
W niedzielę, 26 maja, Ząbki stały się prawdziwą Mek-
ką fanów przyjaznej dla środowiska naturalnego 
motoryzacji. Konstruktorzy, dealerzy samochodów 
elektrycznych i hybrydowych, producenci i importe-
rzy akcesoriów i części samochodowych, przedstawi-
ciel korporacji taksówkarskich oraz rzesze miłośni-
ków ekologicznych pojazdów spotkali się w Parku 

Szuberta na III Zlocie Samochodów Elektrycznych 
i Hybrydowych i Pikniku Ekologicznym. 

Prowadzone przez Włodzimierza Zientarskigo i Dominikę Sygiet 
wydarzenie po raz kolejny okazało się prawdziwym świętem miłośni-
ków czterech kółek i wielkim sukcesem organizatorów. 

Dokończenie str. 7

Eurowybory za nami. Oficjalne wyniki wskazują, 
że nasi mieszkańcy zagłosowali nieco inaczej niż 
tzw. „średnia krajowa”. Po pierwsze, w Ząbkach 
była jeszcze wyższa frekwencja niż w kraju, bo na 
poziomie 51,77%. Jedyne podobieństwo do wybo-
rów w skali kraju to zwycięstwo PiS, choć w Ząb-
kach miało ono nieco mniejszy wymiar (39,37%). 
Gdyby to tylko mieszkańcy Ząbek decydowali 
o tym, kto pojedzie do Brukseli, to oprócz kandy-
datów Koalicji Europejskiej (36,90%), znaleźliby 
się przedstawiciele: Wiosny (9,14%), Konfederacji 
(6,35%) oraz Kukiz’15 (5,10%).

Dokończenie str. 3

USŁUGI 
HYDRAULICZNE
- instalacje c.o., wod.-kan.
- montaż filtrów do wody

Ząbki, ul. Ceglana 3

Tel. 501-710-359
601-301-810

JaK GłOSOWalI 
mieszkańcy ząbek?

III ZlOT SaMOCHODóW 
ElEKTryCZnyCH 
I HyBryDOWyCH w ząbkach

POlaK WęGIEr - DWa 
BraTanKI, ósme spotkanie 
przedsiębiorców 
w ząbkach za nami
 16 maja br., odbyło 
się doroczne spo-
tkanie ząbkowskich 
przedsiębiorców oraz 
kolejna edycja „roz-
mów o gospodarce”, 
poświęcona tym ra-
zem współpracy bi-
lateralnej Polski i Węgier. Organizatorami wydarzenia 
byli: Miasto Ząbki i Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach. 

Dokończenie str. 4
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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 
pn-pt w godzinach 0800-1900

tylko po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
tel. 603 927 323

www.lekarzzabki.pl

Agencja Metropolis
Nieruchomości
Mieszkania Domy Działki

kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok. 10 IIp.
tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715

www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna i wynajmu

Co słyChać
www.zabki.pl
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Personalnie ząbkowanie najchętniej głosowali na: Jacka Saryusz Wol-
skiego (PiS) - 1869 głosów; Ryszarda Czarneckiego (PiS) - 1751 głosów, 
Włodzimierza Cimoszewicza (KE) - 1637 głosów, Roberta Biedronia (Wio-
sna) – 876 głosów; Danutę Hubner (KE) – 830 głosów. Warto dodać, że 
w wyborach startowała również nasza mieszkanka Edyta Kalata (KE), któ-
ra w Ząbkach uzyskała 566 głosów, a w skali okręgu 3994 głosy.

Oczywiście Ząbki stanowiły mały fragment dużego okręgu nr 4, 
w skład którego wchodziły tereny całej Warszawy oraz sąsiadujących 
z nią powiatów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe tabele pokazujące, jak nasi 
mieszkańcy głosowali. W sąsiedniej kolumnie podajemy też wyniki, 
jakie osiągnęli kandydaci w całym okręgu.

JaK GłOSOWalI mieszkańcy ząbek?

Co słyChać
www.zabki.pl
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eurowybory

Komitet m. Ząbki okręg nr4

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 082 447 770

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA 
PO PSL SLD .N ZIELONI 4 763 625 719

KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 1 180 142 443

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN 
BRAUN LIROY NARODOWCY 819 71 784

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 658 49 824

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY 
BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI 223 22 988

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA 
RAZEM, UNIA PRACY, RSS 182 24 778

