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9 września, o godz. 13:00 w sąsiedz-
twie istniejącego Mazowieckiego 

Centrum Psychiatrii „DREWNICA” odby-
ło się wmurowanie aktu erekcyjnego 
pod budowę nowego szpitala. W uro-
czystości wzięli udział m.in. marszałek 
województwa Adam Struzik, a także wi-
cewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek.

Nowy szpital już za 2 lata

Dokończenie na str. 6

Obiekt obecnie znajduje się w bardzo złym 
stanie technicznym, zatem jedynym rozwiązaniem 
jest budowa nowego, nowoczesnego szpitala, 
przyjaznego pacjentom. Inwestycja prowadzona 
jest na działce o pow. 12 ha. Działalność lecznicza 
odbywać się będzie w ośmiu oddziałach: trzech 
ogólnopsychiatrycznych, psychogeriatrycznym, 

Przedszkole
artystyczno-sportowe

  Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
  Przestronne sale, każda przystosowana 

do poszczególnych zajęć
  Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
  Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego 

(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe, 
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu

  Własna kuchnia

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 1,5–5 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 

22 762 42 41
696 055 822

www.nasza-lokomotywa.edu.pl

WPISOWE 0 ZŁ !!!
DO KOŃCA WRZEŚNIA

Do naszej grupy żłobkowej
przyjmujemy maluszki,

które ukończyły 1,5 roku

– zaj. indywidualne: 
*LOGOPEDIA 

*Z.WYRÓWNAWCZE 

*TERAPIA SI 

– zaj. w  małych grupach  
 

*GIMNASTYKA MATEMATYCZNA 
*NAUKA CZYTANIA TECHNIKĄ 

ŚLIZGANIA itp.  
–DZIECI  od 3- do 12 LAT 
– BEZPŁATNE KONSULTACJE  

 

 

www.tajemniczyogrod.edu.pl
 tel.722-324-222

 tajemniczyogrod.edu@gmail.com

GABINET EDUKACYJNY

ul. Calineczki 2-6c m.4, ZĄBKI
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Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

ANGIELSKI 

Z NATIVE SPEAKEREM 

 

DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI 

WSZYSTKIE POZIOMY 

PRZYGOTOWANIE DO 
EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH, 
MATURALNYCH, FCE, CAE, 
PROFICIENCY I INNYCH 

KONWERSACJE 

INDYWIDUALNIE LUB W 
MAŁYCH GRUPACH 

ELASTYCZNE GODZINY NAUKI  

  
ZAPRASZAM! 

ul. Chopina 8, Ząbki 
tel. 601-384-104, 22-781-46-10 

ajames@wp.pl 
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AVENIR MEDYCYNA 
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692 

Promocja do 50%*
  MAKIJAŻ PERMANENTNY
  BOTOX
  KWAS HIALURONOWY
  MEZOTERAPIA IGŁOWA

Ząbki ul. Szwoleżerów 111 
salon Your Place  

bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

Wywóz 
odpadów  

budowlanych  
gruzu, śmieci  

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

Ceny za kontener od 180 zł

Dotacja 
na usuwanie 
azbestu
Informujemy, że Miasto Ząbki otrzymało dofinansowanie 

udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, 
w kwocie 11.000,00 zł.

Otrzymana dotacja sfinansuje usuwanie i unieszkodliwianie wyro-
bów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki w 2015 roku, w tym: 
demontaż, transport i utylizację

Koncepcje projektowe 
przebudowy dróg 

Jak informowaliśmy wcześniej, Miasto Ząbki przystąpiło do opraco-
wania dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w ul.: Złota, 
Nowoprojektowana na odc. od ul. Złotej do ul. Herberta, Herberta, 
Krasickiego, Krucza, Gajowa oraz  Nowa.

Przygotowane są już graficzne koncepcje projektowe dla tych 
dróg. Można się z nimi zapoznać na miejscu w Urzędzie Miasta lub za 
pośrednictwem strony www.zabki.pl

red.

Mieszkańcy Ząbek 
wystartują w wyborach do Sejmu
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już wszystkie li-

sty wyborcze kandydatów w październikowych wyborach do 
Sejmu i Senatu. Z naszego miasta wystartuje 3 kandydatów: Ja-
cek Sasin (PiS), Piotr Uściski (PiS) oraz Milena Bochowicz (KOR-
WiN). W następnym numerze postaramy się przybliżyć sylwetki 
wszystkich ząbkowskich kandydatów.

Przypomnijmy posłów będziemy wybierać z podwarszawskie-
go okręgu nr 20 (dość rozległy obszar, w skład którego wchodzą 
powiaty: wołomiński, legionowski, nowodworski, grodziski, zacho-
dniowarszawski, pruszkowski, piaseczyński, otwocki)   

W tym okręgu startuje łącznie 195 kandydatów (w tym 3 „na-
szych”). Na okręg nr 20 przypada 12 mandatów poselskich.

red.

Wyczekiwany 
remont Targowej
Po długim oczekiwaniu w końcu ruszyła modernizacja ul. 

Targowej. Dzięki zabiegom władz miasta inwestycję sfi-
nansuje właściciel sklepu Biedronka, firma Jeronimo Martins. 
W tym celu zostało podpisane stosowne porozumienie.

– Modernizacja obejmuje demontaż całej nawierzchni, budowę 
kanalizacji deszczowej, budowę nowej jezdni wraz z miejscami po-
stojowymi i chodnikami. Prace potrwają do listopada – informuje 
burmistrz Robert Perkowski.

W celu zapewnienia komunikacji, roboty podzielono na dwa 
etapy. Pierwszy, na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania 
z drogą wewnętrzną prowadzącą na parking oraz drugi na pozo-
stałej części ul. Targowej.

red.
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Co warto wiedzieć, 
o odbiorze odpadów komunalnych?

Każdy z nas rocznie produkuje ponad 300 kg odpadów, w skali całego kraju 
rocznie produkujemy ponad 12 mln ton odpadów. „Nie śmiecić” się nie da 

– odpady będą powstawały zawsze i wszędzie, natomiast trzeba zmierzać do 
tego, żeby jak najwięcej z nich mogło być ponownie wykorzystanych. Każdy 
wysegregowany odpad dostaje nowe życie, my oszczędzamy surowce, a śro-
dowisko, w którym żyjemy staje się mniej zanieczyszczone. 

Czasami idąc wzdłuż ząbkowskich ulic 
widzimy butelki po różnych napojach, 
opakowania po papierosach, czy inne 
śmieci, które nie powinny się tam znaleźć. 
Nie dość, że psują estetykę miasta, to na 
dodatek często bywają zagrożeniem dla 
zwierząt, a uprzątnięcie ich obciąża bu-
dżet miasta. Należy pamiętać, że zwykła 
butelka plastikowa rozkłada się około 200 
lat, zatem nie ma co liczyć, że wyrzucona 
zniknie sama.

