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99. rocznicę Bitwy Warszawskiej 
1920 roku, zwaną „Cudem nad Wi-
słą” obchodzono w Ząbkach uro-
czyście w dniu 13 sierpnia.

Dokończenie str. 7

Ząbki ucZciły 99. roCZniCę 
BitWy WarsZaWskiej

Rozpoczęto uroczystą mszą święta w ko-
ściele Św. Trójcy, celebrowaną przez ks. An-
drzeja Ziarka. Msza odbyła się w oprawie 
muzycznej Chóru Miejsko-Parafialnego Can-
tores Misericordiae pod batutą Zbigniewa 
Szablewskiego oraz Orkiestry Dętej Miasta 
Ząbki pod batutą Barbary Hijewskiej, z udzia-
łem  pocztów sztandarowych ząbkowskich 
szkół, kombatantów oraz Kompanii Hono-
rowej I Warszawskiej Brygady Pancernej im. 
Tadeusza Kościuszki z Warszawy-Wesołej.

Wśród gości na uroczystości znaleźli się m. 
in.: szef gabinetu politycznego wicepremie-
ra Jacka Sasina Ryszard Madziar, poseł Piotr 
Uściński, wojewoda mazowiecki Zdzisław 
Sipiera, wicestarosta powiatu wołomińskie-
go Robert Szydlik, przedstawiciele rady po-
wiatu wołomińskiego: Sławomir Pisarczyk, 

Grzegorz Siwek oraz  Tomasz Kalata,  komen-
dant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew 
Forysiak, przedstawiciele miasta Ząbki: 
przewodniczący Rady Miasta Waldemar Sta-
chera, burmistrz Małgorzata Zyśk, zastępca 
burmistrza Kamil Kowaleczko, radni gminni, 

kombatanci, burmistrzowie i wójtowie oko-
licznych gmin, dyrektorzy szkół i pozostałych 
placówek, prezes Stowarzyszenia Szkół i Pla-
cówek Edukacyjnych Powiatu Wołomińskie-
go Paweł Poboży, przedstawiciele lokalnego 
biznesu oraz mieszkańcy miasta Ząbki.
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PROMOCYJNE CENY!!!
Hurtownia „REAL” Janusz Krajewski
05-091 Ząbki, ul. Jana Pawła II 32
tel. 22 781 43 29, kom. 602 46 08 45
e-mail: real@real-jk.pl

Nowo otwarta 
mieszalnia tynków 
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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

– internista
– specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
– badania profilaktyczne pracowni-

ków (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

Program „opieka WytChnienioWa”
Zapraszamy członków rodzin lub opieku-

nów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•	 dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, które wymagają: 
- konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji 
- konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji

•	 osobami ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności
 oFerujemy:

•	 specjalistyczne poradnictwo (psycholo-
giczne lub terapeutyczne)

•	 wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, re-
habilitacji, dietetyki, logopedii lub neuro-
logopedii

W celu uzyskania szczegółowych informa-
cji dotyczących Programu prosimy o kontakt: 
powiatowe Centrum pomocy rodzinie 
w Wołominie, ul. Legionów 78.
tel.: 22 776-44-95/96, wew. 104
e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl;
www.wolomin.naszepcpr.p 

Program realizowany ze środków Solidarno-
ściowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych i powiatu wołomińskiego

oGłosZenie o praCę
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach 

zatrudni 

DoZorCę 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Przewidywany zakres obowiązków:
- nadzór nad obiektem szkoły, jego mieniem 
i otoczeniem,
- dbanie o ład i porządek na terenie placówki,
- kontrola właściwego zabezpieczenia szkoły,
- wykonywanie drobnych napraw, konserwacji, 
prac remontowych.
Niezbędne wymagania:
- dyspozycyjność (praca zmianowa),
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista,
- niekaralność.
Osoby zainteresowane pracą na w/w stano-
wisku proszone są o składanie ofert z danymi 
jak poniżej do sekretariatu szkoły – Ząbki, ul. 
Piłsudskiego 35 w godz. 8.00 – 16.00 do dnia 20 
sierpnia br.
Zgodnie z art. 22 ¹§ 1 Kodeksu pracy od osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie żądamy podania 
danych osobowych obejmujących: imię (imiona) 
i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 
dotychczasowej pracy zawodowej. Administrato-
rem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Ząbkach. Więcej na ten temat na stronie 
szkoły w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Co słyChać
www.zabki.pl
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WieCZorek taneCZny Za nami, 
PierwsZy Z trZech
tego było nam trzeba. jak widać na zdjęciach, naj-
pierw nieśmiało a potem z przytupem i pełną parą... 
ruszyli w tany ząbkowianie. jako jedna z pierwszych 
na naszym parkowym „parkiecie” zatańczyła bur-
mistrz Ząbek małgorzata Zyśk. przy dźwiękach dan-
cingowej muzyki, serwowanej przez pana stasia i pa-
nią anię, tego wieczora, do samego końca, świetnie 
bawili się nasi mieszkańcy. Zanim rozpoczęły się tań-
ce, mieliśmy okazję podziwiać talent wokalny julki 
osiak, z sekcji mok, która zaśpiewała kilka piosenek 
z przygotowanego repertuaru.

