
Własne ujęcie wody – niższe ceny
Odkręcając kran bardzo rzadko zastanawiamy się 
nad tym, skąd płynie woda dostarczana do naszych 
domów. Zwykle myślimy o niej więcej, gdy przycho-
dzi czas opłaty rachunków. A te wcale nie są najniż-
sze, bo „ząbkowska” woda jest dostarczana z Warsza-
wy. Na ostateczną cenę wody mają też wpływ koszty 
związane z jej przesyłem. Cena wody w Ząbkach jest 
uzależniona od  decyzji warszawskiego MPWiK. Aby 
się uniezależnić jedynym wyjściem było i  wciąż jest 
wybudowanie własnego ujęcia wody. 

O tym mówiło się dość dużo, ale też sporo zrobiono w tym kie-
runku. Kluczowe bowiem było zlokalizowanie jak najlepszego miejsca 
dla ujęcia i budowy stacji uzdatniania wody.

Najlepszym miejscem okazał się teren w okolicy szpitala drewnic-
kiego. Właścicielem tych nieruchomości jest samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego. Od kilku lat prowadzone były w  tej sprawie 
rozmowy. Ostatecznie 14 lutego 2014 r. zastał podpisany akt nota-
rialny, w drodze którego miasto zakupiło za ponad 1,5 mln zł nie-
zbędną nieruchomość o  powierzchni nieznacznie przekraczającej 
1,2 ha. Wydatek to znaczący, ale w szybkim tempie się zwróci, a od-
czują to przede wszystkim mieszkańcy. Zakup nieruchomości to jed-
nak nie wszystko.

–  W roku bieżącym mają trwać prace projektowe i mam nadzieję, 
że zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Wszystko na to wskazuje, 
iż suw-stacja uzdatniania wody powstanie na przełomie lat 2015/2016. 
Dzięki tej inwestycji zostanie obniżony koszt wody dla mieszkańców oraz 
zagwarantujemy stabilne i stałe ciśnienie w sieci wodociągowej – infor-
muje burmistrz Robert Perkowski.               red.
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Przedszkole
artystyczno-sportowe

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

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

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

  Własna kuchnia

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 

22 762 42 41
696 055 822

www.nasza-lokomotywa.edu.pl

Kupię mieszkanie w bloku na parterze 
ok. 30 m2 w centrum Ząbek.

tel. 22 781-41-25
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Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00

piątki godz. 8.00–10.00

ZIMA W MIEŚCIE 2014
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach

24.02.2014 25.02.2014 26.02.2014 27.02.2014 28.02.2014

Godz. 900–1600

–  Warsztaty twórcze z wy-
korzystaniem tańca, ru-
chu, muzyki i  różnych 
form plastycznych – cz. I

– Obiad
– Projekcja filmu

Godz. 900–1600

–  Warsztaty twórcze z wy-
korzystaniem tańca, ru-
chu, muzyki i  różnych 
form plastycznych – cz. II

– Obiad
– Projekcja filmu

Godz. 900–1600

–  Warsztaty twórcze z wy-
korzystaniem tańca, ru-
chu, muzyki i  różnych 
form plastycznych – cz. III

– Obiad
– Projekcja filmu

Godz. 900–1600

–  Wyjazd do sali zabaw 
„ELDORADO”

– Ciepły posiłek
– Konkurs plastyczny

Godz. 900–1500

–  Wyjazd do Cinema Park 
na film pt.: „Wszystko 
o człowieku”

– Ciepły posiłek

Koszt uczestnictwa – 90 zł/osoba
Wyjazdy i powroty – parking przy filii Ośrodka Kultury, ul Słowackiego 21

Informacje, opłaty i zapisy: Sekretariat MOK, ul. Słowackiego 10 w godz. 1000–1700

U W A G A ! ! !
Zapisy na „Zimę w mieście” tylko po pisemnym wyrażeniu zgody 

przez rodzica/prawnego opiekuna w sekretariacie MOK

Luty 2014
18.02 (wtorek) 
godz. 13:00–14:30 – „Zimowy pej-
zaż” – warsztaty plastyczne, praca 
z wycinankami

20.02 (czwartek) 
godz. 11:00–12:30 – „Plastusiowy 
słoik”– warsztaty techniczne, obkle-
janie słoików plasteliną

21.02 (piątek) 
godz. 11:00–12:30 – „Zmocz i zgnieć, 
scena z ulubionej bajki” – warsztaty 
plastyczne, malowanie akwarelami na 
mokrym kartonie

25.02 (wtorek) 
godz. 13:00–14:30 – „Makaronowy 
miszmasz” – warsztaty techniczne, 
praca z różnymi wzorami makaronu 

27.02 (czwartek) 
godz. 11:00–12:30 – „Kropelkowy za-
wrót głowy” – warsztaty plastyczne, 
technika nakrapiani, praca z farbami

28.02 (piątek) 
godz. 11:00–12:30 – „Świat zwierząt 
z  origami” – warsztaty techniczne, 
praca z kółkami origami
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Co zrobić, 
aby się zameldować?

Już od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldun-
kowym są załatwiane podczas jednej wizyty w urzędzie. Od nowe-
go roku nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, 
aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wyko-
namy w tym samym urzędzie, w którym dokonujemy meldunku. 
Przy zameldowaniu nie podajemy informacji o wykształceniu, czy 
obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkłada-
nia książeczki wojskowej.

Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, ter-
min został wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności 
meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, 
że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno za-
meldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu 
czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Pełnomocnictwo musi być udzie-
lone w formie, o której mowa w art.  33 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku zameldowania oby-
wateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech 
miesięcy. Cudzoziemcy niebędący obywatelami UE, ani członkami ich rodzin 
nadal mają obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu najpóźniej w 4 dniu 
licząc od dnia przybycia do miejscowości. 

U W A G A !

Czynności zameldowania w  dalszym ciągu dokonuje właściciel 
lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (w ory-
ginale, do wglądu) potwierdzając fakt pobytu osoby. Sprawy załatwia 
Referat Spraw Obywatelskich pokój nr  8 (parter) w  godzinach pra-
cy urzędu. Dodatkowe informacje dostępne są także pod numerami 
tel. 22 5109 721–725.

Referendum w sprawie
Straży Miejskiej w Ząbkach

Na wniosek mieszkańców w dniu 23 lutego br. odbędzie się referendum 
gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach. Mieszkańcy głosując 
będą udzielali odpowiedzi „Tak” lub „Nie” na pytanie „Czy jest Pan/Pani za 
likwidacją Straży Miejskiej w Ząbkach?”. Głosować można w godzinach od 
700 do 2100 w siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, których wy-
kaz publikujemy na str. 6.

Druki PIT-ów 
do pobrania w Urzędzie

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Ząbki są już do pobrania druki PIT-ów 
do rozliczeń rocznych. Można je znaleźć na pierwszym piętrze na korytarzu. 
Zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy Urzędu.

UM Ząbki

Posiadając kartę mieszkańca „Je-
stem z  Ząbek” możemy nie tylko ko-
rzystać m.in. z bezpłatnych przejazdów 
autobusami linii Ząbki-1 oraz Ząbki-2. 
Lada moment uruchomiony zosta-
nie basen, z którego można korzystać 

o 25% taniej, gdy okażemy kartę „Je-
stem z Ząbek”. Przypomnijmy, kar-
tę bezpłatnie można sobie wyrobić 
w Urzędzie Miasta. Wystarczy tylko 
być zameldowanym w Ząbkach lub 
okazać zaświadczenie, że odprowa-
dzaliśmy podatki do miejscowego 
urzędu skarbowego. 

red.

Zniżki na 
korzystanie z basenu
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Cenię sobie współpracę ze Strażą Miejską
Naszym rozmówcą jest komendant Komisariatu Policji w Ząbkach podinspektor Dariusz Korzeń

Od kiedy jest Pan komendantem Komisariatu Policji w Ząbkach? Gdzie 
Pan pełnił wcześniej służbę zanim powierzono Panu te obowiązki?

Na stanowisko komendanta Komisariatu w Ząbkach zostałem powołany 
22 stycznia 2014 r. Przed tym powołaniem od 7 maja 2012 r. pełniłem funkcję 
zastępcy komendanta w Kobyłce. Przed pracą na terenie powiatu wołomiń-
skiego odbywałem służbę na obszarze Warszawy, ostatnio pełniąc obowiązki 
zastępcy komendanta Komisariatu Warszawa Ursus.

Od powołania minął już miesiąc. To chyba wystarczający czas, aby 
z grubsza zapoznać się ze sprawami zarówno jeśli chodzi o organizację 
wewnętrzną jak i specyfikę działalności komisariatu? Jakie są Pana spo-
strzeżenia?

