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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Wybory parlamentarne ju¿ za nami. Wyniki wyborcze osi¹gniête w Z¹bkach w pewnym sensie od-
zwierciedlaj¹ te ogólnopolskie (jeœli chodzi o pierwsz¹ „trójkê”). Najwiêcej g³osów zdoby³y komitety:

PO, PiS oraz Ruch Palikota. Z¹bkowianie chêtnie wybierali siê do urn wy-
borczych. Frekwencja (61,76%) by³a o wiele wiêksza ni¿ œrednia ogólnokra-
jowa, œrednia w okrêgu nr 20 czy te¿ œrednia w powiecie wo³omiñskim. Ale
bezsprzecznie najlepsz¹ informacj¹ z tych wyborów dla Z¹bek jest fakt, ze
nasz mieszkaniec – Jacek Sasin zosta³ wybrany na pos³a. Ponad 20% wszyst-
kich g³osuj¹cych z¹bkowian w³aœnie na niego odda³o swój g³os.

Dokończenie na str 7.Jacek Sasin podczas uroczystoœci w SP 1

UWAGA
Karty na „Darmobus”

Kursujący od września po ząb−
kowskich drogach „Darmobus”
cieszy się dużą popularnością. Do
tej pory każdy pasażer mógł sko−
rzystać z przejazdu bezpłatnie.
Jednak niebawem, zgodnie  z za−
łożeniami, bezpłatnie z tego au−
tobusu będą mogli jeździć tylko
zameldowani mieszkańcy, za oka−
zaniem specjalnej karty, którą bę−
dzie można wyrobić sobie w Urzę−
dzie. O szczegółach poinformuje−
my w kolejnym numerze.
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Gabinet homeopatyczny
pediatra

Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a

zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl

i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

Sieæ Kwiaciarni „Magnolia”
zaprasza do swoich punktów w Ząbkach:
− ul. Wojska Polskiego 22
− ul. 11−go Listopada 15
Właścicielką jest osoba z 18−letnim stażem w branży
florystycznej
Oferujemy:
− bukiety okolicznościowe
− wiązanki ślubne
− dekorację kościołów i sal weselnych
− kompozycje z kwiatów sztucznych
− oryginalne wiązanki i wieńce
Priorytetem Kwiaciarni jest miła obsługa, świeże kwiaty
i dobre ceny
Tel. 784 – 966 − 399

Dzień Seniora
5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu5 października, z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie Klubu

Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−Relaks, a dzień później Klubu Retro. Obydwa  uroczyste spotkania po−
przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.przedziła msza św.

Członkowie Klubu Relaks tradycyjnie spotkali się w budynku parafii Św. Trój−
cy. Najważniejszym punktem spotkania było wyróżnienie jubilatów, którzy ukoń−
czyli 80 i 90 lat. Na ich cześć odbył się specjalny koncert  chóru „Złota Jesień”.
Członkowie Klubu Retro zebrali się zaś, jak zawsze, w dolnym kościele parafii
pw. Miłosierdzia Bożego. Tam również wręczono kwiaty i upominki dla dostoj−
nych jubilatów. Gościem specjalnym był zespół folklorystyczny z Myszyńca.

Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:Wśród wyróżnionych jubilatów znaleźli się:
Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:Z Klubu Relaks:

Miejski Oœrodek Kultury
zaprasza czterolatki
na przedpołudniowe zajęcia edukacji
artystycznej.
We wtorki i czwartki od godz. 11:00 do 13:30

dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, uczą
się tańców, wierszyków i piosenek.

Koszt − 100 zł miesięcznie.
Od godz. 13:30 do 14:00 mogą wziąć udział w nauce języka

angielskiego.
Koszt − 60 zł miesięcznie.

− Maria Cielesz (90 lat)
− Krystyna Grodzka
− Kazimiera Kasiak
− Eugenia Kacperska
− Czesław Myszka
− Stanisław Racław

Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:Z Klubu Retro:
− Mieczysława Budzicz (80 lat)
− Halina Lenard (90 lat)
− Leokadia Szostak (80 lat)
− Krystian Ścięgorz (80 lat)
− Antoni Sawicki (90 lat)

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobo−

wości prowadzi bezpłatną psychoterapię, pomoc
psychologiczną i konsultacje w poniedziałki w
godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”.
Pierwsze spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicz−
nego: 660 907 563.

Kupuj i pij
sok Noni

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888
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APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl
www.aptekapoludnie.pl

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.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:Oferta:Oferta:Oferta: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

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

PODZIÊKOWANIA

Wszystkim odważnym
mieszkańcom Ząbek, którzy
nie bali się zagłosować na
kandydata spoza wielkich
partii serdecznie dziękuję za
poparcie.

Jednocześnie gratuluję
Panu Posłowi Jackowi Sa−
sinowi.

Tomasz Miller
Prawica Rzeczypospolitej

Uwaga!!!
Poszukujemy Świadków wypad−

ku z dnia 21.09.2011(środa) około
godziny 12−13, przy przystanku au−
tobusowym 145 na ul. Piłsudskie−
go obok sklepu LIDL. Potrącony
starszy Pan na rowerze, przez auto−
bus 145 jadący w stronę Zacisza. W
wyniku wypadku tata zmarł w szpi−
talu.

Bardzo proszę o kontakt pod nr.
tel 501 690 286

NIE BĄDŻMY OBOJĘTNI!
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Z dniem pierwszego września bieżącego roku w
Ząbkach weszła w życie nowa taryfa na usługi zwią−
zane ze zbiorowym dostarczaniem wody i zbioro−
wym odbiorem ścieków. Jak co roku, po prezentacji
wniosku taryfowego na otwartej sesji Rady Miasta,
w sierpniu nowe stawki zostały podane do wiado−
mości publicznej w lokalnej prasie i w internecie. W
przeciwieństwie do lat ubiegłych w tym roku taryfa
weszła w życie z mocy ustawy o zbiorowym zaopa−
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście−
ków. Szczegółowe zestawienie nowych stawek do−
stępne są na stronie internetowej www.bip.pgk.za−
bki.pl.  Za wyjątkiem obniżki cen abonamentowych
za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągo−
wych, pozostałe ceny niestety wzrosły.

W październiku br. do pierwszych klientów Przed−
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp.
z o.o. trafią faktury uwzględniające w rozliczeniu
zmiany. Pozostali klienci dostaną rozliczenia po
nowych stawkach w listopadzie lub grudniu, zgod−
nie z kwartalnym systemem rozliczeń. W każdym
przypadku nowe ceny będą miały zastosowanie je−
dynie do okresu po 1 września br.

O podwyżkach, ich przyczynach i sposobach zmia−
ny tej sytuacji rozmawiamy z prezes przedsiębior−
stwa Gospodarki Komunalnej Romualdą Lizak.
Co było powodem podwyżki cen za wodę i ścieki?

Nowa taryfa jest nieuniknioną konsekwencją kilku czyn−
ników. Najważniejszy z nich, to wzrost kosztów usług
świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo−
ciągów i Kanalizacji w m.st. w Warszawie S.A. (MPWiK/
Warszawa). W czerwcu Warszawa podniosła swoje ceny
taryfowe dla warszawiaków o 30%. Politykę podwyżek
Warszawa realizuje również wobec gmin ościennych, w
których świadczy usługi. Obecnie usługi dotyczące za−
opatrzenia w wodę jak i odbiór ścieków w Ząbkach są
całkowicie oparte o infrastrukturę warszawską. Powoduje
to całkowite uzależnienie Ząbek od silnie dominującego
partnera. Od maja 2011 r. PGK w Ząbkach Sp. z o.o.
prowadzi kolejną rundę trudnych negocjacji z MPWiK.
Taryfa dla Ząbek siłą rzeczy uwzględnia ceny zakupu
wody i odprowadzania ścieków niepotwierdzone jeszcze
umowami. Chociaż obecne propozycje MPWiK przewyż−
szają założenia taryfowe, to my uważamy, że faktyczne
ceny jednostkowe powinny być niższe od przyjętych za−
łożeń. Czy uda się zawrzeć porozumienie? Jesteśmy na
to skazani. Życzyłabym sobie, żeby nastąpiło to w dro−
dze dwustronnych uzgodnień.
Od tego roku taryfowego każdy metr sześcienny
wody i każdy metr sześcienny odprowadzonych ście−
ków tworzy realny koszt jednostkowy dla każdego
mieszkańca Ząbek. Od września bowiem wszystkie

Podwy¿ka cen za wodê i œcieki – dlaczego?
ścieki odprowadzane do Warszawy, na mocy wcze−
śniej zawartych umów, zostały opomiarowane. Dla−
czego opomiarowanie wody i ścieków jest tak waż−
ne dla cen taryfowych?

