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Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Dokończenie str. 8

Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a

siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgro-
madzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz rad-
ni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.

Uroczystość rozpoczęto odczytaniem fragmentu Ewange−
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie

SP2, którzy wystawili kila scenek ro−
dzajowych przeplatanych występami
muzycznymi. Program artystyczny
przygotowała klasa III A pod kierun−
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.

Na zakończenie, z koncertem kolęd
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.
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Gabinet homeopatyczny
pediatra

Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a

zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl

i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

Sieæ Kwiaciarni „Magnolia”
zaprasza do swoich punktów w Ząbkach:
− ul. Wojska Polskiego 22
− ul. 11−go Listopada 15
Właścicielką jest osoba z 18−letnim stażem w branży
florystycznej
Oferujemy:
− bukiety okolicznościowe
− wiązanki ślubne
− dekorację kościołów i sal weselnych
− kompozycje z kwiatów sztucznych
− oryginalne wiązanki i wieńce
Priorytetem Kwiaciarni jest miła obsługa, świeże kwiaty
i dobre ceny
Tel. 784 – 966 − 399

Dzień Seniora
5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu

Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−
przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.

Członkowie Klubu Relaks tradycyjnie spotkali się w budynku parafii Św. Trój−
cy. Najważniejszym punktem spotkania było wyróżnienie jubilatów, którzy ukoń−
czyli 80 i 90 lat. Na ich cześć odbył się specjalny koncert  chóru „Złota Jesień”.
Członkowie Klubu Retro zebrali się zaś, jak zawsze, w dolnym kościele parafii
pw. Miłosierdzia Bożego. Tam również wręczono kwiaty i upominki dla dostoj−
nych jubilatów. Gościem specjalnym był zespół folklorystyczny z Myszyńca.

Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:
Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:

Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza czterolatki
na przedpołudniowe zajęcia edukacji
artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30

dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
się tańców, wierszyków i piosenek.

Koszt − 100 zł miesięcznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mogą wziąć udział w nauce języka

angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

− Maria Cielesz (90 lat)
− Krystyna Grodzka
− Kazimiera Kasiak
− Eugenia Kacperska
− Czesław Myszka
− Stanisław Racław

Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:
− Mieczysława Budzicz (80 lat)
− Halina Lenard (90 lat)
− Leokadia Szostak (80 lat)
− Krystian Ścięgorz (80 lat)
− Antoni Sawicki (90 lat)

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobo−

wości prowadzi bezpłatną psychoterapię, pomoc
psychologiczną i konsultacje w poniedziałki w
godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”.
Pierwsze spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicz−
nego: 660 907 563.

Kupuj i pij
sok Noni

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki 
radni przyjęli komplet uchwał zmieniających 
system gospodarki odpadami. Wprowadzone 
zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach.

Od kilku miesięcy ząbkowscy radni 
wraz z pracownikami urzędu pracowali nad 
dostosowaniem systemu gospodarki od-
padami w Ząbkach do nowych wymogów 
nałożonych na gminy nowelizacją ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Dokończenie str. 12

Nowy system ma zlikwidować „dzikie wysypiska”
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ZAPOWIEDZI

LATO W MIEŚCIE’2012
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21,  tel. (22) 762 00 62, fax. (22) 762 00 63

06.08. - 24.08.2012 r.
06.08. Poniedziałek 07.08. Wtorek 08.08. Środa 09.08. Czwartek 10.08. Piątek

Wycieczka ro- 
werowa. Gry i zabawy 
na boisku. Projekcja 

filmu.

Wyjazd na krytą 
pływalnie, halę i 
kręgielnię OSiR 

Włochy.

Zwiedzanie Stadio-
nu i muzeum Legii 

Warszawa i spacer po 
Łazienkach Królew-

skich

Wyjazd na krytą 
pływalnie, halę i 

kręgielnię OSiR Włochy 
lub do Parku Wodnego 

Moczydło.

Wyjazd na Salę Zabaw 
Kolorado w Warszawie

13.08.  Poniedziałek 14.08. Wtorek 15.08. Środa 16.08. Czwartek 17.08. Piątek

Wycieczka ro- 
werowa. Pokaz i nauka 

Filipińskich Sztuk 
Walki Projekcja filmu.

Wyjazd na krytą 
pływalnie, halę 
kręgielnię OSiR 

Włochy.

Dzień Wolny  Święto 
Wniebowzięcia N.M.P.

Wyjazd na krytą 
pływalnie, halę i 

kręgielnię OSiR Włochy 
lub do Parku Wodnego 

Moczydło 

Wyjazd do Miasteczka 
Rekreacji Pepeland w 
Dziekanowie Nowym

20.08.  Poniedziałek 21.08. Wtorek 22.08. Środa 23.08. Czwartek 24.08. Piątek

Wycieczka ro- 
werowa. Turniej tenisa 

stołowego. Projekcja 
filmu.

  Wyjazd na krytą 
pływalnie,  alę i 
kręgielnię OSiR 

Włochy.

Wyjazd do Ogrodu  
otanicznego i Parku 
Kultury w Powsinie

Wyjazd na krytą 
pływalnie, halę i 

kręgielnię OSiR Włochy 
lub do Parku Wodnego 

Moczydło.

Gry i Zabawy ze 
sklepem Decathlon.

Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 16.00 (rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 8.00 – 8.30)
Zapisy dzieci mailem biuro@mosir-zabki.pl  Dla każdego dziecka przewidziany jest posiłek.  
Koszt pobytu jednego dziecka wynosi 10,00 PLN za 1 dzień*. 

*Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość zwolnienia z opłat po uprzednim złożeniu pisemnej prośby do M.O.S.iR. 

Wakacje w Miejskiej Bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-9 lat do wspólnych waka-
cyjnych zabaw. Zajęcia plastyczne w ramach „Wakacje w Bibliotece” odbywać się będą w środy w godzinach 13:00 - 14:30 
oraz w piątki w godzinach 11:00 - 12:30. Z powodu ograniczonej liczby miejsc (12) prowadzone będą zapisy na zajęcia.  
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.  Start 4 lipca !! 

Informacje i zapisy: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Orla 6 lok 75 w godzinach otwarcia placówki: 
Poniedziałek - Środa godz. 10:00-16:00, Czwartek-Piątek godz. 13:00-18:00 oraz pod numerem Tel. (22) 781-62-53  
Wyjątkowo w okresie  od  01.07 do 31.08  godziny pracy  biblioteki zostały zmienione: 
Poniedziałek 10-16, Wtorek  10-16, Środa  10-16,  Czwartek 13-18, Piątek 13-18, Sobota nieczynne

01.08 (środa) 13:00-14:30 03.08 (piątek) 11:00-12:30 22.08 (środa) 13:00-14:30 24.08  (piątek) 11:00-12:30

Mały Van Gogh-  
Zaczarowany świat kropek- 
warsztaty plastyczne, nakra-

pianka, praca z farbami

Kamienni przebierańcy- 
warsztaty plastyczno - tech-
niczne, praca z kamieniami

 Wakacyjny kolaż- własna 
inwencja twórcza

Mały Van Gogh- Witraże 
na szkle

W zdrowym ciele zdrowy 
duch- gry i zabawy ruchowe

Krzyżówki, rebusy, 
układanki

W zdrowym ciele zdrowy 
duch-gry planszowe i zabawy 

ruchowe

Zagadkowy zawrót głowy 
oraz gry i zabawy ruchowe

29.08  (środa) 13:00-14:30 31.08 (piątek) 11:00-12:30

Co w trawie piszczy?- warsztaty techniczne, praca z kolorowej masy solnej Wakacyjna podróż do świata bajki

