CO SŁYCHAĆ

www.zabki.pl

Rok XXII Nr 14 (299)

26 lipca 2013 r.

ISSN 1427-3717 www.zabki.pl

Z Ą B KO W S K A G A Z E TA S A M O R Z Ą D O WA

B

W Ząbkach uczczono pamięć żołnierzy
80 Pułku Piechoty

ohaterowie spod Mławy, obrońcy Warszawy
stańcie do Apelu! - tak rozpoczął się Uroczysty Apel Pamięci nad mogiłami żołnierzy 80 Pułku
Piechoty na ząbkowskim cmentarzu. Były salwy honorowe, kwiaty w hołdzie poległym i okrzyki na cześć
bohaterów września 1939 roku.
To właśnie w Ząbkach mieliśmy zaszczyt w dniu 11 lipca
po raz pierwszy od 1939 r. uczestniczyć w obchodach Święta
80 Pułku Piechoty. Ta piękna i wzniosła uroczystość odbyła się
w rocznicę powstania 80 Pułku Piechoty, dzięki inicjatywie Związku Kombatantów RP i BWP koła w Ząbkach oraz dzięki wsparciu
portalu www.HistoriaZabek.pl. W organizację uroczystości włączyły się także władze miasta, proboszcz parafii Św. Trójcy oraz
organizacje o charakterze społecznym z terenu Ząbek.

Obchody rozpoczęły się koncertem chóru Armii Krajowej „Nowogródzkie Orły” w kościele Św. Trójcy. Po występie odprawiona
została Msza św. w intencji żołnierzy 80 Pułku Piechoty poległych
na warszawskim Zaciszu we wrześniu 1939 r., pochowanych na
cmentarzu parafialnym w Ząbkach, koncelebrowana przez proboszcza Edwarda Kowarę.
Całe wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz
reprezentantów grup rekonstrukcji historycznych. W wydarzeniu
wzięły udział także poczty sztandarowe organizacji i jednostek
ząbkowskich i mareckich oraz Wojska Polskiego.

dokończenie na str. 8

PRG

Mistrz Świata w Kulturystyce
zaprasza do

Fitness Klubu BODY FAN
Ząbki, ul. Szwoleżerów 128
tel. 22 425 95 24
www.bodyfan.info

v siłownia, masaż, solarium, sklep z odżywkami,
v aerobik dla Pań,
v odchudzanie i kształtowanie sylwetki,
v indywidualne porady dietetyczne i treningowe,
v fachowa opieka instruktora.
Czynne: pn.-pt. 800-2200, sob. 800-1500, nd. 900-1200

USŁUGI
GEODEZYJNE

TYCZENIA
PODZIAŁY
l MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH
l INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA
l

l

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl
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GRATULACJE!
Z wielką radością przyjęliśmy
informację o narodzinach
pierwszego dziecka Burmistrzowskiej
Pary, Państwa Katarzyny i
Roberta Perkowskich. Rodzicom
szczerze gratulujemy, a synkowi
Franciszkowi życzymy dużo zdrowia i
rodzicielskiego ciepła.

1 SIERPNIA

Mieszkańcy Ząbek oraz
Pracownicy Urzędu Miasta
Ząbki

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
zaprasza Panie na
zajęcia fitness
Zajęcia fitness bazują na nowoczesnych formach aktywności ruchowej dla
każdej kobiety, wpływają na kształtowanie
sylwetki, wzmocnienie i rozciągnięcie odpowiednich partii ciała, poprawę kondycji
oraz poprawę stanu psychofizycznego.
Zajęcia odbywać się będą w sali fitness,
w nowo wybudowanej trybunie głównej Stadionu
Miejskiego w Ząbkach przy ulicy Słowackiego 21.
WAKACYJNY GRAFIK ZAJĘĆ:
Poniedziałek
- godz.19.00-20.00- TBC
Wtorek
- godz. 9.00-10.00 - Gimnastyka dla seniorów
(obowiązuje karnet poranny)
- godz. 18.00-19.00 - TBC na piłkach
- godz. 19.00-20.00 - ATB+ Stretching
Środa
- godz.18.00-19.00- Dance Aerobik
- godz.19.00-20.00- Fitness( różne formy)
- godz. 20.00-21.00- Zumba- Bartek

Piątek
godz.19.00-20.00- Cellulit STOP
godz. 20.00-21.00- Zumba- Bartek
Koszt zajęć:
Ceny karnetów miesięcznych (28dni):
- 4 zajęcia – 50 zł
- 8 zajęć – 90 zł
- open (wszystkie zajęcia) – 130 zł
Karnet poranny 4 zajęcia- 20 zł (gimnastyka dla seniorów)
Rabat dla osób powyżej 55 roku życia – 20% od ceny
karnetu (nie dotyczy karnetu porannego)
Karnety nabyć można w recepcji
MOSiR Ząbki,
ul. Słowackiego 21 (stadion).
Zapisy i więcej informacji pod numerem telefonu (22) 674 11
64 wew. 101 lub mailem: biuro@mosir-zabki.pl

CO SŁYCHAĆ? wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
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Ząbkowskie obchody „Cudu nad Wisłą”
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Ząbki, 13.08.2013 r.
godz. 17.00 - Uroczysty koncert Warszawskiego Chóru „Polonia”, inaugurujący Obchody 93 Rocznicy „Cudu
nad Wisłą” w kościele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach
godz. 18.00 - Uroczysta Msza Św.
w Kościele pw.Świętej Trójcy
godz. 19.00 - Apel poległych i złożenie
kwiatów przy pomniku plległych
w obronie Ojczyzny w sierpniu
1920 r. na miejscowym cmentarzu
godz. 20.15 - Spotkanie okolicznościowe w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach, ul.Harcerska 9

Od

Co zrobić, aby się zameldować?

1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym są załatwiane podczas
jednej wizyty w urzędzie. Od nowego roku nie musimy najpierw wymeldować się w jednym
urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym dokonujemy meldunku. Przy zameldowaniu nie podajemy informacji o wykształceniu,
czy obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.
Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku.
Z aktualnych 4 dni, termin został wydłużony do 30 dni.
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony
przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno
zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad
3 miesiące. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie,
o której mowa w art. 33 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku
zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na
pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Cu-

Gabinet
Laryngologiczno
-Internistyczny
dr. n. med. Stanisław Nitek - specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502-315-952
lek. med. Katarzyna Tylżanowska-Nitek - internista specjalista chorób płuc
tel: 509-975-219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki,
kurzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZPŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki, ul. Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: - internista 509-975-219 - laryngolog
502-315-952

dzoziemcy niebędący obywatelami UE, ani członkami ich
rodzin nadal mają obowiązek zameldowania się w miejscu
pobytu najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do
miejscowości.
UWAGA!
Czynności zameldowania w dalszym ciągu dokonuje
właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem
prawnym do lokalu (w oryginale, do wglądu), potwierdzając fakt pobytu osoby.
Sprawy załatwia Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 8 (parter) w godzinach pracy urzędu. Dodatkowe informacje dostępne są także pod numerami tel. 22
5109 721- 725.
GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
- internista
- specjalista med. rodzinnej i medycyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- badania kierowców wszystkich
kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20
tel. 603 927 323

