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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej
Dziewcząt ZĄBKOVIA CUP zakończony

Tym razem dziewczęta w trzech kategoriach wiekowych
(rocznik 2000, 1999 i 1998) walczyły o Puchar Burmistrza
Miasta Ząbki. I właśnie burmistrz Robert Perkowski  do−
konał uroczystego otwarcia rozgry−
wek. Dostał z tej okazji od prezesa
UKS Ząbkovia Ząbki Jarosława Do−
browolskiego koszulkę klubową ze
swoim nazwiskiem. Podczas tej ce−
remonii obecni byli również: Małgo−
rzata Zyśk – dyrektor Gimnazjum nr
2, Jacek Romańczuk – dyrektor MO−
SiR – u oraz radny Grzegorz Siwek.

W roczniku 2000 walczyły dwie
drużyny Ząbkovii. I drużyna zaczęła
od zwycięstwa z SP 2 w Szydłowcu,
potem wysoko pokonała koleżanki
z Ząbkovii II, aby w trzecim meczu
bezbramkowo zremisować z KKS
Włókniarz Kalisz. O ostatecznej ko−
lejności decydował ostatni mecz w
roczniku 2000 pomiędzy UKS Ząb−
kovia Ząbki I a UKS „Szóstka” Inowrocław. Dziewczętom z
Ząbkovii do zajęcia pierwszego miejsca potrzebna była wy−
grana, remis dawał im miejsce drugie − niestety ząbko−
wiankom nie udało się pokonać drużyny z Inowrocławia i
ostatecznie uplasowały się na miejscu trzecim. Ambicji i
woli walki nie można odmówić także II drużynie Ząbkovii,
w której grały mniej doświadczone zawodniczki. Co praw−
da nie udało im się wygrać żadnego meczu, ale z meczu na
mecz grały coraz lepiej − w swoim ostatnim pojedynku − z
UKS „Szóstka” Inowrocław straciły tylko jedną bramkę i
do końca walczyły o lepszy wynik.

Bardzo pasjonujący był pojedynek o tytuł królowej strzel−
czyń, w którym Ola Ferens zmierzyła się z zawodniczką
UKS „Szóstka” Inowrocław (pomiędzy słupkami stanęła

„neutralna” bramkarka − zawodniczka KKS Włókniarz 1925
Kalisz). Niestety Oli nie udało się wywalczyć upragnione−
go tytułu.

W oczekiwaniu na dekorację rocznika 2000 zawodnicz−
ki oraz kibice mogli obejrzeć pokaz football freestyle w
wykonaniu grupy FRESH. Grupę tę tworzą: Łukasz Chwie−
duk (aktualny Mistrz Europy) oraz Michał Rycaj (aktualny
Mistrz Polski).

Tradycyjnie już atrakcją towarzyszącą rozgrywkom pił−
karskim była LOTERIA z mnóstwem atrakcyjnych fantów.

Dokończenie na str 13.
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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

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.

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII Pracownia Rozwoju Osobowości prowadzi

bezpłatną psychoterapię, pomoc psychologiczną i konsultacje w po−
niedziałki w godz. 17−19 w przychodni „Na Powstańców”. Pierwsze
spotkanie wymaga zgłoszenia telefonicznego: 660 907 563.

Kupuj i pij
sok Noni

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

Kiermasz Prezentów Œwi¹tecznych
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. 10

i 11 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Orlej 8 od−
będzie się kiermasz niepowtarzalnych i pięknych prezentów
gwiazdkowych i ozdób choinkowych.

Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyroby i pochwalić
się twórczością prosimy o kontakt z  Miejskim Ośrodkiem Kultury:
poniedziałki i wtorki w godz. 16:00 − 20:00 (tel. 22 744 86 40)
środy w godz. 16:00 − 20:00 (tel. 22 781 64 30)

Miejski Oœrodek Kultury 
zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Ewy DworzańskiejEwy DworzańskiejEwy DworzańskiejEwy DworzańskiejEwy Dworzańskiej
w dniu 19.11.2011 o godz. 17:0019.11.2011 o godz. 17:0019.11.2011 o godz. 17:0019.11.2011 o godz. 17:0019.11.2011 o godz. 17:00 Galeria Orla, ul. Orla 8 
wystawie towarzyszył będzie koncert „Jesienna zaduma”„Jesienna zaduma”„Jesienna zaduma”„Jesienna zaduma”„Jesienna zaduma” 
w wyk. Beaty Kurda,Beaty Kurda,Beaty Kurda,Beaty Kurda,Beaty Kurda, wstęp wolny. 
Ewa Dworzańska Ewa Dworzańska Ewa Dworzańska Ewa Dworzańska Ewa Dworzańska 
Absolwentka Szkoły Reklamy, od 5 lat członek Stowarzyszenia Maryni−

stów Polskich, aktualnie prezes oddziału warszawskiego. Pracuje w Mazo−
wieckim Towarzystwie Kultury. Tworzy prace olejne, pastele i akwarele. Ich
tematyka jest różnorodna: pejzaże, kwiaty, portrety. Na wystawie w Galerii
Orla zaprezentuje pejzaże Mazowsza. 

Beata Kurda Beata Kurda Beata Kurda Beata Kurda Beata Kurda 
Wokalistka, pedagog, aktorka. Jest absolwentką Szkoły Aktorskiej. Od

wielu lat współpracuje z jednym z najlepszych chórów gospel w Polsce
„Opole Gospel Choir”. Brała udział w takich wydarzeniach jak: Krajowy
Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Festiwal Top Trendy w Sopocie czy
koncertach telewizyjnych „Pejzaż bez Ciebie”. Od 6 lat jest nauczycielem w
Publicznym Przedszkolu nr 1 w Ząbkach. 

W czasie koncertu będzie można usłyszeć najpiękniejsze kompozycje o
tematyce jesiennej. 

Gościnnie wystąpią: Karolina Gerej, Anna Fijałkowska i Julia Jóźwik − uczest−
niczki warsztatów wokalnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach.

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

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
Wystarczy nakręcić krótki film o dobrych praktykach wy−

korzystania środków unijnych w Twojej okolicy, aby mieć
szansę na wygranie atrakcyjnych nagród: laptop, aparaty
fotograficzne, tablety.

Amatorski film (max. 2 GB) powinien pokazywać zmiany
w okolicy dzięki wykorzystaniu środków z Regionalnego Pro−
gramu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego 2007−
2013. Termin nadsyłania prac: 20 listopada 2011r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://rpo.ma−
zowia.eu/aktualnosci/nakrec−film−o−dobrych−praktykach−
rpo−wm−2007−2013.html

3 laptopy i 5 tabletów czeka również na autorów artyku−
łów i komentarzy o dobrych praktykach wykorzystania środ−
ków z RPO WM2007−2013.

W tym wypadku należy napisać artykuł o dobrych prakty−
kach i opublikować go w prasie. Na zgłoszenia czekamy do
20 listopada 2011r. Regulamin konkursu dostępny na stronie:

http://mazowia.eu/media−wydarzenia/konkurs−na−publika−
cje−o−regionalnym−programie−operacyjnym−wojewodztwa−
mazowieckiego−2007−2013.html

Koncert z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci

16 XI 2011, o godz. 12.00, w Szkole Podstawowej Nr 3
im. Małego Powstańca w Ząbkach odbędzie się uroczysty
koncert z okazji Święta Niepodległości.

