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firmy ATLAS

Przed nami duże roboty drogowe
Co roku w Ząbkach powstaje kilkanaście nowych dróg. Nie inaczej będzie i w tym roku. Miasto ogłosiło prze-
targi na planowaną budowę lub remont większości dróg. Na wykonanie niektórych z nich (olszewskiego, 
Sokolą, bocianią) została już podpisana stosowna umowa. Z kolei inne postępowania przetargowe nieba-
wem zostaną rozstrzygnięte.

Realizacja tak szerokiego frontu robót jest możliwa dzięki pozy-
skanemu dofinansowaniu zewnętrznemu z rządowego programu 
wspierającego rozbudowę dróg lokalnych. Szacunkowa kwota dota-
cji może wynieść nawet kilkanaście milionów złotych.

A dodatkowo Miasto realizuje równolegle wiele innych inwestycji, 
jak choćby budowę nowej szkoły czy sieci kanalizacji deszczowej, 
również z udziałem środków zewnętrznych.

dokończenie str. 4

ul. traugutta



gAbINet LeKArSKI 
ANdrZeJ KACZoreK

Ząbki ul. Niepodległości 1A

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

ZgubIoNo 
portfeL

w czwartek, 18.07.2019 r.  
w Ząbkach w godzinach 

wieczornych zgubiono portfel 
z dokumentami, m.in. z Kartą 

Miejską o numerze: 13503433712
Kontakt do właściciela: 

512 606 235

KINo pLeNerowe I wIeCZorKI tANeCZNe
Kino letnie zainaugurowało swą działalność 

19 lipca. Inicjatywa spotkała się z dużym zain-
teresowaniem. Kolejne seanse filmowe odbędą 
się: 2, 16 i 30 sierpnia. Żeby poprawić komfort 
oglądania, organizatorzy postanowili przesu-
nąć godziny emisji na nieco późniejsze.

Warto przypomnieć, że repertuar ząbko-
wianie wybrali sobie sami, w głosowaniu, za 
pośrednictwem ankiety, w której wzięło udział 
1683 osoby. Spośród zaproponowanych kil-
kudziesięciu filmów mieszkańcy wybrali 8 (4 
dla dzieci oraz 4 dla starszej widowni).
wyniki głosowania:
Film dla dzieci:
Vaiana: Skarb oceanu - 35,8%
Dobry dinozaur - 12,2%
Król lew - 10,8%
Kraina lodu - 5,8%

Film fabularny:
Maria Skłodowska Curie - 18,3%
Był sobie pies - 9,8%
Sztuka Kochania - 8,7%
Piękna i bestia -8,4%

Filmy zostaną wyświetlone w kolejności 
wynikającej ze stopnia poparcia:

Cykl zainaugurowano 19 lipca pokazem 
filmów: Vaiana: Skarb oceanu (film dla dzieci) 
oraz Maria Skłodowska Curie (film fabularny). 

Kolejne seanse zostaną wyświetlone w na-
stępujących terminach:
2 SIerpNIA
godz. 19:30 - Dobry dinozaur (film dla dzieci)
ok. godz. 21:00 - Był sobie pies (film fabularny)
16 SIerpNIA
godz. 19:30 - Król lew (film dla dzieci)

ok. godz. 21:00 - Sztuka kochania (film fa-
bularny)
30 SIerpNIA
godz. 19:30 - Kraina lodu (film dla dzieci)
ok. godz. 21:00 - Piękna i bestia (film fabularny)

Natomiast już 3 sierpnia od go-
dziny 17.00 będzie można spróbo-
wać swoich sił przy tanecznych prze-
bojach muzycznych oraz skorzystać 
z nauki tańca, prowadzonej przez instruktora. 
Nieco wcześniej, od godz. 14.00 zapra-
szamy dzieci na darmowe dmuchańce 
i inne atrakcje. Na miejscu będzie można 
posilić się smakowitymi frykasami, które 
będą do nabycia na stoiskach w parku.  
Kolejne terminy wieczorków tanecznych 
planowane są na 17 i 31 sierpnia.

to nowa ciekawa propozycja spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców w okresie wakacji.

– 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
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pASAż orLA zyska nowy wygląd

od wielu lat pojawiały się opinie, 
że w Ząbkach nie ma przestrzeni 
publicznej, w której mieszkań-
cy mogliby chwilę wypocząć, 
gdzie mogliby usiąść przy kawie, 
przeczytać książkę lub gazetę 
czy spotkać się ze znajomymi. 
I zapewne potrzeby te w pełni 
szybko nie zostaną zaspokojone, 
bo bardziej priorytetowe i dla 
władz, i dla samych mieszkań-
ców są drogi, szkoły, przedszko-
la itp., to jednak pasaż orla jest 
inwestycją w dobrym kierunku. 
Jeśli chodzi o strefę rekreacyj-
ną to dużo też będzie się działo 
w tym roku w zakresie rewitali-
zacji terenów zielonych.

Pasaż na Orlej będzie ciekawą propozy-
cją dla mieszkańców, można powiedzieć 
małą wizytówką miasta. W pasażu po-
wstanie fontanna posadzkowa, pergole, 
ławeczki, ogródki kawiarniane.

W ramach tej samej inwestycji, i co jest 
głównym zadaniem, powstanie parking 
podziemny na 112 miejsc postojowych. 
Zakończenie prac planowane jest na ko-
niec sierpnia. Inwestycja powstaje dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu unijnemu na 
poziomie 80%. Parking będzie wyposażo-
ny w cztery stanowiska do ładowania sa-
mochodów elektrycznych w dwóch halach 
garażowych.

Co słyChać
www.zabki.pl
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inwestycje miejskie

AKtuALNe poStępowANIA 
prZetArgowe na drogi
budowA uL. KASZubSKIeJ I ANderSeNA

Zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegają-
cych na budowie drogi w ul. Kaszubskiej i w ul. Andersena na odc. od 
ul. Kopernika do ul. Maczka w Ząbkach.