Usługi krawieckie
- szycie na miarę
- poprawki odzieży
- firany, zasłony

Ząbki, ul. Wolności 34
pon- pt w godz. 9-17; po godz. 17
i w sob. na tel.: 725 -193- 225

CHIRURG
Wizyty domowe
tel. 668 - 029 - 952
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Ul. Kołłątaja wyremontowana
W miniony weekend została wyasfaltowana ul. Kołłątaja (na odc. ul. Piłsudskiego – ks. Skorupki). Droga ta przez długi okres była
dość mocno wyeksploatowana w związku z prowadzonymi inwestycjami deweloperskimi, a ostatnio mimo słabej jakości nawierzchni
musiała posłużyć jako objazd w związku z prowadzoną budową tunelu kolejowego. Z uwagi na intensywne użytkowanie jej przez kierowców niezwykle trudno było przeprowadzić bezkolizyjny remont. Władze Ząbek postanowiły, aby dokonać remontu w sobotę, gdy
ruch jest tam stosunkowo niewielki.
Dotychczasowe wertepy zastąpiła gładka nawierzchnia asfaltowa. Miejmy nadzieję, że posłuży ona jak najdłużej.
red.

przed...

...i po

Trwa przebudowa
ul. Piłsudskiego

Ruszyły prace związane z przebudową 800-metrowego odcinka ul. Piłsudskiego, która jest drogą powiatową. Inwestycja
prowadzona jest w ramach porozumienia między Miastem Ząbki a Starostwem Powiatowym. Zgodnie z porozumieniem Ząbki
zakupiły kostkę brukową, a resztę prac wykona Powiat, jako
że jest to droga administrowana przez niego. Całość zadania
przewiduje, że na odcinku (od drogi 634 do ulicy Andresena)
wymieniona zostanie nawierzchnia chodników, wybudowany
ściek, przeprowadzone frezowanie istniejącej nawierzchni, wyregulowane studzienki. Wybrany przez Starostwo wykonawca
inwestycji położy także bezszwowo nową nawierzchnię bitumiczną. Obecnie trwają prace związane z wymianą nawierzchni chodników.
red.

Tunel - powoli się wyłania

Budowa tunelu wkroczyła w decydującą fazę. Zasadnicza
część inwestycji, czyli właśnie budowa przejścia pod torami
nabrała rozmachu. Widać to już szczególnie od strony ul. Orlej, gdzie wykonano większość prac żelbetonowych. Widoczny
jest już wjazd do tunelu, przesklepione przejście pod południową parą torów kolejowych. Wcześniej zostały przebudowane
wszelkie instalacje. Po zakończeniu robót po stronie ul. Orlej,
ekipy budowlane przejdą na drugą stronę.

Przypomnijmy, że w ramach tego zadania inwestycyjnego
realizowany jest nie tylko sam tunel, ale przebudowywany jest
cały układ drogowy, poczynając od ul. Skorupki (ul. Orla), kończąc aż na ul. Batorego (odc. ul. Wojska Polskiego – Leszyckiego).
Choć zgodnie z przyjętymi harmonogramami zakończenie inwestycji planowane jest na koniec przyszłego roku, to
wszystko na to wskazuje, że zasadnicza część prac zostanie
wykonana jeszcze w tym roku.
red.
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Odpady dobrze zorganizowane
czyli Stena Recycling w Ząbkach

egreguję - jestem eko” – to hasło pikniku miejskiego, który odbył się w minioną niedzielę – 30 czerwca br., w parku miejskim, w Ząbkach. Na wydarzeniu poświęconym ekologii nie mogło zabraknąć
Steny Recycling, która od 1 lipca jest odpowiedzialna za odbiór odpadów surowcowych na terenie gminy Ząbki.
Eksperci firmy odpowiadali na pytania mieszkańców, związane z nowym sposobem segregacji oraz zasadami
oddawania surowców w pobliskiej STENA EkoStacji. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w konkursie Memorecykling oraz w grze komputerowej Recycle Drop.
Jak właściwie segregować odpady i które z nich powinny
trafić do żółtego worka? Gdzie wrzucać kartony po mleku i sokach, a co zrobić z aerozolami? Jak wygląda harmonogram
i kiedy będą odbierane poszczególne frakcje odpadów? – to
główne pytania, które mieszkańcy zadawali ekspertom Stena Recycling podczas pikniku w Ząbkach,
gdzie firma od 1 lipca odpowiada za wywóz odpadów surowcowych przeznaczonych do recyklingu.
Podczas wydarzenia rozdawano materiały informacyjne dotyczące poprawnej segregacji wg nowych
zasad, a dla dzieci przygotowano specjalne atrakcje.
W konkursie pod nazwą Memorecykling najmłodsi
rozwiązywali zagadki i odpowiadali na pytania dotyczące ekologii, a w grze komputerowej Recycle
Drop mogli wykazać się sprawnością w sortowaniu
odpadów na czas. W obu przypadkach byli nagradzani ekogadżetami z surowców wtórnych.

wszystkie robocze dni tygodnia: od poniedziałku do piątku
w godz. 8-20, w sobotę od 9 do 15.
„Podczas pikniku zauważyliśmy ogromne zainteresowanie
mieszkańców wchodzącą w życie ustawą i zasadami właści-

Ząbki świecą eko-przykładem
Teren gminy Ząbki został podzielony na kilka rejonów,
w których Stena Recycling będzie regularnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem odbierała odpady z domów jednoi wielorodzinnych. Przyjęto system trzech frakcji, w którym
worek zielony jest przeznaczony na szkło, żółty na tworzywa
sztuczne i metale, a niebieski na papier i tekstylia. Ponadto,
firma będzie cyklicznie odbierać odpady wielkogabarytowe,
np. meble czy duże AGD.
Na granicy Ząbek i Rembertowa, przy ul. Chełmżyńskiej
180 znajduje się STENA EkoStacja, która już od ponad
roku służy mieszkańcom i pełni rolę PSZOK-a, czyli zgodnie z nową ustawą – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Można w niej bezpłatnie oddać ponad 40 rodzajów surowców, m.in.: makulaturę, plastik, szkło, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady kłopotliwe,
takie jak gruz, styropian czy opony, oraz niebezpieczne – akumulatory, aerozole, farby. STENA EkoStacja jest otwarta we

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki
ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

MEBLE B.R.W.
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
DOSTAWA 4 DNI
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -

wej segregacji odpadów - nasi eksperci odpowiadali na dziesiątki pytań, co pokazuje potrzebę edukacji i częstszego organizowania podobnych spotkań. Okazuje się, że znakomita
większość z nas chce przyczynić się do dbania o środowisko
naturalne właśnie poprzez selektywną zbiórkę. Wierzymy, że
dzięki staraniom Stena Recycling mieszkańcy Ząbek będą
jeszcze lepiej przygotowani do nowych regulacji.” - komentuje Anna Nowakowska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu,
Stena Recycling.
Stena Recycling przenosi sprawdzone skandynawskie
rozwiązania na polski grunt. Połączenie obsługi mieszkańców
Ząbek w zakresie odbioru odpadów selektywnych z działalnością STENA EkoStacji i edukacją to przykład kompleksowego
działania. Jego celem jest dbanie o środowisko naturalne poprzez dążenie do minimalizacji ilości odpadów, które trafiają
na wysypisko i zwiększenie ilości odpadów nadających się do
ponownego przetworzenia.

