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ZĄBKOW
Ząbki liderem w pozyskiwaniu środków unijnych
31 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której statuetkami wyróżnieni zostali beneficjenci z całego województwa mazowieckiego
pozyskujący najwięcej pieniędzy dla swoich mieszkańców.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013
Mazowsze otrzymało 1,86 mld euro. Dotychczas ogłoszono łącznie 41
konkursów na kwotę 1 mld euro. Nabory organizowane przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych cieszyły się dużą popularnością
– wpłynęło prawie 6 tys. wszystkich wniosków, z czego 1286 zostało zatwierdzonych do dofinansowania.
Po unijne pieniądze sięgali przedsiębiorcy, jak również samorządy terytorialne z całego województwa mazowieckiego, gdzie Miasto Ząbki pozyskało
ok. 60 milionów złotych i otrzymało trzy statuetki LIDERA PRO WM dla
rozwoju Mazowsza we wszystkich możliwych kategoriach:

Czar świąteczne

21 grudnia, w Szkole Podsta
siê uroczysta wigilia samorz¹
madzi³a w³adze miasta (burmi
ni), ale tak¿e proboszczów tr
parafii, kierowników jednoste
miasta oraz zaproszonych goœ
Uroczystość rozpoczęto odczytanie
lii przez burmistrza Roberta Perkowsk
kich gości powitał przewodniczący
Bławdziewicz, zapowiadając również
gram artystyczny. W pierwszej częś
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OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
KOŁO NR 61 w ZĄBKACH
ZAWIADOMIENIE
W dniu 21 lutego 2012r. o godz. 17.45 (w pierwszym terminie), o godz. 18.00 (w drugim terminie) odbędzie się w
Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Orlej 8 w Ząbkach
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
Koła nr 61 w Ząbkach
z następującym porządkiem obrad:
1.Sprawozdania z działalności Koła nr 61 PZW w Ząbkach
za rok 2011
2.Dyskusja
3.Omówienie i zatwierdzenie programu działalności i budżetu
Koła na rok 2012
4.Wybory uzupełniające do władz i organów Koła
5. Wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków
i sympatyków PZW o wzięcie udziału w Zgromadzeniu
Zarząd
Koła nr 61 PZW w Ząbkach
www.kolowedkarskie.pl

„100 lat życzyć to za mało
200 życzyć by się chciało”
dla najstarszej pacjentki Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Ząbkach Pani Władysławy Kosińskiej
z okazji 103 rocznicy Urodzin – dużo zdrowia, radości
z każdego dnia oraz kolejnej pięknej rocznicy
życzą Dyrektor i pracownicy
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach
Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza w ostatnią sobotę karnawału tj.18 lutego o godz. 17:00
na otwarcie wystawy malarstwa.

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza
na Wieczorek z Kulturką

Obrazy powstały na konkurs ogłoszony przez Praską Giełdę
Spożywczą.

“Miłość przy dźwiękach gitary...”

Otwarciu wystawy towarzyszył będzie koncert “Karnawałowe
rytmy” w wwykonaniu:

słowo : młodzież studia teatralnego MOK

Roberta Kuśmierskiego - akordeon
Roberta Smoderka - klarnet
Wstęp wolny!
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 5109 793
druk: Zakład Poligraficzny TOP DRUK Łomża tel. 86 473 02 12
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.
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reż. Anna Kozioł i Wojtek Kajak
oprawa muzyczna: młodzież - gitary klasyczne
12 lutego, (niedziela), godz. 17.00; MOK, ul. Orla 8
Wstęp wolny
DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki: godz.: 16.00-18.00
piątki: godz.: 8.00-10.00
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Ząbki liderem
w pozyskiwaniu środków
unijnych
1.LIDER RPO WM- liczba projektów zatwierdzonych do
dofinansowania.
2. AKTYWNOŚĆ- liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym.
3.SKUTECZNOŚĆ- łączne dofinansowanie zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
– Ze swojej strony chciałbym podziękować samorządom z Mazowsza za dotychczasową współpracę, za ich zaangażowanie w
zdobywanie środków unijnych i pogratulować im efektów ciężkiej
pracy – podsumował Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk. – Warto wielokrotnie sięgać po pieniądze z
Regionalnego Programu Operacyjnego, skoro jest taka możliwość.
Wszystkie złożone wnioski podlegały ocenie formalnej, jak
również ocenie merytorycznej, a ostatecznie o dofinansowaniu
decydował Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Joanna Wysocka

www.zabki.pl

Przetarg na dwie linie
„darmobusa” w trakcie

14 lutego mija termin składania ofert na obsługę ząbkowskiej
linii autobusowej, zwanej potocznie „darmobusem”.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami to do dotychczasowej linii „darmobusa” (Ząbki-1), która funkcjonuje
w dwóch wariantach (przejazd przez ul. Piłsudskiego lub ul.
Skrajną) zostanie dołożona kolejna linia - Ząbki – 2, która da
możliwość dotarcia zarówno do centrum przesiadkowego przy
CH M1, jak i do stacji kolejowej Warszawa-Rembertów.
Podróż autobusami tych linii będzie bezpłatna dla zameldowanych mieszkańców, którzy posiadają kartę mieszkańca
wydaną przez Urząd Miasta. (Osoby, które jeszcze jej nie
posiadają mogą ją jeszcze wyrobić, w godzinach pracy Urzędu,
tj. w pon. 10 – 18; wt. – pt. 8.00-16.00).
Dla pozostałych osób linia będzie miała charakter odpłatny
(3 zł – bilet normalny; 1,50 zł – bilet ulgowy). Autobusy na
trasie Ząbki –1 będą kursowały 7 dni w tygodniu, zaś na linii
Ząbki -2, tylko w dni robocze. O szczegółach poinformujemy
w kolejnych numerach gazety.
red.