Po tych wstępnych obserwacjach doszedłem do wniosku, że będę chciał 
trochę zmienić zakres obowiązków policjantom. Wzmocnimy ogniwo kryminal-
ne. Będę chciał też usystematyzować ilość przydzielanych spraw i ich charak-
teru, oczywiście mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie policjantów.

Dzięki współpracy ze Strażą Miejską w Ząbkach bardzo dobrze działa zespół 
patrolowo- interwencyjny, który na bieżąco, 7 dni w tygodniu, w dwóch zmia-
nach, pełni służbę. Jeden patrol jest mieszany z udziałem strażnika miejskiego. 
Współpraca ze strażą zapewnia dodatkowy radiowóz w mieście. 

Ile etatów jest obecnie w ząbkowskiej policji? Po wstępnej analizie, 
jak Pan ocenia potrzeby policji w tym zakresie?

Na dzień dzisiejszy komisariat liczy 35 etatów policyjnych oraz 2 etaty 
cywilne. 

Mając na uwadze, że nasza służba pełniona jest w sposób ciągły, liczba ta 
nie wydaje się duża. Oczywiste, że każdy kierownik jednostki chciałby, aby li-
czebność kadry była na tyle optymalna, aby realizować bez uszczerbku swo-
je obowiązki.

Ząbki są miastem, gdzie zachodzą dynamiczne procesy migracyjne, spo-
wodowane m.in. bliskim sąsiedztwem z  Warszawą. Jest wiele osób, które 
przyjechały tu z  całej Polski. Szacuje się, że miasto faktycznie zamieszkuje 
50–60 tys. osób, z czego ponad połowa jest zameldowana. Przy takiej liczbie 
osób na pewno przydałaby się szersza kadra. Z uwagi na ograniczoność licz-
by etatów współpraca ze strażą miejską jest przeze mnie bardzo ceniona, bo 
to jest dodatkowe 13 osób, które codziennie są do dyspozycji mieszkańców. 

Jak Pan wspomniał poprzednio pracował Pan w  Kobyłce, a  teraz 
w  Ząbkach. Jak bardzo różnią się te miasta od siebie w  kontekście za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego? Na co w Ząbkach zwróciłby Pan 
szczególną uwagę?

Na pewno daje się zauważyć, że w Ząbkach bardzo mocno rozwija się bu-
downictwo wielorodzinne, co sprzyja anonimowości. Ludzie nie znają się, bo 
przyjeżdżają tu z różnych stron Polski. Są to miejsca najbardziej narażone na 
kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów czy ich uszkodzenia, nawet 
na parkingach strzeżonych.

W Kobyłce bardziej rozpowszechniona jest zabudowa jednorodzinna, gdzie 
sąsiedzi są bardziej wyczuleni, gdy w pobliżu dzieje się coś niepokojącego.

Dodatkowo w grę wchodzą wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Jest 
to dla nas spore obciążenie, bo jest tam stosunkowo dużo kradzieży. 

Jak Pan ocenia rolę straży miejskiej?

Każda formacja pełni określone funkcje w społeczeństwie, ma określone 
zadania, które wykonuje na rzecz mieszkańców. I tak na pewno też jest z ząb-
kowską strażą. Patrząc z mojego punktu widzenia, to nie ukrywam, że bardzo 
zależy mi na tym, aby skorzystać z potencjału straży miejskiej w działalności 
mojej jednostki. Codziennie ze strażą miejską realizowane są wspólne patro-
le. Dzięki temu możemy wystawić więcej patroli, z korzyścią dla mieszkańców.

Należy też podkreślić jak wielki wkład wnosi straż przy zabezpieczaniu 
różnego rodzaju imprez sportowych, organizowanych w mieście, uroczysto-
ści państwowych czy innych działań prewencyjnych, w których straż miejska 
z policjantami z Ząbek bierze czynny udział. Jeśli chodzi o patrole wspólne to 
trzeba zauważyć, że wtedy generalnie wykorzystywany jest samochód straży 
miejskiej, a to jest duży wkład. Podczas tych patroli wykorzystywany jest także 
alkomat, będący na wyposażeniu straży.

Ważną rolę odgrywa też straż w zakresie utrzymania bezpieczeństwa dro-
gowego, w  czym zdecydowanie pomaga mobilny radar. To wszystko spra-
wia, że poziom bezpieczeństwa w  Ząbkach jest na naprawdę przyzwoitym 
poziomie.

Tak to już jest z naszym postrzeganiem, że bardziej zauważamy to, co już 
się wydarzyło niż to, co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie nasza działalność 
prewencyjna.

A jakie są Pana zainteresowania?

Myślistwo i  samochody terenowe, które poniekąd wiążą się z  uprawia-
niem tej pasji. 

Przywilejem myśliwego jest możliwość polowania ale też jest wiele obo-
wiązków, jak dbanie o zwierzynę, dokarmianie jej, ale również walka z kłusow-
nictwem czy ze szkodnictwem leśnym.

Dziękuję za rozmowę
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ze strefą całodobową  
przy ul. Orlej 8 już działa

14 lutego br. o godz. 10:00 odbyło się oficjalne otwar-
cie nowej Poczty ze strefą całodobową w Ząbkach. 

Placówka przez wiele lat mieściła się w  budynku przy ul. 
3 Maja. Z  dotychczasowej siedziby została przeniesiona 
na Orlą 8 do pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośro-
dek Kultury, zyskując więcej przestrzeni, oraz tzw. Strefę 
24. Dzięki tej lokalizacji, placówka pocztowa jest dostępna 
komunikacyjnie również dla osób spoza Ząbek (obok stacji 
PKP, w pobliżu przystanku 199, Zabki-1, Zabki-2).

W uroczystym otwarciu uczestniczyli burmistrz miasta Ząbki Robert Per-
kowski, zastępca burmistrza Artur Murawski, skarbnik miasta Elżbieta Żmijew-
ska, dyrektor Biura Rozwoju Sieci Placówek Anetta Przybył-Bryńska, zastępca 
dyrektora Regionu Sieci Warszawa Województwo Marek Borowicz oraz pra-
cownicy nowej placówki Poczty Polskiej w Ząbkach.

Do tej pory placówki pocztowe przypominały banki z przeszłości, w któ-
rych klienci byli odgrodzeni od personelu szybami. Klient czuł się w nich jak 
petent w mało przyjaznym otoczeniu, gdzie uzyskanie informacji o usługach 
było niełatwym zadaniem. Dzięki rozwojowi technologii i rosnącej konkuren-
cji w usługach pocztowych sytuacja szybko się zmienia. Powstaje coraz więcej 
placówek wyposażonych w nowoczesny wygląd oraz przestronne i wygodne 
wnętrze, wprowadzając więcej usług oraz całodobowe (24h) samoobsługo-
we strefy, gdzie znajdują się urządzenia do nadawania, wysyłania i odbierania 
przesyłek, listomat oraz kiosk internetowy.

Funkcjonują również stanowiska bankowo-ubezpieczeniowe, oferujące 
usługi takie jak w Pocztowych Strefach Finansowych, obsługiwane przez de-
dykowanych doradców klienta. Ponadto, placówki posiadają udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych – i to wszystko oferuje nowa ząbkowska placówka.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych usług nowoczesnej placów-
ki Poczty Polskiej w Ząbkach.

Pomoc w złożeniu PIT-ów
W dniu 24 marca oraz 7 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Miasta Ząbki od-

będą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Wołominie.
Podczas dyżurów uzyskasz pomoc w złożeniu zeznania podatkowego PIT 

za 2013 rok. Przychodząc w tym dniu będziesz mógł wysłać swój PIT przez In-
ternet. Przekonasz się, jaki to prosty, szybki i bezpieczny sposób rozliczenia 
podatkowego. Zabierz ze sobą wszystkie informacje od płatników oraz kwotę 
przychodu osiągniętego za 2012–2013 rok.

Serdecznie zapraszamy!

Płać podatki,  
tu gdzie mieszkasz

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych 
w ok. 37% trafiają do budżetu gminy, w której jesteśmy 

zameldowani lub w  której zamieszkujemy. Roczne PIT-y 
powinny być składane w  Urzędzie Skarbowym według 
miejsca zamieszkania podatników.

Meldunek nie ma w tym wy-
padku żadnego znaczenia. To 
oznacza, że osoba zameldowa-
na np. w Kozienicach, a obecnie 
mieszkająca w Ząbkach, poda-
tek powinna odprowadzić wła-
śnie na gminę, w której mieszka 
– czyli na gminę Ząbki. Wiele 
osób z  różnych powodów roz-
licza się z  fiskusem w  miejscu 
zameldowania, a nie tam, gdzie 
mieszka. Niesłusznie. Jeśli płaci-
my podatek tam, gdzie faktycz-

nie mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych, lepszych placówek edukacyjnych, szerokiej oferty usług sporto-
wo-rekreacyjno-kulturalnych. Jednym słowem zwiększa on komfort i podnosi 
standard życia wszystkim mieszkańcom. Liczba nowych inwestycji jest uzależ-
niona przede wszystkim od udziału w podatku dochodowym, który stanowi 
główne źródło dochodów gminy.

