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niepubliczne przedszkola

krasnal
od 1998 roku

Zapraszamy Wszystkie Dzieci  
do spędzania z Nami  

wspaniałych lat dzieciństwa

www.krasnal.waw.pl
 Żłobek
 Przedszkole
 Grupy terapeutyczne
  Świetlica popołudniowa  

dla Absolwentów

Dzieci z krasnala w najlepszych szkołach z najlepszymi wynikami!

Zapraszamy Wszystkie dzieci
w każdą środę  

w godz. 8.00–17.00 na:
❒  Edukacyjne zajęcia 

adaptacyjne
❒ Przedstawienia teatralne
❒ Poranki filmowe
❒ Koncerty muzyczne
❒ Wycieczki

Szczegółowe informacje:
infolinia 605-434-599
Graniczna (22) 762-40-25
Szwoleżerów (22) 799-72-74
Zacisze (22) 678-98-88
Bemowo (22) 722-06-99

Tunel w Ząbkach oficjalnie otwarty

Huk petard i  1000 balonów z  helem unoszących się nad tunelem oznajmiły 
okolicznym mieszkańcom, że tunel pod torami kolejowymi w  Ząbkach został 

oficjalnie otwarty. 
Decyzję o otwarciu tunelu drogowego dla ruchu kołowego i pieszego komisja odbiorowa 
podjęła w dniu 24 czerwca br., w godzinach popołudniowych. Prawie pół roku przed 
przewidywanym terminem oddania tunelu do użytku, przejechały nim pierwsze 
samochody. A  już kolejnego dnia ruszyły tunelem ząbkowskie autobusy, zgodnie 
z nowym rozkładem jazdy. 

dokończenie na str.  8

fot. Piotr Strzałkowski
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KOMUNIKAT
Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty 

z a  z a g o s p o d a r o w a n i e  o d p a d a m i

za III kwartał upływa z dniem 15 lipca br.

Złapano śmieciarzy
Straż Miejska informuje, że prowadzi akcję „Ujawnić 

śmieciarza”. Prowadzona jest dyskretna całodobowa 
obserwacja miejsc wyrzucania śmieci. Są już pierwsze 
efekty. W  dniu 2 lipca służba patrolowa Straży Miejskiej 
przyłapała na wyrzucaniu śmieci bytowych dwie osoby. 
Próbowały podrzucić swoje śmieci do koszy miejskich.

Śmieciarze zostali ukarani mandatami, na łączną kwotę 800 zł, na 
podstawie art. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Próba wyrzucenia nielegalnie śmieci została udokumentowana doku-
mentacją fotograficzną. Jeden ze śmieciarzy tłumaczył się, że wyrzuca 
śmieci do miejskiego pojemnika, bo wynajmuje mieszkanie na pose-
sji, na której właściciel zabrania korzystania im z własnych pojemni-
ków na śmieci. Ta informacja niewątpliwie posłuży straży do dalszych 
czynności służbowych.

Iwona Potęga

500 zł  
za wskazanie sprawcy

W dniach 30 czerwca i 3 lipca nieznani sprawcy 
dokonali zniszczenia pompowni wód desz-

czowych zlokalizowanych u  zbiegu ul. Nowej i  Wy-
sockiego. Straty są znaczące. Za wskazanie sprawcy 
Burmistrz Ząbek wyznaczył nagrodę w  wysokości 
500 zł. Każdy kto był świadkiem tego wydarzenia 
lub ma wiedzę na ten temat, proszony jest o kontakt 
z Urzędem (tel. 22 510 97 68).

Trudno nawet przypuszczać czym mógł kierować się sprawca(y) 
niszcząc to urządzenie (które przecież nie zawiera wiele elementów 
metalowych, które można byłoby sprzedać na złomie).

Chuligański wybryk zagrażał prawidłowemu funkcjonowaniu ka-
nalizacji deszczowej.

Poza tym jest to urządzenie pod napięciem elektrycznym, które 
niosło poważne zagrożenie także i dla samego sprawcy tego proce-
deru.

Widać nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę, że niszcząc 
wspólne mienie, ktoś będzie i  tak musiał za to zapłacić. Zazwyczaj 
musi to zrobić Urząd Miasta. Ale czy nie lepiej byłoby te pieniądze 
przeznaczyć np. na nowe inwestycje? 

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.

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

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 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
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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 

Coraz więcej nowych dróg
Trwają prace przy budowie kolejnych dróg. Łącznie tylko w tym roku powstanie kilkanaście nowych dróg (nie licząc 

tunelu wraz z drogami dojazdowymi). Część z nich już jest wybudowana (np. ul. Wiosenna), inne są w trakcje re-
alizacji ( np. ul. Malczewskiego), z kolei inne lada moment będą rozbudowywane (np. ul. Moniuszki, Sienkiewicza czy 
Norwida).

Na gruntowną modernizację tych dróg przeznaczono prawie 2 mln zł:
– ul. Boronowskiego (ok. 160 tys. zł)
– ul. Kombatantów (ok. 125 tys. zł)
– ul. Ogrodowa (ok. 85 tys. zł)
– ul. Żwirki (ok. 240 tys. zł)
– ul. Jeziorna (ok. 120 tys. zł)
– ul. Błękitna (ok. 80 tys. zł)
– ul. Zimna (ok. 110 tys. zł)
– ul. Malczewskiego (ok. 345 tys. zł)
– ul. Moniuszki (ok. 270 tys. zł)
– ul. Sienkiewicza (ok. 250 tys. zł)
– ul. Norwida (ok. 115 tys. zł)
– Zdaję sobie sprawę, że potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktu-

ry drogowej są dość duże, mimo tego że przez ostatnie lata wybudowaliśmy 
kilkadziesiąt dróg, ale pamiętam, gdy obejmowałem urząd, stan ząbkowskich 
dróg wyglądał fatalnie. Dziś jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że wybudowa-
liśmy w Ząbkach niemal wszystkie główne drogi, o bardzo wysokich parame-
trach, które pociągały za sobą duże koszty. Nie ukrywam, że budowa tych dróg 
w tak szybkim tempie była możliwa dzięki pozyskaniu przez nas olbrzymich 
środków unijnych.

Obecnie możemy więc skoncentrować się na pozostałych drogach. Na 
pewno systematycznie będziemy budować i remontować kolejne drogi – ko-
mentuje burmistrz Robert Perkowski. 

red.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2
Rozstrzygnięto już przetarg na opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Ząbkach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimpol z Warszawy. Szkoła zostanie rozbudo-
wana na terenie części szkolnego dziedzińca.

Zakres prac obejmuje: 
opracowanie projektu bu-
dowlanego wraz z  niezbęd-
nymi uzgodnieniami, opiniami 
w  zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na bu-
dowę szkoły wraz z  przyłą-
czami i  pełnienie nadzoru 
autorskiego oraz rozbudowę 
budynku szkoły poprzez dobu-
dowę dwukondygnacyjnego 
budynku, w  którym zlokali-
zowane będzie siedem sal 
lekcyjnych i  sala do ćwiczeń 
gimnastycznych wraz z  pod-
stawowym wyposażeniem. 
Wykonawca będzie musiał tak-
że wyciąć trzy drzewa iglaste.

W  skład zamówienia wchodzi jeszcze wykonanie instalacji elektrycznej 
zasilającej, oświetlenia sal, instalacji grzewczej w pomieszczeniach oraz uzys-
kanie pozwolenia na użytkowanie.

Inwestycja pochłonie ponad 1,2 mln zł.

Jeszcze większej rozbudowie ulegnie zlokalizowana na południu Ząbek 
Szkoła Podstawowa Nr 3. Inwestycja jest na etapie uzyskania pozwolenia na 
budowę.

red.

A k a d e m i a
Pamięci, Czytania, 

Koncentracji
Gabinet Terapii Pedagogicznej

zaprasza na zajęcia  korekcyjno –
kompensacyjne (terapię pedagogiczną),

terapię logopedyczną, treningi      
(np. czytania, ortograficzne) itp.         

Dysleksja, dysortografia i inne 
trudności w uczeniu się.

www.hippocampus.edu.pl
tel. 507 301 975
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Wiosenne sprzątanie w Ząbkach
poniedziałku 15 kwietnia na ulicach Ząbek osadzeni 
z zakładu penitencjarnego na Grochowie sprzątają ulice 

Ząbek. Wśród nich jest 10 więźniarek i 5 więźniów. Panie porząd-
kują tereny publiczne – chodniki i zieleńce. Będą wykonywały pra-
ce porządkowe na terenie Ząbek przez ok. 1,5 miesiąca.

Mają zostać uprzątnięte główne ciągi komunikacyjne – ok. 15 km. Panowie 
zajmą się robieniem poprawek na ulicach w okolicy ul 11-go listopada, a na-
stępnie dołączą do porządkujących nasze miasto pań.

Więźniowie wykonują swoją pracę bezpłatnie w ramach resocjalizacji. Jest 
to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu dwa lata temu między Okręgową 
Służbą Więzienną a Miastem Ząbki.