nr nazwisko i imiona m. Ząbki okręg nr4 Mandat

1 CIMOSZEWICZ Włodzimierz 1 637 219 677 tak

2 HALICKI Andrzej Witold 731 87 422 tak

3 GASIUK-PIHOWICZ Kamila 530 85 736 nie

4 HÜBNER Danuta Maria 830 146 746 tak

5 BONI Michał Jan 143 26 519 nie

6 ZIELIŃSKA Urszula Sara 45 7 783 nie

7 PUDŁOWSKI Paweł Patryk 24 6 659 nie

8 KALATA Edyta Teresa 566 3 994 nie

9 BRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 29 6 108 nie

10 BARTOSZEWSKI Władysław Teofil 228 35 075 nie

nr nazwisko i imiona m. Ząbki okręg nr4 Mandat

1 SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 1 869 186 851 tak

2 CZARNECKI Ryszard Henryk 1 751 134 629 tak

3 RADZIWIŁŁ Konstanty 402 34 063 nie

4 CZERWIŃSKA Anita 232 23 640 nie

5 GRYGLAS Zbigniew 116 8 047 nie

6 TOMASZEWSKA Ewa 84 10 153 nie

7 SMIRNOW Andrzej 31 2 951 nie

8 KALETA Sebastian Jerzy 271 24 899 nie

9 CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata 195 12 715 nie

10 WYPYCH Małgorzata Maria 131 9 822 nie

nr nazwisko i imiona m. Ząbki okręg nr4 Mandat

1 BIEDROŃ Robert 876 96 388 tak

2 SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela 108 16 636 nie

3 PŁATEK Monika Stanisława 123 20 099 nie

4 TRACZYK Adam Paweł 10 2 282 nie

5 BUŹNIAK Sylwia Lidia 16 1 176 nie

6 TARCZYŃSKA Anna Małgorzata 11 1 420 nie

7 PELC Filip Tadeusz 5 849 nie

8 KUBIAK Jacek Zbigniew 5 738 nie

9 BRAITER Katarzyna Anna 6 1 010 nie

10 GAWKOWSKI Krzysztof Kamil 20 1 845 nie

nr nazwisko i imiona m. Ząbki okręg nr4 Mandat

1 BOSAK Krzysztof 466 39 996 nie

2 KULESZA Jakub 66 5 547 nie

3 PAZIO Rafał Piotr 34 1 792 nie

4 ROSS Sebastian 6 1 159 nie

5 KRAJSKI Stanisław 32 3 614 nie

6 PISKORZ Monika Beata 11 882 nie

7 PAMIĘTA Marta 21 1 548 nie

8 KRAJEWSKA Zuzanna Maria 8 841 nie

9 KRZYSZTOFIK Joanna 3 502 nie

10 JAKUBIAK Marek 172 15 903 nie

nr nazwisko i imiona m. Ząbki okręg nr4 Mandat

1 TYSZKA Stanisław 454 30 790 nie

2 RZYMKOWSKI Tomasz Piotr 59 5 196 nie

3 TANAJNO Paweł Jan 33 2 540 nie

4 WITKOWSKA Agata Joanna 32 3 110 nie

5 GŁOWACKA Ewa Katarzyna 19 1 862 nie

6 OLSZEWSKA Mariola Aneta 14 1 498 nie

7 MODZELEWSKI Jarosław 15 990 nie

8 WOJAKOWSKA Magdalena Maria 7 1 167 nie

9 BORKOWSKI Łukasz Jan 8 1 298 nie

10 JOŃCZYK Łukasz 17 1 373 nie

nr nazwisko i imiona m. Ząbki okręg nr4 Mandat

1 ZANDBERG Adrian Tadeusz 126 17 108 nie

2 NOSAL-IKONOWICZ Agata Alina 11 2 169 nie

3 KUCZYŃSKA Urszula Teresa 11 1 677 nie

4 WRÓBLEWSKI Giedymin 7 382 nie

5 TOFIL-SŁAWUSZEWSKA Anna Maria 2 216 nie

6 BIEJAT Magdalena Agnieszka 5 616 nie

7 MIERZWA Michał Mikołaj 1 185 nie

8 WICHA Joanna Beata 3 482 nie

9 WALCZYŃSKI Hubert Michał 3 360 nie

10 GRODZKA Anna 13 1 583 nie

nr nazwisko i imiona m. Ząbki okręg nr4 Mandat

1 GWIAZDOWSKI Robert Andrzej 138 15 490 nie

2 CZERWIŃSKA Ewa Barbara 15 2 158 nie

3 STECZOWICZ Bartłomiej Aleksander 5 322 nie

4 ADAMKIEWICZ Marcin Piotr 6 662 nie

5 MELAK Zofia Emilia 15 1 053 nie

6 STAŃCZUK Dunia 5 807 nie

7 MATYJASIAK Wojciech Robert 5 388 nie

8 BEKIER Bartłomiej Maksymilian 7 338 nie

9 SOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 12 710 nie

10 ŻMIJEWSKI Bogdan 15 1 060 nie

Wyniki komitetów

Wyniki głosowania - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

Wyniki głosowania - KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wyniki głosowania - KOMITET WYBORCZY 
WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

Wyniki głosowania - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

Wyniki głosowania - KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KUKIZ’15

Wyniki głosowania - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

Wyniki głosowania - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI



Gośćmi honorowymi wieczoru byli JE 
dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, ambasador 
Węgier w Polsce, dr Pál Attila Illés – pierw-
szy radca, zastępca szefa misji z Ambasady 
Węgier, prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 
- prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego, Sławomir Pisarczyk - radny Powiatu 
Wołomińskiego i przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa, Janusz Dąbrowski - dyrektor Praskiej 
Giełdy Spożywczej oraz Edyta Sasin - dy-
rektor Oddziału Banku PKO BP w Ząbkach. 
W spotkaniu uczestniczyli także jego gospo-
darze Małgorzata Zyśk - burmistrz Miasta 
Ząbki, Kamil Kowaleczko - wiceburmistrz 
Ząbek oraz ząbkowscy przedsiębiorcy. Rolę 
konferansjera pełnił aktor Tomasz Mitrowski.

Zgromadzonych gości powitała Małgorza-
ta Zyśk, burmistrz Ząbek.

- Dzięki Państwa zaangażowaniu i do-
świadczeniu Ząbki mogą się rozwijać, to wła-
śnie Wy budujecie potencjał naszego miasta, 
tworzycie kolejne miejsca pracy. Mam na-
dzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie 
nie tylko okazją do uhonorowania najlep-
szych lokalnych firm i płaszczyzną wymiany 
doświadczeń, ale również przyczyni się do 
zacieśniania lub nawiązywania współpracy 
między lokalnymi, a być może także węgier-
skimi firmami. Życzę Państwu wielu sukce-

sów biznesowych i osobistych – powiedziała 
burmistrz Małgorzata Zyśk.

Po obejrzeniu przez przybyłych wystawy 
zatytułowanej. „Ferenc Liszt od 1881-1886 
r.” oraz wysłuchaniu fragmentów dzieł tego 
wybitnego węgierskiego kompozytora, głos 
zabrała JE dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, am-
basador Węgier w Polsce, która w krótkim 
wystąpieniu nawiązała do wielowiekowej 
przyjaźni naszych narodów i podziękowała 
za zaproszenie do Ząbek.

Część artystyczną spotkania uświetnił występ 
wokalny młodzieży z Koła Teatralnego Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Ząbkach - Julii Osiak i Oli-
wi Turley. Uczestnicy mieli też okazję wysłuchać 
obszernego wprowadzenia dotyczącego histo-
rii Węgier oraz trwających od stuleci relacji spo-
łeczno –kulturalnych i gospodarczych.

Następnie odbyło się powitanie firm biorą-
cych udział w akcji “Zniżka za dowód”, której 
celem jest zachęcanie nowych mieszkańców 
do meldowania się w Ząbkach. Pamiątkowe 
grawertony nowym uczestników programu 
„Zniżka za dowód” – firmom SiSens Centrum 
Integracji Sensorycznej Kinga Kietlińska, KOMA 
Joanna Kaczmarczyk i ELPIS Nadiya Wardzyń-
ska wręczyli burmistrz Małgorzata Zyśk oraz 
radny Powiatu Wołomińskiego i zarazem ząb-
kowski przedsiębiorca Sławomir Pisarczyk.

Najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem 
wieczoru było wręczenie nagród w Plebiscy-
cie “Firma Przyjazna Mieszkańcom”. W tym 
roku ponownie zorganizowany został ple-
biscyt, w którym ząbkowianie mogli wybrać 
firmy zasługujące na wyróżnienie jako naj-
bardziej przyjazne mieszkańcom. Wśród nich 
znalazły się firma FOTEX, w imieniu której 
nagrodę odebrała p. Dorota Paczek, Restau-
racja „Na Skrajnej” reprezentowana przez p. 
Ewę Bugajniak oraz Leczymed NZOZ, w imie-

niu której nagrodę odebrała p. Małgorzata 
Łęczycka. Nagrody wręczyli Małgorzata Zyśk, 
burmistrz Miasta Ząbki i Sławomir Pisarczyk, 
radny Powiatu Wołomińskiego, który wygło-
sił też krótkie przemówienie.

- Nasze doroczne spotkania odbywają się 
po to, aby ząbkowscy przedsiębiorcy mogli 
się poznać, wymienić kontaktami i nawiązać 
współpracę. Wydarzenia organizowane są 
w konwencji różnych krajów, dzięki czemu 
mamy możliwość zaczerpnąć doświadczeń 
wywodzących się z innej kultury, ale także 
dowiedzieć się, jak wyglądają stosunki go-
spodarcze Polski z innymi krajami, w tym 
z Węgrami oraz uzyskać informacje czy drobni 
przedsiębiorcy mają możliwość podjęcia ta-
kiej współpracy. Wyróżnienia, które otrzymują 
firmy, stanowią zachętę, do skorzystania z ich 
działalności Powodują, że są one w Ząbkach 
jeszcze bardziej znane. Jeszcze raz gratuluję 
laureatom – powiedział Sławomir Pisarczyk.

Nie mniej ważnym punktem programu 
była dyskusja o gospodarce, prowadzona 
przez prof. Elżbietę Mączyńską – Ziemacką 
z dr. Pál Attila Illés – pierwszym radcą, zastęp-
cą szefa misji z Ambasady Węgier. Dotyczyła 
ona tak istotnych z punktu widzenia przed-
siębiorców tematów, jak kierunki rozwoju 
współpracy gospodarczej i bariery, jakie 
mogą napotkać czy wpływ trendów demo-
graficznych na rynek pracy w obu krajach.

Nie zabrakło także prezentacji pracownicze-
go programu kapitałowego, który przybliżyła 
zgromadzonym przedstawicielka Oddziału 
Banku PKO BP, doradca firm p. Wioletta Mali-
szewska oraz zorganizowanego po raz pierwszy 
losowania wizytówek i wręczenia zwycięzcom 
nagród przez wiceburmistrza Ząbek, Kamila 
Kowaleczko. Nagrody ufundowali Hotel Mansor 
w Ząbkach, Restauracja „Na Skrajnej”, Miejskie 
Centrum Sportu w Ząbkach, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Ząbkach, firma Corto z Wo-
łomina i firma MagMarCar auto części z Ząbek.

Po zakończeniu części oficjalnej zgroma-
dzeni goście zostali zaproszeni na węgierski 
poczęstunek.