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami
Mariusz Toczyski
Ząbki
Wywóz odpadów
budowlanych,
gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790
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Leśna przygoda skautów z Ząbek

oddali w lesie słychać przeciągły dźwięk krowiego rogu. Najpierw krótki, a potem długi sygnał.
W alfabecie Morse’a oznacza to literę „A” jak „Apel”. Po chwili na środku polany zjawia się
kilkunastu chłopców w mundurach. Są to Skaucie Europy z Ząbek gotowych przeżyć niesamowitą
przygodę. Przygodę, która umacnia więzi braterstwa i z chłopców kształtuje mężczyzn.
ustach odgrywać przeróżne przedstawienia. Reżyserami,
scenarzystami i aktorami byli sami skauci. takich przedstawień nie powstydziłby się sam Andrzej Wajda. Na naszych
ogniskach w jednej chwili jest się widzem, a zaraz potem
aktorem. To bardzo rozwija charakter, rozwija pewność
siebie chłopców i pomaga wychodzić im z nieśmiałość.
Przy tym wszyscy doskonale się przy tym bawią.

Obóz letni 1. Drużyny Ząbkowskiej bł. Ignacego Kłopotowskiego należącej do Skautów Europy odbył się w terminie 1-18 lipca 2013 r. w malowniczych lasach w pobliżu
Węgorzewa (Borki).
Tematem obozu
letniego byli Korsarze.
Każdego dnia przed
dzielnymi
skautami
stawały różne wyzwania. Począwszy od
budowania „gniazda”
(czyli
mieszkania)
swojego
zastępu,
w którym będą obozowali następne kilkanaście dni. I to wszystko
z żerdek bez użycia
gwoździ.
Poprzez
olimpiadę sportową,
gry na orientację,
kurs pierwszej pomocy, zdobywanie listu

Niestety nic nie trwa wiecznie, więc po kilkunastu
dniach zmęczeni, ale zadowoleni, cali i zdrowi w pełnym
składzie powrócili do domów z niecierpliwością czekając
na następne wyjazdy.
Dziękujemy serdecznie Panu Dariuszowi Karandysowi (BDJ Development) oraz Panu Piotrowi Wyszeckiemu
(Agro-Technika S.A. Praska Giełda Spożywcza) za dofinansowanie tegorocznych wyjazdów letnich Skautów Europy z Ząbek.
phm. Paweł Petrykowski HO
drużynowy 1. Drużyny Ząbkowskiej
bł. Ignacego Kłopotowskiego
facebook: Skauci Europy w Warszawie
www.warszawa.skauci-europy.pl

„BULI”

kaperskiego podczas wielkiej gry.
Warto podkreślić, że w trakcie swoich przygód dzielni wojownicy sami
sobie gotowali i nie były to zupki
chińskie tylko pełnowartościowe
posiłki: zupa, schabowy, pierogi,
przeróżne desery i inne smakołyki. Co wieczór wszyscy wspólnie
zasiadaliśmy wokół dwóch ognisk,
by ze śpiewem i uśmiechem na
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USŁUGI
PORZĄDKOWE
Wywóz gruzu, ziemi,
śmieci i odpadów
budowlanych
kontenerami
KP-4, KP-5 oraz KP-7
Sprzedaż i transport
piachu
tel. 509-136-967
888-424-715

www.zabki.pl
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Z ŻYCIA K.P.R.M. DZIAŁAJĄCEGO PRZY PARAFII ŚW.TRÓJCY

W

dniach 13-14 lipca 2013r. na Jasnej Górze odbyła się XXI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja pod hasłem
„Mocni Wiarą”.

Członkowie K.P.R.M. przy parafii Św. Trójcy oraz wierni z pozostałych ząbkowskich parafii wzięli udział w XXI Pielgrzymce
Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 8:00 śpiewem
Godzinek ku Czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Następnie zebrani mogli podziwiać występ trzech
księży-solistów z Zespołu Servi Domini Cantores (ks. Z. Madej – tenor
(Wrocław), ks. R. Kaczorowski – baryton (Gdańsk), o. R. Kobyliński – baryton (Poznań). Ponadto pielgrzymi
usłyszeli występ p. Macieja Wróblewskiego oraz Orkiestry Koncertowej
Victoria Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej z Warszawy Rembertowa wraz
z solistami scen operowych.
Słowa
powitania,
radości
i wdzięczności skierowali do pątników: o.Sebastian Matecki (OSPPE),
Podprzeor Jasnej Góry, o. dr Tadeusz Rydzyk (CSsS), Dyrektor Radia
Maryja oraz o. Janusz Sok (CSsS),
Prowincjał Prowincji Warszawskiej
Redemptorystów.
Centralnym punktem pielgrzymki
była Eucharystia, której w koncelebrze z biskupami i licznie przybyłymi
księżmi przewodniczył ks. abp Sławoj Leszek Głódź - Metropolita Gdański, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. TV Trwam.
Homilię wygłosi ks. abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski, Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego
Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, który m.in. powiedział:
„Jesteśmy więc tutaj po to, żeby przyczyniać się do tworzenia
cywilizacji prawdy, która porządkuje wolność i przyczynia się do
dojrzałości człowieka. Do nas należy zadanie rozwijania apostolstwa prawdy, do którego – z pomocą Ducha Świętego – zobowiązany jest każdy człowiek wierzący. Musimy bardzo zdecydowanie
przeciwstawić się takim przekonaniom i medialnym atakom…. (-)
Nie możemy dać się zagłuszyć kłamstwom. Zło nigdy nie było
i nie jest życiową koniecznością. Kłamstwo nie jest żadną miarą postępu. Nie możemy pozwolić na zniewolenie obrazami niemoralności strzegąc programów nauczania i wychowania już
w przedszkolach, szkołach, czy uniwersytetach…. (-)Nie ustawajmy w modlitwie: „Bogu dziękując i Ducha nie gasząc”, abyśmy wszyscy mocą wiary i żarliwą nadzieją świadczyli o Chrystusie wobec potrzebujących naszej duchowej i materialnej pomocy,
abyśmy za wstawiennictwem Maryi mieli odwagę przeciwstawiać
się największej pokusie naszych czasów, budowania świata bez
Boga, który stałby się światem bez przyszłości. Maryjo, Gwiazdo
nowej ewangelizacji, bądź z nami w każdy czas!”. W czasie pielgrzymki słuchacze i sympatycy tej katolickiej rozgłośni dziękowali
za decyzję Ojca Świętego Franciszka dotyczącą wyniesienia do

