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Ząbki wśród najlepszych w Polsce

J

uż po raz 10 „Rzeczpospolita” opublikowała ranking najlepszych samorządów gminnych w Polsce. W tegorocznej edycji Ząbki zostały wyróżnione 3-krotnie za: stan finansów i zarządzanie, innowacyjność oraz realizację dużych inwestycji. Na prawie 2,5 tys.
gmin w Polsce Ząbki zajęły odpowiednio: 18, 23, 40 miejsce. Szczegółowy ranking został
przedstawiony w wydaniu „Rzeczpospolitej” z 15 lipca. Laureaci zostali zaproszeni na
specjalną galę, podczas której wręczono certyfikaty przyznane przez 10-osobową kapitułę, działającą pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. W imieniu burmistrza Ząbek
wyróżnienie odebrał wiceburmistrz Artur Murawski.
dokończenie na str. 6
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Dzieci z Krasnala w najlepszych szkołach z najlepszymi wynikami!
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Plan zajęć:

4.08. godz. 12-13 - „Rosja bliska i daleka” – prezentacja kraju i je
zabytków, wspólne czytanie i oglądanie rosyjskich bajek

05.08.godz. 12-13 - „Z baśnią i legendą wędrówki po Polsce”-Tajemn

zamków polskich

06.08.godz. 12-13 - Biblioteka na szlakach turystycznych- palcem p

mapie-„Francja elegancja i jedziemy do kraju żab i ślimaków”-poznajemy
2014
bajki Charlesa Perrault

Plan zajęć:

07.08. godz.12-13 - „Podróże małe i duże po bajkowej literaturze.

4.08. godz. 12-13 - „Rosja bliska i daleka” – prezentacja kraju i jego

Wyruszamy
do Danii
ojczyzny
H.Ch.
Andersena”zabytków,
wspólne
czytanie
i oglądanie
rosyjskich
bajek

Wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Ząbkach
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach zaprasza dzieci
w wieku 5-8 lat na wakacyjne spotkania z książką. Zajęcia
odbywać się będą codziennie przez pierwsze dwa tygodnie
sierpnia (od 04.08.2014 r. do 14.08.2014 r.)

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12-13
Z powodu ograniczonej liczby miejsc (10) prowadzone są zapisy
na poszczególne zajęcia. Wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy. Informacja na miejscu w bibliotece lub
telefonicznie pod numerem telefonu (22) 781-62-53

Start już 04.08.2014 r.

i zapoznanie się z bajkami autora.

prezentacja kraju
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Plan zajęć:
4.08. godz. 12-13 - „Rosja bliska i daleka” – prezentacja kraju i jego
zabytków, wspólne czytanie i oglądanie rosyjskich bajek

05.08.godz. 12-13 - „Z baśnią i legendą wędrówki po Polsce”-Tajemnice
zamków polskich

06.08.godz. 12-13 - Biblioteka na szlakach turystycznych- palcem po

fragmentów
książki,
prezentacja
multimedialna,
oglądanie
bajek
12.08. godz.
12-13
- „Pod piracką
banderą”warsztaty
literacko-plastyczne

14.08.godz. 12-13 - „Bohaterowie bajek i baśni: wróżki i czarownice” -

zajęcia
prezentacja
multimedialna
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14.08.godz.
12-13
- „Bohaterowie
baśni:
wróżki
czarownice” Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Ząbkach ul.bajek
Orla 6i lok
75 tel.
(22)i 781-62-53
zajęcia literacko-plastyczne, prezentacja multimedialna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach ul. Orla 6 lok 75 tel. (22) 781-62-53

CO SŁYCHAĆ? Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
DYŻURY REDAKCYJNE:
Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach ul. Orla 6 lok 75 tel. (22) 781-62-53
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak
red. Mirosław Oleksiak
07.08. godz.12-13 - „Podróże małe i duże po bajkowej literaturze.
e-mail: redaktor@zabki.pl,
tel.Andersena”694 759 987
Urząd Miasta pok. nr 28
Wyruszamy
do Danii ojczyzny H.Ch.
prezentacja kraju
i zapoznanie się z bajkami autora.
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
poniedziałki godz. 16.00–18.00
08.08. godz. 12-13 - „Zaczarowany świat bajek Walta Disneya” Druk:
Centrum
Usług
Wspólnych,
ul.
Powsińska
69/71,
02-903
Warszawa
piątki godz. 8.00–10.00
prezentacja sylwetki producenta filmowego,wspólne czytanie i oglądanie
bajek
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
mapie-„Francja elegancja i jedziemy do kraju żab i ślimaków”-poznajemy
bajki Charlesa Perrault

11.08.godz. 12-13 - „Poznajemy mieszkańców łąki. Pszczólka Maja i jej
przygody”- czytanie fragmentów bajki. Łąka w mojej wyobraźni - praca
plastyczna
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12.08. godz. 12-13 - „Pod piracką banderą”- warsztaty

SAMORZĄD

www.zabki.pl

Złote Pary
odznaczone

14

czerwca, w sali
ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
odbyła się niezwykła
uroczystość, podczas
której burmistrz Robert
Perkowski wręczył,
przyznane przez
Prezydenta RP,
medale za długoletnie pożycie małżeńskie
trzem
parom: Helenie
Celinie i Henrykowi Bieńkom
(51-lecie), Danucie Marii i Stefanowi Rutkowskim
(53-lecie),
Mieczysławie Barbarze i Bogdanowi
Siemieniewskim
(51-lecie).

Tradycyjnie uroczystość
poprowadziła kierownik USC
Joanna Konieczna. Swą obecnością uroczystość uświetnili
Burmistrz oraz przedstawiciele
Rady Miasta.
Po okolicznościowych wystąpieniach honorowych gości nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, pamiątkowych albumów, a dla pań także kwiatów.
Trudno sobie wyobrazić urodziny,a tym bardziej tak dostojny jubileusz bez tortu oraz lampki szampana.
W dzisiejszych czasach, gdy wartość rodziny nie jest doceniana tak bardzo i tak powszechnie jak niegdyś, nasze Złote Pary stanowią piękny
wzór, godny naśladowania.
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu radosnych chwil, przeżytych w zdrowiu i rodzinnej atmosferze.
red.

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo
(pełen zakres)
– serwis klimatyzacji
– wulkanizacja
– mechanika pojazdowa
– korzystne umowy
serwisowe dla firm
tel. (22) 781-54-64;
605-580-590
www.romika.com.pl

SOLIDNE USŁUGI
REMONTOWO–BUDOWLANE

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodlegości 1A

- tynki
- malowanie
- ocieplanie poddaszy
- układanie płytek
- inne prace remontowo–wykończeniowe

- internista
- s pecjalista med. rodzinnej
i medycyny pracy
 adania profilaktyczne
-b
pracowników ( wstępne, okresowe,
kontrolne)
-b
 adania dla celów sanitarnoepidemiologicznych
 adania kierowców wszystkich
-b
kategorii
- E KG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
-d
 robne zabiegi (zastrzyki)

tel. 517–228–389
budowlane@onet.com.pl

Gabinet czynny codziennie tylko po
uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20
tel. 603 927 323
www.lekarz-zabki.pl
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Największe rondo ma swoich patronów

D

ecyzją Rady Miasta rondo zlokalizowane u zbiegu
ulic: Wojska Polskiego, Leszyckiego, Górnośląskiej,
Paderewskiego i Norwida w Ząbkach otrzymało nazwę
– rondo im. Haliny i Ludwika Tulińskich.