Zachęcamy – płać podatki, tu gdzie mieszkasz. To proste, poniżej 
przedstawiamy instrukcję, krok po kroku: 

–  Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż Gminę Ząbki, 
a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Wołominie, 

–  Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowadzących dzia-
łalności gospodarczej w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołącz 
do zeznania (wypełnienie formularza jest proste i nie podlega opłacie) 

–  Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem podatkowym 
PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbowego w Wołominie, 
ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później niż do 30 kwietnia 2013 roku. 
Formularz dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym lub na stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów. Osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7. 

Bądź współgospodarzem swojego Miasta! 
Twoja złotówka wpłynie  

na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców Ząbek

Duże zainteresowanie 
Kartą Mieszkańca 
„Jestem z Ząbek”

Od poniedziałku 17 lutego w Urzędzie Miasta Ząbki można było zauważyć 
wzmożone zainteresowanie przy wydawaniu Kart Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. 

Zapewne spowodowane uruchomieniem w mieście Centrum Turystyczno-
-Rekreacyjno-Sportowego – kryta pływalnia w Ząbkach, które dla mieszkańców 
gwarantuje zniżki przy zakupie jednorazowych biletów lub karnetów. Ale nie 
tylko. Przypomnijmy, że karta mieszkańca uprawnia zameldowanych mieszkań-
ców miasta oraz odprowadzających podatek na gminę Ząbki także do darmo-
wych przejazdów autobusami liniami „Ząbki-1” i „Ząbki-2” oraz do korzystania 
z rabatów na towary i usługi w ponad 90-ciu ząbkowskich firmach wspierają-
cych akcję „Zniżka za dowód”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ząbek, którzy jeszcze nie posiadają 
Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” do utożsamiania się z naszą gminą. Karty 
wyrabiamy bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. 
Wystarczy przyjść z dowodem osobistym i zdjęciem – w przypadku braku fo-
tografii wykonujemy ją na miejscu. Wypełniamy jedynie krótki formularz a wy-
robienie karty trwa dosłownie kilka minut.

Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzeda  
dwie działki budowlane (sąsiadujące)  

o łącznej powierzchni 1755 m2 w centrum Ząbek 

Zapytania oraz oferty kupna proszę kierować na adres:  
lukasz.buczynski@prosystemrp.pl

fot. Bogdan Śladowski
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Realizacji marzeń – ciąg dalszy 
(Artykuł wywołany oddaniem do użytku krytej pływalni)

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych grupa zapaleńców wznowiła o�cjalną działalność sportową na 
terenie Ząbek. Nie mogliśmy z różnych względów wrócić z peryferii na przedwojenne tereny sportowe położone 

naprzeciwko stacji kolejowej między ulicą Poniatowskiego a  obecną ulicą Orlą. Wypatrzyliśmy wolne tereny na tzw. 
„Parcelacji”, gdzie w myśl planów prof. Tołwińskiego z 1912 roku miało powstać „ Kasyno Obywatelskie”. 

Przez następne dwa dziesięciolecia zespół w  składzie: Stefan i  Euge-
nia Ziółkowscy, Józef i  Janina Hejger, Wacław Dziugieł, Wiktor Budzyński,  
Andrzej Charkiewicz, przy całkowitej bierności władz administracyjnych Zą-
bek (najpierw wsi, później gminy, osiedla, wreszcie miasta) tworzyli i budowali 
ośrodek sportowy. W połowie lat pięćdziesiątych powstał pierwszy budynek 
drewniany (można było w nim grać w siatkówkę), W 1956 roku powstała bież-
nia okólna z pozostałymi urządzeniami lekkoatletycznymi i boiska do siatkówki 
o nawierzchni z mączki ceglanej. Odbyły się na niej mistrzostwa lekkoatletycz-
ne Mazowsza w 1956 roku.

W 1962 roku opracowano plan zagospodarowania terenów sportowych 
Ząbek, położonych między ulicami Skorupki, Gdyńską, Słowackiego i obecną 
ulicą Topolową. Uzyskano tzw. lokalizację szczegółową w Wojewódzkiej Ko-
misji Planowania. Domniemano słusznie, że wielu właścicieli z 27 działek po 
II Wojnie Światowej nie odnajdą się (właściciele pochodzenia żydowskiego). 
Ząbki liczyły wówczas ok. 8 tys. mieszkańców, w tym 900 młodzieży szkolnej. 
Przewidywany teren miał zabezpieczyć potrzeby dla osiedla 20-tysięcznego, 
z tego 1800 młodzieży szkolnej. 

 W działaniach Klubu Sportowego Ząbkowia do roku 1970 nie uzyskaliśmy 
najmniejszej pomocy materialnej i organizacyjnej ze strony władz administra-
cyjnych Ząbek. Można powiedzieć, iż nawet utrudniano nam prace (przykład: 
na dwa lata zajęto nam przez nas wybudowany obiekt, lokując tam kilka bez-
domnych rodzin).

Nic dziwnego, że ówczesny plan zagospodarowania terenów sportowych 
uwzględniał nasze możliwości (Klubu Sportowego), warunki terenowe (liczne 
stawy wypełnione wodą), ówczesne warunki techniczne. 

W miejscu, gdzie obecnie otwarto krytą pływalnię przewidziano – pomost 
przystani kajakowej. 

Pływalnię – basen odkryty umiejscowiono u wylotu ul. Traugutta (dlatego 
wziął tu początek kolektor ściekowy o dużym przekroju). Od 1962 roku w Pla-
nie Przestrzennego Zagospodarowania Ząbek pojawił się określony granicami 
Teren Sportowo-Rekreacyjny. W latach 1962–64 wzniesiono nowy murowany 
budynek klubowy z krytymi trybunami i zaczęto zagospodarowywać dalsze 
tereny w kierunku ul. Skorupki (dwa boiska piłkarskie).

W połowie lat siedemdziesiątych z realną pomocą finansową i organiza-
cyjną przyszedł Klubowi ówczesny Naczelnik Miasta p. Mieczysław Sobieski, 
rozumiejący zarówno potrzeby miasta, jak i wysiłki działaczy sportowych. Od 
tego momentu władze miasta pomagały a nie przeszkadzały w rozwoju dzia-
łalności sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom Ząbek. 

Przemiany ustrojowe w  1990 roku, powstanie władz samorządowych, 
wprowadziły istotne zmiany  w działalności zarówno gospodarczej, jak i orga-
nizacyjnej Klubu Sportowego. Powoli Rada Miejska poczuła się odpowiedzialna 
za te dziedziny życia. Choć pozostawiła kierowanie merytoryczną działalno-
ścią doświadczonym działaczom sportowym, to jednak zaczęła porządkować 
formalne sprawy własności terenów. Szczególne zasługi na tym polu poniósł 
Samorząd Ząbek i administracja pod kierunkiem burmistrza Jerzego Boksznaj-
dera, który wykupił, dokonał zamiany 8 działek prywatnych uprzednio „zagar-
niętych” przez Klub Sportowy, dziewiętnaście „bezpańskich” działek przejął ze 
Skarbu Państwa. Te dotychczasowe wspólne wysiłki, Klubu i Samorządu spra-
wiły, że istnienie ośrodka sportu na tym konkretnie terenie stało się faktem 
nieodwracalnym i jego rozwój mógł następować. W roku 1994 Klub uzyskał 
sponsora – Firmę Dolcan, kierowaną przez p. Sławomira Dolińskiego, który 
w poważnej mierze finansował działalność organizacyjną i inwestycyjną Klu-
bu. Czyni to już ponad 20 lat.

Od kilku lat Samorząd Miasta Ząbki przejął teren od władz Klubu i prowa-
dzi samodzielną działalność inwestycyjną. Przygotowania do odbywających 
się w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012” i plany stworze-
nia w Ząbkach ośrodka pobytowego dla jednej z reprezentacji, zaowocowały 
opracowaniem nowego planu zagospodarowania terenu, określenia inwestycji 
i rozpoczęcia jego realizacji. Do tego planu zagospodarowania miałem wiele 
uwag i krytykowałem jego szczegóły (brak możliwości przyszłościowej bieżni 
okólnej, pozostawienie dwóch działek prywatnych w środku ośrodka, błędy 

inwentaryzacyjne rzutujące na rozplanowanie). Nie zdołałem przeforsować 
swojej koncepcji. Poddałem się, nie chcąc hamować inwestycji. Nie zdążyli-
śmy przygotować ośrodka do Euro 2012, niemniej z opóźnieniem budynek 
„trybuna” powstał. 