Dlatego, że ilość wody kupionej nie jest równa wo−
dzie sprzedanej a ilość ścieków odprowadzonych do
oczyszczalni nie jest równa ilościom zafakturowanym.
Straty w wodzie pitnej na sieciach wodociągowych i
przenikanie wód gruntowych do sieci kanalizacyjnych
do pewnego stopnia są typowym i nieuniknionym zjawi−
skiem fizycznym. Stają się trudnym do uniesienia kosz−
tem, gdy wynikają ze złego stanu technicznego urzą−
dzeń, nielegalnych podłączeń, nieuczciwych praktyk
klientów jak np. celowe podawania fałszywych danych
do rozliczeń czy nielegalne wprowadzaniu wód desz−
czowych do sieci sanitarnej. Z tego typu zjawiskami i
podobnymi mamy do czynienia w przypadku infrastruk−
tury ząbkowskiej. Opomiarowanie przepływów wykaże
skalę tych zdarzeń. PGK w Ząbkach Sp. z o.o. rozpo−
częła działania, które będą takim  zjawiskom przeciw−
działać. Niestety jak każde działanie przedsięwzięcia
te też kosztują. Zakładam, że w długim terminie przy−
niosą jednak wymierne korzyści.
Od czego zależy cena wody? Jak to jest, że cena za
wodę i ścieki najczęściej jest inna w każdej gminie?

Zasady tworzenia taryfy określa ściśle ustawa o zbio−
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza−
niu ścieków z 2002 r. oraz dokumenty wykonawcze. Re−
gulacje określają dokładnie, jakie koszty i jakie przy−
chody można uwzględnić w kalkulacji taryfy. Koszty raz
ujęte w jednej z opłat nie mogą być alokowane w kalku−
lacji innej opłaty. Cena musi pokrywać koszty i ewentu−
alnie uzasadnioną marżę. PGK w Ząbkach Sp. z o.o. i
w obecnym roku taryfowym zrezygnowało z tej możli−
wości. Toteż ostateczna cena jest jedynie kalkulacją
kosztów rozłożonych na szacowaną ilość zafakturowa−
nych metrów sześciennych, a także liczbę zdarzeń zwią−
zanych z opłatami stałymi. Warto dodać, że kalkulacja
stawek taryfowych w PGK w Ząbkach Sp. z o.o. odby−
wa się w oparciu o profesjonalny program, wykorzysty−
wany również przez inne firmy wodociągowo−kanaliza−
cyjne w Polsce.

Co do zasady, stawka taryfowa musi być tak skonstru−
owana, by pokrywała koszty bieżące działalności wodo−
ciągowej i kanalizacyjnej w gminie, jak i zamierzenia roz−
wojowe i modernizacyjne. W czerwcu br., na wniosek
PGK w Ząbkach Sp. z o.o.,  działania inwestycyjno−mo−
dernizacyjne zostały usankcjonowana uchwałą Rady
Miasta Ząbki, przyjmującą Wieloletni Plan Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyj−
nych dla miasta Ząbki (WPI). Tempo rozwoju sieci wo−
dociągowej zostało spowolnione. Zeszłoroczny bardzo
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dynamiczny rozwój sieci wodociągowej w Ząbkach nie
przyniósł spodziewanych efektów. Liczba nowych przy−
łączeń do sieci była istotnie niższa od wstępnych dekla−
racji mieszkańców oraz założeń PGK w Ząbkach Sp. z
o.o. i to pomimo atrakcyjnych warunków, jakie były w
zeszłym roku oferowane mieszkańcom. Wielu ząbkowian
nadal preferuje własne źródła przydomowe. Zdaję sobie
sprawę, że obecnie rosnąca cena wody nie jest czynni−
kiem  motywującym. Toteż efekt spadku ceny na skutek
zwiększenia skali działania będzie trudny do osiągnięcia
w najbliższym czasie. Ponieważ rozmowy z Warszawą
nie dają wiele nadziei na uzyskanie satysfakcjonujących
cen, do WPI został wprowadzony plan budowy własnych
stacji uzdatniania wody. Jest to inwestycja kosztowna.
Uniezależniając jednak Ząbki od dostaw wody z War−
szawy, spodziewam się uzyskać w przyszłości stawki
za wodę pitną na niższym niż obecnie poziomie. Zada−
nie to zdefiniowane już parę lat temu, było blokowane
brakiem planu zagospodarowania przestrzennego. Obec−
nie ta trudność została usunięta i weszliśmy w kolejny
etap prac.
A co z kanalizacją?

Uchwalony WPI zakłada duże nakłady na sieć kanali−
zacyjną. Kluczowym zadaniem w ramach planowanych
wydatków jest remont kręgosłupa sieci kanalizacyjnej, tj.
kolektora zbiorczego, którym odprowadzane są wszyst−
kie ścieki z  systemu ząbkowskiego do warszawskiego
systemu kanalizacyjnego. Przechodzi on przez całe mia−
sto, a na wielu odcinkach jest w stanie technicznym za−
grażającym bezpieczeństwu jego działania. Polityka ni−
skich cen musi ustąpić przed bezpieczeństwem funkcjo−
nowania miasta. W tych pracach korzystamy z opraco−
wań wykonanych w latach 2009 −2010 w ramach tworze−
nia koncepcji modernizacji kolektora Z−2. Dotychczaso−
wa wieloletnia polityka oszczędnościowa spowodowała,
że sieć kanalizacyjna jest zaniedbana i wiele jej elemen−
tów wymaga natychmiastowych działań remontowych.
Proces ten jednak planujemy rozłożyć na kilka najbliż−
szych lat, właśnie dlatego, że mieszkańcy Ząbek nie
udźwignęliby wszystkich niezbędnych wydatków skumu−

lowanych w krótkim okresie.  Zły stan sieci, powodujący
nieuzasadnioną infiltrację i nielegalne odprowadzanie
ścieków do sieci kanalizacyjnej (w tym nielegalne wody
deszczowe, wody odwodnieniowe z budów), to poten−
cjalne źródło oszczędności. Każdy metr sześcienny, a
nawet każdy litr takich ścieków to koszt, który znajduje
swoje pokrycie w comiesięcznych fakturach z MPWiK.
Co Państwo planują zrobić, aby te nieprawidłowo−
ści wyeliminować? Jest to o tyle istotne, że za
wszystko i tak muszą zapłacić uczciwi odbiorcy?

Infrastruktura sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest
oddana do dyspozycji całego miasta. Bez nadmiernego
rozrostu zatrudnienia nie ma możliwości, by PGK w Ząb−
kach Sp. z o.o. monitorowało każdy metr bieżący tej in−
frastruktury. Dlatego w trosce o koszty każdego z solid−
nych użytkowników sieci proszę, by zauważone przez
Państwa nieprawidłowości były do spółki zgłaszane. Da
to wymierne korzyści każdemu klientowi, nawet temu,
którego solidnym określić się nie da. Oczywiście istnieją
sposoby na wykrywanie nieuczciwych użytkowników.
Działania te intensyfikujemy. Są one jednak czasochłon−
ne i kosztowne.  Konsekwentnie realizowane dadzą efekt
w postaci identyfikacji nieprawidłowości.  Zapewniam, że
im później zostaną one przez spółkę zidentyfikowane,
tym bardziej będą dotkliwe dla adresatów. Jeśli przez
lata uczciwie rozliczający się za usługi finansowali tych
nadużywających wspólnej infrastruktury, to czy można
znaleźć argument za obniżeniem im  zaległych należno−
ści?  Apeluję do wszystkich użytkowników stosujących
nieuczciwe praktyki, by nie czekali, aż spółka się do nich
zgłosi, lecz z własnej inicjatywy podejmowali starania o
uregulowanie korzystanie z sieci w Ząbkach. W takich
przypadkach bowiem co do zasady rezygnujemy z in−
strumentów przewidzianych w kodeksie karnym.

Pozostałe koszty bieżącej działalności wodociągowej i
kanalizacyjnej uwzględnione w kalkulacji taryfy zostały
skalkulowane w oparciu o ceny bieżące z założeniem
utrzymania ich poziomu. W świetle spodziewanych po−
trzeb i obecnych kosztów PGK w Ząbkach Sp. z o.o.
odłożyło plany budowy własnej siedziby i bazy.

Dziękuję za rozmowę.

SERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN

SPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna

BEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414        22/423 30 32
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Unijny projekt budowy głównych dróg w Ząbkach powoli zmierza kuUnijny projekt budowy głównych dróg w Ząbkach powoli zmierza kuUnijny projekt budowy głównych dróg w Ząbkach powoli zmierza kuUnijny projekt budowy głównych dróg w Ząbkach powoli zmierza kuUnijny projekt budowy głównych dróg w Ząbkach powoli zmierza ku
końcowi. Lada moment do kilkunastu już wybudowanych dołączy ko−końcowi. Lada moment do kilkunastu już wybudowanych dołączy ko−końcowi. Lada moment do kilkunastu już wybudowanych dołączy ko−końcowi. Lada moment do kilkunastu już wybudowanych dołączy ko−końcowi. Lada moment do kilkunastu już wybudowanych dołączy ko−
lejna – ul. Jana Pawła II. Ta ponad kilometrowa droga została grun−lejna – ul. Jana Pawła II. Ta ponad kilometrowa droga została grun−lejna – ul. Jana Pawła II. Ta ponad kilometrowa droga została grun−lejna – ul. Jana Pawła II. Ta ponad kilometrowa droga została grun−lejna – ul. Jana Pawła II. Ta ponad kilometrowa droga została grun−
townie przebudowana, zarówno w zakresie infrastruktury podziemnej,townie przebudowana, zarówno w zakresie infrastruktury podziemnej,townie przebudowana, zarówno w zakresie infrastruktury podziemnej,townie przebudowana, zarówno w zakresie infrastruktury podziemnej,townie przebudowana, zarówno w zakresie infrastruktury podziemnej,
jak i naziemnej. Oprócz szerokiej, gładkiej jezdni, w pasie drogi znaj−jak i naziemnej. Oprócz szerokiej, gładkiej jezdni, w pasie drogi znaj−jak i naziemnej. Oprócz szerokiej, gładkiej jezdni, w pasie drogi znaj−jak i naziemnej. Oprócz szerokiej, gładkiej jezdni, w pasie drogi znaj−jak i naziemnej. Oprócz szerokiej, gładkiej jezdni, w pasie drogi znaj−
dują się m.in. dwustronne chodniki oraz ścieżka rowerowa.dują się m.in. dwustronne chodniki oraz ścieżka rowerowa.dują się m.in. dwustronne chodniki oraz ścieżka rowerowa.dują się m.in. dwustronne chodniki oraz ścieżka rowerowa.dują się m.in. dwustronne chodniki oraz ścieżka rowerowa.