Uchwała powstała z inicjatywy ząbkowskiego Serwisu Internetowego www.HistoriaZabek.pl gromadzącego informacje o historii
miasta i mieszkańców Miasta Ząbki, mającą na celu uhonorowanie pamięci i dokonań Jadwigi Haliny Tulińskiej oraz jej męża
Ludwika Jerzego Tulińskiego. W 2014 roku upływa 70 lat od
śmierci poniesionej przez małżonków Tulińskich z rąk niemieckich okupantów, za działalność konspiracyjną w Armii Krajowej
na terenie Ząbek.
Jadwiga Halina Tulińska z domu Kozaczuk pseudonim
HALKA, urodziła się 8 stycznia 1912 roku w Warszawie. Między
1912 a 1915 rokiem wraz z rodzicami Eugenią i Józefem Kozaczukami przeniosła się do Ząbek i zamieszkała w domu przy
ulicy Słowackiego 3. W 1935 roku wyszła za mąż za Ludwika Jerzego Tulińskiego. Podczas okupacji należała do Armii Krajowej – była łączniczką. Dodatkowo w ramach struktur AK była
zastępcą komendanta Wojskowej Służby Kobiet w Ząbkach.
Po aresztowaniu 14 maja 1944 roku została umieszczona na Pawiaku. Dnia 18 sierpnia została wyprowadzona w ruiny Getta
i rozstrzelana podczas ostatniej znanej egzekucji więźniów
Pawiaka. Wyrok śmierci wydał na nią dowódca więzienia na Pawiaku S-Obersturmfuhrer Norberd von Trips, ponieważ podczas
ostatniego przesłuchania nie skłamała i podała prawdziwy powód
aresztowana. Wszyscy, którzy skłamali zostali uwolnieni – dwie kobiety, które powiedziały prawdę, zostały rozstrzelane (p. Halina
wraz Ireną Anioł – kuzynką Marii Skłodowskiej-Curie). W chwili
śmierci Pani Halina była w siódmym miesiącu ciąży. Miejsce pochowania zwłok jest nieznane.
Ludwik Jerzy Tuliński pseudonim STANISŁAW urodził się
7 grudnia 1906 r. w Strzemieszycach Wielkich. Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury. Był oficerem rezerwy
WP w stopniu podporucznika. W Ząbkach zamieszkał prawdopodobnie jeszcze przez ślubem z Haliną Kozaczukówną. 15 sierpnia
1935 r. ożenił się z Haliną z domu Kozaczuk i zamieszkał w domu
teściów w Ząbkach przy ul. Słowackiego 3, gdzie mieszkali do dnia
aresztowania w maju 1944 r. Przed wybuchem II Wojny Światowej
był komendantem ząbkowskiego oddziału paramilitarnej organizacji społeczno-wychowawczej Związku Strzeleckiego STRZELEC
(założonej przez Józefa Piłsudskiego). Ze względu na zajmowane
stanowisko w Magistracie Miasta Warszawy oraz działalność
w „Strzelcu”, nie podlegał mobilizacji w 1939 roku.
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Podczas oblężenia Warszawy, w nocy z 26 na 27 września brał udział
w tajnej naradzie zwołanej przez generała Juliusza Rómmla, podczas której powstały pierwsze struktury Państwa Podziemnego – Służba Zwycięstwu Polski (uczestnikami tej narady byli także m.in. gen. bryg. Michał
Karaszewicz-Tokarzewski „Torwid”, płk Stefan Rowecki „Grot”, płk
Tadeusz Komorowski „Bór”, oraz płk Antoni Chruściel „Monter”). Natychmiast po kapitulacji Warszawy Ludwik Tuliński bazując na członkach
„Strzelca”, harcerzach, oraz strażakach z ząbkowskiej OSP zorganizował
oddział SZP w Ząbkach. Jednym z pierwszych działań SZP w Ząbkach,
było zbieranie broni i amunicji z pól walki i ukrywanie w celu dalszego
wykorzystania do działań konspiracyjnych.
Ludwik Tuliński do marca 1944 roku dowodził plutonem SZP,
później Związku Walki Zbrojnej i docelowo Armii Krajowej. W strukturach AK pluton nosił numer 743 i podlegał pod II Rejon CELKÓW
(z dowództwem w Markach) VII okręgu OBROŻA.
Podczas działań konspiracyjnych Ludwik Tuliński m.in. organizował w swoim domu zajęcia szkoły podchorążych AK oraz nadawanie radiostacji AK. Głównym zadaniem dowodzonego przez niego
oddziału i organizowanych działań, było przygotowywanie żołnierzy
podziemia do powstania (znajdował się w strukturach AK w tzw. oddziałach liniowych), w związku z tym poza ćwiczeniami w lesie, nie
brał bezpośrednio udziału w akcjach np. dywersyjnych.
W marcu 1944 został awansowany do stopnia porucznika i otrzymał dowództwo ząbkowskiej kompanii nr 743 w sile trzech plutonów.
Dnia 14 maja 1944 r. został aresztowany za nadawanie radiostacji AK
z jego mieszkania.
Już w dniu 21 maja 1944 r. zapadł wyrok śmierci, który nie został
początkowo wykonany, ze względu na plany Gestapo, mające na celu
wykorzystanie Ludwika Tulińskiego do weryfikacji zeznań innych
aresztowanych AK-owców. Po wykonaniu przez AK wyroku śmierci na
zdrajcy PS. „Słowik”, który wsypał ząbkowską i zielonkowską radiostację, i uniemożliwieniu w ten sposób kontynuowania śledztwa przez Gestapo, Ludwik został wywieziony do obozu Gross-Rosen, gdzie został
rozstrzelany w dniu 17 lipca 1944 r. o godzinie 755. Zwłoki Ludwika Tulińskiego najprawdopodobniej zostały spalone w piecu kremacyjnym
w obozie.
Halina i Ludwik Tulińscy pozostawili po sobie dzieci: Michalinę
Elżbietę oraz Andrzeja, którzy żyją do dziś – mieszkają w Warszawie.
Halina i Ludwik Tulińscy posiadają grób symboliczny na Cmentarzy
Bródnowskim, przygotowany przez ich dzieci.
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LVIII sesja
Rady Miasta Ząbki
22 lipca odbyło się 58 posiedzenie Rady Miasta Ząbki,
podczas którego podjęto następujące uchwały:
– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Moniuszki, Sienkiewicza
i odc. Norwida
będą remontowane
Już na początku sierpnia rozpocznie się gruntowny remont
ww dróg.
To, że ich stan nie jest najlepszy to zdecydowanie za mało powiedziane, szczególnie ul. Sienkiewicza jest bardzo zniszczona.
Zakres robót przewiduje wymianę krawężników, frezowanie obecnej jezdni, wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie nowej nakładki.
Wcześniej w tych drogach wybudowano kanalizację deszczową.

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
– zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
– zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
prawa użytkowania gruntu
– w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Ząbki na lata 2014-2021
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2014 rok.
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu (www.zabki), link BIP, zakładka prawo miejscowe

Skrzyżowanie ul. Moniuszki i Norwida

Ku pamięci Bohaterów

W

trosce o pamięć i szacunek dla poległych
w obronie Ojczyzny władze Miasta postanowiły dokonać renowacji miejsca pamięci na cmentarzu w Ząbkach.

Zagospodarowanie terenu

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się renowację 81 lastrykowych krzyży oraz wymianę tabliczek nagrobnych. Zgodnie
z planami na cześć poległych nieopodal nagrobków stanąłby niewielki monument. Dolna część pomnika (podest)zostanie wykonany
z płyt granitowych, natomiast jego zasadnicza
część z cegły klinkierowej ręcznie formowanej
o fakturze rustykalnej.
Kształt pomnika przypominałby narożnik
budynku.
Na monumencie zawisną dwie tablice.
Dodatkowo na wojskowej części cmentarza zagospodarowany
zostanie teren poprzez
ułożenie kostki granitowej (ok. 100 m2) oraz
w przygotowanie trawników (ok. 100 m2).
Urząd wszczął już
procedurę z zakresu zamówień publicznych.
red.

Projekt monumentu
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Ząbki wśród najlepszych w Polsce
dokończenie ze str. 1
Wygrywają najbardziej aktywni
Pierwsza z kategorii, w której Ząbki zajęły 18 miejsce, została
przeprowadzona w dwóch etapach. Do drugiego etapu przeszły
miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010–2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie
inwestowały.
Pod uwagę brano m.in. takie parametry jak:
– dynamika wydatków na inwestycje,
– wielkość pozyskanych środków unijnych (w przeliczeniu na
mieszkańca),
– indywidualny wskaźnik zadłużenia,
– dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2010–2013,
– relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2010–2013,
– transport i łączność,
– ochronę środowiska.
W drugim etapie wzięto pod uwagę także:
– współpracę z organizacjami pozarządowymi,
– wydatki mieszkaniowe,
– wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów,

– stopę bezrobocia w latach 2010–2013 i sposoby zapobiegania bezrobociu,
– liczbę nowych przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
– posiadanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wynik analizy tych parametrów dał Ząbkom bardzo wysokie
18 miejsce. W tej kategorii rankingu wszystkie gminy w Polsce zostały podzielone na trzy grupy: miasta na prawach powiatu (największe miasta w Polsce), pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie
oraz gminy wiejskie. Ząbki zostały przypisane oczywiście do drugiej grupy.
Przybywa samorządów innowacyjnych
W tej kategorii, w której Ząbki zajęły również bardzo dobrą pozycję
(23 miejsce), brano pod uwagę m.in.:
– stopień zinformatyzowania urzędu, szkół i gminy,
– liczba usług realizowanych przez urząd za pomocą internetu
(rejestracja zapytań, skrzynka podawcza, elektroniczne systemy informacji, itp.),
– czy został wprowadzony zintegrowany system zarządzania,
– sprawy związane z: meldunkami, ewidencją działalności, podatkami lokalnymi, komunikacją.

za sytuację
finansową

za zarządzanie

Dochody
(w zł na osobę)

Wydatki
(w zł na osobę)

Pozyska nie środki unijne
(w zł na osobę)

Zobowiązania/dochody
(w proc.)

Udział wydatków
na organizacje
pozarządowe (w proc.)

Nakłady na gospodarkę
mieszkaniową
(w zł na osobę)

Wydatki na promocję
w wydatkach
ogółem (w proc.)

