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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Absolutorium dla Burmistrza Ząbek
30 czerwca odby³a siê XIII sesja Rady Miasta Z¹bki, podczas której najwa¿niejszym punktem porz¹dku obrad by³o przyjêcie uchwa³y w sprawie
udzielenia absolutorium za wykonanie bud¿etu za 2010 r. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego z wykonania bud¿etu i przyjêciu go
przez Radê Miasta, Burmistrz Robert Perkowski otrzyma³ absolutorium.
102 % na kwotę ponad 89 mln zł, wydatki zaś na
kwotę ponad 88.5 mln zł, co stanowi ponad 94%. Na
zadania inwestycyjne wydatkowano ponad 28 mln zł
(32% ogółu wydatków), z czego najwięcej, bo 19 mln
zl przeznaczono na drogi, 6 mln zł – na trybunę oraz
1,7 mln zł na inwestycje oświatowe.
Więcej informacji na temat realizacji budżetu
na 2010 r. na str. 4−5

Szczegółowej prezentacji budżetu dokonała skarb−
nik Elżbieta Żmijewska.
Do najważniejszych parametrów tej oceny należy
stopień realizacji budżetu zarówno po stronie docho−
dów, jak i wydatków.
Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem docho−
dy budżetu miasta Ząbki za 2010 r. zrealizowano w
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Zespó³ Interdyscyplinarny
Organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Miasta
Ząbki mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłosze−
nia zgłaszać kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego w
Ząbkach.
Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesan−
ta Urzędu Miasta Ząbki pok. nr 6 (parter).
Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Podziêkowania
W związku z zakończeniem w dniu 1 lipca 2011r. Narodowego Spisu Po−
wszechnego, Gminne Biuro Spisowe pragnie serdecznie podziękować wszyst−
kim rachmistrzom pracującym w mieście Ząbki.
Trwające ponad pół roku prace nad przygotowaniem i realizacją spisu, dzięki
Państwa zaangażowaniu i wyrozumiałości pozwoliło, by spis przebiegł bez
większych trudności oraz napięć. Były sytuacje miłe, ale i mniej przyjemne,
praca nie była łatwa, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy także Naszym Mieszkańcom, przyjmującym rachmistrzów za
serdeczność i pomoc w wykonywaniu obowiązków, za okazane zaufanie i ciepłą
atmosferę.
Pozostałych Państwa, którzy niestety nie uczestniczyli w spisie już dzisiaj
zachęcamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach GUS na rzecz statystyki.
Warto spełnić swój obowiązek dla miasta, w którym mieszkamy.
Lider Gminnego Biura Spisowego
Lucyna Grochowska
Sprzedam działkę przemysłową 3000 m2
w Leśniakowiźnie k/Wołomina
tel.: 603 – 379 − 330

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00

tel. 22 762 56 − 34
AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOŚCI
Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami
——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem
—––––———————————

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22

781 44 56

tel. 601 898 715, 605 059 106
www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

Podziêkowanie
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach ser−
decznie dziękuje Panu Wojciechowi Polkowskiemu za zaangażowanie i pomoc
w pozyskaniu atrakcyjnych fantów i nagród na loterię zorganizowaną podczas
festynu miejskiego w Ząbkach.
W imieniu wszystkich podopiecznych Koła oraz ich rodziców serdecznie dzię−
kujemy wszystkim sponsorom za otwarte serce i zrozumienie potrzeb osób nie−
pełnosprawnych:
Szczególni sponsorzy loterii: Top Market, Dorota i Marek Pietrzak, Agnieszka
Gmitrzuk, Szkoła Tańca i Fitnesu ,,Milabai”, Restauracja 77, Restauracja ,,Na
Skrajnej”, Firma Api, Pizzeria Biesiadowo, Pizzeria Milano, Pizzeria Dagrasso,
Caffe Szarlotta, Pierogarnia w Ząbkach,Firma ,,Italian Fashion”
Dzięki Państwa pomocy udało się nam pozyskać kwotę 4052 zł, którą prze−
znaczymy na rehabilitację i zakup materiałów do zajęć prowadzonych w Świetli−
cy Koła.
W imieniu podopiecznych i rodziców
Przewodnicząca Elżbieta Kołodziejek

SERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN
SPRZEDAŻ NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna
BEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414
22/423 30 32
e−mail mirek_57 interia.pl

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

KOLEKTORY
SŁONECZNE
Sprzedaż i montaż
Dotacje do 45%
wartości
Załatwiamy wszelkie
formalności za Ciebie.
tel: 889−639−432
508−803−139
Osoby zainteresowane
prosimy
o kontakt telefoniczny.
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BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
profesjonalny dobór
aparatów słuchowych
REFUNDACJA NFZ
I i III piątek miesiąca
w godz. 09.00−11.00
Ząbki Narutowicza 4
tel: 602−171−462

CO SŁYCHAĆ

FINANSE MIEJSKIE

Realizacja planu dochodów w 2010 r.
Plan dochodów w wysokości 87.022.095,85 zł zrealizowano w 102,59%
na kwotę 89.278.724,92 zł.
W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wpływy większe o 41,56%,
tj. więcej o 26.212.399,92 zł. W okresie 8 lat dochody wzrosły o 234,84%,
tj. o 62.615.686,92 zł. Średnioroczny wzrost wyniósł 7 826 960,87zł.
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-udzia³y gminy w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa
Największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych stanowi udział Gminy
w podatkach będących dochodami budżetu państwa. Planowaną kwotę zreali−
zowano w wysokości 28.077.485,64 zł, tj. w 103,85%. W stosunku do roku
poprzedniego stanowi to kwotę większą o 2.301.415,63 zł. W podatku docho−
dowym od osób fizycznych widoczny jest wzrost w stosunku do roku poprzed−
niego o 7,73%, a w podatku dochodowym od osób prawnych o 32,68%.

Dochody Miasta Z¹bki w 2010 r.
G³ówne Ÿród³a dochodów: - podatek od nieruchomoœci
Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 29 listopada 2007r.
podjęła Uchwałę Nr XVII/118/2007 zmieniającą Uchwałę Nr XV/108/2007 z dnia
12 października 2007r. ws. określenia wysokości podatku od nieruchomości.
Dochody od osób prawnych i fizycznych i od jednostek nieposiadających oso−
bowości prawnej w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w
wysokości 42 194 043,73 zł, co stanowi 104,71% realizacji planu.
Z tego źródła w roku 2010 na rachunek bankowy wpłynęła kwota 7.852.797,48
zł z tytułu podatku od nieruchomości. W porównaniu do roku poprzedniego, do−
chody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 0,67%, tj. o 52.291,54 zł.