W zdrowym ciele zdrowy duch- gry planszowe i zabawy ruchowe krzyżówki, rebusy, układanki

CO SŁYCHAĆ?  wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak 
e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

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-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

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-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe
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materiału, guziki, nitki, itp.)
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

Badania diagnostyczne USG, echo serca (pełen zakres). Badanie stawów 
biodrowych (dorośli i dzieci). Ząbki, ul. Orla 6 lok. 77 (wejście od ul. 
Poniatowskiego). Przyjęcia pon. – pt. 8.00 – 20.00. tel. (22) 744 – 86 - 38 

Dla dorosłych:
- neurolog 
- ortopeda
- reumatolog
- nefrolog
- ginekolog
- urolog
- psycholog

Dla dorosłych i dzieci:
- okulista
- kardiolog
- endokrynolog
- dermatolog
- laryngolog
Dla dzieci:
- chirurg
- kardiochirurg

SAMORZĄD
Petycja w sprawie autobusu 199

21 czerwca, około godziny 14.00 przedstawiciele Towa-
rzystwa Przyjaciół Ząbek, złożyli w siedzibie Zarządu Tran-
sportu Miejskiego w Warszawie petycję, przygotowaną wspól-
nie ze stowarzyszeniem „Lepszy Rembertów” w sprawie zmiany 
trasy i  zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów 
linii 199. W związku, ze spotkaniem, na którym był obecny 
dyrektor ZTM, nie udało się złożyć petycji do rąk własnych. 
Udało się zebrać prawie 1800 podpisów. Chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszystkimi, którzy poparli inicjatywę: 
przede wszystkim mieszkańcom - za złożone podpisy, a także 
za zaangażowanie w pomoc przy ich zbieraniu wśród rodziny 
i znajomych. Podziękowania kierujemy także do księży pro-
boszczów ząbkowskich parafii oraz zaangażowanych w akcje 
członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Zarząd TPZ

CHIRURG WIZYTY DOMOWE 
TEL. 668 – 029 – 952

Uwaga! Rodzice zainteresowani przyjęciem  dziecka ( rocznik 2007)
do Publicznego Przedszkola Nr1 ZIELONY DINEK ul. Wyspiańskiego22 w Ząbkach

 na rok szkol. 2012/13 od 1.09.2012r.
informujemy, że zwolniły się dwa miejsca w grupie dzieci 5-letnich.

Kontakt po 20 sierpnia:
tel.22-781-61-96 513-184-575 email pp1@zabki.pl
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INWESTYCJE MIEJSKIE

Basen coraz okazalszy
Ząbkowskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne rośnie 

jak na drożdżach. Już niemal gotowy do użytku jest obiekt 
trybuny głównej (trwają ostatnie prace kosmetyczne). 
To pierwszy z filarów CS-R. Trybunę stanowi bowiem 3 - 
kondygnacyjny budynek, ciągnący się wzdłuż całego boiska 
głównego. Obiekt zapewni mnóstwo przestrzeni dla sekcji 
MOSiR-u i MOK-u, które będą mogły być prowadzone z 
prawdziwym rozmachem, niemal bez ograniczeń. 

Drugi z filarów to powstająca kryta pływalnia, która oprócz 
podstawowej swej funkcji będzie stanowiła swego rodzaju 
strefę odnowy biologicznej. Nie zabraknie tu także innych 
atrakcji sportowo – rekreacyjnych, jak choćby kręgielni, czy 
boisk do gry w squasha.

Prace budowlane zostały rozpoczęte już na przełomie 
zimy i wiosny tego roku. Pierwszy kwartał to mozolne prace 
ziemne oraz budowa kondygnacji na poziomie –1. Roboty 
dość skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, ale 
niezbyt widoczne dla oka, gdyż wszystko odbywało się w zie-
mi. Obecnie budynek już znacząco wyrósł ponad otaczające 
go ogrodzenie. Od strony ul. Skorupki widoczny jest bardzo 
dobrze. Z każdym dniem nabiera pełniejszych, okazalszych 
kształtów. 

Jeszcze w tym roku powstanie cały budynek w stanie suro-
wym. Kolejny rok to żmudne prace wykończeniowe. Wyko-
nawca, zgodnie z umową, ma czas na „zapięcie inwestycji na 
ostatni guzik” do końca 2013 r. Tempo dotychczasowych prac 
pozwala przypuszczać, że gotowy obiekt może powstać już we 
wrześniu przyszłego roku.

Basen i trybuna to bez wątpienia najbardziej kapitałochłonne 
inwestycje (ok. 50 mln zł). Znaczące dofinansowanie unijne 
pozwoli jednak obniżyć realne koszty inwestycji.

Basen i trybuna to główne przedsięwzięcia inwestycyjne w 

CS-R, ale nie jedyne. W przyszłości, zgodnie z przyjętą kilka 
lat temu  koncepcją zagospodarowania terenu CS-R, może 
powstać jeszcze hala sportowo –widowiskowa oraz kilka boisk 
ze sztucznej nawierzchni (do piłki nożnej, wielofunkcyjne) a 
także korty tenisowe i inne mniejsze obiekty.

Już teraz widać jak ogromne zmiany zaszły na terenie 
zarządzanym przez MOSIR. Jeszcze kilka lat temu na tym 
kilkuhektarowym terenie znajdował się jedynie skromny bu-
dyneczek, przypominający bardziej murowaną szopkę czy 
budynek gospodarczy niż siedzibę miejskiego ośrodka sportu 
oraz główne boisko otoczone mało eleganckimi, prowizory-
cznymi trybunami. Pozostały teren był zagospodarowany dość 
swobodnie.

Choć przed władzami miasta jeszcze wiele pracy, to efekt 
zapewne będzie zadawalający dla wszystkich mieszkańców. W 
Ząbkach w końcu powstanie centrum sportowo-rekreacyjne z 
prawdziwego zdarzenia.

red.
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Podziękowania za bohaterską postawę
20 lipca, w Urzędzie Miasta, Burmistrz Robert Perkow-

ski w towarzystwie  Zastępcy Artura Murawskiego oraz Ko-
mendanta Straży Miejskiej Zbigniewa Forysiaka wręczył 
podziękowania za bohaterską postawę w ratowaniu życia 
ludzkiego Łukaszowi Pętkowskiemu- sierżantowi Komisar-
iatu Policji w Ząbkach oraz Przemysławowi Panasikowi- 
strażnikowi Straży Miejskiej.

Tragicznie mogła zakończyć się zabawa 12 i 13-latków na 
terenie budowy w Ząbkach, która miała miejsce 28 maja br. 
12-letnia dziewczynka spadła z piętra budynku do zalanych 
częściowo wodą pomieszczeń piwnicznych. Powiadomieni o 
całym zdarzeniu sierżant Łukasz Pętkowski i strażnik miej-
ski Przemysław Panasik zlokalizowali dziecko pływające 
w wodzie, szybko wydobyli je na zewnątrz i przeprowadzili 
profesjonalne działania mające na celu przewrócenie funkcji 
życiowych 12-latki, po czym trafiła do szpitala.

Jak ustalili policjanci grupa 12 i 13-latków weszła do bu- 
dynku pomimo tablicy informującej o terenie budowy i 
zakazującej wstępu na jej teren.

Szybka i sprawnie przeprowadzona akcja przez sierżanta 
Łukasza Pętkowskiego i strażnika miejskiego Przemysława Pa-
nasik zapobiegła rodzinnej tragedii.