Natomiast w listopadzie zakończą się prace w ul. 11− go Listopada. Ro−
boty są dość zaawansowane. Na odc. ul. Wolności – Rychlińskiego poło−

Kolejna droga zakończona

żona już została warstwa asfaltu technicznego. Na drugim odcinku (od ul.
Wolności w kierunku ul. Batorego) jest już  wykonana kanalizacja deszczo−
wa, podbudowa drogi z grubej warstwy kruszywa oraz w znacznej części
wybudowane chodniki i ścieżka rowerowa.

W ostatnim czasie zakończono także budowę kolejnego chodnika w Par−
ku Miejskim im. M .Szuberta. Tym razem odnowiono chodniki, w kwartale
znajdującym się u zbiegu ul. Kolejowej i Batorego. W zeszłym roku zaś
powstała główna ścieżka łącząca ul. Wojska Polskiego i Batorego.

red.red.red.red.red.

Z¹bki wygra³y plac zabaw!
W Ząbkach nie tylko władze miasta zdobywają środki zewnętrzne naW Ząbkach nie tylko władze miasta zdobywają środki zewnętrzne naW Ząbkach nie tylko władze miasta zdobywają środki zewnętrzne naW Ząbkach nie tylko władze miasta zdobywają środki zewnętrzne naW Ząbkach nie tylko władze miasta zdobywają środki zewnętrzne na

rozwój miasta. Tym razem w konkursie „100 placów zabaw na 100 latrozwój miasta. Tym razem w konkursie „100 placów zabaw na 100 latrozwój miasta. Tym razem w konkursie „100 placów zabaw na 100 latrozwój miasta. Tym razem w konkursie „100 placów zabaw na 100 latrozwój miasta. Tym razem w konkursie „100 placów zabaw na 100 lat
NIVEA” adresowanym przez firmę Nivea na wysokości zadania stanęliNIVEA” adresowanym przez firmę Nivea na wysokości zadania stanęliNIVEA” adresowanym przez firmę Nivea na wysokości zadania stanęliNIVEA” adresowanym przez firmę Nivea na wysokości zadania stanęliNIVEA” adresowanym przez firmę Nivea na wysokości zadania stanęli
sami mieszkańcy, aktywnie głosując na ząbkowską lokalizację. W su−sami mieszkańcy, aktywnie głosując na ząbkowską lokalizację. W su−sami mieszkańcy, aktywnie głosując na ząbkowską lokalizację. W su−sami mieszkańcy, aktywnie głosując na ząbkowską lokalizację. W su−sami mieszkańcy, aktywnie głosując na ząbkowską lokalizację. W su−
mie zdobyliśmy 72 365 głosów, dzięki czemu udało się wygrać placmie zdobyliśmy 72 365 głosów, dzięki czemu udało się wygrać placmie zdobyliśmy 72 365 głosów, dzięki czemu udało się wygrać placmie zdobyliśmy 72 365 głosów, dzięki czemu udało się wygrać placmie zdobyliśmy 72 365 głosów, dzięki czemu udało się wygrać plac
zabaw już w III etapie.zabaw już w III etapie.zabaw już w III etapie.zabaw już w III etapie.zabaw już w III etapie.

Piękny plac powstanie w Parku Miejskim im. Szuberta. Pragniemy przy−
pomnieć, że nie tak dawno, na początku lipca, w dniu rozpoczęcia akcji
byliśmy na 768 miejscu w rankingu. Aż trudno było uwierzyć, że jeden ze
stu placów zabaw mógłby po−
wstać w naszym mieście. A
jednak. Stało się.
Pokazaliśmy, że
razem możemy
zrobić więcej.

Serdeczne podziękowania
należą się wszystkich, którzy oddali choć jeden głos, ale szczególnie po−
dziękować należy „lokalnym bohaterom” −  internautom, którzy „wyklikali”
największą liczbę głosów.

Burmistrz i Urząd Miasta Ząbki pragną szczególnie gorąco podziękować
„gladiatorom internetu”, czyli dziesięciu najaktywniejszym internautów, któ−
rych loginy podajemy poniżej:
tpz, jjz, pierwiast, juran, robertg, bratmanka, piotrek74, tomkret, owiecz−
ka01, adamka. Właścicieli loginów prosimy o kontakt pod adresem pro−
mocja zabki.pl w celu umówienia osobistego spotkania z władzami Miasta.

Słowa uznania należą się także instytucjom aktywnie wspierającym to
przedsięwzięcie, przede wszystkim dla Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz
Portalu Informacyjnego zabki24.pl

Elementy wchodz¹ce w sk³ad placu zabaw:
w 2 wieloelementowe zestawy zabawowe
w 1 element sprawnościowy
w 2 huśtawki
w 2 bujaki sprężynowe
w 1 karuzela
w 1 piaskownica
w 1 kosz na śmieci
w 1 ławka
w 1 regulamin placu zabaw

Lodowisko w Ząbkach?
W minioną środę w godzinach popołudniowych miało miej−

sce spotkanie w sprawie lodowiska w Ząbkach. W spotkaniu
uczestniczyli burmistrz Robert Perkowski, dyrektor zarządza−
jący IN POINT S.A. Lubomir Witoszek oraz prezes Hokejo−
wego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Warszawa”.  Ce−
lem spotkania był temat pozyskania środków zewnętrznych
na lodowisko, które miałoby się znajdować w Ząbkach na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu iRekreacji.

Wykonanie lodowiska w Ząbkach jest kolejnym świetnym
pomysłem na spędzanie wolnego czasu naszych miesz−
kańców w towarzystwie ich rodzin.

Trzymamy kciuki, a znając szczęście Ząbek do pozyski−
wania środków zewnętrznych już się cieszymy na nową
inwestycję.

Œcie¿ka w Parku Miejskim

ul. 11 - go Listopada
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Dokończenie ze str 1.
Nasz mieszkaniec Posłem RPNasz mieszkaniec Posłem RP

We wrześniu br. minęło dwadzieścia lat działalności Praskiej GiełdyWe wrześniu br. minęło dwadzieścia lat działalności Praskiej GiełdyWe wrześniu br. minęło dwadzieścia lat działalności Praskiej GiełdyWe wrześniu br. minęło dwadzieścia lat działalności Praskiej GiełdyWe wrześniu br. minęło dwadzieścia lat działalności Praskiej Giełdy
Spożywczej – jednego z największych i najnowocześniejszych ryn−Spożywczej – jednego z największych i najnowocześniejszych ryn−Spożywczej – jednego z największych i najnowocześniejszych ryn−Spożywczej – jednego z największych i najnowocześniejszych ryn−Spożywczej – jednego z największych i najnowocześniejszych ryn−
ków hurtowych w Polsce. Marszałek Adam Struzik uhonorował tegoków hurtowych w Polsce. Marszałek Adam Struzik uhonorował tegoków hurtowych w Polsce. Marszałek Adam Struzik uhonorował tegoków hurtowych w Polsce. Marszałek Adam Struzik uhonorował tegoków hurtowych w Polsce. Marszałek Adam Struzik uhonorował tego
znaczącego dystrybutora artykułów spożywczych Medalem Pamiąt−znaczącego dystrybutora artykułów spożywczych Medalem Pamiąt−znaczącego dystrybutora artykułów spożywczych Medalem Pamiąt−znaczącego dystrybutora artykułów spożywczych Medalem Pamiąt−znaczącego dystrybutora artykułów spożywczych Medalem Pamiąt−
kowym „Pro Masovia”.kowym „Pro Masovia”.kowym „Pro Masovia”.kowym „Pro Masovia”.kowym „Pro Masovia”.

Praska Giełda Spożywcza powstała w Ząbkach, w 1991 r. Od początku
swojego istnienia stanowi bazę zaopatrzenia dla tysięcy sklepów deta−
licznych, drobnego hurtu, restauracji oraz punktów zbiorowego żywie−
nia. Działa tu stale ponad 100 operatorów oraz 100–500 producentów i
dystrybutorów prowadzących sprzedaż sezonową. Codziennie zakupów
dla handlu detalicznego, drobnych hurtowni i gastronomii dokonuje od
2500 do 4000 kupców, a dzienna wielkość masy towarowej w obrocie
wynosi około 1000 ton o wartości ponad 5 mln zł.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” nadawany jest podmiotom, które
całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub reali−
zacją swoich zadań na rzecz województwa mazowieckiego wybitnie przy−
czyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju
Mazowsza.

