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Dokończenie str. 8

Czar świątecznego spotkania – wigilia samorządowa
21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 2 odby³a

siê uroczysta wigilia samorz¹dowa, która zgro-
madzi³a w³adze miasta (burmistrzowie oraz rad-
ni), ale tak¿e proboszczów trzech z¹bkowskich
parafii, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta oraz zaproszonych goœci.

Uroczystość rozpoczęto odczytaniem fragmentu Ewange−
lii przez burmistrza Roberta Perkowskiego, następnie wszyst−
kich gości powitał przewodniczący rady miasta Krzysztof
Bławdziewicz, zapowiadając również niezwykle bogaty pro−
gram artystyczny. W pierwszej części wystąpili uczniowie

SP2, którzy wystawili kila scenek ro−
dzajowych przeplatanych występami
muzycznymi. Program artystyczny
przygotowała klasa III A pod kierun−
kiem wychowawczyni p. Jolanty Gut
wraz z chórem szkolnym pod kierun−
kiem p. Jadwigi Żaboklickiej.

Na zakończenie, z koncertem kolęd
wystąpił miejsko−parafialny Chór Can−
tores Misericodriae pod batutą Zbi−
gniewa Szablewskiego. Po części ar−
tystycznej, w imieniu księży głos za−
brał ks. proboszcz Andrzej Kopczyń−
ski, który w znakomity sposób wyło−
żył sens Bożonarodzeniowych świąt.
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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
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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.
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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

17 kwietnia Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę w 
sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ul. Wolności i Ba-
torego im. prof. Tadeusza Tołwińskiego, jednego z najwy- 
bitniejszych urbanistów, twórcy projektu urbanistycznego 
Ząbki – Miasto Ogród z 1912 roku.

W tym roku upływa 100 lat od opracowania przez pro-
fesora Tadeusza Tołwińskiego koncepcji zagospodarowania 
ząbkowskiego majątku hrabiego Ronikiera w formie tzw.  
Miasta-Ogrodu. Projekt uchwały powstał z inicjatywy radnych 
klubu „Prawo i Sprawiedliwość”. Zawiera on dość szczegółowe 
uzasadnienie, które w wyczerpujący sposób przybliża postać 
profesora i jego dzieło.

Dokończenie str. 7



co słychać www.zabki.pl

2

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza
w sobotę, 19 maja, o godz. 17:00
na otwarcie wystawy malarstwa
Ewy Buczyńskiej
oraz koncert kwartetu smyczkowego
„The Tonacja”
Galeria Orla, MOK, ul. Orla 8
wstęp wolny.

Ewa Buczyńska o sobie:
Sztukami plastycznymi pasjonowałam się od najmłodszych 
lat. Bardziej „serio”  działalnością  plastyczną zajęłam się 
jednak dopiero w wieku dojrzałym. A zaczęło się to od 
tkactwa artystycznego. To wtedy właśnie zafascynowało 
mnie niezmierzone bogactwo barw.  Potem sięgnęłam po 
pędzle i farby. W Studiu Plastycznym „Wiarus” przyswa-
jam sobie sztukę przekazywania na płótno własnych uczuć i  
refleksji. Najchętniej maluję pejzaże, kwiaty, martwe natury 
i kompozycje własne. Brałam udział w licznych wystawach 
zbiorowych i indywidualnych, gdzie prezentowałam zarów-
no gobeliny, jak i malarstwo sztalugowe, uzyskując nagrody 
i wyróżnienia. Wiele moich prac znajduje się w prywatnych 
zbiorach w kraju i zagranicą.  Ukończyłam pięcioletnie 
Studium Malarstwa Artystycznego. 

Jestem członkiem: 
- Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików 
- Stowarzyszenia Studio Plastyczne „WIARUS” 
- Stowarzyszenia Marynistów Polskich 
- Mazowieckiego Towarzystwa Kultury

ZAPOWIEDZI

 

 

Ząbki 
10 - 15 maj 2012 

przy Ośrodku Zdrowia,  

ul. Orla 1 

Z dniem 26 kwietnia br. Interesanci Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. mogą 
korzystać z usług Biura Obsługi Klienta oraz Kasy 
Przedsiębiorstwa przy ul. Piłsudskiego 2, 05-091 
Ząbki (I piętro, nad bankiem PeKaO).  Jest nam miło 
poinformować, że dzięki nowej siedzibie jesteśmy w sta-
nie zapewnić naszym Klientom obsługę w jednym miej- 
scu, z możliwością rozmowy w warunkach zapewniających 
ochronę informacji oraz bez ryzyka stania na deszczu i 
mrozie.Dzięki zmianie siedziby PGK w Ząbkach Sp. z o.o. 
wypełniło również obowiązki dotyczące  bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Informujemy, że numery telefonów jak również 
pozostałe dane rejestrowe Spółki nie ulegają zmianie. 
Korespondencję prosimy kierować pod nowy adres. 

W razie wątpliwości prosimy o korzystanie ze strony 
www.bip.pgk.zabki.pl.
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
 -  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z przedziału wiekowego 5-9 lat.

 - Z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy           

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

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

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
-badania dla celów sanitarno-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

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

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

17 I (wtorek) 11:30 – 13:00 18 I (środa) 11:30 – 13:00 19 I (czwartek) 11:00 – 12:30 20 I (piątek) 11:00 – 12:30
„Cykl Mali Artyści” –
Prace plastyczne z wykorzystaniem
Różnorodnych technik plastyc-
znych.
„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”-
gry i zabawy ruchowe.
„Cykl rozwiń swój genialny umysł” -  
krzyżówki,  Łamigłówki, zagadki.

„Cykl Malujemy poezję” – 
tworzenie obrazków 
na podstawie przeczytanego 
wiersza.
„Cykl Rozwiń swój genialny 
umysł” – krzyżówki, rebusy.
„Jesteśmy projektantami mody” 

„Cykl w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”
„Cykl Mali Artyści”-  wysypy-
wanka 
z różnokolorowych nasion
„Krzyżówkowy zawrót głowy”

„Zgaduj zgadula”
„Cykl Mali Artyści” 
– Zimowy krajobraz
„Cykl w zdrowym ciele , zdrowy 
duch”
 – gry i zabawy  ruchowe

24 I (wtorek)  11:30 – 13:00 25 I (środa ) 11:30 – 13:00 26 I (czwartek) 11:00 – 12:30 27 I (piątek) 11:00 – 12:30  
Malujemy poezję
Rozwiń swój genialny umysł- 
krzyżówki
rebusy
Tworzymy własną grę 
planszową

W zdrowym ciele zdrowy duch – 
gry I zabawy ruchowe
Cykl Mali Artyści – Kolaż na dow-
olny temat
„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – 
Opowiadamy historię zaszyfrowaną 
w obrazkach

Cykl Mali Artyści – malujemy 
obraz , motyw kwiatowy
Gry planszowe, zabawy ruchowe
Rebusowy zawrót głowy 

Krzyżówki, rebusy, układanki, 
zagadki
Mali artyści – naklejanka (ścinki 
materiału, guziki, nitki, itp.)
Gry i zabawy ruchowe

Tydzień I

Tydzień II

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
-specjalista med. rodzinnej  

i medycyny pracy
-badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
-badania dla celów sanitarno-epidemil-

ogicznych
-badania kierowców wszystkich kategorii

-EKG, spirometria (bad. układu odd-
echowego)

-drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie  
w godz. 8-20  

tel 603 927 323

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
specjalista

chorób dzieci
nefrolog

tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Ferie w Miejskiej Bibliotece (dla dzieci w wieku 5-9 lat)     
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OPTO – MED
Gabinety specjalistyczne

Badania diagnostyczne USG, echo serca (pełen zakres). Badanie stawów 
biodrowych (dorośli i dzieci). Ząbki, ul. Orla 6 lok. 77 (wejście od ul. 
Poniatowskiego). Przyjęcia pon. – pt. 8.00 – 20.00. tel. (22) 744 – 86 - 38 

Dla dorosłych:
- neurolog 
- ortopeda
- reumatolog
- nefrolog
- ginekolog
- urolog
- psycholog

Dla dorosłych i dzieci:
- okulista
- kardiolog
- endokrynolog
- dermatolog
- laryngolog
Dla dzieci:
- chirurg
- kardiochirurg

ZAPOWIEDZI
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SAMORZĄD
Czy mieszkańcy Ząbek są zadowoleni z urzędników?