Nowe podmioty
gospodarcze*

Liczba mieszkańców
(w tys.)

lubuskie

63,11

28,51

34,60

2.853

2.628

351

20,7

9,93

177

0,94

8

19,6

Karpacz

dolnośląskie

61,62

33,86

27,77

7.295

6.857

1.619

49,7

0,68

284

2,23

17

5,0

Gmina

Województwo

Krasnystaw

2

Poz. 2013

1

Poz. 2014

suma punktów

Ocena jakości gminy

3

53

Polanica-Zdrój

dolnośląskie

60,53

36,08

24,45

4.262

3.792

232

23,3

0,46

326

1,18

8

6,7

4

39

Błonie

mazowieckie

59,42

29,72

29,70

3.768

3.566

81

22,5

2,16

275

0,69

9

21,0

5

Ustka

pomorskie

59,26

30,55

28,71

3.555

3.452

406

27,0

0,80

196

1,74

7

16,4

6

18

Mszczonów

mazowieckie

58,96

26,43

32,53

4.194

4.261

169

41,4

1,80

114

0,93

6

11,6

7

91

Gołańcz

wielkopolskie

58,63

34,93

23,70

3.383

3.223

89

22,4

0,70

22

0,25

2

8,6

8

16

Zator

małopolskie

58,35

28,94

29,41

3.543

3.100

596

54,7

0,74

270

1,49

7

9,3

9

23

Goleniów

zachodniopomorskie

58,08

30,21

27,87

3.236

3.429

111

46,9

1,31

142

0,36

10

35,4

10

11

Krotoszyn

wielkopolskie

58,04

28,16

29,87

2.766

2.811

96

50,9

1,41

89

0,34

8

40,9

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ząbki

mazowieckie

56,18

30,05

26,13

3.757

3.555

22,5

0,36

43

0,17

17

30,9

...

...

Lipsko

mazowieckie

18
...

...

100

410

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

42,45

28,87

13,58

2.459

2.281

91

9,0

0,48

55

0,30

5

11,6

* nowe podmioty gospodarcze liczone na 1000 mieszkańców.

Wielkie przedsięwzięcia dzięki pieniądzom z Unii
Ostatnia z kategorii dotyczy realizacji największych inwestycji
współfinansowanych przez UE.
Nie może być zaskoczeniem, że największe inwestycje są realizowane w największych miastach. W pierwszej „10” są tylko stolice
obecnych województw. Kolejne 30 miast to przede wszystkim te,
które niegdyś były miastami wojewódzkimi. Miłą niespodzianką
jest fakt, że pośród tych gigantów znalazły się również nasze małe
Ząbki z inwestycjami na kwotę 105 mln zł, zajmując 40 lokatę,
wyprzedzając takie miasta jak: Gdynia (43 miejsce, 93 mln zł), Zielona Góra (51 m, 76 mln zł), Ostrołęka (61 m, 42 mln zł) czy Skierniewice (74 m, 29 mln zł).
Bez wątpienia to dobra wiadomość, nie tylko dla samorządowców, ale i mieszkańców. Dla samorządowców, bo ich wysiłek został zauważony i doceniony; dla mieszkańców, bo mają pewność
zewnętrznej, obiektywnej i rzetelnej oceny.
red.
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Miasta, w których są największe inwestycje
Lp.

Samorząd

Wartość w mln zł

1

Warszawa

11 827

2

Gdańsk

3135

3

Poznań

2923

4

Łódź

2357

5

Kraków

2069

6

Toruń

1687

7

Lublin

1666

8

Bydgoszcz

1270

9

Szczecin

1164

10

Wrocław

1132

...

...

40

Ząbki

...

...

81

Karlino

...
105
...
20

ZDROWIE

www.zabki.pl

Warsztat Terapii
Zajęciowej w Ząbkach
zaprasza
do zakupów wyrobów
Uczestników
WTZ jest placówką rehabilitacyjną dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej.
Jest to ośrodek pobytu dziennego dla dorosłych w wieku
18–55 lat, czynny w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do
piątku.
Podstawowym celem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa Uczestników, który jest realizowany poprzez zajęcia z zakresu umiejętności psychospołecznych,
doświadczanie bycia w grupie, współpracę z innymi, a także
uczestnictwo w zajęciach umożliwiających nabycie umiejętności zawodowych.
W poszczególnych pracowniach:
• kulinarnej,
• ogrodniczej,
• komputerowej,
• stolarskiej,
• artystycznej,
• krawieckiej,
w których powstają konkretne wyroby m.in.: pościel, fartuszki kuchenne, stołki, półki z drewna, karmniki, artykuły
ozdabiane metodą decoupage, papieroplastyki. Można także
skorzystać z usług komputerowych: laminowanie, bindowanie, drukowanie w formatach A4 i A3 oraz przepisywanie
tekstów.
Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży wyrobów przeznaczane są – zgodnie z rozporządzeniem – na rehabilitację
społeczną Uczestników.
DZIEŃ OTWARTY W WTZ
dla potencjalnych Uczestników WTZ
odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca
od godz. 10.00–15.00
Warsztat Terapii Zajęciowej
Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA”
ul. Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki
tel/fax. (22)762-40-58
www.empatia.net.pl
e-mail: wtz@empatia.net.pl
(na ternie Mazowieckiego Centrum
Psychiatrii „Drewnica”)

Punkt Konsultacyjny Komisji do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych: Ząbki, ul. 3 Maja 14/16
W Punkcie odbywają się:
dyżury dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin:
środa i czwartek w godz. 16–18;
dyżury dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin:
piątek w godz. 15–17;

grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych:
1 i 3 środa miesiąca w godz. 18–20;
grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych:
piątek w godz. 17.15–20
tel. 22 781 63 61 – czynny w czasie dyżurów.
Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.
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„Schowek” w studiu
Dzięki naszym przyjaciołom z Pramerica – pani Ewie Wypijacz i pani Urszuli Nowogórskiej, mogliśmy 10-osobową grupką
ze „Schowka” zobaczyć studio Dzień dobry TVN. Zaprosił nas pan Marcin Prokop,
który wraz z panią Dorotą Wellman prowa-

dził tego dnia program na żywo. Przez kilka
sekund można nas było zobaczyć w telewizji! Cichutko przyglądaliśmy się pracy dziennikarzy, operatorów i reżysera, a po nagraniu
poprosiliśmy o autografy i wspólne zdjęcia
m.in. uczestników programu „Bitwy o dom”,

Fundacja Pramerica zaprosiła nas też z okazji Dnia Dziecka na swój wspaniały, całodniowy
Piknik Rodzinny w Józefowie, na którym mogliśmy wypróbować swoje siły w największym
na Mazowszu parku linowym, nauczyć się podstaw gry w minigolfa i golfa na prawdziwym
polu golfowym! poszaleć na dmuchanych zamkach i w wielkiej kuli sferycznej, postrzelać z wiatrówek i łuków oraz najeść się do syta 
Oj mamy naprawdę dobrze z tą naszą kochaną Fundacją Pramerica!
DZIĘKUJEMY!!!
Wychowawcy i wychowankowie „Schowka”
– Świetlicy Środowiskowej nr 2
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Panią Małgorzatę Rozenek i oczywiście prowadzących. Pan Marcin obiecał, że odwiedzi
nas w „Schowku”, a w najbliższym możliwym terminie przekaże nam wejściówki na
inny współprowadzony przez niego program: „Mam talent”.

www.zabki.pl
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Wyprawa wędkarska Koła Nr 61 w Ząbkach
– Lidzbark Welski 2014

K

olejna rodzinna wycieczka wędkarska organizowana przez Koło Nr 61 Ząbki za nami.
Cóż to był za wyjazd! Trudno opisać to słowami, ale spróbujemy.

Już sam fakt, że na wycieczkę nad Jezioro
Lidzbarskie w Lidzbarku Welskim do Ośrodka
Wypoczynkowego „Danusia” pojechało w sumie ponad 200 osób, pozwala sobie wyobrazić,
jak wielkim przedsięwzięciem okazał się wyjazd.
W tym roku Ośrodek Wypoczynkowy „Danusia” został w pełni opanowany przez wędkarzy
z Ząbek i ich rodziny.
Jak zwykle, harmonogram imprezy przewidywał rozpoczęcie wypoczynku w piątek
późnym popołudniem. Wtedy to, na miejsce
miał dotrzeć autokar. Oczywiście znaleźli się
również tacy, którzy własnym transportem
przybyli na miejsce wcześniej. Bez względu
na porę dotarcia na miejsce, wszyscy spotkali
się na kolacji.
Tuż po kolacji, odbyła się odprawa przez
zawodami. Organizatorzy przywitali zebranych, a sędzia przedstawił zasady rywalizacji. Tradycyjnie, zawodnicy mieli się zmierzyć
w dwóch kategoriach: najdłuższa ryba drapieżna oraz najcięższa ryba spokojnego żeru.
Zawody miały się rozpocząć od świtu, dnia
następnego. Dlatego po rozlosowaniu łódek,
zawodnicy spokojnie rozeszli się.
Część zdecydowała nie tracić czasu i jeszcze tego samego wieczora wypłynąć na jezioro
w celu zbadania łowiska. Inny postanowili
spróbować sił z pomostu, który zapewnia bardzo dużo miejsca. Najczęściej wybieraną tam
metodą był grunt. Pozostali postanowili poczekać z rywalizacją do poranka i spędzić wieczór
bardziej towarzysko. Rozmowy i zabawę było
słychać do późnych godzin nocnych.
Już po godzinie 300 rano można było spotkać pierwszych, którzy ruszyli nad wodę. Jak
powszechnie bowiem wiadomo najlepsze wyniki osiąga się tuż po świcie.
Przez cały dzień na terenie ośrodka i po
pomoście przewinęło się dziesiątki wędka-