Chór i orkiestra kameralna Zespołu Szkół Muzycznych
Nr 1 w Warszawie pod batutą prof. Ewy Marchwickiej wy−
kona m. in. pieśni patriotyczne.

Orkiestra nagrodzona wieloma europejskimi nagrodami
wystąpi dla uczniów ząbkowskich szkół oraz zaproszonych
gości.

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

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU

profesjonalny dobór

aparatów słuchowych

REFUNDACJA NFZ

I i III piątek miesiąca

w godz. 09.00−11.00

Ząbki Narutowicza 4

tel: 602−171−462

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

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

GABINET
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

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

9.0014 XI
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Do końca roku każdy chętny będzie mógł bezpłatnie po−
ruszać się po Ząbkach popularnym „darmobusem”. Jed−
nak, zgodnie z zapowiedziami, od nowego roku bezpłatnie
z tej formy komunikacji będą mogli korzystać jedynie za−
meldowani mieszkańcy Ząbek, którzy wyrobią sobie w
urzędzie specjalne bilety okresowe.

Z przejazdu będą mogli skorzystać również pozostali pa−
sażerowie, czyli nie zameldowani w Ząbkach, lub zamel−
dowani, a nie posiadający przy sobie biletu okresowego,
upoważniającego do bezpłatnej jazdy. Wtedy za każdora−
zowy przejazd trzeba będzie zapłacić. Za bilet normalny
trzeba będzie zapłacić 2 zł, a za ulgowy 1 zł.

Zgodnie z uchwałą w sprawie opłat za usługi przewozo−
we środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii auto−
busowej Marki Centrum Handlowe − Ząbki Powstańców

Darmobus – kto bezp³atnie, komu 50% ulgi?
do opłaty ulgowej za usługi przewozowe są uprawnieni:
1) dzieci do 7 roku życia;
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia spełnia−

nia obowiązku szkolnego do ukończenia gimnazjum,
szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

3) studenci do ukończenia 26 roku życia, a w przypad−
ku studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepeł−
nosprawnych – także ich opiekunowie;

4) dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni dzieci
i młodzież do ukończenia 24 roku życia oraz ich
opiekunowie;

5) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz
ich opiekunowie lub przewodnicy;

6) osoby niewidome oraz ich opiekunowie lub prze−
wodnicy;

7) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na
których pobierane są zasiłki rodzinne.

Osoby, które będą chciały pojechać „na gapę” (bez karty
okresowej lub biletu jednorazowego) muszą się liczyć z sank−
cjami finansowymi w wysokości 200 zł. Podróżny, korzysta−
jący z  ulgi musi posiadać przy sobie dokument, na podsta−
wie którego można stwierdzić, że może z niej skorzystać.
Brak takiego dokumentu może skutkować karą w wysokości
160 zł. Najwyższy wymiar kary (400 zł) przewidziany jest dla
osoby, która spowoduje, bez uzasadnionej przyczyny, za−
trzymanie pojazdu lub konieczność zmiany trasy autobusu.

Poniżej przedstawiamy treść najistotniejszych uchwał re−
gulujących kwestie opłat i ewentualnych sankcji związanych
z niewłaściwym korzystaniem z „darmobusa”.

red.

Uchwa³a Nr VI / 41 / 2011
Rady Miasta Z¹bki

z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu

zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe − Ząbki Po−
wstańców

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą−
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 4 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co nastę−
puje:

§1
Ustala się opłaty, z zastrzeżeniem § 2, za usługi przewozowe środkami

lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Han−
dlowe — Ząbki Powstańców (linia „ZĄBKI−1”), zwanej dalej „linią”, w wy−
sokości:

1) opłata jednorazowa normalna − 2 zł;
2) opłata jednorazowa ulgowa − 1 zł.

§2
Osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Ząbki są zwolnione

z opłat, o których mowa w § 1, na podstawie biletów okresowych wydanych
przez Urząd Miasta Ząbki.

§3
Odrębna uchwała Rady Miasta Ząbki określa szczegółowe zasady korzy−

stania z linii oraz osoby uprawnione do opłaty ulgowej.
§4

Zobowiązania Miasta Ząbki wynikające z uchwały zostaną pokryte z bu−
dżetu Miasta Ząbki dział 600 rozdział 60004 paragraf 4300.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwa³a Nr XIV / 93 / 2011
Rady Miasta Z¹bki

z dnia 14 lipca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami

lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Han−
dlowe − Ząbki Powstańców

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospo−
darce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) i art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm. 1)) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr VI/41/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w

sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbioro−
wego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe − Ząbki Powstańców
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 57, poz. 1870) wprowadza się następujące zmiany:

    1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. Do opłaty ulgowej za usługi przewozowe, o których mowa w

§ 1, są uprawnieni:
1) dzieci do 7 roku życia;
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkol−

nego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad−
gimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
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3) studenci do ukończenia 26 roku życia, a w przypadku studentów do−
tkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – także ich opiekuno−
wie;

4) dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni dzieci i młodzież do ukoń−
czenia 24 roku życia oraz ich opiekunowie;

5) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie lub
przewodnicy;

6) osoby niewidome oraz ich opiekunowie lub przewodnicy;
7) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są

zasiłki rodzinne.
2. Przy ustalaniu dokumentów poświadczających uprawnienia do korzy−

stania z ulgi stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 175, poz. 1440, z późn. zm. 2)).”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.  Odrębna uchwała Rady Miasta Ząbki określa szczegółowe zasady

korzystania z linii.”
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzien−
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwa³a Nr XIV / 95 / 2011
Rady Miasta Z¹bki

z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za narusze−

nie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty
manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki
Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców

Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo
przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.1) ) Rada Miasta
Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa:

1) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bez−

płatnego albo ulgowego przejazdu,
c) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu

rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmia−

ny trasy środka transportu
− w lokalnym transporcie zbiorowym na linii autobusowej Marki Cen−

trum Handlowe – Ząbki Powstańców, zwanej dalej „linią Ząbki−1”;

2)sposób ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty mani−
pulacyjnej za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty
dodatkowej.

§ 2
1. Sposób ustalania wysokości opłaty dodatkowej określa się, przyjmu−

jąc za podstawę cenę biletu jednorazowego normalnego, obowiązującą na
linii Ząbki−1 w dniu zdarzenia, z którym wiąże się powstanie obowiązku
uiszczenia opłaty dodatkowej, przy czym:
1) 100−krotność tej ceny wynosi opłata dodatkowa pobierana za:

a) brak podczas przejazdu odpowiedniego dokumentu przewozu lub
ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatne−
go przejazdu,

b) niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu
rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie;

2) 80−krotność tej ceny wynosi opłata dodatkowa pobierana za przejazd
bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego
przejazdu;

3) 200−krotność tej ceny wynosi opłata dodatkowa pobierana za spowodo−
wanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportu.
2. Opłatę dodatkową, ustaloną zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2, obniża się o

30% w przypadku jej  uiszczenia w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, z
którym wiąże się powstanie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 3
Opłatę manipulacyjną, o której mowa w § 1 pkt 2, określa się w wysoko−

ści 10% opłaty dodatkowej, ustalonej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzien−
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

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

BEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414        22/423 30 32
e−mail mirek_57@interia.pl
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Celem konkursu jest uwiecznienie pięknych i ciekawych
zakątków naszego miasta w różnych porach roku. Konkurs
będzie trwał przez cały rok, ale zostanie podzielony na czte−
ry części. Każdy kolejny etap będzie odpowiadał określo−
nej porze roku – dlatego widząc powoli spadające liście z
drzew zaczynamy od jesieni.