7 maja zostały opublikowane wyniki Badań Satysfakcji 
Klienta w ząbkowskim Urzędzie. Badania były prowadzone 
w dniach 4 kwietnia - 4 maja 2012 zarówno poprzez an-
kiety elektroniczne, jak i tradycyjne, papierowe. Respon- 
denci mogli ocenić wszelkie aspekty funkcjonowania 
urzędu właśnie z perspektywy mieszkańca, korzystającego 
z usług ratusza. Brane były pod uwagę m.in.: godziny ot-
warcia, wyposażenie (w urządzenia ułatwiające poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym, czy jest przyjazny dzieciom 
itp.), jakość obsługi, postawa urzędników.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Trans-
parentny i sprawny urząd administracji samorządowej”. Su-
maryczne wyniki oceniły satysfakcję klientów korzystających 

z ząbkowskiego magistratu na 75,54%, co jest bardzo do-
brym wynikiem. Dla porównania sąsiadujące Marki uzyskały 
70,25%.

Burmistrz Ząbek wyraził zadowolenie, że tak duży odsetek 
mieszkańców biorących udział w ankiecie pozytywnie 
oceniło pracę urzędników. – Przy tej okazji chciałbym bardzo 
podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym bada-
niu, gdyż te wyniki są dla nas cennym źródłem wskazówek, 
odpowiadających na pytanie, co możemy zrobić, aby poprawić 
sposób funkcjonowania urzędu, aby stał się on jeszcze bardziej 
przyjazny naszym mieszkańcom – podsumował burmistrz 
Robert Perkowski.

Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonych badań.

● Jakie sprawy załatwia Pan/i ostatnio w Urzędzie? ● Jaki był cel ostatniej wizyty?

● Proszę ocenić sposób załatwienia sprawy.

● Proszę dokonać oceny Urzędu, jego wizerunku. Proszę podać odpowiednią odpowiedz. Element występuje w sposób:

● Jakie czynniki mogą wpłynąć na polepszenie jakości 
usług?

● Z jakim skutkiem została załatwiona Pana/i sprawa w 
Urzędzie?



co słychaćwww.zabki.pl SAMORZĄD

Po raz kolejny została zniszczona wiata przystankowa, tym 
razem przy ul. Kwiatowej. Wandale wybili wszystkie szyby. Do 
zdarzenia doszło najprawdopodobniej 22 kwietnia, w niedzielę.

Niestety do takich incydentów dochodzi co jakiś czas, a straty 
wcale nie są małe, nie mówiąc już o utrudnieniach dla samych 
podróżnych. Zdemolowana wiata nie tylko szpeci, ale nie spełnia 
swojej podstawowej funkcji.

Burmistrz Ząbek zwraca się z prośbą do wszystkich świadków 
tego zdarzenia, aby wskazali osobę, która dokonała zniszczenia. 
W tym celu Burmistrz wyznaczył nagrodę w wysokości 500 zł.

Komu przeszkadzają 
wiaty przystankowe?

● Czy uwzględniając wszystkie dotychczasowe kontakty z 
Urzędem jest Pan/i zadowolony/a z poziomu świadczonych usług?

● Czy ważna jest dla Pana/i skutecznośc i szybkość załatwiania sprawy?

● Jak często załatwia Pan/i sprawy w Urzędzie?

5

Mieszkańcy Ząbek z sukcesem wzięli udział w akcji 
konkursowej „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu mieszkańców  
miasta udało się wygrać dla ząbkowskich dzieci kolejny plac  
zabaw. Ten będzie zlokalizowany w Parku Miejskim im.  
Szuberta. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w maju.

Władze miasta chciałyby podziękować wszystkim, którzy 
wspierali tę akcję, a 10 najaktywniejszych internautów wyróżnić. 
Większość z nich na prośbę Burmistrza, już się skontaktowała 
z Urzędem. Wciąż jednak nie udało nawiązać się kontaktu z 
osobą posługującą się loginem juran. Bardzo prosimy zatem o 
kontakt z Biurem Promocji: (22) 5109 792/793.

Internauta poszukiwany
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Od dnia 2 maja br. można już w Urzędzie Miasta Ząbki 
uzyskać Kartę Mieszkańca ważną do 1 marca 2013 roku na 
podstawie udokumentowanego rozliczenia podatku docho-
dowego za rok 2011 w Urzędzie Skarbowym w Wołominie 
ze wskazaniem w deklaracji PIT miejsca zamieszkania na 
terenie miasta Ząbki.

Kartę mogą otrzymać mieszkańcy, którzy spełnili powyższy 
warunek oraz ich dzieci do ukończenia 18 roku życia. Dziecko 
zyskuje uprawnienie do otrzymania karty, gdy obowiązek  
rozliczenia PIT w US Wołomin ze wskazaniem miejsca zamiesz-
kania w Ząbkach spełnił przynajmniej jeden z rodziców. 
Podstawą udokumentowania uprawnienia do otrzymania kar-
ty mieszkańca dla osób dorosłych nie zameldowanych na po-
byt stały w mieście Ząbki jest złożenie wypełnionego wniosku 
o wydanie karty, przedstawienie dokumentu tożsamości oraz 
okazanie pracownikowi Urzędu Miasta Ząbki wydającemu 
kartę jednego z poniższych dokumentów potwierdzającego 
fakt rozliczenia podatku w US Wołomin ze wskazaniem  
miejsca zamieszkania (lub prowadzenia działalności) w 
Ząbkach:

1) osoby, które doręczyły deklarację podatkową PIT 
osobiście w US Wołomin - przedstawiają do wglądu pierwszą 
stronę kopi formularza PIT z pieczątką potwierdzającą złożenie 
deklaracji w Urzędzie Skarbowym w Wołominie przed 1 maja 
2012 roku. Do otrzymania karty będzie upoważniało dobro-
wolne okazanie pierwszej strony deklaracji podatkowej rozli-
czenia podatku dochodowego za 2011 rok na formularzu o 
jednym z następujących symboli PIT-36, PIT-36L, PIT-37; 

2) osoby za które rozliczenia rocznego dokonał praco-
dawca lub organ emerytalno-rentowy okazują pierwszą stronę 
deklaracji PIT-40 lub PIT-40a; 

3) osoby które złożyły deklarację PIT tj. (PIT-36, PIT-36L 
lub PIT-37) drogą elektroniczną – przestawiają do wglądu 
pierwszą stronę kopi formularza PIT oraz okazują wydruku 
Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) potwierdzającego 
przekazanie deklaracji do Urzędu Skarbowego w Wołominie; 

4) osoby, które wysłały deklarację za pośrednictwem Po-
czty Polskiej i posiadają dowód nadania przesyłki, okazują 
pierwszą stronę kopi deklaracji PIT i potwierdzenie nadania 
(z adresem odbiorcy US Wołomin i zaznaczonym symbolem 
nadanego formularza). 