chwały ołtarzy bł. Jana Pawła II oraz przyznanie Telewizji Trwam
miejsca na cyfrowym multipleksie. Pątnicy zawierzyli Matce Najświętszej także siebie, swoje rodziny, Ojczyznę, Polaków oraz
Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Za pośrednictwem łączy satelitarnych wszyscy mieli możliwość zobaczyć i usłyszeć Ojca
Świętego Franciszka, który
zwrócił się do zebranych: „Myślę
również o pasterzach i wiernych
uczestniczących w pielgrzymce
Rodziny Radia Maryja na Jasną
Górę w Częstochowie”. Papież
jednocześnie powierzył Maryi
uczestników-„ Powierzam was
opiece Matki Bożej i z serca
wam błogosławię”. Natomiast
Pan Prof. dr hab. inż. Janusz
Kawecki, Przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja przeczytał telegram Rodziny
Radia Maryja do Ojca Świętego, w którym m.in. zapewniamy
Ojca Świętego o nieustannej
modlitwie za Piotra naszych
czasów.
W Eucharystii na Jasnej
Górze
uczestniczyła
m.in.
p.Madzia Buczek, założycielka
PKRD oraz licznie przybyli senatorowie, posłowie i parlamentarzyści. Na zakończenie modlitewnego spotkania słowo do zebranych skierował p. Jarosław Kaczyński, Prezes PiS oraz p. Beata
Kępa, Wiceprzewodnicząca Klubu SP.
Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja zakończyła wspólna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Szanowni Państwo, coroczne modlitewne spotkania na Jasnej Górze mają zawsze charakter łączności z Ojcem Świętym, z
biskupami, z Kościołem. Można powiedzieć, że jest wierna Bogu
i Ewangelii. Chcielibyśmy – jako chrześcijanie – zachować tę
wierność Bogu. Dlatego do Narodowego Sanktuarium na Jasną
Górę, tego dnia, przybywa cała Polska, a za tą Polską cały świat.
To jest właśnie to wielkie zjednoczenie, które daje nam wszystkim
poczucie prawdziwej przynależności do Kościoła i stale utwierdza nas w wierze. Te spotkania napawają nas radością i dumą.
Cieszmy się więc z tego, że jesteśmy wielką chrześcijańską rodziną. Tą wspaniałą integralność podczas spotkań u Stóp Matki
Bożej na Jasnej Górze powinien doświadczyć każdy katolik i to
niejednokrotnie. Dlatego gorąco pragnę podziękować ząbkowskim pielgrzymom za coroczny liczny udział w spotkaniu Rodziny
Radia Maryja na Jasnej Górze. Wszystkim składam serdeczne
Bóg zapłać!
Danuta Filipiak-Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.

ZĄBKOWSKA RODZINA RADIA MARYJA PROPONUJE

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI - PRÓBA NASZEJ WOLNOŚCI !
Już od ponad 23 lat Kościół w miesiącu sierpniu zwraca się do wszystkich wiernych z apelem o całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych.
Postanówmy w miesiącu sierpniu - na znak solidarności ze wszystkimi ofiarami pijaństwa i alkoholizmu
- nie kupować i nie pić alkoholu, nie częstować nim innych i nie namawiać nikogo do picia alkoholu.
Gdyby naszą ofiarą i takim wyrzeczeniem udało się uratować choćby jedno życie, jednego grzesznika, szczęście jednej
rodziny - warto podjąć ten trud rezygnacji z alkoholu.
Poprzez sierpniową abstynencję, sami bądźmy trzeźwymi świadkami wiary w Boga.
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W Ząbkach uczczono pamięć żołnierzy
80 Pułku Piechoty

dokończenie ze str. 1

Uroczystość poprowadził Mirosław Sobiecki z www.HistoriaZabek.pl, który przed rozpoczęciem mszy przedstawił krótki rys

historyczny dziejów 80 Pułku Piechoty i jego związku z Ząbkami.
Przypomniał, że pułk został sformowany 11 lipca 1919 r. w Lidzie
na Wileńszczyźnie, brał udział w Bitwie Warszawskiej 1920 r.,
w strukturach 20 Dywizji Piechoty nazwanej „żelazną” w bitwie pod
Mławą, by we wrześniu 1939 r. kontynuując walki obronne w odwrocie przez Modlin, Nieporęt i Białobrzegi, 14 września 1939 r.
zająć stanowiska na warszawskim Targówku, tuż za granicami Ząbek, gdzie wielu żołnierzy pułku poległo i spoczęło na ząbkowskim
cmentarzu.
W obchodach uroczystości uczestniczył podpułkownik Stanisław Ślesicki – ostatni żyjący żołnierz z 80 Pułku Piechoty, kawaler
orderu wojennego Virtuti Militari, który w tym roku skończył 100 lat.
Po mszy podpułkownik otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego medal pamiątkowy PRO MAZOVIA, który wręczył mu
Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, odczytując
akt nadania medalu oraz laudację odnośnie Stanisława Ślesickiego. Od władz miasta Ząbki podpułkownik otrzymał w podziękowaniu za walkę w obronie Ojczyzny oraz za uświetnienie swoją obec-

nością uroczystości symboliczny pamiątkowy grawerton i kwiaty.
Kolejnym punktem uroczystości było wspólne przejście ulicami
miasta na cmentarz parafialny przy ul. Piłsudskiego, gdzie odbył
się Uroczysty Apel Pamięci ze złożeniem wieńców na mogiłach
poległych żołnierzy 80 Pułku Piechoty. Na cmentarzu modlitwę za
poległych żołnierzy odmówił ks. mjr Piotr Łuński, Kapelan Wojska
Polskiego.
Zostały również uroczyście odczytane listy: od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika list przeczytał Zbigniew
Czaplicki – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego
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ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, od Starosty
Wołomińskiego Piotra Uścińskiego – Przewodniczący Komisji Kultury, Pamięci i Edukacji Powiatu Wołomińskiego
Ryszard Walczak, od Posła
RP Jacka Sasina – prowadzący uroczystość Mirosław
Sobiecki.
Burmistrz Robert Perkowski wyraził radość z tak dobrze
zorganizowanej uroczystości
w tak szlachetnej intencji, podziękował organizatorom i wyraził nadzieję, że uroczystość wpisze się na stałe w kalendarz corocznie
obchodzonych uroczystości miejskich.
Na grobach pomordowanych żołnierzy we wrześniu 1939 r.
kwiaty złożyli: w imieniu Ministra Obrony Narodowej – podpułkownik Wojciech Łęcki, w imieniu Związku Kombatantów RP i BWP
koła w Ząbkach, prezes Stefan Załęski, w imieniu koła w Markach
Leopold Kielak oraz Bolesław Prusinowski, w imieniu Posła na
Sejm RP Jacka Sasina - radni miasta Ząbki, w imieniu władz miasta
– wiceprzewodniczący rady miasta Wojciech Gut, burmistrz miasta Robert Perkowski, zastępca burmistrza Artur Murawski, oraz
komendant Straży Miejskiej Zbigniew Forysiak, w imieniu radnych
z klubu Pis Robert Świątkiewicz i Jan Kurowicki, w imieniu radnych
klubu PO Tomasz Kalata i Łukasz Kukiełka, w imieniu Towarzystwa
Przyjaciół Ząbek Grzegorz Siwek i Tomasz Kret, w imieniu kibiców
klubu „Dolcan Ząbki” Angelika Łapińska oraz Marcin Kacprowicz.
Na koniec uroczystości Stefan Załęski - prezes ząbkowskiego
koła Związku Kombatantów podziękował wszystkim uczestnikom
i współorganizatorom wydarzenia. Szczególne podziękowania
skierował do podpułkownika Stanisława Ślesickiego, który pomimo podeszłego wieku, uświetnił swoją obecnością ząbkowskie
obchody. Życzył sobie i zgromadzonym, aby wszystkie tego typu
uroczystości obchodzone w Ząbkach, związane między innymi
z żołnierzami września – żołnierzami 80 Pułku Piechoty, były zaczynem do budowania wspólnej pamięci narodowej. Do budowania
fundamentów polskości dla następnych pokoleń. Szczególnie do
budowania patriotyzmu lokalnego mieszkańców miasta.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców, szczególnie
rodzin z dziećmi licznie zgromadzonych na obchodach, należy sądzić, że uroczystości patriotyczne z udziałem Wojska Polskiego,
pielęgnujące pamięć o bohaterach poległych za Ojczyznę, wywołują
duże zainteresowanie i są naszym mieszkańcom bardzo potrzebne.
Dlatego ta uroczystość, nawiązując do słów burmistrza, zapewne
na stałe zostanie wpisana w kalendarz uroczystości miejskich.
Iwona Potęga
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Towarzyskie Zawody Gruntowe – Myszyniec 2013