Już w godzinach popołudniowych, były bezpłatne „dmuchańce” 
i kącik zabaw dla najmłodszych.

Kolejne wieczorki taneczne już 17 i 31 sierpnia.
Serdecznie zapraszamy!

Co słyChać
www.zabki.pl
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węZłem „Ząbki” wjedZiemy 
na obwodnicę warsZawy 
już W 2023 roku?
pod koniec lipca w siedzibie warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad odby-
ło się posiedzenie Zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (tzw. Zopi) poświęcone budowie pierwsze-
go fragmentu Wschodniej obwodnicy Warszawy (WoW) na odcinku pomiędzy węzłem „Drewnica” i węzłem 
„Ząbki”. ten 3,6 - kilometrowy fragment trasy ekspresowej połączy obwodnicę marek, czyli trasę s8 z prze-
budowaną drogą wojewódzką 631 (ul. żołnierską) oraz drogą wojewódzką nr 634.

Na spotkaniu projektanci z biura projektowego Mosty Katowice 
Sp. z o.o. prezentowali efekty swojej prawie rocznej pracy nad kon-
cepcją programową projektu budowlanego trasy. Koncepcja progra-
mowa będzie podstawą do ogłoszenia pod koniec bieżącego roku 
przetargu w formule Projektuj i Buduj, rozpoczęcie prac w terenie 
jest planowane w 2021 roku, a zakończenie na przełomie 2022 i 23 
roku. W pierwszej części spotkania oprócz pracowników różnych 
departamentów i oddziału warszawskiego, oraz centrali GDDKiA 
uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele zainteresowanych 
samorządów Ząbek, Zielonki, Marek oraz przedstawiciele powiatu 
wołomińskiego. Miasto Ząbki reprezentował Zastępca Burmistrza 
Kamil Kowaleczko oraz pracownik Referatu Dróg i Komunikacji Miej-
skiej Urzędu Miasta. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele 
Nadleśnictwa Drewnica, policji, straży pożarnej oraz wojska. Obecni 
mogli się wypowiedzieć i zgłosić uwagi w  zakresie zaprezentowa-
nych rozwiązań projektowych trasy S17.

Węzeł Drewnica skomunikuje nowy fragment trasy S17 z obwod-
nicą Marek (S8), na której podczas pozostawiono stosowną rezerwę 
do budowy tego węzła (wybudowano poszerzenia jezdni na przy-
szłe pasy wyłączania i włączania). Dzięki temu budowa łącznic węzła 
Drewnica będzie wiązała się z mniejszymi i krótkotrwałymi utrudnie-
niami w ruchu. Nowa trasa przebiegnie nad linią kolejową Warszawa 
Wileńska – Wołomin i przez pewien czas będzie kończyć się ślepo za 
węzłem „Ząbki” na terenie Zielonki w oczekiwaniu na budowę kolej-
nego etapu w kierunku Rembertowa, Wesołej i Zakrętu.

Węzeł „Ząbki” jest rozbudowanym węzłem drogowym, posiada 
dwie łącznice bezpośrednie prowadzące ruch od strony węzła „Drew-
nica” w kierunku ul. Żołnierskiej i od ul. Żołnierskiej w kierunku trasy 
S-8. Na drodze 634 pomiędzy drogą 631, a wiaduktem nad linią ko-
lejową Zielonka- Rembertów powstanie dodatkowe duże skrzyżowa-
nie drogowe z sygnalizacją świetlną, przez które będzie odbywał się 
ruch z trasy S17 w pozostałych relacjach. 