Osoba dokumentująca rozliczenie podatku za 2011 rok, 
może wyrobić kartę „Jestem z Ząbek” swoim dzieciom do 
ukończenia 18 roku życia, które razem z nią stawią się w 
punkcie wydawania kart.  Jeśli  stawiennictwo osobiste 
dziecka razem z rodzicem nie jest możliwe, karta dla dziec-
ka może zostać wyrobiona w innym czasie lub na podstawie 
zdjęcia. Dziecko rodzica lub opiekuna prawnego, który 
udokumentował rozliczenie podatku PIT za 2011 rok w US 
Wołomin przy wskazaniu miejsca zamieszkania w Ząbkach 
może uzyskać kartę mieszkańca ważną  do 1 marca 2013 roku 
na złożonego wniosku z danymi dziecka(z nr PESEL dziecka) 
oraz jednego z dokumentów:

a) legitymacji szkolnej/studenckiej w przypadku zgodności 
nazwiska i adresu zamieszkania rodzica zapisanego w formu-
larzu PIT z danymi  wpisanymi w legitymacji szkolnej/stu-
denckiej dziecka;

b) w pozostałych przypadkach na podstawie okazania 

skróconego aktu urodzenia dziecka.
Dzieci w wieku 7-13 lat mogą uzyskać kartę  

tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który 
udokumentował uprawnienie do jej otrzymania, w tym przy-
padku wniosek o wydanie karty wypełnia i składa w imieniu 
dziecka rodzic lub opiekun prawny. 

Dzieci po ukończeniu 13 roku życia, do ukończenia 18-ste-
go roku życia mogą ubiegać się o wydanie karty samodziel-
nie, na podstawie legitymacji szkolnej oraz po przedstawieniu 
danych rodzica, który wcześniej udokumentował swoje prawo 
do otrzymania karty w 2012 roku. W tym przypadku wniosek 
o wydanie karty może wypełnić dziecko lub rodzic w jego  
imieniu.

Pierwsza strona deklaracji PIT zawiera wyłącznie in-
formacje dotyczące identyfikacji podatnika, jego miejsca 
zamieszkania i adresu właściwego Urzędu Skarbowego. Pra-
cownik Urzędu nie może żądać okazania lub przekazania kopi 
całości deklaracji PIT. W przypadku posługiwania się przez 
mieszkańca zaświadczeniem z US, które  będzie zawierać do-
datkowe i inne niż wymagane informacje, w szczególności 
dane objęte tajemnicą skarbową –informacje te powinny  być 
zamazane lub zasłonięte, aby urzędnik nie miał możliwości ich 
poznania. 

W sytuacjach innych niż opisane decyzję o podstawie udo-
kumentowania faktu rozliczenia podatku PIT za 2011 rok i 
wydaniu na tej podstawie karty mieszkańca podejmuje Bur-
mistrz Miasta lub jego Zastępca.

UWAGA: 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV / 184 / 2012 Rady Mia-
sta Ząbki z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia cen 
urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami 
lokalnego transportu zbiorowego w mieście Ząbki kar-
ta mieszkańca „Jestem z Ząbek” NIE PRZYSŁUGUJE   
osobom niezameldowanym na pobyt stały w mieście Ząbki, 
w wieku powyżej 18 roku życia, które nie osiągają dochodów 
i nie rozliczają podatku w US Wołomin.  Osoby takie mogą 
uzyskać prawo do otrzymania karty po zameldowaniu się na 
terenie miasta Ząbki na pobyt stały lub po rozliczeniu do-
chodów za rok poprzedni w US Wołomin. Fakt rozliczenia 
podatku od nieruchomości lub podatku CIT nie uprawnia do 
otrzymania karty mieszkańca.

Rozliczyłeś podatek dochodowy w Ząbkach –  
możesz otrzymać kartę mieszkańca „Jestem z Ząbek”.
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Uzasadnienie
Niniejszy projekt uchwały jest inicjatywą klubu radnych 

„Prawo i Sprawiedliwość” w Radzie Miasta Ząbki, mającą na 
celu uhonorowanie pamięci i dokonań profesora Tadeusza 
Tołwińskiego, autora zwycięskiego projektu urbanistycznego 
Ząbki – Miasto Ogród z 1912 roku, poprzez nadanie nazwy 
rondu u zbiegu ul. Wolności i Batorego jego imienia.

W 2012 roku upływa 100 lat od opracowania przez pro-
fesora Tadeusza Tołwińskiego koncepcji zagospodarowania 
ząbkowskiego majątku hrabiego Ronikiera w formie tzw.  
Miasta-Ogrodu. 

Miasto-ogród to idea, która pojawiła się na początku XX 
wieku w Anglii i zadomowiła się również w Polsce. Pełną jej 
realizację, oczywiście  adoptowaną do lokalnych warunków - 
stanowił projekt właśnie miasta-ogrodu Ząbek z 1912 roku, 
autorstwa architekta Tadeusza Tołwińskiego. Oprócz projek-
tu Ząbek, prof. Tołwiński sporządził również projekty urba- 
nistyczne Podkowy Leśnej i Kamiennej Góry. 

Oprócz powyższych projektów urbanistycznych do dzieł 
prof. Tołwińskiego należy także wymienić plany regulacyjne 
Lwowa, Kalisza i Ciechocinka. Tołwiński jest również autorem 
trzytomowego dzieła "Urbanistyka". W Warszawie na pod-
stawie jego projektów zrealizowano np. budynek Gimnazjum 
im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej czy też Gmach 
Muzeum Narodowego w Alejach Jerozolimskich.

W swoim założeniu urbanistycznym Ząbki - Miasto 
Ogrodu obliczone na 8 tysięcy mieszkańców, zaś projekto-
wany teren miał zostać podzielony na 1600 działek budow-
lano-ogrodowych. Projekt ten obejmował były majątek 
hrabiego Ronikiera czyli ok. 15% powierzchni dzisiejszych 

Ząbek. Projekt Tołwińskiego odznaczał się pięknem dominant  
urbanistycznych oraz doskonałymi proporcjami. Założenia 
ulic nawiązywały do koncepcji klasycystycznych, natomiast 
centralny plac-rynek do tradycji małego miasteczka polskiego.  
Do dzisiejszego dnia zachował się zaprojektowany przez prof. 
Tołwińskiego układ ulic: np. Wojska Polskiego, Moniuszki, 
Sienkiewicza, Asnyka, Orzeszkowej czy też Orla, Legionów, 
Traugutta, Słowackiego, Wyzwolenia, Langiewicza, Lipowa. 

Wille-dworki na terenie Miasta-Ogrodu zaczęły powstawać 
jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Wśród wielu 
znakomitości zamieszkiwali w nich: słynna aktorka Ma-
ria Przybyłko-Potocka, generał Kazimierz Sosnkowski, 
pisarka Magdalena Samozwaniec, Arnold Szyfman, rodziny 
Tołłoczków i Wejchertów.

W dwudziestoleciu międzywojennym budowa miasta-
ogrodu była kontynuowana, ale nie została zrealizowana do 
końca. Po II wojnie światowej, w wyniku bezmyślnej parcelacji, 
nastąpiła dewastacja układu urbanistycznego.