Brawa dla funkcjonariuszy i uznanie za zdecydowaną, 
bohaterską postawę.

“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

tel. 509 – 136 – 967
      888 - 424 - 715

Wakacyjna Promocja!!!

W gabinecie stomatologicznym
Dental Smile przy 

ul. Miłej 23 w Ząbkach
Dla Pacjentów, którzy 

skorzystają z wizyty w godz. 
9.00 – 13.00

usługi stomatologii 
zachowawczej (leczenie, 
czyszczenie, wybielanie) 

20% zniżki
Serdecznie zapraszamy! 

Tel. kom. 606 – 587 - 669

Wizyta Ambasadora Chorwacji Ivana Del Vechio
W dniu 25 lipca br. Ambasador Republiki Chorwacji 

Ivan Del Vechio przybył z oficjalną wizytą do Ząbek. Pod- 
czas spotkania z Burmistrzem Miasta Robertem Perkowskim, 
Zastępcą Arturem Murawskim oraz Andrzejem Lekiem, 
głównym tematem było poszukiwanie wspólnych relacji i 
możliwości przyszłej współpracy pomiędzy naszymi krajami 
między innymi na płaszczyźnie biznesu i przedsiębiorczości.

Pan Ivan Del Vechio jest pod wrażeniem kreatywności 
Polski w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europej- 
skiej. Wyraził zdanie, że pod tym względem jesteśmy po 
prostu mistrzami. Szczególną uwagę zwrócił na nasze Miasto, 
które bez wątpienia w ostatnich latach  wyróżnia się intensyw- 
nym rozwojem,  za co zostało uhonorowane trzema statuet-
kami LIDERA PRO WM dla rozwoju Mazowsza.

Burmistrz wraz ze swym zastępcą osobiście pokazali am-
basadorowi miasto, w tym boiska sportowe, szkoły,basen 
rekreacyjny w budowie oraz  trybunę główną, którą am-
basador Chorwacji był zachwycony. Kolejnym punktem 
wizyty była Praska Giełda Spożywcza jeden z największych 
rynków hurtowych w Polsce działająca od 1991r.  
Pierwszy krok ku współpracy został zrobiony, teraz inicjaty-

wa należy do samorządów obu krajów. A to nie powinno być 
trudne. Mentalność Polaków i Chorwatów jest bowiem po-
dobna.

Joanna Wysocka
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SAMORZĄD
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONYCH DO 
SPRZEDAŻY

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 0050.61.2012 
z dnia 2 lipca 2012 r. na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz w wykonaniu 
uchwały Nr  XXVIII/225/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 
czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części 
nieruchomości gruntowej zarządza się, co następuje:

1. Podaje się do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do 
sprzedaży, w trybie zgodnym z art. 37 ustawy z dnia 21 sier-
pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości 

wymienionej w poniższym wykazie:
2. Nieruchomość, o której mowa w punkcie 1, jest 

niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, w części 
porośnięta samo-siejkami drzew i krzewów, nieuzbrojona. 
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości usytuowane są 
przyłącza infrastruktury techni-cznej: kanalizacyjnej, ener-
getycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej – wzdłuż ul. 
Skrajnej.

3. Wyznacza się 6 - tygodniowy termin, liczony od dnia 
wywieszenia wykazu, o którym mowa w punkcie 1, tj. od dnia 
2 lipca 2012 r. do dnia 13 sierpnia 2012 r., do złożenia wnio-
sku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski

Oznacze
nie ieruchomości 

Obręb Nr działki 
ewid.

Pow. działki 
(m2)

Położenie 
działki

Przeznaczenie 
w pla-

nie zagosp-
odarowania

Termin zago-
spodarowania

Cena działki 
(PLN)

KWA1W/00006549/4 0053
03-29

2/2 11 426 ul. Skrajna M/U/P Wg 
możliwości 
inwestora

3 558 187,-

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-
produkcyjnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
M/U/P ustala się  przeznaczenie podstawowe na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i/lub jednorodzinną i/lub 
usługowo-produkcyjną w części północnej w granicach kon-
serwatorskiej strefy obserwacji archeologicznej.

KONKURS INTERNETOWY DLA 
MIESZKAŃCÓW POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 
Wołominie zaprasza wszystkich pełnoletnich mieszkańców po-
wiatu wołomińskiego do udziału w konkursie, który jest dofi-
nansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie (http://www.wfosigw.pl).

Wystarczy rozwiązać quiz dotyczący szeroko rozumianej 
ekologii i ochrony środowiska.

Wszyscy, którzy odpowiedzą poprawnie na wszystkie pyta-
nia, będą brali udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, którymi 
są m.in. tablet, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny.

Regulamin konkursu, karta pytań oraz karta odpowiedzi 
dostępne są na stronie internetowej Starostwa (www.powiat-
wolominski.pl)

Rozwiązania należy przesłać na adres zee.wos@powiat-wolo-
minski.pl, w tytule wpisując „Quiz ekologiczny”. Na odpowiedzi 
czekamy do 15 sierpnia 2012 roku.

Zachęcamy do wzięcia udziału.
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SPOŁECZEŃSTWO

Z  ŻYCIA  K.P.R.M.  PRZY  
PARAFII  ŚW. TRÓJCY 

W niedzielę, 8 lipca br., o godz. 8:00 Godzinkami ku Czci 
Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się główne obchody 
dwudziestej jubileuszowej Pielgrzymki Rodzina Radia Maryja na 
Jasną Górę.

Tegoroczne spotkanie modlitewne licznie zgromadziło nas u 
Stóp Królowej Polski w kilku intencjach: o wolność słowa w Pol-
sce, o wolność dla katolickich mediów, o wolność dla TV Trwam i 
o miejsce na multipleksie cyfrowym. Pielgrzymów przywitał przeor 
klasztoru jasnogórskiego o. Roman Majewski. W imieniu paulinów 
podziękował Radiu Maryja i ojcom redemptorystom za „prawdziwą 
informację, niewygodną dla politycznie poprawnych, za modlitwę i 
akcje charytatywne na rzecz bliźniego, za związanie rozgłośni i innych 
dzieł z Matką Bożą Częstochowską, transmisje Apeli Jasnogórskich, 
Mszy św. z Polski i ze świata, za pielgrzymki.”

Czas do Mszy św. wypełniły m.in.: gra Orkiestry im. Tadeusza 
Moryto z Łącka nad Dunajcem pod dyr. Stanisława Strączka; po-
ezja w interpretacji Mirosławy Marcheluk, aktorki z Łodzi; wykład 
o katechezie w szkole ks. Krzysztofa Mielnickiego, dyr. Wydziału 
Katechetycznego Kurii Drohiczyńskiej; słowo o szkole Elżbiety  
Barys, polityka i nauczyciela; śpiew zespołu Zajazd w składzie 
Bożena i Lech Makowieccy; słowo o. Tadeusza Rydzyka do piel-
grzymów; przemówienie dziennikarza Wojciecha Reszczyńskiego; 
słowo byłego ministra środowiska Jana Szyszko, śpiew Kapeli znad 
Baryczy.

Mszy św. na szczycie przewodniczył sekretarz watykańskiej 
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego, były generał redemptorystów, abp Joseph 
Tobin. Eucharystię, która sprawowana była w języku łacińskim, 

koncelebrowało kilkunastu polskich biskupów.
W modlitwie uczestniczyli również parlamentarzyści, posłowie i 

senatorowie. Oprawę Liturgii zapewniła Orkiestra Koncertowa Vic-
toria z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie 
pod dyr. Juliana Kwiatkowskiego.