W 2012 r. Ząbki kontynuują duże inwestycje
Taka decyzja ostatecznie została potwierdzona
przyjętym 25 stycznia budżetem na 2012 rok. Ząbki, będąc
drugim co do wielkości miastem (pod względem liczby
mieszkańców) będą dysponowały również drugim co do
wielkości budżetem. Zaplanowane dochody przekraczają
kwotę 91 mln zł, zaś wydatki 97 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono prawie 26 mln zł. I choć jest to kwota
nieco mniejsza niż w poprzednich latach, to wciąż jest to
jeden z najwyższych wskaźników inwestycyjnych w powiecie
wołomińskim.
Ilościowo inwestycji nie jest dużo, ale w grę wchodzą bardzo duże obiekty, patrząc nie tylko z perspektywy Ząbek ale
również całego powiatu.
Największe środki przeznaczono na rozpoczęcie i budowę
I etapu pływalni miejskiej. W tym przypadku zabezpieczono
sumę 10 mln zł. Nieco mniej, bo 8 mln zł jest zarezerwowane na rozpoczęcie budowy tunelu pod torami kolejowymi.

Niemal 4 mln zł zapisano na ostateczne zakończenie realizacji
unijnego programu dotyczącego kompleksowego remontu i
budowy głównych dróg w Ząbkach (chodzi głównie o ul. 3-go
Maja). Niemal 3,4 mln zł przeznaczono na końcowy etap budowy wielofunkcyjnej trybuny głównej, która zostanie oddana
do użytku w połowie roku.
Zdaniem burmistrza Roberta Perkowskiego budżet na
2012 rok wcale nie będzie łatwiejszy niż ten na 2011 r. - Jest
to związane z wieloma zmianami ustawowymi, ze zwiększoną
ilością zadań, które spoczywają na samorządach, w tym
naszym. Jest to budżet podobnych wyrzeczeń jak w roku poprzednim. Priorytetem w tym budżecie jest kontynuowanie
rozpoczętych inwestycji oraz absorbcja środków unijnych,
które nam przyznano – podsumowuje burmistrz Ząbek.
MO

Fot. W tym roku najwięcej przeznaczono na budowę basenu
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INWESTYCJE MIEJSKIE

Przetarg na budowę tunelu ogłoszony

Kilka dni temu zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy tunelu pod torami
kolejowymi wraz z otaczająca infrastrukturą drogową. To jedno
z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
w historii naszego miasta, nie tylko ze względu na wartość tego
przedsięwzięcia, ale także z uwagi na zakres prac i liczby podmiotów
współuczestniczących w jej realizacji. Termin składania ofert wyznaczono na 14 marca.
Inwestycja ta jest współfinansowana w głównej mierze ze środków
unijnych oraz PKP. Wykonanie tunelu jest skomplikowane pod względem
inżynieryjnym i wykonawczym. Inwestycja wymaga bardzo wielu
uzgodnień z różnymi instytucjami w związku z budową i przebudową
wielu mediów. Na cały ciąg komunikacyjny składają się również fragmenty dróg wszystkich szczebli samorządu (gminnego: ul. Orla, Kwiatowa,
Leszyckiego; powiatowego: ul. Kolejowa i Wojska Polskiego; wojewódzkiego: ul. ks. Skorupki).
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę ciągu komunikacyjnego polegającego na przebudowie ulicy Kwiatowej, Orlej, Leszyckiego (drogi gminne), Kolejowej, Wojska Polskiego (drogi powiatowe) wraz z budową zespolonego tunelu drogowo- pieszego, budową
rurociągu teletechnicznego, przebudową sieci TP SA, budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii elektrycznej napowietrznej niskiego
napięcia, przebudową linii elektrycznej napowietrznej średniego napięcia,
przebudową stacji transformatorowych, budową oświetlenia, przebudową
gazociągu, przebudową sygnalizacji świetlnej, przebudową wodociągu,
przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie: sieci trakcyjnej, urządzeń srk, sieci teletechnicznej, linii
kablowej SN, rozbudowy peronu i oświetlenia peronu wraz z zasilaniem
w Ząbkach.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
I. Ul. Leszyckiego:
- budowę jezdni,
- budowę chodników,
- budowę ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Batorego,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę systemu odwodnienia polegającą na budowie kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia,
- przebudowę kolidującej linii niskiego napięcia i sieci gazowej,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidującej sieci TP SA,
- budowę rurociągu teletechnicznego,
- usunięcie kolidujących z obiektami drzew i krzewów,
II. Skrzyżowanie bezkolizyjne ( tunel ) w osi ul. Orlej, ul. Wojska Polskiego wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego dla ruchu samochodowego i pieszego wynikającego z lokalizacji skrzyżowania bezkolizyjnego:
- budowa zespolonego tunelu drogowo- pieszego z rampami,
- budowa jezdni i ronda,
- budowa chodników,
- budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo- rowerowego,
- budowa zjazdów indywidualnych,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa miejsc postojowych,
- budowa oświetlenia ulicznego i tunelu,
- przebudowa systemu odwodnienia polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz z pompownią strefową i budową przyłącza
kablowego zasilającego pompownię oraz kabla niskiego napięcia do
czujnika pompowni,
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- budowę zbiornika retencyjnego umieszczonego pod przejściem
wpodziemnym dla pieszych,
- przebudowę odcinków gazociągu,
- przebudowę kolidujących linii średniego napięcia wraz z przebudową
stacji transformatorowych,
- przebudowę kolidujących linii niskiego napięcia,
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- budowę rurociągu teletechnicznego,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidującej sieci TP SA,
- usunięcie kolidujących z obiektami drzew i krzewów,
II A. tereny linii kolejowej:
- przebudowa sieci trakcyjnej,
- przebudowa urządzeń SRK- sterowania ruchem kolejowym,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- przebudowa kolidującej linii średniego napięcia SN 15kV LPN,
- dobudowa peronu z rampą,
- usunięcie kolizji związanej z oświetleniem peronu i zasilaniem
oświetlenia peronu,
III. ul. Orla i ul. Kwiatowa:
- budowa jezdni,
- budowa chodników,
- budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo- rowerowego,
- budowa zjazdów indywidualnych i jezdni serwisowych,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa miejsc postojowych,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej,
- przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa systemu odwodnienia polegająca na budowie kanalizacji deszczowej,
- przebudowa odcinka gazociągu,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidującej sieci TP SA,
- budowa rurociągu teletechnicznego,
- przebudowa kolidujących linii niskiego napięcia,
- przebudowa kolidujących linii średniego napięcia,
- usunięcie kolidujących z obiektami drzew i krzewów,
IV. rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego:
- wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni chodników i jezdni ulic,
- wykonanie zmian stałej organizacji ruchu,
- budowa ronda o średnicy zewnętrznej 30 m, szerokość opaski- 1.5
m, szerokość pasa ruchu- 5.5 m,
- przebudowa kolizyjnych sieci elektroenergetycznych,
- przebudowa kolizyjnych sieci teletechnicznych,
- adaptacja istniejącej zieleni,
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej
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Inicjatywa godna naśladowania
W ostatnim czasie aura pogodowa dostosowała się do
pory roku i mamy prawdziwą zimę. Wszyscy chodzimy ubrani w ciepłe szale, czapki i rękawiczki. Siedząc w ciepłych
domach nie zawsze myślimy o tych, którzy domów po prostu
nie mają - o bezdomnych.
W Ząbkach, co prawda nie ma noclegowni i bezdomni z
naszego terenu kierowani są do warszawskich placówek, jednak nie wszyscy chcą tam przebywać. Dlatego ząbkowska
straż miejska, szczególnie teraz, ze względu na falę mrozów,
patroluje wszelkie miejsca na terenie Ząbek, w których
mogliby przebywać ludzie.
Z notatki sporządzonej dnia 2 lutego przez patrol straży
miejskiej wynika, że w pobliżu ul. Herberta zlokalizowano grupę bezdomnych. Czterech mężczyzn i kobieta,
zamieszkujący znajdujący się tam pustostan nie potrzebowali
pomocy medycznej, nie chcieli również przenieść się do noclegowni. Potrzebowali natomiast ciepłej odzieży i pożywienia.