Iwona Potęga

S A M O R Z Ą D

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki

ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

MEBLE B.R.W.
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
DOSTAWA 4 DNI
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -

W

Od

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

Firma sprzątająca
Edyta Machaczka

- mycie okien
- sprzątanie domów i 

mieszkań
- pranie tapicerki
- pielęgnacja terenów 

zielonych
tel. 791 476 777

email: 
edomedytamachaczka@gazeta.pl

Bezpłatne szkolenia - ostatnie mejsca!O
Firma MERITUM CONSULTING zaprasza Panie, w wieku 50+, zatrudnione na etacie 
w przedsiębiorstwach prywatnych lub prowadzące działalność gospodarczą 
w województwie mazowieckim
  na bezpłatne :
- Szkolenia komputerowe  (ECDL start, Word, Excel, Power Point)
- Szkolenia doskonalące twarde kompetencje biurowe (PR, prawo, koszty w biurze)
- Szkolenia doskonalące miękkie kompetencje biurowe (zarządzanie czasem, 

zarządzanie  stresem, autoprezentacja)
Sprawdź warunki przyjęcia: www.projekt-meritum-c.com.pl
Kontakt:  tel. 608302988; 604532320, 604557858  mail:rekrutacja@meritum-c.com.pl

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ząbkach, 
który będzie polegał na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady oraz pobieranie ustalonych stawek opłat od miesz-

kańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów, poniżej prezentujemy wyjaśnienia na najczęściej zadawane pytania oraz wątpliwości. 
Jednocześnie przypominamy, że nowe zasady odbioru odpadów zaczną 

obowiązywać od 1 lipca 2013r., natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się raz na kwartał, 
w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego, począw-
szy od trzeciego kwartału 2013 r. 

Ponadto zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły do Urzędu Miasta 
Ząbki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, do wypełnienia tego obowiązku. 

W jakich pojemnikach należy zbierać odpady?
W zabudowie jednorodzinnej nieruchomość powinna być wyposażona 

w pojemnik min. 120 l. do zbierania odpadów, których nie udało się wysegrego-
wać (np. odpady higieniczne, zanieczyszczone tworzywa sztuczne) oraz jeżeli 
nie posiadamy kompostownika pojemnik min. 80 l. na odpady ulegające bio-
degradacji. Odpady takie jak tworzywa sztuczne, szkło, papier można zbierać 
w pojemnikach lub w workach.

W zabudowie wielorodzinnej nieruchomość powinna być wyposażona 
w pojemnik na odpady, których nie udało się wysegregować (np. odpady higie-
niczne, zanieczyszczone tworzywa sztuczne) min. 240 litrów (przelicznik jest 5 
l. na osobę), pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności min. 
80 l. oraz w pojemniki na tworzywa sztuczne, szkło, papier i tekturę – łącznie 

5 pojemników. Jeżeli wielkość altany uniemożliwia ustawienie 5 pojemników 
dopuszcza się stosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów frakcji 
suchych pojemników wielokomorowych, przeznaczonych do selektywnego 
gromadzenia kilku rodzajów odpadów frakcji suchych. Jedynie szkło zawsze 
powinno być zbierane osobno. 

Czy pojemniki i worki będą dostarczane przez Miasto?
W zabudowie jednorodzinnej Miasto dostarczy mieszkańcom kolorowe 

worki na surowce wtórne oraz w okresie letnim dodatkowe, brązowe na odpady 
z ogrodów. Pojemniki, na odpady, których nie udało się wysegregować oraz na 
bioodpady zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, 
z których korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychcza-
sowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy 
odpadów, który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.

W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w pojemnikach, które 
zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, z których 
korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego od-
biorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy odpadów, 
który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.  

Jak często będą wywożone odpady?
W zabudowie jednorodzinnej pojemniki z odpadami, których nie udało się 

wysegregować oraz z bioodpadami będą opróżniane raz na dwa tygodnie bez 
względu na stopień ich zapełnienia. Worki będą odbierane raz na miesiąc. W 
okresie letnim, worki z odpadami z ogrodów także będą odbierane raz na dwa 
tygodnie.

W zabudowie wielorodzinnej wykonawca będzie miał obowiązek odbierać 
odpady z częstotliwością dopasowaną do potrzeb osiedla jednak nie rzadziej 
niż raz w tygodniu.

Czy zmiany dotyczą także przedsiębiorstw na terenie Miasta?
Nie. Rada Miasta Ząbki postanowiła nie przejmować obowiązków gospo-

darowania odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, a na któ-
rych powstają odpady komunalne.

ul. Malczewskiego
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Urząd Miasta w Ząbkach 
otrzymał certyfikat  

jakości ISO
Urząd Miasta Ząbki otrzymał Certyfikat Systemu Zarzą-

dzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005. 
W dniach 2–3 czerwca br. w ząbkowskim urzędzie został 
przeprowadzony audyt certyfikacyjny, który pomyślnie 
przeszli pracownicy urzędu. Certyfikat potwierdza, że 
dane, które trafiają do instytucji są dobrze chronione, 
a jednocześnie jest dowodem na to, że wprowadzona po-
lityka bezpieczeństwa informacji, rozbudowana sieć in-
formatyczna, a także przeprowadzone szkolenia pracow-
ników przyniosły zamierzony rezultat.

Jest to już trzeci Certyfi-
kat, którym poszczycić się mo-
że Urząd Miasta w  Ząbkach. 
Pierwszy zgodny z  normą ISO 
9001:2008 otrzymaliśmy w  2009 
roku. Ustanowiono wówczas po-
litykę jakości, czyli kierunek dzia-
łań organizacji dotyczący jakości. 
Stworzono Księgę Jakości wraz 
z  przynależnymi mapami proce-
sów. Opracowano i  wdrożono 
procedury systemowe wymaga-
ne normą, oraz stworzono zada-
nia dla poszczególnych komórek 
organizacyjnych. W Urzędzie Mia-
sta funkcjonują wzory pism, dru-
ków i  wniosków, dostępnych na 
stronie internetowej www.zabki.pl 
oraz na BIP.

W 2012 roku przeprowadzono audyt odnawialny, sprawdzający zgodność 
funkcjonowania urzędu, w wyniku którego obowiązywanie certyfikatu zostało 
przedłużone na kolejne 3 lata. Podczas audytu wskazano mocne strony orga-
nizacji, takie jak pełne zaangażowanie kierownictwa, pełnomocnika ds. zarzą-
dzania jakością oraz pracowników w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu, 
a także w monitorowaniu procesów i ich celów.

Otrzymane certyfikaty to świadectwo gwarancji i najwyższej jakości usług 
świadczonych w urzędach i instytucjach, ukazujące mocną pozycję wśród in-
nych organizacji, a także nieustająca praca nad zmianami systemu w kierun-
ku jego ciągłego doskonalenia, aby każda osoba załatwiająca swoje sprawy 
w  urzędzie, otrzymywała usługę na najwyższym poziomie, a  udostępnione 
dane były dobrze strzeżone.

Joanna Wysocka

LVII sesja Rady Miasta
24 czerwca odbyła się 57. sesja Rady Miasta Ząbki, podczas któ-
rej podjęto następujące uchwały: 

–  w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do 
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

–  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy – ogłoszona w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 6487 z dnia 4.07.2014 r.

–  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pu-
blicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowa-
dzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

–  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób pro-
wadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

–  w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych 
przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wy-
chowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola

–  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

–  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., jako wkładu niepieniężnego (aportu) 
Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szpital-
nej w Ząbkach

–  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 
–  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Ząbkach za rok 2013
–  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Pu-

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząb-
kach za rok 2013

–  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2013
–  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za 2013 rok
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

(www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe

Strzelano do psa, by zabić
Historia miała miejsce 23 czerwca w  rejonie ulic Słowackiego–
Dębowej–Topolowej–Klonowej.

– Kiedy kosiłam trawę, mój pies wyszedł na chwilę na ulicę. Gdy wrócił 
szybko schował się w kwiatki. Ponieważ dzień był bardzo upalny pomyślałam, 
że na pewno się zgrzał i szukał w ich cieniu nieco ochłody. Jednak za pół go-
dziny niespodziewanie zaczął się intensywnie pocić, dostał drgawek. Zanie-
pokojona zaczęłam go wycierać. Osłupiałam, gdy na jego sierści pojawiła się 
krew. Szybko wsiadłam do samochodu i zawiozłam go do weterynarza – rela-
cjonuje opiekunka poszkodowanego psa.

Diagnoza weterynaryjna nie pozostawiała złudzeń - pies został postrzelo-
ny z niedużej odległości. Szanse przeżycia były bliskie zera. Jednak po zaapli-
kowaniu antybiotyku przez tydzień udało się go uratować. Mimo to pies wciąż 
jest w bardzo kiepskiej kondycji.

Sprawa została zgłoszona ząbkowskiej policji, która podjęła się czynno-
ści sprawdzających. Sprawa jest w  toku. Za znęcanie się nad zwierzętami 
grozi surowa kara, nawet do 3 lat pozbawienia wolności, a także finansowa 
w postaci nawiązki nawet do 100 tys. zł na rzecz organizacji, której celem jest 
ochrona zwierząt. 

To nie jedyny tak bulwersujący przypadek, jaki miał miejsce w Ząbkach. 
Nie tak dawno przy ul. Słowackiego zabito psa, a kot stracił łapy. Kilka lat temu 
jeden ze znudzonych mieszkańców uatrakcyjniał sobie wolny czas strzelaniem 
z wiatrówki do wróbli.

Ludzie ci w swej lekkomyślności zapewne zapomnieli, że przez swą głu-
potę mogliby również poszkodować inne osoby, które przypadkiem stanęły-
by na linii strzału. 

Dlatego warto reagować, gdy jesteśmy świadkami znęcania się nad zwie-
rzętami dzwoniąc na policję. Przemilczenie jest cichym przyzwoleniem.

red. 
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Wakacyjne utrudnienia i objazdy –  
zmiany trasy linii „Ząbki-2” 

W związku z trwającymi i planowanymi inwesty-
cjami na podstawowym układzie drogowym 

Ząbek w  okresie wakacyjnym są wprowadzane za-
mknięcia i objazdy.