Giełda jest pionierem w tworzeniu profesjonalnego kanału dystrybu−
cji żywności tradycyjnej i ekologicznej. Wychodząc naprzeciw rosną−
cemu zapotrzebowaniu na produkty spożywcze z naturalnych składni−
ków, oparte na tradycyjnych metodach wytwarzania, mając także na
uwadze potrzebę stworzenia krajowego rynku na te wyroby, od sześciu
lat podejmuje działania, aby znalazły one stałe miejsce w obrocie han−
dlowym na szerszą skalę. W tym celu od sześciu lat organizuje Dni

Produktu Tradycyjnego Polskie Smaki, które cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem.

Giełda włącza się także w działalność pozabranżową. Jest mecenasem
kultury, bierze udział w akcjach charytatywnych, prężnie działa na rzecz
społeczności lokalnej, aglomeracji warszawskiej i całego Mazowsza.

Naszej ząbkowskiej firmie gratulujemy tak prestiżowego wyróżnienia.
red.red.red.red.red.

Prezes PGS Zenon Dani³owski odbiera wyró¿nienie z r¹k
marsza³ka województwa mazowieckiego Adama Struzika

Pro Masovia dla Praskiej Gie³dy Spo¿ywczej

Uprawnionych do głosowania w Ząbkach było
21 265 wyborców. Z tego prawa skorzystało 13
134. Wybory zostały przeprowadzone w 13 ob−
wodowych komisjach wyborczych.

Posłów wybieraliśmy z okręgu nr 20, który
terytorialnie obejmował 8 powiatów leżących
wokół Warszawy, w tym także z powiatu wo−
łomińskiego, do którego administracyjnie

Ząbki przynależą. Cały okręg to dość duży ob−
szar zamieszkiwany przez niemal 1 mln miesz−
kańców, z których prawie 800 tys. mogło za−
głosować. Na okręg 20 przypadało do wybo−
ru 12 mandatów poselskich, spośród ponad
200 kandydatów, startujących z 10 list wy−
borczych.

W tym okręgu, w każdej gminie byli ci sami
kandydaci.

Kandydaci, którzy otrzymali w Z¹bkach najwiêcej g³osów

Poparcie dla poszczególnych ugrupowañ

Jak głosowali mieszkańcy Ząbek?Jak głosowali mieszkańcy Ząbek?Jak głosowali mieszkańcy Ząbek?Jak głosowali mieszkańcy Ząbek?Jak głosowali mieszkańcy Ząbek?
Gdyby to ząbkowianie mieli zdecydować o

ostatecznym kształcie sejmu, to składałby się on
jedynie z 3 sił politycznych: PO (40%), PiS
(35%), Ruch Palikota (8%). Pozostałe ugrupo−
wania znalazłyby się poza burtą. Co ciekawe i
symptomatyczne czwartą siłą w Ząbkach jest
Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke, której nie−
wiele zabrakło do 5% poparcia.

Mimo tak dużej liczby kandydatów na posłów,
ząbkowianie głosowali w istocie przede wszyst−
kim na kilka − kilkanaście osób. Niemal połowę
(46%) wszystkich głosów zdobyło 3 kandyda−
tów. Najwięcej, bo niemal połowę z tej połowy
otrzymał mieszkaniec Ząbek Jacek Sasin, repre−
zentujący PiS. Następni, na których chętnie gło−
sowali mieszkańcy Ząbek to przedstawiciele PO:
Dariusz Rosati oraz Andrzej Halicki. 10 kandy−
datów z najlepszymi wynikami w sumie „uzbie−
rało” ponad 68% wszystkich głosów.

W całym okręgu najwięcej głosów zdobyli: Da−
riusz Rosati, Mariusz Błaszczak, Andrzej Halicki i
Jacek Sasin (zdobył ponad 29 tys. głosów).

Wybory do Senatu odbywały się w nieco mniej−
szym okręgu nr 40 (składający się z 4 powiatów:
wołomińskiego, legionowskiego, nowodworskie−
go oraz warszawskiego−  zachodniego). Mandat
senatorski zdobyła mieszkanka sąsiadującej Zie−
lonki Anna Aksamit z PO.

O fotel senatora w tym okręgu ubiegało się 6 kan−
dydatów. W Ząbkach również wygrała Anna Aksa−
mit, na którą głosowało 5845 mieszkańców (ponad
46%). Drugie miejsce zajął Piotr Andrzejewski z PiS,
zyskując poparcie 4245 głosów (33%). red.red.red.red.red.
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Dzieci odwiedziły urząd razem ze swoją wychowawczynią – p. Małgo−
rzatą oraz mamą jednego z uczniów,  p. Barbarą.

Naszych miłych gości powitała i oprowadziła po urzędzie sekretarz Pa−
trycja Żołnierzak.

Podczas wycieczki, dzieci miały możliwość
zapoznania się ze sprawami, jakie można za−
łatwić w urzędzie. Kierownik Urzędu Stanu Cy−
wilnego Joanna Konieczna bardzo ciekawie
opowiedziała gościom o rejestracji nowo na−
rodzonych dzieci oraz o ślubach. Skarbnik Elż−
bieta Żmijewska wraz z kierownik Referatu Bu−
dżetowo − Finansowego Katarzyną Balcerzak −
Jałtuszewską wyjaśniły dzieciom dokąd trafiają
pieniążki z budżetu gminy. Natomiast Jacek
Szeluga ze Straży Miejskiej opowiedział dzie−
ciom m.in. o wręczaniu mandatów przez Straż
Miejską, o wspólnych z policją patrolach przy
szkołach oraz o innych zadaniach, z jakimi straż
ma do czynienia. Poinformował również dzie−
ci o tym, że w Polsce jest ok. 500 straży miej−
skich oraz pokazał dzieciakom kolekcję em−
blematów z zaprzyjaźnionych straży miejskich.

Zerówkowicze  w Urzędzie
W czwartek 6 paŸdziernika br. Urz¹d Miasta Z¹bki mia³ niew¹tpliw¹ przyjemnoœæ
goszczenia u siebie  25-ciu zerówkowiczów ze Szko³y Podstawowej Nr 2 przy ul.
Batorego w Z¹bkach.

Nasi goście mieli okazję odwiedzić gabinet burmistrza i posiedzieć w
jego fotelu. Czynność ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Poznali
także zastępcę burmistrza Artura Murawskiego, który poczęstował dzieci
ciasteczkami.

Na pamiątkę pobytu w urzędzie nasi zerówkowicze otrzymali gadżety pro−
mocyjne miasta i widokówki z
imiennymi pozdrowieniami i ry−
sunkami (dla każdego inny), przy−
gotowanymi przez burmistrza Ro−
berta Perkowskiego.

Mamy nadzieję, że nasi goście
będą miło wspominać wizytę w
urzędzie i będą nas odwiedzać.

Iwona PotęgaIwona PotęgaIwona PotęgaIwona PotęgaIwona Potęga
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Niemalże w centrum Warszawy, tylko 3 km od StaregoNiemalże w centrum Warszawy, tylko 3 km od StaregoNiemalże w centrum Warszawy, tylko 3 km od StaregoNiemalże w centrum Warszawy, tylko 3 km od StaregoNiemalże w centrum Warszawy, tylko 3 km od Starego
Miasta, blisko ruchliwych tras, można spotkać wysepkiMiasta, blisko ruchliwych tras, można spotkać wysepkiMiasta, blisko ruchliwych tras, można spotkać wysepkiMiasta, blisko ruchliwych tras, można spotkać wysepkiMiasta, blisko ruchliwych tras, można spotkać wysepki
zieleni. Na jednej z nich, wśród drzew znajduje się…zieleni. Na jednej z nich, wśród drzew znajduje się…zieleni. Na jednej z nich, wśród drzew znajduje się…zieleni. Na jednej z nich, wśród drzew znajduje się…zieleni. Na jednej z nich, wśród drzew znajduje się…
warownia Jomsborg”,warownia Jomsborg”,warownia Jomsborg”,warownia Jomsborg”,warownia Jomsborg”,     gród Wikingów i Słowian – sie−gród Wikingów i Słowian – sie−gród Wikingów i Słowian – sie−gród Wikingów i Słowian – sie−gród Wikingów i Słowian – sie−
dziba legendarnej drużyny Jomsborczyków (Jomswikin−dziba legendarnej drużyny Jomsborczyków (Jomswikin−dziba legendarnej drużyny Jomsborczyków (Jomswikin−dziba legendarnej drużyny Jomsborczyków (Jomswikin−dziba legendarnej drużyny Jomsborczyków (Jomswikin−
gów) którzy, według skandynawskich sag, służyli na−gów) którzy, według skandynawskich sag, służyli na−gów) którzy, według skandynawskich sag, służyli na−gów) którzy, według skandynawskich sag, służyli na−gów) którzy, według skandynawskich sag, służyli na−
szemu królowi Bolesławowi Chrobremu jako najemniszemu królowi Bolesławowi Chrobremu jako najemniszemu królowi Bolesławowi Chrobremu jako najemniszemu królowi Bolesławowi Chrobremu jako najemniszemu królowi Bolesławowi Chrobremu jako najemni
woje. Działający pod patronatem naukowym Muzeum Ar−woje. Działający pod patronatem naukowym Muzeum Ar−woje. Działający pod patronatem naukowym Muzeum Ar−woje. Działający pod patronatem naukowym Muzeum Ar−woje. Działający pod patronatem naukowym Muzeum Ar−
cheologicznego skansen, stał się celem wycieczki „ze−cheologicznego skansen, stał się celem wycieczki „ze−cheologicznego skansen, stał się celem wycieczki „ze−cheologicznego skansen, stał się celem wycieczki „ze−cheologicznego skansen, stał się celem wycieczki „ze−
rówkowiczów” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.rówkowiczów” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.rówkowiczów” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.rówkowiczów” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.rówkowiczów” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

