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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Joanna Charucka z Ostrowi Mazowieckiej i
Magda Janicka ze Słupna w kategorii solistów
oraz Jutrzenka z Jednorożca w kategorii zespo−
łów – to zwycięzcy trzeciej edycji Festiwalu Ko−
lęd i Pastorałek „Młodzież Mazowsza u Wrót
Stajenki”.

8 stycznia br., w Miejskim Ośrodku Kultury w
Ząbkach, jury przesłuchało szesnastu solistów i trzy

zespoły zakwalifikowane do finałowego etapu fe−
stiwalu organizowanego przez Kurię Biskupią Die−
cezji Warszawsko−Praskiej, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w
Ząbkach oraz Praską Giełdę Spożywczą.

W składzie festiwalowego jury znalazły się wy−
bitne postacie świata artystycznego. Jury prze−

dokończenie na str. 9



CO SŁYCHAĆ ZAPOWIEDZI www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e−mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 22 781 68 14 do 17
druk: Zakład Poligraficzny W−wa Ursus, tel. 22 667 75 16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 9
poniedziałek: godz.: 1600−1800

piątki: godz.: 800−1000

Konkurs o nagrodê
Ministra Rozwoju
Regionalnego

5 stycznia 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ogłosiło Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalne−
go EUROLIDER 2011.

Poprzez Konkurs pragniemy wyróżnić i nagrodzić osoby,
które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych spo−
łeczności, sięgając w tym celu po Fundusze Europejskie. Chce−
my pokazać liderów wprowadzających zmiany na lepsze w
swoich miejscowościach, wśród rodzimych społeczności.

Za realizacją poszczególnych projektów stoją konkretne oso−
by. Mimo swojej ciężkiej pracy, najczęściej pozostają one ano−
nimowe. Dlatego też chcemy je wyróżnić za ich aktywność,
kreatywność, zaangażowanie, cierpliwość i wysiłek, a przede
wszystkim za to, że wykorzystując Fundusze Europejskie
kreują pozytywne zmiany i przyczyniają się do rozwoju swo−
jego otoczenia.

Wiemy, że takich osób w Polsce nie brakuje. Dlatego gorą−
co zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Wystarczy wypeł−
nić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Minister−
stwa Rozwoju Regionalnego w terminie do 18 lutego 2011 r.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy i wszelkie nie−
zbędne informacje znajdą Państwo pod tym adresem www.eu−
rolider.gov.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas IV Forum Fun−
duszy Europejskich, które odbędzie się 5 maja 2011 r. w War−
szawie.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Konkursem pro−
simy kierować na adres eurolider@mrr.gov.pl.

Jeszcze raz zapraszamy do zgłaszania kandydatów
Z poważaniem,

Robert Sidorowicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji,

Promocji i Szkoleń

Bezp³atne szkolenia
- Kursy jêzykowe

- Testy sprawdzaj¹ce
Uprzejmie informujemy, że dla osób które złożyły ankiety re−

krutacyjne na kursy językowe i zadeklarowały znajomość wy−
branego języka, proszone są do stawienia się w dniu 21 stycznia
br (piątek) o godzinie 17.30 w Gimnazjum Nr 1, ul. Harcerska 9,
celem odbycia testu sprawdzającego zakres posiadanej wiedzy.

Konkurs fotograficzny
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Pod pol−

skim dachem − znane i mniej znane”
Lubisz zwiedzać eleganckie pałacowe wnętrza? A może najle−

piej czujesz się w otoczeniu swojskich wiejskich chat? Zajrzyj−
my razem pod polskie dachy! Weź udział w konkursie i przyślij
zdjęcie ulubionej rezydencji, czyli zamku, pałacu, dworu, willi
lub − urokliwej chaty.

Spróbuj uchwycić klimat dawnych salonów, lub tradycyjnych
prostych wiejskich domostw, krytych strzechą czy bielonych
wapnem, ale pozostających na swoim miejscu, a więc nieprze−
niesionych do skansenów! Tych już niewiele się zachowało. Za−
interesował Cię jakiś detal? A może zachwycił park? Przyślij
zdjęcie wnętrz lub otoczenia. Archiwalne ryciny i pocztówki mile
widziane! Dla najwytrwalszych i najzdolniejszych tropicieli co−
dzienności mieszkańców mniej lub bardziej znanych zabytków
mamy cenne nagrody − plecaki, aparat, dyktafon, GPS oraz bony
zakupowe i vouchery!

Wejdź na stronę konkursu: http://www.polskaniezwykla.pl/
konkurs/

Sponsorzy nagród: Cristobal.pl, cyfrowe.pl, garmin24.pl, Ko−
palnia Soli Wieliczka „Trasa Turystyczna”, Olympus, Pajak Sport,
torbyfoto.pl

Pozdrawiamy,
PolskaNiezwykla.pl

Dyrektor
oraz Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 1
w Ząbkach

serdecznie zapraszają

na

Bal   Charytatywny

w dniu 5 lutego
o godz. 20.00

Ze swojej strony oferujemy:
• Miłą atmosferę i wspaniałą  zabawę z DJ-em,

który bawi nas od lat
• Smaczne menu: 3 dania gorące, przystawki,

napoje
• Profesjonalną obsługę kelnerską

Szanowni Państwo zachęćcie do wspólnej
zabawy Znajomych, Sąsiadów oraz innych

Rodziców.

Całkowity dochód z balu i aukcji prac dzieci zasili
fundusz szkolny.

Cena biletu: 160 zł. od osoby

Bilety do nabycia w sekretariacie.
Inf. tel. 22 - 781-61-93 lub 22 – 215-13-53
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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 pro−
simy o kontakt telefoniczny

PODZIĘKOWANIA
Mieszkañcom Z¹bek, którzy oddali na mnie swój g³os, pod-

czas wyborów samorz¹dowych w dniu 21. listopada 2010,
sk³adam serdeczne podziêkowanie. Aczkolwiek nie zosta-
³em wybrany do Sejmiku Województwa Mazowieckiego to
oddane na moj¹ kandydaturê g³osy wspar³y Listê nr 5 - KW
Prawo i Sprawiedliwoœæ.

W Nowym Roku 2011 ¿yczê Wszystkim Mieszkañcom Z¹bek
obfitoœci £ask Bo¿ych, zdrowia, tylko dobrych wiadomoœci,
dokonywania optymalnych wyborów oraz wielu powodów do
radoœci

Ryszard Kwitowski

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

SAMOCHODOWA

ZĄBKI,
UL. KOCHANOWSKIEGO

16A.

CZYNNA 24H NA
DOBĘ!

PUNKT
TANICH OPŁAT

ØDruki akcydensowe

ØArt. szkolne i biurowe

ØOpłacanie rachunków

ØDoładowanie WKM i
telefonów kom.

Batorego 2 paw.1, Ząbki
pon.−pt. 8−18, sob. 9−15

Kontrola umów na wodê i œcieki
Przedsiębiorstwo   Gospodarki   Komunalnej   w  Ząbkach  Sp.  z  o. o.
informuje, że od stycznia 2011 r. rozpocznie sukcesywną kontrolę  podpisanych
umów  o   zaopatrzenie  w  wodę   lub/i   odprowadzanie
ścieków między przedsiębiorstwem a odbiorcami usług w celu zweryfikowania bez−

umownego korzystania z sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej, równocześnie weryfikowane będą przy−
padki odprowadzania wód deszczowych z dachów domów i posesji prywatnych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2001 r. Nr 74 poz. 747 z późn. zm.) PGK w Ząbkach wzywa mieszkańców korzystających bezumow−
nie z sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowa−
dzanie ścieków.