Ulica Bankowa w Zielonce będzie przebiegać wiaduktem nad trasą 
ekspresową, zmieni się również jej połączenie z drogą 631 – zostanie 
włączona jako czwarty wlot skrzyżowania drogi wojewódzkiej 631 
z ul. Szwoleżerów. 

Z punktu widzenia mieszkańców Ząbek najbardziej istotną kwestią 
był właśnie zakres i kształt przebudowy skrzyżowania drogi 631 z ul. 
Szwoleżerów i ul. Bankową. Przedstawiciele Ząbek zgłosili wiele uwag 
dotyczących funkcjonalności i zastrzeżeń, co do warunków bezpie-
czeństwa funkcjonowania tego skrzyżowania w formie zaprezento-
wanej przez projektantów. W szczególności dotyczyło to różnej liczby 
pasów na wlocie i wylocie skrzyżowania, bardzo krótkich odcinków 
włączania i przeplatania ruchu dla pojazdów zjeżdżających z trasy 
ekspresowej i włączających się na drogę 631. Przedstawiciele Ząbek 
zaproponowali modyfikacje rozwiązania węzła Ząbki poprawiające 
bezpieczeństwo i warunki ruchu. Nie mniej ważną kwestią była pro-
jektowana ochrona akustyczna terenu Ząbek, która po włączeniu trasy 
ekspresowej do drogi 631 nie będzie jednakowa. Projektowane ekra-
ny dźwiękochłonne są krótsze i niższe niż istniejące obecnie wzdłuż 
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drogi 631. Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki zaprotestował przeciwko 
takiemu rozwiązaniu, wnioskował o zastosowanie ochron akustycz-
nych wzdłuż drogi 631 o nie gorszych parametrach niż te, które istnieją 
obecnie. Ponadto zawnioskował o dodatkowe ekrany akustyczne od 
strony Ząbek, na projektowanych estakadach. Uwagi Ząbek dotyczyły 
również uzupełnienia powiązań projektowanej infrastruktury pieszej 
i rowerowej z tą projektowaną w ramach węzła Ząbki. 

Szacowany koszt budowy 3,6 km trasy ekspresowej (2 jezdnie po 
3-4 pasy wraz z pasem awaryjnym) oraz budowy dwóch węzłów dro-
gowych „Drewnica” i „Ząbki” to ponad 600 mln złotych. Powstanie 
tego krótkiego odcinka trasy jest bardzo istotne, bo połączy on trasę 
S-8 z ul Żołnierską i Trasą Siekierkowską, co z punktu widzenia Ząbek 
jest kluczowym połączeniem, bo przyczyni się do zmniejszenia ruchu 
w mieście. Do tej pory większość samochodów w tej relacji zjeżdżało 
z S8 na węźle Piłsudskiego i przeciskało się ulicami i tunelem w cen-
trum Ząbek w kierunku ul. Żołnierskiej lub Chełmżyńskiej. Powsta-
nie węzła „Ząbki” wpłynie na zachowania komunikacyjne mieszkań-
ców południowej części Ząbek, którzy to często korzystają z trasy 

S8. Zamiast wjeżdżać jak dotychczas przez centrum handlowe lub 
stać w kolejce do skrętu na węźle Piłsudskiego będą mogli szybciej 
wjechać na trasę przez skrzyżowanie ul. Szwoleżerów i drogę woje-
wódzką 631 oraz węzeł „Ząbki”. Podobnie wracając trasą S8, szybciej 
będzie pojechać ekspresowo przez węzły „Drewnica” oraz „Ząbki” niż 
jechać ul. Wolności przez Ząbki. Dlatego tak bardzo istotne jest po-
wstanie ulicy Projektowanej, która skomunikuje mieszkańców rejonu 
ul. Powstańców z trasą S17 oraz S8. 

Na kontynuację budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w kie-
runku węzła „Lubelska” z trasą S2 i autostradą A2 i trasą na Lublin S17 
poczekamy trochę dłużej, ponieważ dopiero niedawno została wy-
dana decyzja środowiskowa dla tego odcinka i kilka tygodni temu 
został wyłoniony projektant koncepcji programowej. Jej powstanie 
zamknie obwodnicę ekspresową stolicy i ułatwi dojazd z Ząbek do 
południowych i zachodnich dzielnic Warszawy.