Nie przed każdym przybyszem otwierają się wrota grodu. Trze−
ba być najpierw rozpoznanym jako przyjaciel, aby przekroczyć
granicę między światem realnym a historycznym. Dlatego ma−
luchy posłusznie czekały na zaproszenie przed wysokim na kilka
metrów, zbudowanym z grubych bali ogrodzeniem. Ich cier−

Mali Wikingowie z SP3 pliwość szybko została wynagrodzona, gdyż na wieży obron−
nej pojawili się wojowie, którzy nakazali otwarcie wrót i zapro−
sili dzieci do środka.

Wikingowie nie kryli zdziwienia, gdy okazało się, że pięcio− i
sześciolatki  przygotowały się do wyprawy i wcześniej zdobyły
wstępną wiedzę na temat gospodarzy.

Siedząc w Długim Domu Wikingów, dookoła paleniska, w
którym płonął ogień, dzieci z zainteresowaniem wysłuchały
„Sagi o Sigurdzie, Zabójcy Smoka”. Dowiedziały się też, jak
ubierali i ogrzewali się Wikingowie oraz jak toczyli walki i po−
jedynki. Zresztą pokaz takiego pojedynku dzieci miały okazję
zobaczyć. Poznały także sposób wybijania przez mincerza re−

pliki monety Wikingów z IX w. I taką właśnie monetę każdy
otrzymał na pamiątkę.

Niewątpliwie atrakcją dla uczniów w tym wieku była możli−
wość „wyhasania się” na świeżym powietrzu. A ponieważ po−
goda dopisywała, można było postrzelać z łuku, przeciągać linę,
powspinać się na wieżę obronną, stoczyć walkę na… worki z
sianem oraz  poganiać w tradycyjnego „Berka”. Co odważniej−
si przymierzali hełm wykonany z ciężkiej stali i starali się udźwi−
gnąć miecz, by przeciąć łupinę z kory lub skrawek  drewna.
Oczywiście – wszystko pod bacznym okiem wychowawców i
gospodarzy.

Odwiecznym zwyczajem, odwiedziny związane są z poczę−
stunkiem. Zatem na koniec każdy zajadał się smaczną pieczoną
kiełbaską…

Historia, legenda, fantazja i zabawa – tego wszystkiego mali
Wikingowie dostarczyli w czasie zaledwie kilku godzin. I na
pewno w ciągu roku szkolnego będzie jeszcze wiele, wiele ta−
kich i innych atrakcji…

Anna KucharskaAnna KucharskaAnna KucharskaAnna KucharskaAnna Kucharska
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Pomysł I Rodzinnego Rajdu Szlakiem Małego Powstańca podPomysł I Rodzinnego Rajdu Szlakiem Małego Powstańca podPomysł I Rodzinnego Rajdu Szlakiem Małego Powstańca podPomysł I Rodzinnego Rajdu Szlakiem Małego Powstańca podPomysł I Rodzinnego Rajdu Szlakiem Małego Powstańca pod
patronatem Starosty Powiatu Wołomińskiego, Burmistrza Miastapatronatem Starosty Powiatu Wołomińskiego, Burmistrza Miastapatronatem Starosty Powiatu Wołomińskiego, Burmistrza Miastapatronatem Starosty Powiatu Wołomińskiego, Burmistrza Miastapatronatem Starosty Powiatu Wołomińskiego, Burmistrza Miasta
Ząbki, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz Skautów Europy okazałZąbki, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz Skautów Europy okazałZąbki, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz Skautów Europy okazałZąbki, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz Skautów Europy okazałZąbki, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz Skautów Europy okazał
się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Zainteresowanie historiąsię strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Zainteresowanie historiąsię strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Zainteresowanie historiąsię strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Zainteresowanie historiąsię strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Zainteresowanie historią
sięgającą czasów II wojny światowej przerósł najśmielsze oczeki−sięgającą czasów II wojny światowej przerósł najśmielsze oczeki−sięgającą czasów II wojny światowej przerósł najśmielsze oczeki−sięgającą czasów II wojny światowej przerósł najśmielsze oczeki−sięgającą czasów II wojny światowej przerósł najśmielsze oczeki−
wania organizatorów – Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Po−wania organizatorów – Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Po−wania organizatorów – Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Po−wania organizatorów – Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Po−wania organizatorów – Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Po−
wstańca w Ząbkach.wstańca w Ząbkach.wstańca w Ząbkach.wstańca w Ząbkach.wstańca w Ząbkach.

 Zgłosiło się ponad 300 chętnych, tym sposobem zamiast 3 grup jak
było zaplanowane, w sobotnie przedpołudnie, 8 października 2011 r.,
spod Szkoły Podstawowej Nr 3, wyruszyło autokarami aż 6 zespołów.
Uczestnicy: dyrektor Tomasz Łukawski, nauczyciele, uczniowie wraz z
rodzicami, skauci, żołnierze, okoliczni mieszkańcy, zostali zaopatrzeni
w plany Starego Miasta, krótkie opisy miejsc, w których można do−
strzec ślady walk powstańczych w Warszawie. Grupy miały za zadanie
odnalezienie 9 miejsc pamięci, wykonanie zdjęć oraz odpowiedzenie
na 6 pytań sprawdzających spostrzegawczość. Przejście przez zazna−

I Rodzinny Rajd Szlakiem Ma³ego Powstañca
czone na mapie miejsca zajęło ok. 2 godziny, a jesienny deszcz, nie
pokrzyżował nikomu planów. Wszyscy uczestnicy zakończyli swój pie−
szy rajd przy ul. Podwale u podnóża murów staromiejskich, złożeniem
kwiatów pod pomnikiem Małego Powstańca – patrona Szkoły Podsta−
wowej Nr 3.

Po powrocie z rajdu uczestnicy zostali zaproszeni przez dyrektora
szkoły Tomasza Łukawskiego do rozstawionych na terenie SP3 namio−
tów na pyszną grochówkę i kiełbaski z grilla. Przy cieple płonącego
ogniska chętni mogli poznać gry i zabawy zaproponowane przez skau−
tów. Finałem rajdu były prezentacje zdjęć wykonanych podczas rajdu
przez poszczególne grupy. Nie było przegranych, wszyscy okazali się
zwycięzcami. Wielkie brawa dla uczestników, dla których, czas spędzo−
ny na poznawaniu historii w aktywny, nieksiążkowy sposób, okazał się
bezcenny. Szkoda, że na II Rodzinny Rajd Szlakiem Małego Powstańca
trzeba będzie poczekać cały rok.

Renata SidorRenata SidorRenata SidorRenata SidorRenata Sidor
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Mimo, że losy tego turnieju ważyły się do samego końca (problemy tech−
niczne) i mimo późnej o nim  informacji,  ponad 40 osób pojawiło się,  aby
skrzyżować rakiety w 10 kategoriach .

Na pierwszy ogień jak zwykle poszli najmłodsi. Pierwsze miejsce zajął
Błażej Krawczyk, wyprzedzając nowych zawodników: Bartka Kaliszewicza i
Kubę Niemirskiego.

Następna była kategoria klas 4−6 szkół podstawowych. W tej kategorii w
odróżnieniu od poprzedniego sezonu nastąpił podział na dziewczęta i chłop−
ców. Wśród dziewcząt nie miała sobie równych Kasia Wróblewska, wyprze−
dzając Izę Gierat i Małgosię Krzosek. W grupie chłopców zwyciężył Mate−
usz Całka przed braćmi Maćkiem i Bartkiem Matusikami.

Kolejne  dwie kategorie to też efekt podziału zawodników ze szkół gim−
nazjalnych na dziewczęta i chłopców. „Damską” kategorię wygrała Ola Rud−
nicka, przed Karoliną Pac i Darią Cymer.

Silna grupa, która w zeszłym sezonie dominowała w kategorii 4−6 , w
tym sezonie starła się z weteranami w tej kategorii. Po zaciętej walce jedy−
nie Maxowi Górze udało się wcisnąć na podium na drugie miejsce za Pa−
trykiem Roguskim,  ale przed zwycięzcą paru odsłon z zeszłego sezonu
Kubą Orzęckim.

