażę osobę, która rozpowszechnia o Panu te nieprawdziwe
informacje.
Mieszkaniec Ząbek
Odpowiedź Burmistrza:
Bardzo dziękuję Panu za czujność i zaufanie do mojej osoby. Zapewniam, że nic mi niewiadomo bym ja lub ktokolwiek w imieniu Urzędu
Miasta omijał procedury przetargowe i podpisał umowę z kimkolwiek z
mojej rodziny.
Niestety tego typu sugestie pojawiają się i stanowią „czarny PR”, brudną metodę kampanii wyborczych. Wystarczy sobie przypomnieć, jak było
cztery lata temu (przed poprzednimi wyborami). Wcześniej przez kilkanaście lat prawdopodobnie ta sama osoba szukała „haków” na poprzedniego
burmistrza, teraz szuka na mnie. Jest to po prostu niesmaczna gra polityczna, zamiast pracy na rzecz miasta.
Ostatnio, jeden z radnych, moim zdaniem, stosujący właśnie tego typu
metody, poprosił o mnóstwo różnych dokumentów, w tym o umowy zawarte z ﬁrmą „Aircad – Biuro Projektowe”. Zdziwiony, sprawdziłem o co
chodzi. Okazało się, że właścicielem tego biura jest obca mi osoba nosząca nazwisko Perkowski. Domyślam się, Pan radny chciał tą przypadkową
zbieżność nazwisk wykorzystać do celów propagandowych. Szkoda, że
nie stać go na inne metody, bardziej twórcze dla społeczności.
Innym razem, podczas postępowania egzaminacyjnego Mazowiecki
Kurator Oświaty wyznaczył Panią Teresę Perkowską jako eksperta z listy
Ministra Edukacji Narodowej. Musiałem uwzględnić tą Panią w wydanym przeze mnie zarządzeniu Nr 0151/94/2009, oraz podpisać z nią stosowną umowę. Ta Pani również nie jest moją rodziną.
Kolejnym przykładem może być przetarg (konkurs) na wykonanie projektu przedszkola. Komisja konkursowa, która w 2007 roku dokonywała
oceny złożonych ofert, składała się z różnych osób, w tym z przedstawicieli radnych i klubu Pana Waldemara Stachery. Właśnie ta komisja
wskazała ładniejszą ofertę, która jednocześnie była ofertą tańszą. Urząd
Miasta podpisał umowę ze wskazaną ﬁrmą (wskazaną również przez radnych i członka klubu Pana Stachery). Okazało się, że w tej ﬁrmie jednym
z młodych, szeregowych tam pracowników jest moja daleka rodzina. Nie
stanowiło to żadnej przeszkody formalnej, tym bardziej, że decyzja nie
była podjęta przeze mnie, oferta była najtańsza i wskazana przez komisję.
Jeżeli zatem Pan Stachera był w stanie wskazać tańszą i ładniejszą ofertę
to zawsze mógł to zrobić. On, jak również wszyscy radni byli informowani o bieżącej procedurze, zapoznawali się i oglądali przesłane koncepcje.
Knucie spiskowych teorii jest po prostu niesmaczne.
Przypomnijmy sobie, jak niedawno zarzucano przyjęcie dzieci Pana Jacka Sasina do przedszkola. Niestety nikt nie zwrócił wtedy uwagi na fakt, że Pan Jacek ma jednego syna w wieku 9 lat,
który uczęszcza do szkoły podstawowej, a nie do przedszkola.