Struktura dochodów bud¿etowych Miasta Z¹bki w 2010 r.
31,45% dochodów budżetowych stanowią wpływy z udziałów Gminy w
dochodach budżetu państwa w kwocie 28 077 485,64 zł, które w okresie
od 2006 r. wzrosły o 66,62%, tj. o 11 225 891,86 zł;
Udział dotacji i subwencji w budżecie 2010 r. pozostaje na poziomie
31,51% , tj. 28 127 917,51 zł, z czego dla dotacji przypada 16,46%, a dla
subwencji 15,05%. W okresie od 2006 r. subwencja wzrosła o 80,30% tj.
o 5 982 055,00 zł.
37,05% dochodów budżetowych stanowią dochody własne, tj. 33 073
321,77 zł.

- podatek od czynnoœci cywilnoprawnych oraz opata skarbowa
W 2010 r. wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 81 242,50 zł. Plan został
zrealizowany w 97,88%. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił
wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorzą−
du terytorialnego o kwotę 2 765 496,50 zł. Dochody z w/w tytułów, w porów−
naniu do roku poprzedniego, zwiększyły się o 45%, tj. o 883.486,25 zł.
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Wydatki Miasta Z¹bki w 2010 r.
do wydatków inwestycyjnych
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Wydatki na inwestycje drogowe

Relacja wydatków bie¿¹cych i wydatków
inwestycyjnych
Potencjał inwestycyjny Gminy utrzymuje się na poziomie 32% wydat−
ków ogółem.

Wydatki Miasta Z¹bki w 2010 r.

W 2010 r. Miasto Ząbki spłaciło kredyty i pożyczki w kwocie
1.457.914,46zł. Ogółem zadłużenie Miasta Ząbki na 31.12.2010 r.
Wynosi 28.984.335,94 zł (w tym: obligacje 23.600.000,00 zł,
4.886.588,94 zł z tytułu kredytów i 497.747,00 zł z tytułu pożyczek).
Poziom zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów
budżetowych w roku sprawozdawczym osiągnął poziom 32,46%.
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W koñcu ruszy³y prace na ul. 11 –go Listopada Batorego – akt III i ostatni
To bodaj najbardziej podziurawiona asfaltowa droga w Ząbkach. Prze−
jazd tym
jednym z
ważniej−
szych cią−
gów komu−
nikacyjnych
nie tylko nie
należał do
przyjemno−
ści, ale było
to prawdzi−
ul. 11-go Listopada we wyzwa−
nie dla na−
szych samochodów. Droga ta była prawdziwą gratką dla nielicznych miło−
śników slalomu. Większość jednak wolałaby nie mieć takich „atrakcji”.
I tu mamy dobrą informację. Droga, podziurawiona niczym szwajcarski ser
przechodzi już do historii. Z początkiem lipca rozpoczęły się na niej prace
budowlane. Droga zostanie kompleksowo przebudowana wraz z odwodnie−
niem, chodnikami i ścieżką rowerową, tak jak to miało miejsce z sąsiadujący−
mi nieopodal ul. Skargi czy Wolności. Droga jest stosunkowo długa, toteż i
prace potrwają niemal do końca roku. Budowa jednak będzie następowała w
etapach, tak aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić lokalny ruch.
red.

Informacja dot. podtopieñ w ul. Wolnoœci
W związku ze zdarzającymi się uwagami mieszkańców, dotyczącymi za−
lewania ulicy Wolności, Miasto Ząbki uprzejme informuje, iż jest to stan
przejściowy, spowodowany obecnie trwającymi pracami budowlanymi.
Budowa ulicy 11−go Listopada powoduje konieczność odpompowywania
dużej ilości wód gruntowych z głębokich wykopów właśnie do ulicy Wol−
ności. Zrzut wód gruntowych do tej ulicy powoduje czasowe przeciążenie
systemu i wypływ wody. Wszystkie uciążliwości ustąpią po nieco większym
zaawansowaniu prac budowlanych w ul. 11−go Listopada. Za wszelkie utrud−
nienia przepraszamy.
Urząd Miasta Ząbki

1000 zł za wandala
Widać nie wszystkim podoba się fakt, że w Ząbkach powstają nowe drogi
z elegancką, nową infrastrukturą. Na oddanej niedawno do użytku ul. Ry−
chlińskiego
nieznany
wandal po−
łamał kilka
znaków dro−
gowych, na−
rażając Mia−
sto na do−
datkowe
koszty, a
uczestników
ruchu dro−
ul. Rychliñskiego
gowego
skazał na niebezpieczeństwo. Do podobnych aktów wandalizmu doszło też
na ul. Wolności i Maczka, gdzie chuligani zniszczyli zieleń miejską. Do
tego dochodzą szaleństwa na motorach i samochodach na nowych ulicach
w godzinach 23−2 w nocy i w weekendy nad ranem. (szczególnie chodzi o
rejon Sosnowa, Gajowa, Sikorskiego).
Aby ukrócić proceder łamania znaków drogowych, Burmistrz Mia−
sta Ząbki po raz kolejny zdecydował się wyznaczyć nagrodę w wyso−
kości 1000 zł (brutto) za wskazanie sprawców tych wybryków.
Wszystkich świadków zdarzenia prosimy o kontakt ze Strażą Miejską: tel.
(22) 5109 824 lub (22) 5109 825.

Pod koniec czerwca rozpoczęto przebudowę ostatniego etapu ul. Batore−
go (na odc. Jana Pawła II i Bema). Prace rozpoczęto w tym czasie z uwagi
na niższy poziom ruchu, jak i wakacje (na wysokości tego odcinka znajduje
się SP nr 2).
Obecnie
odcinek ten
w niczym
nie przypo−
mina drogi
miejskiej.
Zdemonto−
wany został
stary asfalt,
ul. Batorego
a droga
mimo że w
centrum miasta przypomina polną dróżkę. Droga będzie wybudowana w
identycznym standardzie jak poprzednie dwa odcinki. W realizowanym frag−
mencie planuje wykonać się 2 sygnalizacje świetlne (na wysokości szkoły i
ul. Bema). Ul. Batorego ma dla powiatu (jest to droga powiatowa) bardzo
ważne znaczenie, ale jeszcze ważniejsza jest dla samych Ząbek, wyprowa−
dza ona bowiem ruch z centrum miasta w kierunku Warszawy. Od samego
początku władze miasta wspierają to przedsięwzięcie. Do dwóch pierwszych
etapów Ząbki dołożyły w sumie ponad 1,7 mln zł, a do trzeciego etapu jest
zaplanowana dotacja dla starostwa w wysokości 500 tys. zł.
red.