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja to jedno z największych 
spotkań odbywających się w Częstochowie. W niedzielnych 
uroczystościach wzięli udział pielgrzymi z różnych stron Polski i z 
35 krajów świata. W sumie było ponad 300 tys. pielgrzymów.

Szanowni Państwo, 
Czas urlopów już trwa i w związku z tym życzę Państwu 

bezpiecznych, słonecznych i błogosławionych wakacji w gro-
nie rodzinnym, a po wakacjach serdecznie zapraszam na 
comiesięczne spotkania, które wraz z ks. prał. Tadeuszem 
Karolakiem zapoczątkujemy Mszą Świętą w kościele Św. Trójcy w 
dniu 13 września br. o godz. 18:00.

Danuta Filipiak-Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.

Nowe władze na Praskiej 
Giełdzie Spożywczej

Jedna z największych firm działających na terenie powiatu 
wołomińskiego Agro-Technika S.A. z siedzibą w Ząbkach, której 
jeden z oddziałów stanowi Praska Giełda Spożywcza ma nowe 
władze. Nowym prezesem został Piotr Wyszecki, zastępując Ze-
nona Daniłowskiego, który został przewodniczącym rady nad-
zorczej tej spółki oraz prezesem powiązanej kapitałowo spółki 
Makarony Polskie S.A. Natomiast członkiem zarządu została  
Agnieszka Mostowska.

Nowy prezes z Agro-Techniką jest związany od 2 lat. Wcześniej 
pracował jako dyrektor holenderskiej spółki prowadzącej działalność 
w Polsce. 

Jak poinformował nas prezes Wyszecki nowy zarząd przygo-
towuje szczegółowe plany na lata 2013 – 2014. -  Obecnie skupiamy 
się na tworzeniu tych planów i realizacji bieżących zadań. Głównie 
chodzi o modernizację infrastruktury, co już ma miejsce. Niemal 
połowa giełdy jest już wyasfaltowana. Dzięki temu stworzymy lepsze 
warunki sprzedaży zarówno operatorom, jak i klientom. Chcemy 
działać również w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Stąd 
też decyzja o wybudowaniu wewnętrznej kanalizacji i podłączeniu 
jej do kolektora miejskiego. To dwa główne zadania, które realizu-
jemy a oprócz tego bieżące modernizacje i remonty. Lata przyszłe są 
to już poważniejsze inwestycje  - zdradza nowy prezes.

red.

Prezes Piotr Wyszecki
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WYDARZENIA
Na sportowo to jest zdrowo!!!

15 czerwca, w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Zielony 
Dinek” odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem „Na sportowo 
to jest zdrowo”. 

Rodzice wraz ze swoimi pociechami przebrani w stroje spor-
towe stawili się w piątkowe popołudnie na placu przedszkolnym, 
aby wspólnie korzystać z oferty przygotowanej przez przedszkole. 
Tłumnie przybyli goście: absolwenci przedszkola, obecni ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjów oraz przyszli przedszkola-
cy z rodzicami. Chcąc wpoić dzieciom i ich rodzicom potrzebę 
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przedszkole 
przygotowało szereg atrakcji o charakterze sportowym. Imprezę 
rozpoczął występ dzieci pięcioletnich, które zaśpiewały piosenkę 
„Koko, koko EURO spoko” i zaprezentowały do niej układ cho-
reograficzny. Po oficjalnym otwarciu pikniku przez Panią Dyrek-
tor dzieci wraz z rodzicami bawiły się przy muzyce razem z 
animatorami, którzy jak z rękawa sypali kolejnymi ciekawymi, 
rodzinnymi konkurencjami sportowymi. W trakcie trwania całej 
imprezy na terenie placu przedszkolnego ustawione były atra-
kcje, które w jakże wesoły i atrakcyjny sposób zachęcały maluchy 
do ruchu: dmuchany zamek ze zjeżdżalnią, suchy basen z 
piłeczkami oraz trampolina do szalonych skoków. Dla osób, które 
chciały zachwycić innych swoją wiedzą zorganizowano konkurs 
wiedzy o sporcie, a w szczególności o rozgrywanych w Polsce i 
na Ukrainie Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 
Podczas pikniku można było spróbować gry w tenisa – spec-
jalne stanowisko i pokaz przygotował dla przybyłych gości pan 
Guziński, tatuś naszych przedszkolaków. Dzieciaki próbowały 
strzelać gole swoim rodzicom, rodzice skakali na wielkiej linie, 
wszyscy malowali twarze w barwy narodowe, jednocząc się z 
naszą reprezentacją (było to jeszcze przed meczem z Czechami), 
a potem oglądali pokaz akrobatyczny w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach pod kierownictwem tre-

nera pana Roberta Kruza. Na pikniku jak sama nazwa wskazuje 
nie mogło zabraknąć łakoci, słodkości i ulubionych smakołyków 
dzieci. Mamy z Rady Rodziców upiekły pyszne ciasta i ciaste- 
czka, panie kucharki z przedszkola przygotowały uwielbiane 
przez dzieci racuszki, były też lody, wata cukrowa i popcorn. Z 
pikniku każdy wyszedł z jakimś upominkiem, albo z nagrodą 
wygraną w szeregu konkurencji sportowych, albo z fantem 
wylosowanym w loterii fantowej przygotowanej przez Radę  
Rodziców. Zabawa trwała przeszło trzy godziny, losy rozeszły się 
jak świeże bułeczki, wszystkie nagrody w konkurencjach spor-
towych rozdano, cista, lody i racuchy rozpłynęły się w brzuchach 
rodziców i dzieci, a uśmiechy na twarzach pociech i ich rodziców 
dały nam przeświadczenie, że zabawa była udana. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku nasz Piknik Rodzinny będzie równie udany. 
Już teraz zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami. 

Tekst: Beata Kurda
Zdjęcia: Agnieszka Rokicka
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AKCJA “ZNIŻKA ZA DOWÓD”
Akcja „Zniżka za dowód”

Po krótkiej przerwie powracamy do publikacji krótkich 
prezentacji firm, które zdecydowały się przystąpić do Ak-
cji „Zniżka za dowód”, oferując jednocześnie zameldowanym 
mieszkańcom Ząbek określone rabaty. Aby zyskać rabat wystar-
czy mieć przy sobie dowód osobisty lub kartę mieszkańca. 

Poniżej przedstawiamy firmy, które ostatnio złożyły akces do 
tej akcji. Pełna lista firm, jak i inne informacje o akcji dostępne są 
na stronie Urzędu Miasta (www.zabki.pl), w specjalnej zakładce 
poświęconej temu przedsięwzięciu.

Ponadto uczestnicy akcji w swoich siedzibach mają wywieszone 
odpowiednie plakaty i nalepki informujące o udzielanych rabatach.

Myjnia Wash Master  
Myjnia Wash Master powstała z myślą o 

klientach ceniących wysoki standard jakości 
oferowanych usług, profesjonalizm i dbałość o 
powierzane samochody.