Strażnicy niewiele się zastanawiając, zorganizowali
niezbędną pomoc. Zrobili zbiórkę ciepłej odzieży, obuwia oraz
pożywienia wśród funkcjonariuszy straży oraz okolicznych
mieszkańców. Następnie strażnicy zrobili tzw. „zrzutkę”, a za
zebrane pieniądze kupili jedzenie, które wystarczy do przygotowania gorących posiłków przez 2, 3 dni i przekazali je bezdomnym. - Dostarczone ciepłe ubrania oraz jedzenie pomogą
przetrwać tym ludziom najgorsze mrozy. - mówi Zbigniew Forysiak Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach. Kontrole patroli mające na celu zadbanie o życie i zdrowie piątki bezdomnych, zgodnie z poleceniem komendanta, będą kontynuowane
do czasu ustania mrozów.

Iwona Potęga

Uwaga! Osoby oczekujące na przydział
lokalu mieszkaniowego

Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy: “w terminie do 31 marca
każdego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie
Miasta Ząbki pisemne oświadczenie, że jej warunki zamieszkiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się w sposób

wykluczający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że
nadal ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia
powoduje skreślenie z listy.”
Komisja Mieszkaniowa

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ZĄBKACH
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996
Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami). Od tego dnia
wszystkie gminy mają 18 miesięcy na przeprowadzenie tak
zwanej „rewolucji śmieciowej”.
W Ząbkach ruszyły już prace nad dostosowaniem miejscowego prawa do nowych wymagań w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi.
Ze względu na ogromne korzyści dla Mieszkańców płynące
z wprowadzenia zmian Rada Miasta Ząbki oraz Burmistrz
Miasta Ząbki planują uruchomienie gminnego systemu odbioru odpadów już od stycznia 2013 roku.
Co to oznacza dla Mieszkańców Ząbek?
• Koniec z poszukiwaniem najtańszej na rynku oferty na
odbiór odpadów - gmina przeprowadzi przetarg i wybierze
wykonawcę usługi;
• Koniec z podpisywaniem umów z przedsiębiorcami
odbierającymi odpady - gmina podpiszę jedną umowę w
imieniu wszystkich mieszkańców;
• Koniec z zastanawianiem się, co zrobić ze starym sprzętem
RTV/AGD, rozpadającymi się meblami czy zużytymi bateriami - gmina będzie organizować odbiór takich odpadów;
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• Koniec z zastanawianiem się jak wiosenne porządki wpłyną
na rachunek za odbiór odpadów - opłata za odbiór odpadów
będzie jednakowa bez względu na ich ilość.
Równa opłata zachęci do przekazywania wszystkich odpadów wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy zamiast podrzucania ich do lasów czy koszy ulicznych oraz ograniczy szkodliwy dla zdrowia proceder palenia śmieci w piecach domowych.
W celu określenia potrzeb Naszego Miasta w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi na stronie internetowej
www.zabki.pl uruchomiono ankietę, w której mogą Państwo
podać informacje pomocne w tworzeniu najdogodniejszego
dla Mieszkańców Ząbek sytemu odbioru odpadów. Ankieta
jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut.
Ponieważ dobre działanie systemu zależy od ścisłej
współpracy Mieszkańców z Urzędem Miasta Ząbki w gazecie
„Co słychać?” opublikujemy cykl artykułów „Nowy system
gospodarki odpadami komunalnymi w Ząbkach”. Zachęcam
Państwa do śledzenia podawanych w nich informacji, abyśmy
1 stycznia 2013 roku byli przygotowani na czekające nas
zmiany.
Olga Starowicz
Urząd Miasta Ząbki
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Samorządowcy z powiatu wołomińskiego na Jasnej Górze
Samorządowcy z terenu powiatu wołomińskiego wzięli udział 2
lutego w pielgrzymce na Jasną Górę. Podczas Mszy św. odprawionej
w intencji mieszkańców naszego regionu, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, zawierzyli Niepokalanemu Sercu Maryi władze
samorządowe i pracowników miast i gmin naszego Powiatu, wszystkie
rodziny, instytucje, zakłady pracy, placówki oświatowo-wychowawcze,
służbę zdrowia, parafie i ich duszpasterzy.
W akcie zawierzenia uczestniczył biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej ks.Marek Solarczyk, pochodzący z Duczek oraz dziekani i kapłani dekanatów: wołomińskiego, kobyłkowskiego, radzymińskiego
i tłuszczańskiego.
Starosta Piotr Uściński złożył na ręce głównego celebransa Mszy św.
dar w postaci obrazu przedstawiającego Kaplicę i Cmentarz Poległych
1920 r. w Ossowie.
- Dostrzegam ogromne podobieństwo pomiędzy historią powiatu wołomińskiego a historią Jasnej Góry – powiedział starosta.
- Tak jak Matka Boska uratowała w 1655 roku to częstochowskie
Sanktuarium, tak na naszych ziemiach dokonał się „Cud nad Wisłą”,
który uchronił Europę i cały świat przed zalewem bolszewizmu.