Spotkania z przedsiębiorcami są organizo-
wane w Ząbkach od kilku lat, za każdym ra-
zem gośćmi honorowymi wieczoru są przed-
stawiciele innego kraju. Głównym celem 
tego przedsięwzięcia jest integracja środo-
wiska ząbkowskich przedsiębiorców, promo-
cja lokalnych producentów i usługodawców 
oraz ułatwienie nawiązywania współpracy 
międzynarodowej.

Aleksandra Olczyk
fot. Bogdan Śladowski

POlaK WęGIEr - DWa BraTanKI, 
ósme spotkanie przedsiębiorców 
w ząbkach za nami

Ażurowe DekorAcje
Oferują szeroki wybór ażurowych

- szkatułek - organizerów
- chusteczników - pudełek oraz ozdób

Dusia Zając
Tel. 514 838 538
 azurowedekoracje

Co słyChać
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PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIASTA ZĄBKI

Ciężka choroba i śmierć mojego ojca 

wyłączyły mnie na pewien czas z działalności publicystycznej. 
Dziękuję wszystkim, którzy okazali mi wsparcie w tym trudnym 
okresie. Wracam do Państwa z krótkimi komentarzami do kilku 
wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście.

BUDŻET OBYWATELSKI

Mieszkańcy Ząbek po raz pierwszy w historii miasta mieli 
możliwość  uczestniczenia  w tworzeniu budżetu 
obywatelskiego. W mojej ocenie to jedna z tych obywatelskich 
aktywności, która najbardziej pobudza lokalną społeczność, 
pozwala poczuć, że nie tylko urzędnicy i radni o czymś decydują, 
lecz każdy może mieć realny wpływ, na to, co się u nas dzieje. 

Początki budżetu nie były jednak łatwe. W poprzedniej 
kadencji wszelkie wnioski w tej sprawie były ignorowane. Dopiero 
przygotowany przeze mnie z grupą bezpartyjnych radnych (z 
którymi potem stworzyliśmy komitet „Wybieram Ząbki”) projekt 
uchwały ‒ po modyfikacji prawników ‒ został przyjęty przez 
poprzednią Radę Miasta.

Modyfikacja prawników i błąd urzędników zaszkodziły uchwale, 
bo Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) ‒ już w trakcie zgłaszania 
projektów ‒ ją unieważniła. Na szczęście dzięki zgodnej 
determinacji obecnej Pani Burmistrz i Rady Miasta idea 
została doprowadzona do szczęśliwego finału i najlepsze 
projekty będą realizowane. 

Wszystkim autorom projektów oraz  głosującym 
mieszkańcom bardzo dziękuję. Przyznam, że byłem pod dużym 
wrażeniem zgłoszonych pomysłów, sposobu ich prezentacji oraz 
promocji. Jestem przekonany, że budżet obywatelski w Ząbkach się 
sprawdził i powinien być kontynuowany w kolejnych latach. 

ŚMIECI

Wracając do Regionalnej Izby Obrachunkowej ‒ instytucja ta, 
nadzorująca działalność finansową samorządów, podejmuje od 
jakiegoś czasu coraz bardziej niezrozumiałe decyzje nadzorcze. To, 
co akceptowała w poprzednich latach, teraz nagle okazuje się już 
niezgodne z prawem. Z problemem tym zderzyły się nie tylko 
Ząbki. Przykładowo Marki podjęły uchwałę o naliczaniu opłat za 
śmieci proporcjonalnie do zużycia wody, dokładnie taką, jaka 
funkcjonuje w nieodległej Lesznowoli, i uchwała ta została w tym 
roku przez RIO zakwestionowana. 

Okazało się, że RIO nie pozwala, aby przy naliczaniu opłat 
śmieciowych w zależności od zużycia wody pomijana była 
woda wykorzystana do podlewania ogródka. Takie 
stanowisko RIO stawia całą ideę „rozliczania śmieci od wody” 
pod mocnym znakiem zapytania. 

Niewykluczone, że kiedy będziecie Państwo czytać ten artykuł, 
Rada Miasta podejmie w kwestii opłat za śmieci decyzje, które 
pozwolą uniknąć niekorzystnych dla mieszkańców konsekwencji  
stanowiska RIO.  Radni mają świadomość, że jednakowa stawka, tj. 
68 zł dla wszystkich gospodarstw domowych, w przypadku 
gospodarstw jednoosobowych jest krzywdząca i (zgodnie z 
zapowiedziami Rady) musi być możliwie szybko zmieniona. 

Dzisiaj jesteśmy – jako Rada Miasta – wyposażeni już w wiedzę na 
temat faktycznych kosztów funkcjonowania systemu przez 
pierwsze cztery miesiące tego roku, a także w wiedzę na temat  

wyników przetargów w sąsiednich gminach. Tak jak 
przewidywaliśmy, wszędzie w okolicy, prędzej czy później, 
dochodzi do radykalnych podwyżek opłat za wywóz śmieci. Są 
gminy, gdzie te podwyżki sięgają aż 300%!!! Najkorzystniej 
wygląda sytuacja w Wołominie, który ma własne wysypisko śmieci 
i może na nim zarabiać.

MELDUNEK 

Ząbki miałyby zupełnie inne możliwości inwestycyjne, gdy 
wszyscy mieszkańcy byli zameldowani lub chociaż odprowadzali 
tu podatki. Odpis dla gminy z tytułu jednego podatnika to około 
1250-1500 zł rocznie. Jeżeli przemnożymy to przez ‒ załóżmy ‒ 
20 tys. osób zamieszkujących, a nie odprowadzających 
podatków, otrzymamy dodatkowe 25-30 mln zł corocznie. 

Gmina od lat prowadzi bardzo aktywną działalność promocyjno-
informacyjną. Przynosi to efekty, niestety wciąż wiele osób jest 
niezameldowanych i dlatego musimy szukać jeszcze bardziej 
skutecznych metod. Jedną z takich metod zaproponowałem 
podczas debaty poświęconej tej sprawie na Sesji Rady Miasta.

Zakładam, że jest znaczne grono naszych mieszkańców, którzy się 
nie zameldowali, bo jest to jednak jakiś wysiłek (chociażby 
czasowy) związany z wizytą w Urzędzie Miasta, a być może też w 
Starostwie i innych instytucjach. No i są pewne koszty związane z 
wymianą różnych dokumentów.  Gdyby jednak wszystkie 
dokumenty można było wypełnić u siebie w domu, a całość 
dalszych koniecznych operacji i kosztów wziął na siebie Urząd 
Miasta, wtedy – w mojej ocenie  – wiele osób nie „miałoby nic 
przeciwko” zameldowaniu się w naszym mieście. Pewnie nie 
wszyscy, bo mam świadomość, że są też inne powody niechęci do 
meldunku.

Potrzebne są więc upoważnione przez Urząd Miasta osoby/firmy, 
które za odpowiednią opłatą dotrą do niezameldowanych i 
zaproponują przeprowadzenie całej procedury meldunkowej za te 
osoby. Oczywiście metoda ta wymaga dokładnych analiz prawnych 
i ekonomicznych, ale skoro do pozyskania jest  10, 15 czy nawet 20 
mln zł rocznie, warto ją poważnie rozważyć. Ciekaw jestem 
również Państwa opinii w tej sprawie.

NOWY WICEBURMISTRZ

Podczas niedzielnego ekozlotu miałem okazję poznać i 
porozmawiać z p. Kamilem Kowaleczko, nowym wiceburmistrzem 
Ząbek. Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne.  
Wiceburmistrz zaprezentował się jako osoba z pomysłami, 
aktywna, chętna do działania i chociaż na stanowisku tym jest od 
niedawna, ma trafne spostrzeżenia w kilku ząbkowskich 
sprawach. Myślę, że to dobrze rokuje na przyszłość i na współpracę 
z Radą Miasta.