(Ref. DKM UM Ząbki)

Więcej informacji o projekcie w tym film z wizualizacją jest dostęp-
ny na stronie projektu http://www.s17-wow.pl/

Waldemar stachera  
- przewodniczący rady miasta 
Dyżur: poniedziałek godz. 17.00 - 18.00, in-
formacja Biuro Rady Miasta
tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail:radny.stachera@zabki.pl

edyta kalata  
- Wiceprzewodnicząca rady miasta
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci poniedzia-
łek miesiąca; luty, marzec, kwiecień, maj 
- czwarty poniedziałek miesiąca, tj. dnia: 
21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 r.; 
29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.; 17.06.2019 r. 
godz. 18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej nr 
3, ul.Kościelna 2 w stołówce.
e-mail: radna.kalata@zabki.pl

Beata skwierczyńska-mizerska  
- przewodnicząca komisji rewizyjnej
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci ponie-
działek miesiąca; luty, marzec, kwiecień, 
maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. 
dnia: 21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 
r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.; 17.06.2019 
r. godz. 19.00 - 20.30 w Szkole Podstawowej 
nr 2 - budynek przy ul.Batorego 37, sala 27.
e-mail: radna.mizerska@zabki.pl

robert Świątkiewicz - przewodniczący 
komisji skarg Wniosków i petycji
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Mia-
sta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radny.swiatkiewicz@zabki.pl

olga oleksyn  
- przewodnicząca komisji Gospodarczej
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci ponie-
działek miesiąca; luty, marzec, kwiecień, 
maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. 
dnia: 21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 
r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.; 17.06.2019 
r. godz. 18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej 
nr 3, ul.Kościelna 2 w stołówce.
e-mail: radna.oleksyn@zabki.pl

marcin kubicki  
- przewodniczący komisji społecznej
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Mia-
sta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radny.kubicki@zabki.pl

artur Wałachowski - przewodniczący 
komisji Budżetu i inwestycji
Dyżur: każdego 20 dnia miesiąca godz. 20.00 
- 21.00 w Szkole Podstawowej nr 3 ul.Ko-
ścielna 2.
e-mail: radny.walachowski@zabki.pl

Zofia Dąbrowska 
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta 
Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl 

olga kisiel
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta 
Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail:radna.kisiel@zabki.pl 

jan kurowicki
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Mia-
sta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl 

anna miazga
Dyżur: pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 
18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej nr 1 
ul.Piłsudskiego 35.
e-mail: radna.miazga@zabki.pl 

adam niewiadomski
e-mail: radny.niewiadomski@zabki.pl 

sławomir nowak
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Mia-
sta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radny.nowak@zabki.pl 

piotr pieńkowski 
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Mia-
sta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radny.pienkowski@zabki.pl 

jarosław pisarczyk
e-mail: radny.pisarczyk@zabki.pl 

Grażyna sobierajska
e-mail: radna.sobierajska@zabki.pl 

tomasz szymczak
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Mia-
sta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radny.szymczak@zabki.pl 

marzena toton
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci ponie-
działek miesiąca; luty, marzec, kwiecień, 
maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. 
dnia: 21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 
r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.; 17.06.2019 
r. godz. 18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej 
nr 3, ul.Kościelna 2 w stołówce.
e-mail:radna.toton@zabki.pl 

łukasz uściński 
Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Mia-
sta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radny.luscinski@zabki.pl 

aleksandra Wojciechowska 
Dyżur: styczeń i czerwiec- trzeci ponie-
działek miesiąca; luty, marzec, kwiecień, 
maj - czwarty poniedziałek miesiąca, tj. 
dnia: 21.01.2019 r., 25.02.2019 r.; 25.03.2019 
r.; 29.04.2019 r.; 27.05.2019 r.; 17.06.2019 
r. godz. 18.00 - 20.00 w Szkole Podstawowej 
nr 3, ul.Kościelna 2 w stołówce.
e-mail: radna.wojciechowska@zabki.pl 

Wiktoria żurobska
Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta 
Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.
e-mail: radna.zurobska@zabki.pl

Dyżury raDnyCh miasta ZąBki
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Zmiana staWek opłat Za gosPodarowanie 
odPadami komunalnymi
od dnia 1 października 2019 r., zgodnie z uchwałą nr X/101/2019 rady miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 
r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienia się sposób ustalania stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wprowadzony zostaje podział na gospo-
darstwa domowe jednoosobowe oraz więk-
sze, różnicując stawki opłaty, której wyso-
kość w przypadku gospodarstw domowych:

- jednoosobowych - wyniesie 45 zł, gdy 
odpady są zbierane w sposób selektywny 
oraz 90 zł, gdy odpady nie są segregowane,

- wieloosobowych- wyniesie 70 zł, gdy od-
pady są zbierane w sposób selektywny oraz 
140 zł, gdy odpady nie są segregowane.