 Inwestycja obejmuje m.in.: 
a) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku,
b) obsługę geodezyjną budowy, 
c) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas bu-

dowy,
d) budowę kanału kanalizacji deszczowej i przykanalików wraz ze 

studniami połączeniowymi i rewizyjnymi z pierścieniami odciąża-
jącymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami ściekowymi 
z włazem żeliwnym klasy D400, ryglowanym, na zawiasach i z ko-
szem stalowym ocynkowanym, wraz z kaperowaniem wybudowa-
nej sieci kanalizacji deszczowej, 

e) budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej w kolorze grafitowym, budowę miejsc po-
stojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze 
szarym,

f ) budowę jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej,
g)  usunięcie kolizji układu drogowego z siecią gazową,

reMoNt uL. trAuguttA I SłowACKIego

Zamówienie obejmuje remont ul. Słowackiego i ul. Traugutta 
w Ząbkach wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego 
i ul. Traugutta na odcinku od ronda w ul. Orlej do ul. 3-go Maja. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
a) obsługę geodezyjną budowy (dla całego zadania inwestycyjnego); 
b) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki; 
c) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku; 
d) budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego i Traugutta na 

odcinku od ronda w ul. Orlej do ul. 3 Maja w Ząbkach, długość cał-
kowita wynosi 926,5 m, w postaci kanałów deszczowych 

e) remont dróg ulicy Słowackiego i ulicy Traugutta, który obejmuje: 
wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych, wy-
konanie nowych konstrukcji: jezdni z nawierzchnią z mieszanek 
mineralno-asfaltowych, zjazdów, miejsc postojowych oraz chod-
ników z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej o grubości 8 
cm, montaż betonowych krawężników, oporników, obrzeży oraz 
ścieków z korytek ściekowych, regulacje pionową urządzeń pod-
ziemnych (studzienki kanalizacyjne i teletechniczne, zawory wodo-
ciągowe i gazowe);

f ) montaż oznakowania pionowego i poziomego; 
g) wykonanie trawników dywanowych z rozrzuceniem mieszanki tor-

fu i ziemi urodzajnej;
h) wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu;
i) końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów

budowA uL. HerbertA I NowoproJeKtowANeJ

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie drogi w ul. Herberta i w ul. Nowoprojekto-
wanej w Ząbkach, w tym m.in:

•	  roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku, 
•	 obsługę geodezyjną budowy, 
•	 opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas bu-

dowy, 
•	 budowę kanału kanalizacji deszczowej i przykanalików wraz 

ze studniami połączeniowymi i rewizyjnymi z pierścieniami 
odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami 
ściekowymi z włazem żeliwnym klasy D400, ryglowanym, na 
zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym, wraz z kamero-
waniem wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, 

•	 budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki bru-
kowej betonowej w kolorze grafitowym, budowę miejsc postojo-
wych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, 

•	 budowę jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej, 
•	 budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej, 
•	 przebudowę skrzyżowania dróg ulic Herberta, Powstańców, Róża-

na na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, 
•	 budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Nowoprojektowanej
•	 demontaż istniejącej kontenerowej stacji trafo oraz budowę nowej 

kontenerowej stacji trafo, 
•	 regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego wraz 

z wykonaniem pierścieni odciążających, 
•	 wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, 
•	 powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną, 
•	 dokonanie skutecznego zgłoszenie zakończenia robót do PINB dla 

ulicy Herberta oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie 
drogi w ulicy Nowoprojektowanej

budowA uL. gdyńSKIeJ I LIpoweJ
Zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polega-

jących na budowie drogi w ul. Lipowej o długości ok. 224m i w ul. 
Gdyńskiej o długości ok. 246m w Ząbkach.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
a) obsługę geodezyjną budowy (dla całego zadania inwestycyjnego), 
b) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki,
c) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku,
d) budowę ulicy Lipowej etap-2 o długości ok. 224 m o szerokości 

całkowitej ok. 20,5 m w tym: 
- jezdnia szer. 5,4 m(wraz z ściekiem), opaska betonowa, chodniki 
szer. 1.5÷3,0m, zjazdy na posesje, 
- miejsca postojowe, zieleń,

e) budowę kanalizacji deszczowej, 
f ) budowę ulicy Gdyńskiej o długości 246 m o szerokości całkowitej 

5,5÷13 m w tym jezdnia szerokości 5÷6 m, chodnik o szer ≥ 2,0 m, 
zjazdy na posesje, miejsca postojowe i zieleń, 

g) budowę oświetlenia ulicznego,
h) wykonanie trawników dywanowych z rozrzuceniem mieszanki tor-

fu i ziemi urodzajnej,
i)  wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, 
j) końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów, 
k) uzyskać decyzję zezwalającą na użytkowanie drogi w ulicy Lipowej 

oraz dokonać skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do PINB 
dla ulicy Gdyńskiej
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reMoNt uL. górNośLąSKIeJ  
I gAłCZyńSKIego

Przedmiot zamówienia obejmuje remont ul. Górnośląskiej o dłu-
gości ok. 950m i szerokości całkowitej ok 15m – na odcinku od ul. 
Leszyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz remont ul. Gałczyńskiego 
o długości ok 150m i szerokości całkowitej ok 6,5m – na odcinku od 
ul. Górnośląskiej do ul. Batorego w Ząbkach. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in: 
•	 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz zje-

go uzgodnieniem; 
•	 obsługę geodezyjną budowy (dla całego zadania inwestycyjnego);
•	  roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki; 
•	 roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku; 
•	 budowę kanalizacji deszczowej (betonowe studnie rewizyjne, 

studzienki deszczowe uliczne, 
kanał deszczowy z rur żelbetowych dla kanalizacji zewnętrznej, 
przykanaliki z rur betonowych dla 
kanalizacji zewnętrznej), wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni 
w pasie szer.3 m;  
montaż krawężników betonowych (wystających, wtopionych) na 
ławach betonowych; 