Czytałem w prasie, że p. Kamil Kowaleczko woli pracować tam, 
gdzie jest dobra współpraca między Burmistrzem a Radą Miasta. 
W Kobyłce (w której pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 
Miasta) tej dobrej współpracy chyba zabrakło. A w Ząbkach? Pół 
roku działalności nowych władz samorządowych pokazuje, że 
jest możliwa i rozsądna współpraca, i merytoryczna 
rywalizacja nawet w takiej sytuacji, gdy mamy dwa – na 
szczeblu krajowym mocno zantagonizowane ‒ ugrupowania 
polityczne. 

Jako Przewodniczący Rady – reprezentujący bezpartyjny klub 
„Wybieram Ząbki” – już na samym początku za główny cel 
swoich działań obrałem łagodzenie ewentualnych sporów, 
szukanie mądrych kompromisów i dbanie o merytoryczną 
pracę Rady Miasta oraz dobrą współpracę z p. Burmistrz. Mam 
nadzieję, że skoro Przewodniczący Rady Kobyłki zechciał 
zrezygnować z tej funkcji i zostać Wiceburmistrzem naszego 
miasta, to jak na razie znakomicie się to udaje. 

Waldemar Stachera
Przewodniczący Rady Miasta
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Punktualnie o godzinie 13:00 zgromadzonych gości powitali 
przedstawiciele Stowarzyszenia Ekozlot z prezesem Marcinem Piór-
kowskim oraz Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek.

- Miło mi widzieć Państwa na trzecim już Zlocie Samochodów 
Elektrycznych i Hybrydowych w Ząbkach, To ważne, abyśmy wszyscy 
wspólnie zadbali o środowisko naturalne, promując i konstruując po-
jazdy bezemisyjne– powiedziała Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek.

Organizatorzy zlotu - Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro
-mobilności, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatu Wołomin zapew-
nili przybyłym gościom szereg atrakcji, wśród których największym 
zainteresowaniem cieszyły się: możliwość obejrzenia innowacyjnych 
projektów pojazdów bezemisyjnych i rozmowy z ich konstruktorami, 
a także jazdy testowe samochodami elektrycznymi, hybrydowymi 
i hybrydowymi plug-in. oraz rowerami i skuterami z napędem elek-
trycznym. 

W trakcie wydarzenia odbyły się też rajdy samochodów bezemisyj-
nych i rywalizacja z pojazdami o napędzie spalinowym. O godzinie 
15:00 rozpoczął się Rajd Samochodów Elektrycznych, w którym wzię-
ły udział Chevrolet Spark (Magmar Car Auto Części, Megaoklejanie.
pl), Nissan Leaf (Alex Electro), Tesla Model S, Tesla Model 3 (GO+Eau-
to), Fiat 500E (Electricars.pl) Fiat 500E (GO+Eauto) BMW i 3 DORSALIS. 
Samochód marki Tesla, w którym jako pilot jechała burmistrz Ząbek, 
Małgorzata Zyśk zajął trzecią lokatę. 

W wyścigu na 1/4 mili, podczas którego samochody elektryczne 
startowały w parach z samochodami spalinowymi rywalizowały ze 
sobą bezemisyjne Tesla Model 3 i Tesla Model S oraz spalinowe BMW, 
Ford Focus ST, Mercedes, Toyota Supra i Nissan. Rajd na żywo komen-
towali Dominika Sygiet i Włodzimierz Zientarski. 
ZWyCIęZCaMI raJDóW ZOSTalI:
-Ford Focus ST, prowadzony przez rafała rukata z Ząbek, poko-
nał Chevroleta Spark EV, prowadzonego przez Michała Wieliczko 
(Firmy Magmar Car, Magaoklejanie.pl)
-Tesla model 3 long range z firmy Go+Eauto i Panią Burmistrz 
Zwyciężyła z Toyota Supra GT
-Tesla X wersja P100D nie dała szans Mercedesowi G 550KM
-Tesla S 85D prowadzona przez Karola Kowalczyka z Ząbek zdzie-
siątkowała nissana Skyline
-BMW E30 z 89r za kierownicą Pan Jan Dobosz z firmy auto-Max 
Ząbki zwyciężył z Fiat 500E z firmy GO+Eauto
PODSuMOWuJąC: 
SaMOCHODy ElEKTryCZnE KOnTra auTa SPalInOWE 3:2

W Rajdzie na uzyskanie najlepszego czasu przejazdu toru, które-
go trasa zaczynała się na zjeździe z ul. Kolejowej w Wojska Polskiego, 
a dalej w kierunku tunelu pod torami kolejowymi, następnie nawrot-
ka na rondzie ul Orla, długa prosta gdzie auta osiągały prędkość po-
nad 200 km/h do ronda z ul. Norwida i Leszyckiego nawrotka i prosta 
do mety.
Zwycięzcami rywalizacji czasowej zostali:
Kategoria EV 3 – samochody o najmniejszej mocy 

1. Paweł Szerszonowicz Citroen Berlingo z czasem 1 minuta 10,88s
2. Maciej Szanter Renault Twizy z czasem 1 minuta 11,91s

Kategoria EV 2- samochody o średniej mocy 
1. Filip Brzeziński BMW i3 Firma Dorsalis z Ząbek czas 55,25s
2. Kuba Spirodoniuk Fiat 500E z firmy GO+Eauto czas 55,81s

3. Michał Wieliczko Chevrolet Spark EV z firmy Magmar Car i Mega-
oklejanie.pl z czasem 55,97s

Kategoria EV 1 Samochody o największych mocach silników 
i największych pojemnościach baterii

1. Karol Kowalczyk z Ząbek Tesla model S wersja 85D z czasem 51,50 s
2. Korneliusz Wietesko, Tesla model X P100D z czasem 51,81 s
3. Piotr Galus, Tesla model 3 z firmy GO+EAuto z czasem 56,56 s

rajd odbywał się na długości ok. 1 km.
Dzieci mogły wcielić się w rolę kierowców korzystając z mini sa-

mochodów elektrycznych i wziąć udział w licznych konkursach oraz 
bawić się w specjalnie przygotowanej strefie dmuchańców. Zlot 
był także doskonałą okazją do ogłoszenia wyników oraz wręczenia 
nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego dla dzieci 
z ząbkowskich świetlic środowiskowych „Samochód elektryczny mo-
ich marzeń”, w którym wzięło udział 30 dzieci w dwóch kategoriach 
wiekowych 7-12 i 13-17 lat. 

Nagrody specjalne w obu kategoriach wiekowych, voucher na 
bezpłatne zajęcia na jeden semestr nauki i świetnej matematycznej 
zabawy w prywatnej szkole matematyki MathRiders w Ząbkach ufun-
dowała Firma ELPIS Nadija Wardzyńska,

Nagrody dla pozostałych uczestników ufundowała Firma Corto Lift 
Serwis Robert Kwiatkowski z Wołomina, były to: za pierwsze miejsca 
Boombox BB31 LED firmy Blaupunkt, za drugie miejsca głośnik prze-
nośny BT06BK firmy Blaupunkt, za trzecie miejsca głośnik przenośny 
BT15CLOCK firmy Blaupunkt, a także Voucher na zajęcia Sztuki walki 
oraz zestaw gadżetów od Miasta Ząbki.

Podczas wydarzenia wyłoniono też zwycięzców konkursu „Zbuduj 
Pasażerski Pojazd Mobilny” i rajdu „Jeżdżę Ekologicznie”. W pierwszym 
z nich zwyciężył Bartłomiej ratajczak z renault Megane, które zo-
stało przerobione na auto o napędzie elektrycznym, uzyskując nagro-
dę w wysokości 5000 zł. Drugie miejsce zajął Krzysztof Przybek z Da-
ihatsu, wygrywając 3000 zł, trzecia nagroda trafiła do rąk uczniów 
z Zespołu Szkół Elektornicznych im. Bohaterów Westereplatte 
w radomiu, którzy przybyli do Ząbek wraz zw swoim profesorem, 
opiekunem projektu Sławomirem Sokółowskim i wygrali 2000 zł.  
Była także nagroda w kategorii koncept, którą uzyskał leszek Ba-
biuch, z projektem nazwanym ”Trajka”, stworzonym dla wnuka.
nagrody pieniężne dla konstruktorów ufundowało miasto Ząbki.