W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta PGK w Ząbkach i wypełnić wnio−
sek (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, bądź na stronie:  http://bip.pgk.zabki.pl ).

Do wniosku należy przedłożyć:
– dowód tożsamości,
– protokół odbioru przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego,
– inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
– akt notarialny lub dokument stwierdzający status prawny właściciela, dzierżawcy, najemcy.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie zawarcia umowy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 w/w
ustawy PGK w Ząbkach ma prawo odciąć dostawę wody lub/i odbiór ścieków z nieruchomości.

Z poważaniem
Robert Świątkiewicz

dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
PGK w Ząbkach Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta PGK w Ząbkach Sp. z o.o. czynne pn 8:00−18:00 wt−pt 8:00−16:00
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Kolejne drogi do przebudowy

Trybuna sportowa coraz wiêksza

Choć największy front robót drogowych stanowi realizacja
unijnych projektów drogowych, w ramach których przebudo−
wywane są główne drogi w Mieście, to nie oznacza to, że nie
realizowane są inne przedsięwzięcia z tego zakresu. Pod koniec
ubiegłego roku zostały rozstrzygnięte przetargi na budowę mniej−
szych dróg, takich jak ul. Brzozowa czy ul. Mazowiecka.

Ul. Brzozowa
Pod koniec zeszłego roku została podpisana umowa z wyko−

nawcą ulicy Brzozowej w Ząbkach. Jak zapewnia burmistrz Ro−
bert Perkowski prace budowlane rozpoczną się niezwłocznie po
tym, jak warunki pogodowe na to pozwolą. W trakcie procedury
przetargowej została wybrana firma RONDO z Wołomina, ofe−
rując najatrakcyjniejszą ofertę. W przetargu wzięło udział 7 firm
proponując bardzo zróżnicowane ceny (wartość netto wynosiła
od niemal 170 tys. zł do prawie 500 tys. zł)

Zmodernizowana droga będzie stanowić ciąg pieszo − jezdny

Poprawa pogody pozwoliła wykonawcy
trybuny głównej wraz z zapleczem sanitar−
no−administracyjnym na kontynuację prac
na zewnątrz budynku.  Dzięki dodatnim
temperaturom, jakie panują obecnie zalany
został strop nad pierwszym piętrem. Ułożo−

ne zostały wszystkie bel−
ki podciągowe pod płyty
audytoryjne. Na belkach
podciągowych rozpoczę−
to montaż płyt audyto−
ryjnych, które stanowią
bezpośredni element do
montażu krzesełek z ich
rusztem stalowym,  na
których będą mogli sie−
dzieć kibice oglądający
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o szerokości 4 m, wykonany z kostki brukowej. Prace brukar−
skie zostaną poprzedzone wykonaniem odwodnienia poprzez wy−
budowanie studni chłonnych i odpowiedniego systemu drenaży.

Ul. Mazowiecka
Trochę wcześniej, bo jeszcze przed świętami został rozstrzy−

gnięty przetarg na budowę ulicy Mazowieckiej, na odcinku od
ul. Powstańców do ul. Andersena. Do przetargu przystąpiło aż
17 firm, żądając za wykonanie tej inwestycji od  niespełna 300

tys. do prawie 500 tys. zł.  Jako najtańsza okazała się oferta zło−
żona przez firmę DOWBUD−C.

Ten odcinek ul. Mazowieckiej zostanie wybudowany w ca−
łości z kostki brukowej różnej grubości w zależności od prze−
znaczenia nawierzchni  (jezdnia, chodniki, zjazdy do bram).
Droga zostanie wybudowana wraz z odwodnieniem.

Rozpoczęcie prac budowlanych powinno nastąpić  wczesną
wiosną.

Z powodu wyjazdu
sprzedam

nieruchomości – dom
parterowy o pow. 76 m2

oraz działka 1464 m2.
Tel. (22) 781 – 44 − 60

wydarzenia sportowe na Stadionie Miejskim. Ale nie
tylko prowadzone są prace na zewnątrz trybuny. Na
parterze kontynuowane są prace związane z murowa−
niem ścian wewnętrznych budynku. W tym tygodniu
rozpoczęte zostaną prace związane z wykonaniem ele−
mentów pionowych drugiego piętra.

Jacek Romańczuk

red.
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DY¯URY  RADNYCH
Krzysztof J. B³awdziewicz

– poniedzia³ki godz. 1830-1930

- ostatni poniedzia³ek  m-ca
godz. 1830-1930 w SP3

Andrzej Chibowski
– trzeci poniedzia³ek m-ca

godz. 1800-1900

Joanna D¹browska
– druga  œroda m-ca

godz. 1830-1930

Zofia D¹browska
– pierwszy poniedzia³ek m-ca

godz. 1815-1915

Agnieszka Gmitrzuk
– pierwszy poniedzia³ek m-ca

godz. 1700-1800

Wojciech Gut
– druga œroda m-ca

godz. 1630-1730

Maria Guzowska
– pierwszy poniedzia³ek m-ca

godz. 1815-1915

Agnieszka M. Ignaczak
– druga œroda m-ca

godz. 1630-1730

Tomasz Kalata
– trzeci poniedzia³ek m-ca

godz. 1830-1930

- ostatni wtorek m-ca
w godz. 17.30-19.00 w SP3

Monika Kamiñska
– trzeci poniedzia³ek m-ca
godz. 1800-1900

Marcin Kubicki
Spotkania z radnym umawia
Biuro Rady Miasta Z¹bki

£ukasz Kukie³ka
– trzeci poniedzia³ek m-ca
godz. 1800-1900

Zyta Kurowska
– trzeci poniedzia³ek m-ca

godz. 1730-1830

Agnieszka Mastalerska
– trzeci poniedzia³ek m-ca

godz. 1830-1930

Artur Murawski
Spotkania z radnym umawia
Biuro Rady Miasta Z¹bki

Pawe³ Pobo¿y
– pierwszy czwartek m-ca

godz. 1600-1800 w SP3

Wojciech Polkowski
– drugi wtorek m-ca

godz. 1730-1830

Grzegorz Siwek
– trzeci pi¹tek m-ca

godz. 1600-1700

Waldemar Stachera
– pierwszy poniedzia³ek m-ca

godz. 1700-1800

Robert Œwi¹tkiewicz
– pierwszy poniedzia³ek m-ca

godz. 1800-1900

Pawe³ Uœciñski
Spotkania z radnym umawia
Biuro Rady Miasta Z¹bki

Radni pe³ni¹ dy¿ur w URZÊDZIE MIASTA Z¹bki,
ul. Wojska Polskiego 10, wejœcie B – SALA KON-
FERENCYJNA lub pokój nr 2.