•	 montaż ścieków z koryt prefabrykowanych betonowych na ławie 
betonowej;	•	montaż	obrzeży	betonowych	trawnikowych;	

•	 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
•	 wykonanie warstwy wiążącej z mas mineralno-bitumicznych asfal-

towych gr.8 cm (jezdnia), warstwy
•	 ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.4 cm 

(jezdnia); 
•	 wykonanie warstw ścieralnych nawierzchni na podsypce cemen-

towo-piaskowej: z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym 
(miejsca postojowe), z kostki brukowej betonowej w kolorze grafit 
(zjazdy z posesji), z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwo-
nym (chodniki wzmocnione, chodniki); 

•	 regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego (stu-
dzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych, stu-
dzienki teletechniczne); 

•	 montaż oznakowania pionowego i poziomego; 
•	 wykonanie trawników dywanowych z rozrzuceniem mieszanki tor-

fu i ziemi urodzajnej (warstwa gr.5 cm);
•	 wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu; 
•	 końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów
Budowa kanalizacji deszczowej współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach projektu

w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę 
ulicy Narutowicza.

Chodzi tu o roboczo nazwaną drogę między ul. Szwoleżerów a ul. 
Powstańców, równoległą do drogi wojewódzkiej nr 631, która jest 
przygotowana do realizacji. Jednak nie wszyscy mieszkańcy, zwłasz-
cza właściciele pobliskich mieszkań są zadowoleni z tych planów, 
czemu dali wyraz na jednym ze spotkań.

Chcąc ocenić, jakie jest zdanie mieszkańców Ząbek w tej kwestii 
ratusz przygotował ankietę, w której mieszkańcy mogli się wypowie-
dzieć na temat planowanej inwestycji. Na pytanie: „Czy opowiadasz 
się za budową drogi między ulicami Szwoleżerów i Powstańców?” 
na „tak” odpowiedziało 66,5% głosujących, 32,1% było przeciwnych. 
Pozostali wybrali opcję „nie wiem”. W sumie na to pytanie udzielono 
2643 odpowiedzi.

Co Z uL. proJeKtowANą?
Czy opowiadasz się za 
budową drogi pomiędzy 
ulicami Szwoleżerów  
i powstańców?

ul. górnośląska



obCHody 100-LeCIA 
powStANIA poLICJI 
pAńStwoweJ 
w Powiecie 
wołomińskim
w ostatnią sobotę uczciliśmy 100-lecie powstania policji państwowej 
w powiecie wołomińskim. oficjalne uroczystości oraz rodzinny piknik 
odbyły się na terenie pałacu w Chrzęsnem.  okolicznościowymi meda-
lami za zasługi dla policji zostali wyróżnieni m.in. mieszkańcy Ząbek, 
poseł piotr uściński oraz burmistrz Małgorzata Zyśk. w uroczystości 
wziął udział również przewodniczący Komisji bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska i rolnictwa Sławomir pisarczyk.

Wśród przybyłych gości znaleźli się Jego 
Ekscelencja Biskup Marek Solarczyk, Woje-
woda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Komen-
dant Stołeczny Policji Nadinspektor Paweł 
Dobrodziej, radni Semiku Mazowieckiego, 
członkowie zarządu i radni Powiatu Woło-
mińskiego, wójtowie, burmistrzowie i radni 
gmin, przedstawiciele służb mundurowych 
i instytucji oraz licznie przybyli członkowie 

rodzin funkcjonariuszy Policji i mieszkańcy. 
W trakcie uroczystości wręczone zostały 

m.in. odznaczenia państwowe, medale za 
zasługi dla Policji oraz akty mianowania na 
wyższe stopnie policyjne. Listy gratulacyjne 
z okazji 100-lecia powstania Policji przesłali 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 
oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Elżbieta Witek.

CZyStSZe 
drogi

W dniu 3 lipca br. podpisano umowę na 
zakup zamiatarki elewatorowej, której dosta-
wa, zgodnie z zapisami umowy, nastąpi do 
9 sierpnia. Zakupiony sprzęt jest kolejnym, 
służącym do oczyszczania jezdni na terenie 
miasta. Będzie on obsługiwany przez pra-
cowników fizycznych Urzędu, co pozwoli na 
zintensyfikowanie prac związanych z oczysz-
czaniem ciągów jezdnych. Przedmiotowy 
sprzęt jest bardziej cichy i zwrotny od po-
siadanej obecnie zamiatarki. Pozwoli to na 
częstsze sprzątanie „na mokro” dróg, w tym 
o węższym przekroju. Pierwsze oczyszczanie 
dróg z wykorzystaniem nowego sprzętu pla-
nowane jest w drugiej połowie sierpnia.

Koszt nowego urządzenia to niespełna 
230 tys. zł.
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akcja  
odLottowA JAZdA

Start: 01.06.2019 r. Meta: 15.09.2019 r.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica 

Sp. z o.o. wystartował w konkursie Fundacji 
LOTTO im. Haliny Konopackiej- OdLottowa 
Jazda z projektem „Nieodkryta wartość fil-
mu”, który został zakwalifikowany do II etapu 
konkursu.

Na projekt będą składać się:
•	 wydarzenia związane z kulturą i sztuką: 

pokazy filmowe, spotkania z twórcami (ak-
torami, reżyserami),

•	 warsztaty o tym jak pracować z filmem,

•	 filmoterapeutyczne rozmowy o filmie.
Ilość głosów na dany projekt to ilość kilo-

metrów wyjeżdżonych na rowerze. 
Projekty, które uzyskają najwięcej punk-

tów-kilometrów, uzyskają dofinansowanie.
Instrukcja:
1.Pobierz aplikację OdLottowa Jazda
2. Zarejestruj się
3. Wybierz MAZOWIECKI SZPITAL WOEJ-

WÓDZKI DREWNICA z projektem „Nieodkry-
ta wartość filmu”.