Świadcząc kompleksowe usługi oferuje swoim klien-
tom korzyści pozwalające wykonać szereg usług w jednym  
miejscu:

• naprawy mechaniczne samochodów;
• zakup, wymianę i przechowalnię opon;
• mycie auta w myjni tunelowej i ręcznej przy zastoso-

waniu delikatnych kosmetyków zabezpieczających karoserię;
• odkurzanie i sprzątanie, polerowanie i woskowanie 

lakieru, pranie, suszenie i konserwację tapicerki, usuwanie 
przykrych zapachów metodą ozonowania;

• kompleksowa obsługa klimatyzacji
Firma zobowiązuje się do udzielenia 10% rabatu na ofer-

owane usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek 
za okazaniem dowodu osobistego lub karty mieszkańca.
Adres: ul. Wolności 50, 05-091 Ząbki tel: 503-154-213; 22 
762 08 55; 22 762 08 56; www.washmaster.pl

Agent Ubezpieczeniowy „Aviva”   

Agent Ubezpieczeniowy Firmy “AVI-
VA” Artur Orłowski oferuje zameldowanym 
mieszkańcom Ząbek zniżki na swoje usługi. Zajmuje się 
ubezpieczeniami majątkowymi. 10% zniżki otrzymają 
zameldowani mieszkańcy Ząbek na ubezpieczenie prywat-
nego mieszkania i domu, 5 % na ubezpieczenie majątku 
firmy.
Kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, tel. 608 531 401

„MONO” s.c. 
Miło nam poinformować Państwa, że od 

dnia dzisiejszego remont mieszkania czy domu, 
jak chociażby wyposażenie łazienki może 
być tańsze. Rodzinna firma działająca na rynku od 1994 r. 
zobowiązała się do udzielenia 5% rabatu na oferowane usługi 
wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

W ofercie firmy znajdują się materiały wykończeniowe, 
budowlane, narzędzia, mieszalnia farb i tynków, sprzedaż 
kompletnego wyposażenia łazienek, zapewniony jest 
również transport zakupionych materiałów.
Kontakt: ul. Kuleszy 1A, tel. 22 781 64 94, 
e-mail:mono@mono.waw.pl

„Więcej niż SPA” 

Więcej niż SPA” to firma oferująca zabiegi z 
zakresu zdrowia i urody - masaże i kosmetykę. 
Udziela 15% rabatu dla zameldowanych mieszkańców 
Ząbek.
Kontakt: Marki,  ul. Ząbkowskiej 21 D, tel. 606 475 208.
Więcej dowiesz się wchodząc na stronę 
www.wiecejnizspa.pl 

Herbaciarnia „Sowa” s.c.        
W Herbaciarni „Sowa” w Ząbkach mogą Państwo napić się 

różnych gatunków herbaty na miejscu lub też zakupić je do domu. 
Na miejscu można również zjeść ciasta, desery lodowe oraz napić 
się kawy i czekolady. Dla zameldowanych mieszkańców Ząbek te 
wszystkie specjały są do kupienia z 10% rabatem. Należy tylko 
okazać dowód osobisty lub kartę mieszkańca.

A to wszystko w ciekawej artystycznej atmos-
ferze. W herbaciarni odbywają się bowiem im-
prezy kulturalne. Jeżeli chcą Państwo miło spędzić 
popołudnie w Ząbkach, zapraszamy.
Herbaciarnia „Sowa” s.c. znajduje się w Ząbkach przy ul. Orlej 
22. Czynna jest 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 – 21.00. Tel. 
kontaktowy: 506 925 085.

-5%

-5%
-10%

-10%

-15%

-10%
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AKCJA “ZNIŻKA ZA DOWÓD”
Pomoc Drogowa – Adam Młynarkiewicz 
„POMOC DROGOWA - ADAM MŁYNARKIE-
WICZ” udziela 10% rabatu na oferowane usługi 
wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek 
za okazaniem dowodu osobistego lub „karty 
mieszkańca”.

Misją firmy jest pomóc każdej osobie lub firmie, która znalazła 
się w trudnej sytuacji, jaka może zdarzyć się na drodze i nie  
tylko - wypadek, awaria, stłuczka. Znalazłeś się w takiej sytuacji - 
ZADZWOŃ -781 555 488.
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul.Piłsudskiego 103/26

Sklep zoologiczny „Mammalis” 
Sklep zoologiczny „Mammalis” Mariusz Mo-

niewski oferuje 5% zniżki dla zameldowanych 
mieszkańców Ząbek.

Sklep prowadzi sprzedaż stacjonarną i internetową. Możesz 
tu kupić zwierzęta i wszystko, co potrzebne do ich hodowli i 
pielęgnacji. Jeżeli potrzebujesz czegoś z zakresu akwarystyki, 
interesują Cię gryzonie, ptaki oraz artykuły dla psów i kotów znaj-
dziesz to w Mammalis.
Sklep znajduje się w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 79a lok. 14., 
tel. 509 078 194, e-mail: mariusz.moniewski@gmail.com

„Auto Doctor” 
Kompleksowa obsługa pojazdów wszystkich 

marek: wulkanizacja, klimatyzacja, montaż oraz ser-
wis instalacji gazowych, montaż szyb samochodo-
wych.

Serwis samochodowy oferuje pełen zakres mechaniki: zawie-
szenia, układy hamulcowe, sprzęgła, rozrządy, a także różnego 
rodzaju modyfikacje: swapy, przeróbki itp. według życzenia klienta.

W niedalekiej przyszłości spawanie wydechów, kolektorów 
orurowań pod turbo, kwasówka, aluminium.

Dodatkowo w ramach każdej wymiany/naprawy wymagającej 
wjazdu na kanał wykonujemy darmowy przegląd zawieszenia i 
ogólny przegląd techniczny samochodu.

Serwis samochodowy “Auto Doctor” zobowiązuje się do 
udzielenia 7% rabatu na oferowane usługi wszystkim zameldowa-
nym mieszkańcom Ząbek za okazaniem dowodu osobistego w ra-
mach trwającej promocji.
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Kwiatowa 34, 
tel. 22 499 34 37, 600-601-252
e-mail:autodoctor.zabki@gmail.com

Studio Rollmasażu Vibrol     
„STUDIO ROLLMASAŻU VIBROL” Nina 

Zawadzka zobowiązuje się do udzielenia 10% ra-
batu na oferowane usługi mieszkankom Ząbek, w 
których każda z pań znajdzie coś dla siebie.

Studio proponuje zabiegi wysmuklające sylwetkę i ujędrniające 
ciało. Dzięki systematycznemu korzystaniu z urządzenia 
rollmasażu, platformie wibrującej, kombinezonu czy elektrosty-
mulacji uzyskają panie wymarzony cel.
Więcej informacji na stronie internetowej www.vibroll.pl
Kontakt: Studio Rolmasażu Vibroll, ul. Powstańców 18 b 
I piętro, Ząbki.

Firma usługowo-handlowa „Amartus” 
W bogatej ofercie klubu fitness, każdy znajdzie coś dla 

siebie, przyjemnie spędzi czas, a także zyska sprawność, 
zdrowie, zgrabną, wysportowaną sylwetkę, wigor i urodę.

W siłowni do dyspozycji klientów są maszyny do 
ćwiczeń i wolne ciężary, a także urządzenia aerobowe: 
bieżnia, trenażery eliptyczne, rowery pionowe, rower poziomy i stepper.

Dla Pań prowadzone są zajęcia aerobiku będące połączeniem pros-
tych układów choreograficznych na stepie oraz ćwiczeń z niewielkim 
obciążeniem mających na celu poprawę kondycji i koordynacji ru-
chowej a także kształtowanie sylwetki, przyspieszanie przemiany ma-
terii i spalanie tkanki tłuszczowej.

Wykwalifikowana kadra służy poradami z zakresu treningu,  
diety i suplementacji indywidualnie dobranymi do potrzeb, możliwości 
i oczekiwań danej osoby.

W fitness klubie prowadzona jest sprzedaż odżywek i suplementów 
dla sportowców.