Z³a pogoda, problemy na budowie
Mogli się o tym przekonać mieszkańcy, którzy codziennie muszą pokony−
wać ulice, które są w chwili obecnej przebudowywane. Ostatnie intensywne
opady spowodowały, że warunki na tych drogach były tragiczne. Szczegól−
nych utrudnień doświadczyli mieszkańcy ul. Jana Pawła II, gdzie deszczowe
dni zbiegły się z prowadzonymi uciążliwymi pracami ziemnymi. Wystarczy
dodać, że nawet w upalne dni, budując kanalizację deszczową trzeba było
wypompowywać wodę, a cóż dopiero podczas intensywnych opadów.
− Przy tej okazji chciałbym przeprosić wszystkich mieszkańców za te
utrudnienia i jednocześnie podziękować za wytrwałość mieszkańcom ulic,
które w chwili obecnej są realizowane. Niesprzyjająca aura spowodowała

ul. Jana Paw³a II

wręcz tragiczne warunki do życia i mieszkania przy tych ulicach, co niestety
możemy jedynie przeczekać, uzbrajając się w cierpliwość. Mam nadzieję,
że nowa droga wynagrodzi dotychczasowe niedogodności – powiedział
burmistrz Robert Perkowski.
Przypomnijmy, w chwili obecnej prowadzone są prace drogowe w uli−
cach: Jana Pawła II, Powstańców (odc. Reymonta – Dzika) oraz 11−go Li−
stopada. Prowadzone są także prace przy budowie ostatniego odcinka po−
red.
wiatowej drogi (ul. Batorego).
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Otwarcie kolejnej unijnej ulicy w Ząbkach
W dniu 28 czerwca br. mia³o miejsce oficjalne otwarcie ul. Wolnoœci w Z¹bkach kolejnej drogi powsta³ej w ramach realizowanego projektu unijnego.
Prace nad tą inwestycją trwały od jesieni zeszłego roku do
czerwca tego roku. Na ulicy Wolności odbywały się kom−
pleksowe prace budowlane, mające na celu stworzenie po−
rządnego ciągu komunikacyjnego łączącego powiatową dro−
gę (ul. Batorego) z drogą wojewódzką (ul. Radzymińską).
Za całość prac budowlanych odpowiedzialna była, wyłonio−
na w drodze przetargu, firma SKANSKA z Warszawy. W ra−
mach projektu kompleksowo wykonała ona nową drogę o
długości prawie 900 m i szerokości 7 m. Solidna, gruba pod−
budowa wykonana z kruszywa oraz kilka warstw asfaltu za−
pewnią, że droga ta będzie mogła służyć przez długie lata
bez konieczności przeprowadzania jej remontów. Główny
ciąg jezdny uzupełniają wykonane z kostki brukowej zjazdy,
chodniki i ścieżka rowerowa oraz betonowe zatoki autobu−
sowe w rejonie skrzyżowań z ulicami Piotra Skargi i Stefana
Batorego. Cały pas drogowy został odwodniony poprzez
budowę kanalizacji deszczowej. Na uwagę zasługuje także
nowoczesny system oświetlenia ulicy (oświetlenie typu LED).
Koszt przebudowy to około 5,6 mln zł.
Oficjalne otwarcie ul. Wolności zorganizowało Miasto

Ząbki we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ząbek,
które było pomysłodawcą wyścigu na rolkach, oraz firmą
„Skanska”, która sponsorowała grilla dla mieszkańców.
Dzięki pięknej aurze pogodowej przybyło ponad stu oko−
licznych mieszkańców. Wśród nich uczestnicy biegu na rol−
kach, których było ponad dwudziestu.
Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Miasta Ząbki Robert
Perkowski, dziękując wykonawcy projektu, mieszkańcom i
wielu innym osobom oraz instytucjom, które wspomagały
inwestycję. Burmistrz wręczył specjalnie przygotowane dy−
plomy z podziękowaniami przedstawicielom firmy „Skanska”:
Markowi Milke − menadżerowi projektu i Rafałowi Śledziń−
skiemu − kierownikowi budowy a także Zbigniewowi Święto−
chowskiemu − mieszkańcowi ulicy Wolności, który przyczy−
nił się do jej powstania, dzięki szczególnie aktywnemu za−
angażowaniu społecznemu.
Głos zabrał również wicestarosta wołomiński Konrad Ry−
tel, który pogratulował władzom miasta takiego rozmachu w
budowie dróg i powiedział, że inni mogą się uczyć od władz
Ząbek. Po podziękowaniach nastąpiło oficjalne przecięcie
wstęgi, do którego burmistrz Ząbek zaprosił m.in.: wicesta−

rostę Konrada Rytla, przedstawicieli firmy „Skanska” − Mar−
ka Milke i Rafała Śledzińskiego a także aktywnego miesz−
kańca ulicy Wolności, – Zbigniewa Świętochowskiego. Uro−
czystego poświecenia ulicy dokonał ks. Andrzej Kopczyński
− proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Po czę−
ści oficjalnej nastąpił poczęstunek oraz wyścig na rolkach.
Tak jak każdemu otwarciu zrealizowanych dróg unijnych
tak i tym razem towarzyszyło zwyczajowe spotkanie z
mieszkańcami na „wspólnym grillu”. Poczęstunek zapew−
nił wykonawca inwestycji niejako w podzięce za cierpliwość
i znoszenie wszelkich niedogodności związanych z budową
tej drogi. Swego rodzaju nowością była przeprowadzona
na nowej drodze konkurencja sportowa − bieg na rolkach,
w którym wzięli udział najmłodsi ząbkowianie. W krótkim
wyścigu na dystansie od ulicy Piotra Skargi do ulicy11−go
Listopada pierwsze miejsce zajęła Monika Piekarska. Dru−
gie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio Ewelina Czesuła
oraz Laura Dawidowska. Wszyscy uczestnicy biegu otrzy−
mali na mecie opaski odblaskowe a za trzy pierwsze miej−
sca nagrody − gadżety firmy „Skanska”. Dodatkowo nagro−
dy otrzymały najstarsza i najmłodsza uczestniczki biegu –
p. Barbara Żelazowska i jej 4,5 –letnia córka Julia.
Ulica Wolności jest użytkowana już od kilku tygodni.
Mieszkańcy spacerują po wygodnych chodnikach oddzie−
lonych szerokim pasem zieleni od ulicy, rolkarze i rowerzy−
ści korzystają ze ścieżek rowerowych a zmotoryzowani
mieszkańcy przemieszczają się po wygodnej nawierzchni.
To już kolejna ulica wykonana w Ząbkach w ramach re−
alizowanego projektu unijnego pn. „Kompleksowy remont i
budowa głównych dróg w Ząbkach”, na który miasto pozy−
skało jeszcze w poprzedniej kadencji ok. 26 mln zł. Do tej
pory oddano do użytku większość z budowanych ulic: Zy−
cha, Maczka, Kosynierów, Rychlińskiego, Sobieskiego,
Skargi, Langiewicza, Sosnową oraz Gajową. Do wykona−
nia pozostały jeszcze ulice: Jana Pawła II (w trakcie reali−
zacji) i 11−go Listopada ( rozpoczęta budowa) oraz ul. 3 –
go Maja ( jej budowa będzie skoordynowana z realizacją
tunelu pod torami kolejowymi).
IP/MO
Fotorelacja z wyścigu na str 8.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007−2013
INFORMACJA
związana z realizacją zadania inwestycyjnego
pn. budowa Centrum Turystyczno−Rekreacyjno−Sportowego
– budowa krytej pływalni przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.
Informujemy, że Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przed−
miotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową krytej pływal−
ni przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach zostanie opublikowane do dnia 15−
07−2011 roku w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL−Ząbki: Roboty bu−
dowlane w zakresie basenów pływackich.
Urząd Miasta Ząbki
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Dokończenie ze str 7.