Tadeusz Tołwiński urodził się 18stycznia 1887 roku w 
Odessie, zmarł 13 stycznia 1951 roku w Warszawie. W la-
tach 1905-1911 studiował architekturę w Karslruhe, gdzie 
wyspecjalizował się w urbanistyce. W 1915 roku był jednym z 
organizatorów Politechniki Warszawskiej. 1 października 1920 
roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a 9 maja 
1934 roku profesorem zwyczajnym. W 1935 roku został pro-
fesorem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a 
latach 1937-1938 był dziekanem tegoż wydziału. Po II Wojnie 
Światowej, w 1947 roku, został doktorem honoris causa. 

Do dzisiaj w Ząbkach nie ma miejsca upamiętniającego 
dzieło prof. Tołwińskiego. Powyższy projekt uchwały 
przedkładany Radzie Miasta Ząbki w 100 letnią rocznicą opra-
cowania projektu Miasta-Ogrodu ma za zadanie uczcić doko-
nania Tadeusza Tołwińskiego.

Dokończenie ze strony nr.1 

Ząbkowscy strażnicy miejscy, po godzinach pracy, w 
celu podniesienia sprawności fizycznej trenują taktykę i 
technikę podejmowania interwencji. Uczą się oswobodze-
nia, rozbrajania i obrony.

Treningi prowadzone są przy zastosowaniu filipińskich 
sztuk walki. Do strażników dołączyli również policjanci. 
Straż Miejska będzie przechodziła dodatkowo 3 razy w roku 
egzaminy sprawdzające wytrwałość, kondycję fizyczną i 
umiejętności technik interwencyjnych. Treningi prowadzone 
są z inicjatywy Zbigniewa Forysiaka - komendanta Straży 
Miejskiej.

Efekty ćwiczeń będzie można zobaczyć już niebawem 19 
maja podczas III Gali FMA w Publicznym Gimnazjum nr 2 w 
Ząbkach.

Iwona Potęga

Straż Miejska po godzinach

17 kwietnia odbyła się XXVI sesja Rady Miasta Ząbki, pod-
czas której podjęto następujące uchwały:

- zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych 
dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji  
miejskiej

- w sprawie nadania nazwy rondu 
- w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości 

gruntowej 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej 

- w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdro-
wia w Ząbkach 

-  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019 

- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki 
na 2012 rok 

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej 
Urzędu Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo  
miejscowe

XXVI sesja Rady Miasta

Rondo im. prof. Tadeusza Tołwińskiego
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Konkurs zorganizowany jest dla położonych na terenie 
całej Polski szkół i klubów piłki nożnej, w których 
trenują dzieci w wieku 7-13. Zwycięskie drużyny 
zostaną wyposażone w sprzęt stosowany w Akademii 
Ajaxu. Trenerzy ze zwycięskich szkół i klubów objęci 
będą szkoleniem prowadzonym przez trenerów 
Akademii Ajax a od września 2012 roku rozpoczną 
realizację programu treningowego ze swoimi 
zawodnikami. 

Najlepsze "Szkółki Piłkarskie NIVEA" wezmą udział w 
turnieju, który będzie zwieńczeniem cyklu 
treningowego. Kryterium kwalifikacji do turnieju będzie 
zaangażowanie w prowadzenie treningów zgodnie z 
programem szkoleniowym Akademii Ajax Amsterdam. 
Sześć zwycięskich drużyn turnieju i ich trenerzy 
wyjadą na letni obóz szkoleniowy Akademii Ajax do 
Amsterdamu. Akcja trwa do 17 czerwca 2012 r. 
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28 marca 2012 r. gościliśmy w Ząbkach przyszłych oficerów 
Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Tym razem odwiedzili oni Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. ks. 
Jerzego Popiełuszki oraz Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat”. 
Młodzi Amerykanie spotkali się z młodzieżą gimnazjalną oraz 
zwiedzili budynek szkoły, a następnie razem z opiekunami, w 
asyście burmistrza Roberta Perkowskiego i dyrektor Małgorzaty 
Zyśk, udali się do przedszkola. Na miejscu przywitała ich dyrektor 
Jolanta Salak, która oprowadziła gości, prezentując, nowoczesną, 
przestronną placówkę, wyposażoną w profesjonalny sprzęt. Goście 
zza oceanu byli pod wielkim wrażeniem ząbkowskiego obiektu 
oświatowego, wybudowanego z rozmachem, o ciekawej bryle ar-
chitektonicznej. Po raz pierwszy mieli okazję zwiedzać w naszym 
kraju budynek przedszkola, co jak stwierdzili było dla nich nowym 

doświadczeniem. Pobyt kadetów w Polsce trwał tydzień, zwiedzili 
Kraków, Warszawę, Łódź i Poznań oraz po raz kolejny odwiedzili 
Ząbki i Zielonkę. Wizyta w ząbkowskim gimnazjum to rezultat 
współpracy związanej z realizacją, w ramach godzin wychowaw-
czych oraz wychowania do życia w rodzinie, międzynarodowego 
programu profilaktycznego „Cross Ross” - „Młodzież na rozdrożu”, 
wdrożonego i realizowanego w ponad 50 krajach na świecie. 
Głównymi założeniami programu jest propagowanie wśród 
młodych ludzi właściwych postaw moralnych i kształtowanie do-
brego charakteru. 

Kiedy wizyta w Ząbkach dobiegła końca, kadeci otrzymali 
od burmistrza Roberta Perkowskiego materiały promujące nasze  
miasto.

Małgorzata Zyśk

Wizyta amerykańskich kadetów w Ząbkach

Mistrzostwa Euro tuż, tuż... Budzą coraz więcej emocji. Rośnie 
napięcie. Nastrój udzielił się również przedszkolakom.

Z najstarszą grupą Muchomorków postanowiliśmy sprawdzić, 
w jakim stanie jest nasza tężyzna fizyczna. Ale! żeby nie było za 
łatwo włączyliśmy w to rodziców. Wspaniałą okazją do  tego były 
zajęcia otwarte, tradycyjnie organizowane w naszym przedszkolu.

Rodzice wiedzieli tylko tyle, że mają przygotować strój spor-
towy i stawić się na zbiórce w Akademii Ruchu „aga-fitness” przy 
ulicy Batorego 34. Tam już czekały dzieci. Od razu zajęła się nami 
właścicielka klubu i jednocześnie instruktorka- pani Agnieszka 
Jarosińska, która poprowadziła specjalną rozgrzewkę  w rytmach 
pobudzającej muzyki. Po niej zasapani rodzice mieli okazję złapać 
oddech, a pełne energii dzieci pokazały swoje umiejętności tane-
czne w sambie, walcu, rock ‘n’ rollu, których  nabyły pod facho-
wym okiem instruktorki Danuty Wittig. Jak ogólnie wiadomo  
rozwój fizyczny i umysłowy idą w parze, dlatego w kolejnej części 
były popisy intelektualne dzieci. Pokazały jak liczą, czytają, rysują, 
pracują w grupie i że potrafią stawiać czoło nowym wyzwaniom.

Ale na tym nie koniec! Muchomorki udały się do przygo-
towanej dla nich sali zabaw, gdzie czekały kolejne atrakcje w 
suchym basenie z piłkami i dmuchanym zamku. Rodzice nato- 
miast mieli swoją niespodziankę. Tatusiowie zasiedli na rowerach, a 
wymagający instruktor zachęcał do robienia kolejnych kilometrów. 
Mamy, z nauczycielkami i panią dyrektor na czele, wzięła w obroty 
właścicielka klubu, która poprowadziła zajęcia fitness.

ZDROWO I SPORTOWO

Nie do opisania jest, ile pozytywnych emocji dostarczyły te 
sportowe zmagania. Dzięki wyzwolonym endorfinom na spoco-
nych twarzach widniał uśmiech od ucha do ucha.