Za wyrzucanie śmieci w nielegalnych 
miejscach grozi kara grzywny w wysokości 
do 5 tys. zł. Jeżeli osoba ukarana nie zapłaci 
grzywny, można tę karę zamienić na pracę 
społecznie użyteczną, a gdyby ukarany nie 
zgodził się na to – na karę aresztu. Jednak 
nie chodzi o to, żeby karać, a wspólnie dbać 
o środowisko, w którym żyjemy. Trudno 
wytłumaczyć motywację osób, które pozo-
stawiają ślady swojego pobytu na terenach 
publicznych naszego Miasta, w szczegól-
ności wyrzucając duże ilości odpadów do 
koszy ulicznych. Przecież wszyscy, zgod-
nie ze zmienionymi przepisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, wnosimy opłatę za wywóz odpadów 
zależną od ilości gospodarstw domowych 
na terenie nieruchomości, a przedsiębiorcy 
posiadający umowy z Miastem Ząbki od-
bierają wszystkie prawidłowo wystawione 
odpady, niezależnie od ich ilości.

Pojemniki i worki do gromadzenia od-
padów powinny być wystawione w miej-
scach łatwo dostępnych dla podmiotów 
odbierających odpady. Aby usługa wywozu 
odpadów została zrealizowana, należy po-
jemnik lub worek z odpadami wystawić 
w widocznym miejscu przed posesją do 

godziny 700 w dniu odbioru, zgodnie z usta-
lonym harmonogramem. Pracownicy firmy 
odbierającej odpady nie wchodzą na pose-
sje, aby nie być posądzanym o jakiekolwiek 
zniszczenia, kradzieże lub narażać się na po-
gryzienie przez czworonogów pilnujących 
posesji. Rozwiązaniem ułatwiającym odbiór 
odpadów są altany na pojemniki, do któ-
rych  jest dostęp od ulicy. Część osób  ma na 
stałe wystawione pojemniki przy ogrodze-
niach. W przypadku braku takiej możliwości 
i braku altany śmietnikowej, pojemnik może 
być ustawiony w dniu wywozu w otwartej 
bramie lub furtce. Odpady dopóki znajdują 
się na posesji, są własnością prywatną, na-
tomiast własnością gminy stają się w mo-
mencie ich wystawienia celem przekazania 
przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za ich 
odbiór i zagospodarowanie na podstawie 
umowy zawartej z gminą. 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, wyposażenie nieruchomo-
ści w odpowiednie pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych należy 
do obowiązków właściciela nieruchomo-
ści. Pojemniki można zakupić chociażby 
w sprzedaży internetowej bezpośrednio 
od producenta, w marketach budowla-
nych lub od podmiotów zajmujących się 
odbiorem odpadów, bądź w innym miej-
scu, należy jednak pamiętać, aby były to 
pojemniki wykonane zgodnie z aktualnymi 
polskimi normami o minimalnej pojem-
ności, uwzględniającej miesięczną normę 
dla gospodarstw domowych w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych – 20 litrów 
na jedną osobę, przy czym pojemnik na od-
pady zmieszane powinien mieć pojemność 

nie mniejszą niż 120 litrów. 
Pojemnik na odpady komunalne powi-

nien spełniać wymagania Polskiej Normy 
PN-EN 840-1, co zapewnia jego przystoso-
wanie do obrotowych lub grzebieniowych 
mechanizmów załadowczych, umożliwiając 
jego bezpieczne przemieszczanie i opróż-
nienie, mniejsze prawdopodobieństwo 
uszkodzenia (np. pęknięcia) dzięki odpo-
wiedniej konstrukcji dostosowanej m. in. 
do odbioru mechanicznego (przykład po-
jemników zgodnych z normą zamieszczono 
na zdjęciu obok). 

Należy zwrócić uwagę, że nie wszyst-
kie oferowane w sprzedaży pojemniki pod 
nazwą „pojemnik na odpady” nadają się do 
gromadzenia odpadów komunalnych jak 
np. przedstawione na zdjęciach poniżej po-
jemniki na odpady ogrodowe, które nie są 
przystosowane do rozładunku mechanicz-
nego, zarówno jeżeli chodzi o ich geometrię 
jak i wytrzymałość. 

P r o d u k o w a n e 
i używane powszech-
nie w minionych latach 
pojemniki metalowe 
typu SM, widoczne na 
zdjęciu obok, które 
znajdują się jeszcze na 
niejednej nieruchomo-
ści w naszym Mieście, 
również nie są dostoso-
wane do obecnie obo-
wiązujących norm do-
tyczących pojemników 
na odpady komunalne. 
Pojemnik ten nie speł-
nia norm dotyczących 
konstrukcji, powoduje 
to m.in. zaginanie pojemnika w czasie 
rozładunku i wyłamywanie uchwytów 
przez listwę podtrzymującą pojemnik. 
Śmieciarki dostosowane do tego typu 
uchwytu przestały być produkowane na 
przełomie lat 80 i 90 – tych ubiegłego wie-
ku. Ponadto należy zaznaczyć, że oprócz 
konstrukcji i wytrzymałości, pojemniki 
te nie spełniają norm dotyczących np. 
poziomu hałasu przy zamykaniu klapy, 
przemieszczeniu pojemnika (brak kó-
łek), czy wagi (zdecydowanie wyższa niż 
w znormalizowanych pojemnikach), co 
stwarza duże utrudnienia nie tylko dla 
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osób odbierających odpady, ale także dla 
właścicieli tych pojemników. 

W przypadku gdy właściciel nierucho-
mości nie posiada odpowiedniego pojem-
nika i z różnych przyczyn nie może wy-
posażyć nieruchomości w taki pojemnik, 
można wystawiać odpady przed posesję 
w czarnych workach. Worki te powinny być 
zawiązane, koniecznie w czarnej kolorysty-
ce, żeby ich nie pomylić z odpadami zebra-
nymi w sposób selektywny oraz oznaczone 
adresem posesji, tak żeby możliwe było 
ich przypisanie do konkretnej nierucho-
mości. Tak wystawiony worek z odpadami 
zmieszanymi będzie odebrany w sposób 
ręczny tj. wrzucony na śmieciarkę przez 
pracownika ekipy odbierającej odpady. 

Stosowanie powyższych zaleceń z pew-
nością usprawni odbiór odpadów, zminima-
lizuje blokowanie ruchu przez śmieciarki na 
naszych drogach, zmniejszy problemy zdro-
wotne u osób obsługujących nasze posesje 
i spowoduje, ze będzie mniej przypadków 
zniszczenia pojemników, jak również mniej 
reklamacji dotyczących odbioru odpadów. 