Podziêkowanie
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek dziękuje za pomoc w zorgani−
zowaniu wyścigu na rolkach z okazji otwarcia ul. Wolności i
rozpoczęcia wakacji:
− Staroście Powiatu Wołomińskiego Piotrowi Uścińskiemu
− Burmistrzowi Miasta Ząbki Robertowi Perkowskiemu oraz
Pracownikom Urzędu
− Dyrektorowi MOSiR Jackowi Romańczukowi wraz ze Współ−
pracownikami
− Straży Miejskiej w Ząbkach z Komendantem Zbigniewem
Forysiakiem na czele
− Dyrektorowi Przychodni Zdrowia Przemysławowi Budnemu
Grzegorz Siwek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak
lodówki, pralki,
zmywarki,
kuchnie gazowe
i elektryczne,
płyty grzewcze, okapy
504 070 258
www.agd−naprawy.pl

www.zabki.pl
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Miêdzynarodowe spotkanie skautów
W weekend, 18-19 czerwca 2011 r., w Z¹bkach, odby³o siê miêdzynarodowe skautowe spotkanie pod tytu³em Synergia Wschodnia (FSE Eastern Synergy Meeting).
Jest to coroczne spotkanie w³adz krajowych Skautów Europy z jej œrodkowo-wschodniej czêœci. Tym razem wziê³o w nim udzia³ ponad 30 osób z dziesiêciu krajów:
Rosji, £otwy, Litwy, Bia³orusi, Ukrainy, S³owacji, Czech, Niemiec, Francji i Polski.
Miasta ufundował kiełbaski i poczęstunek podczas tego ogniska. Część
uczestników Synergii przyjechała przed weekendem i była goszczona przez
rodziny wilczków i harcerzy z ząbkowskich jednostek (11. Warszawska, 1.
Ząbkowska, 2. Ząbkowska).
Szczególnie chcielibyśmy podziękować za pomoc w organizacji spotka−
nia następującym osobom: wiceburmistrzowi Arturowi Murawskiemu, dy−
rektor Małgorzacie Zyśk, dyrektor Grażynie Sobierajskiej, nadleśniczemu
Waldemarowi Walczakowi, a najbardziej rodzicom Skautów Europy, którzy
wykazali wielką hojność i zaangażowanie w organizację tego spotkania.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania: www.11warszaw−
ska.skauci−europy.pl
Błażej Marzoch
drużynowy Skautów Europy w Ząbkach
Spotkanie zostało zorganizowane przez Skautów Europy działających w
Ząbkach i okolicach, przy współpracy komisarza federalnego FSE Zbignie−
wa Mindy. Wykłady i warsztaty miały na celu pogłębienie znajomości me−
tody skautowej, wymianę doświadczeń krajowych w kwestiach rozwoju oraz
nawiązanie kontaktów ku dalszej pogłębionej współpracy międzynarodo−
wej (międzynarodowe wyjazdy i obozy, kursy szkoleniowe).
Goście przybyli z całej Europy byli zachwyceni ząbkowską gościnnością,
zauważalną na każdym kroku. Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Popiełuszki
udzieliło swoich pomieszczeń na całe weekendowe spotkanie – już po raz
kolejny, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni! Prywatna Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Popiełuszki udostępniła sali na nocleg dla przybyłych w ciągu
tygodnia Białorusinów. Nadleśnictwo Drewnica udostępniło scenę ogni−
skową na wieczorne ognisko z przedstawieniami, w którym wzięło udział
ponad 100 osób: uczestnicy Synergii, wilczki, harcerki, harcerze, przewod−
niczki i wędrownicy z Ząbek i okolic, ich rodzice oraz liczni goście. Urząd
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Z Z¹bek do Rzymu...na rowerach Konkurs Piosenki Niemieckiej w SP 2
7 lipca nasi mieszkańcy – Mirosław Janicki i Krzysztof Ruszkowski, pro−
sto spod budynku Urzędu Miasta wyruszyli na rowerach do Rzymu. Tuż
przed samym wyjazdem spotkali się na krótko z burmistrzem Robertem
Perkowskim. Można powiedzieć, że w pewnym sensie dwaj rowerzyści będą
reprezentować nasze Miasto podczas tej długiej wyprawy. Na ich kolar−
skich strojach widnieje bowiem wyrazisty herb Ząbek z napisem: „Nasze
Miasto Ząbki”.

10 czerwca, z okazji zakończenia roku szkolnego w oddziałach zerowych
odbył się konkurs piosenki niemieckiej. Wszystkie chętne osoby z klas Oa,
Ob., Oc i Od przystąpiły do rywalizacji.

Weronika S³abik, 0a

Nasi kolarze najpierw wyruszyli w kierunku Rzeszowa, skąd 9 lipca udali
się z ogólnopolską
pielgrzymką rowe−
rową do Wieczne−
go Miasta.
Nie jest to ich
pierwszy tego typu
wyjazd. Wcześniej
brali udział w piel−
grzymce rowerowej
do: Fatimy, Lour−
des, jak również do
Rzymu. Trzymamy
kciuki za naszych
mieszkańców.
W najbliższych numerach opublikujemy relację z tego fantastycznego
przedsięwzięcia.
red.

Przedstawienie o Janie Pawle II
Beatyfikacja Jana Pawła II była długo oczekiwanym wydarzeniem dla
wszystkich Polaków, dla wszystkich chrześcijan. Młode pokolenie nie pa−
mięta Papieża, ale ro−
dzice i nauczyciele sta−
rają się, by ten nowy
błogosławiony był w
sercach młodych ludzi.
Uczniowie ząbkowskiej
„Dwójki” wraz z na−
uczycielami: p. O. Ra−
doniem i p. K. Wę−
grzynek przygotowali
program o tym niezwy−
kłym Polaku. Przed−
stawienie zostało za−
prezentowane w czasie
rekolekcji uczniom SP 2 i wiernym w dolnym kościele Miłosierdzia Boże−
go. Wzruszeni widzowie dziękowali za program, a my dziękujemy za ofiary
złożone na misje.
K. Węgrzynek

Oliwia Rogal, 0c

£ukasz Filipiuk, 0a

Jury, w skład którego wchodzili wszyscy pozostali uczniowie z oddziałów
zerowych, miało niełatwe zadanie. Trzeba było spośród pięknie śpiewających
uczestników wyłonić tylko 3 zwycięskie miejsca. Wykonywane piosenki były
znane wszystkim dzieciom, gdyż uczyły się ich przez cały rok szkolny. Była to
nie tylko świetna zabawa, ale i powtórzenie tego, co między innymi, ucznio−
wie poznali podczas rocznej nauki, w myśl zasady „Niemiecki na wesoło”
Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Weronika Słabik, 0a
II miejsce – Oliwia Rogal, 0c
III miejsce – Łukasz Filipiuk, 0a
Laureaci dostali nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy nagrody po−
cieszenia, w postaci słodkiego symbolu Niemiec, jakim jest żelek – miś
Haribo. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom.
Monika Wrzaszcz