4. Ruszaj do celu.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie 
zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawno-
ścią posiadających wykształcenie wyższe i/lub 
będących na ostatnim roku studiów, poprzez 
zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki 
kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, 
które:
•	 Są absolwentami szkoły wyższej lub są na 

ostatnim roku studiów wyższych;
•	 Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności (lub orzeczenie rów-
noważne);

•	 Na dzień przystąpienia do projektu pozo-
stają bez zatrudnienia.
Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

•	 Wsparcie doradcy zawodowego, dla każ-
dego z uczestników Projektu zostanie 
przeprowadzony test kompetencyjny oraz 

test metodą Clifton Strengths Finder As-
sesment;

•	 Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
•	 Atrakcyjne warsztaty, z następujących 

zagadnień: 
Autoprezentacja 
Organizacja czasu pracy 
Cele, reguły, konsekwencje 
Komunikacja interpersonalna i komunika-
cja w zespole 
Praca zespołowa, zadaniowanie i odpo-
wiedzialność

•	 Szkolenie z urządzeń i technologii wspo-
magających osoby z niepełnosprawno-
ściami w środowisku zawodowym - dla 
wybranych uczestników

•	 Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
•	 Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjne-

go dla najlepszych (20 uczestników w każ-

dym z okresów realizacji projektu)
•	 Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fun-
dacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
•	 profesjonalnej obsługi merytorycznej 

podczas organizowanych wsparć;
•	 wynajmu sal szkoleniowych podczas orga-

nizowanych warsztatów i szkoleń;
•	 ubezpieczenia od następstw nieszczęśli-

wych wypadków uczestników podczas or-
ganizowanych wsparć;

•	 materiałów szkoleniowych;
•	 wyżywienia podczas udziału w warszta-

tach i szkoleniach;
•	 zakwaterowania podczas udziału w szkole-

niach i warsztatach – dla osób, które z uzasad-
nionych przyczyn nie są w stanie dojechać 
z miejsca zamieszkania w dniu w którym 
odbywa się szkolenie lub warsztat (np. od-
ległość powyżej 100 km); koszty pokrywane 
będą do momentu wyczerpania budżetu 
środków przeznaczonych na ten cel;

•	 dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty 
pokrywane do wysokości kwoty przewi-
dzianej w budżecie i do momentu wyczer-
pania budżetu środków przeznaczonych 
na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Re-
gulaminem rozliczenia kosztów podróży – 
projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zar-
kowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem 
https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-
-projekcie

proJeKt grAduAtoN dla niePełnosPrawnych

Mazowiecki Szpital wojewódzki drewnica Sp. z o.o. za-
chęca wszystkich do jazdy na rowerze i zbierania punk-
tów na projekt szpitala „Nieodkryta wartość filmu”

Co słyChać
www.zabki.pl
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CO SŁYCHAĆ

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 nami

24-godzinne gruntowe 
ZAwody wędKArSKIe
w dniach 13-14 lipca Koło wędkarskie nr 61 Ząbki zorganizowało w miejscowości 
Kania polska nad rzeką bug maraton gruntowy o puchar firmy góral-bud.

O godzinie 6.00 rano w sobotę nad brzegiem rzeki zebrało się 68 
wędkarzy, by przez 24 godziny rywalizować ze sobą.

Pogoda sprzyjała zawodnikom, było ciepło, a słońce co jakiś czas 
przebijało się przez chmury.

Po odprawie i rozlosowaniu stanowisk, sędzia Bartosz Skorliński 
dał sygnał do rozpoczęcia zawodów. Łowiono głównie leszcze, krąpie 
i płocie. Niestety pomimo intensywnego łowienia również w nocy nie 
trafił się żaden sum.

W niedziele rano po zważeniu złowionych ryb i podliczeniu punk-
tów zostały ogłoszone przez sędziego wyniki.
1 miejsce – Andrzej Myszko i Krzysztof Gajewski z wynikiem 25,27 kg
2 miejsce - Tomasz Rykała i Krzysztof Zyśk z wynikiem 24,62 kg
3 miejsce - Rafał Wójcik i Grzegorz Młynarski z wynikiem 22,04 kg
4 miejsce - Artur Kowalski i Robert Młynarski z wynikiem 21,43 kg
5 miejsce - Franciszek Dąbrowski i Jan Dąbrowski z wynikiem 18,53 kg 
6 miejsce -Marcin Kaczanowski i Maciej Mierzejewski z wynikiem 16,81 kg
7 miejsce -Dariusz Bujnicki i Adam Jabłoński z wynikiem 15,76 kg
8 miejsce -Andrzej Redzik i Jarosław Płachta z wynikiem 14,13 kg
9 miejsce -Janusz Kozłowski i Krzysztof Trzciński w z wynikiem 14,06 kg

10 miejsce -Michał Kamiński i Janusz Sobolewski z wynikiem 13,04 kg
Łączna waga wszystkich złapanych ryb przez zawodników w trak-

cie zawodów to 375 kg. 
Wyróżnienie za największą rybę zawodów (leszcza o wadze 2,86 

kg) otrzymał zespół Arkadiusz i Marcin Drozdowski.
Puchary i nagrody zawodnikom wręczyli Prezes Firmy Góral-Bud Sta-

nisław Lisek sponsor zawodów raz Vice Prezes Koła Sławomir Pisarczyk.
W imieniu Zarządu Koła 61 Ząbki Sławomir Pisarczyk podzięko-

wał Stanisławowi Lisek za sponsorowanie tych pięknych pucharów 
i wspaniałych nagród, a zawodnikom za udział i uczciwą rywalizację. 

Wszyscy zawodnicy posilili się smacznymi posiłkami z grilla przy-
gotowanymi przez Zarząd Koła.

Co słyChać
www.zabki.pl
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orlĘta z ząBek repreZeNtowAły 
poLSKę w eStoNII
Jednostka Strzelecka 1533 z Ząbek istnieje już prawie cztery lata. dwa lata temu rozszerzyliśmy zakres swo-
jej działalności o drużynę orląt, czyli pracę z dziećmi. w tym roku Komendant główny Związku Strzeleckie-
go nagrodził Jednostkę z Ząbek, wysyłając nasze orlęta jako reprezentantów rzeczypospolitej polskiej na 
letni obóz na wyspie Saaremaa w estonii.