Dy¿ur w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Koœciel-
nej 2 w Z¹bkach:

Krzysztof J. B³awdziewicz w ostatni poniedzia³ek
m-ca godz. 18.30-19.30,

Tomasz Kalata w ostatni wtorek m-ca w godz.
17.30-19.00,

Pawe³ Pobo¿y w pierwszy czwartek m-ca godz.
16.00-18.00.

Biuro Rady Miasta Z¹bki tel.: 22 781-68-14 wew.
118, e-mail: biuro.rady@zabki.pl
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PREZYDIUM RADY MIASTA
Krzysztof B³awdziewicz

– Przewodnicz¹cy Rady Miasta

Wojciech Gut
- Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta

Tomasz Kalata

– Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta

STA£E KOMISJE RADY
MIASTA Z¥BKI

KOMISJIA DS. GOSPODARCZYCH I KOMUNALNYCH

Agnieszka Ignaczak  −  Przewodnicząca Komisji
Artur Murawski −  Zastępca Przewodniczącego
Monika Kamińska −  Protokolant
Krzysztof Bławdziewicz

Przedmiotem działania Komisji do spraw Gospodarczych i
Komunalnych są sprawy z zakresu:

1) utrzymania gminnej infrastruktury drogowej oraz organizacji
ruchu drogowego;

2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i kanalizację;

3) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;

4) sprzątania miasta, wywozu śmieci, segregacji i unieszkodli−
wiania odpadów komunalnych;

5)  targowisk i placów targowych;

6) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

7) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności pu−
blicznej;

8) lokalnego transportu zbiorowego;

9)  zieleni gminnej i zadrzewień;

10) cmentarzy gminnych

11)  geodezji i gospodarki nieruchomościami;

12) ochrony środowiska i przyrody.

KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

Andrzej Chibowski − Przewodniczący Komisji
Wojciech Gut − Zastępca Przewodniczącego
Łukasz Kukiełka − Protokolant

Przedmiotem działania Komisji Finansów i Budżetu są spra−
wy z zakresu:

1) funduszy Unii Europejskiej;

2) budżetu i finansów miasta;

3) ocena zgodności projektów uchwał z budżetem Miasta

KOMISJA INWESTYCYJNA

Waldemar Stachera −  Przewodniczący Komisji
Zofia  Dąbrowska −  Zastępca Przewodniczącego

Paweł Uściński −  Protokolant
Agnieszka Mastalerska

Przedmiotem działania Komisji Inwestycyjnej są sprawy z
zakresu:

1) inwestycji miejskich;

2) koordynacji inwestycji powiatowych, wojewódzkich i rządo−
wych;

3) rozwoju infrastruktury miasta;

4) ładu przestrzennego.

KOMISJA REWIZYJNA

Agnieszka Gmitrzuk − Przewodnicząca Komisji
Robert Świątkiewicz  − Zastępca Przewodniczącego
Paweł Poboży − Protokolant

KOMISJA SPOŁECZNA

Marcin Kubicki − Przewodniczący Komisji
Joanna Dąbrowska − Zastępca Przewodniczącego
Grzegorz Siwek − Protokolant
Zyta Kurowska
Maria Guzowska
Tomasz Kalata
Wojciech Polkowski

Przedmiotem działania Komisji Społecznej są sprawy z za−
kresu polityki społecznej, w szczególności:

1) edukacji publicznej;

2) kultury i ochrony zabytków;

3) kultury fizycznej, sportu i turystyki;

4) promocji miasta;

5) ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej;

6) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

7) współpracy z organizacjami pozarządowych;

8) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi in−
nych państw.
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W dniu 18 grudnia 2010 r., o godz.10:00, w Parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Wołominie zostało odprawione na−
bożeństwo jubileuszowe w 60. rocznicę posługi kapłańskiej
Księdza Prałata Sikory z Wołomina, modlono się w Jego in−
tencji. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Henryk
Hoser Ordynariusz Diecezji Warszawsko− Praskiej w asyście
Dziekana wołomińskiego Ks. Proboszcza Sienkiewicza, Ks. Dzie−
kana Mieczysława Stefaniuka z Zielonki, Ks. Dziekana Jana An−
drzejewskiego z Kobyłki, Ks. Prałata  Józefa Kamińskiego z
Wołomina i wielu innych kapłanów.

W obecności Starosty Wołomińskiego Piotra Uścińskiego,
Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego Pawła Solisa,
Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara i wielu wybitnych
osobistości oraz mieszkańców Wołomina, b. Minister Jacek Sa−
sin wraz z Ryszardem Walczakiem − Prezesem Ogólnopolskiego
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki wręczyli medal „Zło
Dobrem Zwyciężaj” Księdzu Prałatowi Janowi Sikorze. Przed
przekazaniem medalu Prezes Komitetu odczytał treść dyplomu,
w którym czytamy:

„Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki przy−
znał medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” Czcigodnemu Księdzu Pra−
łatowi Janowi Sikorze w 60. rocznice posługi kapłańskiej za
wierną służbę Kościołowi i Ojczyźnie, a także za szerzenie pa−
mięci o męczennikach, boha−
terach i mężach stanu z po−
święceniem służących Bogu
i Ojczyźnie.

Wyróżnienie to nadają w
imieniu członków Komitetu
i osobistości dotychczas wy−
różnionych:

Prezes Komitetu Ryszard
Walczak, Ks. Dziekan Jan
Andrzejewski, b. Minister
Jacek Sasin,  Krąg Pamięci
Narodowej Stefana Melaka –
Prezes Andrzej Melak, b.
Minister Romuald Szeremie−
tiew, Andrzej Zych”.

Uroczyste obchody 60 – lecia
posługi kapłańskiej ks. prałata Jana Sikory

Jubilat z wdzięcznością przyjął to skromne lecz zaszczytne
wyróżnienie podczas ceremonii i przyjmowania życzeń również
od władz samorządowych i przyjaciół.

Wszyscy jesteśmy wdzięczni Ks. Prałatowi Janowi Sikorze za
Jego moralną, nieugiętą  postawę w czasach totalitarnego komu−
nizmu i działalność po jego obaleniu.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

UROCZYSTOŚCI

Ks. Pra³at Jan Sikora oraz Ryszard Walczak

Jacek Sasin i Ryszard Walczak przekazuj¹ symboliczny medal
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wodniczyła Izabela Trojanowska – piosen−
karka i aktorka, wykonawczyni wielu zna−
nych przebojów i odtwórczyni ról filmowych.
Młodych artystów oceniała również Wanda
Kwietniewska – piosenkarka, kompozytor,
aranżer, jedna z popularniejszych wokalistek
polskiego rocka lat 80., założycielka zespołu
Banda i Wanda. W składzie jury znalazła się
także Patrycja Olton – znana wokalistka jaz−
zowa oraz Paweł Sztompke – szef redakcji
muzycznej programu 1 Polskiego Radia.

W kategorii solistów, jury przyznało pierw−

sze miejsce dwóm wykonawczyniom. Naj−
wyższe uznanie zdobyły: 17−letnia Joanna
Charucka z Ostrowi Mazowieckiej, która
wykonała utwór Kołyszcie Go do snu oraz
Nie śpij Jezu oraz 14−letnia Magdalena Ja−
nicka ze Słupna, która zaśpiewała Gdzie jest
nasze Betlejem oraz By świat zbłąkany oca−

III Festiwal Kolêd i Pastora³ek rozstrzygniêty
dokończenie ze str. 1

lił Boży Syn. Drugie miejsce otrzymała 16−
letnia Ala Bieńkowska z Otwocka za wyko−
nanie kolęd: Mizerna Cicha oraz Narodze−
nia człowieczego.