Zapraszamy również do skorzystania z solarium.
W ramach akcji “Zniżka za dowód” klub fitness oferuje 10% rabatu 

dla zameldowanych mieszkańców Ząbek.
Kontakt: ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, Ząbki tel. 22 425-95-24, 
604-414-123 www.bodyfan.info, e-mail: amartus@o2.pl

Firma „Kreatorzy Smaku”          
W ofercie firmy znajdą Państwo szeroki zakres 

usług cateringowych, organizacji imprez i artysty-
cznej stylizacji. Firma dostarcza ciepłe obiady grupowe 
(zupa+drugie danie, menu sałat) dla firm i instytucji na 
terenie Warszawy i okolic.

To co firmę wyróżnia to: smaczne i duże porcje, wyłącznie świeże 
produkty, punktualność dostaw, bezpłatna dostawa do firm (min. 5 
obiadów), dostawa 5 dni w tygodniu, elastyczne godziny dostawy, 
sztućce i opakowania w cenie obiadu, atrakcyjne warunki finansowe.

Co tydzień ustalone jest nowe menu, gdzie znajdą Państwo dania 
mięsne, rybne i wegetariańskie oraz wyroby garmażeryjne.

Obiady dostarczane są w opakowaniach jednorazowych wraz ze 
sztućcami i serwetkami. Transport obiadów odbywa się w indywidu-
alnie zapakowanych, estetycznych i szczelnych opakowaniach DUNI, 
umieszczonych w specjalnych termicznych kontenerach, tak aby 
zawsze były czyste, ciepłe i świeże.

Firma “Kreatorzy Smaku” udziela 5% rabatu na oferowane usługi 
wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek za okazaniem do-
wodu osobistego.
Kontakt: Kreatorzy Smaku, ul. Szwoleżerów 130 lok. 65, 
05-091 Ząbki, tel. (22) 253 68 70

Firma „Masaże.co”                 
Polecamy Państwu profesjonalne masaże z dojaz-

dem do klienta na terenie Warszawy i okolic (na te-
renie całej Warszawy oraz Ząbek, Marek i Łomianek 
dojazd w cenie zabiegu).

W ofercie masaż klasyczny, relaksacyjny, antycellulitowy, spor-
towy, izometryczny, bańką chińską oraz gorącą czekoladą.

Firma “Masaże.co” zobowiązuję się udzielić wszystkim zamel-
dowanym mieszkańcom Ząbek rabatu w wysokości 10% na ofero-
wane usługi. Zapraszamy! 
Kontakt: www.masaze.co, e-mail:kontakt@masaze.co, 
tel. 508-518-587

-5%

-5%

-10%

-10%

-10%

-7%

-10%
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SAMORZĄD

Zmiany dotyczą przejęcia przez gminy władztwa nad odpadami 
komunalnymi. W zamian za miesięczną opłatę wnoszoną do gminy 
przez właściciela nieruchomości gmina ma obowiązek odebrać i 
zagospodarować wszystkie odpady komunalne. Wprowadzenie sys-
temu wymagało przeprowadzenia analizy kosztów oraz zakresu usług, 
jakie będą świadczone mieszkańcom Ząbek. 

Wśród rozpatrywanych kwestii jedną z najtrudniejszych 
był wybór metody naliczania opłaty za gospodarowanie od- 
padami komunalnymi. Radni mogli wybrać jedną z czterech me-
tod: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 
od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, od powierzch-
ni lokalu mieszkalnego albo od gospodarstwa domowego. 
Pierwsze dwie metody zostały odrzucone ze względu na specyfikę 
Ząbek – brak danych o rzeczywistej liczbie mieszkańców oraz  
tylko 60% nieruchomości podłączonych do wodociągów. Dwie  
pozostałe metody były poddane dokładnej analizie przez Komisję 
ds. Gospodarczych i Komunalnych oraz Komisję Społeczną Rady  
Miasta Ząbki. 

Przyjęte rozwiązania zostały przedstawione w formie czte-

rech uchwał zmieniających system gospodarki odpadami. Decyzja 
została podjęta przez radnych podczas obrad XXIX sesji Rady Mia-
sta Ząbki, która odbyła się 10 lipca 2012 roku, przyjmując wszystkie  
proponowane uchwały. 

Pierwsza uchwała dotyczyła metody naliczania opłaty oraz jej 
wysokości. Wybrano opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości 
28,00 złotych miesięcznie, w przypadku gdy odpady są zbierane w 
sposób selektywny. W przeciwnym razie wysokość opłaty wynosi 
56,00 złotych. Nie jest ona zależna od ilości wytwarzanych odpadów, 
ani od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, ani  wielkości 
tej nieruchomości. Nie należy również sumować tych opłat w przy-
padku gdy po wysortowaniu części odpadów pozostaje pewna ilość 
odpadów zmieszanych.

Pozostałe uchwały dotyczyły wzoru deklaracji, którą właściciel 
nieruchomości ma złożyć do Urzędu Miasta do 10 października 2012 
roku (o deklaracjach oraz sposobie ich wypełniania będę informować 
w kolejnych numerach), terminu wnoszenia opłat oraz zakresu usług, 
jakie będą wykonywane w ramach opłaty. Ta ostatnia zawiera infor-
macje dotyczące rodzaju i ilości odbieranych odpadów, częstotliwość 
ich odbierania oraz sposobie świadczenia usług przez punkty selekty-
wnego zbierania odpadów. 

Olga Starowicz Urząd Miasta Ząbki
PS. Poniżej zamieszczamy uchwały dotyczące nowego systemu od-

bioru odpadów komunalnych

Dokończenie ze strony nr 1 
Wszyscy zapłacą za śmieci – nowy  

system odbioru odpadów komunalnych

Wdrażanie nowego systemu niemal zawsze powoduje wiele 
niejasności. Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości, postanowiliśmy 
na łamach gazety odpowiadać na najczęściej pojawiające się pyta-
nia. Kolejne pytania prosimy kierować na adres e-mail: olga.starow-
icz@zabki.pl, które wraz z odpowiedziami będziemy publikować w 
następnych numerach. Poniżej prezentujemy trzy z nich.

Segreguję odpady osobno zbierając papier, tworzywa sztu-
czne i szkło, natomiast pozostałe odpady wrzucam do wspólnego  
pojemnika. Czy to oznacza, że mam płacić 28,00 zł za segregowane 
odpady plus 56,00 zł za odpady zmieszane?

Nie. Wysokość opłaty w takim wypadku wynosi 28,00 zł. Zawsze 
podczas prowadzenia segregacji pozostaje pewna ilość odpadów, 
których nie ma możliwości wysegregować. Możemy do nich zaliczyć 
torebki foliowe po mięsie, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne 
itp. Nie oznacza to, że nie segregujemy odpadów. Podwyższona stawka 
opłaty dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy wszystkie wyt-
warzane odpady mieszają razem.

W uchwale jest wymienione 14 frakcji odpadów. Czy to oznacza, 
że mam mieć na podwórku 14 różnych pojemników lub worków?

Nie. W zabudowie jednorodzinnej obowiązkowo należy 

ustawić dwa pojemniki. Jeden na odpady, których nie można było 
wysegregować, a drugi na odpady ulegające biodegradacji. Pojem-
niki na te odpady są konieczne ze względów sanitarnych. Pozostałe 
odpady są zbierane w workach i istnieje możliwość wspólnego zbie-
rania w jednym worku kilku rodzajów odpadów suchych. Dokładne 
wytyczne dotyczące tego, które odpady należy zbierać łącznie podamy 
Państwu w późniejszym terminie.