Festiwal Piosenki Religijnej
Na początku czerwca w SP 2 odbył się II Festiwal Piosenki Religij−
nej. W I etapie nauczyciele religii przesłuchali wszystkich chętnych w
poszczególnych klasach. Do finału i części konkursowej zakwalifiko−
wano 22 piosenki w wykonaniu 1,2 lub 3 osób w kategorii klas IV – VI
oraz 19 piosenek w kategorii klas I – III.
Jury zdecydowało o nagrodzeniu następujących osób:
Klasy IV – VI:
1. K. Szerszeń (kl. IV a)
2. K. Rutkowska (kl. IV e)
3. G. Dmitruczyk (kl. IV a)
Klasy I – III:
1. Z. Jaźwińska (kl. II d)
2. M. Popławska (kl. II a)
3. Z. Ciesiołkiewicz (kl. III c)
Wyróżniono także następujące osoby: A. Lizuraj (kl. III c), J. Kosierkie−
wicza (kl. II a), D. Węgrzynek (kl. I c), J. Krawczyk (kl. II d), A. Uszyńska (kl.
IV b), A Waszczuk i L.
Niemira (kl. V c),
J.Skowrońska i M.
Skwierczyński (kl. IV
b).
Śpiewanie piosenek
religijnych cieszy się w
naszej szkole dużym
powodzeniem.
Uczniowie angażują
się, zachęcani przez
organizatorów festiwa−
lu: S.I. Tomczyk, K.
Węgrzynek i O. Rado−
nia. Może za rok zorganizujemy Międzyszkolny Festiwal Piosenki Religij−
nej. Póki co życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.
K. Węgrzynek

SAMORZĄD
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Odpowiedzialne korzystanie z: drogi, chodnika, œcie¿ki rowerowej
Dzięki odważnej polityce inwestycyjnej władz miasta przez ostatnie lata przybywa nam wiele obiektów drogowych. Pojawiają się elementy
dróg, które do tej pory nie istniały w Ząbkach np. ścieżki rowerowe. Ponieważ wiele z tych inwestycji to projekty unijne, więc muszą być
dostosowane do standardów nowoczesnej Europy. Niestety nie wszyscy uczestnicy ruchu nadążają za tymi zmianami. Zwłaszcza ludzie starsi
mają z tym problemy. Dlatego chcę przedstawić kilka zagadnień dotyczących ścieżek rowerowych i przemieszczania się rowerami.
Niewiele osób zadałoby sobie trud przestudiowania Kodeksu Drogowego. Jednak
każdy uczestnik ruchu, a więc i rowerzysta ma obowiązek znać przepisy i ich przestrze−
gać. Postanowiłem więc w miarę przystępnie opisać kilka z tych, które nie do końca są
właściwie interpretowane przez uczestników ruchu.
PORUSZANIE SIĘ ROWEREM PO DROGACH I CHODNIKACH:
„Rozdz. 3. Art. 16. ust. 5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem
rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napę−
dzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się
ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.”
Ten zapis jest dość jasny i oznacza, że rowerzysta powinien zawsze korzystać z
pobocza drogi. Nie jest więc „pełnoprawnym” uczestnikiem ruchu na równi z sa−
mochodami i motocyklami i nie może korzystać z całej jezdni. Niemniej od tego
zapisu dozwolone są wyjątki związane z np. jakością pobocza. Inny wyjątek dotyczy
dojazdu przed skrzyżowaniem. Rowerzysta może jechać środkiem pasa przed skrzy−
żowaniem. Tam gdzie jest dość duże natężenie ruchu samochodowego poruszanie
się po drodze rowerem nie należy do przyjemności. Wtedy często decydujemy się
na jazdę chodnikiem. Ale jazda po chodniku też jest opisana w Kodeksie:
„Rozdz. 3. Art. 33. ust. 5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez
kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z pręd−
kością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.;”
W punkcie drugim Kodeks pozwala korzystać rowerzyście z chodnika ale tylko
przy tych drogach, po których samochody mogą jeździć szybciej niż 50 km/h i
chodnik jest szerszy niż 2m. Jeśli przy takiej drodze jest ścieżka rowerowa, poru−
szanie się rowerem po chodniku jest zabronione. Wskazany limit prędkości ozna−
cza, że na terenie zabudowanym, czyli właściwie na terenie całych Ząbek, jeśli chodnik
jest węższy niż 2m i nie ma ścieżki rowerowej, to trzeba jeździć rowerem po pobo−
czu ulicy. Ponadto:
„Rozdz. 3. Art. 33. ust. 6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi
dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i
ustępować miejsca pieszym.”

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Ścieżka rowerowa to nic innego jak dodatkowy „chodnik” lub wydzielona jego
część, po której muszą poruszać się rowerzyści. Ścieżkę rowerową oznacza znak
C13. Oprócz oznaczenia początku ścieżki rowerowej (znak C13) i jej końca (znak