Wykonane jesienią zdjęcia należy zgłaszać do 14 grud−
nia na adres: redakcja@zabki24.pl

Na zakończenie każdego etapu, zostaną wybrane 3 zdję−
cia, które znajdą się w kalendarzu na 2013 rok, wydawa−
nym przez Urząd Miasta oraz zostanie wręczona cenna
nagroda. W pierwszym etapie konkursu na zwycięzcę cze−
ka drukarka fotograficzna.

Najlepsze prace z całego konkursu będą zaprezentowa−

Konkurs „Ząbki w czterech porach roku”
Kolejn¹ inicjatyw¹ organizowan¹ przez nasze stowarzyszenie, realizowan¹
przy wspó³pracy z Miejskim Domem Kultury i portalem zabki24.pl, jest
konkurs fotograficzny – „Z¹bki w czterech porach roku”.

1. Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół ZTowarzystwo Przyjaciół ZTowarzystwo Przyjaciół ZTowarzystwo Przyjaciół ZTowarzystwo Przyjaciół Ząbek, Portalbek, Portalbek, Portalbek, Portalbek, Portal
zabki24.pl zabki24.pl zabki24.pl zabki24.pl zabki24.pl oraz Miejski OMiejski OMiejski OMiejski OMiejski Ośrodek Kultury w Ząbkachrodek Kultury w Ząbkachrodek Kultury w Ząbkachrodek Kultury w Ząbkachrodek Kultury w Ząbkach.

2. Patronat nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta Ząbki, StarostaBurmistrz Miasta Ząbki, StarostaBurmistrz Miasta Ząbki, StarostaBurmistrz Miasta Ząbki, StarostaBurmistrz Miasta Ząbki, Starosta
Powiatu Wołomińskiego Powiatu Wołomińskiego Powiatu Wołomińskiego Powiatu Wołomińskiego Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacja „And I Am Up”Fundacja „And I Am Up”Fundacja „And I Am Up”Fundacja „And I Am Up”Fundacja „And I Am Up”.

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, niezależnie od wieku czy miej−
sca zamieszkania.

4. Celem Konkursu jest:
· zachęcanie mieszkańców Ząbek do poszukiwania ciekawych zakąt−

ków w swoim mieście,
· ukazanie piękna zmieniającego się w ciągu roku krajobrazu w od−

słonach czterech pór roku,
· możliwość prezentacji zdjęć.

5. Konkurs składa się z 4 etapów:
· I ETAP – JesieI ETAP – JesieI ETAP – JesieI ETAP – JesieI ETAP – Jesień ń ń ń ń (termin nadsyłania zdjęć 10 października – 14

grudnia 2011r.),
· II ETAP – Zima II ETAP – Zima II ETAP – Zima II ETAP – Zima II ETAP – Zima (termin nadsyłania zdjęć 15 grudnia 2011 r. – 1

marca 2012r.),
· III ETAP – Wiosna III ETAP – Wiosna III ETAP – Wiosna III ETAP – Wiosna III ETAP – Wiosna (termin nadsyłania zdjęć 2 marca – 14 maja

2012r.),
· IV ETAP – Lato IV ETAP – Lato IV ETAP – Lato IV ETAP – Lato IV ETAP – Lato (termin nadsyłania zdjęć 15 maja – 15 sierpnia

2012r.).
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 2 fotografii o tematyce odpo−

wiadającej właściwemu etapowi konkursu.
7. Ocenie będą podlegałyOcenie będą podlegałyOcenie będą podlegałyOcenie będą podlegałyOcenie będą podlegały: wartość artystyczna zdjęcia, dopracowanie pod

względem technicznym, oryginalność i niekonwencjonalność sfotogra−
fowanych miejsc.

8. Zgłaszane fotografie powinny być formacie JPG o wymiarach nie mniej−
szych niż 1200×1600 pikseli oraz nie powinny przekraczać 8 MB.

9. Fotografia musi być dopracowana pod względem artystycznym i tech−
nicznym.

10. W celu dokonania podstawowej obróbki zdjęcia, zezwala się nazezwala się nazezwala się nazezwala się nazezwala się na:
· retusz fotografii, polegający na korekcji polepszającej np. kolory−

stykę, nasycenie, jasność lub kontrast całej fotografii,
· wykonanie tzw. kadrowania, polegającego na wycięciu pewnego frag−

mentu fotografii z całego, oryginalnego kadru.
11. Niedozwolone sąNiedozwolone sąNiedozwolone sąNiedozwolone sąNiedozwolone są przeróbki zdjęcia odnoszące skutek jedynie na jego

wybranych fragmentach, a w szczególności niedopuszczalne jest doda−
wanie lub odejmowanie fragmentów fotografii, dokonywanie fotomon−
tażu oraz łączenie kilku fotografii.

12. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki wodne
lub daty, będą dyskwalifikowane.

13. Wysłane zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane czy wystawiane.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłaszane przez niego prace nie były
wcześniej nagradzane.

14. Zgłaszane prace należy zgłaszać w odpowiednich terminach na adres:
redakcjaredakcjaredakcjaredakcjaredakcja@zabki24.plzabki24.plzabki24.plzabki24.plzabki24.pl.

15. Każdy uczestnik musi dołączyć kwestionariusz osobowy, który jest za−
łącznikiem do niniejszego regulaminu.

16. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć również pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.

17. Uczestnik zgłaszając fotografię do konkursu jednocześnie oświadcza,
iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszyst−
kie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowa−
nie oraz publiczną ekspozycję.

18. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę główną, czyli
zwyciężyć w jednym z czterech etapów Konkursu, niezależnie od ilości
zgłoszonych prac.

19. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.
20. Decyzje jury są ostateczne.
21. Prace zgłoszone w konkursie mogą zastać opublikowane na stronach

internetowych organizatorów oraz w galerii Miejskiego Ośrodka Kultu−
ry, kalendarzu wydawanym przez Urząd Miasta Ząbki oraz innych mate−
riałach lub publikacjach organizatorów Konkursu.

22. Autorzy wyróżnionych fotografii zostaną poinformowani telefonicznie i mailo−
wo o wynikach konkursu do 14 dni po zakończeniu każdego z etapów. Lista
laureatów poszczególnych etapów konkursu zostanie również zamieszczona
na stronie internetowej http://tpz.org.pl/ http://tpz.org.pl/ http://tpz.org.pl/ http://tpz.org.pl/ http://tpz.org.pl/ oraz http://www.zabki24.pl/http://www.zabki24.pl/http://www.zabki24.pl/http://www.zabki24.pl/http://www.zabki24.pl/.

23. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych oso−
bowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) dla potrzeb Konkursu.

24. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych
danych osobowych oraz do ich poprawiania.

25. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regula−
minu Konkursu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zo−
stały wykonane osobiście.