Dzięki połączeniu funkcji sportowych z działalnością Miejskiego Ośrodka 
Kultury obiekt ten dzień w dzień tętni życiem, skupiając nie tylko dzieci i mło-
dzież lecz także dorosłych i tych w wieku 50, 60, 70..+. Dzięki sportowej Spółce 
Akcyjnej Dolcan Sport Ząbki, której drużyna uczestniczy w rozgrywkach I Ligi 
Polskiego Związku Piłki Nożnej mieszkańcy Ząbek mają możliwość oglądania 
imprez piłkarskich na wysokim poziomie sportowym. W meczach pucharowych 
lub towarzyskich gościmy czołowe drużyny ekstraklasy a nawet zagraniczne. 
Jest to lokomotywa ciągnąca działalność wśród młodzieży. Prowadząc szkole-
nie piłkarskie w kilkunastu zespołach młodzieżowych, MKS Dolcan Ząbki stał 
się uznaną „firmą” na futbolowej mapie Polski. Między innymi dlatego małe 
Ząbki stały się rozpoznawalne w prasie, radio i telewizji. 

Oddanie w ostatnich dniach do użytku mieszkańcom na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji krytej pływalni, obiektu naprawdę imponującego pięknem 
i  funkcjonalnością, stanowi następny etap spełnienia marzeń ludzi, którzy 
w  1945 roku przystąpili do tworzenia terenów sportowych w  naszym mie-
ście. Nie przypuszczali oni, że realizacja o tyle przewyższy ich ówczesne ma-
rzenia i wizje.

W ramach tworzenia bazy treningowo-sportowej powstało, dzięki polityce 
władz samorządowych pięć zespołów boiskowych o nawierzchni sztucznej przy 
szkołach i gimnazjach ząbkowskich, trzy sale gimnastyczne, a nawet sztuczne 
lodowisko na jednym z boisk.

Było to możliwe dzięki zmianie systemu politycznego, zmianie warunków 
technicznych, rozwojowi warunków społecznych a nawet wejściu Polski do Unii 
Europejskiej (częściowe finansowanie pływalni). Sporą rolę miała tu umiejęt-
ność współpracy instytucji publicznych z inicjatywą prywatną. Nie bójmy się 
jej – trwa już 20 lat i daje efekty.

Dziękuję p. Mieczysławowi Sobieskiemu – Naczelnikowi Miasta Ząbki w la-
tach 1979–1990, p. Jerzemu Boksznajderowi – Burmistrzowi Miasta Ząbek w la-
tach1994–2006, p. Robertowi Perkowskiemu obecnemu Burmistrzowi Ząbek, 
państwu Alinie i Sławomirowi Dolińskim, sponsorom działalności sportowej 
i inwestycyjnej, Samorządom Miasta Ząbki w latach 1990–2014 za ich wkład 
w tworzenie bazy sportowej w Ząbkach w imieniu swoim i nie żyjących już 
koleżanek i kolegów, którzy zainicjowali życie sportowe po wojnie oraz ko-
lejnych zarządów Klubu Sportowego, noszącego obecnie nazwę Miejski Klub 
Sportowy Dolcan Ząbki.

Mam nadzieję, że nastąpią jeszcze dwa kolejne etapy wieńczące dzieło:
1)  budowa na terenie ośrodka boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej 

(niezbędne dla treningów kilkunastu drużyn młodzieżowych),
2)  budowa hali widowiskowo-sportowej, choć będzie to zadanie trudne 

ze względu na popełnione błędy w planie zagospodarowania Ośrodka.
Obym się doczekał ich realizacji. Mam 85 lat, ale pocieszam się, że pocho-

dzę z rodziny długowiecznej.
Nie śmiałbym postawić zarzutu, że można było w zakresie inwestycji spor-

towych w ostatnich latach zrobić więcej. Można jedynie dyskutować na temat 
czy można było to zrobić lepiej, sensowniej?

O  taką dyskusję proszę przy ewentualnych pracach projektowych nad 
boiskiem piłkarskim  o nawierzchni sztucznej i hali widowiskowo sportowej. 

A teraz coś z pobrzeża polityki. Nikt mi nie wmówi, że Polska trwa w sta-
gnacji, że się cofa, że jest w ruinie. Nasze miasto się rozwija, pięknieje, staje się 
coraz wygodniejsze, coraz bardziej funkcjonalne dla mieszkańców, a przecież 
Ząbki to Polska, to nasza Ojczyzna w tym mniejszym, regionalnym znaczeniu 
– czy mniejszym?

Andrzej Charkiewicz 
zaangażowany w działalność sportową,  

w szczególności w tworzeniu infrastruktury sportowej  
w Ząbkach nieprzerwanie od 70 lat



Basen oddany do użytkowania

14 lutego miało miejsce oficjal-
ne otwarcie kolejnego obiek-

tu, zlokalizowanego w Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym w  Ząbkach. Po 
olbrzymiej trybunie przyszedł czas 
na wielofunkcyjną krytą pływalnię.

W uroczystej ceremonii udział wzięli 
parlamentarzyści w  osobach posłów 
Jacka Sasina i  Andrzeja Halickiego, sa-
morządowcy wszystkich szczebli: wo-
jewództwa – wicemarszałek Krzysztof 
Strzałkowski, powiatu – starosta woło-
miński Piotr Uściński, przewodniczący 
Rady Powiatu Paweł Solis, gminy – wój-
towie i  burmistrzowie sąsiednich gmin, 
a  także samorządowcy i  urzędnicy ząb-
kowscy. Przybyli przedstawiciele wy-
konawcy, a  także reprezentanci wielu 

instytucji, które uczestniczyły w  całym 
procesie inwestycyjnym. 

Uroczystość rozpoczęły okoliczno-
ściowe przemówienia honorowych go-
ści. Wspólnym mianownikiem wszystkich 
wystąpień był nieskrywany podziw dla 
obiektu jak i  władz, które doprowadziły 
inwestycję do szczęśliwego końca.

Część oficjalną uświetnił występ 
Orkiestry Dętej pod kierunkiem Barbary 
Hijewskiej, działającej przy Stowarzysze-
niu Przyjaciół Szkół i  Placówek Eduka-
cyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki.

Punktem kulminacyjnym było po-
święcenie obiektu przez proboszcza, 
ks. Edwarda Kowarę oraz symboliczne 
przecięcie wstęgi.

Architektura wnętrza, ładnie zagospo-
darowana przestrzeń oraz zastosowane 

rozwiązania materiałowo-kolorystyczne 
powodują, że sam pobyt w tym obiekcie 
dostarcza wielu estetycznych doznań. 

Z  równie wielką satysfakcją spędzą 
tu czas ci, dla których najważniejsza jest 
funkcjonalność i różnorodność atrakcji. Na 
terenie  pływalni znajdują się bowiem: ba-
sen pływacki, basen rekreacyjny z częścią 
do nauki pływania, brodzik dla dzieci, ja-
cuzzi z  hydromasażem, zjeżdżalnia, gej-
zery powietrzne, masaże karku, a  także 
obiekty towarzyszące jak: boiska do squ-
asha czy profesjonalna kręgielnia. 

Obiekt otwarty jest 7 dni w tygodniu, 
w godz. 6.00–22.00. Zarządza nim Miej-
skie Centrum Sportu (www.mcszabki.pl). 

Inwestycja kosztowała ponad 
22  mln  zł, z  czego ok. 13 mln zł pocho-
dziło z dotacji unijnej.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
TAJEMNICZA WYSPA 

zaprasza na darmowe zajęcia adaptacyjne

w każdą sobotę w godz. 10.00–12.00 

od kwietnia do czerwca 

Ząbki, ul. Harcerska 2
 tel. 504 977 040

Atrakcje ząbkowskiej pływalni
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Sałatkowy dzień w 0c  
z wyjątkowymi Gośćmi

3 lutego już po raz drugi klasę 0C z SP1 odwiedziły uczennice klas pierwszych 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, pod opieką ks. Sebastiana Łazarza.