W czasie trwania III Zlotu Samochodów Elektrycznych i Hybrydo-
wych nie zabrakło wywiadów prowadzonych na scenie przez Włodzi-

III ZlOT SaMOCHODóW 
ElEKTryCZnyCH I HyBryDOWyCH 
w ząbkach

Co słyChać
www.zabki.pl
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Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3

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

VII Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców
 za namimierza Zientarskiego. Jego rozmówcami byli m.in. przedstawiciele 

tak znanych w branży firm jak: Compensa S.A., Nivette sp z o.o dealer 
marki Nissan, Go+Eauto - Samochody elektryczne rajdowe, EVSTON 
stacje ładowania, firma Hop.City –sieć skuterów na minuty.

Dużym zainteresowanie zwiedzających cieszyły się stoiska z akce-
soriami i częściami samochodowymi oraz prezentacje firm i instytucji 
działających na rzecz rozwoju elektro-mobilności i propagujących 
ochronę środowiska naturalnego. Reprezentanci Magmar car Auto 
Części , Electricars i BestWay doradzali, w jaki sposób podejmować 
decyzję o zakupie używanego samochodu elektrycznego, na co uwa-
żać i czym się kierować, a eksperci z Autocentrum Ząbki, Ługowski 
Serwis Samochodów Hybrydowych mówili o możliwych awariach, 
naprawach i ich kosztach. Wszyscy goście wydarzenia mogli korzy-
stać z darmowego internetu , którego udostępniła firma Przedsię-
biorstwo Telekomunikacyjne LANET sp. z o.o. 

Odbywający się po raz trzeci w Ząbkach Zlot był niepowtarzalną 
okazją, by poznać liczne zalety pojazdów elektrycznych i hybrydo-
wych oraz opinie kierowców i ekspertów użytkujących takie samo-
chody na co dzień,

- Zainteresowanie tegoroczną edycją ekozlotu przeszło naj-
śmielsze oczekiwania. Piękna pogoda, moc atrakcji dla dzieci 
i dorosłych, interesujące wywiady i prezentacje przyciągnęły mi-
łośników motoryzacji. Nie lada gratką był też towarzyszący temu 
wydarzeniu I Festiwal Smaków Food Trucków. - powiedziała Mał-
gorzata Zyśk, burmistrz Ząbek

O randze odbywającego się w Ząbkach III Zlotu Samochodów 
Elektrycznych i Hybrydowych świadczą też udzielone wydarzeniu 
patronaty Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwa Wołomin, Burmistrz Miasta 
Ząbki i Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Współfi-
nansujący 1 Rajd Samochodów Elektrycznych w Ząbkach Samorząd 
Województwa Mazowieckiego uznał je za doskonałą promocję re-
gionu Mazowsza, a w gronie sponsorów znalazły się tak prestiżowe 
firmy jak: Compensa S.A., Nivette Sp. z o.o., GO+Eauto, Evston Stacje 
Ładowania , Hop,City (dawniej Jeden Ślad), Magmar Car Auto Części, 
Electricars, BestWay, Corto Lift Serwis, Hybrid Ługowski Serwis, Auto 
Centrum Serwis Ząbki, Alex Electro. Aleksandra Olczyk 

fot. Bogdan Śladowski

Co słyChać
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30-lECIE KOła PZW nr 61 w ząbkach
18 maja, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta gala jubile-
uszowa, zaś następnego dnia wędkarze wyjechali tam, gdzie czują się naj-
lepiej, można powiedzieć jak ryba w wodzie, czyli nad jeziora, aby rozegrać 
okolicznościowe zawody wędkarskie. Tym razem wybrali łowisko Jagiel.

Uroczystość rozpoczęto punktualnie o godz. 11.00, wprowadze-
niem pocztu sztandarowego. Następnie prezes ząbkowskiego koła 
Robert Fabisiak przywitał honorowych gości, sponsorów, przyjaciół 
z sąsiednich kół, a także samych wędkarzy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: burmistrz Małgorzata Zyśk, 
członek zarządu powiatu wołomińskiego Grzegorz Siwek, wiceprezes do 
spraw sportu i młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego Wojciech 
Szubierajski, sekretarz Okręgu Mazowieckiego PZW Cezary Wieczorek.

Po przywitaniu gości prezes Robert Fabisiak krótko przedstawił hi-
storię ząbkowskiego Koła, którą przedstawiamy w ramce obok.

W dalszej części spotkania miały miejsca okolicznościowe przemó-
wienia honorowych gości i przyjaciół z sąsiednich kół wędkarskich. 
A po nich ceremonia wręczenia statuetek, odznaczeń i medali. 

Przy tej niezwykłej okazji władze stowarzyszenia wędkarskiego 
postanowiły w sposób szczególny podziękować burmistrz Ząbek 
Małgorzacie Zyśk, przewodniczącemu Rady Powiatu Wołomińskiego 
i burmistrzowi 3 poprzednich kadencji Robertowi Perkowskiemu oraz 
Franciszkowi Dąbrowskiemu – założycielowi Koła i byłemu prezesowi.

Następnie przedstawiciele PZW dokonali wręczenia medali oko-
licznościowych i odznaczeń.

Medalem okolicznościowym PZW „Za Działalność dla Mazo-
wieckiego Wędkarstwa” zostali odznaczeni:
1. Małgorzata Zyśk – Burmistrz Miasta Ząbki
2. Robert Fabisiak – Prezes Koła 
3. Henryk Ołowski – Sekretarz Koła
4. Zygmunt Truba – Gospodarz Koła

Co słyChać
www.zabki.pl
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5. Rafał Wójcik – Członek Zarządu
6. Andrzej Redzik – Członek Zarządu
7. Jarosław Płachta – Członek Zarządu

Medalem okolicznościowym PZW ,,Za zasługi w rozwój węd-
karstwa” odznaczono następujące osoby:
1. Sławomir Pisarczyk - Wice Prezes Koła
2. Jarosław Pisarczyk - Skarbnik Koła
3. Robert Perkowski - Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
4. Edward Rącki

Przyznano także odznaki:
1. Złota odznaka z wieńcami PZW – Jan Pilich
2. Złota odznaka z wieńcami PZW – Zygmunt Adamczyk
3. Złota odznaka - Sławomir Pisarczyk
4. Złota odznaka – Czesław Kobrzak
5. Złota odznaka – Stefan Gołda
6. Brązowa odznaka – Zygmunt Truba
7. Brązowa odznaka – Leon Romanowski

natomiast kandydatami do odznaczenia medalem PZW za 
,,Wzorowy Młody Wędkarz” zostali:
1. Bartosz Zakrzewski
2. Grzegorz Wójcik
3. Michał Wójcik

Na zakończenie podziękowano sponsorom, którzy od wielu lat 
wspierają ząbkowskie koło wędkarskie. Wśród nich znaleźli się:
1. Stanisław i Zbigniew Lisek – Firma Góral-Bud
2. Beata i Jacek Walczak – Sklep spożywczy u Walczaków
3. Sławomir i Jarosław Pisarczyk – Firma Sławex 
4. Sebastian Benedysiuk – Drukarnia Benedysiuk
5. Dariusz Rumin – Cukiernia Dario
6. Zbigniew Forysiak – Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach
7. Wojciech Gut – firma Vatax
8. Patrycja i Piotr Orłowski – Księgarnia Orla

Na zakończenie głos zabrał jeszcze prezes Robert Fabisiak.
- Pod koniec naszej skromnej uroczystości chciałbym zapewnić, że 

będziemy kontynuować i rozwijać współpracę z placówkami oświatowo
-kulturalnymi z terenu miasta, aby idea spędzania wolnego czasu nad 
wodą z wędką w ręku docierała i była realizowana coraz liczniej w środo-
wisku młodzieży szkolnej oraz wśród mieszkańców miasta Ząbki.