Od listopada 2015 roku przez szeregi na-
szej Jednostki Strzeleckiej przeszło kilkaset 
osób z Ząbek oraz okolicznych miejscowości. 
W tym czasie oprócz działalności edukacyj-
no-proobronnej dla młodzieży strzeleckiej, 
realizowaliśmy także zadania skierowane do 
mieszkańców Ząbek, i tak m.in. zabezpiecza-
liśmy Marsze Życia dla Rodziny, zorganizo-
waliśmy Piknik Militarny w Parku Miejskim, 
uczestniczyliśmy w Drogach Krzyżowych uli-
cami miasta, budowaliśmy ołtarze na proce-
sjach Bożego Ciała, zabezpieczaliśmy imprezy 
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miejskie, współorganizowaliśmy koncert ła-
gierników i zrealizowaliśmy pokaz ratownic-
twa drogowego w SP1. Reprezentując Ząbki 
wielokrotnie uczestniczyliśmy w uroczysto-
ściach patriotycznych m.in. w Wiźnie, Mławie, 
Rzeszowie, Nadmie, Radzyminie, Wołominie 
i Warszawie. W roku 2018 na terenie obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy 
odsłoniliśmy tablicę upamiętniającą naszego 
patrona – porucznika Ludwika Tulińskiego. 

W roku 2019 Biuro do Spraw Proobronnych 
Ministerstwa Obrony Narodowej podpisało 
umowę o współpracy z Estońską Ligą Obrony. 
W ramach tej współpracy Estończycy zaprosi-
li polskie dzieci z organizacji proobronnych, 
jako gości podczas letniego obozu o nazwie 
„Ühes paadis” (In one boat). Dyrektor Biura 
ds. Proobronnych Waldemar Zubek przekazał 
to zaproszenie Komendantowi Głównemu 
Związku Strzeleckiego STRZELEC Józefa Pił-
sudskiego inspektorowi ZS Markowi Matule, 
a ten spośród wszystkich jednostek wytypo-
wał nasze Orlęta – dzieci z Ząbek!

Estońska Liga Obrony (Kaitseliit) to ogólno-
krajowa organizacja obrony terytorialnej li-
cząca przeszło 25 tysięcy członków, podzielo-
na jest na sekcję męską (Młode Orły – Noored 
Kotkad) i żeńską (Córki Kraju - Kodutütred). 
Podczas obozów sekcje te łączą się i realizują 
wspólne zadania edukacyjne. Jednym z takich 
obozów był Summer Camp „In one boat” na 
wyspie Saaremaa na Morzu Bałtyckim. Obóz, 
w którym uczestniczyło pół tysiąca estońskich 
dzieci i młodzieży odbył się w dniach 9 – 12 
lipca 2019 roku w miejscowości Karujärve nad 
jeziorem o tej samej nazwie. Oprócz Estoń-
czyków uczestniczyło w nim gościnnie kilka-
naście osób z Litwy oraz dwadzieścia dwie 
osoby z Polski – Orlęta z Ząbek.

Biorąc pod uwagę międzynarodowy wy-
miar wyjazdu, zwróciliśmy się do Pani Bur-
mistrz Miasta Ząbki o patronat. Dzięki temu 
wszyscy uczestnicy otrzymali jednakowe 
koszulki w kolorze oliwkowym z naszytym 
Herbem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz cza-
peczki z daszkiem z flagą Polski. Od Biura ds. 
Proobronnych otrzymaliśmy także jednolite 

polary. Pobyt naszych dzieci finansowany był 
w całości przez stronę estońską, natomiast 
przejazd sfinansowany został przez Minister-
stwo Obrony Narodowej RP (zrealizowany 
przez 10 Warszawski Pułk Samochodowy). 

Nad jezioro Karujärve ze względów logi-
stycznych przyjechaliśmy dzień wcześniej, 
dlatego pierwszą noc spędziliśmy praktycz-
nie sami, co pozwoliło nam się zaaklimaty-
zować przed rozpoczęciem właściwego obo-
zu – dotyczyło to głównie zjawiska białych 
nocy (o północy było tak widno, że do toalet 
chodziliśmy bez latarek). Pierwszego dnia 
w oczekiwaniu na pozostałych uczestników 
wyjechaliśmy do stolicy wyspy Saaremma, do 
miasta Kuressaare, gdzie zwiedziliśmy twier-
dzę z XIII wieku, tzw. zamek biskupi. Obóz roz-
poczęła wspólna uroczystość, podczas której 
wystawiliśmy pododdział ze sztandarem na-
szej Jednostki. Celem głównym obozu była 
rywalizacja sportowa pomiędzy estońskimi 
jednostkami. My również w nich uczestni-
czyliśmy, jednak punkty, które zbieraliśmy, 
były można powiedzieć wirtualne – sprawiały 
nam satysfakcję, jednak nie liczyły się w ogól-
nej klasyfikacji drużyn estońskich, rozlicza-
nych w ramach całego roku pracy. Podczas 
rywalizacji kilkukrotnie wykazaliśmy nasze 
umiejętności, i tak m.in.: podczas biegu na 
orientację z mapą, na 77 startujących drużyn, 
mając w składzie najmłodszych uczestników 
obozu w wieku 10 lat, zajęliśmy 12 miejsce 
(w drużynach estońskich najmłodsze dzie-
ci miały 12 lat) – najbardziej do zajęcia tego 
wysokiego miejsca przysłużył się Maksymi-
lian Kacprzak; podczas turnieju siatkówki 
plażowej, rozegrawszy trzy mecze wszystkie 
wygraliśmy (w pierwszym pokonaliśmy Li-
twę 2:1, w drugim Estonię 2:0, a w trzecim 
również Estonię, ale w nim po deszczu asów 
serwisowych Martyny Gumiennej sędzia 
przestał liczyć punkty). Jedną z gier, którą bę-
dziemy chcieli przenieść do nas jest frisbee na 
boisku do piłki nożnej. Estończycy chcąc jak 
najlepiej nas ugościć, zorganizowali nam wy-
cieczkę autokarową po wyspie. Dzięki temu 
zobaczyliśmy m.in. 12-metrowe Klify w Pan-
ga, kilkusetletnie wiatraki, gigantyczny lej po 
meteorycie sprzed 3000 lat i kościół z 1407 

zachowany praktycznie w niezmienionym od 
XV wieku stanie. 