Od 14 lipca planowane jest rozpoczęcie przebudowy ciągu ulic 
Wojska Polskiego i Rychlińskiego na odcinku od ronda z ul. Leszyckiego 
do ul. Szpitalnej wraz z budową ronda przy ul. Szpitalnej. Inwestycja 
będzie realizowana etapami z wyłączeniem ruchu na przebudowy-
wanych odcinkach. W  okresie zamknięć ul. Wojska Polskiego linia 
„Ząbki-2” zostanie skierowana na trasę objazdową ulicami Leszyckiego 
i Batorego – będzie się zatrzymywać na tych samych przystankach co 
linia 199, tj. w kierunku centrum handlowego M1 na trasie objazdu 
będą to przystanki: Leszyckiego, Wyspiańskiego 01, w kierunku Rem-
bertowa przystanki Hallera02, Wyspiańskiego 02. Na okres objazdu zo-
staną zawieszone następujące przystanki Tetmajera, Lisa Kuli, Wojska 
Polskiego, Kuleszy i Wilcza. 

Na pozostałym odcinku trasy rozkład jazdy linii Ząbki-2 nie ulega 
zmianom. Przewidywany termin wdrożenia zmiany to 14 lipca z za-

strzeżeniem, że jeśli zamknięcie ulicy nastąpi później, zmiana trasy 
również zostanie wprowadzona później – prosimy śledzić informacje 
w autobusach i na zawieszanych przystankach.

Przebudowa drogi 631 realizowana przez firmę SKANSKA na zlece-
nie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich obejmuje budowę 
nowej jezdni od strony Ząbek oraz przebudowę skrzyżowań z  uli-
cami: Kolejową, ks. Skorupki, Szwoleżerów i Powstańców. Do 18 lipca 
będzie zamknięte skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ul. Kolejową. 
Do 13 sierpnia będzie zamknięte skrzyżowanie z  ul. Szwoleżerów, 
czego skutkiem jest kursowanie linii 199 objazdem ulicami Maczka 
i Powstańców. Od ok. 13 sierpnia po przywróceniu ruchu na skrzyżo-
waniu ul. Szwoleżerów firma SKANSKA planuje zamknięcie skrzyżowa-
nia z ul. Powstańców na okres ok. 14 dni. W tym okresie linia Ząbki-2 
w obu kierunkach będzie musiała być skierowana na objazd ulicami 
Maczka i Szwoleżerów. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego 
objazdu opublikujemy w jednym z kolejnych wydań „Co Słychać?”. 

W załączeniu tabela z rozkładem linii Ząbki-2 na okres zamknięcia 
ul. Wojska Polskiego.

UM Ząbki

✂
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Realizacja budżetu
Miasta Ząbki za 2013 rok

Dochody Miasta Ząbki w 2013 roku
Realizacja planu dochodów w 2013 r.

Plan dochodów w wysokości 118.650.724,27 zł, zrealizowano w 97,77% na kwotę 115.999.487,66 zł, dochody 
bieżące zrealizowano w kwocie 89.242.596,53 zł, wzrosły o 14.929.913,64 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w 2013 r. wyniosły 26.756.891,13 zł, przez okres czterech lat pozyskaliśmy 93.184.863,01 zł 
dochodów majątkowych.

dochody własne
subwencja
dotacje
środki zewnętrzne na cele bieżące

Struktura dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2013 r. 

-  67,54% dochodów budżetowych stanowią dochody własne, tj. 
78.346.619,69 zł, w tym dochody z PIT stanowią 34.301.531,00 zł

-  15,57% stanowi udział subwencji w dochodach ogółem w 2013 r., 
tj. kwota 18.059.387,00 zł, przez sześć lat subwencja wzrosła 
o 80,53%, tj. o 8.055.626,00 zł;

-  16,74% dochodów budżetowych stanowią wpływy z  dotacji 
w kwocie 19.422.962,47 zł, w tym na zadania inwestycyjne do-
tacje wyniosły 13.421.936,30 zł;

-  0,15% środki zewnętrzne przeznaczone na cele bieżące stanowiły 
kwotę 170.518,50 zł;

Miasto Ząbki pozyskało w  2013 roku środki finansowe 
z dodatkowych źródeł:
- 4.768,00 zł na utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych w Mieście Ząbki;
- 47.605,00 zł darowizny na budowę, utrzymanie oraz remont dróg gminnych;
-  6.995.010,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg 

powiatowych w ramach zadania- Budowa tunelu drogowego pod torami ko-
lejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego- Orla w Ząbkach” z PKP PLK;

-  12.393.667,28 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: refun-
dacja poniesionych wydatków i zaliczki na realizację inwestycji współfinansowa-
nych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na budowę tunelu i basenu;

-  910.252,80 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielo-
nej przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyj-
nego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu 
drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego -Orla”;

-  200.610,00 zł na realizację programu „Indywidualizacja sposobem na rozwój” 
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-14-386/11;

-  17.525,16 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z te-
renu Miasta Ząbki, w tym: demontaż, transport, utylizacja;

-  615.000,00 zł partycypacja w kosztach budowy kanału deszczowego wraz 
z przepompownią wód deszczowych na ul. Powstańców;

-  684.808,62 zł z  sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich 
przedszkoli w 2013 roku;

-  100.490,88 zł refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację 
Urzędu Miasta Ząbki;

-  45.954,10 zł środki przeznaczone na „Wyprawkę szkolną”;
-  123.039,31 zł środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o cha-

rakterze socjalnym;
- 783.702,00 zł dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
-  16.194,49 zł dotacja na dofinansowanie przez pracodawców kształcenia 

młodocianych pracowników.;
-  7.430.709,49 zł dochody z odzyskanego podatku od towarów I usług (VAT).
Na zadania inwestycyjne pozyskano ogółem 21.079.551,12 zł środków 
zewnętrznych.
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Wydatki Miasta Ząbki w 2013 roku
Wydatki budżetowe w roku 2013 zrealizowano w wysokości

109.775.560,38 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 120.518.749,10 zł stanowi 91,09 %.
Wydatki bieżące wyniosły 71.859.750,16 zł, co stanowi 65,46% wszystkich wydatków, natomiast wydatki mająt-
kowe zrealizowano na kwotę 37.915.810,22 zł, co stanowi 34,54% ogółu wydatków. 

budowa dróg - tunel
budowa dróg pozostałych
budowa krytej pływalni
pozostałe wydatki

Wydatki Miasta Ząbki w 2013 r. do wydatków inwestycyjnych

Inwestycje miasta Ząbki w 2013 roku (%) Wydatki bieżące, a wydatki inwestycyjne w latach 2008-2013

Wydatki Miasta Ząbki w 2013 roku

wydatki ogółem
inwestycje

Wydatki bieżące
Wydatki Inwestycyjne



Oficjalne otwarcie tunelu miało miejsce w sobotę 28 czerwca br., rozpo-
czynając się krótkim występem w wykonaniu Orkiestry Dętej z Ząbek. Wśród 
zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Janusz Piechociński – wicepremier, 
minister gospodarki, Jacek Sasin – poseł na Sejm RP (mieszkaniec Ząbek), Paweł 
Solis – przewodniczący rady powiatu wołomińskiego, Piotr Uściński – starosta 
wołomiński, Ryszard Madziar- burmistrz Wołomina, Piotr Grubek 
zastępca burmistrza Kobyłki, podinsp. Dariusz Korzeń – komendant 
Policji w Ząbkach, Zbigniew Forysiak – komendant Straży Miejskiej, 
radni powiatowi i radni ząbkowscy, dyrektorzy ząbkowskich jedno-
stek oraz mieszkańcy i władze miasta.

Burmistrz Robert Perkowski w  swoim przemówieniu przypo-
mniał skąd wzięła się koncepcja połączenia obu stron miasta tune-
lem oraz jak doszło do jego wybudowania. Otóż zebrani usłyszeli, że 
pomysł połączenia obu stron miasta miał swój początek już w kon-
cepcji (sprzed 100 lat) prof. Tadeusza Tołwińskiego – autora projektu 
Ząbek jako miasta – ogrodu. W 2007 r. wrócono do tematu, aby po 
pozyskaniu środków zewnętrznych zaplanować inwestycję, sporządzić 
odpowiednią dokumentacją i  wreszcie na początku października 
2012 r. – podpisać umowę z firmą „Skanska”. 

Wówczas miasto podpisało umowę na wykonanie tunelu dro-
gowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – 
Orla w Ząbkach wraz z układem komunikacyjnym. Przypomnijmy, 
że inwestycja w całości kosztowała ponad 38 mln. zł. Była głównie 
sfinansowana ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2014, w kwocie niemal 
21 mln zł. Partnerami miasta w realizacji inwestycji są: PKP Polskie 
Linie Kolejowe, które dofinansowały wykonanie tunelu w kwocie 
ponad 8,5 mln zł, oraz Powiat Wołomiński, który dołożył 2 mln zł. 

Wicepremier Janusz Piechociński gratulował sukcesu i życzył burmistrzowi 
kolejnych tak udanych inwestycji. Natomiast poseł Jacek Sasin, przewodniczący 
Paweł Solis oraz starosta Piotr Uściński także wyrazili radość z  zakończenia 
tak istotnej dla miasta i okolic inwestycji. Wszyscy podkreślali, że tunel połączy 
obie strony Ząbek.