Liczymy tu na Państwa pomoc i zaangażowanie.
Dziękując za dotychczasowe wspieranie naszej działalności przez 

liczną grupę sponsorów, mamy nadzieję na dalsze poszerzenie grona 
nowych darczyńców, zarówno przez osoby fizyczne, jak i instytucje 
czy firmy – powiedział prezes Koła.

- Szczególne podziękowanie chciałbym złożyć na ręce byłego Bur-
mistrza Miasta Ząbki Pana Roberta Perkowskiego oraz obecnej Pani 
Burmistrz Małgorzaty Zyśk za wieloletnie wsparcie finansowe i orga-
nizacyjne, jakie nasze Koło otrzymywało i otrzymuje ze strony władz 
samorządowych Ząbek.

Na zakończenie swojego wystąpienia, chciałbym gorąco podzięko-
wać wszystkim osobom biorącym aktywny udział w działalności Koła 
za współpracę, sponsorom za ich szczodrość, wszystkim obecnym 
za udział w tym okolicznościowym spotkaniu a mediom za rozpo-
wszechnianiu naszej działalności wśród mieszkańców Ząbek i powia-
tu – dodał Robert Fabisiak.

Następnego dnia ząbkowscy wędkarze udali się na zawody na ło-
wisko Jagiel.

Pomimo deszczowej pogody na odprawie przeprowadzonej przez 
sędziego Bartosza Skorlińskiego zgłosiło się 52 wędkarzy.

Po rozpoczęciu łowienia, zawodnicy zaczęli wyławiać pierwsze 
ryby. Brały głównie karpie, ale trafiały się również amury, karasie i liny. 
Łącznie w czasie zawodów złowiono 258 kg ryb.

Po podliczeniu wyników o godzinie 14.00 sędzia ogłosił klasyfikacje:
1 miejsce – kol. Grzegorz Młynarski z wynikiem 36,25 kg
2 miejsce – kol. Robert Młynarski z wynikiem 23,20 kg
3 miejsce – kol. Jarosław Pisarczyk z wynikiem 15,18 kg
4 miejsce – kol. Tomasz Szymkowski z wynikiem 14,72 kg
5 miejsce – kol. Tomasz Szymański z wynikiem 14,38 kg

Nagrody i puchary wręczyła Małgorzata Zyśk - Burmistrz Miasta 
Ząbki oraz Sławomir Pisarczyk -Vice Prezes Koła.

Po 6 godzinach zmaganiach, zawodnicy posilili się potrawami 
z grilla przygotowanego przez Zarząd Koła.

Na zakończenie zawodów Vice Prezes Koła Sławomir Pisarczyk po-
dziękował wszystkim zawodnikom oraz osobom zaangażowanym 
w przygotowanie tej imprezy i zaprosił na następne zawody organi-
zowane przez koło.

Warto dodać, że łowiąca na tym łowisku, ale nie uczestnicząca 
w zawodach Pani Burmistrz, złowiła pięknego 7 kilogramowego kar-
pia, który okazał się największą rybą złowioną tego dnia.

HISTOrIa koła
Historia Koła Wędkarskiego w Ząbkach rozpoczęła się w lutym 1989 r. Powstała grupa inicjatywna w celu założenia Związ-
ku Wędkarskiego na terenie miasta Ząbki. Wśród założycieli znaleźli się: Franciszek Dąbrowski, Benedykt Fajdek, Euge-
niusz Swynar, ryszard Tomczyk oraz roman Wyłupek. na zebranie założycielskie przybyło 78 mieszkańców.

W dniu 8 marca 1989 grupa inicjatywna przesłała protokół z prośbą 
o podjęcie stosownej uchwały do Zarządu Okręgu. W dniu 18 maja 
1989 Prezydium Zarządu Okręgu PZW swą uchwałą wyraziło zgodę 
na utworzenie Koła miejskiego w Ząbkach. 14 września 1989 zorga-
nizowano pierwsze zebranie wyborcze. Prezesem Koła został Franci-
szek Dąbrowski.

Stan osobowy Koła na dzień 31 grudnia 1990 r. wynosił 140 wędkarzy.
Przez wiele lat koło zajmowało się i zajmuje do dziś organizacją 

zawodów wędkarskich spinningowych, spławikowych, gruntowych 

i podlodowych. Organizowane są również wycieczki wędkarskie, 
sprzątanie i zarybianie glinianek w Zielonce.

W 2010 r. nowym prezesem Koła został Robert Fabisiak, zmienia 
się również większość zarządu. W kole powstaje młodzieżowa szkółka 
wędkarska ,,Ząbkowskie Piranie”, powiększona jest również społecz-
na straż rybacka.

Organizowane są również konkursy plastyczne przy współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Do koła zapisuje się coraz więcej węd-
karzy. Na koniec 2018 roku Koło Nr 61 Ząbki liczy już 1052 wędkarzy.

Co słyChać
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PółFInalIśCI 
5. EDyCJI 
ogólnopolskiego 
Festiwalu piosenki 
musicalowej im. 
george’a gershwina

Wśród osób, które przeszły do kolejnego etapu znaleźli się:
BACZEWSKA ANNA - ŁOMŻA
BOHDAN-ATAMANCHUK ELEONORA - TARNOPOL (UKRAINA)
JACKOWSKA AGNIESZKA - LUBLIN
KIJAK KAROLINA - KRAKÓW
KOSIOREK MARTA - ŁÓDŹ 
LEMISHKA MARIIA - TARNOPOL (UKRAINA) 
ŁĘC OLIWIA - POBIEDZISKA
NECKAR ZOFIA - LUBLIN
PAGACZ- JANIK MARTA - KNURÓW
SOWA KAROLINA - ŚRODA WIELKOPOLSKA
SPERCZYŃSKA KATARZYNA JOANNA - SKOROSZYCE
STEFANOWSKA MAGDALENA - WROCŁAW
SYDOR ZOFIA - KRAKÓW
ZIATYK SOFIIA - TARNOPOL (UKRAINA)
ZUBEK PIOTR - WARSZAWA

 

 
 

 
 

 

ząbkowski budżet obywatelski 
– WynIKI GłOSOWanIa

Do realizacji trafi 9 propozycji mieszkańców spośród 11 zakwalifi-
kowanych do głosowania. Złożonych zostało 2 535 kart.

W ramach Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego powstaną 3 za-
dania inwestycyjne i 6 zadań o charakterze prospołecznym, kultural-
nym, oświatowym lub sportowym.

Na Ząbkowski Budżet Obywatelski zostało przeznaczone 300 
000,00 zł. Łączny szacunkowy koszt projektów wynosi 285 725,00 zł.

W czasie głosowania mieszkańcy wypełnili 
2 535 kart – w tym 2 370 w formie elektro-
nicznej oraz 153 papierowych formularzy. 
Kart ważnych było 2 523.
Projekty do realizacji:
W ramach budowy, modernizacji lub remontu 
infrastruktury miejskiej:
1. Budowa placu zabaw w Ząbkach, ul. Wol-
ności/róg Batorego - 50 000,00 zł;
2 Częściowa modernizacja i doposażenie pla-
cu zabaw - 49 500,00 zł;
3. Skatepark w Ząbkach - 50 000,00 zł
W ramach zadań o charakterze prospołecz-
nym, kulturalnym, oświatowym lub sporto-
wym:
1. Akcja PODARUJ DOTYK ŻYCIA, czyli szkole-
nie Mieszkańców Ząbek z pierwszej pomocy 
oraz zakup sprzętu szkoleniowo-ratunkowe-
go - 30 000,00 zł;
2. Festiwal kultury romskiej - 30 000,00 zł;

3. Zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe - 30 000,00 zł;
4. Muzyka dla malucha - bezpłatne koncerty gordonowskie dedyko-
wane rodzinom z dziećmi od 0-6 lat - 30 000,00 zł;
5. Warsztaty Zdrowia - 9 600,00 zł;
6. Warsztaty tańca orientalnego - 6 625,00 zł.