Podczas pobytu odwiedził nas dyrektor 
Biura ds. Proobronnych Waldemar Zubek. 
Dokonał oceny naszego pobytu, wyciągnął 
wnioski z rozpoczętej współpracy i nagrodził 
wspomnianego wcześniej Maksymiliana. 

Podczas obozu uczestniczyliśmy także 
w dyskotece, wspólnym ognisku (wysokim na 
kilka metrów) i prezentacjach jednostek, gdzie 
przedstawiliśmy zakres naszej działalności, opo-
wiedzieliśmy o naszym patronie, pochwaliliśmy 
się sztandarem i zaśpiewaliśmy piosenkę „Nie 
ma fal” Dawida Podsiadło – gdyż tematem wio-
dącym obozu była tematyka morska.

Największe wrażenie na nas Polakach zro-
biły trzy sprawy: 1) Estończycy są bardzo 
punktualni – na miejscu zbiórek wszyscy są 
5-10 minut przed czasem 2) Estończycy do-
słownie nie znają pojęcia kradzież – w wielu 
miejscach leżały pozostawione do ładowania 
telefony i żaden nie zginął 3) Estończycy są 
bardzo mało wymagający – wystarczą im mi-
nimalne wręcz spartańskie warunki noclego-
we i żywieniowe.

Na zakończenie obozu podczas uroczystości 
pożegnalnej przekazaliśmy pisemne podzię-
kowania dla organizatorów za zaproszenie nas 
do Estonii, a wychodząc jako pierwsi z terenu 
zbiórki (spieszyliśmy się na prom) otrzymali-
śmy od Estończyków gromkie brawa.

Podsumowując wyjazd, a szczególnie 
biorąc pod uwagę trudne warunki bytowe 
i pogodowe (większość czasu padał deszcz), 
największą satysfakcję przyniosły mi słowa 
dzieci po powrocie do kraju „chciałbym zo-
stać dłużej” i „za rok chcemy jechać znowu”, 
co świadczy o dobrej atmosferze, jaka pano-
wała podczas wyjazdu. 

Mam nadzieję, że godnie reprezentowali-
śmy nasz kraj i że nie zawiedliśmy zaufania 
Komendanta Głównego ZS i Dyrektora Biura 
ds. Proobronnych.

Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz oso-
bom, które przyczyniły się do tego wyjazdu.

Mirosław Sobiecki
Dowódca JS1533 z Ząbek
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KoNfereNCJA 
NAuKowA w sP2
30 maja w Szkole podstawowej Nr 2 im. Jana Kocha-
nowskiego w Ząbkach odbyła się konferencja pt. 
”wpływ współczesnych zagrożeń na rozwój dziecka 
i nastolatka- eksperci dla rodziców i nauczycieli”. or-
ganizatorem konferencji była dyrektor Irena Małysz-
czuk oraz zespół psychologów i pedagogów.

Wśród zaproszonych prelegentów był prof. dr hab. Mariusz Ję-
drzejko, który w swoim widowiskowym wystąpieniu poruszył temat 
wychowania dzieci we współczesnym świecie. Podkreślał, jak waż-
ne jest stawianie jasnych granic oraz konsekwentne przestrzeganie 
ustalonych norm. Profesor przestrzegał przed nadużywaniem tech-
nologii cyfrowej przez dzieci. Kolejna prelegentka- mgr Małgorzata 
Więczkowska, poparła opinie przedmówcy i nakreśliła problem uza-
leżnienia od Internetu przez dzieci i młodzież. Przedstawiła tragiczne 
skutki, jakie dotykają dzieci nadużywające mediów elektronicznych. 

Po krótkiej przerwie kawowej wystąpił dr n. med. Artur Wiśniew-
ski, psychiatra dziecięcy, który opowiedział o najczęściej występują-

cych zaburzeniach psychicznych u dzieci. Podkreślił, jak ważna jest 
wczesna interwencja psychiatry lub psychologa w sytuacji trudnych 
zachowań dziecka. Jako ostatnia wystąpiła założycielka fundacji „Zo-
bacz…jestem” mgr Danuta Wieczorkiewicz, która nakreśliła problem 
depresji dziecięcej oraz samookaleczeń. 

Konferencję zamknął panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: 
prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko oraz mgr Danuta Wieczorkiewicz.

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców w przyszłym roku 
szkolnym planowana jest kolejna konferencja.

Magdalena Domitrz
Ewelina Dylak



KoLeJNe uCZeStNICZKI proJeKtu 
zadowolone z Praktyk za granicą
Jesteśmy uczennicami klasy IV w Zespole Szkół im. 
piotra wysockiego w warszawie na kierunku technik 
hotelarz. Jako uczennice tej szkoły miałyśmy oka-
zję wziąć udział w projekcie „praktyki w Hiszpanii- 
pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej” 
finansowanym przez unię europejską. Jedna z nas 
jest absolwentką Szkoły podstawowej nr 1 im. gen. 
franciszka Kleeberga i gimnazjum nr 1 im. Jana 
pawła II, jak również mieszkanką Ząbek, natomiast 
druga, jest mieszkanką warszawy. Chciałybyśmy 
w paru zdaniach opowiedzieć o naszych praktykach.