rzy. Jedni spływali, inni wypływali. Niestety,
większość bez zadowalających wyników.
Większość, ale nie wszyscy. Jeszcze przed
śniadaniem wiadomo było, że w kategorii
najdłuższy drapieżnik, trudno będzie pokonać kol. Radka Fabisiaka, który wraz z ojcem
prezesem koła kol. Robertem Fabisiakiem
wypłynęli po szczupaka. Łupem młodszego
Fabisiaka padł… 83 cm zębacz. Piękna,
gruba sztuka, która ostatecznie zapewniła
zwycięstwo kol. Radkowi. Nie pierwszy raz
młody adept sztuki wędkarskiej pokazał starszym kolegom, jak się łowi 
Niezmiernie trudno było również o tzw.
białą rybę. Z pomostu trafiały się, co prawda
ładne płocie, ale tylko pojedyncze sztuki. Czasem w siatce wylądował leszcz, ale niewielkich
rozmiarów. Sztuka w okolicy 1 kg byłaby spełnieniem marzeń.
Panowało przekonanie, że zawody w tej
kategorii, mówiąc kolokwialnie, „ogarnie” ktoś,
kto wypłynął ze spławikiem na jezioro. Stało się
jednak inaczej. Tego dnia, największą rybę spokojnego żeru złapał kol. Grzegorz Ksawera.
Wygrał zawody 375 gramowym leszczem!
Można powiedzieć, że to maleństwo zapewniło mu zwycięstwo.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Szczególnie kol. Radkowi, który w tak młodym wieku, aż tak wysoko postawił sobie
poprzeczkę życiówki. Życzymy, aby jak najszybciej doczekał się okazu 100 cm+.
Zawody zawodami, ale przecież nie samymi rybami wędkarz żyje. Jak w czasie każdej
wycieczki, tak i teraz organizatorzy przewidzieli
ognisko i tańce. Nie mogło zabraknąć pieczonych kiełbasek, potraw z grilla, przekąsek.
Przed poczęstunkiem odbyło się ogłoszenie
wyników zawodów oraz wręczenie pucha-

rów i nagród. Kiedy zwycięscy opuścili „scenę”
można było ruszyć do stołów.
Atmosfera, która panowała na terenie
ośrodka urzekała. Biegające, bawiące się dzieci
(w tym miejscu trzeba nadmienić, że Ośrodek
Wypoczynkowy „Danusia” jest idealnym miejscem dla spędzenia czasu z dziećmi; trampoliny, sala zabawa z piłkami, duży i bezpieczny
pomost – to wszystko zapewnia, że dzieciaki
mogą wyszaleć się na całego bez obawy o niebezpieczne kontuzje – oczywiście pod opieką),
dorośli przy stołach rozstawionych pośród domków, płonące ognisko i muzyka na żywo. Sceneria niczym ze staropolskiego, wiejskiego wesela.
Nie było trzeba długo czekać, kiedy pierwsze osoby ruszyły na parkiet. Za nimi w ślad
poszli inni. Kiedy zaczęło zmierzchać, niemal
wszyscy byli już na nogach, a zabawa trwała
do późnych godzin nocnych.
Następnego ranka, pomimo długiej nocy,
znaleźli się tacy, którzy podobnie jak dzień
wcześniej, od samego świtu postanowili zmierzyć się z miejscową ichtiofauną. Część postanowiła spędzić czas na pomoście, a jeszcze inni
powoli się pakować. Wszakże niedziela była
ostatnim dniem pobytu i jak przeważnie to
bywało, po obiedzie trzeba było się pożegnać
z jeziorem, ośrodkiem i Lidzbarkiem.
Pomimo nienajlepszej pogody i wyjątkowo słabych wyników w wędkowaniu, można
z dużym przekonaniem powiedzieć, że wycieczka ta zapadnie w pamięci jej uczestnikom
na bardzo długo.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, jak i dyrekcji Ośrodka Wypoczynkowego „Danusia”
w Lidzbarku Welskim!
Więcej wędkarskich informacji na
kolowedkarskie.pl
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Przedszkolaki z „Zielonego Dinka”
uroczyście zakończyły rok szkolny

W

dolnym kościele Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla przedszkolaków z Zielonego Dinka. Było po europejsku. Po prawej stronie sceny
– flaga Wielkiej Brytanii i zdjęcie Big Bena, po lewej – flagi Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Austrii i Włoch,
na scenie przedszkolaki, oddające swoimi występami charakterystykę poszczególnych unijnych państw. Zebrani mogli zobaczyć przedszkolne wersje: m.in.: kankana, zorby, poloneza, ale także piękne Włoszki z wachlarzami oraz toreadora podczas korridy.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: burmistrz Robert Perkowski, zastępca burmistrza Artur Murawski, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki,
radny miejski – Paweł Poboży, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek,
radny miejski i jednocześnie absolwent „Zielonego Dinka” Grzegorz
Siwek. Na uroczystości byli także inni radni miejscy, cała kadra przedszkolna, dzieciaki z Zielonego Dinka i ich rodzice, większość z aparatami fotograficznymi i kamerami.
Przedstawienie podobało się zebranym, co było widać po niegasnących uśmiechach na twarzach oraz po gromkich oklaskach i dopingujących okrzykach. Zdarzało się także, że widownia śmiała się
niemal do łez.
Przygotowaniem uroczystości i występów dzieci
zajęli się nauczyciele – Grażyna Wasilewska, Maria
Jolanta Bizub, Barbara Kurek, Dorota Kleczkowska
(rytmika), Marzena Jurczak (angielski), Paulina Proch
(taniec) oraz Monika Mizerska-Wrotkowska adiunkt na
UW, która prowadzi w przedszkolu kółko europejskie.
Burmistrz Robert Perkowski podziękował wszystkim zaangażowanym w edukację i wychowanie przedszkolaków pedagogom oraz samym przedszkolakom,
przekazując symboliczne kwiaty na ręce dyrektor
przedszkola Grażyny Świeżak.
Dyrektor podziękowała wszystkim wpierającym
przedszkole: burmistrzowi, zastępcy burmistrza,radnym i urzędnikom miejskim, kadrze pedagogicznej
i radzie rodziców oraz przedszkolakom. Dorośli jako
wyraz wdzięczności otrzymali kwiaty i podziękowania
a dzieciaki – dyplomy.
Iwona Potęga
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Uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy TPD nad Zegrzem!

Są

na tym świecie
szlachetne ludzkie
dusze, serca wypełnione
serdecznością, które z radością swoją pomoc niosą,
otaczając innych magiczną aurą. Dzięki takim osobom życie innych nabiera
blasku i ładuje pozytywną energią. Spełnienie
marzeń, niezapomniane
chwile, poczucie wyjątkowości – tak mogli poczuć
się uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
z Ząbek.
A to było tak…
8 lipca 2014 r. uczestnicy
ŚDS, wraz z opiekunami wybrali się na słoneczną i piaszczystą plażę nad Zegrzem do
Ośrodka Promenada. Na miejscu grupa została bardzo przyjaźnie przywitana i zapoznana
z programem imprezy. Uczestnicy podzieleni na grupy rozeszli się na swoje stanowiska i tam
zaczęła się prawdziwa niezwykła
przygoda. Energetyczny rejs motorówki i niezapomniany rejs żaglówką. Tajemnicza wyprawa
jeepem. Ekstremalna przejażdżka
rajdówką – to było dla wszystkich wyzwanie. Ze wspólną pomocą i zaufaniem odkrywaliśmy
nowe horyzonty. Rozradowanie,
błysk w oku, uśmiech nie schodziły z twarzy.
Wszyscy w ferworze brali
udział w przygotowanych atrakcjach. Organizatorzy pomyśleli

o wszystkim. Po intensywnym
sporcie i rekreacji nadszedł czas
na pyszny obiad. Po takich emocjach każdy nabrał niesamowitego apetytu, i dobrze, bo
na uczestników czekało jeszcze wiele mocnych wrażeń. Na
specjalne zaproszenie naszych
organizatorów, specjalnie dla
naszych uczestników, podczas
tego wspaniałego dnia pojawili
się goście: Krzysztof Jankes Jankowski z Radia Eska i znany bokser Przemysław Saleta.
To było niesłychane przeżycie, autografy, pamiątkowe
zdjęcia, multum pytań. Żeby
tego było mało, każdy na zakończenie dostał prezent, a całość
zakończyło wspólne pieczenie
kiełbasek. Nie jesteśmy w stanie
opisać wszystkiego, co się działo.
Łzy wzruszenia, łzy szczęścia. Pozytywny klimat. Dzięki dobroci,
szczerych chęci, otwartości –
nasi uczestnicy oderwali się od
codziennych trosk i problemów,
pokonali swoje bariery, nauczyli
się odwagi i odpowiedzialności.
Poczuli się niezwykli. Tak jak mawiał Jan Paweł II: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez to, co
ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi ”.
I Wy Drodzy Państwo jesteście dla Nas Wielcy. Dziękujemy!!!
Pozdrawiamy wszystkich, którzy
brali udział w zorganizowaniu
dla nas tego wydarzenia!!!
Sylwia Nowakowska, terapeuta
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Wielki sukces chłopców
z Dolcanu Ząbki

D

rużyna chłopców z Dolcanu rocznika 2000 prowadzonych przez trenera Grzegorza Szeligę osiągnęła w minionym sezonie wielki sukces.