Selektywna zbiórka odpadów 
– Wspólnoty Mieszkaniowe

O ile poruszane wcześniej sprawy do-
tyczą przede wszystkim zabudowy jedno-
rodzinnej, to w zabudowie wielorodzinnej 
największym problemem jest 
sposób segregacji odpadów. 
Właściciele budynków jednoro-
dzinnych zdecydowanie lepiej 
radzą sobie z selektywną zbiórką 
odpadów. Odbierając odpady 
z pojemników przeznaczonych 
do selektywnej zbiórki odpa-
dów od Wspólnot Mieszkanio-
wych bardzo często zdarza się, 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 

o powierzchni 11 426 m2, 
położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4

Przetarg odbędzie się dnia 08.10.2015 r. (czwartek) o godz. 1200 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Pol-
skiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 1 727 440 zł.
Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.
Wadium: 170 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 
dnia 05.10.2015 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła 
i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (li-
czy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze 
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-
-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-za-
chodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa 
(ZTM Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o    warun-
kach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.
pl (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy 
urzędu.

że 100% z nich trafia do instalacji prze-
twarzającej zmieszane odpady komunal-
ne. Jak wygląda segregacja na niektórych 
osiedlach można zobaczyć na zdjęciach 
zamieszczonych powyżej (na zdjęciu po 
lewej widać odpady „zebrane selektywnie” 
wyładowane na placu w siedzibie przedsię-
biorcy, na zdjęciu po prawej widać odpady, 
które znajdują się w pojemniku na szkło). 

Brak prawidłowej segregacji wiąże się 
z dużo większymi kosztami ich zagospo-
darowania, ryzykiem nieosiągnięcia wy-
maganych poziomów odzysku oraz przede 
wszystkim większą szkodą dla środowiska 

naturalnego. Natomiast dla właścicieli lokali 
mieszkalnych oznacza to dwukrotne zwięk-
szone opłaty za gospodarowanie odpada-
mi. Niestety w przypadku Wspólnot mamy 
do czynienia z solidarną odpowiedzialno-
ścią wszystkich jej członków, dlatego waż-
ne jest aby informować i dyscyplinować 
wszystkich tych, którzy niweczą starania 
osób prawidłowo przekazujących odpady, 
w czym powinni uczestniczyć zarządzający 
Wspólnotami. Na terenie naszego Miasta są 
osiedla, gdzie zbiórka odpadów odbywa się 
prawidłowo, co udowadnia, że jest to możli-
we. SEGREGUJMY ODPADY, to naprawdę nie 
kosztuje dużo wysiłku i wszystkim się opłaci.

Usługi podologiczne
– wrastające paznokcie
– odciski
– pękające pięty

manicure, pedicure, żel, akryl

Salon fryzjerski
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 9
pon.- pt.: 10-18;   sob.: 9-15
tel. 662-174-690;  506-213-911

Sprzedaż 
drewna 

opałowego
tel.: 518-223-255
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Oprócz aktu erekcyjnego do tzw. „kapsuły 
czasu” włożono cały komplet dokumentów. 
Są tam: fotografie z najważniejszych wyda-
rzeń historii szpitala, książka wydana z okazji 
100-lecia szpitala Drewnica, zdjęcia z inwesty-
cji – teren budowy przed rozpoczęciem prac 
budowlanych, podpisane umowy finansowa-
nia obiektu, podpisane umowy z generalnym 
wykonawcą, pióro, którym podpisany został 
akt erekcyjny oraz monety o wszystkich no-
minałach z datą 2015 roku.

Budowę nowego szpitala rozpoczęto rów-
no w 111 rocznicę istnienia „starej Drewnicy” 
i jest to niewątpliwie wielki gest w stronę 
przyszłych pacjentów i całego województwa.

Joanna Wysocka

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

terapeutycznym dla psychoz, chorób afektyw-
nych czy detoksykacji alkoholowej. W szpitalu 
znajdzie się miejsce dla ok. 300 pacjentów 
z Mazowsza. Szpital będzie posiadał maksy-
malnie 2-3 osobowe sale i nowoczesną apa-
raturę medyczną.

Inwestycję rozpoczęto wiosną. Zakończe-
nie jej zaplanowano na luty 2018, ale jak zapo-
wiada generalny wykonawca firma Budimex 
S.A. termin ten ulegnie skróceniu. Najpraw-
dopodobniej będzie to połowa 2017 roku.

Marszałek województwa mazowieckiego 
powiedział m.in.: „Jest to inwestycja niezwy-
kle potrzebna, będzie miejscem stosowa-
nia najnowszych osiągnięć psychiatrii, bo ta 
dziedzina też się bardzo rozwija w wymiarze 
terapeutycznym i Polska nie może być z tyłu. 
Chcę Państwu uświadomić, że jest to pierw-
szy psychiatryczny szpital zbudowany po II 
wojnie światowej w Polsce. Wszystkie szpita-
le powstawały w okresie międzywojennym 
i wtedy ten wyniszczony rozbiorami kraj stać 
było na pozytywne myślenie i budowanie 
tego typu obiektów. Mam osobiście wielką 
satysfakcję, bo myślę, że człowiek jest tyle 
wart, ile po sobie pozostawia. A jeżeli się 
dołoży jakąś chociaż maleńką cegiełkę do 

takiego dzieła jest to powodem do radości, 
satysfakcji i do dumy.”

Projekt budowlany przewiduje zastoso-
wanie odnawialnych źródeł energii, co wyge-
neruje duże oszczędności. Koszt budowy to 
ok. 118 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest 
ze środków województwa mazowieckiego, 
partnerem finansowym projektu jest Bank 
Polska Kasa Opieki S.A.

Akt erekcyjny podpisali: Adam Struzik 
– marszałek województwa mazowieckiego, 
Elżbieta Lanc – członkini zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego, Józef Zalewski – doradca 
wicepremiera i ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, Dariusz Piątek – wicewoje-
woda mazowiecki, Jego Ekscelencja Ksiądz 
Arcybiskup Henryk Hoser, Kazimierz Ra-
kowski – starosta wołomiński, Robert 
Perkowski – burmistrz miasta Ząbki, 
Roman Jędrzejczak – prezes zarządu 
spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki 
DREWNICA, Waldemar Giza – prezes 
Mazowieckiego Centrum Psychiatrii 
DREWNICA, Grzegorz Paprotny – Bu-
dimex S.A, Jakub Nagraba – dyrektor 
oddziału Budimex S.A., Piotr Kurowic-
ki – kierownik kontraktu Budimex S.A., 
Bartosz Niewiadomski – Ove Arup 
inwestor zastępczy.

Dokończenie ze str. 1

WYNAJMĘ
BUDYNEK

POD DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ

200 M2

Do tej pory 
filia przedszkola

ZĄBKI
ul. KWIATOWA 5C
tel. 666 812 179
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Przedpremierowa projekcja filmu dokumentalnego 
o historii miasta Ząbki 
„Regiony z historią wczoraj i dziś”

11 września, o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Ząbkach odbyło się spotkanie twórców i realizatorów filmu doku-

mentalnego poświęconego naszemu miastu.