26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania
konkursu oraz do zmiany regulaminu.

ne na wielkim finale, podczas którego zostanie wręczona
nagroda za najlepsze zdjęcie spośród wszystkich zgłoszo−
nych. Ponadto, w związku z samą nazwą konkursu – „Ząb−
ki w czterech porach roku”, zapraszamy podczas uroczy−
stego zakończenie konkursu na koncert muzyki klasycz−
nej. Oczywiście nie zabraknie utworów autorstwa Antonio
Vivaldiego.

Patronat nad konkursem objął:
− Burmistrz Miasta Ząbki,
− Starosta Powiatu Wołomińskiego,
− Fundacja „And I Am Up”.
Nie ma na za czekać! Aparaty w dłoń! Szukamy niezwy−

kłych zakątków Naszego Miasta podczas pięknej polskiej
złotej jesieni!

Regulamin konkursu

TPZ
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Od 1 listopada zmieniło się kierownictwo Komisariatu Policji w Ząbkach.
Stanowisko komendanta objęła nadkom. Renata Gostkowska – Maczuga, a zastępcą

został podkom. Łukasz Pirański.
Oboje formalnie pełnią obowiązki komen−
dantów do 31 stycznia 2012 roku. Później
stanowiska te zostaną obsadzone w drodze
konkursu.

Tym samym nadkom. Renata Gostkow−
ska – Maczuga została pierwszą kobietą w
historii, która została komendantem komi−
sariatu w ramach Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie. Nowa komendant do
Ząbek trafiła z komisariatu w Zielonce,
gdzie pełniła funkcję zastępcy komendan−
ta. Wcześniej pracowała w Centrum Szko−
lenia Policji w Legionowie jako wykładow−
ca na kursach podstawowych i specjalistycz−
nych. W służbie od 1999 r. Prywatnie mę−
żatka, matka 4 – letniej córki. Uwielbia pły−
wać, interesuje się literaturą.

Jej zastępca przybył prosto z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, z wydziału
kryminalnego, gdzie pracował od 2000 roku. Służbę rozpoczął dwa lata wcześniej, w
oddziale prewencji KSP. Żonaty, ma dwóch synów. Zainteresowania: piłka nożna, węd−
karstwo.

Zmiany w z¹bkowskiej policji

W sobotę, 5 listopada po raz drugi spotkali się za−
wodniczki i zawodnicy uczestniczący w cyklu turnie−
jów Grand Prix’2011/2012 w tenisie stołowym pod pa−
tronatem Burmistrza Miasta Ząbki, a organizowanych
wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkach. Turniej jak zwy−
kle rozegrano na pięciu stołach tenisowych w sali spor−
towej Gimnazjum nr 1 przy ulicy Harcerskiej.

Przy mniejszej liczbie uczestników w kategorii szkół pod−
stawowych turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Komplet zwycięstw i 1 miejsce zdobył Jarosław Marciniak.
Na drugim miejscu uplasował się Daniel Dębski, a na trze−
cim Mateusz Gołębiewski. W kategorii dziewcząt ze szkół
gimnazjalnych wystartowało 7 zawodniczek. Najlepszą oka−
zała się podobnie, jak i na pierwszym turnieju − Kinga Je−
zierska, która wyprzedziła Karolinę Pac i trzecią Weronikę
Wojdę. W kategorii chłopców z gimnazjów wystartowało 10

Grand Prix’2011/2012 w tenisie stołowym

red.

zawodników, którzy rywalizowali systemem „do dwóch prze−
granych meczów”. W tej kategorii bezkonkurencyjny oka−
zał się tym razem Paweł Bereda, który wyprzedził triumfa−
tora sprzed miesiąca – Maksymiliana Górę oraz Kamila
Marca.

Aż 21 zawodników stanęło do rywalizacji w kategorii open
mężczyzn. Stąd poziom rywalizacji w tej kategorii stał na
bardzo wysokim poziomie. Po wielu zaciętych spotkaniach,
w których zwycięzca wyłaniany był w samej końcówce po−
jedynku w finale spotkali się Michał Celiński i Jacek Siwek.
Lepszy okazał się Celiński, odnosząc swoje pierwsze zwy−
cięstwo w tegorocznym cyklu Grand Prix. W meczu o trze−
cie miejsce Krzysztof Truszewski pokonał Mateusza Dą−
browskiego.

Kolejny, trzeci turniej z cyklu Grand Prix w tenisa stoło−
wym odbędzie się w dniu 3 grudnia b.r. Wszystkich zainte−
resowanych już dziś zapraszamy do hali sportowej Gimna−
zjum nr 1.
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„Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia
nie jest miłością”. Tak przed laty pisał jeden z najwybitniejszych przed−
stawicieli polskiej myśli współczesnej, ksiądz Jan Twardowski. Jak nikt
przed nim doskonale znał wymiar cierpienia, wymiar miłości, tęsknoty,
żalu, nienawiści… i o nich pisał. Pisał o kolorach uczuć towarzyszących
człowiekowi w czasie jego podróży do Boga – od narodzin, aż do śmierci.
Dlatego być może trzy lata temu organizatorzy, czyli Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach z Domami i Ośrodkami Kultury Powiatu Wołomińskie−
go powołali do życia powiatowy konkurs poetycki zatytułowany „Spotka−
nia z twórczością księdza Jana Twardowskiego”.

Spotkania z poezją ks. Jana Twardowskiego

26 października br. w salach MOK−u
przy ul. Orlej w ramach konkursu jury
oceniało uczestników w dwóch kate−
goriach: recytatorskiej oraz poezji śpie−
wanej i teatru jednego aktora.

Do konkursu, nad którym patronat
objął Starosta Powiatu Wołomińskie−
go stanęło sześćdziesięciu uczniów
szkół z: Zielonki, Marek, Dąbrówki,
Jadowa i Ząbek. W kategorii poezji
śpiewanej i teatru jednego aktora
uczestników oceniało jury w składzie:
Patrycja Olton (gwiazda muzyki jazzo−
wej)– przewodnicząca, Kamila Bro−
dowska (instruktor teatralny) i Paweł
Aksamit(aktor). W drugim składzie sę−
dziów oceniających recytacje znaleźli
się: Piotr Wawer(aktor Teatru Para−
buch)− przewodniczący, Aneta Muczyń
(reżyser) i Magdalena Tokaj (nauczy−
cielka).

W wyniku eliminacji jury konkursu
postanowiło wyróżnić i nagrodzić na−
stępujących uczestników:

Teatr jednego aktora:
Gimnazjum
I miejsce− Agnieszka Chabera – Ząb−

ki, II miejsce− Patrycja Pióro – Ząbki,
III miejsce− Małgorzata Godlewska −
Marki



KULTURAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Liceum
I miejsce− Anna Wiśniewska − Ząbki

Poezja œpiewana:
Szkoła podstawowa:
I miejsce− Kasia Kaczyńska – Ząbki,

II miejsce− Julka Rodek – Ząbki, III miej−
sce− Ania Okulus − Ząbki

Gimnazjum
I miejsce− Ula Sarna –Ząbki, II miej−

sce− Magda Ebert – Zielonka, III miej−
sce− Julia Jóźwik −Ząbki

Wyróżnienie − Wiktoria Sadowska −Dą−
brówka
Recytacja:

Szkoła podstawowa:
I miejsce− Katarzyna Łyżwińska− Zie−

lonka, I miejsce− Sylwia Girguś –Marki,
II miejsce− Dominik Sadowski – Jadów,
III miejsce− Lidia Soszyńska −Ząbki

wyróżnienia− Kamila Oniszk –Jadów,
Elwira Zyśk –Jadów, Katarzyna Stolar−
ska −Jadów

Gimnazjum
I miejsce− Ania Jakubowicz – Ząbki, II miejsce− Maria Ni−

tek – Ząbki, III miejsce− Mateusz Roszkowski −Ząbki
wyróżnienia− Bartłomiej Zgódka – Zielonka, Adrianna

Ostrowska –Jadów, Sylwia Figurska − Marki
Liceum
I miejsce− Adrianna Wąsik− Zielonka, II miejsce Małgorza−

ta Kośla− Zielonka
Dyplomy wręczali osobiście jurorzy a puchary na ręce lau−

reatów przekazał Ryszard Walczak – przewodniczący Ko−
misji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej Rady
Powiatu Wołomińskiego.