Burmistrz podziękował przybyłym za liczne przybycie i wręczył pamiątkowe 
grawertony osobom, które przyczyniły się do tak sprawnego wykonania tunelu 
i oddania go do użytku przed terminem. Podziękowania otrzymali: Józefa Ma-
jerczak- członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A., Sławomira Wierzchowska – dyrektor projektów krajowych, 
Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Jan Telecki – dy-
rektor projektów krajowych Centrum Realizacji Inwestycji SKM Warszawa, Piotr 
Uściński – starosta powiatu wołomińskiego, Paweł Solis – przewodniczący radny 
powiatu wołomińskiego, Dorota Kotecka – p.o. kierownika Wydziału Wdrażania 
Priorytetu III RPO WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
Joanna Pretzel – Bargieł – starszy inspektor w Wydziale Wdrażania Priorytetu 
III RPO WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Paweł 
Piskorski – inspektor nadzoru inwestorskiego firmy PM PARTNERS, Sławomir 
Ramski – dyrektor zespołu projektów firmy SKANSKA oraz Piotr Stasyk – kie-
rownik budowy firmy Skanska (statuetki odebrał Bartosz Baran), Mieczysław 
Szczepański – prezes, dyrektor generalny firmy METROPROJEKT, Grzegorz Miros 
– naczelny projektant firmy METROPROJEKT, Barbara Koszelak – podinspektor 
Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, Elżbieta Żmi-
jewska – skarbnik Miasta Ząbki, Anna Paciorek – inspektor ds. zamówień 
publicznych Miasta Ząbki, Arkadiusz Powierża – kierownik Referatu Inwestycji 
i Rozwoju Miasta Ząbki, Rafał Balcerowski – inspektor ds. funduszy europejskich 
Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki, Henryk Cymerman – podinspektor 
ds. inwestycji Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki, Mariusz Koryciński 
– inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki, Jacek Szymczak – 
inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki,

Marian Ślesicki– kierownik budowy firmy FAL – BRUK, firma WAMEL 
(podziękowanie odebrał Włodzimierz Michalski).

Uroczystego poświęcenia tunelu dokonali wspólnie ks. Andrzej Kopczyński 
– proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego i ks. Edward Kowara – proboszcz 
parafii pw. św. Trójcy, w ten sposób inaugurując połączenie obu stron Ząbek 
ząbkowskim tunelem. Przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście oraz władze 
miasta i mieszkańcy Ząbek, w tym – najmłodsi.

Po uroczystości, zebrani udali się na właśnie rozpoczynający się festyn 
w Parku Miejskim, obok tunelu, gdzie czekały ich takie atrakcje jak: pokazy 
pierwszej pomocy, dmuchane zabawki, kucyki, grill, pizza, pierogi, gry 
i zabawy dla dzieci, prezentacje krajów Unii Europejskiej w wykonaniu uczniów 
z ząbkowskich placówek, loteria fantowa, pokazy tańca, koncert Orkiestry 
Dętej, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, gra recycle drop, stoisko 
eko – edukacyjne i wiele innych atrakcji.

Nad bezpieczeństwem podczas otwarcia tunelu czuwała ząbkowska policja 
i straż miejska.

Iwona Potęga
foto: Bogdan Śladowski, Piotr Strzałkowski

dokończenie ze str.  1
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Relacja 
z Pikniku Europejskiego

28 czerwca w ząbkowskim Parku Miejskim im. Michała Szu-
berta hucznie obchodzono 10–lecie wstąpienia Polski 

do Unii Europejskiej i  25-tą rocznicę częściowo wolnych wy-
borów. Piknik poprzedzony był oficjalnym otwarciem długo 
oczekiwanego w Ząbkach tunelu pod torami. O godzinie 13.00 
odbyło się inauguracja Pikniku Europejskiego, którą swoją obec-
nością uświetnił wicepremier RP Janusz Piechociński.

W tym miejscu należy serdecznie podziękować staroście powiatu wo-
łomińskiego – Piotrowi Uścińskiemu oraz burmistrzowi Ząbek – Robertowi 
Perkowskiemu oraz jego zastępcy, których nieocenione wsparcie umożliwiło 
zorganizowanie pikniku. Ogromne podziękowania należą się także ząbkow-
skim szkołom podstawowym i gimnazjom, Straży Miejskiej oraz firmom, które 
wsparły organizację pikniku – SK Bank, Stena Recycling oraz MZO Wołomin.

Wszyscy odwiedzający piknik, mieli okazję skorzystać z atrakcji na sto-
iskach, przepysznego bufetu, dmuchanych zabawek albo też nacieszyć swo-
je oczy występami na scenie. Jedną z najpopularniejszych atrakcji była Loteria 
Fantowa „Zainwestuj piątaka w studenciaka” organizowana przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ząbek, z której dochód przekazany zostanie na program 
stypendialny, dla zdolnych studentów z Ząbek. 

Jednak najmłodsi najbardziej zachwyceni byli pomysłem Świetlicy Środo-
wiskowej „Schowek”, która to zorganizowała szalonego fryzjera i malowanie 
buzi, które umożliwiało każdemu fantastyczną metamorfozę.

Ząbkowskie szkoły jak zwykle stanęły na wysokości zadania i z nieby-
wałym rozmachem przygotowały na swoich stoiskach prezentację państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Każdy zainteresowany mógł skosztować 
lokalnych przysmaków, obejrzeć stroje narodowe i wziąć udział w grach, qu-
izach i zabawach. Przedłużeniem prac uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów były ich występy na scenie – piosenki i przedstawienia angielsko 
i  niemieckojęzyczne, a  tak-
że tańce narodowe, a wśród 
nich niezapomniany kan-
kan w  wykonaniu uczennic 
Gimnazjum nr 1. Można było 
usłyszeć występ Ząbkowskiej 
Orkiestry Dętej oraz piosenki 
wschodzącej gwiazdy muzy-
ki – Martiny Collins. 

Nieco starsi odwiedzający 
mieli możliwość skorzystania 
z  porad wychowawczo-lo-
gopedycznych dotyczących 
ich pociech, a  na stanowi-
sku firmy Stena dowiedzieć 
się nieco więcej o segregacji 
odpadów, o  tym jak o  dbać 
o środowisko i dlaczego jest 
to tak istotne. Na pikniku jak 
sama nazwa wskazuje nie 
mogło zabraknąć pysznego 

jedzenia – począwszy od najpopularniejszej waty cukrowej czy popcornu 
kończąc na wspaniałych, grillowanych kiełbasach, świeżutko wypieka-
nych pizzach i wyśmienitych, domowych pierogach.

Oprócz występów artystycznych impreza przybrała charakter edukacyj-
ny – zarówno starsi, jak i młodsi mogli dowiedzieć się, jak należy popraw-
nie przeprowadzić pierwszą pomoc, zapoznać się z banerami i plakatami, 
mówiącymi o życiu codziennym w PRL, a na stoisku Towarzystwa Przyjaciół 
Ząbek dostępne były materiały z ciekawostkami dotyczącymi funkcjonowa-
nia Unii Europejskiej.

Można by było pomyśleć, że o godzinie 16.00 pogoda pokrzyżuje pikni-
kowe plany, ale ulewne deszcze i burza nie powstrzymały ani uczestników, 
ani organizatorów i  wszystko toczyło się dalej. W  strugach deszczu grupy 
taneczne prezentowały fitness i zagrzewały widownię do wspólnego tańca 
pod namiotami i parasolami. Pokaz boksu i  samoobrony kobiet zakończył 
widowisko i wytrwałym widzom pozostało tylko oczekiwanie na koncert ze-
społu No Logo.

O 18.00, po zmianie pogody na lepsze, w całym parku rozbrzmiały dźwięki 
funkowego reggae. Zespół No Logo potrafił rozgrzać widownię i porwać ją do 
tańca między innymi przy „Hańczy”, „Różowych okularach” i „Obowiązkach”. 
Po godzinie skakania, tańczenia i śpiewania przyszedł czas na zamknięcie 
pikniku – słowem prezesa TPZ Grzegorza Siwka.

Bardzo dziękujemy wszystkim nie obawiającym się burzy za wspólną 
pracę, zaangażowanie, wspaniałą atmosferę i zabawę – dzięki Wam Piknik 
Europejski to kolejny sukces Ząbek.

Mariola Lekszycka
fot.  Bogdan Śladowski
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Nasi uczniowie z wizytą w Haren
W dniu 11 czerwca 2014 r. dziesięcioro uczniów z  naszego 

gimnazjum wraz z  opiekunami p. Mirosławą Klimasarą 
i p. Pawłem Przybylskim udali się z rewizytą w ramach wymiany 
uczniowskiej do zaprzyjaźnionego gimnazjum w Haren (Niemcy).

 Już po wizycie młodych Niemców w Polsce, we wrześniu ubiegłego roku 
i wspólnie spędzonych chwilach w Konstancinie, zawiązało się wiele przyjaźni 
i sympatii. Uczniowie nie mogli wprost doczekać się ponownego spotkania. 
Wczesnym rankiem, spotkaliśmy się na Dworcu Centralnym w Warszawie, aby 
udać się w długą, licząca ok. 1200 km podróż do Haren. Po dwunastogodzinnej 
podróży dotarliśmy wreszcie na miejsce, gdzie zostaliśmy serdecznie przywi-
tani przez dyrektora tamtejszego Gimnazjum p. Michaela Heukinga, uczniów 
biorących udział w wymianie oraz rodziców. Następnie zostaliśmy zaprosze-
ni na krótkie, oficjalne powitanie do szkoły, skąd nasi uczniowie udali się do 
rodzin goszczących. 