Dziewczynki wprowadziły dzieci w temat 
czytając im wiersze o owocach i warzywach. Po 
każdym wierszyku klasa 0c miała za zadanie po-
dzielić na sylaby oraz głoski owoce i warzywa 
występujące w tekstach. Staraliśmy się jak mogli-
śmy, ale wychodziło nam różnie. Po trudnej sztu-
ce głoskowania wszyscy podzielili się na zespoły 
warzywne i owocowe. Chłopcy przy pomocy 

gimnazjalistek wykonali sałatkę warzywną, zaś 
dziewczynki sałatkę owocową. Kompozycje sa-
łatkowe nasi zdolni „kuchmistrze” przygotowali 
bardzo starannie. Zadbali także o estetykę wy-
stroju stołu. Było smacznie, zdrowo i wesoło. 
Efektem końcowym robienia sałatek była kon-
sumpcja w  gronie zaproszonych Gości. Ko-
lejnym punktem naszego dnia były zagadki 
owocowo-warzywne, przygotowane przez 
ks. Sebastiana. Klasa 0c musiała wykazać się 
dużą znajomością nazw warzyw i  owoców. 
Po zagadkach przyszedł czas na wspólne tań-
ce i zabawy integracyjne, które przyniosły ra-
dość zarówno „zerówce”, jak i naszym Gościom. 
To był niewątpliwie bardzo miły i pełen uśmie-
chu dzień. Dzieci z  klasy 0c bardzo lubią tak 
ciekawe zajęcia i  często powtarzają: „bardzo 
kochamy te dziewczynki” i „lubimy jak nam po-
magają ”

Bardzo dziękujemy Księdzu Sebastianowi 
za przygotowanie warsztatów oraz pomoc w or-
ganizacji projektu, zaś dziewczynkom z Gimna-
zjum nr 1 za obecność i zaangażowanie.

Dzieci z 0c 
p. Katarzyna Dzięcioł

Wyjątkowe zajęcia w „Skrzacie”

Publiczne Przedszkole nr  3 „SKRZAT’, jest miejscem, w  którym zapewniamy 
doskonałe warunki w celu osiągnięcia harmonijnego i wszechstronnego roz-

woju dziecka. Stosujemy ciekawe i skuteczne metody pracy z dziećmi, oparte na 
sprawdzonych programach edukacyjnych, ale też systematycznie wprowadzamy 
innowacje pedagogiczne.  

Oferujemy szeroką gamę zajęć dodatko-
wych nieodpłatnych. Jednym z takich zajęć jest 
„Świat oczami dziecka według Marii Montesso-
ri”. Zajęcia odbywają się w specjalnej pracow-
ni montessoriańskiej, gdzie znajduje się szereg 
pomocy rozwojowych, które sprzyjają odkry-
waniu przez dzieci radości płynącej z uczenia 
się. Gabinet dysponuje materiałem podzielo-
nym na pięć grup: Praktyczny Dzień, Sensoryka, 
Matematyka, Mowa, Wychowanie Kosmiczne. 

Oprócz pracy z  montessoriańskim mate-
riałem rozwojowym, dzieci doskonalą swoje 
umiejętności podczas zabaw, ćwiczeń integra-
cyjnych, ruchowych, twórczego myślenia, pla-
stycznych, badawczych. 

Bardzo uroczyście świętujemy Urodziny 
dzieci, których rodzice wyrażają chęć celebro-
wania urodzin tą metodą. Aby uzmysłowić pod-
opiecznym, że urodziny to ważne wydarzenie, 
na tę okazję oprócz słodkiego poczęstunku 

przygotowywana jest „Linia 
Życia”, gdzie dzieci umiesz-
czają swoje fotografie 
wzdłuż tych linii i porównu-
ją zmiany w miarę upływu 
czasu. Historię dziecka za-
czyna się od zdjęć z  życia 
w brzuszku mamusi, a koń-
czy się teraźniejszością. Jest 
to dla nich bardzo cenne, 
ponieważ uwielbiają oglą-
dać fotografie z  różnych 
okresów swojego życia. 
Opowiadając w ten sposób 
historię ich życia, przy po-
mocy nauczyciela, poznają 
proces poruszania się Ziemi 
względem Słońca, a jubilat 
uczy się, że jest kimś waż-
nym i  jedynym w  swoim 
rodzaju. Dzieci uczą się, że 
wszystko to, co się zdarzyło 
i ma miejsce dzisiaj, jest po-
wiązane ze sobą. 

Prowadząca zajęcia  
tą metodą Ewa Macuba

Ruszył Uniwersytet 
Otwarty w Ząbkach
Powiatowy Uniwersytet Otwarty w  Ząbkach 

niniejszym uważam za otwarty – powiedział 
Robert Perkowski, Burmistrz Miasta Ząbki, pod-
czas inauguracji uczelni dla każdego, która wła-
śnie rozpoczęła swoją działalność w  budynku 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.

Spotkanie poprowadziła Ja-
dwiga Suk, prezes S-PUO. Powitała 
wszystkich, zaczynając od burmi-
strza Roberta Perkowskiego, wy-
mieniając także rektora Wyższej 
Szkoły Współpracy Międzynaro-
dowej i Regionalnej im. Zygmun-
ta Glogera w Wołominie profesora 
nadzwyczajnego Janusza Kowal-
skiego, księdza proboszcza para-
fii Świętej Trójcy Edwarda Kowarę, 
znaną aktorkę Annę Grabińską, ak-
tora scen warszawskich i dyrekto-
ra radia „Ząbki” Marka Wysockiego, 
przedstawicielkę SK Banku, dyrektor Barbarę Maksimczuk, 
a także gospodarza obiektu – dyrektora gimnazjum Karola 
Małolepszego, uczniów, prasę i pozostałych przybyłych gości.

W związku z obchodami 60-lecia twórczości Juliana Tuwi-
ma w ubiegłym roku, część artystyczna przebiegała w takim 
właśnie klimacie. Jak przystało na rozpoczęcie semestru aka-
demickiego na początek, zaraz po poświęceniu przez ks. pro-
boszcza, odśpiewano na baczność „Gaudeamus” – studencką 
pieśń hymniczną, śpiewaną w czasie uroczystości akademic-
kich. Następnie Marek Wysocki deklamował fragment poema-
tu Juliana Tuwima „Kwiaty Polskie” – tak, że dech zapierało. 
Opowiedział także o historii ząbkowskiej audioteki i jej zbio-
rach. Zapowiedział, w nawiązaniu do płyty z twórczością Wiery 
Gran i Juliana Tuwima, która znajduje się w zbiorach, występ 
Anny Grabińskiej. Ta znana aktorka w sposób niezwykle pięk-
ny i sentymentalny wykonała piosenkę Mein jidiche Mame.

Następnie dyrektor szkoły Karol Małolepszy poprosił 
gościa – profesora Janusza Kowalskiego o krótkie przemó-
wienie, które było zaczątkiem tego, co studenci Uniwersy-
tetu Otwartego będą mogli usłyszeć na jego wykładach.

Potem była równie piękna, muzyczna część artystyczna 
przygotowana przez uczniów gimnazjum.Trzeba przyznać, że 
frekwencja na sali była duża, po czym można wnosić, że sporo 
osób z chęcią będzie uczestniczyć w zajęciach na ząbkowskim 
uniwersytecie. A to zajęcia nie byle jakie – kształcenie w for-
mie wykładów, w różnych dziedzinach nauki, a w szczególno-
ści w zakresie profilaktyki zdrowia, kultury i sztuki, prawa na 
co dzień oraz języków obcych. I co bardzo ważne – dla osób 
w każdym wieku! Organizatorem Uniwersytetu jest Stowarzy-
szenie Powiatowy Uniwersytet Otwarty, które już V semestr 
z powodzeniem prowadzi zajęcia na wołomińskiej uczelni.

Pierwsze zajęcia dla chętnych rozpoczną się już 25 lu-
tego w budynku gimnazjum o godzinie 17.00. Za udział 
w zajęciach trzeba uiścić symboliczne opłaty: wpisowe 
20 zł i 60 zł za semestr. Ale na pewno się opłaci. Wraże-
nia z tej pierwszej kulturalnej lekcji – niezapomniane.

Zapisy na zajęcia prowadzi Jadwiga Suk  
tel. 510-236-436 lub (22) 776-36-36.

Iwona Potęga
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II Zawody Podlodowe o tytuł Mistrza Koła nr 61 Ząbki

Pogoda w tym roku dała się we znaki Władzom Koła. Zawody podlodowe stały pod dużym znakiem zapytania. Pierwsze odbyły 
się dopiero 2 lutego. Kolejne, a zarazem najważniejsze, bo o tytuł Mistrza Koła oraz o punkty w Pucharze Wędkarza Roku mogły 

się nie odbyć. Powodem były wysokie temperatury, które mogły wpłynąć na grubość pokrywy lodowej, a co za tym idzie na bez-
pieczeństwo wędkarzy. Zawody jednak się odbyły i trzeba przyznać, że wyjątkowo się udały.