Pod „dokumentem zawierzenia” podpisali się starosta i wicestarosta wołomiński oraz wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu
wołomińskiego.
Podczas tego wyjazdu Ząbki reprezentował burmistrz Robert
Perkowski oraz radny Jan Kurowicki.
mo

Z ŻYCIA K.P.R.M. PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY

13 stycznia br., w kościele Św.Trójcy w Ząbkach odbyło się spotkanie
opłatkowe ząbkowskiej Rodziny Radia Maryja. Spotkanie rozpoczęła o
godz. 18:00 uroczysta Msza św., udziałem członków Radia Maryja, ks.
prałata T. Karolaka oraz młodzieży oazowej.
Po Mszy Św. członkowie wspólnie z przewodnikiem duchowym
ks. prał. T. Karolakiem zgromadzili się na spotkaniu opłatkowym, które
rozpoczęliśmy od zbierania podpisów pod protestem do KRRiT o przyznanie miejsca na multipleksie dla TV Trwam. Następnie członkowie
Koła podzielili się opłatkiem i rozpoczęliśmy wspólne biesiadowanie.
Atmosfera, jak zwykle, była bardzo rodzinna.
Przy zastawionym słodyczami stole dzieliliśmy się naszymi
świadectwami dotyczącymi życia codziennego, śpiewaliśmy kolędy i
pastorałki.
Spotkania zakończyliśmy wspólną modlitwą również i za tych
członków Radia Maryja, którzy nie mogli przybyć na wspólne spotkanie
opłatkowe ze względu na kłopoty zdrowotne.
Kolejne spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele
ząbkowskiego Koła Przyjaciół Radia Maryja odbyły się w dniu 21 stycznia
br.
Jedno z nich odbyło się w kościele Św. Kazimierza w Warszawie-Mokotowie, gdzie od kilkudziesięciu lat posługę pełnią księża
Zmartwychwstańcy.
Opłatek rozpoczęła uroczysta Msza Święta koncelebrowana z
udziałem miejscowych księży Zmartwychwstańców oraz Ojców Redemptorystów – o. Benedyktem Cisoniem (CSsR) i o.Marianem Sojką
(CSsR). Po Eucharystii zebrani w świątyni przedstawiciele Kół i Biur z
Warszawy i okolicznych podwarszawskich miejscowości przeszli do pobliskiej sali, gdzie odbyło się wspólne rodzinne kolędowanie.
Z radością każdy dzielił się opłatkiem z przybyłymi z Torunia Ojcami
Redemptorystami.
Następnie o. Benedykt Cisoń (CSsR) bardzo szczegółowo przybliżył
nam, na jakim etapie pod względem prawnym, jest obecnie sprawa
wykluczenia TV Trwam przez KRRiT z miejsca na multipleksie.
Następnie o. Marian Sojka CSsR omówił ważne sprawy dotyczące
Rodziny Radia Maryja w Kołach i Biurach.
Powagę rozmów przeplatały śpiewy pięknych polskich kolęd.
Na zakończenie spotkania kilkoro przedstawicieli z przybyłych Kół i