Na następny dzień organizatorzy wymiany przygotowali bardzo ciekawą 
wizytę w Papenburgu, gdzie zwiedziliśmy stocznię Meyera budującą ogromne, 
luksusowe statki wycieczkowe oraz malowniczą starówkę. W drodze powrotnej 
zwiedziliśmy miejsce pamięci – obóz koncentracyjny Esterwegen, gdzie w cza-
sie wojny przebywali również uczestnicy Powstania Warszawskiego. Nie było to 
tylko czyste zwiedzanie obozu, ale prawdziwa lekcja historii. Przewodnik opro-
wadzający nas po terenie obozu wyjaśnił nam, że w latach 1933–45 w tym regio-
nie Niemiec istniało 15 obozów pracy i obozów koncentracyjnych oraz obozów, 
w których przebywali jeńcy wojenni. Niektórzy uczniowie dopiero w czasie poby-
tu dowiedzieli się, że miejscowość Haren w latach 1945–48 była polskim miastem 
noszącym nazwę Maczków od nazwiska Stanisława Maczka – generała I Dywizji 
Pancernej, która wyzwoliła m.in. tereny leżące nad rzeką Ems. W piątek pojecha-
liśmy do Bremerhaven. Tam zwiedziliśmy bardzo nowoczesne, multimedialne 
muzea – Klimahaus oraz Muzeum Emigranta. W pierwszym z muzeów mogli-

śmy odbyć podróż przez wszystkie strefy klimatyczne świata. W drugim nato-
miast poczuć się jak emigrant, wyruszający z portu w Bremerhaven na przełomie 
XIX i XX w. w daleką podróż w czasach kryzysu „za chlebem” za „wielką wodę”. 

Prawdziwym przeżyciem dla wszystkich uczestników wymiany był week-
end spędzony u rodzin goszczących. Rodzice uczniów z Niemiec przygotowali 
wiele atrakcji m.in. narty wodne, wycieczkę nad Morze Północne, quady, wizy-
tę na strzelnicy. Nasi uczniowie byli wprost zachwyceni. 

W poniedziałek poznaliśmy dzień powszedni szkoły niemieckiej. Ucznio-
wie brali udział w regularnych zajęciach swoich przyjaciół. W tym czasie dwie 
uczennice z naszego Gimnazjum oraz opiekunowie udzielili wywiadu dla szkol-
nego oraz lokalnego radia. 

 O godzinie 10.30 zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Haren do ratusza. 
Burmistrz powitał bardzo ciepło młodzież z Polski i wyraził swoje zadowolenie 
z nawiązanej współpracy. Podkreślił m.in. wagę kontaktów pomiędzy naszymi 
narodami. W czasie spotkania p. Paweł Przybylski przekazał list od burmistrza 
Ząbek p. Roberta Perkowskiego. 

Zwieńczeniem naszego pobytu w Haren był wspólny grill w szkole oraz 
kibicowanie niemieckiej drużynie podczas meczu w ramach Mistrzostw Świa-
ta z  drużyną Portugalii. Następnie podsumowaliśmy wspólnie realizowany 
projekt. Bardzo ucieszył obydwie strony fakt, że znaczna większość punktów 
programu była entuzjastycznie przyjęta przez uczniów. To utwierdziło nas 
w  przekonaniu o  słuszności dalszego prowadzenia wymian z  naszą szkołą 
partnerską – Gimnazjum Haren. 

 We wtorek, 17 czerwca pożegnaliśmy się nieco z żalem ale pełni nadziei, 
na to, że zawiązane przyjaźnie nie skończą się na tych dwóch spotkaniach, ale 
przetrwają wiele lat. 

Wyjazd młodzieży z naszej szkoły był dofinansowany przez Polsko-Nie-
miecką Współpracę Młodzieży oraz Urząd Miasta Ząbki. 

Mirosława Klimasara, Paweł Przybylski 

IV Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL–LIEDER–WETT-
BEWERB

Sukces ucznia SP2
W końcu wiosny odbył się kolejny, czwarty już Warszawski Konkurs 
Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL–LIEDER–WETTBEWERB, któ-
rego głównymi organizatorami są Polskie Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Języka Niemieckiego, Zespół Szkół nr  112 w Warszawie oraz 
Polsko–Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta.

Jest to wydarzenie mające na celu popularyzowanie języka niemieckiego oraz 
promowanie jego nauczania poprzez piosenki w wykonaniu dzieci i młodzieży. Im-
preza cieszy się coraz większym powodzeniem, liczba uczestników a roku na rok 
rośnie, nagrody są atrakcyjne, bo nie brak sponsorów i instytucji obejmujących 
patronat nad konkursem, a są to między innymi: Ambasadorzy Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii, Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Dziel-
nicy Praga Północ, Dyrektor Zamku Królewskiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Instytut Goethego, Instytut Austriacki, Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej, Austriackie Forum Kultury, wydawnictwa językowe oraz wiele, wiele innych.

Za każdym razem konkurs ma inny motyw przewodni. W tym roku, w związku 
z 25 rocznicą wolnych wyborów oraz również 25-leciem upadku Muru Ber-
lińskiego hasło dla prezentowanych utworów brzmiało „Młodzi o wolności”. 
Wykonawcy reprezentujący Szkołę Podstawową Nr 2, świetnie wpasowali się 
w ten temat: Ala Czaplicka i Julka Kosierkiewicz z klasy 5a, uczennice p. Anny 
Walendzik, zaśpiewały piosenkę „Ein bisschen Frieden” (Odrobina pokoju), zaś 
Kordian Wasiłowski z klasy 6d, przygotowany przez p. Magdalenę Lickiewicz – 
Łojewską wykonał utwór pochodzący z filmu Django, w przekładzie niemiec-
kim, pt. „Auf der Suche nach Freiheit” (W poszukiwaniu wolności). 

13 czerwca, podczas koncertu galowego, dowiedzieliśmy się, iż piękny 
śpiew Kordiana i jego wyjątkowo oryginalny repertuar, kolejny raz zyskał uzna-
nie jury – Kordian zdobył pierwsze miejsce! Z rąk ambasadora Szwajcarii p. Lu-
kasa Beglingera oraz prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 
prof. Stanisława Dawidziuka, odebrał dyplom, statuetkę i mnóstwo innych 
atrakcyjnych nagród. Kordian – kolejne serdeczne gratulacje! Mimo, iż koń-
czysz naszą szkołę, mam nadzieję, że nie jest to Twój ostatni udział w konkursie 
piosenki niemieckojęzycznej... 

Całej trójce – i Kordianowi, i dziewczynom życzymy dalszych sukcesów – 
zarówno muzycznych, jak i w dziedzinie języka niemieckiego.

M. Lickiewicz-Łojewska
nauczyciel SP2
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„Piękniej żyć”
Pod takim hasłem przebiegła trzecia i  ostatnia tura projektu ekologicznego „Czyste Ząbki”. Sprzątanie 

„Leśnego Zakątka” przy ul. Dzikiej, zakończyło się ogniskiem dla mieszkańców, zasponsorowanym przez 
prywatne ząbkowskie firmy oraz Urząd Miasta Ząbki, jednocześnie patronujący przedsięwzięciu. 

Ząbki to miasto niezwykłe pod każdym względem: przo-
dujące w  zakresie rozwijającej się infrastruktury, prywat-
nej przedsiębiorczości, pożądanego przyrostu naturalnego 
(drugie miejsce w Polsce), wreszcie inicjatyw o charakterze 
kulturalnym i obywatelskim. 

Szczególnie te ostatnie wpływają na budowanie po-
zytywnej aury, zmieniając odczucia estetyczne wszystkich 
mieszkańców na lepsze i przyczyniając się tym samym do 
narodzin lokalnego patriotyzmu. 

Dzieje się tak za sprawą niezwykłych, bo życzliwych 
światu, pracowitych i  zaangażowanych w  życie lokalnej 
społeczności ludzi, którym wysoka kultura osobista i oby-
cie w świecie nie pozwalają przejść obojętnie i bezreflek-
syjnie obok wyrzucanych pochopnie stert śmieci, nie tyko 
szpecących najbliższe otoczenie, ale zatruwających lokalne 
środowisko. 

Zaczynam więc od wyrazów uznania i  podziękowań 
Mieszkańcom z  ul.: Dzikiej, Kopernika, Powstańców oraz 
Szwoleżerów, którzy poświęcili swój czas i energię na do-
prowadzenie do stanu przyzwoitej czystości ww. teren 
zielony, ciągnący się od ul Szwoleżerów, okolony ulicami: Dziką, Po-
wstańców i Andersena. Znaczna większość brała udział we wszyst-
kich trzech etapach sprzątania, przeprowadzonego w dniach: 07.04, 
09.04, 05.07.2014 r. 

Szczególne wyrazy uznania za aktywny udział w „zmienianiu świata 
na lepsze” składam: Alinie Pacześ, Iwonie Zając oraz Mariuszowi Ma-
zurkiewiczowi i Grzegorzowi Kapicy, mieszkańcom ulic: Szwoleżerów, 
Dzikiej i Powstańców. Dziękuję również Oskarowi, Michałowi i Macie-
jowi z ul. Szwoleżerów, którzy odrzucając stereotypowe uprzedzenia, 
fałszywy wstyd przed rówieśnikami i  postawę bierności, zdecydo-
wali się wziąć udział w porządkowaniu terenu będącego miejscem 
częstych spotkań okolicznej młodzieży. Podziękowania składam na 
ręce Sekretarz Miasta Ząbki- Patrycji Żołnierzak, Waldemara Stachery- 
Radnego Miasta Ząbki, za życzliwą pomoc w  organizacji trzeciego 
etapu projektu ekologicznego „ Czyste Ząbki” oraz Piotra Gołębiew-

skiego – Kierownika Referatu 
Dróg i Komunikacji Miejskiej 
w Ząbkach. 