Wydzielono także grupę odpadów dodatkowych, które będą odbie- 
rane okresowo tylko na zamówienie właściciela nieruchomości lub w 
punktach selektywnego zbierania odpadów. 

Sposób zbierania odpadów na terenach osiedli mieszkaniowych, 
na których już dzisiaj mieszkańcy segregują odpady nie ulegnie 
większym zmianom.

Czy zapis „właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają 
odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów” oznacza, że 
wszystkie odpady należy samodzielnie dostarczyć do punktu?

Nie. Odpady z grupy podstawowej odbierane są z terenu 
nieruchomości, w taki sam sposób jak to wyglądało do tej pory. Pun-
kty selektywnej zbiórki odpadów to dodatkowy sposób pozbywania 
się odpadów, w przypadkach gdy częstotliwość odbioru odpadów 
z grupy dodatkowej nie odpowiada naszym potrzebom. Jedynie 
przeterminowane leki nie będą odbierane z terenów nieruchomości 
tylko należy je samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów znajdującego się w jednej z sześciu aptek w Ząbkach.

Masz wątpliwości?  - zapytaj...
Nowy system odbioru odpadów

Uchwała Nr XXIX / 239 /2012
Rady Miasta Ząbki

z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarow-

anie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r., 
poz. 391) Rada Miasta Ząbki uchwala, co 
następuje:

§ 1
Opłatę za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi zebranymi na terenie 
nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza 
się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia 
pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowe-
go, począwszy od trzeciego kwartału 2013 r.

§ 2
Opłatę uiszcza się gotówką lub kartą 

płatniczą w kasie Urzędu Miasta Ząbki albo 
przelewem na rachunek bankowy Miasta 
Ząbki 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta Ząbki.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady  Miasta Ząbki 
Krzysztof Bławdziewicz
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PRAWO LOKALNE
Uchwała Nr XXIX / 238 / 2012 

Rady Miasta Ząbki
z dnia 10 lipca 2012 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 391) Rada Miasta Ząbki uchwala, co 
następuje:

§ 1
1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, stanowiący załącznik do 
uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają 
pierwszą deklarację w terminie do dnia 10 
października 2012 r. do Urzędu Miasta Ząbki:

1) pisemnie lub
2) za pomocą telefaksu lub
3) za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą.

§ 2
Dokumentem potwierdzającym dane 

zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, 
jest decyzja w sprawie wymiaru podatku od 
nieruchomości. W przypadku gdy właściciel 

nieruchomości deklaruje, że na terenie 
nieruchomości, której dotyczy deklaracja, 
nie jest prowadzone żadne gospodarstwo 
domowe, składa dodatkowo oświadczenie 
potwierdzające ten stan.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta Ząbki.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

PRZEWODNICZĄCY Rady  Miasta  
Ząbki Krzysztof Bławdziewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXIX / 238 / 2012 
Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Podstawa 
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012 r. poz. 
391)

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Ząbki, przez których 
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.

Termin 
składania

Miejsce 
składania

W terminie do 10 października 2012 r., a także  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających 
wpływ na wysokość opłaty. 

Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, 
drukowanymi literami.

DANE IDENTYFIKACYJNE 
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi                                                 **dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ(odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)

q właściciel                
q współwłaściciel 
q jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
q użytkownik wieczysty    
q inny podmiot

NAZWA PEŁNA, NIP* / IMIĘ I NAZWISKO, PESEL**

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy  podać  adres  nieruchomości,  z  której  będą  odbierane 
odpady komunalne)

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

RODZAJ  ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie  zaznaczyć  znakiem x,  należy  wybrać 
jedną możliwość)

q odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo 

sztuczne,  szkło,  opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

pozostałe odpady zmieszane) stawka miesięcznej opłaty wynosi: 28,00 złotych miesięcznie od 

jednego gospodarstwa domowego

q  odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady 

komunalne  nie  poddane  segregacji) -  stawka  miesięcznej  opłaty  wynosi:  56,00 złotych 

miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH (należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na 

terenie nieruchomości w każdym lokalu mieszkalnym i budynku mieszkalnym jednorodzinnym)

…...................................................................................................................................................

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ  OPŁATY (liczona  jako  iloczyn  liczby  gospodarstw  domowych 

prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty) ….............................................. zł.,

Pouczenie

• Zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miasta  Ząbki  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o 
wysokości  opłaty  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  weryfikacja  informacji 
podanych w deklaracji będzie prowadzona  na podstawie decyzji w sprawie wymiaru 
podatku od nieruchomości.

• Zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miasta  Ząbki  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
deklarujący,  że  na  terenie  nieruchomości,  której  dotyczy  deklaracja,  nie  jest 
prowadzone  żadne  gospodarstwo  domowe,  składa  dodatkowe  oświadczenie 
potwierdzające ten stan.

• Powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

….......................................................................................
(data i czytelny podpis składającego deklarację)       

Uchwała Nr XXIX / 237 / 2012
Rady Miasta Ząbki

z dnia 10 lipca 2012 r. 
w sprawie opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi 
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2012 r., poz. 391) Rada Miasta Ząbki uchwala, 
co następuje:

§ 1
Uchwała określa:
1) metodę ustalenia opłaty od właścicieli 

nieruchomości za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi;

2) stawkę opłaty za gospodarowanie od- 

padami komunalnymi, w tym za gos- 
podarowanie nimi, jeżeli są zbierane w sposób 
selektywny.

§ 2
Wysokość opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
gospodarstw domowych prowadzonych na 
terenie nieruchomości oraz stawki opłaty 
określonej w § 3.

§ 3
1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty 

od właścicieli nieruchomości za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, jeżeli od-
pady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości 56,00 złotych od jed-
nego gospodarstwa domowego.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty 
od właścicieli nieruchomości za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, jeżeli od-
pady są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny w wysokości 28,00 złotych od jednego 
gospodarstwa domowego.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta Ząbki.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 
PRZEWODNICZĄCY Rady  Miasta Ząbki 

Krzysztof Bławdziewicz
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Uchwała Nr XXIX / 240 /2012
Rady Miasta Ząbki

z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391) Rada Miasta Ząbki uchwala, co 
następuje:

§ 1
Uchwała określa:
1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych 

od właściciela nieruchomości,
2) częstotliwość odbierania odpadów ko-

munalnych od właściciela nieruchomości,
3) sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych,

4) sposób zagospodarowania odpadów 
komunalnych,

w odniesieniu do zamieszkanej 
nieruchomości, na której prowadzone jest co 
najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 2
1. Odpady komunalne będą odbierane od 

właścicieli nieruchomości według podziału 
na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady komunalne ulegające bio-

degradacji,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,
6) szkło,
7) ubrania i tekstylia,
8) papier,
9) odpady zielone (z ogrodów),
10) meble i odpady wielkogabarytowe,
11) odpady elektryczne i elektroniczne,
12) baterie i akumulatory,
13) chemikalia,
14) przeterminowane leki.
2. Opłata za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi obejmuje odbiór 1,5 Mg 
rocznie odpadów wymienionych w ust. 1 z 
jednego gospodarstwa domowego prowa-
dzonego w lokalu mieszkalnym lub budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym. 