Ta niecodzienna forma wspólnych zajęć z rodzicami 
zaowocowała nie tylko pełną integracją, ale i pomysłami na 
spędzanie czasu z dzieckiem. Nie zabrakło również obietnic zad-
bania o swoje ciało, bo przecież „w zdrowym ciele zdrowy duch”. 
A Euro tuż, tuż…

Nauczycielki w gr. Muchomorki
Publicznego Przedszkola nr 2 „Leśny Zakątek”

Dziękujemy Pani Agnieszce Jarosińskiej za 
udostępnienie nam swojego klubu oraz poprowadzenie 
zajęć fitness z przedszkolakami i rodzicami. Życzymy wie-
lu dalszych sukcesów w promowaniu zdrowego stylu życia.

Czyli jak przedszkolaki z LEŚNEGO ZAKĄTKA przygotowują 
się do Euro
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SPOŁECZEŃSTWO
Z  ŻYCIA  K.P.R.M.  PRZY  PARAFII  ŚW. TRÓJCY

21 kwietnia 2012 roku, w Warszawie odbył się marsz w obronie  
Telewizji Trwam. 

O godz. 13:00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, 
której przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz drohiczyński 
ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

 Po Eucharystii pokojowy marsz ruszył w kierunku Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, a potem pod Belweder.

Spotkanie zakończyły przemówienia Jarosława Kaczyńskiego 
(Prawo i Sprawiedliwość), Zbigniewa Ziobry (Solidarna Polska), 
prof.dr hab.inż Janusza Kaweckiego (Zespół Wspierania Radia 
Maryja), Zdzisława Radomskiego (Kongres Polonii Kanadyj- 
skiej), Bogdana Freitaga (Klub Gazety Polskiej z Poznania), 
red. Ewy Stankiewicz (Solidarni 2010) oraz  red. Wojciecha 
Reszczyńskiego (Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich). 

3 maja 2012 roku również w Warszawie w 50. rocznicę 
ogłoszenia przez Ojca Świętego Jana XXIII Najświętszej Maryi 
Panny główną Patronką Polski przeszedł zorganizowany przez 
Krucjatę Różańcową Marsz Patriotów w intencji Ojczyzny. 
Modlitewny marsz rozpoczął się o godz. 10:00 przy Krzyżu w 
Parku Traugutta i przeszedł przez Nowe i Stare Miasto, Kra-
kowskie Przedmieście, Nowy Świat, Most Poniatow-skiego. 
Zakończył się Mszą Świętą koncelebrowaną w Sanktuarium Matki  
Boskiej Zwycięskiej na Kamionku.

Podczas Marszu Patriotów odbyła się defilada grup rekon-
strukcyjnych z różnych okresów historii Polski.

Także w dniu 3 maja 2012 roku na Jasnej Górze odbyła się 
uroczysta Msza Św. oraz odsłonięcie i poświęcenie Epitafium 
Smoleńskiego na dziedzińcu przed Kaplicą Cudownego Obrazu.

Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tych  
uroczystościach. Ponadto dziękuję tym, którzy dotychczas 
złożyli podpisy w obronie Telewizji Trwam.

Jednocześnie przypominam, że spotkania ząbkowskiego 
Koła Przyjaciół Radia Maryja odbywają się 13 każdego miesiąca.

O godz. 18:00 sprawowana jest Msza Święta w kościele Św. 
Trójcy, a po Eucharystii spotkanie formacyjne pod przewod-
nictwem ks. prał. Tadeusza Karolaka.

Jeśli ktoś z Państwa chce jeszcze złożyć swój podpis w obronie  
Telewizji Trwam zapraszamy na spotkania (z dowodem oso-
bistym). 

    Danuta Filipiak-Kowalczyk -  
Przewodnicząca K.P.R.M 

Od 19 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie „Ruch 
Rozwoju Gospodarczego Polaków z siedzibą w 
Zielonce rozpoczęło swoją działalność na obszarze 
województwa mazowieckiego i zamierza poważnie 
zająć się obrona rozwoju rodzimej przedsiębiorczości 
i wspieraniem rozwoju polskiej rodziny.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości Po-
laków poprzez dążenie do zmian regulacji podat-

kowych i pomocy prawnej oraz konsultacyjnej, a także wprowadzenia 
ograniczeń budowy sklepów wielkopowierzchniowych w infrastrukturze 
miejskiej.

Zamierzamy upominać się  o likwidację ulg podatkowych dla korpo-
racji zagranicznych i sieci handlowych oraz dążyć, by środki odzyskane z 
tego niesprawiedliwego procederu zostały przeznaczone na rzecz tworzenia 
warunków dla powstawania przedsiębiorstw  produkcyjnych, tworzących 
realne miejsca pracy.

Stowarzyszenie powstało na bazie środowisk stanowiących w 2008 
roku „Ruch Obrony Stoczni i Gospodarki Polskiej im. Generała Józefa 
Hallera”, który pod moim kierownictwem udowadniał wadliwość prawną 
specustawy i nieprawidłowości w dążeniu urzędników państwowych z PO 
i PSL do rzeczywistej likwidacji Stoczni Szczecin i Gdynia, co całkowicie 
nastąpiło w ramach istniejącego bezprawia.

Wraz z środowiskami kupców i przedsiębiorców z powiatu 
wołomińskiego i województwa mazowieckiego, którzy włączyli się w 
działalność nowego ruchu, zamierzamy przekonywać polityków i domagać 
się należnych wpłat do budżetu państwa od korporacji międzynarodowych, 
przejmujących od prawie 20 lat nasz rodzimy rynek i niszczący  konkuren-
cyjne polskie przedsiębiorstwa, nie dając nic w zamian, poza skutecznym 

unikaniem płacenia podatków za przyzwoleniem struktur naszego Państwa.  
Czas na sprawiedliwą politykę podatkową Państwa Polskiego. Jeśli 

emeryt musi zapłacić prawie 20% podatku, to czemu korporacje nie mogą 
wpłacać chociaż 3 % podatku obrotowego z przeznaczeniem na leczenie 
Polaków i pomoc socjalną na poziomie rozwijających się krajów europe-
jskich?

Pamiętajmy, że tylko państwo silne gospodarczo ma znaczenie w  
Europie i świecie i może zachować swoją niezależność oraz niepodległość 
całkowitą.

Z w/w problematyką i propozycjami zastosowania konkret-
nych rozwiązań zamierzamy docierać do świadomości polityków, 
samorządowców i społeczności lokalnych, poprzez sympozja  i konferencję 
z udziałem ekspertów i specjalistów ekonomii przedsiębiorczości oraz 
prawa podatkowego. W swojej szeroko zakrojonej działalności zamierza-
my podejmować interwencję i wspierać ochrony środowiska naturalnego, 
w szczególności dbanie o zrównoważony rozwój terenów zielonych oraz 
racjonalną gospodarkę wodną i zapobieganie jego degradacji.

W naszym zainteresowaniu jest również rozwój systemu komunikacyj-
nego, połączeń drogowych i kolejowych oraz dbałość o bezpieczeństwo na 
ich obszarze oraz przeciwdziałanie utrudnieniom  komunikacyjnym.

Zamierzamy zgłaszać za pośrednictwem Parlamentarzystów wypra-
cowane projekty ustawodawcze niezbędne do zabezpieczenia prawidłowego 
rozwoju rodzimej przedsiębiorczości i Polaków.

Zapraszamy do wspólnego upominania się o zasobną i sprawiedliwą 
Polskę.