Pragnąc docenić umiejętności większej
liczby wykonawców, jury przyznało trzy wy−
różnienia, które otrzymały: Karolina Kujaw−
ska z Ząbek, Aleksandra Kania z Otwocka i
Marta Tokar z Siedlec. 15−letnia Karolina
Kujawska zaśpiewała Zmruż oczęta swoje i
Nad światem cicha noc. 14−letnia Aleksan−
dra Kania wykonała W żłobie leży i Gdy się
Chrystus rodzi. Z kolei Marta Tokar zaśpie−
wała Maleńka Miłość oraz Cicha noc.

W kategorii zespołów pierwsze miejsce
jury przyznało Jutrzence z Jednorożca w po−
wiecie przasnyskim – także ubiegłoroczne−
mu uczestnikowi festiwalu – która zaśpiewała
kolędę Pasterze mili oraz ludową pastorał−

kę Żłobek jest znakiem. Wyróżnienie za wie−
logłosową interpretację kolędy Gdy śliczna
Panna otrzymał składający się z pięciu gim−
nazjalistek zespół Forte z Ząbek. Dziewczę−
ta zaśpiewały również amerykańską kolędę
Gloria in excelsis – z polskimi słowami.

Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom
artystyczny festiwalu oraz podkreśliło umie−
jętności wykonawcze poszczególnych wo−
kalistów.

Koncert wyłonionych laureatów festiwa−
lu jest przewidziany w sobotę, 29 stycznia
2011 roku, w kościele dolnym parafii Miło−
sierdzia Bożego w Ząbkach.

Patronat nad festiwalem sprawują: ordy−
nariusz diecezji warszawsko−praskiej abp
Henryk Hoser oraz marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik.

Red.
Fot. Bogdan Śladowski

FESTIWAL KOLĘD

Joanna Charucka

Wspólne pami¹tkowe zdjêcie

Karolina Kujawska

Publicznoœæ dopisa³a
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W tym roku szkolnym uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 1 w aktyw−
ny sposób spędzali sobotnie przed−
południa. W comiesięcznych wy−
jazdach mieli możliwość uczestni−
czenia w wyprawie do Muzeum
Techniki, Ogrodu Zoologicznego,
Rodzinnego Centrum Rozrywki
Hulakula, w ramach  realizacji
Miejskiego Programu Profilakty−
ki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wyjazdy zostały w
całości sfinansowane z tego pro−
gramu.

Sobotnie przedpołudnia w naszej
szkole zainicjowała i zorganizowała
p. Elżbieta Grodzka−Prokopiuk,
którą aktywnie wspierały panie: K.
Wądołkowska, R. Boryka Kwapisz
i  A. Dorocka.

Pierwszy wyjazd odbył się w paź−
dzierniku, uczniowie pojechali do
Ogrodu Zoologicznego, gdzie mieli
możliwość bezpośredniego kontak−
tu z przedstawicielami egzotycznych
gatunków zwierząt. Odwiedziliśmy
mieszkańców akwarium, ptaszarni,

Kulturalna „Jedynka”
oglądaliśmy gady, słonie, lwy, żyra−
fy i bezkręgowce. Dzieci dowiedzia−
ły się, gdzie mieszkają vikunie, foki
i pingwiny. Ogromne zainteresowa−
nie wzbudziły nowe obiekty war−
szawskiego zoo, tj. hipopotamiarnia
i rekinarium. Podczas wizyty w zoo
znaleźliśmy, również czas na odwie−
dzenie „małego zoo” oraz zabawę na
placu zabaw.

W listopadzie „Jedynka” zapropo−
nowała uczniom poznanie tajników
kryminalistyki oraz przybliżenie roli
wynalazków w życiu człowieka.
Podczas wizyty w Muzeum Techni−
ki w Pałacu Kultury i Nauki uczyli−
śmy się rozpoznawać fałszerstwa,
rozwiązywać zagadki kryminalne,
pobierać odciski linii papilarnych.
Dowiedzieliśmy się na czym pole−
gała praca policjanta kiedyś i dziś.
Podczas drugiej części zajęć mieli−
śmy możliwość  obcowania z wyna−
lazkami, które miały znaczący
wpływ na rozwój cywilizacji.  Wi−
zyta w Muzeum Techniki stała się
inspiracją do wnikliwszego analizo−

Startując w Ogólnopolskim Kon−
kursie Języka Niemieckiego, orga−
nizowanym przez Mazowieckie Ku−
ratorium Oświaty pod patronatem
Instytutu Goethego, reprezentanci
Gimnazjum nr 1 bez problemu kwa−
lifikują się do etapu regionalnego, a
potem wojewódzkiego.

Należy podkreślić, że rywalizują
oni z uczniami gimnazjów, które
kształcą młodzież także w oddzia−
łach dwujęzycznych. Ten wysoki
poziom znajomości języka stale po−
twierdza wielu naszych absolwen−
tów, stając się uczniami klas z roz−
szerzonym programem języka nie−

wania rzeczywistości oraz szukania
zależności przyczynowo−skutko−
wych w otaczającym nas świecie.

W grudniu uczniowie „Jedynki”
bawili się w Centrum Rozrywki Hu−
lakula, gdzie rozwijali zręczność
i koordynację wzrokowo−ruchową.
Niezwykle atrakcyjna okazała się
zabawa w labiryntach korytarzy i
zjeżdżalni. Dla wielu uczniów była
to możliwość pierwszego kontaktu z
bowlingiem, swoje pierwsze kroki
stawiali pod czujnym okiem „star−
szych” kolegów i wychowawców.
Swych sił próbowały nawet sześcio−
latki, niestety czas przeznaczony  na
zabawę szybko minął. To była ostat−
nia wycieczka w tym roku szkolnym.

Wyjazdy cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem wśród uczniów i
rodziców. Miały one na celu ukaza−
nie atrakcyjnych i bezpiecznych
form spędzania wolnego czasu oraz
radości płynącej ze współdziałania z
innymi. Mamy nadzieję, że wyjazdy
przyczyniły się do harmonijnego roz−
woju naszych wychowanków oraz do
pogłębienia ich pasji i zainteresowań.

Elżbieta Grodzka−Prokopiuk
Renata Boryka Kwapisz

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Z¹bkach konkuruj¹ z najlepszymi!
Kolejny raz uczniowie naszej szko³y potwierdzaj¹ wysoki poziom znajomoœci jê-
zyka niemieckiego wœród gimnazjalistów ca³ego województwa mazowieckiego.

mieckiego najlepszych szkół po−
nadgimnazjalnych w Warszawie,
także takich z oddziałami dwuję−
zycznymi jak LO im. S. Czarniec−
kiego, czy LO im. J. W. Goethego
w Warszawie, do każdej z nich re−
krutuje się młodzież poprzez spe−
cjalne egzaminy wewnętrzne.