Chłopcy rozegrali ogólnie 23 mecze, w których łącznie zdobyli
56 punktów z 69 możliwych. Dało im to I miejsce ex aequo z drużyną Drukarza Warszawa.
Młodzi piłkarze walczyli dzielnie i z wielką determinacją.
We wszystkich meczach zaliczyli tylko trzy porażki i dwa mecze
zremisowali. Pozostałe spotkania wygrali.
Drużynie Dolcan 2000 składam ogromne gratulacje za to, że walczyli do końca. Dziękuję im za trud włożony w treningi, co w efekcie
zaowocowało na boisku.
Podziękowania należą się przede wszystkim trenerowi Grzegorzowi Szelidze, który ani na moment nie stracił wiary w tę drużynę. Był
z nimi w trudnych chwilach, potrafił ich wzmocnić i zaszczepić wiarę
w wygraną. Dzięki niemu nasi chłopcy zdobywają umiejętności, które
nie jednemu umożliwią zrealizowanie marzeń piłkarskich.
Przy okazji chcę także podziękować rodzicom tych młodych piłkarzy, którzy swoją obecnością i dopingiem zagrzewają ich do walki. Dziękuję za wielkie zaangażowanie i pomoc w prowadzeniu tej drużyny.
Mam nadzieję, że w takim samym składzie spotkamy się po wakacjach.
Z nadzieją czekam na następny sezon rozgrywek, bo wiem, że
praca z tą drużyną daje nam wszystkim radość i dostarcza pozytywnych emocji.
Ewa Banaszczuk
skarbnik drużyny

Dolcan rusza po
Ekstraklasę

Po niezwykle udanym sezonie 2013/2014, kiedy to nasza
drużyna zajęła 3 miejsce w lidze, najlepsze w całej historii
klubu, apetyt kibiców nie maleje. Historyczny awans do
Ekstraklasy jest w zasięgu ząbkowskich piłkarzy. Biorąc
pod uwagę ostatnich kilka lat zauważa się stały trend
wzrostowy drużyny Sławomira Dolińskiego. Dolcan Ząbki jest silnym zespołem I ligowym z aspiracjami.
Zakończony niedawno zeszły sezon daje ku temu podstawy. Zespół zdobył 55 pkt, strzelając jednocześnie najwięcej bramek w I lidze. Królem strzelców rozgrywek został
Dariusz Zjawiński (21 goli), a wśród najlepszych znalazł się
jeszcze Grzegorz Piesio (3 miejsce z 13 bramkami).
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Ten sezon może być trudniejszy, bo najskuteczniejszy piłkarz już w Dolcanie nie zagra (transfer do Cracovii).Z innych
zmian to powrót trenera Marcina Sasala. Drużynie życzymy
wielu sukcesów również w tym sezonie.
Pierwsza kolejka już niebawem na początku sierpnia.
Dolcan zagra u siebie z równie dobrym przeciwnikiem Arką Gdynia.
W sierpniu zaplanowano aż 6 spotkań:
1. Kolejka 2–3 sierpnia
Dolcan Ząbki - Arka Gdynia 3 sierpnia, 12:15
2. Kolejka 9–10 sierpnia
Widzew Łódź - Dolcan Ząbki
3. Kolejka 16–17 sierpnia
Dolcan Ząbki - Miedź Legnica 16 sierpnia, 17:00
4. Kolejka 23–24 sierpnia
Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Dolcan Ząbki
5. Kolejka - 27 sierpnia
Dolcan Ząbki - Flota Świnoujście 27 sierpnia, 16:30
6. Kolejka 30–31 sierpnia
Chojniczanka Chojnice - Dolcan Ząbki 31 sierpnia, 17:00

WARSZTAT
DEKARSKI
• ciecie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20

tel. 502 073 760

akcja społeczna

www.zabki.pl

Lista firm biorących udział w akcji „Zniżka za dowód”
Lp.

NAZWA FIRMY

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1

„Sukces”

2

Restauracja „77”

3
4

DRIMS
WWMEDIA

szkolenia językowe, ul. Malczewskiego 6, www.sukces-szkola.pl, tel. 22 498 49 50
potrawy z grilla i kuchnia międzynarodowa
ul. Sikorskiego 33d (wejście od ulicy Stefczyka – osiedle Bajkowe), www.siodemki77.pl, tel. 22 252 77 77
profesjonalne drzwi, ul. Ks. Skorupki 91, www.drims.com.pl, tel. 22 781 41 72
produkcja filmów i nagrań wideo, ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7, www.wwmedia.pl, tel. 22 762 80 68

5

MDG DATA Mirosław Sobiecki

ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29, www.mdgdata.pl, e-mail: mdgdata@mdgdata.pl,
kom. 515 986 179, tel. 22 349 21 99 fax. 22 247 29 74

6
7

Agencja „Metropolis” Nieruchomości
English Way School

ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą), www.metropolis.waw.pl, tel. 22 781 44 56
szkoła języków obcych, ul. Piłsudskiego 154, www.englishway-szkola.pl, tel. 606 626 747

8

Machowicz Budownictwo

ul. Gdyńska 39a, www.machowicz.pl, tel. 504 723 593

9
10
11
12
13
14
15

W48 Expert
GLASIMPRESSION Krzysztof Kujawski
TASKID Tomasz Szeszko
DRIMS/2
Property Management Lech Kowalewski
P.U.H. Henryk Lubaszka
Biuro Beaty

16

PERFECT COMP KAMIL WENDA

kosztorysy napraw powypadkowych, ul. Sikorskiego 39, tel. 22 781 71 36
sprzedaż luster, ul. Kopernika 3, tel. 603 324 614
zabawki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, www.machowicz.pl
sprzedaż okien, ul. Księdza Skorupki 91, www.drims2.pl, tel. 22 781 41 72
nieruchomości, ul. Powstańców 15B, tel. 792 277 710
blacharstwo i mechanika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części, ul. Wigury 3A, tel. 22 781 77 82
biuro rachunkowe, ul. Łodygowa 94, www.biurobeaty.com.pl, tel. 22 243 79 68
kompleksowe usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I Brygady 27,
www.naprawakomputera.com/serwis_komputerowy_zabki, tel. 502 372 348
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AUTOGLOB

firma motoryzacyjna, Powstańców 14, www.autoglob.pl, tel. 22 762 90 65

18

Meble i Styl

19

Vatax

20

Salon Auto Praga

21

Błękit Jerzy Przychodzeń

22
23

Architekt wnętrz Marlena Guzik
Gabinet kosmetyczny Mariage

24

School of English

produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsudskiego 27B, www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337
kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciecha Gut,
ul. Sikorskiego 33d/ 63,64, www.vatax.com.pl, tel. 22 353 97 56
ul. Radzymińska 334, www.autozoliborz.pl, tel. 22 355 20 00
oprogramowanie komputerowe dla firm, sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis, ul. T. Borowskiego 2 pok. 220,
Warszawa, www.blekit.com, tel. 22 49 23 320, kom. 501 255 842
projektowanie wnętrz, ul. Andersena 18D lok. 11, tel. 22 762 30 73, kom. 608 896 136
pełen zakres usług, ul. Batorego 1 (1 piętro), www.mariage.waw.pl, tel. 22 781 40 00
wszystkie języki obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9,
www.soe.com.pl, tel. 22 781 46 11

25
26
27
28
29

Fotografia ślubna i okolicznościowa
Zbigniew Świderski
Dobra Wróżka Krystyna
Geo – Inwent Jarosław Szczepocki
P.H.U. „MG” Mariusz Grabowski
Orchidea

30

Septoma

31

Usługi księgowe S.C.

32

ZNIŻKA
7%
7%
15%
10%
Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
– 10% na zakup Systemu do zarządzania
przedsiębiorstwem Comarch OPTIMA,
– 20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:
– 20% rabatu na usługi informatyczne.
10%
5%
7% na zakup agregatów prądotwórczych
i zagęszczarek gruntu i pozostałych
urządzeń budowlanych oraz na usługi
budowlane – roboty wykończeniowe
10%
10%
7%
25%
20%
5%
5%
20% na usługi informatyczne dla firm
i osób prywatnych
5% na nasze usługi oraz
5% na części użyte do naprawy.
10%
10%
aktualne rabaty promocyjne + 1000 zł
20%
10%
5%
15% za na naukę angielskiego
5% na pozostałe przedmioty

www.zbigniewswiderski.pl, fotoswiderski@gmail.com, tel. 501 138 685

10%
10%
5%
10%
5%

MSK – INSTALACJE

www.wrozka.waw.pl, ul. B. Prusa 8, tel. 22 781 62 34, kom. 512 075 238
usługi geodezyjne i kartograficzne, www.geo-inwent.pl, ul. Szwoleżerów 130/28, kom. 607 332 645
firma motoryzacyjna, www.serwis-zabki.pl, ul. Mazowiecka 5, kom. 504 003 350
organizacja wesel, catering, www.weselaorchidea.pl; ul. Batorego 18, tel. 22 781 40 06, 609 113 033
preparaty do dezynfekcji dla zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, www.septoma.pl, ul. Reymonta 28,
kom. 668 923 842
usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe, www.uslugiksiegowe-zabki.pl, ul. Reymonta 28,
kom. 608 094 801
instalacje alarmowe, domofonowe, elektryczne, tel. wizyjne, ul. Krucza 21 lok. 29, kom. 602 869 873
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Restauracja „Na Skrajnej”

ul. Skrajna 1a, www.naskrajnej.pl, tel. 22 781 70 29, kom. 519 064 128

34

CITRO-CAR Sp. j. Anna Pachulska,
Dariusz Smutkiewicz”

ul. Piłsudskiego 154, tel. 22 762 83 82, fax. 22 781 59 29, www.citrocar@com.pl

35

„Hollywood WWW Studio
– Andrzej Potęga”