Zawsze dążyłem i będę dążył do pełnej jawności i przejrzystości ﬁnansów
miasta oraz jego działań.
Rocznie podpisujemy setki, jak nie tysiące różnych umów. Niestety
często wśród podpisywanych są nazwiska zbieżne z moim czy wieloma
innymi osobami. Nazwisko Perkowski nie jest tak popularne jak Nowak
czy Kowalski, ale jest nazwiskiem dość powszechnym.
Ponieważ Ząbki to moje rodzinne miasto, mam tu rzeszę znajomych
i moją sporą rodzinę. Z tego tytułu nikt z nich nie ma żadnych ułatwień,
awansów czy innych korzyści. Oprócz zwykłych mieszkańców kilkoro z
nich pracuje w różnych instytucjach np. Szpital Drewnica, szkoły, usługi asenizacyjne itp. Całe szczęście, że te osoby pracują tam dłużej niż ja
jestem Burmistrzem i nie zajmują kierowniczych stanowisk, bo co by to
były za insynuacje?!
Dziękuję za ofertę wskazania osoby, która opowiada te oszczerstwa.
Mam nadzieję, że te osoby nieco zmądrzeją i nie będę musiał z Pana oferty
korzystać.
Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia.
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski
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XIX Jesienne Biegi Przełajowe
Sobota, 18 wrzesień, zbliża się godzina 11, wszystko gotowe, trasa oznaczona, nagrody czekają na zawodników, sędziowie czekają na swoich stanowiskach.
W parku miejskim gromadzi się coraz więcej osób. Punktualnie o godzinie
11 Pan Burmistrz Robert Perkowski dokonuje oﬁcjalnego otwarcia XIX Jesiennych Biegów Przełajowych.
Ta coroczne impreza, która na stałe wpisała się w ramy naszego miasta,
organizowana przez Szkołę Podstawową nr 2, jest skierowana do mieszkańców Ząbek. Oczywiście najliczniejsza grupa to dzieci i młodzież ząbkowskich
szkół, ale z roku na rok coraz więcej dorosłych odważa się spróbować swoich
sił w bieganiu.
Najwięcej emocji wzbudzają biegi rodzinne, które zwieńczają naszą coroczną imprezę.
Mamy i tatusiowie stosując przeróżne metody na pokonanie trasy wspólnie
ze swoją pociechą dostarczają nam wielu powodów do uśmiechu.
Jesienne Biegi Przełajowe to fantastyczna okazja do aktywnego spędzenia
wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dodatkową atrakcją naszej imprezy
są nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników ufundowane przez Urząd
Miasta Ząbki, gdyż od początku istnienia tej imprezy patronat nad nią objął
Burmistrz Miasta.
Każdy zawodnik, a było ich w tym roku około 450, po ukończonym biegu
otrzymał słodycze ufundowane przez Praską Giełdę Spożywczą, a wszyscy
odwiedzający w tym czasie park mogli delektować się pysznymi ciastami
upieczonymi przez panie nauczycielki z SP2 i napić się ciepłej herbaty lub
kawy. Atmosferę podgrzewały kołatki i trąby, którymi uczniowie z Samorządu
Uczniowskiego dopingowali uczestników. Do walki o jak najlepsze lokaty zagrzewali również licznie przybyli rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz
przedstawiciele Rady Miasta.
Choć nie wszyscy aktywnie włączyli się do imprezy (mam tu na myśli bieg)
to mocno trzymali kciuki a potem z satysfakcją gratulowali podopiecznym.
Około godziny 13.30 Pan Burmistrz dokonał zamknięcia zawodów i zaprosił wszystkich na przyszły rok. Do zobaczenia!
Dagmara Dobosz
nauczyciel SP2

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Szkoła podstawowa
KLASY III
Dziewczęta
I miejsce – Patrycja Pietrak SP2
II miejsce – Paulina Bernasiu SP2
III miejsce – Natalia Lemańska SP2
IV miejsce - Sandra Wielądek SP2
V miejsce – Ala Jachimczyk SP2
VI miejsce – Julia Soszyńska SP2
Chłopcy
I miejsce – Piotr Niemira SP2
II miejsce – Maciej Pilichowski SP3
III miejsce – Bartek Krupiński SP2
IV miejsce – Paweł Niemira SP2
V miejsce – Szymon Elert SP2
VI miejsce – Arek Dmochowski SP2

Klasy V
Dziewczęta
I miejsce – Lidia Niemira SP2
II miejsce – Karolina Mrówka SP2
III miejsce – Agnieszka Połomska SP2
IV miejsce – Ula Karwowska SP3
V miejsce – Klaudia Dmochowska SP2
VI miejsce – Julia Borzechowska SP3
Chłopcy
I miejsce – Damian Portach SP1
II miejsce – Adam Szatybełko SP2
III miejsce – Łukasz Potrzebowski SP1
IV miejsce – Kacper Dobrzyński SP3
V miejsce – Kacper Płaza SP2
VI miejsce – Przemek Rybski SP1