§ 3
1. Częstotliwość odbioru odpadów ko-

munalnych określa załącznik nr 1 do uchwały. 
2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli 

się na dwie grupy, ze względu na sposób i 
częstotliwość odbioru:

1) grupa podstawowa obejmująca od-
pady odbierane od właścicieli nieruchomości 
regularnie, bez względu na ilość zgroma-
dzonych odpadów, do której zalicza się: od-
pady mokre (zmieszane), odpady ulegające 
biodegradacji, tworzywa sztuczne, odpady 
wielomateriałowe, metal, szkło, ubrania i tek-
stylia oraz papier;

2) grupa dodatkowa obejmująca od-
pady zielone (z ogrodów), meble i odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
elektryczne i elektroniczne, baterie i akumula-
tory, chemikalia oraz przeterminowane leki.

3. Właściciel nieruchomości zamiar sko-
rzystania z odbioru odpadów z grupy dodat 
 

kowej zgłasza w miejscu i terminie podanym 
do publicznej wiadomości przez Burmistrza 
Miasta Ząbki na stronie internetowej Miasta 
Ząbki oraz w lokalnej prasie. 

4. Burmistrz Miasta Ząbki podaje do pu-
blicznej wiadomości na stronie internetowej 
Miasta Ząbki oraz w lokalnej prasie terminy 
odbioru poszczególnych frakcji odpadów ko-
munalnych.

§ 4
1. W punktach selektywnej zbiórki od-

padów, znajdujących się na terenie Miasta 
Ząbki ustawia się oznakowane pojemniki na 
poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości samodziel-
nie dostarczają do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny.

3. Burmistrz Miasta Ząbki podaje do pub-
licznej wiadomości na stronie internetowej 
Miasta Ząbki oraz w lokalnej prasie lokalizację 
punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz 
wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

§ 5
Sposób zagospodarowania poszczegól-

nych frakcji odpadów komunalnych ode-
branych od właścicieli nieruchomości określa 
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta Ząbki.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego. 

PRZEWODNICZĄCY Rady  Miasta  
Ząbki Krzysztof Bławdziewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 240 / 2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012 r. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
BUDYNKI GRUPA 

ODPADÓW ODPADY 
JEDNORODZINNE WIELORODZINNE 

ZMIESZANE 
BIODEGRADOWALNE 

raz na dwa tygodnie dwa razy na tydzień 

TWORZYWA SZTUCZNE 
WIELOMATERIALOWE 

METAL 
SZKŁO 

UBRANIA 

PODSTAWOWA 

PAPIER 

raz na miesiąc raz na tydzień 

ZIELONE 

raz na miesiąc (na zgłoszenie) odbiór z terenu 
nieruchomości lub według zapotrzebowania 

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów 

według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie 
do punktów selektywnej zbiórki odpadów 

MEBLE I ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 

raz na kwartał (na zgłoszenie) odbiór z terenu 
nieruchomości lub według zapotrzebowania 

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów 

raz na miesiąc (na zgłoszenie) odbiór z terenu 
nieruchomości lub według zapotrzebowania 

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów 

ODPADY ELEKTRYCZNE I 
ELEKTRONICZNE 

BATERIE I AKUMULATORY 

raz na kwartał (na zgłoszenie) odbiór z terenu 
nieruchomości lub według zapotrzebowania 

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów 

raz na miesiąc (na zgłoszenie) odbiór z terenu 
nieruchomości lub według zapotrzebowania 

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów 

CHEMIKALIA 

raz na kwartał (na zgłoszenie) odbiór z terenu 
nieruchomości lub według zapotrzebowania 

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów 

raz na miesiąc (na zgłoszenie) odbiór z terenu 
nieruchomości lub według zapotrzebowania 

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów 

DODATKOWA 

PRZETERMINOWANE LEKI według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów 
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OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Prze- 

pisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z 
późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od  23.07.2012 
r. do 21.08.2012 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwen-
taryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego 
nieruchomości położoną w Ząbkach, ul. Parkowa, oznaczoną w 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 62/1 z obrębu 0019-
01-19 o pow. 0,0100 ha objętą księgą wieczystą WA1W/00005761/9. 
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie 
inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać 
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr 
XXV/201/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12.03.2012 r. - pok. 22 
Urzędu Miasta

Wywieszono dnia:  23.07.2012 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Prze- 

pisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z 
późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od  23.07.2012 
r. do 21.08.2012 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis in-
wentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego 
nieruchomości położoną w Ząbkach, ul. Wilcza, oznaczoną w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka nr 98 z obrębu 0008-01-
08 o pow. 0,0371 ha objętą księgą wieczystą WA1W/00012316/7. 
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie 
inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać 
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr 
XXV/201/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12.03.2012 r. - pok. 22 
Urzędu Miasta

Wywieszono dnia:  23.07.2012 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 

r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie tery-
torialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /
Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ infor-
muje się, że w dniach od  23.07.2012 r. do 21.08.2012 r. 
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryza-
cyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego 
nieruchomości położoną w Ząbkach, ul. Jodłowa/
Broniewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka nr 165 z obrębu 0038-03-14  
o pow. 0,3411 ha objętą księgą wieczystą 
WA1W/00008856/3. Osoby, których interes prawny 
dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyj-
nym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać 
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołana 
Uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 
12.03.2012 r. - pok. 22 Urzędu Miasta

Wywieszono dnia:  23.07.2012 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Zarządzeniem nr 0050.78.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lipca 2012r. na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 z późn zm.) zarządza się co 
następuje:

1. Podaje się do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie zgodnym z art. 37 ust. 1 ustawy o gos-
podarce nieruchomościami, nieruchomości wymienione w poniższym wykazie:

2. Wyznacza się 6-tygodniowy termin, liczony od dnia wywieszenia wykazu, o którym mowa w punkcie 1. tj. od dnia 
20 lipca 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012r., do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                                    Z up. Burmistrza Miasta Ząbki Artur Murawski Z-ca Burmistrza

Oznaczenie 
nieruchomości Lokal nr Funkcja lokalu Powierzchnia 

użytkowa obręb Nr ewid. 
działki położenie Cena netto 

(PLN)
l.p.1

WA1W/00065523/7 70 użytkowa 142,30 0028,03-04 34/1 ul. Orla 8

l.p.2
WA1W/00065524/4 71 użytkowa 42,40 0028,03-04 34/1 ul. Orla 8

Lokale użytkowe nr 70 oraz 71 stanowią całość gospodarczą. Łączna cena netto wynosi: 1 100 000 zł
l.p. 3

WA1W/00065525/1 72 użytkowa 71,90 0028,03-04 34/1 ul. Orla 8 464 000 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX / 240 / 2012  

Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012 r. 

 
 

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ODPAD  PROCESY 
ODZYSKU1) 

PROCESY 
UNIESZKODLIWIANIA1) 

ZMIESZANE R1, R15 D1, D10, D11 

BIODEGRADOWALNE R1, R3, R10 D10, D11 

TWORZYWA SZTUCZNE R1, R5, R14, R15 D10, D11 

WIELOMATERIALOWE R1, R5, R14, R15 D10, D11 

METAL R4, R5 - 

SZKŁO R5, R14, R15 - 

UBRANIA R1, R14, R15 D10, D11 

PAPIER R1, R3, R14,R15 D10, D12 

ZIELONE R1, R3, R10 D10, D11 

MEBLE I ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE R1, R5, R15 D1, D10, D11 

OPONY R5 - 

ODPADY ELEKTRYCZNE I 
ELEKTRONICZNE R5, R14, R15 - 

BATERIE, AKUMULATORY R6 D5, D16 

CHEMIKALIA R2, R6 D5, D16 

PRZETERMINOWANE LEKI R1  D10, D11 
   

1) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm..) 
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