Ryszard Walczak 
Przewodniczący Ruchu Rozwoju Gospodarczego Polaków 

Radny Powiatu Wołomin

Stowarzyszenie „Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków” rozpoczęło swoją działalność 
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Ząbkowska Liga Szóstek 
Piłkarskich jest rozgrywana na 
trzech poziomach zaawanso-
wania, w trzech ligach. Każda 
z lig liczy po 9 zespołów. Po 
zakończeniu sezonu piłkarskiego 
nastepują awanse i spadki. Do 
niższej ligi przenoszone są 
drużyny, które zajęły dwa ostat-
nie miejsca w rozgrywkach. Z 
kolei dwie najlepsze drużyny z 
III ligi awansują do II ligii, a naj-

lepsze dwie drużyny II – ligowe awansują do I ligii.
Oczywiście najwięcej emocji wywołują potencjalne awanse. W 

II lidze dotychczasowy lider jest niemal pewniakiem do awansu. 
Zapewne do ostatniej chwili będzie toczyła się walka o awans z dru-
giego miejsca. W tej rywalizacji będą się liczyły 3-4 drużyny.

Jeszcze bardziej wyrównana sytuacja jest w lidze III, gdzie w 
walce o awans liczą się praktycznie 3 drużyny.

Przy braku spektakularnych sukcesów każda drużyna chce 
utrzymać chociażby status quo. Choć wiadomo już, która drużyna 
jako pierwsza odpadnie zarówno w przypadku I, jak i II ligi, to już 
kto będzie następny jest trudne do jednoznacznego wskazania. Tu 
walka też będzie toczyła się do samego końca, zapewniając ogromne 
emocje.

Poniżej przedstawiamy sytuację w poszczególnych ligach oraz 
zapowiedzi najbliższych spotkań. Szczegółowe informacje na temat 
ZLSP dostępne są na stronie internetowej MOSiR-u (www.mosir-
zabki.com.pl).

red.

Liga szóstek na finiszu...

Poz. Klub Mecze Z R P Bramki Punkty

1 Office Plus 12 11 0 1 108-48 33
2 CLUB 74 12 8 0 4 84-58 24
3 FC.BARTYCKA 04 11 8 0 3 54-36 24

4 Ząbkowska Ferajna 12 8 0 4 52-41 24

5 The Naturat 12 6 0 6 62-70 18
6 Zgryz Ząbki 11 5 0 6 48-61 15
7 Anticol Targówek 11 3 0 8 36-55 9
8 FC Polana 15 3 0 12 17-65 9
9 FC Roteiro 8 0 0 8 7-34 0

Poz. Klub Mecze Z R P Bramki Punkty

1 Albatros 11 10 0 1 128-36 30
2 Alcybiades 10 9 0 1 69-25 27
3 Anton Park 10 8 0 2 64-43 24

4 Reta 11 7 0 4 71-44 21

5 Charbud 11 4 2 5 36-71 14
6 FC Ząbki 11 3 2 6 57-58 11
7 KTM 11 2 1 8 41-67 7
8 Bad Boys 11 2 1 8 40-76 7
9 FC Fanatic 12 1 0 11 24-110 3

Poz. Klub Mecze Z R P Bramki Punkty

1 Fizzy Bubblech 10 8 0 2 55-21 24
2 TBA Express 11 8 0 3 54-40 24
3 Skajtek 11 7 1 3 56-32 22

4 Marsz marsz 
Dąbrowski 11 5 1 5 43-46 16

5 Nie Za Mocni 10 5 0 5 39-44 15
6 Canarinhos 10 4 1 5 37-37 13
7 FC Szlugers 8 3 1 4 29-30 10
8 Lewandów Team 11 3 0 8 33-73 9
9 Bobzozaurusy 8 0 0 8 6-29 0

I liga
Tabela:

Najbliższe spotkania: 

14 KOLEJKA (NIEDZIELA, 13.05.2012)
12.00 RETA – ALBATROS ZĄBKI
13.00 BAD BOYS - ALCYBIADES
14.00 CHARBUD  - ANTON PARK
15.00 F.C. FANATIC -F.C. ZĄBKI
K.T.M. – pauzuje

15 KOLEJKA (NIEDZIELA, 20.05.2012)
12.00 ALCYBIADES - K.T.M.
13.00 BAD BOYS – ANTON PARK
14.00 ALBATROS ZĄBKI - CHARBUD
15.00 RETA - F.C. ZĄBKI
F.C. FANATIC - pauzuje

II liga
Tabela:

Najbliższe spotkania:

13 KOLEJKA (NIEDZIELA, 13.05.2012)
10.00 ZGRYZ ZĄBKI – ANTICOL
11.00 F.C. BARTYCKA 04  – ZĄBKOWSKA FERAJNA
13.00 OFFICE PLUS – CLUB 74
THE NATURAT – pauzuje

14 KOLEJKA (NIEDZIELA 20.05.2012)
10.00 F.C. BARTYCKA 04 – ZGRYZ ZĄBKI
11.00 OFFICE PLUS – ANTICOL
13.00 THE NATURAT – ZĄBKOWSKA FERAJNA
CLUB 74 – pauzuje

Najbliższe spotkania:

13 KOLEJKA (NIEDZIELA, 13.05.2012)
10.00 SKAJTEK – NIE ZA MOCNI
11.00 CANARINHOS -  TBA EXPRESS
12.00 LEWANDÓW TEAM – FIZZY BUBBLECH SENI

14 KOLEJKA (NIEDZIELA, 20.05.2012)
10.00 CANARINHOS – NIE ZA MOCNI
11.00 FIZZY BUBBLECH SENI – SKAJTEK
12.00 MARSZ MARSZ DĄBROWSKI – TBA EXPRESS
LEWANDÓW TEAM  – pauzuje

III liga
Tabela:
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Kolejne zwycięstwo Ząbkovii
W sobotę, 28 kwietnia piłkarki z Ząbkovii rozegrały 

drugie spotkanie rundy wiosennej w ramach rozgrywek w 
Lidze Młodzików U-12. 

Niezwykle zacięty mecz na bocznym boisku Stadionu  
Miejskiego w Ząbkach zakończył się zwycięstwem ząbkowianek 
4:2. W składzie pokonanej przez dziewczęta drużyny LKS 
Wisła Zakroczym poza młodymi piłkarzami znalazły się także 
trzy piłkarki. Pełna relacja z meczu znajduje się na oficjalnej 
stronie internetowej UKS Ząbkovia Ząbki: http://zabkovia.pl/
rozgrywki/liga-orlikow/241-liga-modzikow-kolejka-12.html

Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki

1 maja 2012 roku kadra województwa mazowieckiego 
rozegrała ostatni mecz fazy grupowej Ogólnopolskich 
Rozgrywek Młodziczek do lat 13 im. Kazimierza Górskiego 
w sezonie 2011/2012 (są to Mistrzostwa Polski Kadr Woje-
wódzkich). 

Spotkanie z reprezentacją województwa warmińsko-
mazurskiego odbyło się na Stadionie Miejskim w Barczewie 
przy ul. Wojska Polskiego. W składzie reprezentacji Mazowsza 
znalazły się dwie zawodniczki UKS Ząbkovia Ząbki: Klaudia 
Krawczyk i Klaudia Tuszyńska (obydwie wybiegły na boisko w 
wyjściowej "jedenastce"). Kadra województwa mazowieckiego 

wygrała mecz 4:1, zapewniając sobie tym samym I miejsce w 
grupie i awans do półfinałów.

Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia  Ząbki

Nasze w reprezentacji Mazowsza

W środę, 25.04.2012 r. na boisku Orlik przy ul. Szanajcy 
5 w Warszawie odbył się wspólny trening - sparing dziew-
czynek Ząbkovii (2005-2002) z chłopcami z drużyny UKS 
Błyskawica Warszawa z roczników (2002-2003). 

Założeniem spotkania było rozegranie meczu sparingowe-
go, w formie treningowej. Nie były liczone gole, choć trzeba 
przyznać że wpadło ich do naszej bramki kilka. Dziewczynkom 
nie odebrało to jednak woli walki i chęci do gry.

Zawodniczki Ząbkovii przyjechały w ośmioosobowym 
składzie i wszystkie grały bez możliwości zmiany. Zawodnicy 
Błyskawicy mieli komfort kilku zmian, co nie pozostało bez 
znaczenia. W trakcie meczu widać było narastające zmęczenie 
dziewczynek.

Po zakończonym sparingu dziewczynki przyjęły gratulacje 
od przeciwników i ich trenera, którzy docenili umiejętności i 
waleczność naszych zawodniczek.

Skład drużyny Ząbkovii: Patrycja Bartosiewicz (bramkar-
ka), Patrycja Bień, Wiktoria Kaczanowska, Adrianna Kraw-
czyk, Wiktoria Paciorek, Oliwia Piotrowska, Emilia Skowron, 
Julia Wołowska.

Udany sparing

Do zakończenia rozgrywek pozostało już zaledwie 4 
spotkania, które zostaną rozegrane jeszcze w maju. Sytu-
acja w tabeli jest wciąż niepewna. Dolcan balansuje ciągle 
na pograniczu strefy spadkowej (4 ostatnie drużyny spadają 
do II ligi). 

Wszystko na to wskazuje, że ta niepewność będzie 
towarzyszyła naszym graczom do samego końca. Na koniec 
rozgrywek na Dolcan czekają zróżnicowane pod względem 
poziomu gry drużyny: Sandecja Nowy Sącz ze środka tabeli, 
rewelacja sezonu i aktualny lider, czyli piłkarze z Niecieczy 
oraz dwie drużyny ze strefy spadkowej (Olimpia Grudziądz i 
Olimpia Elbląg). Mecze z piłkarzami z Grudziądza i Niecieczy 
odbędą się na stadionie ząbkowskim.

Najbliższe mecze:

Kolejka 31 - 12-13 maja
Sandecja Nowy Sącz  - Dolcan Ząbki  12 maja, 15:00 

Kolejka 32 - 16 maja
Dolcan Ząbki  - Termalica Bruk-Bet Nieciecza  16 maja, 16:30
 
Kolejka 33 - 20 maja
Olimpia Elbląg  - Dolcan Ząbki  20 maja, 17:00 

Kolejka 34 - 27 maja
Dolcan Ząbki  - Olimpia Grudziądz  27 maja, 17:00 

Dolcan wciąż niepewny swego
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Ząbki Uchwały Nr VIII/52/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, 
zmienionej Uchwałą Nr XIX/145/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz 
Uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r. i Uchwałą  Nr 
XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r. 
Zmiana planu miejscowego dotyczy następujących obszarów: 
1) rejon Szpitala Drewnica I ograniczony:
a) od północy - północnymi granicami działek nr ewid. 3/5 z obrębu 01-11 i nr ewid. 1 
z obrębu 01-12 oraz zachodnią i północną granicą działki nr ewid. 1/4 z obrębu 01-07,
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Szpitalnej (zachodnia granica 
działek nr ewid. 115, 95/6, 109/19 oraz odcinek na terenie działki nr ewid. 116 z obrębu 
01-10),
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Rychlińskiego (linia 
istniejących ogrodzeń od strony ulicy Rychlińskiego na terenie działek nr 6 i 7 oraz 
południowa granica działki nr ewid. 93 z obrębu 01-15) oraz południową granicą obrębu 
01-11 i 01-12, 
d) od wschodu - wschodnią granicą obrębu 01-12 oraz wschodnią granicą działki nr 
ewid. 1/4 z obrębu 01-07, 
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do uchwały; 
2) rejon centrum miasta ograniczony:
a) od północy - południową granicą pasa kolejowego (południowa granica działek nr 
ewid. 3 w obrębie 03-04 i nr ewid 4 w obrębie 03-03),
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Piłsudskiego (zachodnia grani-
ca działek nr ewid. 3 i 61/2 w obrębie 03-02),
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Skorupki (południowa gra-
nica działek nr ewid. 93 w obrębie 03-11; nr ewid. 137/2 i 137/1 w obrębie 03-12; nr ewid. 
147 w obrębie 03-13 i nr ewid. 1 w obrębie 03-14),
d) od wschodu - wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Legionów (wschodnia granica 
działek nr ewid. 11 i 3 w obrębie 03-06),
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 2 do uchwały;  
3) rejon ulicy Dzikiej i Andersena ograniczony:
a) od północy - granicą obrębu geodezyjnego 03-32,
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Reymonta (zachodnia granica 
działki nr ewid. 28 w obrębie 03-31),
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Powstańców (południowa 
granica działek nr ewid 29 w obrębie 03-31, nr ewid. 45 w obrębie 03-30 i nr ewid. 1 w 
obrębie 03-35),
d) od wschodu - wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Kopernika (wschodnia granica 
działki nr ewid. 96 w obrębie 03-27),
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 3 do uchwały;  
4) rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej ograniczony:
a) od północy - północną granicą pasa drogowego ulicy Powstańców (północnymi grani-
cami działek: nr ewid. 93/1 w obrębie 03-27 oraz nr ewid. 4/19, 6/1, 7/4, 8/2, 14 w obrębie 
03-34),
b) od zachodu - zachodnią granicą działki nr ewid. 46 w obrębie 03-35,
c) od południa - granicą administracyjną z miastem stołecznym Warszawa,
d) od wschodu - granicą administracyjną z miastem Zielonka,
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 4 do uchwały;  
5) rejon lasów Nadleśnictwa Drewnica ograniczony: 
a) od północy - południową granicą pasa kolejowego (południową granicą działki nr 
ewid. 2/4 w obrębie 03-09),
b) od zachodu - zachodnią granicą obrębu 03-09 i północną granicą pasa drogowego 
ulicy Skorupki (północna granica działek nr ewid. 65/2, 64/2, 63/2, 62/2, częściowo 70 
w obrębie 03-08, północna granica działki nr ewid. 90 w obrębie 03-07 oraz zachodnia 
granica obrębu 03-16),
c) od południa - południową granicą obrębów geodezyjnych 03-16 i 03-18,
d) od wschodu - granicą administracyjną z miastem Zielonka,
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 5 do uchwały; 
6) rejon ulic Zycha i Skrajnej:
a) od północy - północną granicą działek nr ewid. 8/1 i 8/2 w obrębie 03-20,
b) od zachodu - granicą administracyjną z miastem stołecznym Warszawa,
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Skrajnej (południowa granica  
działki nr ewid. 2/1 w obrębie 03-29),
d) od wschodu - wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Ks. Zycha (wschodnie granice 
działek: nr ewid. 6/8 w obrębie 03-27, nr ewid. 2/12, 2/9, 2/6, 1/40, 1/38, 1/35, 1/30 i 1/28 
w obrębie 03-21, nr ewid. 7/12, 6/6, 6/5, 4/14, 3/7, 2/15, 1/61, 1/59, 1/57 i 1/55 w obrębie 
03-20), 
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 6 do uchwały;
7) rejon ogródków działkowych ograniczony:
a) od północy - południową granicą pasa drogowego ulicy Wolności (północna granica 