W związku z powyższym do 30 września 
2019 r. należy złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, zgodnie z wzorem ustalonym 
uchwałą Nr XI/108/2019 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 9 lipca 2019 r., w której ustalono rów-

nież, że dane zawarte w deklaracji będą we-
ryfikowane na podstawie ilości zużytej wody 
na danej nieruchomości.

Wysokość zobowiązania określonego 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi obowią-
zuje za kolejne miesiące do czasu korekty 
deklaracji lub zmiany stawki opłat. W przy-
padku zmiany danych będących podsta-
wą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieru-
chomości właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów do-
stępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta (www.zabki.pl), w zakładce Gospo-
darka Odpadami/Podatek śmieciowy lub 
bezpośrednio w Urzędzie, w Referacie Za-
gospodarowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska (pok. nr 15).

terminy płatnoŚCi
Przypominamy że opłatę wnosimy do 15 

dnia pierwszego miesiąca danego kwarta-
łu (tj. do 15 stycznia, do 15 kwietnia, do 15 
lipca, do 15 października) w kasie UM lub na 
indywidualny numer rachunku bankowego 
przypisanego do nieruchomości.
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Ząbki ucZciły 99. roCZniCę 
BitWy WarsZaWskiej

Po mszy nastąpił przemarsz zgromadzo-
nych na mszy mieszkańców i gości na miej-
scowy cmentarz pod pomnik Poległych 
w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r., gdzie 
odbył się apel poległych i złożenie wieńców 
przez delegacje. Tę część uroczystości popro-
wadził Mirosław Sobiecki – komendant ząb-
kowskich Strzelców.

Uroczystości na cmentarzu rozpoczęto 
od wspólnego odśpiewania hymnu wraz 
z Chórem Miejsko-Parafialnym „Cantores Mi-
sericordiae”. Następnie miały miejsce okolicz-
nościowe przemówienia. Jako pierwszy głos 
zabrał Ryszard Madziar, który odczytał list 
wicepremiera Jacka Sasina, skierowany do 
uczestników uroczystości.

W liście wicepremier napisał m.in.: „Od-
dajemy hołd polskim żołnierzom i tysiącom 
ochotników, którzy na przedpolach Warsza-
wy, także tutaj, bronili niepodległości Rze-
czypospolitej. Bitwa Warszawska uznawana 

za jedną z przełomowych batalii w historii 
świata to świadectwo siły polskiego ducha. 
Możemy śmiało powiedzieć, że dzięki boha-
terskiej postawie naszych rodaków Polska 
stanęła na drodze pochodu bolszewizmu na 
zachód, ocalając cywilizację europejską. Zde-
cydowało o tym wybitne dowództwo, wy-
szkolenie polskiej armii ale przede wszystkim 
determinacja obrońców naszej Ojczyzny”. 

Następnie głos zabrał poseł Piotr Uściń-
ski. - 99 lat temu ks. Ignacy Skorupka odpra-
wił tutaj nabożeństwo, modlił się ze swoimi 
ochotnikami, z którymi później wymaszero-
wał do Ossowa. Szedł z podniesionym krzy-
żem, żeby walczyć z czerwoną zarazą. Dziś 
również musimy walczyć z różnymi ideolo-
giami. Bardzo dobrze, że kształtujemy nowe 
pokolenia w duchu wartości patriotycznych, 
bo to daje nam gwarancję naszej tożsamo-
ści – powiedział poseł Uściński. Poseł zaape-
lował do mieszkańców, aby wzięli również 

udział w kolejnych uroczystościach, w Osso-
wie i w Radzyminie.