Gimnazjum nr 1 umożliwia uczniom
osiąganie takich wyników między
innymi dzięki realizowanej w trzy−
letnim cyklu kształcenia innowa−
cji w nauczaniu języka niemiec−
kiego. Polega ona nie tylko na
skoncentrowaniu się na funkcji
użytkowej języka obcego, ale tak−

że poprzez zwiększenie liczby go−
dzin zajęć do 4 w tygodniu, na za−
interesowaniu uczniów problema−
tyką krajów niemieckojęzycznych.

Nauka w naszym gimnazjum stwa−
rza więc ogromną szansę dla wszyst−
kich, którzy w przyszłości zamie−
rzają się posługiwać językiem nie−
mieckim na wysokim poziomie.

Tymczasem trzymamy kciuki za
reprezentantów naszej szkoły w ko−
lejnych etapach konkursu. Mamy
także nadzieję, że w przyszłym roku
dołączą do nich uczniowie innych
ząbkowskich gimnazjów.

PG 1
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Pływanie jest jedną z form wszechstronnego, korekcyjne−
go oddziaływania na organizm dziecka. Niepokojąco rośnie
liczba dzieci i młodzieży z wadami postawy i skrzywieniami
kręgosłupa. Chcąc zapobiegać powstawaniu nieprawidłowo−
ściom rozwojowym działania profilaktyczne należy podej−
mować już w wieku przedszkolnym.

Nasze Przedszkole „Leśny Zakątek” już od jedenastu lat uczest−

niczy w zajęciach na basenie. Cała pracująca tu kadra jest świa−
doma tego, że oprócz walorów zdrowotnych, jakie posiada śro−
dowisko wodne umiejętność pływania pozostaje na całe życie.
Jest to najbardziej efektywna forma ruchu gdyż:
w zapobiega powstawaniu wadom postawy i skrzywieniom krę−

gosłupa,

w podnosi sprawność i koordynację ruchową,
w rozwija wszystkie grupy mięśniowe,
w usprawnia układ krążenia i oddechowy,
w zwiększa odporność na choroby.

Wczesne oswajanie z wodą tzn. już od piątego roku życia spra−
wia, że nasi wychowankowie lepiej się rozwijają, są zahartowa−
ne, bardziej samodzielne, sprawne. Zajęcia na pływalni uczą je:

wiary we własne siły, wytrwałości w dążeniu do celu, pew−
ności siebie, radzenia sobie z problemami, a także otwarto−
ści i optymizmu.

Nauka pływania w przedszkolu stała się już tradycją.
Co roku najstarsza grupa pod przewodnictwem wspa−
niałego instruktora pana Bernarda Aluchny uczestni−
czy w zawodach pływackich. Są one organizowane
przez pływalnię należącą do Warszawskich Ośrodków
Wypoczynku „WISŁA” znajdującą się przy ulicy Na−
mysłowskiej 8.

19 X 2010 roku grupa „Niezapominajek” rywalizowała
z innymi placówkami w „Mikołajkowych zawodach pły−
wackich”. Była to doskonała zabawa. Nasi wychowanko−
wie zdobyli jak co roku wysokie noty:
w I miejsce− złoty medal− Adam Stolarski
w II miejsce− srebrny medal− Eliza Jaroszewska
w III miejsce− brązowy medal− Anita Zduńczyk
w IV miejsce − Kamila Żakieta
w V miejsce − Olek Stańczyk
w V miejsce − Sandra Niewiadomska

Wszyscy byliśmy szczęśliwi i dumni z naszych dzieci, które
brały udział w tych zawodach. Szczerze im gratulowaliśmy. Ich
sukcesy utwierdziły nas w przekonaniu, że działania te są bardzo
potrzebne i przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju oso−
bowości fizycznej i  psychicznej dziecka.

Elżbieta Rowicka

Sukcesy „Niezapominajek” w „Leœnym Zak¹tku”

Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to podstawowe zadania,
które realizują dorośli. Stawia to przed rodzicami, a także
nauczycielami wciąż nowe wymagania, którymi są: wyposa−
żanie wychowanków w umiejętność przewidywania niebez−
pieczeństw i zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją − w zdol−
ność radzenia sobie z nimi.

Jednym z wielu zadań określonych w „Podstawie Progra−
mowej Wychowania Przedszkolnego”, jest poznanie i
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przed−
szkola

i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem elemen−
tarnych zasad poruszania się po drogach. Dlatego na−
uczyciele poprzez różne działania w zakresie wycho−
wania komunikacyjnego przekazują wychowankom
wiedzę niezbędną do bezpiecznego zachowania jako
przechodnia i pasażera.

W grudniu 2010 roku odwiedzili nasze przedszkole
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Sto−
łecznej Policji w Warszawie. Tematem spotkania było
bezpieczeństwo. Do każdej grupy zaproszony został po−
licjant, który opowiedział dzieciom o swoim zawodzie,
zaprezentował umundurowanie oraz rekwizyty niezbęd−
ne w pracy. Zapoznał przedszkolaków z zasadami pra−
widłowego poruszania się po drodze, wyświetlił film
animacyjny ukazujący różne scenki dotyczące zacho−
wania na jezdni. Na zakończenie spotkania policjant
wręczył dzieciom odblaskowe elementy na ubranie

Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat” bezpieczne na drodze
wierzchnie, dzięki którym będą one lepiej widoczne na dro−
dze o zmierzchu.

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do kształtowa−
nia u dzieci różnych umiejętności koniecznych w późniejszym
ich życiu, ponieważ wpajane od wczesnego dzieciństwa prawi−
dłowe nawyki procentują w przyszłości.

Agnieszka Sobolewska, PP−3 „Skrzat”
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25 listopada w przedszkolu „Smyk” obchodziliśmy
Dzień Pluszowego Misia. Specjalnie dla naszych gości,
którymi oczywiście były Misie naszych przedszkolaków,
każda z grup zaprezentowała mini  inscenizację misio−
wych piosenek.

Były także konkursy i zabawy, w których brały udział
także nasze panie i  z  Kubusiowym sprytem chwytały pier−
niczki ...i to bez pomocy rąk. Natomiast kilka drużyn two−
rzyło wspaniałe budowle... „kilku kumpli weź patyk albo
dwa...”a reszta kibicowała właśnie z tą piosenką na ustach.

Dzieñ Pluszowego Misia w „Smyku”
Powstał też nasz  Miś − Smyś, który będzie corocznym go−
spodarzem Dnia Pluszowego Misia. Wszyscy kochają swoje
misie i wiedzą, że...

... wszystkie misie są wierne
i nigdy nas nie okłamią
dlatego trzeba je kochać
tulić przez cały czas...

głośno i z bijącym sercem śpiewało każde dziecko i każ−
da pani piosenkę na cześć wszystkich Misiów. Miś –Smyś
krzyczy do zobaczenia za rok.

Aneta Skowron

Jak co roku w „Schowku”, Świetli−
cy Środowiskowej nr 2 w Ząbkach
odbyło się spotkanie wigilijne. Dla nas
wszystkich okres świąteczny to czas,
kiedy obdarowujemy się nawzajem
serdecznością, miłością, ciepłem, ale
również upominkami. W naszej Świe−
tlicy, bez pomocy i ofiarności wielu
osób, obdarowanie naszych pod−
opiecznych nie byłoby możliwe. W
związku z tym pragniemy bardzo ser−
decznie podziękować tym, bez których
na twarzach naszych podopiecznych
nie zagościłby uśmiech w te święta.