Więzi i  przyjaźnie, za-
dzierzgnięte w  realizacji 
wspólnego, jakże wspania-
łego celu, scementowało 
ognisko integracyjne, pod-
sumowujące solidarny trud 
zaangażowanych Mieszkań-

ców, w pełni doceniony ze strony Władz Miasta. Burmistrzowie Ro-
bert Perkowski i Artur Murawski wraz z towarzyszącym obu gościom 
Waldemarem Brzeszkiewiczem, Przewodniczącym Społecznej Komi-
sji Mieszkaniowej, osobiście dziękowali nawet najmłodszym uczest-
nikom sprzątania uściśnięciem ręki. W rozmowach z mieszkańcami 
Burmistrz Perkowski wyjaśniał m.in. kwestie związane z rozbudową 
istniejących szkół i planowaną budową nowej placówki oświatowej- 
na tym właśnie terenie. 

Pieczeniu kiełbasek, ufundowanych przez Sklep Spożywczy Pana 
Jacka Walczaka z Ząbek, do którego można zajrzeć podczas zakupów 
na Ryneczku Miejskim, towarzyszyły śmiechy, rozmowy i wesołe żarty. 
Wszyscy bawiący się uczestnicy gasili pragnienie, w tym ciepłym, sło-
necznym i wyjątkowo bezdeszczowym dniu, chłodną wodą mineralną 
i napojami ufundowanymi przez Sklep Firmowy API, funkcjonujący 
już od dawna przy ul. Szwoleżerów. Smaczną karmę dostały od trze-
ciego sponsora naszej integracyjnej imprezy, Sklepu Zoologicznego 
Państwa Magdy i Marcina Adamczyków, sympatyczne czworonogi, 
radośnie towarzyszące właścicielom. Wszyscy jednogłośnie orzekli, że 
odczuwają ogromną satysfakcję z posprzątania jednego z najbardziej 
zanieczyszczonych terenów naszego rozkwitającego miasta. Być może 
inicjatywa zainspirowana lokalnym patriotyzmem stanie się chlubną 
tradycją, łączącą przysłowiowe „przyjemne z pożytecznym”. Niewąt-
pliwie bowiem pracowitość i poczucie szczęścia idą w parze. 

Jesteśmy częścią natury. Obserwując ją uczmy się od zwierząt, 
które są zawsze czymś zajęte: przygotowują się do zimy, albo wio-
sny, karmią swoje młode, czy sprzątają gniazda…Tak podpowiada 
nam George Bernard Shaw, słynny pisarz i wspaniały prześmiewca, 
autor przewrotnego aforyzmu: „Nauczyliśmy się fruwać w powietrzu 
jak ptaki, pływać w wodzie jak ryby. Pozostaje tyko jedno: nauczyć się 
żyć na ziemi jak człowiek”. 

Wybitny polski poeta romantyczny Cyprian Kamil Norwid, którego 
szczególnie interesował człowiek jako istota rozumna i inteligentna, 
odkrył wśród wielu prawd i  tę, że „pięknym jest czyniący piękno”. 
Zacznijmy postrzegać dbałość o środowisko naturalne jako podsta-
wowy element sztuki życia, na co dzień żyjąc piękniej, piękniejsi fi-
zycznie i duchowo! 

 „Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami: 
Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami”. 
( J. Kochanowski – pieśń XIX z Ksiąg wtórych) 

Z życzeniami udanego letniego wypoczynku 
 Joanna Dąbrowska Radna Miasta Ząbki 
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Rady Dietetyka……

Dlaczego latem 
chudniemy szybciej? 

Zacznij odchudzanie latem – łatwiej osiągniesz sukces. Dietetyk 
radzi: łatwiej schudnąć latem

To jak się odżywiamy nie powinno być zależne od pory roku, ale faktem 
jest, że latem mamy większy zapał do zmian, a sama natura bardzo nam w tym 
pomaga. 

Co pomaga nam w odchudzaniu? 
Dietetyk Naturhouse wymienia:
•  Nasz metabolizm działa latem na wyższych obrotach w porównaniu do 

zimowych miesięcy, mamy więc mniejszą tendencję do gromadzenia 
tłuszczu w organizmie, a co za tym idzie łatwiej jest pozbyć się nadmiarów 
tkanki tłuszczowej już zgromadzonej. 

•  Kiedy jest ciepło mamy mniejszy apetyt, więc łatwiej jest nam wytrwać 
w swoich postanowieniach. 

•  Spędzamy zdecydowanie więcej czasu na świeżym powietrzu, chętniej 
podejmujemy aktywność fizyczną, chociażby poprzez spacer, rower czy 
pływanie. Latem jest nam łatwiej zagospodarować wolny czas i zamiast 
siedzieć przed telewizorem zajadając słodkości, mamy wiele alternatyw 
na aktywne spędzenie czasu poza domem.

•  Natura przychodzi nam z pomocą, jeżeli chodzi o komponowanie zdrowych 
i dietetycznych posiłków. Podstawę zdrowej zbilansowanej diety stanowią 
między innymi świeże warzywa i owoce, a dostępność i różnorodność pro-
duktów polecanych podczas odchudzania jest najlepsza właśnie latem. 

•  Podczas zimowych miesięcy nie tylko chętniej sięgamy po bardziej kaloryczne, 
tłuste potrawy, ale też ciepłe napoje takie jak herbata, kawa czy kakao. 
Latem bardziej intuicyjnie wybieramy wodę, która najlepiej nawadnia 
nasz organizm i bardzo pomaga w utracie masy ciała. Musimy pamiętać 
jednak, że w upalne dni nasze zapotrzebowanie na wodę jest zdecydo-
wanie większe, dlatego też musimy dbać o odpowiednią jej podaż. Przez 
dodatek mięty, cytryny czy wyciśniętego soku z pomarańczy smak wody 
zdecydowanie się poprawi, co może być cenną wskazówką dla osób, któ-
rzy mają problem z wypijaniem odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia.

Wybieraj to co najlepsze
Sklepy i targi obfitują w warzywa i owoce sezonowe najbardziej warto-

ściowe pod kątem składników odżywczych w tym okresie. Pomidory, ogórki, 
sałaty, brokuły, papryka, szparagi czy rzodkiewki to tylko niektóre z warzyw, 
które powinny królować na naszych stołach. Jednak uważajmy na owoce – nie 
wszystkie sprzyjają szczupłej sylwetce. Wśród nich najlepsze są te o niższej za-
wartości cukru czyli truskawki, maliny, porzeczki, arbuzy, brzoskwinie czy agrest. 
Unikajmy winogron, bananów które są bardziej kaloryczne. 

Szukaj zdrowych zamienników
Jeśli mamy skłonność do jedzenia większych ilości słodyczy, dobrą alternatywą 

będą desery owocowe na bazie jogurtu czy uwielbiane przez nas koktajle owoco-
we. Owoce w takiej wersji powinniśmy spożywać między głównymi posiłkami 
w ramach drugiego śniadania i podwieczorku, ale również mogą one stano-
wić smaczną i odżywczą formę deseru po niedzielnym obiedzie czy podczas 
spotkania ze znajomymi. Jeśli lubimy lody, dobrym rozwiązaniem są sorbety 
owocowe np. ze świeżych truskawek czy malin, które możemy z łatwością zro-
bić w domu bez obawy o efekty odchudzania. 

Zacznij odchudzanie od dziś
Nie przekładaj decyzji o odchudzaniu na później. Zmień nawyki żywieniowy 

już teraz, a pod koniec wakacji będziesz mogła pochwalić się szczuplejszą 
sylwetką. Jeśli brak Ci motywacji, skorzystaj z fachowej pomocy dietetyka. 
Dzięki wsparciu specjalisty nauczysz się prawidłowo komponować posiłki, szyb-
ciej odczujesz spadek kilogramów i unikniesz efektu jo-jo.

Skorzystaj z pomocy dietetyków Naturhouse i zapisz się na wizytę
http://zaproszenia.naturhouse-polska.pl/lub zadzwoń do najbliższej placówki:

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach
Tel.: 604–110–153 
Ząbki, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej). 
e-mail: zabki.orla@naturhouse-polska.com
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek: 12:00–20:00, 
Środa: 10:00–18:00, 
Czwartek, Piątek: 8:00–16:00, Sobota: 9:00–15:00
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Kolejne firmy w akcji
„Zniżka za dowód”

Poniżej prezentujemy kolejne firmy, które ostatnio przystąpiły do popularnej 
akcji „Zniżka za dowód”. Przypomnijmy, są to firmy, które dla zameldowanych 
mieszkańców Ząbek oferują specjalne rabaty. Pełna lista firm biorących udział 
w akcji, jak i wszelkie formularze dla firm, które chciałyby do niej przystąpić 
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl)

Firma  
USMIX 
Tomasza Szybki dołączyła do „Zniżki za 
dowód”. Firma zajmuje się sprzedażą od-
kurzaczy centralnych; profesjonalnych od-
kurzaczy do sprzątania na sucho i mokro; 
odkurzaczy przemysłowych; odkurzaczy 
piorących, odkurzaczy stanowiskowych na 
stacje benzynowe i myjnie samochodowe.
USMIX udziela 4% rabatu na oferowane 
usługi wszystkim zameldowanym miesz-
kańcom Ząbek za okazaniem dowodu oso-
bistego na: profesjonalne odkurzacze do 
sprzątania na sucho, profesjonalne odku-
rzacze do sprzątania na sucho i  mokro, 
profesjonalne odkurzacze przemysłowe, 
przystawki kominkowe, akcesoria, worki, 
filtry.

