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Jubileusz w SP Nr 1
9 wrzeœnia br. odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z XXXleciem nadania szkole imienia genera³a Franciszka Kleeberga. Uroczystoœciom towarzyszy³a ceremonia przekazania szkole nowego sztandaru, który poœwiêci³ ksi¹dz
biskup Kazimierz Romaniuk. Obchodom jubileuszowym
patronowali Mazowiecki Kurator Oœwiaty, Starosta Wo³omiñski i Burmistrz Miasta Z¹bki.
Uroczystości jubileuszowe kamieniem, na którym widnie−
rozpoczęła Msza święta w ko− je cytat z ostatniego rozkazu
ściele Świętej Trójcy w Ząb− gen Franciszka Kleeberga:
kach celebrowana przez bisku− „Wiem, że staniecie, gdy bę−
pa Kazimierza Romaniuka. Po dzie trzeba”. Potem wszyscy
mszy wszyscy zaproszeni go− udali się do przepięknie ude−
ście w skupieniu przeszli do korowanej sali gimnastycznej,
budynku szkoły. Po drodze, gdzie odbyła się uroczystość
przed budynkiem oddano hołd przekazania nowego sztanda−
żołnierzom, odczytano Apel ru szkole.
Poległych i złożono kwiaty pod
Na początku głos zabrała

dyrektor Agnieszka Piskorek
witając przybyłe osobistości,
m.in.: ks. bp Kazimierz Roma−
niuk wraz z proboszczami ząb−
kowskich parafii, mazowiecki

kurator oświaty Karol Semik,
żołnierze generała Franciszka
Kleeberga: gen. Brygady WP
w stanie spoczynku Zbigniew
Dokończenie na str 8.

CO SŁYCHAĆ

ZAPOWIEDZI

www.zabki.pl

Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Z¹bkach oraz
Gimnazjum nr 1 w Z¹bkach
zapraszaj¹ na

I turniej tenisa sto³owego z cyklu
Grand Prix’2011/2012
pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki
Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
przy ul. Harcerskiej 9
w dniu 02.10.2011 r. (sobota).
Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe (7−12 lat) − godz. 9.00
Gimnazja (13−15 lat) − godz. 10.00
Open (powyżej 16 lat) − godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie
zapraszamy!!!

AKCJA CHARYTATYWNA
MALINKA DZIECIOM
Zapraszamy Państwa do udziału w zbiórce odzieży dla ma−
luszków od 0 do 3 lat. Zebrane ubranka przekażemy potrzebują−
cym dzieciom z terenu Ząbek. Czystą odzież przyjmujemy od
pon. do pt. w godz. 17.00−18.00, w siedzibie firmy przy ul. Za−
kopiańskiej 15 w Ząbkach, tel. 784 330 343 lub 693 691 345

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza

24 września, o godz. 17:00
na otwarcie wystawy malarstwa

Krystyny Wehr
absolwentki warszawskiej ASP
Artystka zajmuje się malarstwem sztalugowym − olejem,
akwarelą, rysunkiem i pastelą. Swoje obrazy pokazywała
na wystawach poplenerowych m.in. w Galerii Wodozbiór w
Łazienkach Warszawskich, a także w Kuncewiczówce w
Kazimierzu Dolnym.
Wystawie towarzyszył będzie koncert jazzowy zespołu:
„Patrycja Olton trio” w składzie:
Patrycja Olton − wokal
Marcin Olak − gitara
Mikołaj Miki Wielecki − congi, cajony, bata, instr.
perkusyjne
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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
SAWMAR
– JĘZYK POLSKI
Ząbki, tuż przy stacji
Wszechstronna pomoc
(siedem dni w tygodniu)
dla dorosłych
oraz uczniów
szkół
ponadpodstawowych
Nauczyciel
dyplomowany:
501 – 772 – 295
hemara@life.pl

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 9
poniedziałek: godz.: 1600−1800
piątki: godz.: 800−1000
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Cytomammobus w Z¹bkach
Ju¿ po raz kolejny Z¹bki przyst¹pi³y do akcji profilaktyki raka piersi i szyjki macicy, zapraszaj¹c
cytomammobus z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Sk³odowskiej – Curie w Warszawie. Jak
zwykle cytomammobus stacjonowa³ na parkingu przy ul. Orlej 1 przy przychodni.
Tym razem w ciągu pięciu dni, od 29.08 do
2.09 br. skorzystało z jego usług – 97 pań, które
wykonały cytologię i 297 pań, które wykonały
mammografię. W zeszłym roku z usług cytomam−
mobusu w analogicznym czasie skorzystały pa−
nie, wykonując 104 cytologie i 138 mammogra−
fii. Cieszy zatem ten wzrost zainteresowania wśród
pań i większa dbałość o profilaktykę. Wykonano
tym razem o ok. 100 mammmografii więcej niż
w zeszłym roku w podobnym czasie. Ten wzrost
przebadanych pań wskazuje na to, że podchodzą
do swojego zdrowia coraz poważniej i że takie
akcje mają sens.
Aby poznać opinie pań na temat akcji profi−
laktycznej na miejsce osobiście wybrał się Bur−
mistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski. Okazało
się, że panie są zadowolone, że mogą wykonać
badania nieodpłatnie w swoim mieście i ocze−
kują podobnych akcji w przyszłości.
Cieszy zarówno troska władz o zdrowie naszych
pań, jak również podejście samych pań do profi−
laktyki raka piersi i szyjki macicy.
Iwona Potęga