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

tworzenie i obsługa stron www i serwisów internetowych, programowanie, grafika komputerowa,
animacja i wykonanie banerów reklamowych, DTP, druk cyfrowy, produkcja muzyczna, tel. 501 049 999,
www.hollywoodwwwstudio.com
obsługa informatyczna oraz serwis sprzętu komputerowego. Kompleksowe usługi informatyczne dla klientów
„TechIT” Piotr Wielgolewski
prywatnych i firm, ul. Norwida 19, www.techit.com.pl, tel. 48 0 505 876 768
lokali mieszkalnych, usługowych, pomieszczeń biurowych oraz kompleksowe wykończenia wnętrz;
„Bud-Mark” Usługi Remontowo-Budowlane remonty
porady w doborze materiałów i sposobu adaptacji pomieszczeń, ul. Reymonta 29/4, www.bud-mark.com,
Marek Balukin
tel. 509 557 243
produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne,
„Frise” Jerzy Taczalski
wykonywanie projektów, doradztwo, montaż, ul. Piłsudskiego 93a, www.frise.pl, tel. 22 353 95 12,
kom. 505 138 188 – Rafał Kowalczyk, kom. 509 802 182 – Maciej Gawryjołek
sala zabaw dla dzieci – wynajem oraz organizacja imprez ul. Harcerska 2, www.tajemniczawyspa.com,
„Progres” s.c. Monika Szurgot
biuro@tajemniczawyspa.com, tel. 504 977 040
Uczniowski Klub Sportowy „Omega Sports” zajęcia z FMA (Filipińskich Sztuk Walki), Chińskich Sztuk Walki, Kursy Samoobrony dla Kobiet, tel. 22 300 18 83,
Robert Kwiatkowski
kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl
konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla
„Renom” Zdzisław Kwiatkowski
osób niepełnosprawnych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563
sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. Wyspiańskiego 2B,
„Krasnalek” Monika Poławska
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234
gabinet stomatologiczny, oferuje: bezbolesne leczenie, ortodoncja, chirurgia szczękowa, implanty, protetyka,
„Dental Smile”
wybielanie zębów, rtg, ul. Miła 23, tel. 728 520 760
„Auto Perfekt”
pranie tapicerek samochodowych, ozonowanie wnętrz, czyszczenie i pielęgnacja skóry, pielęgnacja lakieru,
Mechanika i Kosmetyka Pojazdowa
tel. 692-631-822, www.autoperfekt.waw.pl
firma oferuje usługi fitness, sportowo-rekreacyjne, bogata oferta zajęć fitness.
„Aga fitness – Akademia Ruchu”
Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 34, e-mail: aga-fitness@wp.pl, tel. 504-004-450
posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych i mechaniki samochodowej.
Zakres prac: blacharstwo-lakiernictwo, tłumiki-spawanie, hamulce, naprawa zawieszenia, lakiery
„METALMAX” – Henryk Lemański
samochodowe, wymiana oleju, geometria pojazdu, mechanika, szyby samochodowe. Kontakt: Ząbki,
ul. Graniczna 28D, tel. 22 781-55-87, 607-554-068, e-mail: metal71@gazeta.pl, www.metalmax.waw.pl
Profesjonalne masaże z dojazdem do klienta na terenie Warszawy i okolic (na terenie całej Warszawy oraz
Ząbek, Marek i łomianek dojazd w cenie zabiegu). W ofercie masaż klasyczny, relaksacyjny, antycellulitowy,
„Masaże.co”
sportowy, izotermiczny, bańką chińską oraz gorącą czekoladą.
Kontakt: www.masaze.co, e-mail: kontakt@masaze.co, tel. 508-518-587
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„O-Z car”

mechanika samochodowa, wulkanizacja, blacharstwo i lakiernictwo. Kontakt: Ząbki, ul. Brzozowa 2 A,
tel. 22 781-66-06, 506-186-936, 509-973-877, www.autozabki.pl, e-mail: warsztat@autozabki.pl
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Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka”
Bożeny Majewskiej

oferuje: bielizna dla wcześniaków, wszystko dla noworodka (śpiochy, body, kaftany, pajace, czapki), akcesoria
poporodowe, kosmetyki „Skarb Matki”, bieliznę, piżamy, rajstopy, odzież w rozmiarach 56–164 cm wykonane
z najlepszej bawełny, możliwość zwrotów. Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 1 (targowisko miejskie).
Sklep czynny w godz. 9–17, w soboty w godz. 9–14

6%
5%
15%
20% od poniedziałku do czwartku
w godzinach 15.00–22.00
7% na naprawy samochodów
i części użyte do napraw
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
7%
3%
2%

10%
Sezonowa wymiana opon:
– felgi stalowe – 8%
– felgi aluminiowe – 6%
– felgi aluminiowe niskoprofilowe
powyżej 16’ i auta dostawcze – 5%
Rabat na części przy naprawie
(mechanika) – 5%
5%
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AKCJA SPOŁECZNA
50

Firma usługowo-handlowa „AMARTUS”

51

Serwis samochodowy „Auto Doctor”

52

Sklep „Mammalis” Mariusz Moniewski

53
54

„POMOC DROGOWA
ADAM MŁYNARKIEWICZ”
„Więcej niż SPA” Iwona Pasternak

55

„MONO” s.c.

specjalizująca się w kształtowaniu sylwetki, oferuje: aerobik, siłownię, masaże, solarium, porady dietetyczne
i treningowe, odżywki dla sportowców. Kontakt: ul. Szwoleżerów 128 lok. 64/65, Ząbki,
tel. 22 425-95-24, 604-414-123, www.bodyfan.info, e-mail: amartus@o2.pl
oferuje pełen zakres mechaniki: zawieszenia, układy hamulcowe, sprzęgła, rozrządy, a także różnego rodzaju
modyfikacje: spawy, przeróbki itp. Kontakt: ul. Kwiatowa 34, 05-091 Ząbki, tel. 22 499-34-37, 600-601-252
e-mail: autodoctor.zabki@gmail.com
stacjonarny i internetowy. Zajmuje się sprzedażą rybek, ptaków, owadów i gryzoni oraz akcesoriów do ich
hodowli i pielęgnacji. Kontakt: ul. Szwoleżerów 79a lok. 14, tel. 509 078 194,
e-mail: mariusz.moniewski@gmail.com, strona www: www.mammalis.com
pomoże każdej osobie lub firmie, która znalazła się w trudnej sytuacji jaka może zdarzyć się na drodze
– wypadek, awaria, stłuczka. Kontakt: ul. Piłsudskiego 103/26, 065-091 Ząbki, tel. 781 555 488
masaże, kosmetyka. Kontakt: Marki, ul. Ząbkowska 21 D, tel. 606 475 208
sklep z materiałami wykończeniowymi, budowlanymi, narzędziami, mieszalnia farb i tynków,
sprzedaż kompletnego wyposażenia łazienek. Kontakt: Ząbki, ul. Kuleszy 1A, tel. 22 781 64 94

10%
7%
5%
10%
15%
5%
10% na ubezpieczenia prywatnych
mieszkań i domów
5% na ubezpieczenia majątku firmy

56

Agent ubezpieczeniowy Firmy AVIVA
Artur Orłowski

57

Wash Master& Service Master

58

Firma „Bodzio”
Bogdana Reńskiego

59

Firma „Konstruktor”
Agaty Kowalik

60

MYJNIA RĘCZNA PAROWA,
WULKANIZACJA EKOWASCH MASTER

61

Firma „FACHOWIEC RÓWNY I SYN S.C.”

62

Firma „EMBRAM”
Przemysława Kamińskiego.

63

BHP DLA BIZNESU

64

FLORMA Malwina Micherdzińska

65

FOTOGRAFIA Radosław Drochliński

66

Salon Vacu Activ&Spa

67

Auto Serwis Kozłowski Mariusz

68

Centrum Medyczne LECZYMED

69

Firma „Żuczek” Paweł Dobrowolski

70

P.H.U. „ADAMO”

71

Alab Laboratoria Sp. z o.o.