Serdecznie dziękujemy Publicznemu
Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego Po−
piełuszki w Ząbkach, które już po raz
piąty, w ramach akcji „POMÓŻ DZIE−
CIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” zorga−
nizowało zbiórkę słodyczy. Ogromne
podziękowania składamy na ręce Sze−
fowej Szkolnego Sztabu akcji, pani
Agnieszki Barbachowskiej, która

Spotkanie wigilijne w „Schowku”
wspiera nas od samego początku  swo−
jej działalności. Dziękujemy również
Wolontariuszkom, pani Iwonie Król,
pani Agacie Radzio i pani Marioli To−
dorskiej. Dzięki tym osobom oraz hoj−
ności uczniów i rodziców udało nam
się zorganizować kilkadziesiąt paczek
dla dzieci, za co jesteśmy ogromnie
wdzięczni. Serdeczne podziękowania
za serdeczność i umożliwienie zbiór−
ki składamy również pani Dyrektor
Gimnazjum nr 2, Małgorzacie Zyśk.

Zbiórkę słodyczy dla naszej świetli−
cy drugi rok z rzędu zorganizowało
również Publiczne Przedszkole nr 2
„Leśny Zakątek”. Bardzo serdecznie
dziękujemy pani Dyrektor Beacie Kra−
jewskiej za tak ważną społeczną ini−
cjatywę i przekazanie nam darów oraz
niezwykle hojnym rodzicom przed−
szkolaków. Słodkości te również zna−
lazły się w paczkach naszych dzieci.
Ogromne dzięki!

Zespół Publicznych Szkół Katolic−
kich im. Ks. Jana Twardowskiego
w Ząbkach przeprowadził zbiórkę
środków czystości i higieny osobistej
wśród swoich uczniów. Dzięki temu
nasi podopieczni i ich rodziny otrzy−
mali pomoc jeszcze przed świętami.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji
ZPSK, Samorządowi Uczniowskiemu
oraz jego opiekunce pani Agnieszce
Łagodowskiej.

Pragniemy również bardzo mocno
podziękować Fundacji „Pramerica”,
która w tym roku obdarowała naszych
podopiecznych fantastycznymi pre−
zentami, spełniając ich dziecięce ma−
rzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy
Zarządowi Fundacji, pracownikom fir−
my, a przede wszystkim pani Ewie
Wypijacz, która od wielu już miesię−
cy współpracuje z nami i dzięki której
współpraca między Fundacją, a Świe−
tlicą jest tak owocna.
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Listy Mieszkañców
Pytania:

1. Czy miasto Z¹bki zamierza interweniowaæ u Kolei Mazo-
wieckich w sprawie warunków przewozowych na trasie
Warszawa Wileñska  - Z¹bki?

2. Czy jest szansa na poprawê stanu poczekalni na Dworcu
PKP i zwrócenie uwagi Kolei na nie odœnie¿one perony?

3. Jakie kary zosta³y na³o¿one na PKS Grodzisk od pocz¹tku
umowy za nie wywi¹zywanie siê z rozk³adu jazdy?

4. Czy jest sprawdzany stan techniczny autobusów, którymi
s¹ realizowane po³¹czenia przez PKS Grodzisk?

5. Dlaczego nie s¹ odœnie¿ane chodniki w Z¹bkach i czy ktoœ
za to zaniedbanie zostanie poci¹gniêty do odpowiedzial-
noœci?

6. Czy stra¿ miejska mo¿e dzia³aæ skuteczniej i sama podej-
mowaæ interwencje, które poprawi¹ ten stan?

7. Jakie dzia³ania zamierza Pan realizowaæ w celu zwiêksze-
nia liczby mieszkañców, którzy p³ac¹ podatki w Z¹bkach?

Mieszkaniec

OdpowiedŸ Kierownika Referatu
Organizacyjno – Administracyjnego UM:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana e−mail uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Ad 1.Ad 1.Ad 1.Ad 1.Ad 1. Urząd Miasta interweniował i zamierza dalej interweniować w kwe−

stii warunków przewozowych na linii kolejowej Ząbki − Warszawa Wileń−
ska. Przykładem jest korespondencja UM z ZTM i Kolejami Mazowieckimi
Sp z o.o.

Ad 2.Ad 2.Ad 2.Ad 2.Ad 2. Zostanie wystosowane pismo do PKP w sprawie poprawy stanu
poczekalni i bieżącego utrzymania infrastruktury towarzyszącej. Jednocze−
śnie informuję, że Miasto wystąpiło do PKP o przedstawienie stanowiska
dotyczącego przekazania Miastu Ząbki zadań w zakresie bieżącego utrzy−
mania terenów PKP położonych w granicach Miasta Ząbki oraz środków na
ich realizację.

Ad 3.Ad 3.Ad 3.Ad 3.Ad 3. Przy każdorazowym miesięcznym rozliczeniu są potrącane z faktu−
ry kwoty kar wynikających z umowy. W najbliższym czasie zostaną przepro−
wadzone kontrole z udziałem pracowników UM, do dnia dzisiejszego wy−
sokość naliczonych kar wynosi 1019,40 zł. Projekt umowy do nowego prze−
targu zakłada 5−krotny wzrost wysokości % kar.

Ad 4.Ad 4.Ad 4.Ad 4.Ad 4. Przeprowadzona kontrola policji nie wykazała niedociągnięć pod
względem stanu technicznego autobusów, niemniej jednak zostało wysto−
sowane pismo do Policji z prośbą o przeprowadzenie kolejnej kontroli. W
przetargu na rok 2011 zaostrzono wymogi − autobusy nie mogą być starsze
niż rocznik 2002.

Ad 5.Ad 5.Ad 5.Ad 5.Ad 5. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i po−
rządku w gminach odśnieżanie chodników położonych bezpośrednio przy
granicy nieruchomości należy do właściciela nieruchomości. W granicach
Miasta realizacja tego zadania podzielona jest pomiędzy gminę, powiat,
województwo oraz właścicieli prywatnych posesji. Chodniki będące w za−
rządzie Miasta są na bieżąco odśnieżane. Utrzymanie większości chodni−
ków położonych na terenie Miasta leży w gestii właścicieli prywatnych po−
sesji. Miasto nie może wydatkować publicznych środków na odśnieżanie
chodników, które nie pozostają w jego zarządzie, gdyż stanowiłoby to naru−
szenie dyscypliny finansów publicznych.

Jednocześnie informuję, iż wystąpiliśmy do Powiatu z prośbą o przeka−
zanie informacji, czy rozważają możliwość zawarcia porozumienia dot. prze−
kazanie zadań oraz środków na ich realizację w zakresie utrzymania dróg
powiatowych oraz zieleni położonej w granicach naszego Miasta.