Władze Koła robiły wszystko, żeby te prestiżowe zawody doszły do skutku. 
Kilkukrotnie, w tygodniu poprzedzającym imprezę, członkowie Zarządu spraw-
dzali grubość pokrywy lodowej na „Klatkach” na Zalewie Zegrzyńskim. Okazało 
się, że nawet wiosenna aura nie dała rady ponad 30 cm warstwie lodu.

16 lutego poranek przywitał zawodników deszczową pogodą. Szczęśli-
wie w miarę, kiedy zbliżaliśmy się do Zegrza, pogoda zaczęła się poprawiać. 
O godz. 8:00, kiedy to zawodnicy mieli stawić się na zbiórkę, po deszczu nie 
było śladu. Tradycyjnie już, Prezes Koła kol. Robert Fabisiak powitał wszystkich 
zebranych, a sędzia kol. Henryk Podgórski przedstawił zasady obowiązujące 
w czasie zawodów. Po powitaniu, nie pozostało nic innego, jak ruszyć na lód. 
Do walki ruszyła imponująca grupa 27 zawodników! 

Zawody odbyły się w dwóch turach, trwających po 2,5 godz. na dwóch 
sektorach. Jak się okazało, taka formuła, po raz kolejny doskonale się spraw-
dziła. Rozgrywki wg powyższych zapewniają emocje do ostatniego gwizdka 
sędziego.

Pomimo, że „Klatki” na Zalewie Zegrzyńskim są bardzo popularnym ło-
wiskiem w okresie zimy, to dla wielu zawodników, był to pierwszy raz, kiedy 
przyszło im tam łowić. Dlatego pierwsza tura była wielką niewiadomą. O wy-
miarową rybę było naprawdę ciężko. Na pewno, we znaki wędkarzom dały się 
tzw. „palczaki”. Są to małe okonki, które ze względu na to, że nie przekraczają 
wymiaru ochronnego wynoszącego 18 cm, musiały być wypuszczane do wo-
dy. Byli jednak tacy, którzy złowili coś więcej.

Po pierwszej turze, do wagi ryby zgłosiło 14  zawodników. W  pierwszej 
dziesiątce znaleźli się:

1. kol. Grzegorz Mazurkiewicz,
2. kol. Piotr Strzałkowski,
3. kol. Robert Fabisiak,
4. kol. Maciej Mierzejewski,
5. kol. Tomasz Książek,
6. kol. Andrzej Janiec,
7. kol. Kazimierz Gumienny i kol. Dariusz Krysik,
9. kol. Janusz Zych,

10. kol. Adam Kwiatkowski i kol. Jarosław Trzmiel.

Jednak ze względu na fakt, że pierwszy zawodnik złowił „zaledwie” 0,25kg, 
a przez wędkarzami była jeszcze druga tura, wszystko się mogło zdarzyć.

Po ważeniu, zawodnicy mogli się posilić i rozgrzać ciepłą grochówką. Po 
czym ruszyli ponownie na lód. Tym razem rywalizacja przeniosła się na inny 
sektor. Taki zabieg, ma na celu 
wyrównanie szans.

Tura zaczęła się nerwowo. 
Najlepsi zawodnicy z  pierw-
szej tury, za wszelką cenę 
chcieli równie dobrze wy-
paść w tej kolejce. Jak się oka-
zało, jedynymi rybami, które 
chciały współpracować były 
wspomniane, niewymiarowe 
okonie. Już po godzinie było 
wiadomo, że nawet niewiel-
ka ryba będzie windowała za-
wodnika w klasyfikacji. Walka 
trwała do końca.

Na finałowym ważeniu 
emocje sięgały zenitu. Każ-
dy, kto zbliżał się stanowi-
ska sędziowskiego w  celu 
przedstawienia, był bacznie 
obserwowany przez resztę 
zawodników. W tej turze naj-
lepszymi okazali się:
1. kol. Jarosław Płachta (0 pkt. w I turze),
2. kol. Tomasz Książek (5 w I turze),
3.  kol. Grzegorz Mazurkiewicz (1 w I turze) i kol. Adam Górecki (0 pkt. w I turze),
5. kol. Kazimierz Gumienny (7 w I turze),
6. kol. Rafał Repliński (0 pkt. w I turze),
7. kol. Piotr Strzałkowski (2 w I turze),
8.  kol. Andrzej Janiec (6 w I turze) i kol. Maciej Mierzejewski (4 w I turze). 

Po podsumowaniu wyników, na które składały się „oczka” za zajęcie od-
powiedniego miejsca w turze. Końcowa klasyfikacja wyglądała następująco:

Pierwsze miejsce, a tym samym tytuł Podlodowego Mistrza Koła przypadł 
kol. Grzegorzowi Mazurkiewiczowi (4 pkt.). Jednocześnie, kol. Grzegorz zdobył 
pierwszy punkt w walce o Puchar Wędkarza Roku. Już teraz zapowiedział, że 
zdobycie tego trofeum, jest jego priorytetem w tym sezonie.

Drugie miejsce przypadło kol. Tomaszowi Książkowi, który świetnym wy-
nikiem w drugiej turze (2 miejsce) z piątego miejsca wspiął się na podium.

Trzecią lokatę zajął kol. Piotr Strzałkowski, który utrzymał się na pudle dzię-
ki małej płotce, dającej mu 7 miejsce w drugiej turze.

Zwycięzcom gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy wszystkim przyby-
łym za tak wspaniałą frekwencję! Mamy nadzieję, że podobną odnotujemy 
na kolejnych zawodach.

Ze względu na wysokie temperatury, najprawdopodobniej III Towarzyskie 
Zawody Podlodowe nie odbędą się w wyznaczonym terminie. Dlatego już te-
raz pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich na I Zawody Spławikowe o tytuł 
Mistrza Koła zaliczanych również do Pucharu Wędkarza Roku, które zaplano-
wane są na 27 kwietnia na Kanale Żerańskim – „Młyny”.

Oczywiście wcześniej, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła – 1 marca 
godz. 16:00. MOK Ząbki ul. Słowackiego 21. Serdecznie zapraszamy!

Więcej wędkarskich informacji na kolowedkarskie.pl



W grupie A grał zespół UKS Ząbkovia Ząbki II.
W pierwszym meczu grupowym nasze dziewczęta zremisowały 1:1 

z zespołem AP Orliki Jeruzal I (bramka: Natalia Królska).
Następnie pokonały drużynę Pogoni Siedlce 3:1 (bramki: Daria 

Zagubień x 2, Natalia Królska).
W ostatnim meczu grupowym nasze dziewczęta uległy 1:2 zespo-

łowi UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki (bramka: Natalia Królska).
Ostatecznie nasze zawodniczki zajęły III miejsce w grupie i w 1/16 Tur-

nieju trafiły na faworyzowany zespół KU AZS UW. Ten mecz nasze dziew-
częta przegrały 0:4 i zakończyły występ na Turnieju.

Skład UKS Ząbkovia Ząbki II: Paulina Bernasiuk, Kasia Bilig, 
Eliza Domańska, Natalia Królska, Dominika Stankowska, Paulina 
Szyszka (bramkarka, kapitan), Daria Zagubień.

Trener: Jarosław Dobrowolski.
Drużyna UKS Ząbkovia Ząbki I grała w grupie B.
Pierwszy mecz grupowy to zwycięstwo naszych dziewczyn 2:0 nad 

drużyną AP Orliki Jeruzal (bramki: Iga Kowalczyk, Nikola Karczewska).
W  drugim spotkaniu zespół Ząbkovii pewnie pokonał drużynę 

MOSiR Pilawa 4:0 (bramki: Klaudia Tuszyńska, Iga Kowalczyk, Ni-
kola Karczewska, Magda Górecka).

Ostatni mecz grupowy to pojedynek z II-ligową drużyną KU AZS UW 
zakończony podziałem punktów 1:1 (bramka: Klaudia Tuszyńska).

Nasze dziewczęta wygrały grupę B.
W ćwierćfinale drużyna UKS Ząbkovia Ząbki bardzo wysoko i efek-

townie pokonała zespół AZS UPH Siedlce 7:0 (bramki: Iga Kowalczyk 
x 4, Nikola Karczewska x 3).

Mecz półfinałowy to kolejny pojedynek z KU AZS UW. Tym razem 
nasze dziewczęta wygrały 2:1 (bramki: Klaudia Tuszyńska i Iga Ko-
walczyk) i zapewniły sobie grę w finale, niestety w tym meczu kon-
tuzji doznała Magda Górecka, co spowodowało, że bój o złoty medal 
UKS Ząbkovia Ząbki toczyć musiała bez zmian.