Klasy IV
Dziewczęta
I miejsce – Magda Dąbrowska SP1
II miejsce – Oliwia Szatybełko SP2
III miejsce – Martyna Posłajko SP2
IV miejsce – Kamila Koszałkowska SP2
V miejsce – Gabrysia Rzymowska SP2
VI miejsce - Klaudia Szerszeń SP2
Chłopcy
I miejsce – Bartosz Szatkowski SP2
II miejsce – Adam Walewski SP2
III miejsce – Patryk Czechowski SP1
IV miejsce – Mateusz Skrzymowski SP2
V miejsce – Adrian Zegar SP3
VI miejsce – Piotr Biernacki SP2

Klasy VI
Dziewczęta
I miejsce – Paulina Koc SP1
II miejsce – Paulina Szyszka SP1
III miejsce – Patrycja Szczepanik SP2
IV miejsce – Kamila Niemyska SP3
V miejsce – Katarzyna Kielar SP2
VI miejsce – Ala Mazur SP3
Chłopcy
I miejsce – Norbert Jaworucki SP2
II miejsce – Mateusz Ryciuk SP2
III miejsce – Artur Kopczyński SP2
IV miejsce – Ziemowit Nizioł SP2
V miejsce – Dominik Sadowski SP2
VI miejsce – Patryk Jóźwik SP2

14

Gimnazjum

Bieg Rodzinny

I - II klasa
Dziewczęta
I miejsce – Magda Jabłońska Gm 2
II miejsce – Ela Grabowska Gm 2
III miejsce – Eliza Kosyl Gm 2
IV miejsce –Aleksandra Mirkowicz Gm 2
V miejsce – Klaudia Adameczek Gm 2
VI miejsce – Patrycja Nasiadko Gm 2
Chłopcy
I miejsce – Piotr Sapiński Gm Kat.
II miejsce – Maciej Stecki Gm 1
III miejsce – Przemysław Greuda Gm 1
IV miejsce – Kamil Ruciński Gm 2
V miejsce – Marcin Kasprowicz Gm 1
VI miejsce – Michał Tryniszewski Gm Kat.
III klasa i Absolwenci
Dziewczęta
I miejsce – Milena Zamęcka AWF
II miejsce – Joanna Krzyczkowska Gm 2
III miejsce Katarzyna Kiełek Gm 2
IV miejsce – Karolina Krajewska Gm 2
V miejsce – Iza Mazur Gm 1
VI miejsce – Agnieszka Gorzelnik Gm 1
Chłopcy
I miejsce – Bartłomiej Piekarz Absolwent SP2
II miejsce Kacper Piekarz Absolwent SP2 (
Gm ZS32)
III miejsce – Marek Kosowski – rodzic SP2
IV miejsce – Michał Giżewski Gm Kat.
V miejsce – Hubert Miecznikowski Gm 2
VI miejsce – Łukasz Pyśk Gm 1

Mamy
I miejsce – Dominika Węgrzynek z mamą
Katarzyną
II miejsce – Janek Jakubowski z mamą
Agnieszką
III miejsce – Adam Słowik z mamą Anną
IV miejsce – Ola Szcześniak z mamą
Magdaleną
V miejsce – Karolina Gombarczyk z mamą
Lucyną
VI miejsce – Maciek Słowik z opiekunką
Moniką
Tatusiowie
I miejsce – Martyna Szymańska z tatą
Dariuszem
II miejsce – Kasia Gombarczyk z tatą
Mirkiem
III miejsce – Maksymilian Legencki z tatą
Mariuszem
IV miejsce – Krystian Śledziewski z tatą
Dariuszem
V miejsce – Kacper Pankiewicz z tatą
Grzegorzem
VI miejsce – Kasia Czaplicka z tatą
Romanem