Tłumnie zebraną publiczność strofami 
poematu „Kwiaty Polskie” Juliana Tuwima 
przywitał aktor i reżyser Marek Wysocki, który 
jednocześnie poprowadził uroczystość zada-
jąc gościom wnikliwe oraz istotne pytania. 
Sala widowiskowa MOK w Ząbkach pękała 
w szwach i miała wydzielone trzy ważne strefy: 
ekran, widownię i stół, przy którym zasiedli 
twórcy, realizatorzy filmu oraz władze miasta: 
burmistrz Ząbek Robert Perkowski, Leszek 
Lombarski- scenarzysta i reżyser filmu, Kinga 
Jędrasik- prezenterka TVP Historia, Tomasz 
Knapik – znany lektor filmowy, radiowy i tele-
wizyjny, Mirosław Sobiecki – pasjonat historii 
Ząbek, założyciel strony internetowej Histo-
riazabek.pl oraz Anna Bogusławska Grzesz-
czuk- charakteryzatorka filmowa.

Na widowni dostrzec można było dzie-
ci państwa Tulińskich: Elżbietę Duczmal 
i Andrzeja Tulińskiego oraz córki zmarłej 
w sierpniu Krystyny Marii Bytnar. Ich obec-
ność twórcy i publiczność nagrodziła wiel-
kimi brawami. Film składał się z dwóch 15 
minutowych części: „Ząbki początki miasta” 
i „Ząbki wiek XX”. Po emisji pierwszej czę-
ści rozgorzała gorąca dyskusja. Widownia 
czuła niedosyt ukazanych w filmie zdarzeń 
historycznych. Prowadzący spotkanie Ma-

rek Wysocki zadał zatem pytanie reżyserowi 
czy tworząc scenariusz dokonywał selekcji 
wydarzeń historycznych? Leszek Lombarski 
odpowiedział słowami wybitnego reżysera 
Quentina Tarantino, że „historia jest jak stare 
dobre kino. Znamy wydarzenia i ich bohate-
rów – nie musimy zatem wymyślać scenariu-
sza, bo w zasadzie jest już gotowy.” Burmistrz 
Robert Perkowski dodał natomiast, że ogra-
niczony czas każdego z odcinków pozwalał 
jedynie na zasygnalizowanie zdarzeń, a nie 
ich głębszą analizę. Wiele ciekawostek przy-
toczył Mirosław Sobiecki. Powiedział m.in., 
że przypadająca w tym roku 450 rocznica 
nie dotyczy miasta, bo prawa miejskie Ząbki 
otrzymały dopiero w II połowie XX wieku. 
Rocznica dotyczy powstania Woli Zambko-
wej, która była zaczątkiem Miasta Ogrodu za-
łożonego przez hr. Ronikiera. Kinga Jędrasik 
uświadomiła wszystkim, że przy produkcji fil-
mu pracowało wiele osób, Tomasz Knapik, że 
z wielką radością i zainteresowaniem czytał 
tekst lektorski, a charakteryzatorka filmowa 
Anna Bogusławska-Grzeszczuk opowiedziała 
o kulisach pracy na planie filmowym. Druga 
część filmu „Ząbki wiek XX” przyjęta została 
z satysfakcją i bez komentarzy. Wszyscy bo-
wiem są naocznymi świadkami pozytywnych 

zmian zachodzących w naszym mieście. Na 
koniec Kinga Jędrasik w imieniu twórców 
i realizatorów zaprosiła publiczność do obej-
rzenia krótkiego filmu zza kulis powstawania 
dokumentu, co rozluźniło atmosferę, a na-
wet miejscami wywoływał salwy śmiechu. 
Wieczór z historią Ząbek zakończył poczę-
stunek przygotowany przez organizatorów. 
Przy wyjściu wszyscy otrzymali płytę wydaną 
z okazji przedpremierowej projekcji filmu.

Przypominamy mieszkańcom, że pre-
miera filmu odbędzie się na kanale TVP Hi-
storia (I odcinek – Ząbki początki miasta- 
16 października o godz. 20:40, powtórka 
w poniedziałek 19 października o godz. 
13:55, a premiera II odcinka „Ząbki wiek XX 
– 23 października w piątek o godz. 20:40, 
powtórka w poniedziałek 26 października 
o godz. 14:00). UWAGA – ZMIANA DNI EMISJI

Z niecierpliwością czekamy na emisję 
telewizyjną filmu o naszym mieście.

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski
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Młodzieżowi ambasadorowie Tajwanu w Ząbkach

– Ciekawie było poznać tylu nowych, fajnych i ambitnych studentów. Ich 
kultura jest zupełnie inna niż nasza, a mimo to świetnie się rozumie-

liśmy. Bardzo podobały im się Ząbki i warszawska starówka, Opowiadali, że 
już zdążyli zaprzyjaźnić się z wieloma osobami na Krakowskim Przedmieściu, 
m.in. studentami przebranymi w mundury z Powstania Warszawskiego. Cie-
szę się, że ich spotkałam i jestem pewna, że będziemy utrzymywać kontakt 
na Facebook’u” – powiedziała jedna ze studentek, uczestnicząca w spotkaniu 
studentów z Tajwanu i z Ząbek.

Studenckie spotkanie odbyło się 15 wrze-
śnia br. i zainicjowały je władze Ząbek. Bur-
mistrz Robert Perkowski oraz zastępca burmi-
strza Artur Murawski, którzy spotkali się dwa 
tygodnie wcześniej w tej sprawie z Colinem 
Kao z Biura Gospodarczego i Kulturalnego Ta-
ipej. Podczas tego spotkania zostało ustalone, 
to kolejne – studenckie.

Celem studenckiej integracji jest plano-
wana wymiana młodzieży między Tajwanem 
a Ząbkami. Obecnie, najbardziej widocznym 
efektem jest wymiana kontaktów, zwykle 
facebookowych i rozpoczęcie międzynaro-
dowych znajomości.

Młodzież studencka, którą mieliśmy oka-
zję gościć w Ząbkach to, jak sami siebie nazy-
wają, „Młodzieżowi Ambasadorowie Tajwanu”. 
Do tej niezwykłej delegacji zostali wyłonieni 
na podstawie kilkuetapowych castingów. 
W rezultacie wybrano 180 studentów uniwer-
sytetów o przeróżnych profilach, którzy, pod 
patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Tajwanu, prezentują kulturę Wschodu 
w krajach całego świata. Delegacja, która 
przyjechała do Polski, Warszawy, a stamtąd 
do nas do Ząbek, składała się z dwudziestu 
studentów i odwiedziła już wiele państw 
europejskich. Ma przed sobą wciąż jeszcze 
Austrię i Słowację, ale jak do tej pory to wła-

śnie Polska wywarła na studentach jedno 
z najpozytywniejszych wrażeń. Polscy stu-
denci, to głównie członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Ząbek i ich goście.