Firma USMIX ma swoją siedzibę  
pod adresem: 05-091 Ząbki,  

ul. Brygady 13/1,  
tel. 505-001-202 usmix@wp.pl,  

www.usmix.pl

„Technika  
Instalacyjna” 
Dariusza Laska powstała w 2002 ro-
ku. Specjalizuje się w  kompleksowych 
usługach w zakresie sieci i instalacji gazo-
wych, wodnych, kanalizacyjnych, grzew-
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Doradztwo, projekty, realizacja, serwis.
Firma zobowiązuje się do udzielenia 10% 
rabatu na oferowane usługi wszystkim za-
meldowanym mieszkańcom Ząbek oraz 
dodatkowo 5% na zakup materiału.

Kontakt: Ząbki, ul. Zieleniecka 5, 
 tel. 609-108-622, www.tidl.pl,  

e-mail:tidl@tidl.pl.

Firma  
Lux Light  
Gabinet  
Fotozabiegów  
i Estetyki 
Pani Anety Piechocińskiej. Gabinet Lux 
Light świadczy usługi z  zakresu: ko-
smetyka pielęgnacyjna, zabiegi IPL: fo-
toodmładzanie, epilacja, mezoterapia 
mikroigłowa derma roller, wypełniacze, 
makijaż permanentny, modelowanie syl-
wetki, zwalczanie cellulitu.
Firma zobowiązuje się do udzielenia 
7%  rabatu na oferowane usługi wszyst-
kim zameldowanym mieszkańcom Ząbek 
na zabiegi IPL oraz modelowanie sylwetki.

Kontakt:  
Ząbki, ul. Batorego 1 (I piętro),  

tel. 505-217-806,  
www.luxlight.com.pl

–10–15%

Kancelaria 
Radcy  
Prawnego 
Mariusza Astasiewicza prowadzi działal-
ność prawniczą, porady prawne, sprawy 
cywilne, gospodarcze, handlowe, pracy, 
rodzinne, administracyjne, reprezentację 
przed sadami, urzędami, obsługę wierzy-
telności, sprawy związane z  nieuczciwą 
konkurencją między przedsiębiorcami  
(także w internecie), naruszenia dóbr oso-
bistych, sporządzanie i opiniowanie umów, 
sprawy życiowe (spadki, nieruchomości, 
odszkodowania etc), obsługę wspólnot 
mieszkaniowych i spółdzielni.
Kancelaria zobowiązuje się do udzielenia 
10% rabatu na oferowane usługi wszyst-
kim zameldowanym mieszkańcom Ząbek 
za okazaniem dowodu osobistego.

Kancelaria znajduje się  
przy ul. Powstańców 47, lok. 16,  

05-091 Ząbki.
Dane kontaktowe:  
tel. 694-315-734,  

e-mail: astasiewicz.mariusz@gmail.com 

–10%

Firma  
Drew-Plak 
Sławomir Wikieł zajmuje się świadcze-
niem kompleksowych usług w  zakresie 
pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej oraz 
zakładaniu terenów zieleni. Swoje usłu-
gi realizuje na terenach należących do 
miasta, spółdzielni mieszkaniowych, firm 
państwowych i prywatnych. Swoim dzia-
łaniem obejmuje teren Warszawy, Ząbek 
i okolic.
Firma zobowiązuje się do udzielenia 
20% rabatu dla zameldowanych miesz-
kańców lub odprowadzających podat-
ki do Ząbek, na pielęgnację i  wycinkę 
drzew, zakup krzewów i  drzew a  tak-
że na zakładanie trawników oraz zakup 
drzewa kominkowego.

Kontakt: Magdalena Rybak  
669-969-192

–20%
–4%

–7%

Firma „Zmiana planów” 
Katarzyny Krasuskiej świadcząca usługi projektowania wnętrz. Firma działa  
on-line, dzięki czemu może zaproponować klientom atrakcyjne ceny za usługi wy-
sokiej jakości. Projektuje zarówno całe mieszkania lub domy, jak i pojedyncze pomiesz-
czenia (pokoje, łazienki, kuchnie).
Firma zgłaszając swój udział w  akcji, zobowiązuje się do udzielenia 10% rabatu na ofe-
rowane usługi wszystkim zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

Kontakt: „Zmiana planów” Katarzyna Krasuska,  
ul. Andersena 44/24, 05-091 Ząbki, tel. 698-699-299,  

www.zmianaplanow.pl

–10%
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Radio Ząbki – propozycja na czerwiec - lipiec

Internetowe Radio Ząbki cieszy się wśród mieszkańców coraz większą popularnością. I  nie ma się co dziwić, bo oferta  
programowa jest bardzo ciekawa. Oprócz sporej garści informacji lokalnych, ale także z kraju i ze świata, na szczególną 

uwagę zasługują bloki tematyczne poświęcone muzyce i spotkaniom z ciekawymi ludźmi.

A U D Y C J A  I

1.  SYGNAŁ RADIA

2.  REKLAMY

3.  GOŚĆ SPECJALNY RADIA – 
BURMISTRZ ROBERT PER-
KOWSKI

4.  BLOK MUZYCZNY

5.  NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY PO-
LAKÓW – BOLESŁAW PRUS

6.  BLOK MUZYCZNY

7.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-
RZEŃ – OD 4 LIPCA PRZEJAZD 
KOLEJOWY NIEPRZEJEZDNY

8.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I 

1.  SYGNAŁ RADIA 
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY 
4.  CÓŻ TAM PANIE W POLITYCE – 

JANUSZ GAJOS – NIEZADO-
WOLENIE Z RZĄDÓW – HIT

5.  BLOK MUZYCZNY
6.  MOJE SPOTKANIA – BOHATE-

ROWIE DRUGIEGO PLANU - 
REPORTAŻ

7.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I I

1.  SYGNAŁ RADIA 
2.  REKLAMA PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY 
4.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY 

– ABSURDY UNII EUROPEJ-
SKIEJ – AUDYCJA WOJCIE-
CHA CEJROWSKIEGO – HIT

5.  BLOK MUZYCZNY
6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA 
7.  BLOK MUZYCZNY
8.  ZZA KULIS TEATRU – JERZY 

STUHR I AGATA BUZEK O TAJ-
NIKACH AKTORSTWA – HIT

9.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I V

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY
4.  KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZE-

CZYTAĆ – WACŁAW SIERO-
SZEWSKI „DARY WIARTU 
PÓŁNOCNEGO” – INTERPRE-
TACJA ANNY MARII GRABIŃ-
SKIEJ - HIT

5..  BLOK MUZYCZNY 
6.  MOJE SPOTKANIA – EKSKLU-

ZYWNY WYWIAD Z EDWAR-
DEM LINDE-LUBASZENKO.

7.  BLOK MUZYCZNY 

A U D Y C J A  V

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  BLOK MUZYCZNY
4.  KOMENTARZ MIESIĄCA – 

ALEKSANDER DOBA – KA-
JAKIEM PRZEZ OCEAN 
– REPORTAŻ – HIT 

5.  BLOK MUZYCZNY
6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA 
7.  BLOK MUZYCZNY
8.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-

RZEŃ – URZĄD MIASTA ZĄBKI 
OTRZYMAŁ CERTYFIKAT SYS-
TEMU ZARZĄDZANIA BEZPIE-
CZEŃSTWEM INFORMACJI ISO

 

A U D Y C J A  V I

1.  SYGNAŁ RADIA
2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  GOŚĆ SPECJALNY – BUR-

MISTRZ MIASTA ZĄBKI – RO-
BERT PERKOWSKI 

4.  BLOK MUZYCZNY
5.  MÓJ PUNKT WIDZENIA 

– PAPIEŻ FRANCISZEK 
W  OCZACH WOJCIECHA  
CEJROWSKIEGO – HIT

6.  BLOK MUZYCZNY 

7.  NASZE SPRAWY – PIES TO TEŻ 
CZŁOWIEK – REPORTAŻ ZE 
SCHRONISKA

A U D Y C J A  V I I

1.  SYGNAŁ RADIA

2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO 
PRZECZYTAĆ – ZOFIA NAŁ-
KOWSKA „MEDALIONY” 
W INTERPRETACJI PROF.  AN-
DRZEJA ŻARNECKIEGO – HIT 

4.  BLOK MUZYCZNY

5.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-
RZEŃ – TUNEL W  ZĄBKACH 
OFICJALNIE OTWARTY!