Kolejnym mówcą był wojewoda Zdzisław 
Sipiera. - To nie jest tak, że rodzimy się bo-
haterami, stajemy się nimi poprzez walkę 
z przeciwnościami losu. Co jakiś czas stajemy 
przed wyborem, albo bronimy godności, ho-
noru, Ojczyzny, albo uważamy, że nie warto. 
Prawie 100 lat temu, kiedy ginęli młodzi lu-
dzie 14- , 15- czy 16 – letni, to oni nie wątpili, 
oni po prostu wiedzieli, co zrobić. Przycho-
dzimy tutaj, żeby oddać cześć tym, którzy 
walczyli o to, żebyśmy mogli żyć w wolnej, 
suwerennej, niepodległej Polsce. Jak mówił 
Jan Paweł II wolność nie jest dana nam raz 
na zawsze. O wolność trzeba walczyć.  Przed 
nami wielkie wyzwanie - upamiętnienie bi-
twy na stulecie. Wiele narodów upamiętniało 
takie rocznice w sposób szczególny. Również 
i my musimy stanąć na wysokości zadania – 
powiedział wojewoda mazowiecki.

Na zakończenie głos zabrał wicestarosta 
Robert Szydlik. - Cieszy mnie, że są wśród nas 
osoby, które niejako służbowo są skierowane 
do obecności , ale że są również mieszkańcy 
nie tylko Ząbek, ale z dalszych stron powiatu. 
To niewątpliwie cieszy. Pokazuje, że te ob-
chody nam wszystkim są potrzebne. Potrze-
bujemy przypominać sobie o wydarzeniach, 
które doprowadziły do naszej wolności. To 
jedna z bitew, którą wygraliśmy. To jest po-
wód do dumy i radości. Od lat w powiecie 
wołomińskim organizowane są różne uro-
czystości   w Ossowie, Radzyminie, Ząbkach 
i w zasadzie niemal w każdej gminie naszego 
powiatu . Doświadczenie zbiorowe i pamięć 
są bardzo silne – zauważył wicestarosta.

W dalszej części miały miejsce apel pole-
głych, salwa honorowa oraz składanie wień-
ców przez zaproszone delegacje.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała 
burmistrz Małgorzata Zyśk, która podzięko-
wała wszystkim za przybycie.

- Jest to dla nas niezwykła data, bo rozpo-
czynająca obchody Bitwy Warszawskiej. To 
w naszym mieście zatrzymał się w marszu 
pod Ossów ze swoją dywizją ochotników ks. 
Kapelan Ignacy Skorupka. Cieszę się, że nasza 
młodzież, pomimo że są wakacje, jest dzisiaj 
z nami. Dziękuję z całego serca wychowaw-
com i nauczycielom, bo wiem, że w naszych 
szkołach wychowywani są uczniowie w du-
chu miłości do Ojczyzny. To znamienne, że 
większość naszych szkół ma na swoich 
sztandarach   takie wartości jak „Bóg, Honor 
i Ojczyzna”. Dziękuję mieszkańcom naszego 
miasta, że tak licznie przybywają na te uro-
czystości- powiedziała burmistrz Ząbek.
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noWa ZąBkoWska karta 
miesZkaŃCa juŻ wkrÓtce
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obchody 75. rocZnicy WyBuChu 
poWstania WarsZaWskieGo
kombatanci, harcerze, Ząbkowscy Legioniści ZL’1, druhowie z osp 
Ząbki, przedstawiciele władz powiatu i władz miasta oraz mieszkań-
cy Ząbek spotkali się 1 sierpnia w godzinę „W” przy pomniku Bohate-
rów obrońców Ząbek i Drewnicy w parku miejskim im. szuberta. swo-
ją obecnością, odśpiewaniem hymnu i złożeniem kwiatów uczcili 75. 
rocznicę wybuchu powstania Warszawskiego i oddali hołd uczestnikom 
poległym i walczącym w 1944 roku.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Stefan 
Załęski, por. w st. spocz. Edward Piórkowski 
i por. w st. spocz. Kazimierz Baj. Władze mia-
sta reprezentowali Kamil Kowaleczko, wice-
burmistrz Ząbek oraz Patrycja Żołnierzak, 
sekretarz miasta.

Hołd bohaterskim powstańcom oddali 
przedstawiciele ząbkowskiej Straży Miejskiej 
wraz z komendantem Zbigniewem Forysia-
kiem, Ząbkowscy Legioniści ZL’11 i Marcin Bo-
żedaj z Komisariatu Policji w Ząbkach. Klub PO 
Ząbki reprezentowali Edyta Kalata, wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Ząbki, Tomasz Kala-
ta, radny Powiatu Wołomińskiego oraz Anna 
Miazga, radna Miasta Ząbki. W uroczystości 

udział wzięli także Sławomir Pisarczyk i Grze-
gorz Siwek – reprezentanci Powiatu Wołomiń-
skiego, Robert Świątkiewicz i Łukasz Uściński 
– radni Miasta Ząbki i przedstawiciele klubu 
PiS Ząbki oraz liczne grono mieszkańców, dla 
których pamięć o 63 dniach heroicznej walki 
nadal pozostaje żywa.