Burmistrz Ząbek podjął delegację, na sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, 
mieszczącej się na trybunie głównej stadionu 
miejskiego „Dolcan Arena”. Na spotkaniu byli 
obecni również dyrektor Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Tajwanu, Te-Yang Wu, Colin 
Kao z Biura Gospodarczego i Kulturalnego 
Taipej, zastępca burmistrza Artur Murawski 
oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sławomir Skotnicki, a także kilku profesorów 
tajwańskich, opiekujących się studentami. 
W MOK po raz pierwszy polscy studenci mieli 
okazję porozmawiać z delegatami. Grupy 
szybko się przemieszały, ponieważ wszyscy 
komunikowali się w języku angielskim. Polscy 
studenci z entuzjazmem opowiadali gościom 
o polskich zwyczajach i wyjaśniali różnice 
kulturowe.

Po tym spontanicznym powitaniu, miej-
sce swobodnych rozmów zajęły oficjalne po-
witania burmistrza Roberta Perkowskiego 
oraz dyrektora Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Tajwanu, Te-Yang Wu.

Burmistrz opowiedział o naszym mieście, 
jego specyfice oraz obecnych i przyszłych 

inwestycjach, przybliżając w ten sposób 
gościom obraz naszego miasta. Następnie to 
delegaci zajęli scenę. Zaprezentowali skróco-
ną wersję swojego programu artystycznego 
dla polskich studentów – pokazywanego 
we wszystkich odwiedzanych stolicach, na 
uniwersytetach i salach widowiskowych. 
W programie znalazło się wiele ciekawo-
stek, przybliżających kulturę Tajwanu i całej 
Azji. Od fragmentu opery chińskiej, poprzez 
koncert na guzheng, czyli chińskiej cytrze 
z czasów dynastii Tang, aż do mrożącego 
krew w żyłach pokazu akrobatycznego stu-
denta Uniwersytetu Sztuk Scenicznych Wei-
-Cheng’a Tu.

Jako przykład dynamicznie rozwijającego 
się społeczeństwa Ząbek gospodarze zapre-
zentowali gościom Przedszkole Publiczne nr 
3 w Ząbkach „Skrzat”., pod dyrekcją Jolanty 
Salak. Jak powiedział burmistrz Robert Per-
kowski, ząbkowskie przedszkole to jeden 
z najnowocześniejszych takich obiektów 
w Unii Europejskiej. W przedszkolu ugosz-
czono delegatów tradycyjnym polskim obia-
dem, co dla nich było niewątpliwie nowym 
doświadczeniem kulinarnym.

Nic nie wzbudziło jednak większego za-
chwytu tajwańskich studentów i reprezen-
tantów Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Tajwanu, jak występ naszych przedszkolaków. 
Dzieci przygotowały przedstawienie, w któ-
rym wykonały najpopularniejsze polskie pio-
senki i zatańczyły do nich, dla zachwyconych 
gości. W ramach podziękowania, ryzykując 
spóźnieniem na samolot, delegaci zaprosili 
dzieci do obejrzenia swoich dwóch występów 
– żonglowania chińskim jojo oraz pokazu 
akrobatycznego wykonanego przez studenta 
przebranego za kolorowego klauna. Następ-

nie razem z zaproszonym 
na scenę przedszkolakiem-
-ochotnikiem tajwańscy stu-
denci rozdawali imponujące 
kwiaty i zwierzęta wykona-
ne z balonów.

Całość wizyty zakończy-
ły oficjalne podziękowania 
oraz wpisanie się do księgi 
pamiątkowej przedszkola. 
W niej właśnie dyrektor Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicz-
nych Tajwanu Te-Yang Wu 
napisał po mandaryńsku, 
a następnie przetłumaczył, 
dedykację. Wyrażała ona 
podziw dla dynamicznego 
rozwoju miasta, ciepłego 
przyjęcia delegatów przez 
polskich studentów i na-
dzieję na długoletni kon-
takt i współpracę pomiędzy 
stolicą Tajwanu, Taipei oraz 
Ząbkami.

Weronika Daniłowska
Iwona Potęga
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FRANCUSKI 
 

WŁOSKI 

 

Chciałbyś zacząć przygodę 
z językiem 

 

albo kontynuować naukę? 
 

A może poprawić wyniki 
w szkole? 

 

Mgr filologii włoskiej 
Tel. 502 447 106 

19.09.2015 sobota godz.1000-1200 
SP ul. Piłsudskiego 95c

MOK Ząbki ul. Słowackiego 10 pon. godz.1700-1900

oraz SP nr 2 Ząbki czw. 1500-1600

Dolcan – Arena w Ząbkach 
„rozbłyśnie” już 2 X
Na stadionie miejskim „Dolcan – ARENA” w Ząbkach zakończy-

ła się budowa czterech masztów oświetleniowych. Dzięki tej 
inwestycji stadion zyskał profesjonalne oświetlenie, a ząbkowska 
pierwszoligowa drużyna „Dolcan Ząbki” będzie mogła rozgrywać 
mecze na własnym boisku, przed własną publicznością.

Realizacja tej inwestycji jest niezwykle istotna. Takie są bowiem obecnie 
wymogi licencyjne PZPN dla pierwszej ligi oraz ekstraklasy. Oświetlenie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, szczególnie podczas imprez ma-
sowych. 

Maszty oświetleniowe są wysokie na ok. 45 m, z iglicą – na ok. 49 m. Każ-
dy z masztów uzbrojony jest w 62 projektory z automatyką pozwalającą na 
sekcjonowanie poziomami świecenia – pięć poziomów: trening i rekreacja 
( najsłabszy przy użyciu 20 projektorów – 200 lx ), zawody bez TV, awaryjna 
transmisja telewizyjna, zawody z transmisją CTV oraz zawody z transmisją 
HDTV ( najmocniejsza – 248 projektorów – 2000 lx). Fundament pod taką 
wieżę ma ok 2,5 m średnicy oraz 10 m głębokości.

Wykonawcą inwestycji jest firma Ada-Light Sp. z o.o. z Gostynina. 
Oświetlenie ma 5 poziomów intensywności. Podstawowy (przy użyciu 

tylko 20 z 248 lamp) zasilany jest z istniejącej stacji transformatorowej. 
Kolejne poziomy muszą być już obsłużone przez zewnętrzne generatory 
prądu, które będzie musiał zapewnić organizator odbywających się imprez 
masowych. 

Iwona Potęga
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Dziedziczenie 
– korzyści i zagrożenia

Jednym z najczęściej poruszanych zagadnień w ramach darmowych porad 
prawnych w Urzędzie Miasta Ząbki są niewątpliwie szeroko rozumiane 

sprawy spadkowe. Z uwagi na obszerność tego tematu, w niniejszym artyku-
le poświęcimy uwagę jedynie najczęściej poruszanym problemom.