Ad 6.Ad 6.Ad 6.Ad 6.Ad 6. Poniżej odpowiedź Straży Miejskiej:

− odnośnie zarzutów dot. małej ilości interwencji: „Patrole Straży Miej−
skiej wyjeżdżając w teren są zadaniowane na odprawie do służby. Cztery
wspomniane interwencje „własne” to przypadki realizowane między zada−
niami zleconymi przez dyżurnego. W okresie wskazanym przez pana Pawła
Bronisza tj od dnia 02−12−2010 roku do 06−12−2010 roku ( jest to 5 dni
kalendarzowych a 2 dni robocze, w których Straż Miejska pracowała) w tym
okresie Straż Miejska podjęła 35 interwencji, nałożyła  7 grzywien w postę−
powaniu mandatowym na kwotę 1000 złotych, wydała 1 polecenie, sporzą−
dziła 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, Straż Miejska ujęła i prze−
kazała policji osobę poszukiwaną do Aresztu Śledczego.”

− odp. na pytanie 6: „W odpowiedzi na nadesłanego do SM e−maila pra−
gnę poinformować, że w trakcie patrolowania miasta przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej właściciele posesji oraz chodników, przy których zalega
śnieg są pouczani o obowiązku odśnieżania, który nakłada na nich Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ( Rozdział 3,art.5, pkt.4 ),
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącą do ruchu pieszego położoną BEZPOŚREDNIO przy granicy nieru−
chomości. Uważam za niezbyt stosowne wyciąganie większych sankcji kar−
nych−wszak pouczenie jest środkiem wychowawczym−w stosunku do osób
prywatnych, jeżeli ciągi piesze nie przylegające bezpośrednio do posesji
wg. ustawodawcy należące do gminy pozostają w dużej mierze zaśnieżone.
Nadmieniam, iż funkcjonariusze na bieżąco informują drogą e−mailową
Referat Organizacyjno−Administracyjny o dostrzeżonych nieprawidłowo−
ściach dotyczących omawianego problemu. Należy też zwrócić uwagę na
zakres obowiązków, jaki ustawa nakłada na właściciela.

Zgodnie z przepisem właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nie−
ruchomości, czyli sprzątanie. Przepis ten poza sprzątaniem nie nakłada
żadnych innych obowiązków na właściciela w stosunku do chodników przy−
ległych do jego nieruchomości. Oprócz takich nieruchomości, które nie
mają chodnika bezpośrednio przy granicy, można podać jeszcze dwa przy−
padki, gdy właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku sprząta−
nia chodnika. Po pierwsze zdarza się, że chodnik usytuowany jest wpraw−
dzie wzdłuż nieruchomości, ale nie jest położony bezpośrednio przy jej
granicy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy do nieruchomości przylegają pasy
zieleni, które, tak jak chodnik, są własnością gminy, a chodnik znajduje się
dopiero za nimi. W takim wypadku gmina powinna sprzątać chodnik, po−
nieważ nie jest on położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Skoro
jest odgrodzony od niej pasem zieleni, to dzięki temu właściciel nierucho−
mości zostaje zwolniony z obowiązku sprzątania. Pas odcinający oba tere−
ny może mieć różną szerokość, byleby obiektywnie można było stwierdzić,
że nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z chodnikiem.”

Ad 7.Ad 7.Ad 7.Ad 7.Ad 7. Nie da się zmusić mieszkańców do meldowania się w danym miej−
scu. Myślę, że dla większości osób nadal dominującym argumentem jest
czynnik finansowy, związany z tańszym ubezpieczeniem samochodowym −
w Warszawie i okolicach ubezpieczenie to jest najdroższe − oraz fakt, że nie
utożsamiają się do końca z naszym Miastem, traktując go jako czasowe
miejsce zamieszkania związane z pracą w Warszawie.

Staramy się uświadomić mieszkańcom, że brak meldunku, a co za tym
idzie, brak deklaracji do US w Wołominie to brak środków w budżecie Mia−
sta na realizację niekończących się żądań mieszkańców. Publikujemy in−
formacje na ten temat w „Co słychać?”. Organizujemy akcje typu: „Zniżka
za dowód”, w naszym Mieście wypłacane jest dodatkowe „becikowe” z kasy
Miasta, jednym z dodatkowych kryteriów przy przyjmowaniu dzieci do przed−
szkoli była deklaracja podatkowa itp.

Myślę, że pomysł uruchomienia „darmobusa” dla osób zameldowanych
nie jest złym pomysłem. Dlaczego meldunek a nie NIP−3? Bo po pierwsze
fakt zameldowania możemy potwierdzić w Urzędzie nie żądając przedsta−
wienia dokumentów podatkowych, po drugie deklarację NIP−3 można w
jednym dniu złożyć a za tydzień wycofać. Doświadczenia związane nawet z
w/w „becikowym” utwierdzają nas w przekonaniu, że ludzie nie zawsze są
wobec Miasta uczciwi.

Małgorzata Murawska
Kierownik Referatu Organizacyjno−Administracyjnego

Urzędu Miasta Ząbki
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W dniu 11 grudnia 2010 r. w hali spor−
towej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach roze−
grany został II Turniej Badmintona Ama−
torów z cyklu Grand Prix’2010/2011, pod
patronatem Burmistrza Miasta Ząbki Ro−
berta Perkowskiego. Do gry zgłosiło się
41 zawodniczek i zawodników.

Jak zwykle pierwsi zagrali najmłodsi
uczestnicy, czyli uczniowie klas I−III szkół
podstawowych. Tym razem wzięło udział
pięciu uczestników, którzy grali systemem
„każdy z każdym”. Wygrał Błażej Kraw−
czyk przed Maćkiem Matusikiem i Alber−
tem Lipowskim.

Zachęcamy do udziału kolejnych od−
ważnych!

Kolejni pojawili się na kortach ucznio−
wie klas IV−VI. I tym razem triumfatorem
tej kategorii okazał się Max Góra, który
wyprzedził Pawła Kamińskiego i Mate−
usza Malinowskiego.

Następni do rozgrywek przystąpili
uczniowie szkół gimnazjalnych. Pod nie−
obecność lidera cyklu zwyciężył Jan Pa−
ciorek przed Mateuszem Kulbickim, trze−
cie miejsce zajął Dawid Maron.

II Turniej Badmintona

I znów najliczniejszą grupą zawodni−
ków, którzy przystąpili do rozgrywek w
II turnieju byli zawodnicy w kategorii

open. Do rywaliza−
cji w tej kategorii
zgłosili się tym ra−
zem sami panowie
w liczbie 22. Do−
tychczasowy lider
Tomasz Kania
przegrał tym razem

w półfinale i zajął ostatecznie 4 miejsce.
Zwyciężył Jacek Sadzak, przed Wikto−
rem Krawczykiem i Ireneuszem

Żurkiem, który przyjechał na turniej aż
ze Świebodzina.

Turniej był rozgrywany lotkami Wilson
Championship, które dostarczyła firma
Badsport (www.badsport.pl). Wszystkim,
którzy pomogli przy organizacji, prowa−
dzeniu turnieju, jak też dostarczyli drob−
ne upominki dla uczestników, serdecznie
dziękuję.