Budujące jest to, że w dobie globalnej komercjalizacji
kultury i sztuki odbywają się jeszcze przedsięwzięcia kształ−
tujące w młodzieży wrażliwość, a także umiejętność od−
czytywania sensu  i często ukrytej między słowami treści
poezji. Bo jak powiedział Beethoven „Pauza to też muzy−
ka” i czasem znaczy więcej niż słowa.

Joanna Wysocka
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W tym roku po raz drugi Fundacja Kronenberga działająca przy Citi Han−
dlowy wspomogła naszą szkołę.  P. Maja Predi – mama naszego sześcio−
letniego pierwszaka będąc pracownikiem banku Citi Handlowy postanowi−
ła zgłosić nas do konkursu „Wolontariusz na Bank” organizowanego przez
Fundację Kronenberga w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności.
Dzięki ścisłej współpracy z p. Beatą Wierzbicką – wychowawcą klasy Ie i
wicedyrektor Małgorzatą Marzec powstał projekt „Przygoda z przyrodą –„Przygoda z przyrodą –„Przygoda z przyrodą –„Przygoda z przyrodą –„Przygoda z przyrodą –
z pasją odkrywam piękny świat chociaż dopiero mam sześć lat”z pasją odkrywam piękny świat chociaż dopiero mam sześć lat”z pasją odkrywam piękny świat chociaż dopiero mam sześć lat”z pasją odkrywam piękny świat chociaż dopiero mam sześć lat”z pasją odkrywam piękny świat chociaż dopiero mam sześć lat”. Ce−
lem projektu było rozwijanie pasji i zainteresowań  uczniów poprzez utwo−
rzenie w sali  kącika przyrody.

Przygoda z przyrodą w SP1
Kolejny projekt SP1 pozytywnie oceniony przez Fundacjê bankow¹ im. L. Kronenberga

mem Wygralakiem – akwarystą z Kakadu, który opowiadał o rybkach wpusz−
czonych do akwarium i udzielał cennych wskazówek dotyczących ich kar−
mienia oraz pielęgnacji. Odpowiedział również na mnóstwo pytań, jakie
zadawały dzieci, ale także żywo zainteresowani tym tematem rodzice.  Na
zakończenie dzieci otrzymały balony i słodycze ufundowane przez firmę
Kakadu.

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu sześcioletnie pierwsza−
ki z ząbkowskiej Jedynki przeżyją prawdziwą przygodę z przyrodą, a jej
poznawanie stanie się dla wielu z nich wielką pasją.

Całe to przedsięwzięcie  nie zostałoby zrealizowane bez zaangażowania
wielu osób, którym z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania. Za
życzliwość, otwartość na potrzeby szkoły, poświęcenie cennego czasu,
wsparcie i bezinteresowną pomoc DZIĘKUJEMY:

Kapituła konkursowa fundacji pozytywnie oceniła nasz projekt i przyzna−
ła 3 000 zł na jego realizację. Za tę kwotę zakupiono farbę do malowania
ścian, dywan, regały oraz największą atrakcję projektu – akwarium, globu−
sy i mikroskopy. Dzięki życzliwości i wsparciu pana Bogdana Uścińskiego
współwłaściciela firmy Kakadu udało nam się zakupić cały zestaw akwary−
styczny, a roślinki do akwarium i rybki dostaliśmy w prezencie.

8 października, w sobotni poranek w sali 204 zjawili się nie tylko wolon−
tariusze z banku ale również rodzice uczniów klasy Ie pragnący wspomóc tę
piękną inicjatywę. Pod czujnym okiem opiekunek sali pani Katarzyny Wą−
dołkowskiej i pani Beaty Wierzbickiej w ruch poszły pędzle, wałki, śrubo−
kręty i inne narzędzia. Po kilku godzinach sala zmieniła się w podwodną
krainę. 21 października odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. W
szkole mimo późnego piątkowego popołudnia zjawili się uczniowie klasy
Ie wraz z rodzicami i wychowawcą, pani dyrektor Agnieszka Piskorek i wi−
cedyrektor Małgorzata Marzec. Po przekroczeniu progu podwodnej krainy i
zabawach wprowadzających do tematu, dzieci spotkały się z panem Ada−

– pani Mai Predi – liderowi projektu
– panu Bogdanowi Uścińskiemu – współwłaścicielowi firmy Kakadu
– pani Beacie Wierzbickiej – wychowawczyni klasy Ie i współtwórcy pro−

jektu
– rodzicom uczniów klasy Ie, a w szczególności:
Marcinowi Ciemiewskiemu, Radosławowi Gawińskiemu, Lidii Góreckiej,
Sylwestrowi Olędzkiemu, Marianowi Pancerzowi, Ewie Michałowskiej, Ar−
turowi Predi, Pawłowi Prusińskiemu, Piotrowi Przepiórkiewiczowi, Dag−
marze Zacharskiej, Pawłowi Radzikowskiemu, Patrykowi Stolarskiemu,
Sylwestrowi Turek.

wicedyrektorwicedyrektorwicedyrektorwicedyrektorwicedyrektor
Małgorzata MarzecMałgorzata MarzecMałgorzata MarzecMałgorzata MarzecMałgorzata Marzec
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6 października 182 pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 26 października 182 pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 26 października 182 pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 26 października 182 pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 26 października 182 pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach przeżywało ważny dzień w swo−im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach przeżywało ważny dzień w swo−im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach przeżywało ważny dzień w swo−im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach przeżywało ważny dzień w swo−im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach przeżywało ważny dzień w swo−
jej uczniowskiej karierze. Tego dnia zostali pasowani na uczniów.jej uczniowskiej karierze. Tego dnia zostali pasowani na uczniów.jej uczniowskiej karierze. Tego dnia zostali pasowani na uczniów.jej uczniowskiej karierze. Tego dnia zostali pasowani na uczniów.jej uczniowskiej karierze. Tego dnia zostali pasowani na uczniów.

Pod czujnym okiem dyrektor Ireny Małyszczuk, w obecności burmistrza
miasta Roberta Perkowskiego oraz innych przybyłych gości i rodziców uro−
czyście ślubowali i odtąd oficjalnie mianować się mogą uczniami.