Śmierć człowieka wiąże się w sferze prawa 
cywilnego przede wszystkim z ustaleniem, 
kto jest spadkobiercą zmarłego, co spad-
kobierca dziedziczy po zmarłym i z jakimi 
zobowiązaniami może się to wiązać.

Najprostsza sytuacja ma miejsce, gdy 
spadkodawca nie pozostawił testamentu 
i następuje dziedziczenie ustawowe. 
W takiej sytuacji spadkobiercy ustawowi 
(w pierwszej kolejności dzieci i małżonek, 
w dalszej wnuki, rodzice, rodzeństwo i dalsi 
krewni) nabywają z mocy prawa odpowiednią 
część spadku, chyba że spadek ten odrzucą, 
na co mają 6 miesięcy od kiedy dowiedziały 
się, że są spadkobiercami. Odrzucenie spadku 
powoduje, że osobę taką traktuje się tak, jak-
by nie dożyła otwarcia spadku (czyli śmierci 
spadkodawcy) i w jej miejsce wstępują dalsi 
spadkobiercy. Tytułem przykładu: jeśli spadek 
odrzuci syn zmarłego, który sam ma dziecko, 
wówczas spadek nabędzie właśnie to dziec-
ko. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, 
bowiem odrzucenie spadku jest zazwyczaj 
skutkiem tego, że zmarły pozostawił po sobie 
długi. Na podanym przykładzie, odrzucenie 
spadku nie rozwiązuje problemu, bowiem 
odziedziczone długi przechodzą na dalszego 
spadkobiercę, czyli wnuka zmarłego. Taki 
dalszy spadkobierca może odrzucić spadek 
w terminie 6 miesięcy od kiedy sam się dowie-
dział, że został spadkobiercą, czyli zazwyczaj 
termin ten będzie liczony od chwili odrzuce-
nia spadku przez osobę powołaną do spadku 
w pierwszej kolejności. 

Poza odrzuceniem spadku i przyjęciem 
go wprost (czyli z pełną odpowiedzialnością 
za długi spadkowe) możliwe jest także przy-
jęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
W takim przypadku odpowiedzialność spad-
kobiercy za długi spadkowe ograniczona 
jest do wartości otrzymanego w spadku 
majątku. Gdyby zatem spadkobierca otrzy-

mał w spadku np. samochód o wartości 
5.000 zł, a długi wynosiłyby np. 20.000 zł 
lub dowolną inną kwotę wyższą niż wartość 
samochodu, wówczas odpowiedzialność 
spadkobiercy za te długi byłaby ograniczo-
na jedynie do tych 5.000 zł. Z dniem 18 
października 2015 r. wchodzą w życie prze-
pisy, zgodnie z którymi niezłożenie w ter-
minie 6 miesięcy żadnego oświadczenia  
w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia 
spadku będzie oznaczało automatyczne 
przyjęcie spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza. 

Sytuacja może się nieco bardziej skom-
plikować, gdy okaże się, że spadkodawca 
dokonał w swoim życiu darowizn. Jeśli takie 
darowizny były dokonane na rzecz osób bę-
dących spadkobiercami albo uprawnionymi 
do zachowku, wówczas traktuje się je w prak-
tyce tak, jakby te osoby otrzymały je jako 
spadek. W przypadku innych osób uwzględ-
nia się darowizny do-
konane nie dawniej 
niż przed dziesięciu 
laty, licząc wstecz od 
otwarcia spadku. Je-
śli zatem mamy do 
czynienia z darowi-
zną, którą uwzględ-
nia się zgodnie z w/w 
zasadami i któryś ze 
spadkobierców usta-
wowych nie otrzyma 
części majątku spad-
kowego (z uwzględ-
nieniem wartości 
dokonanych daro-
wizn), może żądać 
od obdarowanej 
osoby zachowku, 
czyli połowy tego, co 
by otrzymał, gdyby 

darowizna nie została dokonana. Jeśli któryś 
ze spadkobierców otrzymał w spadku jedynie 
część majątku odpowiadającego należnemu 
mu zachowkowi, może wtedy żądać uzu-
pełnienia tego zachowku. Z drugiej jednak 
strony osoba zobowiązana do zapłaty takiego 
zachowku sama jest uprawniona do zatrzy-
mania tej części darowizny, która odpowiada 
zachowkowi jej należnemu.

Takie same zasady związane z zachow-
kiem będą mieć miejsce w przypadku, gdy 
spadkodawca pozostawił testament i pominął 
w nim któregoś ze spadkobierców ustawo-
wych. W takiej sytuacji takiemu pominiętemu 
spadkobiercy przysługiwać będzie zachowek 
i również wtedy bierze się pod uwagę opisane 
powyżej darowizny.

Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą korzy-
stać z bezpłatnych porad prawnych pro-
wadzonych przez prawników Kancelarii 
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j. 
w ramach projektu „Prawnik Pierwsze-
go Kontaktu” w każdy czwartek w go-
dzinach 8:00 – 10:00. W celu uzyskaniu 
porady należy umówić się telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-
17:00 pod numerem: 22 652 31 15.

 
Radca prawny Marcin Wójciński

Kancelaria Radców Prawnych 
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna

USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport, przeprowadzki, 
przewozy bagażowe 
na terenie Ząbek, 
Warszawy 
jak i całego kraju 

BARDZO TANIO
tel. 604-094-611
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Czy warto zapisać dziecko 
do harcerstwa?

Tych, którzy w latach swojej młodości byli harcerzami nie trzeba przeko-
nywać, że warto. Tym, którzy nie byli, ciężko wytłumaczyć tak, aby zro-

zumieli, co takiego wyjątkowego jest w byciu harcerzem. Bo to, że harcerze 
lubią wyjeżdżać na rajdy, biwaki, to zrozumiałe. Każdy lubi. Ale żeby wyjeż-
dżać spakowanym tylko w mały plecak, nosić wszystko ze sobą i przez trzy 
dni ciągle chodzić i chodzić, często na zimnie i deszczu, a na koniec spać na 
twardej ziemi? Albo w wakacje wyjechać na obóz, to zrozumiałe. Ale żeby do 
lasu, pod namiot? Żeby samemu budować sobie łóżko, gotować na kuchni 
polowej i wogóle trzy tygodnie żyć bez prądu, bez komputera, bez telefonu? 
Cóż, a jednak są chętni. Dlaczego?

Bo tworzy się wyjątkowa więź. Bo 
drużyna harcerska jest jak rodzina. Bo na-
wiązuje się wiele przyjaźni. Bo drużynowy 
to nie rodzic i nie nauczyciel, a mimo to 
wychowawca. 