Finałowym przeciwnikiem naszej drużyny był zespół LOSSM I Biała 
Podlaska. Nasze przeciwniczki jako pierwsze strzeliły bramkę, do re-
misu doprowadziła Nikola Karczewska. Ząbkovia miała kilka okazji 

do zmiany wyniku – nie udało się jednak pokonać bramkarki z Białej 
Podlaskiej. Pojedynek zakończył się wynikiem 1:1 i  o  zwycięstwie 
w Turnieju decydować musiały rzuty karne. Do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebnych było aż sześć serii – nasze przeciwniczki zachowały wię-
cej zimnej krwi i ostatecznie wygrały 5:4.

Królową Strzelczyń Turnieju została Iga Kowalczyk.
Skład UKS Ząbkovia Ząbki I: Anna Dobosz (bramkarka), Magda 

Górecka, Nikola Karczewska, Iga Kowalczyk (kapitan), Klaudia 
Krawczyk i Klaudia Tuszyńska.

Trener: Jarosław Dobrowolski.
Warto podkreślić, iż II miejsce w Mrozach to trzecie kolejne po-

dium Ząbkovii w  rozgrywkach seniorskich (brązowy medal w  So-
chaczewie, srebrny w Pilawie i srebrny w Mrozach). Świadczy to 
bardzo dobrze o sile i jakości naszej drużyny, tym bardziej, iż w Mro-
zach była ona w całości złożona z zawodniczek z rocznika 1999, które 
rywalizowały ze starszymi (często znacznie) piłkarkami. Przypomnijmy 
także, iż nasze dziewczęta mają na swoim koncie tytuł Halowych Wi-
cemistrzyń Mazowsza Juniorek Młodszych U-16 (na mistrzostwach 
przegrały tylko w finale pokonując w grupie Mistrzynie Mazowsza 3:2).

Kolejne sukcesy 
dziewcząt z Ząbkovii

W niedzielę, 16 lutego 2014 roku 
dwie drużyny UKS Ząbkovia Ząbki 

rywalizowały na Międzynarodowym 
Turnieju Futsal Orlik Cup w Mrozach 
w kategorii Open (seniorki). 
Na turniej przyjechało 16 drużyn, 
które rywalizowały w czterech grupach 
eliminacyjnych.
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Lista firm biorących udział w akcji „Zniżka za dowód”
Lp. NAZWA FIRMY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZNIŻKA

 1 „Sukces” szkolenia językowe, ul. Malczewskiego 6, www.sukces-szkola.pl, tel. 22 498 49 50 7%

 2 Restauracja „77” potrawy z grilla i kuchnia międzynarodowa 
ul. Sikorskiego 33d (wejście od ulicy Stefczyka – osiedle Bajkowe), www.siodemki77.pl, tel. 22 252 77 77 7%

 3 DRIMS profesjonalne drzwi, ul. Ks. Skorupki 91, www.drims.com.pl, tel. 22 781 41 72 15%
 4 WWMEDIA produkcja filmów i nagrań wideo, ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7, www.wwmedia.pl, tel. 22 762 80 68 10%

 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

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.

 6 Agencja „Metropolis” Nieruchomości ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą), www.metropolis.waw.pl, tel. 22 781 44 56 10%
 7 English Way School szkoła języków obcych, ul. Piłsudskiego 154, www.englishway-szkola.pl, tel. 606 626 747 5%

 8 Machowicz Budownictwo ul. Gdyńska 39a, www.machowicz.pl, tel. 504 723 593
7% na zakup agregatów prądotwórczych 

i zagęszczarek gruntu i pozostałych 
urządzeń budowlanych oraz na usługi 
budowlane – roboty wykończeniowe

 9 W48 Expert kosztorysy napraw powypadkowych, ul. Sikorskiego 39, tel. 22 781 71 36 10%
10 GLASIMPRESSION Krzysztof Kujawski sprzedaż luster, ul. Kopernika 3, tel. 603 324 614 10%
11 TASKID Tomasz Szeszko zabawki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, www.machowicz.pl 7%
12 DRIMS/2 sprzedaż okien, ul. Księdza Skorupki 91, www.drims2.pl, tel. 22 781 41 72 25%
13 Property Management Lech Kowalewski nieruchomości, ul. Powstańców 15B, tel. 792 277 710 20%
14 P.U.H. Henryk Lubaszka blacharstwo i mechanika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części, ul. Wigury 3A, tel. 22 781 77 82 5%
15 Biuro Beaty biuro rachunkowe, ul. Łodygowa 94, www.biurobeaty.com.pl, tel. 22 243 79 68 5%

16 PERFECT COMP KAMIL WENDA kompleksowe usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I Brygady 27,  
www.naprawakomputera.com/serwis_komputerowy_zabki, tel. 502 372 348

20% na usługi informatyczne dla firm 
i osób prywatnych

17 AUTOGLOB firma motoryzacyjna, Powstańców 14, www.autoglob.pl, tel. 22 762 90 65 5% na nasze usługi oraz
5% na części użyte do naprawy.

18 Meble i Styl produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsudskiego 27B, www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337 10%

19 Vatax kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciecha Gut,  
ul. Sikorskiego 33d/ 63,64, www.vatax.com.pl, tel. 22 353 97 56 10%

20 Salon Auto Praga ul. Radzymińska 334, www.autozoliborz.pl, tel. 22 355 20 00 aktualne rabaty promocyjne + 1000 zł

21 Błękit Jerzy Przychodzeń 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 20%

22 Architekt wnętrz Marlena Guzik projektowanie wnętrz, ul. Andersena 18D lok. 11, tel. 22 762 30 73, kom. 608 896 136 10%
23 Gabinet kosmetyczny Mariage pełen zakres usług, ul. Batorego 1 (1 piętro), www.mariage.waw.pl, tel. 22 781 40 00 5%

24 School of English wszystkie języki obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9,  
www.soe.com.pl, tel. 22 781 46 11

15% za na naukę angielskiego
5% na pozostałe przedmioty

25 Fotografia ślubna i okolicznościowa  
Zbigniew Świderski www.zbigniewswiderski.pl, fotoswiderski@gmail.com, tel. 501 138 685 10%

26 Dobra Wróżka Krystyna www.wrozka.waw.pl, ul. B. Prusa 8, tel. 22 781 62 34, kom. 512 075 238 10%
27 Geo – Inwent Jarosław Szczepocki usługi geodezyjne i kartograficzne, www.geo-inwent.pl, ul. Szwoleżerów 130/28, kom. 607 332 645 5%
28 P.H.U. „MG” Mariusz Grabowski firma motoryzacyjna, www.serwis-zabki.pl, ul. Mazowiecka 5, kom. 504 003 350 10%
29 Orchidea organizacja wesel, catering, www.weselaorchidea.pl; ul. Batorego 18, tel. 22 781 40 06, 609 113 033  5%

30 Septoma preparaty do dezynfekcji dla zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, www.septoma.pl, ul. Reymonta 28,  
kom. 668 923 842 6%

31 Usługi księgowe S.C. usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe, www.uslugiksiegowe-zabki.pl, ul. Reymonta 28,  
kom. 608 094 801 5%

32 MSK – INSTALACJE instalacje alarmowe, domofonowe, elektryczne, tel. wizyjne, ul. Krucza 21 lok. 29, kom. 602 869 873 15%

33 Restauracja „Na Skrajnej” ul. Skrajna 1a, www.naskrajnej.pl, tel. 22 781 70 29, kom. 519 064 128 20% od poniedziałku do czwartku  
w godzinach 15.00–22.00

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 7% na naprawy samochodów  

i części użyte do napraw

35 „Hollywood WWW Studio  
– Andrzej Potęga”

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

10%

36 „TechIT” Piotr Wielgolewski obsługa informatyczna oraz serwis sprzętu komputerowego. Kompleksowe usługi informatyczne dla klientów 
prywatnych i firm, ul. Norwida 19, www.techit.com.pl, tel. 48 0 505 876 768 10%

37 „Bud-Mark” Usługi Remontowo-Budowlane 
Marek Balukin

remonty lokali mieszkalnych, usługowych, pomieszczeń biurowych oraz kompleksowe wykończenia wnętrz; 
porady w doborze materiałów i sposobu adaptacji pomieszczeń, ul. Reymonta 29/4, www.bud-mark.com, 
tel. 509 557 243

10%

38 „Frise” Jerzy Taczalski
produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne,  
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

10%

39 „Progres” s.c. Monika Szurgot sala zabaw dla dzieci – wynajem oraz organizacja imprez ul. Harcerska 2, www.tajemniczawyspa.com,  
biuro@tajemniczawyspa.com, tel. 504 977 040 10%

40 Uczniowski Klub Sportowy „Omega Sports” 
Robert Kwiatkowski

zajęcia z FMA (Filipińskich Sztuk Walki), Chińskich Sztuk Walki, Kursy Samoobrony dla Kobiet, tel. 22 300 18 83, 
kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl 10%