W

lipcowy weekend (6-7.07) odbyły się Towarzyskie Dobowe Zawody Gruntowe organizowane przez Koło
Wędkarskie PZW Nr 61 Ząbki. W zawodach wzięło udział 38 wędkarzy z Ząbek i Zielonki. Zawody, poza
kilkoma incydentami, należy uznać za bardzo udane.
Wędkarze w
tym roku mieli
rywalizować na
wodach
Narwi
w okolicy miejscowości Myszyniec. Łowisko to
jest
niezwykle
popularne. Dlatego też połączony
patrol Społecznej
Straży Rybackiej
Kół 61 Ząbki i 23
Zielonka udał się
na miejsce w celu
poinformowania tam łowiących o konieczności udostępnienia miejscówek zawodnikom. I tu właśnie, organizatorzy natknęli się na
problemy. Kilka osób oświadczyło bowiem, że nie zamierza opu-

ścić łowiska. Należy w tym miejscu przypomnieć, że każdy wędkarz w takiej sytuacji musi ustąpić miejsca zawodnikowi. Wynika
to z zapisów RAPR. Większość wędkujących opuściła łowisko bez
problemu. Do osób, które były temu przeciwne został wezwany patrol policji.
Po początkowych problemach, wszystko szło już zgodnie z planem. Około godziny 8:00 rano na miejsce zbiórki przybyli wszyscy
żądni gruntowo-nocnych emocji.
Reguła zawodów przewidywała start dwuosobowych drużyn.
Każdy z zawodników mógł łowić na dwie wędki, dowolną metodą
gruntową. Ze względu na porę roku, można było próbować złowić
wszystkie ryby spokojnego żeru, drapieżniki takie jak: szczupak,
okoń, sandacz i sum. Zebrani nie ukrywali, że właśnie dwie ostatnie
ryby są ich głównym celem. Jak się później okazało, złowić je było
niezmiernie trudno.
W czasie zbiórki, tradycyjnie już zawodników przywitał prezes ząbkowskiego Koła kol. Robert Fabisiak. Po przypomnieniu
najważniejszych zasad, poprosił o wylosowanie miejsc. Równo
o 10:00 rozpoczęła się 24 godzinna rywalizacja.
Pogoda tego dnia nad wyraz dopisała. Bezchmurne niebo, delikatny wiatr i wysoka temperatura były idealnymi warunkami do
wypoczynku nad wodą.
Ok. godziny 16:00 zawodnicy zostali poczęstowani gorącym
obiadem, a ok. godz. 21:00 kiełbaskami i karkówką z grilla. Wcześniej, o godz. 19:00 na stanowiska ruszyła grupa sędziów, która
miała dokonać pierwszego ważenia, po którym wyłonili się liderzy
zawodów.

Najlepszym w pierwszej turze okazała się drużyna kol. Leona
Romanowskiego i kol. Jacka Łacha. Złowili oni w sumie 2.98 kg.
Drugą lokatę zajęli kol. Krzysztof Trzciński wraz z kol. Januszem Kozłowskim (1910 pkt./1.91kg).
Trzecie miejsce przypadło kol.
Waldemarowi Kwitkowi i kol.
Sebastianowi
Ołowskiemu,
którzy zgromadzili 1100 pkt.
(1.1kg).
Po pierwszym ważeniu
przyszła pora na nocne łowienie. Zdecydowanie słabe,
dzienne wyniki dawały nadzieję na więcej ryb w nocy.
Wyniki drugiej tury potwierdziły, że noc była nieco
łaskawsza i zawodnicy złowili
nieco więcej ryb. Co prawda,
punktowały niemal te same drużyny, ale ostateczna klasyfikacja
uległa zmianie w stosunku do pierwszej tury. Wydawać się mogło,
że pozycja kol. Leona i Jacka były niezagrożone. Jednak po drugim ważeniu, spadli oni na drugą lokatę z wynikiem 8430 pkt. (5450
pkt. - II tura). Wyprzedzili ich kol. Krzysztof Trzciński i kol. Janusz
Kozłowski. W drugiej turze zgromadzili 6870 pkt. co dało w sumie
8780 pkt!
Trzecie miejsce niespodziewanie przypadło kol. Zbigniewowi
Molskiemu i kol. Marianowi Brzozowskiemu. Na swoim koncie zebrali w sumie 5640 pkt. Ich sukces był niemałym zaskoczeniem,
gdyż po pierwszej turze z 770 pkt. zajmowali 8 miejsce. Niestety, sukces ten kol. Marian
okupił zdrowiem. W nocy musiał on opuścić
łowisko i udać się do szpitala. Jak się dowiedzieliśmy, jego stan uległ już poprawie.
Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia
i kolejnych sukcesów na zawodach.
Ok. godz. 12:00, w miejscu zbiórki odbyło się uroczyste wręczenie pucharów oraz
nagród. Zawody, pomimo problemów na początku, należy uznać za udane. Tego typu
imprezy to doskonała okazja do wspólnego
wypadu nad wody i integracji wędkarskiej
braci.
Więcej wędkarskich informacji na stronie www.kolowedkarskie.pl
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Rusza nowy sezon piłkarski 2013/2014

edno z pierwszych punktowanych spotkań mamy już za sobą. Rozegrane zostało w ramach rozgrywek
o Puchar Polski. Nasi piłkarze nie stanęli jednak na wysokości zadania i odpadli już w pierwszej rundzie.
Uczestnistwo w PP, przede wszystkim w końcowej fazie rywalizacji daje możliwość zmierzenia się z zawodnikami Ekstraklasy. Tak też było w ostatnich latach, kiedy to do Ząbek przyjeżdzały renomowane zespoły Ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że piłkarze szybko otrząsną się po tej porażce, bo już niebawem, w najbliższą sobotę, czeka
ich inauguracyjny mecz ligowy z Olimpią Grudziądz.
23 lipca w ramach I rundy Pucharu Polski odbył się mecz Dolcanu Ząbki z Gryfem Wejcherowo. Gra po dłuższej, międzysezonowej przerwie zawsze jest pewną niewiadomą. Dla kibiców

Miejmy nadzieję, że w rozgrywkach ligowych naszym pójdzie
znacznie lepiej. Nowy regularny I - ligowy sezon Dolcan Ząbki
rozpoczyna od wyjazdowego spotkania z Olimpią Grudziądz (27
lipca, godz.. 18.00). Mimo że wakacje w pełni, sierpień zapowiada się bardzo pracowicie. Już pierwsze sierpniowe spotkanie na
własnym boisku Dolcan rozegra z rewelacją zeszłego sezonu drużyną Termalica Bruk-Bet Nieciecza (4 sierpnia,godz. 12.15).
Przypomnijmy: zeszłoroczne rozgrywki, szczególnie dzięki
wyśmienitej postawie w rundzie wiosennej, nasi piłkarze zakończyli bardzo dobrze, zajmując mocną 7 lokatę. Zespół zdobył 54
pkt., strzelając 52 bramki. Trzymamy kciuki za nasz odmłodzony
zespół. Miejmy nadzieję, że powtórzy on co najmniej wyczyn
sprzed roku.
red.