Oczywiście są też kwestie ważniej-
sze: harcerstwo kształtuje charakter. 
Uczy pokonywać własne słabości, uczy 
braterstwa i patriotyzmu, przypomina 
o historii i tradycjach, o wartościach za-
pominianych w naszej codzienności, 
a przecież tak ważnych. Harcerstwo to 
służba, Ojczyźnie i bliźnim. Ale prze-
cież tymi poważnymi pojęciami nikogo 
nie zachęcimy. Nikt nie powie: jestem 
harcerzem, bo jestem patriotą. Jestem 
harcerzem, bo mogę pomagać innym. 
Powiedzą: jestem harcerzem, bo jest 
fajnie. A to oznacza, że wszystkie te 
poważne idee ukryte są w zabawie. 

7 Gromada Zuchowa „Tajemnica” to 
najmłodsza grupa wiekowa działająca 
w Ząbkach. Zuchy (dzieci z klas 1-3) re-
alizują zbiórki wg zasady „nauka poprzez 
zabawę”. Bawią się w coś lub kogoś. 
Wykonują pożyteczne prace. Uczą się 
samodzielności i zaradności. 

7 Drużyna Harcerska „Arkana” 
zrzesza dzieci z klas 4-6. Harcerze na 
zbiórkach uczą się technik harcerskich, 
pierwszej pomocy, terenoznawstwa itp. 

Wykonują zadania na rzecz innych, cho-
dzą na wędrówki, wyjeżdżają na rajdy. 
Uczą się pracy w grupie oraz dyscypliny.

2 Specjalnościowa Drużyna Harcer-
ska im. Mjr Henryka „Hubala” Dobrzań-
skiego to najstarsza grupa wiekowa 
działająca w Ząbkach (młodzież od 1 kl 
gim). Jest to środowisko o charakterze 
militarnym, proobronnym, więc większość 
zbiórek spędzają w lesie, gdzie uczą się 
maskowania, czołgania, maszerowania 
oraz wszelkiego rodzaju survivalu. W za-
jęciach, które realizują bardzo często 
nawiązują do historii II Wojny Światowej. 

A teraz kwestia najważniejsza :) 
•	 Jeżeli chcesz zostać harcerzem, 
•	 Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko zosta-

ło zuchem lub harcerzem, 
•	  Jeżeli chcesz nas wesprzeć, 
•	  Jeżeli chcesz nawiązać z nami współ-

pracę 

Skontaktuj się z nami telefonicznie 
506 925 085 

lub mailowo: tajemnica7@onet.pl 

Znajdź nas na facebooku: 
szczep Tajemnica 

Z harcerskim pozdrowieniem: 
„Czuwaj!” 

Uroczyste poświęcenie 
nowego placu zabaw 
w Szkole Katolickiej

9 września 2015r. w Zespole Publicznych Szkół Katolic-
kich w Ząbkach odbyło się uroczyste poświęcenie no-

wego placu zabaw. Poświęcenia dokonał ks. abp Henryk 
Hoser. W uroczystości wzięli udział także burmistrz mia-
sta Ząbki, Robert Perkowski oraz przewodniczący Rady 
Miasta – Wojciech Gut, a także ksiądz proboszcz Andrzej 
Kopczyński oraz siostra dyrektor Agnieszka Maria Chra-
pek, a także uczniowie i nauczyciele. Zaproszeni goście 
wpisali się do pamiątkowej księgi. 
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Kolejne wakacje 
ząbkowskich judoków
za nami…

A dużo się działo... Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząb-
kach na początku lipca udały się na obóz judo do Rawy 

Mazowieckiej. Oprócz codziennych treningów judo mających 
na celu rozwój psychomotoryczny dzieci, budowanie pewności 
siebie, szacunku, odwagi, odpowiedzialności i wytrzymałości 
jak również zapobieganie i odpowiednie ukierunkowanie agre-
sji, była moc niezapomnianych wrażeń. Gry i zabawy plenerowe, 
wycieczki do parku linowego, skansenu czy grot nadgórzyckich 
jak również kajaki i rowery wodne. Dzieci brały udział w Olim-
piadzie Sportowej i zawodach Judo. 

W zawodach brały udział mali judocy ze szkół z wielu regionów 
Polski.

 A my, jak zwykle, przywieźliśmy medale. Nasze dzieci: Bartosz 
Kielak, Adrian Strzelewicz oraz Filip Wasilewski przywieźli złoto. Było 
również 7 brązowych medali, które zdobyli: Stanisław Krzak, Oliwier 
Pernak, Oskar Pernak, Krystian Śledziewski, Patryk Walusiak, Antoni 
Namirski i Jakub Kruk.

Wszystkim naszym zwycięzcom gratulujemy.
Nowy rok szkolny i nowe wyzwania przed nami, zapraszamy w każdy 

wtorek i piątek do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach, o godz. 16.15 
na treningi.
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Podopieczni Koła Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach 
na Pikniku Doradców Podatkowych

5 września 2015 r. uczestniczyliśmy w XI Pikniku Rodzinnym Doradców 
Podatkowych w Miedzeszynie. Dzięki zaproszeniu i uprzejmości or-

ganizatorów podopieczni Koła mieli okazję podczas Pikniku zaprezento-
wać swoje umiejętności teatralne i twórcze. Przedstawili występ teatral-
ny ,,Szewczyk Dratewka” oraz zaprezentowali na kiermaszu swoje prace 
plastyczne, które wykonali na zajęciach plastyczno-twórczych w Kole. 
Zarówno występ, jak i kiermasz spotkały się z wielkim uznaniem i zainte-
resowaniem ze strony organizatorów i uczestników pikniku. 

Piknik w stylu starej Warszawy 
wszystkim bardzo się podobał. Dzieci 
i młodzież z Koła mieli okazję przeje-
chać się rykszą, spróbować jazdy na 
bicyklu oraz potańczyć przy dawnych 
warszawskich przebojach. Było też 
wiele innych atrakcji, spośród któ-
rych każdy znalazł coś ciekawego 
dla siebie. Wszyscy zostaliśmy miło 
i serdecznie ugoszczeni, usłyszeliśmy 
wiele ciepłych i życzliwych słów, które 
na długo pozostaną nam w pamięci. 
Serdecznie dziękujemy Zarządowi 
Mazowieckiego Oddziału Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych, wszyst-
kim organizatorom, a w szczególności 
p. Mai Zielińskiej za zaproszenie, za 
miłe przyjęcie i troskę podczas pik-
niku. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim gościom pikniku za życzliwość 
i wspieranie naszej działalności, 
a przede wszystkim za wspaniałą 
zabawę i zainteresowanie sprawami 
osób z niepełnosprawnością. 

Dochód ze sprzedaży prac pla-
stycznych przeznaczony zostanie na 
prowadzenie zajęć oraz cele statu-
towe Koła.

Elżbieta Kołodziejek
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GiGN 6845.165.2015

Burmistr z  M iasta  Ząbk i
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk, 

pod sprzedaż detaliczną kwiatów doniczkowych oraz zniczy,
znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055,03-31, 

położonych w Ząbkach przy ul. Ch. Andersena (teren przycmentarny)

FORMA PRZETARGU:
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego 
za stanowisko.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 07.10.2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11.00 (wejście B).