Zostali już wyłonieni półfinaliści Festiwalu, natomiast 
koncert galowy konkursu odbędzie się w dniu 22 
czerwca br. w Parku Miejskim w Ząbkach, o godz. 20:00.

Co słyChać
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ZaSłużOny dla 
ząbkowskiego sportu
Mowa tu o andrzeju Charkiewiczu, któremu działacze sportowi i rodzi-
na sprawili niebywałą niespodziankę w postaci wyjątkowego przyjęcia 
urodzinowego z okazji ukończenia 90 lat. Swego rodzaju prezentem 
urodzinowym miło być zwycięstwo piłkarskiego klubu MKS Ząbkovia 
z warszawskim Hutnikiem. Co prawda wszyscy liczyli, że nasi piłkarze 
staną na wysokości zadania i zdobędą komplet punktów dla naszego 
Jubilata. Ostatecznie prezent okazał się nieco skromniejszy niż zakła-
dano, bo w postaci remisu.

Dalsza część jubileuszowej uroczystości 
kontynuowana była już w obiekcie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Atmos-
fera była niezwykle podniosła, bo i osoba 
samego Jubilata niezwykła. Na cześć An-
drzeja Charkiewicza laudację wygłosił były 
burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder, w której 
przybliżył (a w zasadzie przypomniał) syl-
wetkę pana Andrzeja.

Oczywiście nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli obecnych władz. Gratulacje, po-
dziękowania i stosowny grawerton wręczyły 
burmistrz Małgorzata Zyśk wraz z wiceprze-
wodniczącą Rady Miasta Ząbki Edytą Kalata. 

Za ogromny wkład pracy i inspirację podzię-
kował również burmistrz Robert Perkowski. 

Natomiast sam Jubilat przypomniał o swo-
im życiu za pośrednictwem interesującej 
prezentacji multimedialnej, która „uchwyciła” 
jedne z najpiękniejszych chwil w życiu na-
szego seniora. I trzeba przyznać życiu bardzo 
ciekawym i inspirującym, którym można by-
łoby obdzielić kilka osób.

Na zakończenie Jubilat zaprosił swych gości 
na pyszny tort i okolicznościowe przyjęcie.

Również dołączamy się do najlepszych ży-
czeń, jednocześnie oczekując na kolejny tak 
wspaniały jubileusz.

Co słyChać
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O JuBIlaCIE
Andrzej Charkiewicz urodził się w Ząb-

kach, w domu dziadków Leczkowskich na ul. 
Legionowej (obecnie Legionów) w Mieście 
Ogrodzie. Był drugim dzieckiem swoich ro-
dziców Anny i Leonarda. 

Najważniejsze nauki życia pobierał 
w domu rodzinnym. Systemem szkolnym 
objęty został w wieku sześciu lat. Chodził 
do prywatnej szkoły w Warszawie a w latach 
wojny i okupacji w szkole podst. w Ząbkach 
potem na „kompletach”. Działania wojenne 
1939 roku udało się przeżyć całej rodzinie na 
terenach wschodniej Rzeczpospolitej i szczę-
śliwie powrócić do domu. Podczas Powsta-
nia Warszawskiego razem z wysiedlaną z Zą-
bek ludnością przeszedł obóz przejściowy 
w Pruszkowie, pożegnanie z bratem, potem 
transport do… na szczęście, gospodarstwa 
na Kieleczczyźnie. Jak inni korzystał z po-
mocy Rady Głównej Opiekuńczej założonej 
przez hr. Adama Ronikiera. W powojennej 
rzeczywistości naukę kontynuował w Gimna-
zjum i Liceum im. Króla Władysława IV w War-
szawie. W 1949 roku otrzymał świadectwo 
dojrzałości. Studiował w Szkole Głównej Pla-
nowania i Statystyki w Warszawie uzyskaw-
szy tytuł magistra ekonomii w 1954 roku. 

Wkrótce postanowił założyć rodzinę. Oże-
nił się z ząbkowianką Zytą Wójcicką. W pa-
miętnym dla ząbkowskiej lekkoatletyki roku 
urodził się ich syn Wojciech. Wówczas Ząb-
kom powierzono organizację wojewódz-
kich mistrzostw a reprezentujący Ząbkovię 
Wojciech Gąsiorowski i Andrzej Miszewski 
odnieśli sukcesy sportowe. Wydarzenia spor-
towe jakoś zawsze udawało mu się godzić 
z obowiązkami rodzinnymi. Jubilat doczekał 
się synowej Iwony i dwojga wnucząt Macie-
ja i Agatę, których nie tylko sukcesy były dla 
niego powodem do dumy. Były też smut-
ne czasy w życiu jubilata niespodziewanie 
owdowiał ale też często przeplatają się one 
z latami szczęścia. Na Mazurach poznał ko-
bietę, drugą żonę Joannę, z którą mógł kon-
tynuować pasje życiowe.
Praca zawodowa

Pracował w Fabryce Samochodów Osobo-
wych na Żeraniu w wydziale produkcyjnym. 
Po 7 latach nabywania doświadczeń prze-
niósł się do pracy w biurze projektów prze-
mysłu motoryzacyjnego w Warszawie. Tu 
pracował 30 lat aż do emerytury jako projek-
tant, kierownik pracowni, główny specjalista 
ds. ekonomicznych. Zajmował się określe-
niem kosztów zamierzeń inwestycji przemy-
słowych, uzasadnieniem ekonomicznym, 
celowości poczynań. Najważniejsze z nich: 1) 
Rekonstrukcja FSO w Warszawie dla potrzeb 
uruchomienia produkcji Fiata 125p, 2) Budo-
wa Fabryki Samochodów Małolitrażowych 

w Bielsku Białej i Tychach, 3) Budowa Odlew-
ni w Lublinie będącą filią Fabryki Traktorów 
URSUS. W inwestycjach tych sprawował tak-
że nadzór autorski w zakresie nakładów in-
westycyjnych. Za pracę zawodową otrzymał 
Srebrny Krzyż Zasługi, tytuł Zasłużonego dla 
FSO w Warszawie, Odznaczenie w stopniu 
srebrnym z Zasługi dla Rozwoju Przemysłu 
Maszynowego w Polsce.
Działalność społeczna

W 1945 roku w gronie starszych kole-
gów i koleżanek reaktywował oficjalną 
działalność Klubu Sportowego Ząbkovia 
w Ząbkach. Rok później został wybrany do 
Zarządu Klubu (miał 17 lat). Dwie kadencje 
był prezesem Klubu, jednocześnie grając 
w drużynie piłki nożnej i startując w sekcji 
lekkoatletycznej. Działalność organizacyjna 
zajmowała mu dużo czasu. Pierwszy budy-
nek drewniany Klubu był pierwszą budową, 
w którą zainwestował swój czas, energię i ta-
lenty. Kierował budową drugiego budynku 
murowanego z krytymi trybunami. Opraco-
wywał i doprowadzał do zatwierdzenia pla-
ny zagospodarowania terenów sportowych 
Ząbek. Dopingował władze miasta Ząbki do 
prawnego nabywania terenów na cele spor-
towe. W efekcie tych starań doprowadził do 
umieszczenia w planach zagospodarowania 
Ząbek terenów sportowych w ich obecnych 
granicach. W 2001 roku mając 72 lat własny-
mi siłami zagospodarował tereny stawów 
i wysypisk przy ul. Skorupki na boiska trawia-
ste. Zarząd Klubu w tym czasie borykając się 
z problemami finansowymi pozostawił mu 
swobodę w tych działaniach.