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

AGENCJA

METROPOLIS

NIERUCHOMOŚCI
Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami
——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem
—––––———————————

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.
/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22

781 44 56

tel. 601 898 715, 605 059 106
www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net
e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta: 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

KOLEKTORY
SŁONECZNE
Sprzedaż i montaż
Dotacje do 45%
wartości
Załatwiamy wszelkie
formalności za Ciebie.
tel: 889−639−432
508−803−139
Osoby zainteresowane
prosimy
o kontakt telefoniczny.

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

WIZYTY
DOMOWE
dr n. med.
Jacek Rutka
specjalista chorób dzieci

NEFROLOG
tel. 604-467-047
www.drjacekrutka.pl
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Ruszył ząbkowski „darmobus”
Dokładnie 1 września ruszyła bezpłatna linia
autobusowa ZĄBKI−1. Chodzi o popularnie zwa−

ny „darmobus”, który kursuje na trasie Centrum
Handlowe M1 – Ząbki − Centrum Handlowe M1.
Wśród pierwszych podróżnych znalazł się sam
burmistrz Robert Perkowski, któremu towarzyszyli
m.in.: jego zastępca Artur Murawski, sekretarz
Patrycja Żołnierzak, radny Grzegorz Siwek oraz
przedstawiciele przewoźnika z Grodziska Mazo−
wieckiego. Na kolejnych przystankach dosiadali
się kolejni mieszkańcy. Będzie to linia bezpłatna
dla wszystkich zameldowanych mieszkańców
Ząbek. Osoby nie zameldowane będą musiały
wykupić bilet. Jednak w pierwszym miesiącu ist−
nienia linii (we wrześniu) oraz 1 listopada wszy−
scy będą mogli skorzystać z tej linii bezpłatnie.
Linię obsługują dwa autobusy mogące pomie−
ścić po 45 pasażerów.
Kluczowym celem uruchomienia tej linii jest
poprawa obsługi komunikacyjnej dynamicznie
rozwijającego się miasta. Mimo dość dobrze roz−
winiętego systemu komunikacji miejskiej wciąż

rosną potrzeby w tym zakresie. Nowa linia
ma zapewnić jeszcze większą funkcjonalność
poprzez skoordynowanie rozkładu jazdy z
rozkładami pozostałych linii autobusowych
i PKP, tak aby pasażer przesiadając się do
innego środka transportu mógł tego doko−
nać w miarę płynnie, bez konieczności dłu−
giego oczekiwania. W rozkładzie jazdy zo−
stanie uwzględniony też grafik szkoły, aby
również uczniowie mogli na czas dotrzeć na
zajęcia. Ponadto umożliwi dojazd do Urzędu
Miasta, Miejskiej Przychodni, publicznych
przychodni oraz wielu innych miejsc użyteczno−
ści publicznej, a w przyszłości nawet do miej−
skiej pływalni. Nowa linia ma więc wobec pozo−
stałych charakter komplementarny, uzupełniają−
cy. „Darmobusem” bez trudu będzie można prze−
jechać z południowej części Ząbek do północ−
nej, a docelowo do
Centrum M1, gdzie
obok PKP stanowi
również bardzo do−
bry przesiadkowy
węzeł komunikacji
publicznej.
W dzień roboczy w
godzinach szczytu
(od godz. 06:00 do
godz. 09:00 oraz
od godz. 15:00 do
18:00) będą realizo−
wane 2 kursy na go−
dzinę trasą w warian−

cie pierwszym „Piłsudskiego” i 1 kurs na godzi−
nę trasą w wariancie drugim „Skrajna”. W dzień
powszedni poza godzinami szczytu oraz w nie−
dziele i święta kursy będą wykonywane naprze−
miennie w obu wariantach trasy po 1−nym na go−
dzinę.
MO

Akcja Nivea - Sukces na wyci¹gniêcie rêki!
Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za sumienne oddawanie
głosów na plac zabaw w Ząbkach. Na dzień dzisiejszy jesteśmy już na 19
miejscu!!!!
To nasz bardzo duży, wspólny sukces. Niestety nie gwarantuje jeszcze
wygranej. Musimy o tym pamiętać. Aby plac zabaw powstał w Ząbkach,
konieczne jest, abyśmy na koniec miesiąca, tj w dn. 30/09/2011 byli w
pierwszej 25. Niby już nic trudnego, ale w związku z zakończeniem wakacji
i powrotem uczniów do szkół spodziewam się bardzo dużego zaangażowa−
nia większych miast od naszego.
Proszę o pełną mobilizację, utrzymajmy to nasze wspaniałe tempo jesz−
cze przez miesiąc.
Namawiajmy znajomych, głosujmy codziennie:
http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/567?inv=bratmanka