C13a) można spotkać znaki C13/16 i C16/13. Znak C13/
16 oznacza drogę dla pieszych i rowerów ze wskaza−
niem, po której stronie tej drogi mają się przemieszczać.
Na pokazanym przykładzie rowerzyści po lewej stronie,
a piesi po prawej. Znak C16/13 nakazuje ruch pieszych i rowerzystów na tej samej
drodze bez wskazywania strony ruchu. Znaki typu „C” to znaki nakazu. Nie ozna−
czają one dowolności czy też alternatywy ale wręcz nakazują uczestnikowi ruchu
odpowiednie zachowanie. Na ścieżce rowerowej mogą poruszać się również piesi,
jednak pod warunkiem zapisanym poniżej:
„Rozdz. 2. Art. 11. Ust. 4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest
dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania
z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest
obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.”
Bez przytaczania zapisów z Kodeksu wspomnę jeszcze, że kategorycznie zabro−
nione jest parkowanie pojazdów na ścieżkach rowerowych. Szczególny nacisk na to
wykroczenie kładzie policja i straż miejska.
Jeśli wzdłuż drogi znajduje się ścieżka rowerowa, to poruszanie się po jezdni jest
zabronione.
Spotkałem się również z opinią, że po ostatnich zmianach w Kodeksie rowerzyści
będą mogli jeździć obok siebie zajmując cały pas ruchu. Jest to jednak nieprawdą
gdyż reguluje to poniższy zapis:
„ust. 3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
2. azdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
lub podnóżkach;
3. czepiania się pojazdów.
ust. 3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok
innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczest−
nikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.”
Wprowadzono go ze względu na treningi kolarskie i dla zorganizowanych grup rowe−
rowych. Dopuszcza się jazdę rowerzystów obok siebie ale tylko w określonych warun−
kach. Jeżeli rowerzysta widzi lub słyszy zbliżający się z tyłu samochód musi zjechać na
pobocze jezdni, aby nie utrudniać ruchu. To samo dotyczy skuterów i motorowerów.
Marcin Kubicki
Radny Miasta Ząbki
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Turniej Badmintona − GRAND PRIX ZĄBEK
11 czerwca, w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach rozegrany zosta³ ostatni
dziewi¹ty turniej z cyklu GRAND PRIX Z¥BEK o Puchar Burmistrza.
Upał i atmosfera pikniku przyciągnęła tym razem mniejszą liczbę uczest−
ników niż zwykle. W kategorii klas 1−3 szkół podstawowych dwóch uczest−
ników rozegrało od razu mecz finałowy, w którym lepszy okazał się Albert
Lipowski, pokonując zwycięzcę cyklu Maćka Matusika. Albert zajął w sezo−
nie trzecie miejsce, a drugie, mimo nieobecności, obronił Błażej Krawczyk.
Szczęśliwa trzynastka stanęła na starcie rozgrywek w kategorii klas 4−6
szkół podstawowych. I tutaj sensacja! Dotychczasowy etatowy zwycięzca
Max Góra musiał uznać wyższość Kasi Wróblewskiej i zajął ostatecznie
piąte miejsce. Za plecami Kasi znalazł się jako drugi Tomek Mądry i jako
trzeci Paweł Kamiński. W całych rozgrywkach z ogromną przewagą zwycię−
żył Max przed Tomkiem Mądrym i Pawłem Kamińskim. Kasia jako najwy−
żej notowana z dziewcząt zajęła piąte miejsce.
W kategorii gimnazjów prawie stały skład walczył o wygraną. Prawie,
ponieważ pojawiła się Paulina Wiśniewska, a obecność dziewcząt w tej
kategorii należała do rzadkości. Obyło się bez niespodzianek, wygrał David
Maron i zwyciężył również w całym cyklu. Drugie i trzecie miejsca z tego
turnieju były również drugim i trzecim w całym cyklu. Drugi był Patryk
Roguski, a trzeci Kuba Orzęcki.
Prawdziwe trzęsienie ziemi miało miejsce w kategorii open. Do zawodów
nie przystąpili lider Tomasz Kania i wicelider Marcin Piekarniak. Ich nie−
obecność wykorzystał Jacek Sadrzak, który wygrywając ostatni turniej w
klasyfikacji generalnej skoczył z miejsca czwartego na pierwsze. Drugi w
turnieju był Łukasz Orzęcki, a ostanie miejsce na podium zajął Wiktor Kraw−
czyk. W generalce wspomniany już Jacek Sadrzak o trzy punkty wyprzedził
Tomka Kanię i o pięć Krzysztofa Jakubowskiego.
Turniej został rozegrany lotkami Airforze De Lux dostarczonymi przez
firmę RSL (www.rslpolska.pl)

Teraz wakacje, a po nich, mam nadzieję, wrócimy w nieco zmienionej
formule. Od kategorii klas 4−6 rozdzielimy rozgrywki na kobiety i męż−
czyzn, zróżnicujemy kategorię open na amatorów prawdziwych i tych lepiej
grających. A jeżeli wystarczy czasu, rozpoczniemy rozgrywki w grze po−
dwójnej.

Podziêkowania
Dziękuję dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 p. Karolowi Małolepszemu za
udostępnienie sali gimnastycznej.
Dziękuję dyrektorowi MOSiR −u p. Jackowi Romańczukowi za puchary i
nagrody dla zawodników oraz za publikowanie wszystkich informacji na
stronach internetowych.
Dziękuję p. Józefowi Doli za pomoc w organizacji turniejów.
Za ogromną pomoc w prowadzeniu rozgrywek bardzo dziękuję p. Małgo−
rzacie Piątkowskiej i p. Wojciechowi Nikielowi.
Dziękuję mojemu koledze Łukaszowi Rygało za przygotowywanie plaka−
tów zapraszających na turnieje, które stały się jego wizytówką.
Dziękuję firmom: RSL, PKP CARGO S.A, Pramerica i innym, którzy chcieli
pozostać anonimowi − za prezenty, którymi mogliśmy obdarować uczestni−
ków. Wszystkich, którzy mogliby nam wspomóc gadżetami zapraszam do
współpracy i z góry dziękuję.
I na koniec jedna liczba: 155. Tyle osób wzięło udział w pierwszym,
ząbkowskim GRAND PRIX w badmintonie. Mam nadzieję, że w przyszłym
sezonie będzie ich jeszcze więcej. Zapraszam wszystkich chętnych, a zwłasz−
cza najmłodszych. Przyjdźcie, spróbujcie, może to sport dla Was?
Jeszcze raz serdecznie gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim uczestni−
kom. Do zobaczenia w przyszłym sezonie.
Marek Krawczyk

Seminarium Szkoleniowe FMA z Michaelem Kossivakisem w Z¹bkach
W dniach 18−19 czerwca, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach,
odbyło się seminarium szkoleniowe FMA − filipińskich sztuk walki,
samoobrony kobiet oraz szkolenie ząbkowskiej Straży Miejskiej pod
kątem taktyki i zachowania się podczas interwencji.
Organizatorami szkolenia byli: Miasto Ząbki i Klub Sportowy „Omega

Sports”, współorganizatorem zaś „Filipino Arnis De Mano Poland ”.
To wyjątkowe szkolenie poprowadził Michael Kossivakis – instruktor FMA
(filipińskich sztuk walki), uczestnik greckiej edycji „Mam Talent”.
Szkolenie rozpoczęło się w sobotę kursem samoobrony dla pań, a na−

stępnie odbyły się specjalne warsztaty dla ARNISADORÓW (osób ćwiczą−
cych filipińskie sztuki walki Modern Arnis & Kombatan).
Drugiego dnia rozpoczęliśmy seminarium FMA, natomiast w godz.
16:00−19:00 odbyło się zamknięte szkolenie dla Straży Miejskiej. Pod
koniec dnia miało miejsce uroczyste zakończenie kursu samoobrony dla
pań, który rozpoczął się trzy miesiące temu. Panie wykonały żywiołowy
pokaz swoich umiejętności, przed zgromadzonymi, wśród których byli
m.in.: Burmistrz Robert Perkowski, Zastępca Burmistrza Artur Murawski,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Tomasz Łukawski oraz Komendant ząb−
kowskiej Straży Miejskiej Zbigniew Forysiak. Po pokazie zostały wręczone dy−
plomy ukończenia kursu.

www.zabki.pl
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są to firmy z
branży: edukacyjnej, rekreacyjno – rozrywkowej oraz stolarskiej.. Więcej informacji na temat akcji
„Zniżka za dowód” znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl), w zakładce
poświęconej tej akcji.