Biur mogło bezpośrednio za pośrednictwem fal Radia Maryja przekazać
swoje podziękowania, refleksje i pozdrowienia wszystkim słuchaczom
katolickiej rozgłośni.
Kolejne spotkanie opłatkowe wolontariuszy Parafialnych Zespołów
Caritas odbyło się również w dniu 21 stycznia br. w Katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze. Naszą parafialną Grupę Charytatywną
reprezentowała p. Regina Walczak oraz p. Jadwiga Laskowska.
Mszę Świętą koncelebrował ks. bp Marek Solarczyk i
ks. Dariusz Marczak, dyrektor praskiej Caritas.
W homilii ks.bp M.Solarczyk zachęcał licznie zebranych w katedrze
praskiej wolontariuszy do pięknej, ale trudnej misji niesienia ludziom pomocy rzeczowej, ale przede wszystkim samego Boga.
Po Eucharystii odbyła się druga część spotkania, podczas której
wszyscy zebrani mieli okazję, ciesząc się wzajemną obecnością, przełamać
się opłatkiem i złożyć życzenia Księdzu biskupowi.
Szanowni Państwo,
Na zakończenie pragnę Państwa zachęcić do udziału w comiesięcznych
Mszach Św. Rodziny Radia Maryja. Po Eucharystii zapraszamy na spotkania formacyjne. 			
Danuta Filipiak-Kowalczyk, Przewodnicząca K.P.R.M.
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Ferie, ferie… i po feriach
Ferie zimowe nie zawsze wiążą się tylko i wyłącznie ze
wspaniałymi, dalekimi wyjazdami np. na narty. Równie
atrakcyjnie można było je spędzić pozostając w Ząbkach.
Tegoroczna oferta ząbkowskich instytucji była szczególnie
bogata. Nie powinno być zatem nikogo, kto by się w tym
okresie nudził.
W dniach 23 – 27 stycznia 2012 r. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Ząbkach przeprowadził akcję "Zima w mieście na
sportowo'2012". Akcja skierowana była do dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, które nie wyjechały z Ząbek na ferie zimowe. Codziennie w godz. 8.30 – 16.00 uczestnicy akcji
mieli możliwość doskonalić umiejętność jazdy na łyżwach na
sztucznym lodowisku, pływać i bawić się na krytym basenie,
grać w kręgle czy też grać i bawić się na hali sportowej. Dodatkowo dzieci zwiedziły Muzeum Sportu, które znajduje się w
budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wszystkie zajęcia
odbywały się pod nadzorem trójki opiekunów. Dla każdego z
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uczestników organizatorzy przygotowali ciepły posiłek, napoje oraz słodycze. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców dzieci, a miejsca zostały zarezerwowane na długo przed rozpoczęciem akcji.
Równie atrakcyjne zajęcia odbywały się dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, który zimową akcję rozpoczął
w połowie stycznia. Oprócz tradycyjnych już wyjazdów na
basen, młodzież miała także możliwość uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, jak projekcji ciekawych
filmów czy przedstawień teatralnych. Odbyły się również warsztaty plastyczne, współorganizowane przez ząbkowskie koło
wędkarskie.
Natomiast dla miłośników książek specjalne atrakcje
przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna.
red.
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referent w Referacie OrganizacyjnoAdministracyjnym
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww.
stanowisko znajdują się na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl –
oferty pracy.
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Bal karnawałowy w Prywatnej Szkole Podstawowej im.
ks. J. Popiełuszki w Ząbkach
Karnawał to okres radości i zabawy! Nie ma lepszej okazji, by
wyszaleć się za wszystkie czasy!
W dniu 23.01.2012 r., w bajkowo udekorowanej sali w Prywatnej Szkole Podstawowej im. ks. J. Popiełuszki w Ząbkach odbył
się długo oczekiwany bal karnawałowy dla uczniów klas 0-II. Na
balu obowiązywały stroje karnawałowe. Można było u nas spotkać
księżniczki, aniołki, diabełki, Zorro, piratów, czy tez drapieżne kotki.
Nauczycielki również obowiązywały stroje karnawałowe,
stanowcze na co dzień panie wcieliły się w postacie kowboja,
czarownicy i motylka.
Zabawa taneczna przeplatana była licznymi konkursami prowadzonymi przez wodzireja.
Na koniec, jak na prawdziwy bal przystało, wyłoniliśmy króla i
królową balu.
Bal karnawałowy okazał się cudowną zabawą, dzieci wspaniale
się integrowały podczas tańców i zabaw.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się wyczarować dla dzieci
imprezę, której długo nie zapomną (my zresztą też)!!!
Monika Szafarowicz

Udana wyprawa do Zawoi
W dniach 14-21 stycznia 2012 liczna grupa uczniów z
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach (i nie tylko) wyjechała
na zimowisko do Zawoi.
Pogoda dopisywała, więc jeździliśmy na nartach i snowboardzie, szaleliśmy na łyżwach a odpoczywaliśmy w termalnych
źródłach.Nie zabrakło też innych atrakcji takich jak: kulig (z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek) czy survivalowa przeprawa linowa.
Wszyscy cali, zdrowi, zadowoleni i wypoczęci czekamy na
kolejną zimę, a że niebawem wakacje już zapraszamy na letni obóz
nad morze.
Wyjazd zorganizowany przez UKS A-Z Aktywni Ząbki mógł
się odbyć dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta i życzliwości
wielu osób, za którą serdecznie dziękujemy.
Małgorzata Piątkowska

XXII sesja Rady Miasta Ząbki
25 stycznia odbyła się XXII sesja Rady Miasta, podczas której
podjęto następujące uchwały:
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku
budżetowym 2012 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
- uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2012
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta (www.zabki.pl), baner BIP, zakładka prawo
miejscowe.
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Skaut żyje pełnią życia!
Co najbardziej podoba mi się w harcerstwie? Chyba to, że
w tym, co robimy, wciąż jest jakaś świeżość. Nie ma rutyny.
Cały czas dzieje się coś innego, nowego. Organizujemy ciekawe
przedsięwzięcia, wyjazdy. Ważne jest także to, że widzę sens
mojej pracy harcerskiej, dostrzegam jej realne efekty. Chłopcy,
których wychowujemy, stają się coraz lepszymi ludźmi. Widzę,
że w harcerstwie znajdują przyjaźnie na całe życie, czują się
akceptowani. Uczą się wartości, które kształtują ich wiarę,
sumienie, poczucie odpowiedzialności. Uważam, że skauting
jest wspaniałym sposobem na przeżycie młodości. Jest pewnie
wiele innych sposobów, ale ten kształtuje całego człowieka
– jego sprawność fizyczną, cechy charakteru, umysłowość i
duchowość. Jednocześnie skauting oferuje naprawdę dobrą
zabawę, sprawia, że skaut żyje pełnią życia!
Z Błażejem Marzochem, hufcowym warszawskim z
Federacji Skautingu Europejskiego, rozmawiają Paweł
Kaczyński i Piotr Malinowski, uczniowie z Koła Dziennikarskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach.
Dlaczego został Pan harcerzem?
BM: Harcerzem zostałem późno, dopiero kiedy miałem
18 lat. Mój starszy kolega, ówczesny hufcowy warszawski,
zaprosił mnie na wyjazd harcerski, na wędrówkę po górach.
Podobało mi się to, co robią harcerze i jakimi są ludźmi.
Potem wyjechałem z nimi na jeszcze jeden wyjazd, do Francji,
i skauting pochłonął mnie bez reszty.
Mówił Pan o wyjazdach, pewnie był Pan na wielu ...
BM: Rzeczywiście tych obozów mam już za sobą mnóstwo. Najbardziej zapadły mi w pamięć, te, na których byłem
z moją drużyną, w przeróżnych zakątkach Polski, ale też za
granicą – w Rzymie, we Francji, na Słowacji, na Ukrainie, na
Litwie. Z gronem starszych Skautów byłem też w Hiszpanii i
wielokrotnie we Francji. Skauting pomaga zrealizować pasje
podróżnicze, pozwala wiele zwiedzić, poznać nowych ludzi.
Jednak najważniejsze jest to, że każdy wyjazd harcerski ma
niepowtarzalną atmosferę braterstwa. Nigdzie indziej takiej
nie spotkałem.
Co skauci robią na obozach?
BM: Obozujemy w lesie, tam budujemy obóz z drewna,
wznosimy imponujące konstrukcje, chłopcy się tego uczą od
podstaw, a przy tym dobrze się bawią. Na obozach organizujemy mnóstwo ognisk, zabaw, gier. Podejmujemy rozmaite wyzwania. Każdy wyjazd powinien dawać uczestnikom możliwość
rozwoju w pięciu sferach, które wyznaczają cele wychowawcze
skautingu. Te cele to: Bóg, charakter, zmysł praktyczny, zdrowie i służba. Dzięki temu skauting pozwala uformować całego
człowieka, dostrzec i zaspokoić wszystkie jego potrzeby.
Jakie są cechy prawdziwego harcerza?
BM: Harcerz powinien być dobrym uczniem i prawidłowo
wypełniać swoje codzienne obowiązki. Bycie harcerzem to nie
tylko mundur i wyjazdy, ale też bardzo określony sposób bycia. Gotowość do służby, chęć podejmowania wyzwań, pomoc
bliźniemu, samodoskonalenie. Harcerz to ten, kto ma oczy i
uszy szeroko otwarte – wciąż się uczy czegoś nowego, jest czujny, obserwuje świat. Harcerz szuka dobrych wzorców, chce
być coraz lepszy i ma w sobie nie gasnącą chęć poznawania
świata. Harcerstwo ogromnie poszerza horyzonty młodego
człowieka.