Terminarz rozgrywek VII-VIII:
Kolejka 1 - 27-28 lipca
Olimpia Grudziądz - Dolcan Ząbki (27 lipca, 18:00)

Dolcanu porażka 2:0 z niżej notowanym Gryfem na pewno jest
niespodzianką. Reguły Pucharu Polski są bezlitosne. Ta nawet
chwilowa niedyspozycja spowodowała, że Dolcan odpadł z dalszych rozgrywek PP.
Następnie 16 najlepszych drużyn wyłonionych w I rundzie
wraz ze wszystkimi drużynami Ekstraklasy sezonu 2012/2013
w połowie sierpnia (16-17.08) rozegra 1/16 Pucharu Polski. 1/8
finału zostanie rozegrana jeszcze w październiku i listopadzie.
Kolejne etapy rozgrywek dopiero na wiosnę.

W
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Kolejka 2 - 3-4 sierpnia
Dolcan Ząbki - Termalica Bruk-Bet Nieciecza (4 sierpnia,
12:15)
Kolejka 3 - 10-11 sierpnia
Stomil Olsztyn - Dolcan Ząbki (10 sierpnia, 17:00)
Kolejka 4 - 17-18 sierpnia
Dolcan Ząbki
- GKS Tychy (17 sierpnia, 16:00)
Kolejka 5 - 24-25 sierpnia
Wisła Płock - Dolcan Ząbki (24 sierpnia, 18:00)

Klub Sportowy „Siatkarz Ząbki”
dniu 20 czerwca 2013 roku w Ząbkach powstał nowy Klub Sportowy - Siatkarz Ząbki z siedzibą w Ząbkach.

Siatkarze trenują od marca tego roku dwa razy
w tygodniu pod okiem trenera Mariusza Stępczyńskiego, w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Batorego.
Dotychczas, przecierając szlaki współzawodnictwa, siatkarze uczestniczyli w trzech turniejach,
podczas których zebrali cenne doświadczenie.
W treningach drużyny uczestniczy 24 zawodników, z czego większość to mieszkańcy Ząbek.
Klub i siatkarze mają ambitne plany, a pierwszym z celów, jaki został postawiony przed drużyną to uczestnictwo i wywalczenie jak najlepszej
lokaty w rozgrywkach 4 ligi Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej, które zaczynają się od października br. Już dziś zapraszamy
wszystkich chętnych i pasjonatów siatkówki na
mecze Ząbkowskiego Klubu Siatkarzy.
Klub Sportowy „Siatkarz Ząbki” zaprasza
zainteresowane firmy współpracą i reklamą pod
barwami klubu do kontaktu na skrzynkę mailową:
siatkarzzabki@gmail.com.
Zarząd KS Siatkarz Ząbki

AKCJA „ZNIŻKA ZA DOWÓD”

www.zabki.pl
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Kolejne firmy w akcji
„Zniżka za dowód”
Poniżej prezentujemy kolejne firmy, które ostatnio przystąpiły do popularnej akcji „Zniżka za dowód”. Przypomnijmy, są to firmy, które dla zameldowanych mieszkańców Ząbek oferują specjalne rabaty. Pełna lista firm
biorących udział w akcji, jak i wszelkie formularze dla firm, które chciałyby do niej przystąpić znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.zabki.pl)

Firma PHU„ADAMO”

Studio

„Apla”

-5
%

wykonuje
usługi
graficzne: katalogi,
ulotki, foldery, wizytówki,
skład komputerowy, usługi fotograficzne - fotografia
ślubna,
okolicznościowa,
eventowa.
Studio „Apla” udziela 5%
rabatu na oferowane usługi
wszystkim
zameldowanym
mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu osobistego.
Kontakt:
www.olakalinowska.pl, www.studioapla.com.
pl, e-mail: o.kalinowska@
gmail.com, tel. 608-023-996.

-1

0%

wykonuje dekoracje i
zabezpieczania okien
m.in. rolety, żaluzje,
moskitiery, plisy, markizy oraz drobne naprawy
domowe.
Zgłasza swój udział do
„Zniżki za dowód” i zobowiązuje się do udzielania 10% rabatu na
oferowane usługi zameldowanym mieszkańcom
Ząbek za okazaniem dowodu osobistego.
Dane kontaktowe: Ząbki, ul. Kochanowskiego
1A, tel. 602-402-425,
22 619-22-78, a.rolety@wp.pl, www.adamo.
waw.pl

Firma „Skarabeusz” Paweł Kuciak wyko-

-2

0%

nuje instalacje 230 V w mieszkaniach i obiektach
przemysłowych, instaluje i obsługuje centrale telefoniczne, instaluje domofony i sieci komputerowe.
Firma „Skarabeusz” oferuje 20% zniżki dla zameldowanych mieszkańców Ząbek na oferowane usługi.
Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 62/424, tel. 602-350-260,
e-mail: skarabeusz@list.pl, www.skarabeusz.waw.pl

„Alab Laboratoria” Sp. z o.o. - ogólna sieć

10

%

laboratoriów analiz medycznych dołączyła do akcji „Zniżka za dowód”, oferując:
•szeroki zakres badań od podstawowych po wysokospecjalistyczne
bez skierowań lekarskich,
•atrakcyjne ceny,
•najwyższą jakość gwarantowaną
przez krajową i międzynarodową
kontrolę jakości,
•miłą i profesjonalną obsługę,
•krótkie terminy wykonywanych
badań,
•odbiór wyników przez Internet.
Firma zobowiązała się do udzielenia 10% rabatu na oferowane
usługi wszystkim zameldowanym
mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu osobistego.
Kontakt: Ząbki, ul. Wiosenna 14
lokal U1-3, tel. 22 407 68 71
www.alablaboratorium.pl

Firma ŻUCZEK Paweł
Dobrowolski

-1

0%

oferuje profesjonalne
pranie dywanów, wykładzin oraz
tapicerki meblowej (kanapy, narożniki, fotele, krzesła itd.) Stosuje profesjonalny sprzęt i środki
KARCHER. Dojazd do klienta
gratis. Udziela 10% rabatu na oferowane usługi wszystkim zamel-

dowanym mieszkańcom Ząbek
Dane kontaktowe: tel. kom.
519-626-202, 22 224- 43-44
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OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Ząbki

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012
r. poz. 647 ze zm.)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki:
„rejon Szpitala Drewnica I”, „rejon ulicy Dzikiej i Andersena”, „rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej”,
„rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego”, „rejon ulicy Kruczej i Wroniej”,
„rejon ogródków działkowych”, „rejon Szpitala Drewnica II”, „rejon ulicy Stefczyka”,
„rejon Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,
przygotowanych na podstawie Uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r., Uchwałą Nr
XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr
XXXIII/271/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r.
Wyłożenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach
od 8 sierpnia 2013 r. do 12 września 2013 r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16,
w godzinach: od 1000do 1800 - poniedziałki; od 800 do 1600 - wtorki, środy, czwartki i piątki.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów zostaną przeprowadzone w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,
na sali konferencyjnej (parter budynku), w następujących terminach (z podaniem godzin rozpoczęcia dyskusji dla poszczególnych projektów planów):
w dniu 21 sierpnia 2013 r.

w dniu 22 sierpnia 2013 r.