MOBILE ENGLISH oferuje zajęcia z języka angielskiego w domu lub miejscu pracy klienta, 7 dni w
tygodniu w godz. 7 – 21. Lekcje indywidualne,, odpowiedni program nauczania, metoda, a także
profil zajęć pozwalają szybko osiągnąć efekty. W ofercie znajdują się kursy:
− mobile ENGLISH individual − zajęcia dla dorosłych,
dzieci i młodzieży, dostosowane do każdego celu na−
uki, jak np. egzamin maturalny, wznowienie nauki po
przerwie itp.
− mobile ENGLISH business − lekcje z języka specjali−
stycznego z dowolnej branży, technicznego lub „Business
English”. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub
w formie szkolenia dla firm i instytucji.
− mobile ENGLISH kids – nauka poprzez zabawę kiero−
wana do maluchów od 5 roku życia doskonale wpłynie na
rozwój językowy dzieci.
− mobile ENGLISH native speaker − zajęcia z wykwalifikowanymi i doświadczonymi lektorami po−
chodzącymi z krajów anglojęzycznych, głównie z Anglii i Stanów Zjednoczonych.
Zniżka na zajęcia dla zameldowanym mieszkańców Ząbek wynosi 5 %.
Kontakt: Tel. 502 – 917 – 131
Szkoła Tańca i Fitness MILABAI od września
2010 roku dba o kondycję i dobre samopoczucie swo−
ich klientów, dając możliwość aktywnego spędzania cza−
su. Niezależnie od wieku i sprawności fizycznej każdy
znajdzie w ofercie coś dla siebie. Do wyboru są zajęcia
fitness: TBC, ABT, PILATES, JOGA, Płaski brzuch oraz
taneczne: Latino Mix, Lady
Style dla kobiet chcących nauczyć się ładnego
poruszania i płynności ruchów. Dawkę energii
zapewnia ZUMBA, łącząca taniec i fitness w rytm
muzyki latynoamerykańskiej. Dla przyszłych
nowożeńców MILABAI przewiduje naukę pierw−
szego tańca Młodej Pary. Dla osób nieśmia−
łych najlepsze mogą okazać się lekcje indywi−
dualne. MILABAI współpracuje z firmami BENEFIT SYSTEMS S.A. oraz
FITPROFIT.
Istnieje możliwość wynajmu sali w celach konferencyjnych, szkolenio−
wych itd.
W ramach „Zniżki za dowód” osoby zameldowane w Ząbkach otrzymują
5% rabatu na karnety.
Szkoła Tańca i Fitness MILABAI
Tel. 022 253 28 27
ZĄBKI, ul. Sikorskiego 33D lok 59
(wejście od ul. Stefczyka)
www.milabai.co
www.milabai.com

Sala zabaw Tajemnicza Wyspa w Ząbkach od początku 2011 r.
jest największym centrum rozrywki dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Go−
ście na ponad 50. metrowej powierzchni mają
do dyspozycji basen z piłeczkami, labirynt ze
zjeżdżalnią, trampolinę itp. Dla maluchów jest
wolnostojący basenik z piłkami i mini zjeżdżal−
nią, piłki do skakania oraz samochodziki. Miej−
sce atrakcyjne
i bezpieczne,
mieszczące
jednocześnie do 40 dzieci, korzystnie
wpływa na rozwój zręczności i sprawno−
ści ruchowej maluchów. Gdy dzieci sza−
leją, rodzice mogą odpocząć w kawia−
rence.
Tajemnicza Wyspa zorganizuje także
przyjęcie urodzinowe. Oprócz odświętnie przygotowanej sali „Lodowej” lub
„Słonecznej”, firma oferuje zastawę dziecięcą, napoje i słodkie przekąski,
szampan i malowanie buziek. Rodzice dodatkowo mogą zamówić tort!
W Tajemniczej Wyspie można też organizować takie imprezy, jak bal kar−
nawałowy, halloween, czy mikołajki.
Zniżka dla zameldowanych mieszkańców Ząbek wynosi 10%.
Adres:
ul. Harcerska 2, Ząbki
Tel. 504−977−040

Studio Mebli Kuchennych „teraz kuchnia!” profesjonalnie zajmie się kompleksowym wyposażeniem kuchni, od projektu, po wykonanie mebli
wraz ze sprzedażą sprzętu AGD wiodących na rynku marek w konkurencyjnych cenach i z
montażem. Asortyment oferowany przez firmę charakteryzuje się najwyższą jakością mate−
riałów i wykończeń. Klient ma do wyboru popularne i ekonomiczne rozwiązania, jak płyty
MDF, fronty oklejane, laminowane oraz najlepszej jakości fronty drewniane i forniry, mato−
we i lakierowane na wysoki połysk. Ogromny wybór pozwala na zagospodarowanie dowol−
nego pomieszczenia i dostosowanie kosztów do zasobności portfela klienta.
W ofercie znajdują się także projektowane i wykonywane pod wymiar szafy wnękowe i
garderoby firmy INDECO, będące gwarancją indywidualności i satysfakcji z użytkowania.
W ramach akcji „Zniżka za dowód” zameldowani mieszkańcy Ząbek otrzymują 2% rabatu.
Studio czynne: poniedziałek − piątek : 11−19 , sobota : 10 − 18
05−091 Ząbki
ul. Piłsudskiego 103 lok.2
www.terazkuchnia.pl
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OGŁOSZENIA

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczo−
nego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z obrę−
bu 0053−03−29 o powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przy
ul. Skrajnej
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.
Przetarg odbędzie się dnia 06.09.2011 r. (wtorek) o godz. 1100 w sa−
li konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 420 760 zł
– zawiera podatek VAT.
Wadium: 300 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
1 września 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej. Lokaliza−
cja nieruchomości: południowo−zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunika−
cja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetar−
gu dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo
Miejscowe / Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Woj−
ska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Robert Perkowski

Gdzie oddaæ odpady wielkogabarytowe?
Informujemy, że w każdą trzecią sobotę miesiąca od
maja do października przy zlewni działa punkt odbioru
odpadów wielkogabarytowych. Punkt jest czynny w go−
dzinach 9 – 14. Obsługuje go firma Ag−Complex z War−
szawy. Opłaty za poszczególne odpady zostały podane
poniżej w tabeli.

Kolejne terminy otwarcia punktu:
–
16 lipca
–
20 sierpnia
–
17 września
–
15 października
Lista punktów działających na terenie Warszawy znaj−
duje się na stronie w zakładce ochrona środowiska.

www.zabki.pl

BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
og³asza nabór kandydatów na stanowisko
Kierownik Referatu ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej/ in−
spektor ds. inwestycji drogowych
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko
znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki – konkursy na
wolne stanowiska pracy.
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Pol−
skiego 10, 05−091 Ząbki został wywieszony wykaz nieru−
chomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczący nieru−
chomości położonej w Ząbkach przy ul. Dzikiej − Zarzą−
dzenie Nr 0050/67/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia
20 czerwca 2011 r. Zarządzenie jest również dostępne na
stronie internetowej urzędu www.zabki.pl w Biuletynie In−
formacji Publicznej w zakładce Prawo Miejscowe − Zarzą−
dzenia Burmistrza