Rota ślubowania brzmiała:

Œlubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2

Do tej wizyty dzieci przygotowywa−
ły się już od pierwszego września. Na
zajęciach  w szkole nasi mali ucznio−
wie poznali niektóre zasady ruchu
drogowego. Wiedzą już, jak bezpiecz−
nie przechodzić przez ulicę, znają nie−
które znaki drogowe. Jednak nic nie
zastąpi fachowej porady z „pierwszej
ręki”. Dlatego naszą filię odwiedzili
sierżant Karolina Pardej oraz przed−
stawiciel Straży Miejskiej w Ząbkach
starszy inspektor Jacek Szeluga. Pani
policjant opowiedziała o swojej pra−
cy, o tym dlaczego funkcja policji jest
tak ważna w społeczeństwie. Zapo−
znała również dzieci z podstawowym
wyposażeniem każdego policjanta.
Natomiast przedstawiciel Straży Miejskiej poinformował o sposobach utrzy−
mania porządku na ulicach Ząbek przez Straż Miejską.

Podsumowaniem spotkania była animacja filmu ze SpongeBobem w roli
głównej, treścią natomiast zasady ruchu drogowego:  bezpieczne porusza−
nie się po drodze jako pieszy, rowerzysta czy pasażer.

Dzieci z wielką przyjemnością odpowiadały na pytania SpongeBoba, a co

Policja i Straż Miejska w filii SP3

,,Ja, uczeñ klasy I Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Z¹bkach œlubujê na sztandar naszej
szko³y, ¿e bêdê dobrym Polakiem, bêdê dba³ o dobre imiê
swojej klasy i szko³y, bêdê siê uczy³ w szkole jak kochaæ
swoj¹ Ojczyznê i jak dla niej pracowaæ kiedy dorosnê”.

Tradycyjnie po ślubowaniu pierwszaki zostały pasowane na uczniów sym−
bolicznym ołówkiem, który dotykał ramienia każdego z nich. Czynności
tych dokonały wychowawczynie poszczególnych klas.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była część artystyczna przygoto−
wana przez wychowawczynie p. Alicję Rutkowską i Karolinę Gładysz. Wy−
stępowały w niej dzieci z klas Id i Ie, a pozostałe klasy wspólnie śpiewały
przygotowane piosenki.

Ostatnim miłym akcentem tego niezwykłego dnia były indywidualne spo−
tkania w klasach, wręczenie dyplomów, wspólny poczęstunek przygotowa−
ny przez rodziców, a także wręczenie drobnych upominków od Burmistrza i
cukierki sfinansowane z funduszu Rady Rodziców.

Wychowawczyni kl IeWychowawczyni kl IeWychowawczyni kl IeWychowawczyni kl IeWychowawczyni kl Ie
Karolina GładyszKarolina GładyszKarolina GładyszKarolina GładyszKarolina Gładysz

ważniejsze robiły to chórem, co świadczy o bogatej wiedzy naszych uczniów.
Mamy nadzieję, że p. Karolina Pardej oraz p. Jacek Szeluga byli pod

wrażeniem grzecznej postawy naszych podopiecznych i będą chcieli nas
odwiedzić w przyszłym roku.

Anna KuśnierzAnna KuśnierzAnna KuśnierzAnna KuśnierzAnna Kuśnierz
Sylwia StolarekSylwia StolarekSylwia StolarekSylwia StolarekSylwia Stolarek
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„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz,„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz,„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz,„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz,„Dom to nie miejsce w którym mieszkasz,
ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”.ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”.ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”.ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”.ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją”.
Janusz MorgensternJanusz MorgensternJanusz MorgensternJanusz MorgensternJanusz Morgenstern
Adres: ul. 3−go Maja 14, , , , , 05−091 Ząbki
Tel/Fax. 22 781 72 45; 507 890 420
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD jest organi−

zacją non profit  prowadzącą od 10 lat działalność, ukierunkowaną na po−
moc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Osoby z niepełno−
sprawnością intelektualną po skończeniu nauki w szkolnictwie specjalnym
mają bardzo ograniczone możliwości dalszej aktywizacji społecznej. Zdane
są najczęściej na własne rodziny, które zazwyczaj decydują o ich dalszym
życiu. Część z nich trafia do warsztatów terapii zajęciowej, jedynych poza
środowiskowymi domami samopomocy placówek, oferujących tej grupie

osób niepełnosprawnych terapię ukierunkowaną głównie na aktywizację
zawodową. Część osób niepełnosprawnych z kolei pozostaje w domach, co
jest formą wykluczenia społecznego skazującego ich na życiową wegetację.

Oferta środowiskowych domów samopomocy typu B wychodzi naprzeciw
potrzebom osób niepełnosprawnych, które potrzebują środowiskowego wspar−
cia ukierunkowanego na terapię społeczną, dającą im możliwość funkcjono−
wania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umie−
jętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności do−
stosowanej do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupie osób niepełnosprawnych Koło
TPD w Ząbkach podjęło działania zmierzające do uruchomienia placówki
zaspokajającej ich oczekiwania. Dzięki przychylności władz wojewódzkich,
powiatowych i lokalnych nasze starania zaowocowały sukcesem!

Z dniem 1. XII. 2011r. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł−Z dniem 1. XII. 2011r. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł−Z dniem 1. XII. 2011r. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł−Z dniem 1. XII. 2011r. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł−Z dniem 1. XII. 2011r. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepeł−
nosprawnej TPD w Ząbkach uruchamia Środowiskowy Dom Samopo−nosprawnej TPD w Ząbkach uruchamia Środowiskowy Dom Samopo−nosprawnej TPD w Ząbkach uruchamia Środowiskowy Dom Samopo−nosprawnej TPD w Ząbkach uruchamia Środowiskowy Dom Samopo−nosprawnej TPD w Ząbkach uruchamia Środowiskowy Dom Samopo−
mocy. Jest to ośrodek pobytu dziennego typu B przeznaczony dla peł−mocy. Jest to ośrodek pobytu dziennego typu B przeznaczony dla peł−mocy. Jest to ośrodek pobytu dziennego typu B przeznaczony dla peł−mocy. Jest to ośrodek pobytu dziennego typu B przeznaczony dla peł−mocy. Jest to ośrodek pobytu dziennego typu B przeznaczony dla peł−
noletnich osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, znoletnich osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, znoletnich osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, znoletnich osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, znoletnich osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, z
terenu powiatu wołomińskiego.  terenu powiatu wołomińskiego.  terenu powiatu wołomińskiego.  terenu powiatu wołomińskiego.  terenu powiatu wołomińskiego.  

POWSTAJE ŒRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŒDS) DLA OSÓB Z UPOŒLEDZENIEM UMYS£OWYM KO£A
POMOCY DZIECIOM I M£ODZIE¯Y NIEPE£NOSPRAWNEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ£ DZIECI W Z¥BKACH 

Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy  jest
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności użytkowników niezbędnych do
możliwie jak najbardziej samodzielnego życia oraz integracji społecznej,
wsparcie w codziennych trudnościach, rehabilitacja społeczna i zawodo−
wa, rozwój pasji i zainteresowań.

Celem nowo powstającej placówki jest stworzenie miejsca,     w którym
będzie panowała ciepła, rodzinna atmosfera, gdzie osoby niepełnosprawne
będą czuły się doceniane i bezpieczne oraz będą miały możliwość dalszego
rozwoju, integracji ze społeczeństwem, samorealizacji, zwiększenia poczu−
cia własnej wartości oraz nabywania umiejętności niezbędnych w codzien−
nym funkcjonowaniu.