Przed wyjazdem musieliśmy uczestniczyć 
w lekcjach języka angielskiego i hiszpańskie-
go, które były bardzo przydatne, ponieważ 
mogłyśmy utrwalić to, co już wiemy oraz 
dowiedzieć się nowych rzeczy. 26 maja po 
przylocie do Walencji nasza ośmioosobowa 
grupa zapoznała się z rodzinami, u których 
mieliśmy mieszkać. Nasza rodzina była bar-
dzo otwarta i przyjazna. Porozumiewałyśmy 
się z nią tylko w języku hiszpańskim. Dzięki 
mieszkaniu u rodziny poznałyśmy panujące 
tam zwyczaje i kulturę. Jednak to nie miesz-
kanie jest w tym momencie najważniejsze 
lecz praktyki.

Pracowałyśmy w restauracji „Filigrana” 
w hotelu One Shot Palacio Reina Victoria. 
Poznałyśmy tam wspaniałych ludzi, z który-
mi od razu można było złapać dobry kontakt. 
Pomogli nam przystosować się do innych 
warunków wiedząc, że możemy czuć się nie-
pewnie w innym kraju. Naszymi zadaniami 
była: obsługa gości podczas śniadań oraz 
sprzątanie po nich, obsługa gości podczas 
obiadów i inne typowe dla kelnera prace jak: 
polerowanie sztućców czy szkła. Na pierw-
szy rzut oka może to wydawać się łatwe lecz 
biorąc pod uwagę fakt, że musiałyśmy posłu-
giwać się obcym dla nas językiem, takie nie 
było. Z czasem nabrałyśmy wprawy i z dnia 
na dzień było coraz lepiej. Poza pracą miały-
śmy czas na zwiedzanie miasta razem z resz-
tą naszej grupy. Widzieliśmy m. in.: plażę La 
Malvarrosa, Muzeum historii Walencji, Oce-

anográfic. Chodziliśmy także przepięknym 
pasem zieleni, którym kiedyś płynęła rzeka. 
Był to doskonale spożytkowany czas nie tyl-
ko na zwiedzanie, ale też na integrację. Jako 
grupa uczestniczyliśmy również w kursie go-
towania paelli oraz tańca flamenco. 

Podsumowując, projekt ten przyniósł nam 
niesamowite doświadczenie, możliwość po-
znania innego kraju i jego kultury oraz na-
uczenia się wielu nowych rzeczy. Otworzył 
nam również drogę do kariery zawodowej. 
Takie doświadczenie z pewnością przyda się 
w przyszłej pracy w Polsce czy za granicą. 
Z przyjemnością polecamy udział w projekcie.

Judyta Woźniak 
Olga Podleś

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

Ząbki, ul. Ceglana 3

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

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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granty w szóstej edycji mPotĘgi 
Przyznane - Sp2 
ZąbKI wśród 
NAgrodZoNyCH

Z przyjemnością informujemy, że zgło-
szony przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Jana Kochanowskiego w Ząbkach, pro-
jekt „Matematyczne potyczki z  Rodziną 
w tle” otrzymał dofinansowanie. 

  Projekt „Matematyczne potyczki z Ro-
dziną w tle” przeznaczony jest dla uczniów 
przyszłych klas 5.  Uczniowie utworzą 
dowolne drużyny 3-5 osobowe. Projekt 
rozpoczynają warsztaty dla zaintereso-
wanych uczniów i rodziców, na którym 
omówione będą zasady udziału w pro-
jekcie, zaangażowanie rodzin oraz etapy 
pracy – WebQuest – Matematyka w moim 
domu /w mojej rodzinie/.

Od września do grudnia drużyny wy-
konują zadania turniejowe/co dwa ty-
godnie/ zdobywają punkty. Na stronie 
projektu będzie można zobaczyć zadania 
i ranking drużyn. Zadania dotyczą wyko-
rzystania matematyki: liczby na co dzień, 
ekonomia w matematyce, matematyka 
przez zabawę, korelacja matematyki z in-
nymi przedmiotami, matematyka wokół 
nas itp.

W grudniu dodatkowo będą ocenio-
ne prezentacje lub filmy  „Matematyka 
w moim domu”.

Do finału przechodzi 5- 6 drużyn z naj-
większą liczbą punktów.  Finał odbędzie 
się w grudniu. Drużyny będą miały do 
pokonania matematyczny tor przeszkód. 
Otrzymają mapy, karty pracy i tablety – 
będą szukać rozmieszczonych po całej 
szkole kodów QR. Odkodowują i rozwią-
zują zadania. Starają się zdobyć kolejne 
litery do hasła głównego.

Ponadto w październiku i listopadzie 
odbędą się warsztaty dla chętnych dzieci 
biorących udział w turnieju: Matematyka 
w Informatyce – programowanie robotów 
/październik/ oraz TIK w matematyce – gry 
i zabawy matematyczne /listopad/.

Projekt będą prowadziły: p. Agnieszka 
Borysiewicz - Rzewuska i p. Małgorzata 
Goździak.

Zapraszamy do udziału - zgłoszenia już 
po wakacjach.

mfundacja rozstrzygnęła szóstą edycję swojego flagowego programu grantowego – mpotęgi. w tym roku 
granty na kreatywne uczenie matematyki otrzymało 112 projektów z całej polski. łączna kwota, jaką w tym 
roku mfundacja przeznaczy na granty wyniesie prawie 665 tys. zł. 

więcej o mpotędze
warto wspomnieć, że do tej pory dzięki programowi mfundacji ponad 1 mln 

uczniów polskich szkół miało okazję poznać ciekawszą stronę matematyki. 
w trakcie wszystkich edycji przeznaczyliśmy na promocję tej nauki prawie 6 mln 
zł. większość tych grantów trafiła do szkół z mniejszych miejscowości, rozsianych 
w całym kraju. dzięki temu wiemy, że naprawdę przyczyniamy się do wyrównania 
szans uczniów z małych miejscowości. 