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu−
dynków jako działka nr 3/2 z obrębu 0055−03−31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy
ul. Władysława Reymonta objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2011 r. (czwartek)
o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 181 369
zł+podatek VAT.
Wadium: 60 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa−
dium do dnia 8 sierpnia 2011 r. na konto urzędu: Bank
PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data
wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze−
strzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona
w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej
lub usługowo−produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości:
południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum War−
szawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja
autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o wa−
runkach przetargu dostępne są na stronie www.umzab−
ki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo Miejscowe / Przetar−
gi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Woj−
ska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w go−
dzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Robert Perkowski
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskie−
go 10, 05−091 Ząbki został wywieszony wykaz nieruchomo−
ści przeznaczonych do sprzedaży dotyczący nieruchomości
położonych w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja, ul, Ułań−
skiej i ul. Wolności − Zarządzenie Nr 0050.68.2011 Burmi−
strza Miasta Ząbki z dnia 20 czerwca 2011 r. Zarządzenie
jest również dostępne na stronie internetowej urzędu www.za−
bki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo
Miejscowe − Zarządzenia Burmistrza.

www.zabki.pl

OGŁOSZENIA
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REGULAMIN KONKURSU NA
NAJ£ADNIEJSZ¥ POSESJÊ W MIEŒCIE Z¥BKI

„Z¥BKI – MIASTEM OGRODÓW”
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie mieszkańców do dbałości o swoje najbliższe
otoczenie: ogrody, balkony, wspólnoty mieszkaniowe.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki
III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) najładniejszy ogród, b) najładniejszy balkon, c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszka−
niowej
IV. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Ząbki, z wyłączeniem laure−
atów poprzedniej edycji konkursu (zdobywców I, II i III miejsca).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału w nim poprzez wypeł−
nienie i złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta formularza zgłoszeniowego.
V. Termin konkursu
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 22 lipca 2011 r.
2. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską Komisję Konkursową do 5 sierpnia br.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu br.
VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.
VII. Kryteria oceny
Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1. W przypadku ogrodów:
− ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne − stan i wygląd ogrodzenia
− kompozycje kwiatowe − utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
− mała architektura ogrodowa − sposób utylizacji odpadów
2. W przypadku balkonów:
− ogólny wygląd balkonu − ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
− wypełnienie balustrady
VIII. Nagrody
1. Za wyróżnienie w konkursie będą przyznawane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wysokość nagród będzie ustalona odrębnie dla każdej kategorii konkursowej.
3. W każdej kategorii planuje się przyznać po trzy nagrody odpowiednio za I, II, III miejsce
oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników.
IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania ogrodów, balkonów i ich właści−
cieli oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

#

Z¥BKI – MIASTEM OGRODÓW
FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
do konkursu na naj³adniejsz¹ posesjê w Mieœcie Z¹bki
..........................................................................................................................
(imię i nazwisko właściciela posesji)

.....................................................................................
(data)

...................................................................................................................................................................................................
(dokładny adres)

............................................................................
(telefon kontaktowy)

Zgłaszam udział mojej posesji do konkursu
„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW” w kategorii*:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
(* proszę zakreślić odpowiednią kategorię)
................................................
(podpis właściciela posesji)

www.zabki.pl
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Walczymy o plac zabaw dla Z¹bek
W dzisiejszych czasach jest niezwykle dużo możliwości pozwalają−
cych w szybszym tempie rozwijać nasze małe ojczyzny. Do najpopu−
larniejszych źródeł zewnętrznego finansowania różnych przedsięwzięć
należą fundusze europejskie, z których nasze Miasto korzysta z ogrom−
nym sukcesem (m.in.: drogi, tunel, basen).
Obecnie pojawiła się kolejna niezwykła okazja dająca, tym razem,
możliwość bezpłatnej budowy placu zabaw dla dzieci. Jednak w tym
przypadku wszystko zależy od Mieszkańców, którzy zechcą oddać na
ząbkowską lokalizację swój głos w ogłoszonym przez firmę NIVEA
Polska konkursie, zorganizowanym z okazji 100 – lecia jej istnienia.

wygrać dla Ząbek ten plac – ocenia wiceburmistrz Artur Murawski.
W akcję zaangażowało się od samego początku Towarzystwo Przyjaciół
Ząbek, radni oraz właściciele firm, którzy umieszczają w swych obiektach
druki informujące o tej akcji (plakaty, ulotki).
Zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętny los naszego Miasta za−
równo do głosowania, jak i do rozpropagowania tego konkursu. Dla zainte−
resowanych wszelkie materiały informacyjne będą dostępne w jednostce
UM ds. promocji (pok. Nr 9) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.zabki.pl). Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie
organizatora konkursu: www.nivea.pl

Zagłosujmy za placem zabaw dla Ząbek!
Nie zmarnujmy tej szansy!

Wizualizacja placu zabaw
Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w nagrodę firma ta
postanowiła wybudować 100 placów zabaw. Dwa wzorcowe obiekty na pewno
powstaną w Gliwicach i w Poznaniu. Natomiast pozostałych 98 placów
powstanie w różnych miejscach na terenie całej Polski. Każda zaintereso−
wana gmina lub spółdzielnia mieszkaniowa miała prawo zgłosić swoją kan−
dydaturę poprzez zarejestrowanie się i wskazanie miejsca, w którym będzie
mógł być wybudowany plac zabaw. Ząbki zgłosiły swoją lokalizację w Par−
ku Miejskim im. M. Szuberta. Zasady konkursu są proste. Wygrywają te
lokalizacje, które otrzymają najwięcej głosów.

Jak głosować?
Wystarczy jedynie zarejestrować się na stronie internetowej firmy Nivea
(www.nivea.pl), podając podstawowe dane. Po zarejestrowaniu się każdy
uczestnik otrzymuje login, który będzie mu potrzebny, aby przystąpić do gło−
sowania. Każdy uczestnik otrzyma tylko jeden login. Głosować należy przez
cały okres trwania konkursu, czyli do końca października. Najważniejsze, aby
być skutecznym i zwiększyć szanse, należy oddać swój głos codziennie.
Do tej pory na naszą lokalizację oddano ponad 7 tys. głosów, co daje na
razie 136 pozycję.
Głosowanie i przyznawanie nagród odbędzie się w 4 etapach.
Pierwszy zakończy się już niebawem, bo 31 lipca. Wtedy też poznamy pierw−
szych 25 szczęśliwych lokalizacji. Kolejne identyczne transze (poza ostatnią,
w której przypadnie 23 lokalizacje) będą przydzielane po każdym kolejnym
miesiącu ( II etap – sierpień, III etap – wrzesień, IV etap – październik).

Pełna mobilizacja
− To bardzo ciekawa inicjatywa. Z chęcią zgłosiliśmy do niej swój akces.
Jednak, żeby odnieść sukces potrzebujemy ogromnego wsparcia ze strony
mieszkańców. Tu może liczyć się każdy głos. Dlatego zachęcam wszystkich
do aktywnego uczestnictwa w tym projekcie.
Jeśli każdy znalazłby choć jeszcze jedną osobę, która codziennie by gło−
sowała za naszą lokalizacją, to jesteśmy wtedy w stanie dogonić 100−tkę i

Wskazana lokalizacja