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM w wysokości 100 zł najpóźniej w dniu 02.10.2015 r. w kasie lub 
na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na 
konto bankowe Urzędu Miasta). W tytule przelewu należy podać sygnaturę: GiGN.6845.165.2015.

WARUNKI PRZETARGU
•	Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz wydruk 

z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego. 

•	Wpłacenie wadium umożliwia uczestnikowi wzięcie udziału w przetargu na dowolną ilość stanowisk. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy gruntu nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób 
odpowiadający formie wnoszenia. 

•	Osoby dopuszczone do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym składają oświadczenie – w dniu przetargu – o zapoznaniu się 
z dokumentacją i stanem nieruchomości.

•	Wydzierżawienie nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT. 
•	Czynsz dzierżawny za wydzierżawienie nieruchomości ustalony w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT płatny jest w terminie 

określonym w umowie dzierżawy jednorazowo.
•	Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 5109 746/748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

OPIS STANOWISK:

Ozna-
czenie
stano-
wiska

Pow. 
[m²]

Termin 
wydzier-

żawie-
nia

Wywoławcza 
opłata 

z tytułu
czynszu 

dzierżawnego 
netto [zł]

Mini-
malne 
postą-
pienie 

[zł]

A. 22

O
d 

dn
ia

 2
6.

10
.2

01
5 

r. 
do

 d
ni

a 
06

.1
1.

20
15

 r.

200 50
B. 22 200 50
C. 22 300 50
D. 22 300 50
E. 22 300 50
F. 22 300 50
G. 22 200 50
H. 22 200 50
I. 22 200 50
J. 22 200 50
K. 22 200 50
L. 22 200 50
M. 22 200 50
N. 22 200 50
O. 22 300 50
P. 22 300 50
R. 22 300 50
S. 22 300 50
T. 22 200 50
U. 72 400 50
V. 72 400 50
W. 81 400 50
X. 81 400 50

ZAŁĄCZNIKI:
1. Umowa dzierżawy 
 (do wglądu w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu),

2. Mapa poglądowa z oznaczeniem stanowisk
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Bezpłatna 
Szkoła 
Rodzenia

Klub Świadomych Rodziców organizo-
wany przez  Towarzystwo Przyjaciół Ząbek 
wznawia swoją działalność po przerwie waka-
cyjnej, tym razem w rozszerzonej formie. Będą 
to pełne kursy szkoły rodzenia obejmujące 
zajęcia z pielęgnacji dziecka, laktacji, pierw-
szej pomocy oraz  ćwiczenia z fizjoterapeutą. 
We współpracy z miastem zorganizujemy  
nieodpłatne cykle szkoleń dla kobiet w ciąży 
zameldowanych na terenie Ząbek. Serdecznie 
zapraszamy kobiety od 28 tygodnia ciąży 
wraz z partnerami. Zajęcia odbywać się będą 
w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Skrzat” przy 
ulicy Westerplatte 1. Pierwszy cykl spotkań 
przewidziany dla grupy 5 par odbędzie się 
8,15, 22 i 29 października. Zapisy prowadzimy 
mailowo pod adresem: tpz@tpz.org.pl. Więcej 
informacji na naszej stronie internetowej tpz.
org.pl

Jakub Dubniak

Poszukiwany radny znaleziony

20 września 2015 roku mieliśmy przyjemność brać udział w pierwszej 
w historii stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ząbek grze miej-

skiej i świetnie się bawiliśmy, a przy okazji udało nam się odpowiednio uczcić 
25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce.

Gra miejska „Gdzie jest radny?” to ponad 
dwugodzinne zmagania w celu odnalezie-
nia zaginionego radnego miasta Ząbki, po 
którym na zmianie pozostał jedynie... but. 
Droga do odnalezienia radnego nie była 
jednak prosta. Siedem drużyn poznawało 
Ząbki z zupełnie innej strony, ponieważ ich 
zadaniem było badanie pomników, baczne 
przyglądanie się pamiątkowym tablicom na 
fasadzie kościoła pod wezwaniem Świętej 
Trójcy, a także odwiedzenie Trybuny Miejskiej, 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i basenu. Wyzwania sprawdzały umiejętności 
matematyczne, zdolności obserwacji, zręcz-
ność, a także kreatywność. Na zwycięzców, 
którzy oprócz tego, że odkryli miejsce przeby-
wania zaginionego radnego, ale również ze-
brali największą liczbę punktów w zadaniach 
czekały bardzo atrakcyjne nagrody – karnety 
na basen i vouchery na kręgle, które zapewni-
ło Miejskie Centrum Sportu. Pomimo bardzo 
zaciętej walki głównymi zwycięzcami zostali 
państwo Sylwia i Adam Kubiccy, którym jesz-
cze raz serdecznie gratulujemy. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, po-
nieważ świetnie się razem z Wami bawiliśmy 
i to doświadczenie z pewnością zaowocuje 
kolejnymi, emocjonującymi grami miejskimi. 

Mariola Lekszycka 
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
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Wywóz 
odpadów 

budowlanych 
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tel. 502 915 089 
Ząbki, ul. Harcerska 9 

(budynek Gimnazjum nr 1) 
www.2plus2.edu.pl 

»systematyczne przygotowywanie
do sprawdzianu szóstoklasisty,
egzaminu gimnazjalnego i matury 

 
 

»skuteczne nadrabianie zaległości 

 
 

»ułatwianie startu w konkursach i
olimpiadach matematycznych 

 
 
 

Rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej 
jako „Miejsce Odkrywania Talentów” 

TBC

ABT
(brzuch/uda/pośladki)

TBC

INDOOR CYCLING

ABT
(brzuch/uda/pośladki)

FIT BALL

BODY POWER

STEP/SHAPE

ZUMBA

PILATES

BODY PERFECT

TRENING PERSONALNY

AKTYWNA MAMA

ĆWICZ Z DZIECKIEM

SIŁOWNIA

Ząbki
ul. Batorego 34

tel. 504 004 450
      512 485 349

sfitness@wp.pl
www.stufit.pl 

Czas na zmiany!

TBC

PIERWSZE ZAJĘCIA
 GRATIS!

Studio Fitness Ząbki

ZAJĘCIA DLA DZIECI

  TANIEC NOWOCZESNY 
Poniedziałek 17:00 (8-13 lat) 

Środa 17:30 (5-7 lat)

ABC BALET
Poniedziałek 16:00 - zapisy

 HIP HOP
Wtorek 17:30 

 DISCO DANCE 
Czwartek 16:30 - zapisy

  ZUMBA KIDS 
Piątek 17:00

Ząbki
 ul. Batorego 34

tel. 504 004 450, 512 485 349

sfitness@wp.pl   www.stufit.pl 