8:00 – „rejon Szpitala Drewnica I”
9:00 – „rejon ulicy Dzikiej i Andersena”
10:00 – „rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej”
11:00 – „rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego”
13:00 – „rejon ulicy Kruczej i Wroniej”
14:00 – „rejon ogródków działkowych”

1000 – „rejon Szpitala Drewnica II”
1200 – „rejon ulicy Stefczyka”
1300 – „rejon Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
złożonych do projektów planów jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi można składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, pocztą na
adres: Urząd Miasta Ząbki 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą, wymienione wyżej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy wnioski i
uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej
na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w terminie do dnia 4 października 2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest
Burmistrz Miasta Ząbki.
Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu
użytkowego :
Położenie
nieruchomości

Nr obrębu

Księga wieczysta
(KW)

Nr działki

Usytuowanie
lokalu

Powierzchnia
lokalu
w m²

Dopuszczalny
zakres
działalności

Sposób
użytkowania

Stawka wywoławcza
czynszu netto
w zł/m²

Handel
Usługi
52,62
Najem
37,13
Działalność
nieuciążliwa
Forma przetargu: Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej
stawki czynszu netto za 1 m2.
3 Maja 14
0028
KW WA1W/00038476 14,16

I Piętro
ul. 3 Maja 14

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 9.08.2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz.
10. 00 (wejście B).
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki
i w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109 wew. 728, 730)
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ODPADY POSEGREGOWANE
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Rejonizacja odbioru odpadów zmieszanych
i biodegradowalnych
(Zabudowa jednorodzinna)
v ul. Akacjowa, Bratnia, Dzika, Jagiellońska, Jasna, Kaszubska,
Kopernika, Gen. Maczka, Reymonta, Różana, Szwoleżerów, Tęczowa, Ułańska, Wybickiego.

v ul. Bema, Chabrowa, Chłopickiego, Dąbrowskiego, Łąkowa,
Mickiewicza, Niepodległości, Nowa, Parkowa, Sezamkowa, Sowińskiego, Torfowa, Wesoła, Wysockiego.

v ul. Andersa, Broniewskiego, Bukowa, Czołgistów, Gajowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kosynierów, Kościuszki, Kręta, Krucza,
Kwiatowa, Okrzei, Puławskiego, Reja, Rembertowska, Saperów,
Sasanki, Sikorskiego, Sosnowa, Spacerowa, Stefczyka, Świerkowa, Tulipanowa, Wronia, Zieleniecka.

v ul. 17 Stycznia, 3 Maja, Asnyka, Cisowa, Dębowa, Gdyńska, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Langiewicza, Lipowa, Modrzewiowa,
Moniuszki, Norwida, Okrężna, Orzeszkowej, Paderewskiego,
Prusa, Sienkiewicza, Sióstr Biendarzewskich, Słoneczna, Słowackiego, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wyzwolenia

v ul. Andersena, Baczyńskiego, Baśniowa, Chełmońskiego, Herberta, Kościelna, Krasickiego, Malczewskiego, Mazowiecka,
Miła, Podleśna, Powstańców, Złota.

v ul. Batorego, Boronowskiego, Brzozowa, Budkiewicza, Gen.
Hallera, Gwiaździsta, I Brygady, Jana Pawła II, Klamrowa, Kombatantów, Mokra, Na Bagnie, Ogrodowa, Piastowska, Pogodna,
Polna, Składkowskiego, Słowiańska, Sosnkowskiego, Starzyńskiego, Wilcza, Wiśniowa, Wolności.

v ul. Bartosza, Błękitna, Bociania, Brukowa, Ceglana, Dolna, Fidlera, Harcerska, Jesienna, Jeziorna, Kamienna, Kossaka, Krzywa, Lotnicza, Łabędzia, Łagodna, Mała, Morcinka, Obrońców,
Olszewskiego, Rómmla, Rybna, Skowronka, Skrajna, Słowicza,
Sokola, Staszica, Szczęśliwa, Szkolna, Westerplatte, Wspólna,
Zielona, Zimna, Zycha, Żabia, Żurawia.

v ul. Chopina, Kołłątaja, Ks. Skorupki, Legionów, Łodygowa, Matejki, Orla, Piłsudskiego, Poniatowskiego, Targowa, Traugutta,
Warszawska, Wąska, Wiosenna, Zaciszna.
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v ul. Cicha, Drewnicka, Graniczna, Kochanowskiego, Ks. Kuleszy, Leśna, Narutowicza, Popiełuszki, Prosta, Skargi, Spokojna,
Szpitalna, Wigury, Zakopiańska, Żwirki.

v ul. 11 Listopada, Gałczyńskiego, Górnośląska, Konopnickiej,
Leszyckiego, Lisa Kuli, Piaskowa, Rychlińskiego, Sobieskiego,
Stwosza, Tetmajera, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żeromskiego.

OGŁOSZENIA

www.zabki.pl

Burmistrz Miasta Ząbki informuje
o ogłoszeniu pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowych, położonych
w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia objętych
księgą wieczystą Nr WA1W/00023371/0,
stanowiących własność Miasta Ząbki.
Przetarg odbędzie się dnia 08.08.2013 r. (czwartek) w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego
10.
Nr
działki

Obręb

Powierzchnia
(m2)

25/1

0032, 03-08

650

25/2

0032, 03-08

650

Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w
działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej
drogę wewnętrzną.
25/3

0032, 03-08

885

Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w
działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej
drogę wewnętrzną.

Godzina
przetargu

Cena wywoławcza
(brutto)

Wadium

10:00

456 298,-

37 000,-

11:00

443 306,-

36 000,-

12:00

510 803,-

41 000,-

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
do dnia 5 sierpnia 2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462
2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach
przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl ( w zakładce
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul.
Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach
pracy urzędu
Burmistrz Miasta Ząbki informuje o  ogłoszeniu
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki
ewidencyjne: nr 45/11 i nr 45/13 z obrębu 0047,
03-23 o łącznej pow. 560 m2, położonej w Ząbkach
przy ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00017954/6.
Przetarg odbędzie się dnia 06.08.2013 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 215 732 zł
				
- zawiera podatek VAT.
Wadium: 17 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 02.08.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i
Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się
data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową lub usługowo – produkcyjną.
Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10
km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie,
komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa
Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach
przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl (w zakładce
Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu

CO SŁYCHAĆ

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Ząbki informuje
o możliwości dzierżawy,
na okres 5 lat,
prawa do nazwy trybuny głównej
na Stadionie Miejskim w Ząbkach
wraz z wynajmem
powierzchni reklamowych na stadionie
(od strony boiska - 1,46 x 106,3 = 155,20m2,
od strony basenu - 2,95 x 107,0 = 315,65 m2).
Oferty wraz z podaniem wysokości czynszu dzierżawy
za rok, należy składać w terminie 7 dni od momentu
ukazania ogłoszenia.
Miasto Ząbki zastrzega sobie prawo do negocjacji
warunków umowy z wybranym oferentem.
Szczegółowe informacje dostępne będą w Urzędzie
Miasta Ząbki, pokój 28 lub pod numerem telefonu 22
5109 793.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091
Ząbki, z dopiskiem „DZIERŻAWA PRAWA DO NAZWY
TRYBUNY GŁÓWNEJ NA STADIONIE MIEJSKIM
W ZĄBKACH ORAZ WYNAJMU POWIERZCHNI
REKLAMOWYCH NA STADIONIE MIEJSKIM” .