działki nr ewid. 14/6 w obrębie 01-01),
b) od zachodu - zachodnią granicą działek nr ewid. 11 i 14/6 w obrębie 01-01 oraz granicą 
administracyjną z miastem stołecznym Warszawa,
c) od południa - południową granicą działek nr ewid. 2/1, 1/1, 2/2, 3/1 w obrębie 01-08, 
d) od wschodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Wolności (wschodnia granica 
działek nr ewid. 3/1 i 1/1 w obrębie 01-08, wschodnia granica działek nr ewid. 15/4, 15/3, 
14/6 w obrębie 01-01),
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
8) rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego ograniczony:
a) od północy - północną granicą ulicy Rómmla (północna granica działek nr ewid: 69/4 
i 87 w obrębie 03-24, zachodnia granica działki nr ewi. 43, północna granica działek nr 
ewid. 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/2, 55/3 w obrębie 03-25),
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Piłsudskiego (zachodnia granica 
działki nr ewid. 22 w obrębie 03-23, zachodnia granica działki nr ewid. 7 w obrębie 03-30),
c) od południa - południową granicą pasa drogowego ulicy Miłej (południowa granica 
działek nr ewid. 11/10 i 11/11 w obrębie 03-31),
d) od wschodu - zachodnią granicą działki nr ewid. 28 w obrębie 03-31, północną granicą 
obrębu 03-31 oraz wschodnią granicą działek nr ewid. 66/2, 66/1, 62, 56 i 55/3,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
9) rejon ulicy Stefczyka ograniczony:
a) od północy - północną granicą obrębu 03-15,
b) od zachodu - wschodnią granicą działki nr ewid. 74 w obrębie 03-15,
c) od południa - połnocną granicą działki nr ewid. 77 w obrębie 03-15,
d) od wschodu - zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zielenieckiej (zachodnia granica 
działek nr ewid. 55/3 i 49/2, 76 w obrębie 03-15), 
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
10) rejon ulic Kruczej i Wroniej w granicach ewidencyjnych obrębu 03-19,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
11) rejon Szpitala Drewnica II ograniczony:
a) od północy - granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki,
b) od zachodu - zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Szpitalnej (zachodnia granica 
działek nr ewid. 6/10, 34, 54/9 z obrębu 01-03, zachodnia granica działek nr ewid. 62, 21/8, 
105/3 i odcinek na terenie działki nr ewid. 72 z obrębu 01-05, odcinek zachodniej gra-
nicy działki nr ewid. 115, odcinki na działkach nr ewid. 17/5, 17/4, 18, zachodnia granica 
działki nr ewid. 19/3, odcinek zachodniej granicy działki nr ewid. 115 z obrębu 01-10),
c) od południa - południową granicą działek nr ewid. 1, 2/21, 2/24, 2/25, 2/27 z obrębu 
01-06,
d) od wschodu - wschodnią granicą obrębu 01-06,
- zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 11 do uchwały
12) rejon Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ograniczony:
a) od północy - północną granicą działek nr 17/1 i 132 z obrębu 03-05,
b) od zachodu - zachodnią granicą działek nr 17/1 i 19 z obrębu 03-05 
oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 36/3, 37/4, 40, 41, 42, 43 i 49 z obr. 03-06,
c) od południa - północną granicą działki nr 50/2 z obrębu 03-06,
d) od wschodu - zachodnią granicą działki nr 2/2 z obrębu 03-06 oraz zachodnią granicą 
działki nr 28 z obrębu 03-05 
 - zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 12 do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 10.00-18.00, 
wt.-pt. 8.00-16.00) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Pol- 
skiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 4 czerwca 2012 r. Wniosek powinien zawierać  
nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (ewentualnie nazwę - w przypadku  
wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub 
ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki w określonych re-
jonach miasta. Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w Referacie 
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn. 
10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00). Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w 
terminie do dnia 4 czerwca 2012 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
 pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu 
lub drogą pocztową na adres urzędu, ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym, na adres: um@zabki.pl 
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki
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Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o  ogłoszeniu dotyczącym pierwsze-
go przetargu ustnego nieograniczo- 
nego na sprzedaż nieruchomości grun-
towej niezabudowanej,oznaczonej w  ewi-
dencji gruntów i  budynków jako działka: 
nr  52 z obrębu 0051, 03-27 o  pow. 1  156 m2, 
położonej  w Ząbkach przy  ul.  Kaszubskiej, 

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00117955/4.
Przetarg odbędzie się dnia 16.07.2012 r.(poniedziałek) o  godz.  11.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 921 800 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 92 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 

12 lipca 2012 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa 44 12
40 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 wielorodzinnej lub jednorodzinnej. Lokali-
zacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 8 km od cen-
trum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja auto-
busowa ( ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie bip.zabki.pl/( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta 
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski
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OGŁOSZENIA
Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 

o  ogłoszeniu dotyczącym pierwszego 
przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż części nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej,oznaczonej w  ewidencji 
gruntów i budynków jako działka ewiden-
cyjna nr 6/1 z obrębu 0036-03-12 o pow. 356 
m2, położonej w Ząbkach przy ul.  Hu-

gona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr  WA1W/00112372/8 
wraz z udziałem w wysokości 1/2 w  nieruchomości objętej 
księgą wieczystą Nr  WA1W/00111173/6 oznaczonej w  ewi- 
dencji gruntów i  budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 
13/3 z obrębu 0036-03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę 
wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. 
Hugona Kołłątaja.

Przetarg odbędzie się dnia 18.06.2012r. (poniedziałek) 
o  godz.  12.00w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy  
ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 208 500 zł
+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 20 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 

dnia 14 czerwca 2012 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 Przestrzenne-
go Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przezna-
czonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od cen-
trum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja 
autobusowa ( ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie bip.zabki.pl/(  w  zakładce Przetargi  ) oraz w  siedzibie 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,tel.(22) 5109 744 
i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na n/w stanowiska

Inspektor/podinspektor w Referacie Dróg 
i Komunikacji Miejskiej

Podinspektor/referent w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują się 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – oferty pracy. 

Informacja Burmistrza Miasta Ząbki 
o  ogłoszeniu dotyczącym trzeciego 
przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej w  ewi- 
dencji gruntów i  budynków jako 
działka: nr  22 z obrębu 0049, 03-25 

o  pow.  669 m2, położonej  w Ząbkach przy  ul.  Ułańskiej, 
której stan prawny wynika z Postanowienia Sądu Rejonowe-
go w Wołominie z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I Ns 414/06. 
Przetarg odbędzie się dnia 21.05.2012 r. (poniedziałek) 
o  godz.  11.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi: 333  333 zł + podatek VAT.  
Wadium: 41 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie 
wadium do dnia 17  maja 2012 r. na konto urzędu: Bank 
PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2
413 (liczy się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona 
w  obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa 
część Miasta Ząbki, ok 8 km od centrum Warszawy. Ko-
munikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa 
(ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetar-
gi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Robert Perkowski

N o w o o t w a r t y
Gabinet 

Stomatologiczny
RTG

dorośli i dzieci
Ząbki, ul. 

Powstańców 26
(budynek poczty)
tel. 22 379 33 88

“BULI” 
USŁUGI 

PORZĄDKOWE
Sławomir Pasek

Ząbki
Wywóz odpadów budo-

wlanych kontenerami
 KP-5 oraz KP -7

tel. 509 – 136 – 967
      888 - 424 - 715
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