Sędzia główny zawodów
Marek Krawczyk

1% Twojego podatku mo¿e wiele zmieniæ...
Zarząd TPD Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełno−

sprawnej w Ząbkach uprzejmie informuje, że istnieje możli−
wość przekazania dla naszej organizacji 1% podatku od osób
fizycznych za 2010r. Działamy w strukturach organizacyjnych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od 2001 r. i  zebrane między in−
nymi w ten sposób środki  finansowe pozwalają nam na prowa−
dzenie naszej działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełno−
sprawnej. Z uwagi na uproszczoną formę przekazywania odpi−
sów, bardzo liczymy na Państwa pomoc. W imieniu dzieci i ro−
dziców gorąco dziękujemy także za dotychczasową pomoc i
wsparcie. W roku 2010 dzięki Państwa ofiarności udało się nam
zebrać kwotę 10 527 zł.

Aby przekazać 1% swojego podatku należy wpisać:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Nr KRS 0000134684

Koniecznie z dopiskiem w rubryce PIT „Informacje uzupełnia−
jące, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”:

”1% dla Koła TPD Ząbki” !
Nawet niewielkie wpłaty dają nam

wielkie możliwości działania!
ul. 3−go Maja 14

05−091 Ząbki
Tel. 022 781 72 45; 0 507 890 420

e−mail.kolotpdzabki@op.pl
www.kolotpdzabki@op.pl

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki
o og³oszeniu

dotycz¹cym pierwszego przetargu ustnego nie-
ograniczonego na sprzeda¿ udzia³u w wysokoœci
1/4 w prawie w³asnoœci nieruchomoœci grunto-
wej zabudowanej objêtej ksiêg¹ wieczyst¹
Nr WA1W/00030424/9, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako dzia³ka ewidencyjna nr 108
o pow. 0,1088 ha, po³o¿ona w obrêbie 0021-01-21,
przy ul. Wojska Polskiego Nr 4.

Przetarg odbędzie się dnia 22.02.2011 r. (wtorek) o godz. 1000

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska
Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 260 325 zł.
Wadium: 14 000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa−

dium do dnia 17 lutego 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO
S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (li−
czy się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzen−
nego Miasta Ząbki nieruchomość jest położona w obszarze ozna−
czonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej in−
tensywności, w granicach strefy konserwatorskiej miasta – ogro−
du. Działki nie posiadają żadnych utrudnień deniwelacyjnych.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warun−
kach przetargu dostępne są na stronie www.umzab−
ki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe/ Zarządzenia
Burmistrza) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul.
Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nie−
ruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, telefon (0−22) 781−68−14
(do 17), wew. 120, 121, w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski



Nr działkiNr działkiNr działkiNr działkiNr działki

IIIII
część dz. ew. nr ’2/1,część dz. ew. nr ’2/1,część dz. ew. nr ’2/1,część dz. ew. nr ’2/1,część dz. ew. nr ’2/1,
część dz. ew. nr ’2/4,część dz. ew. nr ’2/4,część dz. ew. nr ’2/4,część dz. ew. nr ’2/4,część dz. ew. nr ’2/4,

część dz. ew. nr ’45/8.część dz. ew. nr ’45/8.część dz. ew. nr ’45/8.część dz. ew. nr ’45/8.część dz. ew. nr ’45/8.

ObrębObrębObrębObrębObręb

I II II II II I
’03−30’03−30’03−30’03−30’03−30
’03−30’03−30’03−30’03−30’03−30
’03−23’03−23’03−23’03−23’03−23

Pow.Pow.Pow.Pow.Pow.
w [mw [mw [mw [mw [m22222]]]]]

IIIIIIIIIIIIIII
18901890189018901890

PołożeniePołożeniePołożeniePołożeniePołożenie

IVIVIVIVIV
ul.ul.ul.ul.ul.

PiłsudskiegoPiłsudskiegoPiłsudskiegoPiłsudskiegoPiłsudskiego

PrzeznaczeniePrzeznaczeniePrzeznaczeniePrzeznaczeniePrzeznaczenie
terenu doterenu doterenu doterenu doterenu do

wydzierżawieniawydzierżawieniawydzierżawieniawydzierżawieniawydzierżawienia

VVVVV
NieuciążliwaNieuciążliwaNieuciążliwaNieuciążliwaNieuciążliwa
działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność

gospodarczagospodarczagospodarczagospodarczagospodarcza

UwagiUwagiUwagiUwagiUwagi

VIVIVIVIVI
Teren jestTeren jestTeren jestTeren jestTeren jest
obecnieobecnieobecnieobecnieobecnie

użytkowanyużytkowanyużytkowanyużytkowanyużytkowany

TerminTerminTerminTerminTermin
wydzierżawieniawydzierżawieniawydzierżawieniawydzierżawieniawydzierżawienia

VIIVIIVIIVIIVII
Do dniaDo dniaDo dniaDo dniaDo dnia

31.03.2013r.31.03.2013r.31.03.2013r.31.03.2013r.31.03.2013r.

WywoławczaWywoławczaWywoławczaWywoławczaWywoławcza
opłata roczna zopłata roczna zopłata roczna zopłata roczna zopłata roczna z
tytułu czynszutytułu czynszutytułu czynszutytułu czynszutytułu czynszu
dzierżawnegodzierżawnegodzierżawnegodzierżawnegodzierżawnego

netto [zł]netto [zł]netto [zł]netto [zł]netto [zł]
VIIIVIIIVIIIVIIIVIII

20412,0020412,0020412,0020412,0020412,00

WadiumWadiumWadiumWadiumWadium
[[[[[zł]zł]zł]zł]zł]

IXIXIXIXIX
2100,002100,002100,002100,002100,00

MinimalneMinimalneMinimalneMinimalneMinimalne
postąpieniepostąpieniepostąpieniepostąpieniepostąpienie

[zł][zł][zł][zł][zł]

XXXXX
240,00240,00240,00240,00240,00

CO SŁYCHAĆOGŁOSZENIAwww.zabki.pl

Burmistrz Miasta Z¹bki informuje, ¿e zosta³
og³oszony drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie

nastêpuj¹cej nieruchomoœci gruntowej:

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzier−

żawnego za grunt.
PRZETARG ODBEDZIE SIE
w dniu 15.02.2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzedu Miasta Zabki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 30 (wejscie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPLACENIE WADIUM NAJPÓZNIEJ W DNIU 08.02.2011 r.

NA KONTO URZEDU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy sie data wplywu na konto bankowe
Urzedu Miasta).

Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0−22 781−68−14 do 17, wew. 121)
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Burmistrz Miasta Z¹bki informuje, ¿e zosta³
og³oszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie nastêpu-

j¹cych nieruchomoœci gruntowych:

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzier−

żawnego za grunt.
PRZETARG ODBEDZIE SIE
A. w dniu 16.02.2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzedu Miasta Zabki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejscie B).
B. w dniu 16.02.2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzedu Miasta Zabki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 30 (wejscie B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPLACENIE WADIUM NAJPÓZNIEJ W DNIU 08.02.2011 r.

NA KONTO URZEDU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy sie data wplywu na konto bankowe
Urzedu Miasta).

Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0−22 781−68−14 do 17, wew. 121)

A.A.A.A.A.

B.B.B.B.B.



CO SŁYCHAĆ ZAPOWIEDZI www.zabki.pl