Najciekawsze 30 projektów będzie mogło otrzymać dodatkowy grant w wy-
sokości 5 tys. zł. głosować na najciekawszy projekt można było na stronie www.
mpotega.pl od 17 do 30 czerwca br.

pierwszą edycję ogłosiliśmy w 2014 r. w 2016 r. mbank otrzymał za nie-
go nagrodę Złotego bankiera w kategorii „bank wrażliwy społecznie”. 
mpotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych 
ludzi. Ma pokazać im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codzien-
nym życiu umiejętność. Chcemy także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjona-
tów matematyki, aby przezwyciężyli rutynę i schematy. Liczymy, że można ją 
pokazać w kreatywny, atrakcyjny sposób. A to będzie impulsem dla dzieci, które 
polubią świat matematyki i logiki.

NAJwAżNIeJSZe fAKty:
•	 programem grantowym obejmujemy dzieci uczące się co najmniej w klasach 

4 - 8 szkoły podstawowej.
•	 wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, organizacje po-

zarządowe, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej polski.
•	 propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do 

nauki matematyki
•	 przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł.

Co słyChać
www.zabki.pl
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projekt „organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, 
Zielonka” dofinansowany jest ze środków powiatu wołomińskiego w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 
realizacja projektu: 1 II – 31 XII 2019 r.

puNKt 
SpeCJALIStyCZNego  
porAdNICtwA dLA rodZIN
prowadzący punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 / telefon: 660 907 563 / e-mail: kontakt@propracownia.pl
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl

Zakres oferowanych usług:

burMIStrZ MIAStA ZąbKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

podinspektor lub inspektor  
(jedno stanowisko) 

w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie 
Budżetowo-Finansowym.      

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. 
stanowisko znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl  – „oferty pracy”.

•	psychoterapia	indywidualna
•	psychoterapia	par
•	pomoc	psychologiczna	w	tym	lekarza	psychiatry

•	konsultacje	wychowawcze	pedagoga
•	poradnictwo	socjalne

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego: 
poniedziałki w godz. 1200 – 1600 / środy w godz. 900 – 1300 / piątki w godz. 900 – 1300 

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:  
Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej konsultacji będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000.

Dla gospodarstw 
jednoosobowych 
niższe stawki 
opat za odbiór 
odpadów 
komunalnych  
od 01.10.2019 r.

Co słyChać
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki

- w rejonie cmentarza przy ulicy Piłsudskiego oraz skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Powstańców 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr VIII/80/2019 Rady Miasta Ząbki
z dnia 24 kwietnia 2019 r.  zmieniającej uchwałę Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ząbki: 
1. W rejonie cmentarza przy ulicy Piłsudskiego, ograniczonym:
a) od północy – północną granicą działki ewid. 21 z obrębu 03-23, przedłużeniem w kierunku zachodnim północnej

granicy działki ewid. nr 69/4 w obrębie 03-24, północną granicą pasa drogowego ulicy Rómmla (północna granica
działek ewid. nr 69/4 i 87/2 w obrębie 03-24), przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej granicy działki ewid.
nr  87/2  w obrębie  03-24,  północnymi  granicami  działek  ewid.  nr  43,  44/1,  44/2  i  44/3  w obrębie  03-25  oraz
przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej granicy działki ewid. nr 44/3 w obrębie 03-25, wschodnią  granicą
działki ewid. nr 48 z obrębu 03-25 oraz północną granicą działki ewid. nr 49 z obrębu 03-25,

b) od zachodu – przedłużeniem zachodniej granicy działki ewid. nr 32 do północnej granicy działki  ewid. nr 21 w
obrębie 03-23, zachodnią granicą działki ewid. nr 32 w obrębie 03-23, południową granicą działki ewid. nr 32 w
obrębie 03-23, zachodnią granicą działki ewid. nr 34/3 w obrębie 03-23 i dalej jej przedłużeniem do południowej
granicy działki ewid. nr 37/1 w obrębie 03-23, przedłużeniem zachodniej granicy działki ewid. nr 44/2 z obrębu 03-23
do południowej granicy działki ewid. nr 37/1 w obrębie 03-23, zachodnią granicą działki ewid. nr 44/2 z obrębu 03-
23, przedłużeniem zachodniej granicy działki ewid. nr 44/2 z obrębu 03-23 do północnej granicy działki ewid. nr 3/11
w obrębie 3-30,

c) od południa – południową granicą działki ewid. nr 2 z obrębu 03-30, poprzez pas drogowy ulicy Piłsudskiego do
południowej granicy działki ewid. nr 4/3 w obrębie 03-31 oraz południowymi granicami działek ewid. 4/3, 4/7, 4/8,
4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17 i 4/6 w obrębie 03-31,

d) od wschodu – wschodnimi granicami działek ewid. nr 49, 50, 59/1, 59/2, 59/3, 63, 67/1, 67/2, 67/3, południową
granicą działki ewid. 68 oraz wschodnimi granicami działek ewid. nr 1/2, 3 i 4/6.

2) W rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Powstańców, ograniczonym do działki ewid. nr 33/5 w obrębie 03-31. 

Zainteresowani  mogą składać wnioski  do przedmiotowej  zmiany studium. Wnioski  należy składać na
piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach
pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul.
Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 2 września 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko
i  imię  oraz  adres  wnioskodawcy (lub  nazwę -  w przypadku  wnioskodawców będących osobami  prawnymi),
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (wskazane jest dołączenie kserokopii mapy
zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).

Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  zawiadamiam  o  przystąpieniu  do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany studium Miasta
Ząbki.  Informuję o możliwości  zapoznania  się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie  Urzędu Miasta
Ząbki  przy  ul.  Wojska  Polskiego  10  w Ząbkach  w Referacie  Zagospodarowania  Przestrzennego  i  Ochrony
Środowiska w godzinach  pracy  urzędu  (pn.  1000-1800,  wt.-czw.  800-1600,  pt.  700-1500).  Informuję  o możliwości
składania uwag i wniosków, w terminie do dnia 2 września 2019 r., dotyczących opracowywanego dokumentu:

– pisemnie - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą 
pocztową na adres urzędu,

– ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

Co słyChać
www.zabki.pl

15