Informacja Burmistrza Miasta
Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego
przetargu ustnego
nieograniczonego na oddanie
w użytkowanie wieczyste części
nieruchomości gruntowej
położonej w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka ewid. nr 46/12, obręb 0009,01-09,
o pow. 0,1460 ha, objętej księgą wieczystą nr
WA1W/00012315/0.
Cena wywoławcza – 1.109.000,00 zł brutto.
Wadium – 110.900,00 zł; termin wpłaty wadium –
26.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 31.07.2013r. o godz. 10.
Użytkowanie wieczyste:
Sposób zagospodarowania – przychodnia lekarska
z usługami towarzyszącymi.
Okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego –
45 lat.
Termin zagospodarowania – 4 lata od daty nabycia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank
Rzemiosła i Rolnictwa 61 8006 0000 0013 0462 2000
0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu
Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje
dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce
Przetargi) oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska
Polskiego 10, tel. (22) 51-09-744/746.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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Wisła przepłynięta… kajakiem

poprzednim numerze pisaliśmy o wyprawie kajakowej, jakiej podjął się nasz mieszkaniec p. Tadeusz
Szczęsny. Płynął z poznanym przez internet kolegą, dzielącym tę samą pasję. Regularne tempo (ok. 6070 km dziennie) pozwoliło pokonać Wisłę w niewiele ponad 2 tygodnie. Do tego swoistego wodnego maratonu
trzeba było solidnie się przygotować. Tuż po wyprawie poprosiliśmy p. Tadeusza o podzielenie się wrażeniami
z tej niecodziennej wyprawy.

Tadeusz Szczęsny:
Około dwóch lat wstecz przeczytałem ciekawy artykuł w prasie
o tym, jak znany podróżnik i polarnik Marek Kamiński spłynął całą

Wisłę kajakiem. To, co przeczytałem zainspirowało mnie na tyle,
żeby zainteresować się tym tematem. Ponieważ sam kocham kajakarstwo, postanowiłem, że nadejdzie taki moment w moim życiu, iż
i ja zmierzę się z rzeką, o której pisze się, że jest ostatnią i najdzikszą rzeką w Europie. Od przeczytania artykułu do realizacji przedsięwzięcia minęły właśnie dwa lata. Około kwietnia tego roku zakupiłem
i sprowadziłem ze Stanów Zjednoczonych pneumatyczny kajak zbudowany z materiałów, z których wykonuje się profesjonalne pontony.
Przygotowując się do wyprawy życia, wypływałem kajakiem w tym
sezonie 250 km, nie zaniedbując przy tym treningu biegowego oraz
wykonując inne ćwiczenia fizyczne, w tym popularne pompki co drugi
dzień w ilości 500-800 powtórzeń podczas jednego treningu. Przez
forum o tematyce kajakowej poznałem takiego samego zapaleńca jak ja,
któremu również od paru lat marzyło
się spłynięcie dziką Wisłą i przeżycie
przygody. Termin spływu ustaliliśmy
na ranek 7.07.2013. Naszą przygodę
zaczęliśmy z punktu rzeglowego „0”.
Po drodze musieliśmy się śluzować
na parunastu śluzach. Wbrew obiegowym opiniom Wisła jest rzeką magiczną i pełną przyrody. Po drodze
nierzadko natrafialiśmy na sarny, czaple, orły czy bociana czarnego. Przepływaliśmy przy wyspach, które były
rezerwatami przyrody, a gdzie ptaki
przesiadywały całymi setkami, roR.S. SERWIS
biąc jazgot jak na egzotycznej wyWYWÓZ
spie. Najczęściej dystans pokonyNIECZYSTOŚCI wany przez nas to 60-70km, a jednego dnia przepłynęliśmy nawet 92
Robert Szczepaniak
km. Tylko dwa noclegi spędziliśmy
Ząbki
wśród cywilizacji, reszta noclegów
Wywóz
miała miejsce najczęściej na piaszczystych łachach. Najtrudniejsze
kontenerami
warunki na wodzie spotkały nas na
gruzu, śmieci
Zalewie Włocławskim, przed któTransport piachu rym ostrzegają się wszyscy wodniacy. Fale, z jakimi się tu przyszło
i ziemi
nam zmierzyć miały metr wysoko22 781 59 20
ści i pomimo fartuchów ochronnych
603 707 755
systematycznie wlewały się nam
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do kajaków. Wiatr wiał z siłą 6m/s, chcąc nam wyrwać wiosła z rąk.
W tym miejscu Wisła postanowiła nam pokazać swoją siłę i moc.
Nabierając coraz więcej wody do kajaków postanowiliśmy się salwować ucieczką do widocznej około 2 km dalej małej przystani. Ten
odcinek rzeki zapamiętam na całe życie. Dopłynięcie w tych warunkach do mariny zajęło nam ponad trzy razy więcej czasu niż byśmy
potrzebowali na przepłynięcie takiego odcinka w normalnych warunkach. Na miejsce dotarliśmy mając zalane kajaki do połowy wodą,
na szczęście wszystko, co
mieliśmy ze sobą trzymaliśmy w workach wodoodpornych. W samej przystani na miejscu okazało
się, że są tam tylko przetrzymywane jachty i nie są
tam udostępniane noclegi.
Ale właściciele usłyszawszy o tym skąd płyniemy
i dokąd zaoferowali nam
bezinteresownie z życzliwości miejsce do rozbicia
namiotów, nie chcąc słyszeć o jakiejkolwiek formie zapłaty. Serdecznie im za to dziękujemy.
Wisłę przepłynęliśmy każdy w swoim kajaku, ja w pneumatyku a kolega w sztywnym kajaku. Wisła w wielu miejscach jest poprzecinana licznymi mieliznami oraz piaszczystymi łachami, które spokojnie
mogłyby konkurować z nadmorskimi plażami. Po drodze zwiedzaliśmy piękne polskie miasta takie jak: Sandomierz, Kazimierz Dolny,
Toruń, Grudziądz. Wszystko, co potrzebne do przeżycia mieliśmy
ze sobą w kajakach. Szesnastego dnia
lekko po południu płynąc Wisłą Śmiałą
wpłynęliśmy do Morza Bałtyckiego. Był
to moment szczególnego podniecenia,
kiedy poczuliśmy morską bryzę na kajakach i naszych twarzach. Po drodze
spotkaliśmy się z wieloma przejawami
życzliwości, patrolujący motorówką Wisłę policjanci pytali nas czy nie potrzeba
nam dostarczyć jedzenia. Koszty, jakie
ponieśliśmy na dwutygodniowy urlop to
wydatki tylko związane z pociągami, jeść
wszakże każdy musi. To był mój najtańszy i najdzikszy jak dotąd urlop. Wisła to
tajemnicza i piękna rzeka. Achoj.