Prawdziwa rewolucja miała miejsce w kategorii open. Zgodnie z zapo−
trzebowaniem zawodników została ona podzielona aż na cztery odmiany.

Panie prosiły o osobną kategorię. Panowie, którzy dopiero zaczynają
swoja przygodę z badmintonem prosili o oddzielenie tych, którzy rakietą
posługują się sprawnie. Wszystkie prośby zostały uwzględnione. Zarówno
panie, jak i panowie mają kategorię dla początkujących amatorów i tych

Ruszy³ nowy sezon w badmintonie
10 wrzeœnia 2011r. w sali Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Harcerskiej 9 w Z¹bkach odby³ siê pierw-
szy turniej w nowym sezonie 2011/2012, zaliczany do Grand Prix Z¹bek w Badmintonie.

amatorów bardziej zaawansowanych.
W kategorii pań amatorek zwyciężyła Mariola Jeromin  przed Asią Mądrą

i Ewą Gierat. Nie było niestety zgłoszeń w kategorii pań amatorek zaawan−
sowanych.

U panów w kategorii początkujących po zaciętym finale wygrał Irek Wró−
blewski przed Krzysztofem Tatajem i  będącym w coraz lepszej formie Ma−
teuszem Dąbrowskim.

U amatorów zaawansowanych  Jacek Sadrzak wyprzedził Łukasza Orzęc−
kiego i Irka Żurka. Krzysztof Jakubowski, który w zeszłym sezonie zajął
trzecie miejsce w całym cyklu − tym razem musiał zadowolić się czwartym
miejscem.

Na koniec coś całkowicie nowego −  gry podwójne . W tym sezonie będą
rozgrywane w dwóch odmianach: gry podwójne dla uczniów szkół podsta−
wowych i gimnazjalnych i gry podwójne open. Nie ma podziału na mixty
czy deble − dwójki dobierają się wedle uznania.

W „młodzieżowych” parach zwyciężyła dwójka: Max Góra i Paweł Ka−
miński przed Kubą Orzęckim i Mateuszem Pawlukiem oraz  Tomkiem Mą−
drym i Kubą Żochowskim.

Druga kategoria miała mniej silna obsadę i rozegrany został od razu
finał, w którym para Krzysztof Tataj i Marek Krawczyk pokonała parę
Mariola i Piotr Jeromin. W ten sposób i organizator doczekał się pu−
charuJ

Za nagrody wręczone w pierwszym turnieju dziękuję firmom: PKP CAR−
GO SA , CTL Logistic i firmie RSL, która jest sponsorem części nagród na
zakończenie cyklu rozgrywek.

Marek KrawczykMarek KrawczykMarek KrawczykMarek KrawczykMarek Krawczyk

Tradycyjnie zaczęli najmłodsi. Zwyciężyła Weronika Górniak przed Bła−
żejem Krawczykiem i Maćkiem Rukatem. Weronika zaprezentowała ponad−
przeciętne jak na ten wiek (III klasa) umiejętności.

W kategorii 4−6 klas podstawowych, 14 dziewcząt w czterech grupach
eliminacyjnych walczyło o zwycięstwo. Ostatecznie wygrała po raz drugi z
rzędu Kasia Wróblewska przed Justyną Domżalską i Zuzią Rukat. Justyna,
razem z ośmioma innymi zawodnikami przybyli na turniej z odległego o
ponad 100 kilometrów Regimina. Nasi goście trzykrotnie stanęli na po−
dium. U chłopców, bez straty seta, wygrał Jeremiasz Górniak przed Mate−
uszem Ziemińskim i Karolem Burzykiem.

W kategorii klas gimnazjalnych po raz drugi poza zasięgiem była Ola
Rudnicka i wygrała bez trudu. O drugie miejsce dziewczyny stoczyły zaciętą
walkę. Ostatecznie drugie miejsce zajęła Weronika Wojda, a trzecie Karoli−
na Pac. U chłopców poprzedni zwycięzca, Patryk Roguski, musiał zadowo−
lić się drugim miejscem, ustępując pola Kubie Orzęckimu. Niespodzianką
była nieobecność na podium Maxa Góry, który zajął 5 miejsce. Na miejscu
trzecim zameldował się Tomek Mądry, który po świetnym meczu pokonał
właśnie Maxa we wcześniejszej fazie turnieju.

W następnej fazie rozegrano gry podwójne szkół podstawowych i gim−
nazjum. Tym razem Max nie dał odebrać sobie zwycięstwa i razem z Paw−
łem Kamińskim pokonali wszystkich rywali. Drugie miejsce osiągnęli Ka−
sia Wróblewska w parze z Kubą Orzęckim, a trzecie Tomek Mądry z Kubą
Żochowskim.

Po zakończeniu rozgrywek w kategoriach szkół podstawowych i gimna−
zjalnych do zawodów przystąpili zawodnicy w kategoriach open.

Druga kolejka badmintona za nami
8 paŸdziernika na drugim turnieju z cyklu Grand Prix Z¹bek w  Badmintonie
zanotowaliœmy rekordow¹ frekwencjê. W hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Z¹b-
kach przy ulicy Harcerskiej 9 stawi³o siê prawie 70 osób bior¹cych udzia³ w grach
singlowych i 16 par w dwóch kategoriach gier podwójnych.

Zachęcamy panie, aby chętniej brały udział w turnieju, ponieważ cały
czas jeszcze nie mamy zbyt dużo chętnych w tej kategorii. Tym razem panie
były trzy i między siebie podzieliły podium. Ale nie można powiedzieć, że
było nudno. Gry były zacięte. Ostatecznie wygrała Ewa Gierat przed Joanną
Mądry i Martą Dadaj. Następny turniej już 12 listopada.

22 dwóch panów stanęło do walki w dwóch stopniach zaawansowania
kategorii amatorów. U tych trochę mniej zaawansowanych debiutant Mar−
cin Kaniewski wyprzedził zeszłorocznego gimnazjalistę Dawida Marona i
Mateusza Dąbrowskiego.

U tych „troszkę” bardziej zaawansowanych wygrał Marcin Wybierek, przed
zwycięzcą pierwszego turniej Jackiem Sadrzakiem i Jerzym Szałapskim.

Obaj liderzy i Irek Wróblewski u mniej zaawansowanych i Jacek Sadrzak
u zaawansowanych utrzymali  przodownictwo w klasyfikacji cyklu.

Na deser 10 par stoczyło walkę w grach podwójnych kategorii open.
Trzysetowy finał obfitował w zagrania rodem z pierwszej ligi. Po 45 minu−
tach ostatecznie zwyciężyli Marcin Piekarniak z Marcinem Wybierakiem przed
Jackiem Sadrzakiem i Jerzym Szałapskim. Trzecie miejsce zdobyli Krzysz−
tof  Jakubowski i Tomasz  Kania, którzy tym razem pozbawili organizatora
szansy na zdobycie pucharu po raz drugi.

Za nagrody wręczone w drugim  turnieju dziękuję firmom PKP CARGO
SA, Pramerica i firmie RSL, która jest też sponsorem części nagród na
zakończenie cyklu rozgrywek.

Zapraszam na kolejny turniej, który odbędzie się 12 listopada 2011.
Do zobaczenia!

Marek KrawczykMarek KrawczykMarek KrawczykMarek KrawczykMarek Krawczyk
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Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień

VI miejsce – Krzysztof Stolarski
Bieg maluchów  z opiekunemBieg maluchów  z opiekunemBieg maluchów  z opiekunemBieg maluchów  z opiekunemBieg maluchów  z opiekunem
KobietyKobietyKobietyKobietyKobiety
I miejsce – Anna Ponichtera i syn Paweł
II miejsce – Katarzyna Węgrzynek i córka Do−
minika
III miejsce – Irena Jankowska i syn Wiktor
IV miejsce – Sylwia Jaczewska i córka Ola
V miejsce – Karolina Piekarz i brat Filip
VI miejsce – Teresa Cichocka i córka Patrycja
MężczyźniMężczyźniMężczyźniMężczyźniMężczyźni
I miejsce –
Marcin Wasiłowski i syn Norbert
II miejsce –
Jarosław Darmofalski i syn Wojtek
III miejsce –
Dariusz Sledziewski i syn Krystian
IV miejsce –
Sławomir Stolarski i syn Adam
V miejsce –
Robert Niemirski i syn Łukasz
VI miejsce –
Grzegorz Wyszomierski i syn Rafał
Sztafeta rodzinnaSztafeta rodzinnaSztafeta rodzinnaSztafeta rodzinnaSztafeta rodzinna
I miejsce – Państwo Darmofalscy
II miejsce – Państwo Jabłońscy
III miejsce – Państwo Połomscy
IV miejsce – Państwo Niemira
V miejsce – Państwo Stolarscy
VI miejsce – Państwo Raczek.