GRATULUJEMY

WYDARZENIA
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OGŁOSZENIE
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zbki
został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży dotyczący ¼ udziału
w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 4 - Zarządzenie
Nr 0151/96/2010 Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 9 września 2010 r.
Zarządzenie jest również dostępne
na stronie internetowej urzędu
www.zabki.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo Miejscowe - Zarządzenia Burmistrza.
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OGŁOSZENIE
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32
poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach
od 14.09.2010 r. do 13.10.2010 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości położoną w Ząbkach,
ul. Kaszubska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 52 z obrębu 0051-03-27 o pow. 0,1156 ha objętą
ZD 493. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki
z dnia 07.08.2008 r. - pok. 22 Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 14.09.2010 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych
Informujemy, że od marca do grudnia 2010 roku będzie funkcjonował w Ząbkach punkt zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie
Miasta Ząbki:
Odpady wielkogabarytowe (są to wszelkiego rodzaju odpady o wymiarach uniemożliwiających lub utrudniających gromadzenie ich w pojemnikach do zbiórki odpadów np. meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, RTV), odpady niebezpieczne typu: świetlówki,
akumulatory, puszki po farbach i lakierach itp.
W celu realizacji ww. zadania, Burmistrz Miasta Ząbki podpisał umowę z ﬁrmą specjalizującą się w odbiorze i zagospodarowaniu tego typu
odpadów, która posiada stosowne zezwolenia w tym zakresie (Miejskie

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie, Sp. z o. o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa).
Akcja prowadzona jest cyklicznie jeden raz w miesiącu w wyznaczonym punkcie na terenie Miasta. Ww. odpady można przywozić i pozostawić na terenie zlewni przy ul. Piłsudskiego jedynie w dni i godziny
wymienione poniżej, czyli w każdą drugą sobotę miesiąca 2010 roku od
marca do grudnia, tj. 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada, 11 grudnia, w
godzinach od 9.00 do 14.00.
Urząd Miasta Ząbki zapewnia bezpłatny odbiór ww. odpadów od
mieszkańców Ząbek.

Konkurs Zdrowa Gmina

Ząbek stawiany jest cytomammobus, gdzie można bezpłatnie wykonać badania kontrolne) i otrzymały
dyplom będący jednocześnie zaświadczeniem o aktywności w tej
dziedzinie.

Ząbki z wielkim zapałem wzięły
udział w konkursie zdrowa gmina
i przygotowały program proﬁlaktyki zdrowotnej. Znalazły się
w grupie 80 gmin starających się
o nagrodę główną. Mimo, że nie
udało się pozyskać środków na re-

alizację programu to Ząbki zostały
docenione za prowadzenie działań
na rzecz zwiększenia liczby osób
zgłaszających się na badania proﬁlaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych (regularnie na terenie

Urząd Miasta Ząbki

Przedstawiciele miasta zostali
zaproszeni na galę, na której wręczono nagrody oraz dyplomy.
„Spośród 10 laureatów konkursu, jury wyłoniło 4 zwycięskie
gminy, wśród których znalazły
się: ex aequo na I miejscu – Gmina Paprotnia i Gmina Wodynie, na
II miejscu – Miasto i Gmina Pilawa, na III miejscu – Gmina Stare
Babice. Zwycięzcy konkursu nie
tylko zanotowali najwyższy średni
wzrost zgłaszalności na badania
skryningowe, ale również mieli
najciekawsze pomysły na promocję
prewencji chorób nowotworowych
w społecznościach lokalnych, z
wykorzystaniem nagrody głównej
– 100 000 zł.
Podczas uroczystości wręczono
również specjalne wyróżnienia,
m.in. „Złoty Łuk” od Stowarzysze-

nia „Amazonki ” Warszawa-Centrum dla Gminy Wodynie, która
w okresie od marca do sierpnia br.
odnotowała 20% wzrost zgłaszalności na badania mammograﬁczne,
„Złotą Perłę Mądrości” od Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat
Kobiecości” dla Gminy Paprotnia,
która w tym samym okresie uzyskała największy wzrost zgłaszalności na cytologię – 13,56% oraz
„Wyróżnienie Publiczności” w głosowaniu internetowym za najlepszy
projekt dla Gminy Wodynie.
W gali ﬁnałowej konkursu udział
wzięli Patroni Honorowi – przedstawiciele, m.in. Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa
Zdrowia i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.”1
Miasto Ząbki zawsze chętnie
angażuje się w akcje, których celem jest poprawa zdrowia mieszkańców. W przyszłym roku z
pewnością też weźmiemy udział
w konkursie.
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