W programie zajęć ośrodka znajdują się zajęcia takie jak: zajęcia kulinarne,
plastyczno− twórcze, modelarsko− stolarskie, rekreacyjno− sportowe, teatralne  i
inne odpowiednie do stopnia sprawności uczestnika oraz treningi. Zajęcia in−
dywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym: konsultacje indywidualne
z psychologiem, działalność samopomocowa, szkolenia, imprezy okoliczno−
ściowe, udział w wydarzeniach zewnętrznych, działania towarzyszące.

Nasz ośrodek będzie działał od poniedziałku do piątku w godz. 7.30−
15.30.   Środowiskowy Dom Samopomocy będzie mieścił się w lokalu,
użyczonym przez Urząd Miasta Ząbki i obecnie dysponuje 25 miejscami.
Jest usytuowany w dogodnym punkcie komunikacyjnym – przy stacji PKP
i przystanku MZK.

Obecnie będą prowadzone prace remontowe mające na celu dostosowa−
nie obecnych pomieszczeń do potrzeb ŚDS. Firmy i osoby prywatne, które
zechciałyby dodatkowo wesprzeć naszą organizację mogą wpłacać środki
na numer konta:

63 8006 0000 0022 3470 2004 00163 8006 0000 0022 3470 2004 00163 8006 0000 0022 3470 2004 00163 8006 0000 0022 3470 2004 00163 8006 0000 0022 3470 2004 001
Za wszystkie wpłaty i każdą pomoc serdecznie dziękujemy!
Koło rozpoczyna zapisy zainteresowanych osób niepełnospraw−Koło rozpoczyna zapisy zainteresowanych osób niepełnospraw−Koło rozpoczyna zapisy zainteresowanych osób niepełnospraw−Koło rozpoczyna zapisy zainteresowanych osób niepełnospraw−Koło rozpoczyna zapisy zainteresowanych osób niepełnospraw−

nych. Wszystkie osoby pragnące zostać uczestnikami naszej pla−nych. Wszystkie osoby pragnące zostać uczestnikami naszej pla−nych. Wszystkie osoby pragnące zostać uczestnikami naszej pla−nych. Wszystkie osoby pragnące zostać uczestnikami naszej pla−nych. Wszystkie osoby pragnące zostać uczestnikami naszej pla−
cówki, spełniające wyżej wymienione wymagania prosimy o kontaktcówki, spełniające wyżej wymienione wymagania prosimy o kontaktcówki, spełniające wyżej wymienione wymagania prosimy o kontaktcówki, spełniające wyżej wymienione wymagania prosimy o kontaktcówki, spełniające wyżej wymienione wymagania prosimy o kontakt
pod nr tel. 0− 507 890 420.pod nr tel. 0− 507 890 420.pod nr tel. 0− 507 890 420.pod nr tel. 0− 507 890 420.pod nr tel. 0− 507 890 420.

Przewodnicząca KołaPrzewodnicząca KołaPrzewodnicząca KołaPrzewodnicząca KołaPrzewodnicząca Koła
Elżbieta KołodziejekElżbieta KołodziejekElżbieta KołodziejekElżbieta KołodziejekElżbieta Kołodziejek
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Wygrywał każdy los!!!
OSTATECZNA KLASYFIKACJA w kategorii 2000 i młodsze:OSTATECZNA KLASYFIKACJA w kategorii 2000 i młodsze:OSTATECZNA KLASYFIKACJA w kategorii 2000 i młodsze:OSTATECZNA KLASYFIKACJA w kategorii 2000 i młodsze:OSTATECZNA KLASYFIKACJA w kategorii 2000 i młodsze:
1. KKS Włókniarz 1925 Kalisz
2. UKS „Szóstka” Inowrocław
3. UKS Ząbkovia Ząbki I
4. SP 2 Szydłowiec
5. UKS Ząbkovia Ząbki II
Nagrody indywidualne zdobyły:
Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka: Weronika Helińska (KKS Włókniarz 1925 Kalisz)
Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka: Ewa Pluta (UKS Ząbkovia Ząbki I)
Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń: Weronika Ziemba (UKS Szóstka Inowrocław)
Najlepsza obrończyni: Najlepsza obrończyni: Najlepsza obrończyni: Najlepsza obrończyni: Najlepsza obrończyni: Ola Ferens (UKS Ząbkovia Ząbki)
Po zakończeniu rozgrywek grupowych zawodniczki Ząbkovii z rocznika 2000

udzieliły wywiadu dla TVP SPORT (relację będzie można obejrzeć już w naj−
bliższą sobotę 12 listopada o godz.10.00).

W rozgrywkach rocznika 1999 bezkonkurencyjne były gospodynie, które
wygrały wszystkie mecze.

OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1999:OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1999:OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1999:OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1999:OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1999:
1. UKS Ząbkovia Ząbki
2. KKS Włókniarz 1925 Kalisz
3. UKS ”Szóstka” Inowrocław
4. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
5. KS Raszyn
6. UKS Goliat Leoncin

Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka: Iga Kowalczyk (UKS Ząbkovia Ząbki)
Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka: Ania Dobosz (UKS Ząbkovia Ząbki)
Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń: Ola Witczak (KKS Włókniarz 1925 Kalisz)
Najlepsza obrończyni:Najlepsza obrończyni:Najlepsza obrończyni:Najlepsza obrończyni:Najlepsza obrończyni: Kinga Troszyńska (UKS Szóstka Inowrocław)
Rewelacją rozgrywek w roczniku 1998 była drużyna KS Unifreeze Górzno,

która (podobnie jak zwyciężczynie w roczniku 1999) wygrała wszystkie mecze.
OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1998:OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1998:OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1998:OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1998:OSTATECZNA KLASYFIKACJA −  rocznik 1998:
1. KS Unifreeze Górzno
2. UKS Wiktoria Gielniów
3. KKS Włókniarz 1925 Kalisz
4. KS Raszyn
5. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
6. UKS Ząbkovia Ząbki
Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka:Najlepsza zawodniczka: Aneta Krzyżanowska (UKS Wiktoria Gielniów)
Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka:Najlepsza bramkarka: Monika Sowalska (UKS Mazovia Grodzisk Mazo−

wiecki)
Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń:Królowa strzelczyń: Anna Siwicka (KS Unifreeze Górzno)
Najlepsza obrończyni:Najlepsza obrończyni:Najlepsza obrończyni:Najlepsza obrończyni:Najlepsza obrończyni: Marta Adamczyk (KS Raszyn).
Po oficjalnym zakończeniu rozgrywek z zawodniczkami Ząbkovii spotkali się

burmistrzowie Ząbek: Robert Perkowski i Artur Murawski. Wszystkie zawod−
niczki otrzymały pamiątkowe medale oraz smycze. W spotkaniu uczestniczyły
wszystkie zawodniczki Ząbkovii − także te, które nie mogły zagrać w Turnieju.
Szczególnie miłym akcentem była obecność najmłodszych zawodniczek (z rocz−
ników: 2001, 2003, 2004 i 2005), które poza medalami i smyczami otrzymały
także specjalne koszulki z napisem „ZĄBKOVIA − ZAWODNIK”.

Dokończenie ze str 1.