Wyniki biegów:Wyniki biegów:Wyniki biegów:Wyniki biegów:Wyniki biegów:
Szkoła podstawowaSzkoła podstawowaSzkoła podstawowaSzkoła podstawowaSzkoła podstawowa
Klasa 3Klasa 3Klasa 3Klasa 3Klasa 3
dziewczętadziewczętadziewczętadziewczętadziewczęta
I miejsce − Justyna Rodek SP Katolicka
II miejsce − Sandra Tanderys SP2
III miejsce − Żaneta Baranowska SP2
IV miejsce − Dominika Skrzymowska SP2
V miejsce − Ola Posłajko SP2
VI miejsce − Martyna Szymańska SP2
chłopcychłopcychłopcychłopcychłopcy
I miejsce – Oskar Zaks SP2
II miejsce – Michał Durajczyk SP2
III miejsce – Maks Regencki SP2
IV miejsce – Hubert Manowski SP1
V miejsce – Szymon Sadowski SP2
VI miejsce – Janek Witt SP2
Klasa 4Klasa 4Klasa 4Klasa 4Klasa 4
dziewczętadziewczętadziewczętadziewczętadziewczęta
I miejsce – Patrycja Pietrak SP2
II miejsce − Laura Wasilewska SP1
III miejsce – Karolina Grodzka SP2
IV miejsce – Natalia Lemańska SP2
V miejsce – Aleksandra Kosowska SP2
VI miejsce – Alicja Jachimczyk SP2
chłopcychłopcychłopcychłopcychłopcy
I miejsce – Karol Baranowski SP2
II miejsce – Bartek Krupiński SP2
III miejsce – Jakub Paciorek SP1
IV miejsce – Jan Stolarski SP2

V miejsce – Mikołaj Pióryczyński SP Katolic−
ka
VI miejsce – Gabriel Gawlik SP2
Klasa 5Klasa 5Klasa 5Klasa 5Klasa 5
dziewczętadziewczętadziewczętadziewczętadziewczęta
I miejsce – Gabriela Rzymowska SP3
II miejsce – Martyna Posłanko SP2
III miejsce – Natalia Tomaszewska SP1
IV miejsce – Oliwia Szatybełko SP2
V miejsce – Zuzanna Około−Kułak SP1
VI miejsce – Karolina Celińska SP2
chłopcychłopcychłopcychłopcychłopcy
I miejsce – Bartosz Szatkowski SP2
II miejsce – Jędrzej Węgrzynek SP2
III miejsce – Damian Śledziewski SP2
IV miejsce – Patryk Czechowski SP1
V miejsce – Mateusz Skrzymowski SP2
Klasa 6Klasa 6Klasa 6Klasa 6Klasa 6
dziewczętadziewczętadziewczętadziewczętadziewczęta
I miejsce Lidia Niemira SP2
II miejsce – Oliwia Stolarska SP1
III miejsce – Karolina Mrówka SP2
IV miejsce – Anna Kozioł SP1
V miejsce – Ewelina Prusinowska SP2
VI miejsce – Weronika Kopczyńska SP2
chłopcychłopcychłopcychłopcychłopcy
I miejsce – Rafał Durajczyk SP2
II miejsce – Adam Szatybełko SP2
III miejsce – Mateusz Kania SP2
IV miejsce – Sebastian Kaczyński SP2

V miejsce – Marcin Jaczewski SP2
VI miejsce – Łukasz Potrzebowski SP1
GimnazjumGimnazjumGimnazjumGimnazjumGimnazjum
Klasa 1 i 2Klasa 1 i 2Klasa 1 i 2Klasa 1 i 2Klasa 1 i 2
dziewczętadziewczętadziewczętadziewczętadziewczęta
I miejsce – Łucja Siekierko G2
II miejsce – Eliza Kosy G2
III miejsce – Wiktoria Mizerakowska G1
IV miejsce – Ela Grabowska G2
V miejsce – Klaudia Adameczek G2
VI miejsce – Paulina Koc G1
chłopcychłopcychłopcychłopcychłopcy
I miejsce – Artur Kopczyński G 141 W−wa
II miejsce – Mateusz Talarek G2
III miejsce – Kamil Ruciński G2
IV miejsce – Mateusz Ryciuk G2
V miejsce – Piotr Leputa G2
VI miejsce – Dominik Sadowski G2
Klas 3 i absol.Klas 3 i absol.Klas 3 i absol.Klas 3 i absol.Klas 3 i absol.
dziewczętadziewczętadziewczętadziewczętadziewczęta
I miejsce – Emilia Korycka G2
II miejsce − Katarzyna Ryszkowska G2
III miejsce – Marta Budzyńska G2
IV miejsce – Marta Dobrowolska G1
chłopcychłopcychłopcychłopcychłopcy
I miejsce – Piotr Sapiński G kat.
II miejsce – Paweł Paciorek absol. G1
III miejsce – Marcin Kasprowicz G1
IV miejsce – Marek Kopczyński G 141 W−wa
V miejsce – Rafał Mroczkiewicz absol. G2

Już dwadzieścia lat minęło, kiedy to po raz pierwszy p. Olga Kisiel, nauczyciel wychowaniaJuż dwadzieścia lat minęło, kiedy to po raz pierwszy p. Olga Kisiel, nauczyciel wychowaniaJuż dwadzieścia lat minęło, kiedy to po raz pierwszy p. Olga Kisiel, nauczyciel wychowaniaJuż dwadzieścia lat minęło, kiedy to po raz pierwszy p. Olga Kisiel, nauczyciel wychowaniaJuż dwadzieścia lat minęło, kiedy to po raz pierwszy p. Olga Kisiel, nauczyciel wychowania
fizycznego, przy ogromnym wsparciu ówczesnego burmistrza Jerzego Boksznajdera i dyrektorfizycznego, przy ogromnym wsparciu ówczesnego burmistrza Jerzego Boksznajdera i dyrektorfizycznego, przy ogromnym wsparciu ówczesnego burmistrza Jerzego Boksznajdera i dyrektorfizycznego, przy ogromnym wsparciu ówczesnego burmistrza Jerzego Boksznajdera i dyrektorfizycznego, przy ogromnym wsparciu ówczesnego burmistrza Jerzego Boksznajdera i dyrektor
SP2 p. Janiny Stępak otwierali I Jesienne Biegi Przełajowe. Nikt wtedy zapewne nie myślał, żeSP2 p. Janiny Stępak otwierali I Jesienne Biegi Przełajowe. Nikt wtedy zapewne nie myślał, żeSP2 p. Janiny Stępak otwierali I Jesienne Biegi Przełajowe. Nikt wtedy zapewne nie myślał, żeSP2 p. Janiny Stępak otwierali I Jesienne Biegi Przełajowe. Nikt wtedy zapewne nie myślał, żeSP2 p. Janiny Stępak otwierali I Jesienne Biegi Przełajowe. Nikt wtedy zapewne nie myślał, że
ta impreza przetrwa tyle lat i  będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem aż do dziś.ta impreza przetrwa tyle lat i  będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem aż do dziś.ta impreza przetrwa tyle lat i  będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem aż do dziś.ta impreza przetrwa tyle lat i  będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem aż do dziś.ta impreza przetrwa tyle lat i  będzie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem aż do dziś.

Przez te wszystkie lata biegi były objęte patronatem burmistrzów Ząbek, za co serdecznie
dziękujemy w imieniu własnym i wszystkich uczestników tej imprezy.

W tym roku szkolnym jubileuszowe przełaje zbiegły się z oficjalnym otwarciem ulicy Batore−
go, stąd pomysł wyznaczenia części trasy po tej właśnie ulicy.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu otwieranej drogi rozległ się gwizdek sędzie−
go głównego rozpoczynający pierwszy bieg dziewczynek z rocznika 2001.

Jak wspomniałam, trasa wiodła najpierw ulicą Batorego, a następnie uczestnicy wbiegali na
teren parku miejskiego, gdzie pokonując nierówności terenu (z górki, pod górkę, między drze−
wami) dobiegali do mety. Długość trasy wynosiła około kilometra, dlatego trzeba było dobrze
rozłożyć siły, aby ukończyć bieg na znaczącej pozycji. Każdego z uczestników dopingowały całe
rodziny, znajomi, koledzy i koleżanki. Nie zabrakło też dyrektorów i nauczycieli szkół ząbkow−
skich oraz zaproszonych gości na czele z wiceburmistrzem Arturem Murawskim.

Tradycyjnie najlepsza szóstka w każdej kategorii biegu została nagrodzona upominkami. Każdy
uczestnik biegu otrzymał napój i batonik, a także los loterii fantowej, gdzie każdy był pełny.
Można było również skosztować smakowite ciastko i wypić ciepłą herbatkę.

Nowością tegorocznych biegów była sztafeta rodzinna. Ta konkurencja zamykała całą impre−
zę i przeszła nasze najśmielsze oczekiwania (zgłosiło się aż dwadzieścia rodzin).