72

SKARABEUSZ Paweł Kuciak

73

Studio Apla

74

Bogdan Śladowski „BOFOTO”

75

LIGHTS & SHADOWS s.c.
L. Przyborowski, R. Lipiec

naprawy mechaniczne samochodów; zakup, wymiana i przechowywanie opon; mycie auta w myjni tunelowej
i ręcznej przy zastosowaniu delikatnych kosmetyków zabezpieczających karoserię; odkurzanie i sprzątanie,
polerowanie i woskowanie lakieru, pranie, suszenie i konserwacja tapicerki, usuwanie przykrych zapachów
metodą ozonowania; kompleksowa obsługa klimatyzacji.
Kontakt: Ząbki; ul. Wolności 50, 503-154-213, 22 762 08 55; 22 762 08 56; www.washmaster.pl
specjalizuje się w remontach, kompleksowym wykończeniu wnętrz oraz wykonywaniu i montażem wszelkich
mebli na wymiar. Oferuję szeroką gamę usług oraz stosowanych materiałów. Obsługuję stany deweloperskie,
mieszkania, lokale użytkowe, biura, pomieszczenia instytucji publicznej. Kontakt: Ząbki; tel. 793-744-793;
www.odremontupomeble.pl; e-mail: bodzio81@o2.pl
prowadzi zajęcia konstrukcyjne z elementami mechaniki i robotyki dla dzieci 6–10 lat. Uczestnicy budują
robociki z klocków Lego WeDo. Uczą się logicznego myślenia, podstaw mechaniki i programowania.
Zajęcia odbywają się na ul. Piotra Skargi 34 A w godzinach 16.00–17.30 w poniedziałki i środy.
Kontakt: Ząbki; tel. 603 810 732
w ofercie ma: auto datailing (proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji auta/motocykla
lub jego elementów), mycie zewnętrzne i wewnętrzne parą, pranie tapicerki, mycie podwozia, pranie
dywanów, wulkanizację, przechowywanie opon. Siedziba ul. Szwoleżerów 79A w Ząbkach.
Kontakt: tel. 507 115 599 lub 664 629 537 (obok marketu API)
Ta rodzinna firma zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów do sprzętów AGD, naprawą sprzętu AGD
(pralki, zmywarki,piekarniki elektryczne, okapy, odkurzacze, żelazka, roboty kuchenne, suszarki, maszyny
gastronomiczne i inne).
Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 6 paw. 44, tel. 602-638-077 lub 602-454-001, www.fachowiec.sklep.pl
Główną działalnością firmy jest sprzedaż, montaż, automatyka i serwis bram garażowych, wjazdowych,
przemysłowych, segmentowych, bocznych, jak również różnego rodzaju usługi ślusarskie. Partnerami firmy
są: NORMSTAHL, WIŚNIOWSKI, RYTERNA, NICE, CAME, FAAC, BFT. „EMBRAM” wykonuje wszelkiego rodzaju
przeróbki, poprawki bram, furtek oraz ogrodzeń itp. Gwarantuje solidne wykonanie i szybką realizację.
Kontakt: tel. 507-105-354, strona www.embram.ngb.pl, e-mail: embram@wp.pl
Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego – firma specjalizuje się w świadczeniu
usług z zakresu BHP oraz PPOŻ. W ofercie znajdują się: szkolenia: wstępne, okresowe dla pracowników
i pracodawców, outsourcing, usługi z zakresu ppoż., sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków
ochrony przeciwpożarowej. Kontakt: Ząbki,ul. Powstańców 24 i lok. 2, tel. 695-185-853,
e-mail: m.krawczyk@bhpdlabiznesu.pl, www.bhpdlabiznesu.pl
firma zajmije się dekoracją okolicznościową jak i dekoracją wnętrz. Realizuje zlecenia dotyczące wystroju
i aranżowania sal weselnych, kościołów dekorowania aut ślubnych oraz florystyki ślubnej.
Kontakt: Ząbki, ul. Piłsudskiego 113F/3, e-mail: dekoracje@florma.pl
usługi fotograficzne dla osób prywatnych i przedsiębiorstw – fotografia ślubna i okolicznościowa, dziecięca,
rodzinna i ciążowa, portretowa, fotoreportaże z imprez i koncertów, zdjęcia produktowe, modowe
i reklamowe. Kontakt: Ząbki, ul. Skorupki 19/24, e-mail:radek@drochlinski.pl, www.drochlinski.pl
to miejsce stworzone dla ludzi potrzebujących wytchnienia od pośpiechu i codziennych obowiązków,
chcących poprawiać kondycję, zadbać o swoje zdrowie bądź wygląd. Zajmuje się kształtowaniem sylwetki,
kosmetologią – zabiegami na twarz i ciało, wizażem oraz masażami leczniczymi i relaksacyjnymi.
Kontakt: Ząbki, ul Harcerska 2, e-mail:vacuspa@onet.pl, www.vacuactiv-spa.pl
diagnostyka komputerowa, serwis klimatyzacji, wulkanizacja, mechanika ogólna, naprawy bieżące, geometria
kół. Kontakt: Ząbki, ul. Słowiańska 1D, e-mail: auto.serwis.zabki@wp.pl, www.autoserwis-kozlowski.pl,
tel. 503-045-445, 22 799-71-47
Przychodnia Lekarska (lekarze rodzinni, pediatrzy i lekarze specjaliści). Dane kontaktowe: Ząbki,
ul. Krasickiego 14 lok. 2, tel. 504-040-561, 22 428-06-50, 22 428-06-51, e-mail: leczymed@leczymed.pl
profesjonalne pranie dywanów, wykładzin oraz tapicerki (kanapy, narożniki, fotele, krzesła itp.) KARCHER,
dojazd do klienta gratis. Kontakt: tel. 22 224-43-44, tel. kom. 519-626-202
dekoracje i zabezpieczenia okien, m.in. rolety, żaluzje, moskitiery, plisy, markizy oraz drobne naprawy
domowe. Kontakt: Ząbki ul. Kochanowskiego 1A, Ząbki, tel. 22 619-22-78, tel. kom. 602-402-425,
e-mail: a.rolety@wp.pl, adres www: www. adamo.waw.pl
Ogólnopolska Sieć Laboratoriów Analiz Medycznych, oferuje m.in. szeroki zakres badań od podstawowych
po wysokospecjalistyczne bez skierowań lekarskich. Kontakt: Ząbki, ul. Wiosenna 14 lokal U1-3,
tel. 22 407 68 71, www.alablaboratoria.pl
instalacje 230V w mieszkaniach i obiektach przemysłowych, instalacja i obsługa centrali tel. fonicznych,
instalacja domofonów i sieci komputerowych. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 62/424, tel. 602-350-260,
22 201-06-91, www.skarabeusz.waw.pl, skarabeusz@list.pl
usługi graficzne (katalogi, ulotki, foldery, wizytówki, skład komputerowy), usługi fotograficzne – fotografia
ślubna, okolicznościowa, eventowa. Kontakt: 608-023-996, o.kalinowska@gmail.com, www.stuidoapla.com.pl,
www.olakalinowska.pl
usługi fotograficzne, nauka fotografii. Kontakt: bofoto@onet.pl, www.bofoto.pl, www.bofolio.pl,
tel. 501-352-753
doradztwo, projektowanie i sprzedaż opraw i sprzętu oświetleniowego do domów, mieszkań, biur itp.
Obliczenia natężeń i wizualizacje 3D. Kontakt: Ząbki, ul. Powstańców 15E, tel. 607 683 936, tel. 785 644 439,
www.lights@shadows.pl, e-mail: biuro@lights-shadows.pl
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Instalacje Gazowo-Sanitarne
Hubert Kokoszko

Ząbki ul. Zieleniecka 7, tel. 603-196-291

10%

77

Salon ŻiŻi Marta Gałecka

10%

78

Strefa Zdrowia i Urody

79

Biuro Usług Księgowych Iwona Sitkowska

80

Manual-Med

81

P.H.U. Domilux Aleksandra Kask

82

Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Tajemnicza Wyspa”

83

Akademia Urody Agnieszki Sasin „AS”

84

Firma „Seipont” Sebastian Pogorzelski

85

Warszawska Grupa Graficzna

86

Firma „WOJADŻO”

zakład fryzjersko-kosmetyczny, Ząbki, ul. Szwoleżerów 66B/1, tel. 511 066 778, e-mail: marta@salon-zizi.pl,
www@salon-zizi.pl
refleksologia, masaże i zabiegi wspomagające odchudzanie, terapie manualne, naturalna kosmetyka
profesjonalna, tel. 502 670 562, 22 258-70-32, kinga-owc@wp.pl, www.sziu.pl
Firma zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową podmiotów gospodarczych.
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 91 A/1, www.bukzabki.pl, e-mail: biuro@bukzabki.pl
gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże.
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Wronia 11B, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl
profesjonalne czyszczenie aut. Kontakt: Ząbki, ul. Bukowa 23, tel. 664 778 508, e-mail: biuro@myjniazabki.pl
zaprasza dzieci od 2,5 do 4 lat. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, atrakcyjne zajęcia dodatkowe,
naukę kreatywnego myślenia oraz super warunki do rozwoju i zabawy. Kontakt: ul. Harcerska 2, Ząbki,
tel. 504-977-040, www.tajemnicza-wyspa.pl, e-mail: tajemnicza-wyspa.pl
zaprasza na kompleksową profesjonalną kosmetykę twarzy i ciała.
Kontakt: Ząbki, ul. Orla 6 lok. 68, tel. 22 224-3141, 501-380-183, www.facebook.com/AkademiaUrodyAS
montuje rolety materiałowe, zewnętrzne, dzień-noc, żaluzje drewniane, aluminiowe, verticale, moskitiery,
markizy, plisy, okna, parapety. Pomiar i wycena jest bezpłatna.
Kontakt: Ząbki, ul. Tetmajera 22a, tel. 22 374-74-76, 508-399-101
kreowanie logotypów, projektowanie wizytówek, poapierów firmowych, gadżetów reklamowych, systemów
wystawienniczych, reklamy pojazdów, oraz wiele innych. Kontakt: Ząbki, ul. Drewnicka 2 lok. 210
tel. 668 577 85, e-mail: grupagraficzna@wp.pl, www.grupagraficzna.pl
oferuje szkolenia, naukę języków (niemiecki, angielski, arabski), kursy przygotowujące do egzaminów
(podstawówka, gimnazjum, liceum).
Kontakt: „WOJADŻO” Magdalena El Ghamari, ul. Wolności 22, Ząbki, tel. 733-557-107
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Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy.
Kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401

www.zabki.pl

10%

10%

10%

10% na mycie parowe, auto detailing
5% na wulkanizację

5%

5%

15% (z wyłączeniem sprzedaży)