W latach 1946 - 1972 pracował społecz-
nie w jednostkach organizacyjnych sportu 
ogólnokrajowego i regionalnego, w War-
szawie i na Mazowszu. Ta działalność miała 
na celu pozyskiwanie środków finansowych 
i materialnych dla klubu sportowego w Ząb-
kach, który w tych latach nie otrzymywał od 
władz Ząbek żadnego wsparcia finansowego 

a przecież wówczas wybudowano ogrodze-
nia, budynki, bieżnie lekkoatletyczne, boiska. 
Klub prowadził wiele sekcji sportowych (siat-
kówki, lekkoatletyczną, narciarską, szacho-
wą, tenisa stołowego..) , brał udział i organi-
zował rozgrywki sportowe.
Odznaczenia

Za wkład pracy w rozwój sportu na Ma-
zowszu i w stolicy otrzymał w przeciągu lat 
1964-2017 wiele odznaczeń od centralnych 
organizacji sportowych. Szczególnie sobie 
ceni „złotą odznakę działacza sportu”, „Stu-
lecia Sportu Polskiego” oraz „Pro Mazovia” 
za zasługi dla Mazowsza nadaną przez Mar-
szałka podczas 90-lecia Klubu. W Ząbkach 
odznaką tą uhonorowano także Klub i SP nr 
1 z okazji 100-lecia istnienia. 
Pasje

Działalność sportową rozpoczął grą 
w juniorach w Ząbkovii w 1943 roku a do 
2019 roku jest czynnym członkiem a także 
w większości swojego życia we władzach 
klubowych.

Jest człowiekiem pogodnym, ma poczu-
cie humoru i życzliwość dla wszystkich. Całe 
swoje aktywne życie spędził w Ząbkach. Hi-
storia i rozwój tej jego „małej ojczyzny” za-
wsze go interesowały i angażowały. 

Inne miejsca mu bliskie to Mazury – szlak 
wielkich jezior i letnie po nich żeglowanie. 
Jak często chwali się, że od 1947 roku nie 
opuścił żadnego sezonu żeglarskiego. 
W starszym wieku odbył rejs wokół wysp 
Chorwacji w towarzystwie kolegów (śred-
nia wieku 80 lat).

Zimą potrzeba jazdy na nartach wyciągała 
go z Mazowsza w góry (Tatry, Alpy). Tej pasji 
oddawał się do 88 roku życia.

Zasługą jubilata jest przedłużenie rodu 
i przekazanie swoich pasji synowi i wnukom 
Maćkowi i Agacie. W tym roku został szczę-
śliwym pradziadkiem Emmy. Budował wiele 
domów i posadził dużo drzew (gł. owoco-
wych w swoim ogrodzie;).
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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  N A

NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

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

II.  Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki

III.  Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:

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

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

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

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie 
chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i złożenie 
w Urzędzie Miasta (pok. 13) formularza zgłoszenio-
wego.  

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

dnia 5 lipca 2019 r.
2.  Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską 

Komisję Konkursową do  26 lipca br.
3.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 

we wrześniu br.

VI.  Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez orga-
nizatora.

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

Z BKI – MIASTEM OGRODÓW 

FORMULARZ ZG OSZENIOWY
do konkursu na naj adniejsz  posesj  w Mie cie Z bki

...........................................................                                   .............................................
(imi  i nazwisko w a ciciela posesji)                                                     (data) 

...........................................................
(dok adny adres) 

............................................................
(telefon kontaktowy) 

 Zg aszam udzia  mojej posesji do konkursu „Z BKI – MIASTEM 
OGRODÓW” w kategorii*:

a) naj adniejszy ogród 
b) naj adniejszy balkon 
c) naj adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 
(* prosz  zakre li  odpowiedni  kategori )

                                                                          .................................................................
                                                                                        (podpis w a ciciela posesji) 

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

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

krzewy
– mała architektura ogrodowa
– sposób utylizacji odpadów

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

zycje kwiatowe
– wypełnienie balustrady

VIII. Nagrody
1.  Za wyróżnienie w konkursie 

będą przyznawane nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.

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

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

IX.  Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania ogrodów, balkonów 

do publicznej wiadomości.
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OGłOSZEnIE

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 
28 maja 2019r. zostało wywieszone do 

publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy 
ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie 

w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia 

i najmu – Zarządzenie nr 0050.60.2019 
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 maja 
2019r. Pełna treść Zarządzenia jest także 
dostępna na stronie internetowej: bip.

zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
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do 5 lipca 2019

do 26 lipca br.

(pok. nr 13).

we wrześniu.

WyCIąG Z OGłOSZEnIa 
O PrZETarGu.

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka ewi-
dencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 03-30 o pow. 

2 500 m2, położonej w Ząbkach w rejonie 
ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą 

Nr WA1W/00009846/7.
Przetarg odbędzie się dnia 24.07.2019 r. (środa) 
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  
1 120 000 zł

+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpła-
cenie wadium do dnia 18 lipca 2019 r. NA KONTO 
URZĘDU MIASTA ZĄBKI: Bank Handlowy w War-
szawie S.a. 35 1030 1016 0000 0000 9290 
1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nie-
ruchomość jest położona w  obszarze prze-
znaczonym do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. lokalizacja nieruchomości: 
południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od 
centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Ma-
zowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM 
Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ 
(w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego Nr 10, 
tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

Co słyChać
www.zabki.pl
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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  N A

NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

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

II.  Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki

III.  Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:

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

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

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

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie 
chęci udziału w nim poprzez wypełnienie i złożenie 
w Urzędzie Miasta (pok. 13) formularza zgłoszenio-
wego.  

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

dnia 5 lipca 2019 r.
2.  Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską 

Komisję Konkursową do  26 lipca br.
3.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 

we wrześniu br.

VI.  Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez orga-
nizatora.

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

Z BKI – MIASTEM OGRODÓW 

FORMULARZ ZG OSZENIOWY
do konkursu na naj adniejsz  posesj  w Mie cie Z bki

...........................................................                                   .............................................
(imi  i nazwisko w a ciciela posesji)                                                     (data) 

...........................................................
(dok adny adres) 

............................................................
(telefon kontaktowy) 

 Zg aszam udzia  mojej posesji do konkursu „Z BKI – MIASTEM 
OGRODÓW” w kategorii*:

a) naj adniejszy ogród 
b) naj adniejszy balkon 
c) naj adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 
(* prosz  zakre li  odpowiedni  kategori )

                                                                          .................................................................
                                                                                        (podpis w a ciciela posesji) 

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

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

krzewy
– mała architektura ogrodowa
– sposób utylizacji odpadów

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

zycje kwiatowe
– wypełnienie balustrady

VIII. Nagrody
1.  Za wyróżnienie w konkursie 

będą przyznawane nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.

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

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

IX.  Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania ogrodów, balkonów 

do publicznej wiadomości.



Głosuj na 
Podwórko TalenTów nIVea 
na ul. różanej w Ząbkach!
Miasto Ząbki uczestniczy w konkursie firmy nIVEa w którym 
można wygrać tzw. Podwórko Talentów, czyli kreatywny i eduka-
cyjny plac zabaw dla dzieci.

Głosowanie rozpoczęto 22 kwietnia br.
Aby wygrać Podwórko Talentów NIVEA 
przy ul. Różanej w Ząbkach:

Załóż KOnTO I GłOSuJ 
CODZIEnnIE DO 20.06. Br. 
WyGraJMy raZEM PlaC 
ZaBaW Dla ZąBEK

Załóż konto na
www.podworko.nivea.pl

Jeśli masz konto na nIVEa.pl lub w Klubie 
MOJa nIVEa, zaloguj się na te dane.

Głosuj na stronie www
lub przez aplikację

Znajdź lokalizację w 1 z 3 kategorii:
• do 20 tys. mieszkańców,

• od 20 tys. do 60 tys. mieszkańców  
(m.in. Ząbki),

• powyżej 60 tys. mieszkańców.

Głosuj codziennie do 20.06!
ustaw przypomnienie w aplikacji, by 

głosować każdego dnia.
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