41 „Renom” Zdzisław Kwiatkowski konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla 
osób niepełnosprawnych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563 10%

42 „Krasnalek” Monika Poławska sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. Wyspiańskiego 2B,  
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234 5%

43 „Dental Smile” gabinet stomatologiczny, oferuje: bezbolesne leczenie, ortodoncja, chirurgia szczękowa, implanty, protetyka, 
wybielanie zębów, rtg, ul. Miła 23, tel. 728 520 760 10%

44 „Auto Perfekt”  
Mechanika i Kosmetyka Pojazdowa

pranie tapicerek samochodowych, ozonowanie wnętrz, czyszczenie i pielęgnacja skóry, pielęgnacja lakieru, 
tel. 692-631-822, www.autoperfekt.waw.pl 7%

45 „Aga fitness – Akademia Ruchu” firma oferuje usługi fitness, sportowo-rekreacyjne, bogata oferta zajęć fitness.  
Kontakt: Ząbki, ul. Batorego 34, e-mail: aga-fitness@wp.pl, tel. 504-004-450 3%

46 „METALMAX” – Henryk Lemański
posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych i mechaniki samochodowej. 
Zakres prac: blacharstwo-lakiernictwo, tłumiki-spawanie, hamulce, naprawa zawieszenia, lakiery 
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

2%

47 „Masaże.co”
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, 
sportowy, izotermiczny, bańką chińską oraz gorącą czekoladą.  
Kontakt: www.masaze.co, e-mail: kontakt@masaze.co, tel. 508-518-587

10%

48 „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

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%

49 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

5%
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Lp. NAZWA FIRMY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZNIŻKA

50 Firma usługowo-handlowa „AMARTUS”
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

10%

51 Serwis samochodowy „Auto Doctor”
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

7%

52 Sklep „Mammalis” Mariusz Moniewski
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

5% 

53 „POMOC DROGOWA  
ADAM MŁYNARKIEWICZ”

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 10%

54 „Więcej niż SPA” Iwona Pasternak masaże, kosmetyka. Kontakt: Marki, ul. Ząbkowska 21 D, tel. 606 475 208 15%

55 „MONO” s.c. sklep z materiałami wykończeniowymi, budowlanymi, narzędziami, mieszalnia farb i tynków,  
sprzedaż kompletnego wyposażenia łazienek. Kontakt: Ząbki, ul. Kuleszy 1A, tel. 22 781 64 94 5%

56 Agent ubezpieczeniowy Firmy AVIVA  
Artur Orłowski

Ubezpieczenia majątkowe: domy, mieszkania, firmy.  
Kontakt: orlowski.artur@aviva.com.pl, 608 531 401

10% na ubezpieczenia prywatnych 
mieszkań i domów 

5% na ubezpieczenia majątku firmy

57 Wash Master& Service Master

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

10%

58 Firma „Bodzio” 
Bogdana Reńskiego

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

10%

59 Firma „Konstruktor” 
Agaty Kowalik

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

10%

60 MYJNIA RĘCZNA PAROWA,  
WULKANIZACJA EKOWASCH MASTER

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)

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

61 Firma „FACHOWIEC RÓWNY I SYN S.C.”
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

5%

62 Firma „EMBRAM”  
Przemysława Kamińskiego.

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

5%

63 BHP DLA BIZNESU

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

15% (z wyłączeniem sprzedaży)

64 FLORMA Malwina Micherdzińska
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

5%

65 FOTOGRAFIA Radosław Drochliński
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

5%

66 Salon Vacu Activ&Spa
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

10%

67 Auto Serwis Kozłowski Mariusz
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

15%

68 Centrum Medyczne LECZYMED 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

10% rabatu na oferowane usługi 
za okazaniem dowodu osobistego

69 Firma „Żuczek” Paweł Dobrowolski 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 10%

70 P.H.U. „ADAMO”
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

10%

71 Alab Laboratoria Sp. z o.o.
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

10%

72 SKARABEUSZ Paweł Kuciak
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

20%

73 Studio Apla
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

5%

74 Bogdan Śladowski „BOFOTO” usługi fotograficzne, nauka fotografii. Kontakt: bofoto@onet.pl, www.bofoto.pl, www.bofolio.pl,  
tel. 501-352-753 10%

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

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

15%

76 Instalacje Gazowo-Sanitarne  
Hubert Kokoszko Ząbki ul. Zieleniecka 7, tel. 603-196-291 10%

77 Salon ŻiŻi Marta Gałecka zakład fryzjersko-kosmetyczny, Ząbki, ul. Szwoleżerów 66B/1, tel. 511 066 778, e-mail: marta@salon-zizi.pl, 
www@salon-zizi.pl 10%

78 Strefa Zdrowia i Urody 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 20%

79 Biuro Usług Księgowych Iwona Sitkowska Firma zajmuje się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową podmiotów gospodarczych.  
Kontakt: Ząbki, ul. Szwoleżerów 91 A/1, www.bukzabki.pl, e-mail: biuro@bukzabki.pl 10%

80 Manual-Med gabinet rehabilitacji narządów ruchu: porady, rehabilitacja, masaże.  
Kontakt: 05-091 Ząbki, ul. Wronia 11B, lok. 2, tel. 600-071-901, www.manual-med.pl 10%

81 P.H.U. Domilux Aleksandra Kask profesjonalne czyszczenie aut. Kontakt: Ząbki, ul. Bukowa 23, tel. 664 778 508, e-mail: biuro@myjniazabki.pl 10%

82 Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
„Tajemnicza Wyspa”

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

100 zł na wpisowe

83 Akademia Urody Agnieszki Sasin „AS” 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 10%

84 Firma „Seipont” Sebastian Pogorzelski
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

5%

85 Warszawska Grupa Graficzna
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

5%

86 Firma „WOJADŻO”
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

5% 
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O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z  art. 17 ust. 4 i  5 ustawy z  dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o  samorządzie terytorialnym i  ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi 
zmianami) informuję się, że w dniach od 28.01.2014 r. do 26.02.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia 
podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną 
w Ząbkach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85/2 
o pow. 0,0112 ha, z obrębu 0022, 01-22, zajętą pod drogę publiczną gminną – 
część ulicy Klamrowej, objętą aktem notarialnym Rep. Nr 5124 z dnia 20.12.1972 r.
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: 28.01.2014 r.

Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z  art. 17 ust. 4 i  5 ustawy z  dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o  samorządzie terytorialnym i  ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi 
zmianami) informuję się, że w dniach od 28.01.2014 r. do 26.02.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia 
podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną 
w  Ząbkach, przy ul. Wyzwolenia, oznaczoną w  ewidencji gruntów 
i  budynków jako działka nr  5 o  pow. 0,3351 ha, z  obrębu 0032,  
03-08, objęta księgą wieczystą „Dobra Ząbki A” oraz aktem notarialnym  
Rep. A/a -I-10461/64 z dnia 12.11.1964 r.
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: 28.01.2014 r.

Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie terytorialnymi ustawę o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) infor-
muję się, że w dniach od 30.01.2014 r. do 28.02.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia pod-
legającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząb-
kach, przy ul. Na Bagnie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 22/5 o pow. 0,1436 ha, z obrębu 0001, 01-01, objęta księgą wie-
czystą WA1W/00005476/4.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwen-
taryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeże-
nia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 
Rady Miasta Ząbki z dnia 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.

Wywieszono dnia: 30.01.2014 r.
Komisja Inwentaryzacyjna 

Rady Miasta Ząbki

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) infor-
muję się, że w dniach od 13.02.2014 r. do 14.03.2014 r.
wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia pod-
legającego komunalizacji obejmującego nieruchomość położoną w Ząb-
kach, przy ul. Łodygowej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 15/1 o pow. 0,0467 ha, z obrębu 0025, 03-01, objętą księgą 
wieczystą nr WA1W/00011676/1. 
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwen-
taryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeże-
nia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr XLIII/398/2013 
Rady Miasta Ząbki z dnia 2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.

Wywieszono dnia: 13.02.2014 r.
Komisja Inwentaryzacyjna 

Rady Miasta Ząbki

Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości  
w ramach projektu „Porozmawiajmy o tym”  

zaprasza do skorzystania z psychoterapii indywidualnej,  
pomocy psychologicznej, konsultacji wychowawczych.  

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna.  
Kolejne spotkania mogą być nieodpłatne  

lub niekomercyjną cegiełkę na cele statutowe stowarzyszenia  
ustala się osobiście z terapeutą. 

Na pierwszą konsultację prosimy umawiać się, pisząc na adres:  
pro-pracownia@wp.pl  

lub dzwoniąc pod nr 660 907 563.

Miejsce: M.O.S.I.R. ul. Słowackiego 21, Ząbki.
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