6.  BLOK MUZYCZNY

7.  CÓŻ TAM PANIE W POLITYCE – 
JAK OBALIĆ PATOLOGICZNY 
SYSTEM PARTYJNY?

8.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I I I

1.  SYGNAŁ RADIA

2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ 

3.  BLOK MUZYCZNY

4.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 
RELACJA Z WEJSCIA ABW DO 
TYGODNIKA „WPROST”

5.  BLOK MUZYCZNY

6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 
ŚWIATA 

7.  BLOK MUZYCZNY 

8.  NASZE SPRAWY – JAK UŁA-
TWIĆ SOBIE ŻYCIE?

9.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I X

1.  SYGNAŁ RADIA

2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  BLOK MUZYCZNY

4.  KOMENTARZ MIESIĄCA – 
PRZEŻYLI AFGANISTAN – RE-
PORTAŻ – HIT 

5.  BLOK MUZYCZNY

6.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 
KOSMICI – RELACJE WOJSKA 
I LUDNOŚCI 

7.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  X

1.  SYGNAŁ RADIA

2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  WAKACYJNY BLOK MUZYCZNY

4.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 
RELACJA Z  PRZESZUKANIA 
REDAKCJI „WPROST” PAWEŁ 
LISICKI

5.  BLOK MUZYCZNY

6.  GWIAZDY POLSKIEGO KA-
BARETU – JAN KOBUSZEW-
SKI, JERZY STUHR, EDWARD 
DZIEWOŃSKI, STANISŁAWA 
CELIŃSKA, IRENA KWIAT-
K O W S K A ,  K A Z I M I E R Z 
BRUSIKIEWICZ, ANDRZEJ 
GRABOWSKI, JEREMI PRZY-
BORA, JERZY WASOWSKI

7.  BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  X I

1.  SYGNAŁ RADIA

2.  REKLAMY PRZYJACIÓŁ 

3.  NASZE SPRAWY – CZY  
E-PAPIEROSY SZKODZĄ?

4.  BLOK MUZYCZNY

5.  KOMENTARZ MIESIĄCA –  
CB RADIO W  SAMOCHO-
DZIE

6.  BLOK MUZYCZNY

7.  MOJE SPOTKANIA – CZŁO-
WIEK ZE ZŁOTYM OBIEKTY-
WEM – MAREK KAREWICZ

8.  BLOK ROZRYWKOWY

Program radiowy oparty jest na cogodzinnych blokach progra-
mowych (Audycja I, II..., XI), które prezentowane są w sposób ciągły 
(24 h/dobę).

Ponieważ radio jest stosunkowo młodym przedsięwzięciem, na 
razie audycje przygotowane są co miesiąc. Ma to również swoje do-
bre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, aby w ciągu 

miesiąca znaleźć chwilę i  posłuchać tego, co ich najbardziej inte-
resuje.

Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego ra-
dia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę 
www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.

Poniżej przedstawiamy aktualny program.
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Ząbki  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U.  z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Miasta Ząbki,

sporządzanej na podstawie uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 
26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej uchwa-
łą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r., uchwałą 
Nr XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz uchwa-
łą  Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r., uchwałą 
Nr XXXIII/271/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą 
Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r., uchwałą 
Nr LIV/489/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą 
Nr LV / 514 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r., dla następu-
jących rejonów:

„rejon ulicy Radzymińskiej”
(rejon ograniczony: od północy –  północną granicą obrębu 01-01  

oraz północną granicą obrębu 01-02; 
od zachodu – zachodnią granicą obrębu 01-01;  

od południa – południowymi granicami działek ewid. nr 14/5 
i 16/1 z obr. 01-01 oraz nr 77/1, 30/1 i 31/1 z obrębu 01-02;  

od wschodu – zachodnimi granicami działek ewid. nr 14/6, 41, 42 i 11  
z obrębu 01-01 oraz 37/1, 82/4, 31/1, 23, 80/1, 71/2 i 2/1 z obrębu 01-02

– zgodnie z załącznikiem graficznym nr 14 do uchwały)
i 

„rejon Szpitala Drewnica III”
(rejon ograniczony granicami obrębu 01-07  

z wyłączeniem działki ewid. nr 1/4
– zgodnie z załącznikiem graficznym nr 15 do uchwały)

Zainteresowani mogą składać wnioski w związku z przystąpieniem do spo-
rządzenia ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Ząbki w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskie-
go 10, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach: od 1000 do 1800 – po-
niedziałki; od 800 do 1600 – wtorki, środy, czwartki; od 700 do 1500 – piątki, 
w terminie do dnia 14 lipca 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Miasto Ząbki przystępuje do 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacj ww. planów miejscowych, obejmującego w szczególności spo-
rządzenie prognoz oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Miasta Ząbki 
pok. nr 16 (I piętro) i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainte-
resowani mogą wnosić wnioski w terminie do dnia 14 lipca 2014 roku.
Wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Ząbki przy 
ul. Wojska Polskiego 10, osobiście w godzinach urzędowania, ustnie do 
protokołu, albo korespondencyjnie na w/w adres w tym także za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej na adres zpios@zabki.pl
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organi-
zacyjnej i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

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. 

Wadium: 250 000 zł.

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).

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 Nie-
ruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 748 w  godzinach pracy 
urzędu.

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 godzi-
nie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Woj-
ska 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 Rze-
miosła 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 Nieruchomo-
ściami, telefon 22 51 09 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.
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Wywóz 
odpadów  

budowlanych  
gruzu, śmieci  

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

Ceny za kontener od 180 zł

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza  
Miasta Ząbki – Glinianki/Zielonka 2014

Rywalizacja o  jedno z najważniejszych trofeów /Puchar Burmi-
strza Miasta Ząbki/ w  kalendarzu ząbkowskiego Koła Wędkar-
skiego Nr  61, odbyła się w  niedzielę 29 czerwca b.r. Miejscem 
walki, tradycyjnie były zielonkowskie Glinianki. Łowisko nieła-
twe, szczególnie o  tej porze roku, gdzie podwodna roślinność 
dodatkowo utrudnia wędkowanie. W tym roku, poprzeczkę skali 
trudności zdecydowanie podniosła kapryśna pogoda. Być może 
nie było zimno, ale przelotne opady, a  nawet ulewy naprawdę 
dały się we znaki. Zawodnicy jednak w 100% zdali egzamin, za-
równo z wytrzymałości, jak i z umiejętności wędkowania w trud-
nych warunkach.

Na porannej zbiórce pojawiło się w sumie 35 zawodników z Koła Nr 61 
Ząbki oraz Nr 23 Zielonka. W tym, siedmioro młodych wędkarzy startujących 
w kategorii Junior.

Z niewielkim opóźnieniem, bo o godzinie 8:00 rano, sędzia kol. Bartosz Skor-
liński dał sygnał do rozpoczęcia zawodów. Zaczęło się!

Mijały kolejne minuty i godziny rywalizacji. Zaglądając na poszczególne 
stanowiska, można było zauważyć, że spore znaczenie miało losowanie, ale 
najważniejsza była jednak zanęta. Dwóch siedzących obok siebie wędkarzy 
mogło prezentować diametralnie różne wyniki. Podczas gdy, jeden z nich ho-
lował ryby jedna za drugą, sąsiad narzekał na kompletny brak zainteresowania 
przynętą na haczyku. Kolejna zmora, to niewymiarowa wzdręga, której na Gli-
niankach nie brakuje. Kiedy stado krasnopiórek weszło w łowisko, skutecznie 
odcinało ono dostęp do przynęty większym rybom.

Jak zatem widać, nie było łatwo. Jednak, patrząc na wyniki końcowe i porów-
nując je do minionych zawodów rozgrywanych w Zielonce… można było połapać.

Najlepszymi wynikami w kategorii Senior tego dnia, mogli pochwalić się:
1. kol. Zbigniew Zawierucha – 5350 pkt. (g)
2. kol. Jakub Szymański – 2611 pkt. (g)
3. kol. Piotr Brzozowski – 2490 pkt. (g)
Jak widać, kol. Zbigniew dosłownie zmiażdżył rywali, nie dając im szans 

w wyścigu o pierwszą lokatę. Zasłużone gratulacje należą się całej trójce zie-
lonkowskich wędkarzy, którzy na swoim terenie nie dali wskoczyć na pudło 
żadnemu zawodnikowi z  Ząbek. Oczywiście ząbkowiacy, zapowiedzieli re-
wanż w przyszłym roku. 

Klasyfikacja w kategorii Junior, wyglądała następująco:
1. kol. Katarzyna Dzięcioł – 2222 pkt. (g)
2. kol. Jakub Kalinowski – 1877 pkt. (g)
3  kol. Radosław Fabisiak  –1545 pkt. (g)
Miło widzieć, kiedy w dyscyplinie sportowej zdominowanej przez męż-

czyzn, najwyższe laury zdobywa kobieta. Nie wynika to bynajmniej ze słabych 
umiejętności kolegów po kiju. Jest to tylko i wyłącznie potwierdzenie wielkie-
go talentu koleżanki Katarzyny. 

Gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i  pozostałym adeptom Szkółki 
Wędkarskiej „Piranie Ząbkowskie”. Bowiem, tego dnia, w tych warunkach at-
mosferycznych… nie było tak naprawdę przegranych. Hart ducha oraz wy-
trwałość, zasługują na podziw i  służyć mogą, jako przykład dla niejednego 
starszego wędkarza. 

Nagrody najlepszym zawodnikom, wręczył oczywiście sam Burmistrz Mia-
sta Ząbki Robert Perkowski, a asystował mu jego zastępca Artur Murawski.

Po oficjalnym zakończeniu była, jak zwykle, chwila na podzielenie się re-
fleksjami na temat zawodów oraz tradycyjny już grill i grochówkę.

Trzeba przyznać, że pomimo trudnej aury pogodowej, zawody po raz ko-
lejny się udały. Nie tylko brała ryba, ale jak zwykle, sami zawodnicy stworzyli 
bardzo miłą, koleżeńską atmosferę. Tak trzymać!

Więcej wędkarskich informacji na kolowedkarskie.pl

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