Co robią skauci na zbiórkach?
BM: Idą do lasu. Niezależnie od pogody. W lesie organizujemy różne gry, uczymy się nowych rzeczy – jak rozpalić
ogień, zorientować się w terenie, zaszyfrować wiadomość,
narysować mapkę. Harcerze uczą się też, jak opatrzyć rannego, jak rozwikłać zagadki, znaleźć trop, jak znaleźć wyjście
z trudnej sytuacji. Takie umiejętności przydają się w nieoczekiwanych momentach w codziennym życiu. Poza tym gry
i zadania sprawiają też sporo frajdy. W przypadku chłopców
są to głównie różnego rodzaju „bijatyki”, oczywiście kontrolowane, bez przemocy, raczej strategiczne, oparte na zdrowej,
wyważonej rywalizacji.
Dla kogo jest skauting?
BM: Dla każdego młodego człowieka - młodego duchem.
Skauting jest dla tych, którzy chcą na lepsze zmieniać świat.
Co oznacza nazwa FSE?
BM: Federacja Skautingu Europejskiego, inaczej Skauci Europy. Ta nazwa powstała wraz z organizacją, 1 listopada 1956
roku. FSE założyło 15 młodych ludzi różnych narodowości
europejskich i różnych wyznań chrześcijańskich. Założyciele
kierowali się chęcią stworzenia mocniejszych więzi między
narodami. Był to czas, kiedy pamięć o II wojnie światowej była
wciąż żywa i bolesna. Pod wpływem traumy i nieszczęść wojny
zrodziło się pragnienie stworzenia organizacji, która będzie
jednoczyć, a nie dzielić różne narodowości.
Skauting to organizacja chrześcijańska, do pewnego stopnia ekumeniczna, ale z takim warunkiem, że dany szczep
musi zrzeszać członków jednego wyznania.
FSE nie zamyka się jednak na tych, którzy nie odnaleźli
jeszcze Boga.
Co trzeba zrobić, żeby zostać skautem?
BM: W Ząbkach działa szczep męski, w którym znajdują się
trzy drużyny, na trzech poziomach wiekowych: wędrownicy,
harcerze i wilczki. Prężnie działa też żeńska drużyna
„wilczków”- są to dziewczynki od 3 do 5 klasy.
Co chciałby Pan przekazać uczniom naszej szkoły?
BM: Zapraszam do harcerstwa! Szczególnie do Skautów
Europy. Mamy w Ząbkach prężne środowisko, wspaniałych
wyszkolonych drużynowych. Zachęcam nie tylko do harcerstwa, ale w ogóle do różnego typu aktywności – młodość to taki
wyjątkowy czas, który daje człowiekowi mnóstwo możliwości,
nie można go zmarnować.
Jeśli chcesz przekonać się, jak to jest być skautem, czy
skautką, przyjdź na zbiórkę. Kontakt znajdziesz na stronie:
www.warszawa.skauci-europy.pl
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Sukces Ząbkovii na Turnieju
FUTSAL ORLIK CUP w Jeruzalu
Na zakończenie ferii zimowych (przed powrotem do
szkoły i do treningów) - w niedzielę, 29 stycznia 2012 r.
- dwie drużyny UKS Ząbovia Ząbki wzięły udział w VII
Otwartym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Futsal Orlik
Cup Jeruzal 2012, który zorganizowany został w hali sportowej Zespołu Szkół w Jeruzalu.
Nasze dziewczęta rywalizowały z drużynami z rocznika
1995 i młodsze.
W skład Ząbkovii I wchodziły dziewczęta z roczników
1997 – 1998, w skład Ząbkovii II natomiast z roczników 1999
– 2000.
Skład drużyny UKS Ząbkovia Ząbki I: Ania Dobosz (bramkarka), Ola Jagielińska, Julia Męcik, Kamila Niemyjska, Martyna Rosa, Dominika Stankowska, Justyna Szulc, Angelika
Tarasiewicz, Angelika Zawistowska.
Skład drużyny UKS Ząbkovia Ząbki II: Ola Ferens, Julia
Gwóźdź, Iga Kowalczyk, Ania Kozioł, Klaudia Krawczyk, Ewa
Pluta (bramkarka), Natalia Zawadzka.
W turnieju udział wzięło osiem drużyn dziewcząt podzielonych na dwie grupy:

Grupa A:

1. UKS Błysk Wielgolas I
2. Akademia Piłkarska Orliki II
3. UKS Ząbkovia Ząbki I
4. MKS Pilawa

Grupa B:

1. UKS Błysk Wielgolas II
2. Akademia Piłkarska Orliki I
3. UKS Ząbkovia Ząbki II
4. Hutnik Huta Czechy
"Ząbkovianki" rozkręcały się z meczu na mecz. Mimo
różnicy wieku nie ustępowały przeciwniczkom. W
rozgrywkach grupowych oba zespoły Ząbkovii odniosły
po dwa zwycięstwa i jednej porażce i wyszły z grupy na
drugim miejscu. Największe emocje czekały kibiców podczas rozgrywek półfinałowych. Starsze dziewczyny spotkały
się z niepokonanymi Orliczkami I, młodsze z bardzo mocną
drużyną z Pilawy. Po niezwykle zaciętych pojedynkach (oba
mecze zakończyły się wynikiem 2 : 1) okazało się, że finał
Turnieju należy do Ząbkovii. Mecz finałowy to pojedynek:
Ząbkovia I – Ząbkovia II. Dziewczyny rozegrały bardzo ładne
spotkanie, w którym skuteczniejsza okazała się Ząbkovia II
(wygrała 3 : 0). Tak więc zwyciężczyniami Turnieju zostały
jego najmłodsze uczestniczki!!!
OSTATECZNA KLASYFIKACJA
1.UKS Ząbkovia Ząbki II
2.UKS Ząbkovia Ząbki I
3. MKS Pilawa
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4. Akademia Piłkarska Orliki I
5. Hutnik Huta Czechy
6. UKS Błysk Wielgolas I
7. Akademia Piłkarska Orliki II
8. UKS Błysk Wielgolas II
Tytuł najlepszej bramkarki otrzymała Ania Dobosz.
Na Turnieju bramki dla Zabkovii strzelały:
Dla Ząbkovia I: (Martyna Rosa – 3; Ola Jagielińska – 1)
Dla Ząbkovia II: (Iga Kowalczyk – 6, Magda Górecka – 3,
Klaudia Krawczyk – 2, Julia Gwóźdź – 1).
Ze szczegółową relacją z Turnieju zapoznać się można na
stronie: www.zabkovia.pl

Izabella Jezierska - Gwóźdź
Beata Komosińska - Ferens
Zdjęcia: archiwum UKS Ząbkovia Ząbki

www.zabki.pl

SPORT

co słychać

Ząbkowski Halowy Turniej Piłki Nożnej
W sobotę, 4 lutego, w hali sportowej Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkach przy ul. Batorego 37 rozegrany został Halowy
Turniej Piłki Nożnej rocznika 2004 i młodszych. Organizatorem
turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
W rywalizacji wzięło udział 8 drużyn z Ząbek, Warszawy,
Wołomina, Pruszkowa, Marek i Ostrołęki.
Turniej rozpoczął się o godzinie 9:00. Drużyny zostały
podzielone na 2 czterozespołowe grupy, w których mecze
rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.
Rywalizacja w grupach była bardzo zacięta, a emocje z
boiska udzielały się licznie zgromadzonej publiczności, która
głośno dopingowała swoich faworytów.
Z grupy A do półfinałów awansowały kolejno drużyny:
MOSiR Ząbki i Pioruny Warszawa,
Z grupy B: Białe Orły i GKP Targówek. Drużyna GKP
Targówek zgromadziła tyle samo punktów co trzecia APN
Ostrołęka, w spotkaniu bezpośrednim padł wynik 1:1, więc o
drugiej lokacie w grupie B zadecydował bilans bramek ( +3 dla
GKP Targówek, 0 dla APN Ostrołęka).
Po emocjonujących półfinałach do finału awansowała
drużyna MOSiR Ząbki oraz Białe Orły.
Finał, po zaciętej rywalizacji, wygrał zespół MOSiR Ząbki,
prowadzony przez trenera Adama Roguskiego.
Cały turniej profesjonalnie prowadzili oraz „na gorąco”
komentowali wszystkie spotkania: Dariusz Dudkiewicz i
Adam Gronau.
W finale równocześnie rozegrał się pojedynek między
najlepszymi strzelcami turnieju, który ostatecznie wygrał Mateusz Krawczyk z drużyny MOSiR Ząbki i to on został królem
strzelców turnieju.
Turniej zakończył się o godzinie 14:45. Wszystkim
zespołom zostały wręczone puchary, medale i dyplomy. Najlepsze trzy drużyny otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Nagrody
dla najlepszego bramkarza, zawodnika oraz króla strzelców
ufundowała firma „Nice –Sport” przedstawiciel firmy Zina.
Puchary, dyplomy oraz nagrody wręczali: Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki- Artur Murawski oraz Koordynator Imprez
Sportowych z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- Józef Dola.
Nagrody indywidualne otrzymali:
Najlepszy Zawodnik - Kamil Sołdaj
Najlepszy Bramkarz -Jan Prędkiewicz
Król Strzelców - Mateusz Kowalczyk
Ostateczna kolejność:
1) MOSiR Ząbki
2) Białe Orły
3) Pioruny Warszawa
4) GKP Targówek
5) Znicz Pruszków
6) APN Ostrołęka
7)Marcovia Marki
8) Huragan Wołomin
Marta Misztal – M.O.S.iR. Ząbki

Na zdjęciu grupowym zespół M.O.S.iR. Ząbki
zwycięzca turnieju:
Górny rząd od lewej:
Jakub Szczepocki, Tomasz Osiński, Mateusz
Wiśniewski, Adrian Hirsz, Kacper Macioch, Mateusz
Niewiadomski, Jakub Moczydłowski
Dolny rząd od lewej:
Bartosz Lelito, Mateusz Kowalczyk,
Jakub Skrzypczak, Milan Bazler, Jakub Skassa.
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EKOLOGIA
odpady będą
zbierane w godz. 8 – 18
ODPADY
NALEŻY
WYSTAWIĆ
PRZED
POSESJĘ
DO GODZ.
800
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
NA
TERENIE
MIASTA
ZĄBKI
(ODPADY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ MOGĄ NIE ZOSTAĆ ZABRANE)
co słychać

odpady będą zbierane w godz. 8 – 18
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ
DO GODZ. 8:00
(ODPADY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ MOGĄ NIE
ZOSTAĆ ZABRANE)

Legenda:

Do worków na papier (niebieskie worki) wrzucamy:
- gazety, książki, zeszyty,
REJON 1 (numery parzyste ul. 11 Listopada do północnej
- katalogi, prospekty, foldery,
granicy
Ząbek
–
granica
z
Markami)
–
odpady
będą
zbierane
w
- torby i worki
papierowe,
REJON 1 (numery parzyste ul. 11 Listopada do północnej
granicy
Ząbek – granica z Markami) –
pierwszą
środę
miesiąca
tekturę
i
kartony
oraz opakowania wykonane z tych materiałów
odpady będą zbierane w pierwszą środę miesiąca
REJON
2 (numery
nieparzyste
ul. 11 Listopada
kole(z wyjątkiem
segregatorów zawierających
i metal orazw
REJON
2 (numery
nieparzyste
ul. do
11torów
Listopada
do
torów kolejowych)
– odpady plastik
będą zbierane
jowych) – odpady będą zbierane w drugą środę miesiąca
kartoników po mleku i napojach).
drugą środę miesiąca
REJON 3 (od torów kolejowych poprzez część ul. Piłsudskiego
REJON
3 55)
(oddotorów
kolejowych
poprzez
część ul.
Piłsudskiego
(numery
odwrzucamy:
1 do 55) do ulicy
(numery
od 1 do
ulicy Szwoleżerów
(numery
nieparDo worków
na szkło (zielone
worki)
Szwoleżerów
(numery
nieparzyste)
ulica Zaciszna)
– szklane
odpadybezbarwne
będą zbierane
trzecią
środę
zyste)
oraz ulica Zaciszna)
– odpady
będą zbieraneoraz
w trzecią
-opakowania
i kolorowew(butelki
i słoiki)
miesiąca
środę
miesiąca
wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi
REJON
4 (część4 ulicy
Piłsudskiego
(numery od 56)
poprzez od 56)
(bez
nakrętekulicę
i obrączek).
REJON
(część
ulicy Piłsudskiego
(numery
poprzez
Szwoleżerów (numery parzyste)
ulicędo
Szwoleżerów
(numery
parzyste)
do
południowych
granic
południowych granic Ząbek) - odpady będą zbierane w czwartą środę miesiąca
Ząbek) - odpady będą zbierane w czwartą środę miesiąca
WSZYSTKIE WORKI MUSZĄ BYĆ ZAWIĄZANE!
HARMONOGRAM ODBIORU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
WORKI WYSTAWIONE NIEZGODNIE Z HARMONOODPADÓW NA ROK 2012
GRAMEM NIE ZOSTANĄ ZABRANE (DOTYCZY W
I Rejon NIEIIZOSTANĄ
Rejon
III Rejon
IV Rejon
WORKI WYSTAWIONE
NIEZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM
ZABRANE
SZCZEGÓLNOŚCI
ULIC GRANICZNYCH
– 11 LISTOPADA
I Miesiąc		
Styczeń		
4
11
18
SZWOLEŻERÓW)
(DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI ULIC GRANICZNYCH – 11 LISTOPADA25 I
Luty		
1
8
15
22
SZWOLEŻERÓW)
Marzec		
7
14
21
28
WORKI ZAWIERAJĄCE ODPADY INNE NIŻ WYSZCKwiecień		
4
11
18
25
ZEGÓLNIONE NA WORKACH NIE BĘDĄ ZABIERANE!
Maj		
2
9
16
23
W SZCZEGÓLNOŚĆI NIE BĘDĄ ZABIERANE WORKI
Czerwiec		
6
13
20
27
ZAWIERAJĄCE STYROPIAN, ZABAWKI, ODPADY GULipiec		
4
11
18
25
MOWE, SZKŁO HARTOWANE, KARTONIKI PO NAPOSierpień		
1
8
22
29
JACH (MLEKU)!
Wrzesień		
5
12
19
26
Październik
3
10
17
24
Do worków na plastiki (żółte worki) wrzucamy:
Listopad		
7
14
21
28
- opakowania po płynach i napojach typu PET-y (z wyjątkiem
Grudzień
5
12
19
21 !!!
kartoników po mleku i napojach),

Legenda:

- opakowania po chemii gospodarczej,
- folie, reklamówki i woreczki foliowe.
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OGŁOSZENIA

co słychać

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki nr 0050.9.2012 z dnia 31 stycznia 2012r. na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 z późn zm.) zarządza się co następuje:
1. Podaje się do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie zgodnym z art. 37 ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, lokal mieszkalny wymieniony w poniższym wykazie:

Oznaczenie
Nieruchomości

Lokal Funkcja
nr
lokalu

WA1W/00002181/8 3

Obręb Nr
Powierzchnia Położenie
ewid.
użytkowa
działki lokalu

mieszkalny 0028, 106
03-04

29,76 m2

ul. Legionów
14

Cena
(PLN)
188 883

2. Wyznacza się 6-tygodniowy termin, liczony od dnia wywieszenia wykazu, o którym mowa w punkcie 1. tj. od dnia 31 stycznia
2012r. do dnia 13 marca 2012r., do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 0050. 11 .2012 z dnia 2 lutego 2012 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
XXII/169/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych wraz z
bonifikatą oraz nabycia nieruchomości gruntowej 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:

Oznaczenie
Nieruchomości

Obręb Nr
Pow.
Położenie
działki działki działki
ewid. (m2)

WA1W/00009846/7 0054,
03-30
WA1W/00021215/5

0054,
03-30

Przeznaczenie Termin
Cena
zagospo(PLN)
w planie
zagospodaro- darowania
wania

2/5

88

ul. Józefa
Piłsudskiego

M/U/P1

Wg
59 409,00
możliwości
inwestora

1/23

21

ul. Skrajna

M/U/P1

Wg
14 145,00
możliwości
inwestora

MN - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Nieruchomości, o których mowa w punkcie 1, są niezabudowane, przewidywane do włączenia do nieruchomości przyległej.
3. Wyznacza się 6 - tygodniowy termin, liczony od dnia wywieszenia wykazu, o którym mowa w punkcie 1, tj. od dnia 2 lutego
2012 r. do dnia 15 marca 2012 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 Miasta
Robert Perkowski
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