WYKAZ NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA¯Y
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 0050.125.2011 z dnia 7 listopada 2011 r. na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXIX/294/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych zarządza się, co następuje:

1. Podaje się do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie zgodnym z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, nieruchomości wymienionych w poniższym wykazie:

2. Nieruchomości, o których mowa w punkcie 1, są niezabudowane, stanowią tereny zagospodarowane, przewidywane do włączenia do nieruchomości przyległych.
3. Wyznacza się 6 − tygodniowy termin, liczony od dnia wywieszenia wykazu, o którym mowa w punkcie 1, tj. od dnia 7 listopada 2011 r. do dnia 19 grudnia 2011 r.,

do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami. Burmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz Miasta

Robert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert Perkowski

MN − teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem

są to firmy z branży: motoryzacyjnej i ochroniarskiej. Więcej informacji na temat
akcji „Zniżka za dowód” znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta
(www.zabki.pl), w zakładce poświęconej tej akcji.

Firma AUTOGLOB powstała w 2004r. i należy do ogólnoeuropejskiej
sieci serwisów „VALVOLINE MAX LIFE SERVICE CENTER” oraz ogólnopol−
skiej „LIDER SERVIS”. Oferta obejmuje kompleksową obsługę wszystkich
modeli samochodów osobowych i dostawczych: przeglądy (wymiana oleju
oraz filtrów), naprawy bieżące i główne: silników, zawieszeń, układów hamul−
cowych itp., elektromechanika: alternatory, rozruszniki, naprawy układów wy−
dechowych (tłumiki), wymiana pasków rozrządów, wymiana lub regeneracja
turbosprężarek oraz badania komputerowe profesjonalnym sprzętem firmy
TEXA. Do napraw i przeglądów pracownicy firmy używają części i akceso−
riów renomowanych producentów, co wydłuża bezawaryjny czas pracy sa−
mochodów. Gwarancja na zamontowane podzespoły udzielana jest zgodnie
z warunkami producenta.

Aby zapewnić klientowi najlepszą obsługę, AUTOGLOB wciąż podnosi jakość usług przez profesjonalne wyposażenie
warsztatu i szkolenia techniczne dla personelu.

Firma prowadzi historię pojazdów w elektronicznej bazie Integra, aby
mieć wgląd w dokonywane w przeszłości operacje.

W trosce o ekologię odpady pozostałe po naprawach i przeglądach są
segregowane i przekazywane na surowce wtórne lub do utylizacji. Firma
akceptuje różne formy płatności (gotówka, przelew, karta płatnicza).

Zameldowanym mieszkańcom Ząbek firma udziela rabatu na wykona−
ne usługi w wysokości 10% oraz na części i akcesoria 5% .

Serwis Samochodowy − Autoglob
Dariusz Śliwka
Ząbki ul. Powstańców 14
tel.22/762−90−65
601−300−105
www.autoglob.pl

Biuro Ochrony Osób i Mienia „DOSA” dzia−
ła na podstawie koncesji MSWiA od 1991 r. Firma prze−
szła proces wymiany i weryfikacji koncesji i uzyskała po−
zytywną ocenę MSWiA. W swojej pracy stawia na profe−
sjonalizm świadczonych usług, wykwalifikowanych pra−
cowników oraz sprawdzony przez lata system doboru kadr
i kontroli. Firma szkoli swoją kadrę zgodnie z wymagania−
mi ustawy o ochronie osób i mienia, a także opłaca spe−
cjalistyczne badania oraz uzyskane licencje. To wszystko
sprawia, że pracownicy są silnie związani z firmą, co nie

pozostaje bez znaczenia w przypadku odpowiedzialności za powierzone do ochro−
ny mienie. Wszyscy pracownicy są stosownie umundurowani i wyposażeni. Kon−
woje realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 14 października
1998 r. Jako jedna z firm zrzeszonych w Krajowym Związku Pracodawców Agen−
cji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych, korzysta z identyfikatorów konwojowych zaakceptowanych przez
Komendę Stołeczną Policji oraz Biuro Ruchu Drogowego. DOSA posiada własne grupy patrolowo−interwencyjne, a także
realizuje usługę monitorowania obiektów. Na życzenie klienta sporządza audyt sposobu zabezpieczenia obiektu wraz z
oceną ewentualnych zagrożeń, ze wskazaniem optymalnych rozwiązań. DOSA to gwarancja rzetelności, uczciwości i
profesjonalizmu.

W ramach akcji „Zniżka za dowód” firma udziela 5 % rabatu dla zameldowanych mieszkańców Ząbek.
Biuro Ochrony Osób i Mienia „Dosa”
ul. Witkiewicza 14
03 – 305 Warszawa
Tel. (22) 814−56−41
www.dosa.pl
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomo−
ści gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr

3/2 z obrębu 0055−03−31o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Reymonta
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.

Przetarg odbędzie się dnia 24.11.2011 r.24.11.2011 r.24.11.2011 r.24.11.2011 r.24.11.2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Mia−
sta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 063 232 zł 1 063 232 zł 1 063 232 zł 1 063 232 zł 1 063 232 zł + podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł70 000 zł70 000 zł70 000 zł70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.11.2011 r.21.11.2011 r.21.11.2011 r.21.11.2011 r.21.11.2011 r. na konto urzędu:

Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest
położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej.mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej. Loka−
lizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy. Komunikacja:omunikacja:omunikacja:omunikacja:omunikacja:
Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie
www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo Miejscowe / Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefonw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefonw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefonw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefonw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon
22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

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

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

Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniu się do sprzedaży po−Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniu się do sprzedaży po−Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniu się do sprzedaży po−Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniu się do sprzedaży po−Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobowiązaniu się do sprzedaży po−
tencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w za−tencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w za−tencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w za−tencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w za−tencjalnemu nabywcy nieruchomości gminnej jest dostępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w za−
kładce Prawo Miejscowe / Przetargi).kładce Prawo Miejscowe / Przetargi).kładce Prawo Miejscowe / Przetargi).kładce Prawo Miejscowe / Przetargi).kładce Prawo Miejscowe / Przetargi).

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

Szanowni Państwo!

Informujemy
o możliwości

wynajmowania auli wraz ze scenąwynajmowania auli wraz ze scenąwynajmowania auli wraz ze scenąwynajmowania auli wraz ze scenąwynajmowania auli wraz ze sceną
i sprzętem nagłaśniającym

na konferencje, zebrania itp.

 Istnieje możliwość zamówienia
cateringu.

Szczegółowych  informacji
udzielamy w sekretariacie

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

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonegodotyczącym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonegodotyczącym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonegodotyczącym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonegodotyczącym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości
1.1.1.1.1. Przedmiotem wydzierżawienia:
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22222. Celem dzierżawyCelem dzierżawyCelem dzierżawyCelem dzierżawyCelem dzierżawy jest sprzedaż drzewek, krzewów i ozdób świątecznych
3. 3. 3. 3. 3. Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 (wejście B) od godz.

11:00 do godz. 14:00.
4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium4. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24 listopada 2011 r. w kasie lub na konto urzędu: PKO S.A. III O/

Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta),
• Pelna tresc ogloszenia i szczególowe informacje o warunkach przetargu dostepne sa na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakladce Przetargi)

oraz w siedzibie Urzedu Miasta Zabki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, telefon 22 51 09 748
w godzinach pracy urzedu.

Burmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz Miasta
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