Obchody 75 rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego rozpoczęły się na kilka 
minut przed godziną 17:00 wprowadze-
niem pocztów sztandarowych. Punktualnie 
o godzinie „W” w mieście rozległy się dźwię-
ki syren, w niebo poszybowały biało czer-
wone race, a zgromadzeni odśpiewali Ma-
zurka Dąbrowskiego. Kolejnym punktem 



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
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uroczystości prowadzonej przez Dominika 
Manowskiego było złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy pod pomnikiem Bohaterów 
Obrońców Ząbek i Drewnicy.

Przemówienia okolicznościowe wygłosi-
li: Stefan Załęski, przedstawiciel środowisk 
kombatanckich i Kamil Kowaleczko, zastępca 
burmistrz Miasta Ząbki. Na zakończenie od-
śpiewano wojenny hymn harcerskiego Ba-
talionu „Parasol” – „Pałacyk Michla”. Zgodnie 
z tradycją obchody zakończyły się w wspól-
nym pamiątkowym zdjęciem.

Organizatorami uroczystości upamięt-
niającej tę największą akcję zbrojną podzie-
mia w okupowanej Europie są: Małgorzata 
Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki, Ząbkowscy 
Legioniści ZL’11 oraz Duma Warszawskiego 
Przedmieścia.

Powstanie Warszawskie było jednym z naj-
ważniejszych i zarazem najbardziej drama-
tycznych wydarzeń w historii Polski. 1 sierp-
nia 1944 roku do walki z okupantem stanęło 
około 50 tys. powstańców, wielu z nich było 
jeszcze dziećmi. Powstanie, które pierwotnie 

miało zakończyć się po kilku dniach trwało 
63 dni. Bilans strat przerażał - zginęło około 
18 tys. powstańców i około 180 tys. cywili.

Mam ogromną nadzieję, że nigdy już na pol-
ską ziemię, nie powrócą dni kiedy będziemy 
musieli bronić zbrojnie naszej Ojczyzny. Mam 
nadzieję, że słowa polityków i osób z pierw-
szych stron gazet nie będą dzielić, a łączyć. 
Mam nadzieję, że pamięć o Obrońcach Polski 
na zawsze pozostanie żywa w naszych sercach.

Cześć i chwała Bohaterom !
Aleksandra Olczyk



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:

oGłosZenie
Burmistrz miasta Ząbki 

informuje, 
iż dnia 29 lipca 2019r. 

zostało wywieszone do 
publicznej wiadomości, 

na okres 21 dni, 
w siedzibie urzędu mia-
sta Ząbki przy ul. Wojska 

polskiego 10, 
zarządzenie w sprawie 
podania do publicznej 

wiadomości wykazu 
nieruchomości przezna-
czonych do wydzierża-
wienia i najmu – Zarzą-
dzenie nr 0050.96.2019 
Burmistrza miasta Ząbki 

z dnia 29 lipca 2019 r. 
Pełna treść Zarządzenia 
jest także dostępna na 
stronie internetowej:  

bip.zabki.pl  
(w zakładce Zarządzenia).

•	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.

Co słyChaĆ
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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

BurmistrZ  
miasta ZąBki

ogłasza nabór 
kandydatów 

na stanowisko

audytor 
Wewnętrzny 

w wymiarze ¼ etatu 

Wymagania niezbędne 
i dodatkowe na ww. sta-
nowisko znajdują się na 
tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Mia-
sta Ząbki www.bip.zabki.

pl – „oferty pracy”. 

oGłosZenie

komendant straży miejskiej w Ząbkach
prowadzi nabór kandydatów na stanowisko 

apLikant 
(w charakterze strażnik miejski), 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

ilość wolnych stanowisk – 2. 

Pełna treść oferty pracy na stronie internetowej:  
http://www.strazmiejska-zabki.pl/onk.html.  

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 30.08.2019 r. do godz. 15:00

Co słyChać
www.zabki.pl
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ogłosZenia



wydarZenia

Ząbki ucZciły 99. roCZniCę 
BitWy WarsZaWskiej

Co słyChać
www.zabki.pl
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