5%
5%

10%

15%
10% rabatu na oferowane usługi
za okazaniem dowodu osobistego
10%
10%
10%
20%
5%
10%
15%

20%
10%
10%
10%
100 zł na wpisowe
10%
5%
5%
5%

OGŁOSZENIA

www.zabki.pl

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.
Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuję się, że
w dniach od 15.07.2014 r. do 15.08.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząbkach, zajętą pod
ulicę Reja, Krętą, Okrzei, cz. Rembertowskiej, cz. Stefczyka oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako
działki: nr 4/4 o pow. 0,0341 ha, nr 53/1 o pow. 0,0708 ha,
nr 64/1 o pow. 0,0561, nr 65 o pow. 0,0764 ha, nr 104
o pow. 0,0559 ha i nr 75 o pow. 0,0450 ha, z obrębu 0038,
03-14, objętą księgą wieczystą nr WA1W/00002967/2.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych
w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym
terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta
Ząbki z dnia 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 15.07.2014 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
lokalowej znajdującej się w budynku
przy ul. Orlej 8 w Ząbkach.
Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 71,90 m2,
objęty księgą wieczystą nr WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza – 450.00,00 zł brutto.
Wadium – 22.500,00 zł; termin wpłaty wadium – 01.09.2014 r.

Burmistrz Miasta Ząbki informuje
o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, położonej w Ząbkach
przy ul. Wyzwolenia objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00023371/0, stanowiącej własność Miasta Ząbki.
Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2014 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 200 000 zł
– zawiera obowiązujący podatek VAT.
Nr działki

Obręb

Powierzchnia (m2)

25/1

0032, 03-08

650

25/2

0032, 03-08

650

25/3

0032, 03-08

885

25/4

0032, 03-08

203

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
do dnia 7 sierpnia 2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022
(liczy się data wpływu środków na konto).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach
przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl (w zakładce
Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrza Miasta Ząbki informuje
o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego 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 04.08.2014 r. (poniedziałek)
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy
ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 540 700,00 zł.

Data i godzina przetargu – 05.09.2014 r., godz. 10.00.

Wadium: 250 000 zł.

Lokal położony w pasażu handlowym przy ul. Orlej, na parterze
5-kondygnacyjnego budynku w centrum Ząbek. Bezpośrednia
bliskość stacji PKP, targowiska miejskiego i tunelu pod torami
kolejowymi.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do
dnia 31.07.2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła
i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy
się data wpływu środków na konto).

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium
na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła
i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022
(liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są
na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w Referacie
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 51-09-744/746.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia 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 warunkach 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.
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Maraton Gruntowy Kół 61 Ząbki i 23 Zielonka
– Bug/Kania Nowa 2014

Po

zeszłorocznym sukcesie, jakim cieszyły się 24-godzinne zawody gruntowe, władze kół wędkarskich z Ząbek
i Zielonki nie miały innego wyjścia, jak zorganizować zawody
również w tym roku. Tak też się stało.
W tym roku, zawody zostały rozegrane na owianym sumową sławą odcinku Bugu przy miejscowości Kania Nowa. To właśnie tam, można każdego
lata zasadzać się na wąsate potwory, które są marzeniem większości wędkarzy. Oczywiście Bug oferuje też inne ryby, m.in. węgorze i leszcze. Te ostatnie
miały budować wynik, w przypadku braku brań sumów.
Zanim jednak wędkarze mogli rozpocząć wędkowanie, tradycyjnie wszyscy
spotkali się na tradycyjnej odprawie. Niestety, sobotni ranek przywitał zebranych deszczem. Co prawda, nie lało się z nieba, jak z cebra, ale deszczyk był i tak
dokuczliwy. Tym bardziej, że nocna zasiadka wymaga nieco większych przygotowań, a tym samym większej ilości sprzętu, który jest narażony na zmoknięcie. Dlatego bez zbędnego przedłużania, po powitaniu i przedstawieniu zasad
rywalizacji, zawodnicy rozlosowali swoje stanowiska i ruszyli się rozstawiać.
Co ważne, na każde stanowisko przypadało 2 zawodników, którzy tworzyli
drużynę. Na końcowy wynik składały się zsumowane wyniki obu zawodników.
Tym razem nie było sygnału rozpoczynającego zawody. Zawodnicy po losowaniu mogli rozpoczynać wędkowanie. Jednak, jak wspomnieliśmy wcześniej, priorytetem było przygotowanie stanowiska. Rozstawienie parasoli,
namiotów, foteli, wędek, itd. Kiedy wszystko było już gotowe, zestawy poszybowały w stronę wody.
Bug to silna rzeka, dlatego obciążenia oscylowały od 120 g w górę, co za
tym idzie, reszta sprzętu też musiała być odpowiednio mocna. Zawody zaliczają
się tym samym do jednych z trudniejszych w harmonogramie.
W tym roku, poziom trudności podniosła dodatkowo pogoda. Bowiem,
do późnych godzin wieczornych deszcz nie przestawał padać. Jednak przy
tak dobrym przygotowaniu, które prezentowali zawodnicy, nie było mowy
o przerwaniu zawodów. Wręcz przeciwnie, humory dopisywały. Z resztą, jak
to zwykle bywa na tego typu imprezach.
Co prawda, brania nie były częste, ale co jakiś czas w siatce lądował niewielki leszcze lub krąp. Zdarzały się też i sumy, ale niestety poniżej wymiaru
ochronnego i dlatego wracały one do wody.
Pierwsze ważenie odbyło się około godz. 1930. Wtedy też zawodnicy mogli
się posilić daniami z grilla. Był to drugi posiłek tego dnia. Po godz. 1400 można
było rozgrzać się ciepłą grochówką oraz zjeść domowy obiad. Także, nie tylko
siatki były pełne, ale i żołądki. Po tak zakończonym dniu, można było w pełni
sił rozpocząć nocną część zawodów.
Nocne łowienie, to wyjątkowa sprawa. Specjalnie dozbrojony sprzęt
w świetliki i/lub dzwoneczki sygnalizujące brania, latarki czołowe i obowiązkowo ochrona przed insektami, a do tego walka z sennością. To ostatnie
szczególnie potęguje brań. Tak też było w nocy z soboty na niedzielę. Ryby
ewidentnie nie chciały współpracować. Pocieszający o tej porze jest fakt, że
noc tak naprawdę jest stosunkowo krótka i już ok. godz. 4 rano robi się widno. Właśnie o tej porze można było znowu zaobserwować wzmożony ruch na
linii stanowisk. Nowy dzień, nowe nadzieje na podciągnięcie drużyny w klasyfikacji generalnej.

Niedzielny poranek, zgoła inny od poprzedniego, przywitał wędkarzy piękną pogodą. Nie można było sobie wymarzyć lepszego scenariusza na drugi
dzień zawodów.
Zawodnicy mieli czas do godz. 1100, aby ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ryby jednak, jak zaczarowane, nawet nie myślały o tym,
żeby skusić się na przynętę umiejscowioną na haczyku. Co prawda, pojedyncze
sztuki brały, ale nie było to to, czego spodziewali się wędkarze.
Kiedy o godzinie 1100 padł sygnał kończący zawody, emocje opadły.
W oczekiwaniu na ważenie, zawodnicy niespiesznie uporządkowywali i pakowali sprzęt, wymieniali się spostrzeżeniami z innymi oraz posilali się gorącą
kiełbaską i kaszanką z grilla.
Tuż po południu, wszyscy zebrali się przy namiocie organizatorów. Głos
zabrał prezes koła wędkarskiego nr 23 Zielonka. W kilku słowach gorąco podziękował za udział w zawodach, które odbyły się w przemiłej atmosferze oraz
pogratulował zwycięzcom, a byli nimi:
1. kol. Grzegorz Bartosiak i kol. Sebastian Słowik – 9300 g,
2. kol. Mirosław Dzięcioł i kol. Paweł Skalski – 8500 g,
3. kol. Zbigniew Lustyk i kol. Michał Kamiński – 6550 g,
4. kol. Leszek Żeleźnicki i kol. Wiesław Ziółkowski – 5000 g,
5. kol. Dariusz Krysik i kol. Rafał Repliński – 3650 g,
Najlepszym zawodnikom serdecznie gratulujemy i już teraz gorąco zapraszamy na kolejne tego typu zawody, które z całą pewnością odbędą się
w przyszłym roku!
Więcej wędkarskich informacji na kolowedkarskie.pl

Wywóz
odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami 1,5; 2,5;
4,5; 7 m3
Ceny za kontener od 180 zł
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