Drużynę stanowiło trzech członków rodziny, każdy miał do przebiegnięcia około 500m.
Emocje sięgały zenitu, wspaniała rywalizacja trwała aż do ostatnich metrów, ale zwycięzca mógł

być tylko jeden. Ogromna radość i satysfakcja towarzyszyły wszystkim, którzy ukończyli bieg.
Tego dnia wydarzyło się bardzo wiele. Dużo osób osiągnęło sukces, walcząc ze swoimi sła−

bościami. Jednakże nam, organizatorom, chodziło przede wszystkim o to, by zachęcić jak naj−
więcej osób do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, aby wszyscy dobrze się bawili i

miło spędzili wolny czas przy dobrej muzyce i w miłym towarzystwie.
Szczególne podziękowania za wsparcie chcemy skierować do:
· Burmistrza Miasta,
· Praskiej Giełdy Spożywczej
· Telepizzy ul. Orla 6/71 Ząbki
· Właścicieli cukierni KLEMENTYNKA przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach
· Firmy MAKRO
· Polsko – Polonijnej Organizacji Narodu Polskiego ”Bóg Honor Ojczyzna”
· Hurtowni Sportowej MULTISPORT

 Dagmara Dobosz Dagmara Dobosz Dagmara Dobosz Dagmara Dobosz Dagmara Dobosz
 nauczyciel  SP2 nauczyciel  SP2 nauczyciel  SP2 nauczyciel  SP2 nauczyciel  SP2
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Możemy z całą pewnością powiedzieć, że Ząbki mają najlepszych młodych sportowców. Podczas XIII Mazo−
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej ząbkowscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
wywalczyli II miejsce w zawodach.

Tegoroczne finały Igrzysk odbywały się w Ciechanowie i Ostrołęce, brało w nich udział 1700 szkół i ok. 100.000 mło−
dzieży. Na taką ilość szkół Mazowsza i tak liczną startującą młodzież to sukces zupełnie niebywały.

Osiągnięcia sportowe naszego miasta to przede wszystkim ogromny wysiłek nauczycieli WF−u, zaangażowanie dyrek−
cji szkoły, a także wynik niezwykłej determinacji uczestniczącej w zawodach młodzieży.

Podsumowanie XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyło się 5 października w Wyszkowie, podczas których
pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymali puchar, dyplomy oraz nagrodę pieniężną na zakup sprzętu sportowego.

Radość z sukcesów wyrażała duma nauczycieli i uśmiechy szczęścia na
młodych sportowych buziach.

Joanna Wysocka

XIII Mazowieckie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej

4 października, w Filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy
ul. Powstańców 60 b, burmistrz Robert Perkowski za−
inaugurował otwarcie darmowego kursu samoobrony
dla kobiet zameldowanych w Ząbkach.

W trzymiesięcznym kursie bierze udział 30 kobiet, które
po jego ukończeniu otrzymują specjalny certyfikat.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Akademia Filipińska
Sztuk Walki Modern Arnis i Kombatan, Urząd Miasta Ząbki
oraz Klub Sportowy Omega Sports.

Fot. Bogdan Śladowski

Kursy samoobrony
w Ząbkach
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JESIENNE SPRZ¥TANIE LIŒCI
Urząd Miasta Ząbki zawiadamia, że odbędzie się odbiór worków z liśćmi. Worki będą zbierane w godz. 8−18 i należy wystawić je przed posesję do

godziny 8.00 według podanych poniżej rejonów.
Worki w ilości 4 szt. na posesje można odebrać w Urzędzie Miasta Ząbki w godzinach pracy urzędu w:
• Referacie Organizacyjno−Administracyjnym pok. nr 9a na parterze wejście od podwórka
• Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 16 na piętrze
Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 6 parter wejście główne

Legenda:
REJON 1REJON 1REJON 1REJON 1REJON 1 (nr−y parzyste 11 Listopada do północnej granicy Ząbek – granica z Markami)
REJON 2REJON 2REJON 2REJON 2REJON 2 (nr−y nieparzyste 11 Listopada do torów kolejowych)
REJON 3REJON 3REJON 3REJON 3REJON 3 (od torów kolejowych poprzez część ulicy Piłsudskiego (nr−y od 1 do 55) do nieparzystej części ulicy Szwoleżerów oraz ulica Zaciszna)
REJON 4REJON 4REJON 4REJON 4REJON 4 (część ulicy Piłsudskiego (nr−y od 56) poprzez parzystą część ulicy Szwoleżerów do południowych granic Ząbek)

ODBIÓR NASTĄPI W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:ODBIÓR NASTĄPI W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:ODBIÓR NASTĄPI W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:ODBIÓR NASTĄPI W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:ODBIÓR NASTĄPI W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

DO WORKÓW NALEŻY WRZUCIĆ DO WORKÓW NALEŻY WRZUCIĆ DO WORKÓW NALEŻY WRZUCIĆ DO WORKÓW NALEŻY WRZUCIĆ DO WORKÓW NALEŻY WRZUCIĆ LIŚCIE I TRAWĘLIŚCIE I TRAWĘLIŚCIE I TRAWĘLIŚCIE I TRAWĘLIŚCIE I TRAWĘ ZEBRANE Z TERENÓW  PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO BEZPOŚREDNIO ZEBRANE Z TERENÓW  PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO BEZPOŚREDNIO ZEBRANE Z TERENÓW  PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO BEZPOŚREDNIO ZEBRANE Z TERENÓW  PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO BEZPOŚREDNIO ZEBRANE Z TERENÓW  PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO BEZPOŚREDNIO
PRZYLEGAJĄCYCH DO POSESJI.PRZYLEGAJĄCYCH DO POSESJI.PRZYLEGAJĄCYCH DO POSESJI.PRZYLEGAJĄCYCH DO POSESJI.PRZYLEGAJĄCYCH DO POSESJI.

WORKI MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE I NIEPORWANE!WORKI MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE I NIEPORWANE!WORKI MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE I NIEPORWANE!WORKI MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE I NIEPORWANE!WORKI MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE I NIEPORWANE!
WORKI WYSTAWIONE NIEZGODNIE Z HARMONOGRAMEM LUB ZAWIERAJĄCE ŚMIECI, GRUZ, KAMIENIE NIE ZOSTANĄ ZABRANE!
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nadotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nadotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nadotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nadotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż sprzedaż sprzedaż sprzedaż sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji grun−
tów i budynków 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 24.11.2011 r.24.11.2011 r.24.11.2011 r.24.11.2011 r.24.11.2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konfe−
rencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 063 232 zł 1 063 232 zł 1 063 232 zł 1 063 232 zł 1 063 232 zł + podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł70 000 zł70 000 zł70 000 zł70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia

21.11.2011 r.21.11.2011 r.21.11.2011 r.21.11.2011 r.21.11.2011 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.mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: po−
łudniowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy. Komunikacja:omunikacja:omunikacja:omunikacja:omunikacja:
Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu do−
stępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo Miejscowe /
 Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 wwwww
Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744
do 748 w godzinach pracy urzędudo 748 w godzinach pracy urzędudo 748 w godzinach pracy urzędudo 748 w godzinach pracy urzędudo 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz Miasta
Robert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert Perkowski

Niezabudowana nieruchomość położona w Ząbkach przy ulicy Reymonta 24A, ozna−
czona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4/6 z obrębu 0055−
03−31 o powierzchni 0,3483ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00038485/0, będąca w bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości gminnej wyżej opisanej również przeznaczona jest do sprze−
daży.

Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniuOświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniuOświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniuOświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniuOświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniu
się do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępnesię do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępnesię do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępnesię do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępnesię do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępne
na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe / Przetargi).na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe / Przetargi).na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe / Przetargi).na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe / Przetargi).na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe / Przetargi).

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości grun−
towej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków ja−
ko działka ewidencyjna nr 41/1 z obrębu 0047−03−23
o pow. 3 950 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Bocia−
niej, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00013415/8.

Przetarg odbędzie się dnia 27.10.2011 r. (czwartek)
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząb−
ki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 886 200,00
zł  + podatek VAT. Wadium: 150 000 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa−
dium do dnia 21 października 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 oznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub
usługowo – produkcyjnej, w części zachodniej fragment w
strefie uciążliwej od linii wysokiego napięcia.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o wa−
runkach przetargu dostępne są na stronie www.umzab−
ki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe/ Przetargi) oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskie−
go 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomo−
ściami Urzędu Miasta Ząbki, telefon (22 51 09 744, 748),
w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Komunikat w sprawie rz¹dowego programu
wspierania osób pobieraj¹cych œwiadczenie

pielêgnacyjne
Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą

rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.),
otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc bę−
dzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w spra−
wie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego progra−
mu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w
danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grud−
niu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej
gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upo−
ważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki
organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć
do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takie−
go wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać
złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielę−
gnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 paź−
dziernika 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni
od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozosta−
wione bez rozpoznania.

  Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Publiczne Przedszkole
Nr3
„SKRZAT”
ul. Westerplatte 1/11
05−091 Ząbki

Szanowni Państwo!

Informujemy o możli−
wości wynajmowaniawynajmowaniawynajmowaniawynajmowaniawynajmowania

auli wraz ze scenąauli wraz ze scenąauli wraz ze scenąauli wraz ze scenąauli wraz ze sceną
i sprzętem nagłaśniającym na konfe−

rencje, zebrania itp.

 Istnieje możliwość zamówienia
cateringu.

Szczegółowych  informacji
udzielamy w sekretariacie

przedszkola pod numerem telefonu
(22) 762 40 10, w godz. 8:00−16:00.
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MAGIC HOME
Anna Filipek

usługi kosmetyczne
z dojazdem do klienta

 ATRAKCYJNE CENY
dojazd gratis na terenie Ząbek

więcej info na
www.magichome.waw.pl

lub pod
nr tel. 792 101 227