W momencie rozpoczynania akcji pro−
mocyjnej byliśmy na 768 miejscu w ran−
kingu i ciężko było myśleć, że jeden z
wymarzonych 100 placów zostanie zbu−
dowany w Ząbkach. Wyprzedzały nas
Marki, Zielonka i inne pobliskie miejsco−
wości. Kolejne dni i tygodnie pokazywa−
ły jednak, że wyznaczony cel jest jak naj−
bardziej do osiągnięcia, ale tylko wspól−
nymi siłami mieszkańców Naszego Mia−
sta.
Akcja promocyjna lokalizacji zgłoszo−
nej przez Urząd Miasta Ząbki została za−
początkowana przez Towarzystwo Przy−
jaciół Ząbek. Pierwszym krokiem było
utworzenie wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook, następnie
pojawiły się ulotki, plakaty. Coraz większa rzesza organizacji i osób dołą−
czała do akcji promującej wspólne głosowanie na lokalizację zgłoszoną
przez Nasze Miasto. Wszystkim tym osobom należą się serdeczne podzię−
kowania! Bez ich zaangażowania nasz wspólny sukces nie byłby na wycią−
gnięcie ręki, jak ma to miejsce obecnie.
Sprawmy razem, byśmy już po 30 września mogli się cieszyć pewną
perspektywą budowy placu zabaw w Parku Miejskim im. M. Szuberta.
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
Artur Murawski

www.zabki.pl

ROZKŁAD JAZDY „DARMOBUSA”
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Linia Ząbki−1 odjazd z pętli przy centrum handlowym M1.
możliwość przesiadki z/na linię 190 ZTM

Linia Ząbki−1 przystanek „Wolności” na ul. Radzymińskiej (przy skle−
pie Praktiker)
kierunek −> pętla przy CH M1
możliwość przesiadki na linie: 112, 190, 718, 738, 740, 805 i N61

Linia Ząbki−1 przystanek „Narutowicza (2)” na ulicy Wigury
kierunek −> pętla przy CH M1

Linia Ząbki−1 przystanek „11 Listopada (2)” na ul. Wigury
kierunek −> pętla przy CH M1
(w pobliżu: kościół, Zespół Publicznych Szkół Katolickich)

Linia Ząbki−1 przystanek „Wyspiańskiego (2)” na ul. Batorego
(przy Gimnazjum Publicznym Nr 2)
kierunek −> pętla przy CH M1
możliwość przesiadki – linia 199 ZTM, linia X

Linia Ząbki−1 „Przystanek PKP (3)” na ul. Batorego
(przy Szkole Podstawowej Nr 2, Parku Miejskim i przystanku kolejo−
wym) kierunek −> pętla przy CH M1
możliwość przesiadki – kolej, linia 199 ZTM, linia X

Linia Ząbki−1 „Przystanek PKP (2)” na ul. 3 Maja
przy przystanku kolejowym i przychodni na ul. Orlej
kierunek −> pętla przy CH M1
możliwość przesiadki – kolej, linia 199 ZTM, linia X

Linia Ząbki−1 przystanek „Wiosenna” na ul. ks. Skorupki
kierunek −> pętla przy CH M1
możliwość przesiadki –linie przewoźników prywatnych oraz linia N62
ZTM

Linia Ząbki−1 przystanek „Warszawska” na ul. Warszawskiej
(w pobliżu Szkoła Podstawowa Nr 1, kościół) kierunek −> pętla przy
CH M1 przystanek obowiązuje tylko w wariancie trasy „Skrajna”
możliwość przesiadki –linie 145, N62, linie przewoźników prywatnych.

Linia Ząbki−1 przystanek „Zycha” na ul. Warszawskiej
kierunek −> pętla przy CH M1
przystanek obowiązuje tylko w wariancie trasy „Skrajna”

Linia Ząbki−1 przystanek „Skrajna” na ul. ks. Zycha
kierunek −> pętla przy CH M1
przystanek obowiązuje tylko w wariancie trasy „Skrajna”

Linia Ząbki−1 przystanek „Krzywa” na ul. Piłsudskiego
(przy ul. Szwoleżerów w pobliżu, Przedszkole Publiczne nr 3 „Skrzat”)
kierunek −> pętla przy CH M1
przystanek obowiązuje tylko w wariancie trasy „Piłsudskiego”
(możliwość przesiadki na linię 145 ZTM)

Linia Ząbki−1 przystanek „Rómmla” na ul. Piłsudskiego
(przy cmentarzu i przy sklepie LIDL)
kierunek −> pętla przy CH M1
przystanek obowiązuje tylko w wariancie trasy „Piłsudskiego”
możliwość przesiadki na linię 145 ZTM

Linia Ząbki−1 przystanek „Piłsudskiego” na ul. Powstańców
(w pobliżu Praska Giełda Spożywcza, sklep Kaufland)
kierunek −> pętla przy CH M1
(możliwość przesiadki na linię 145 ZTM)

Linia Ząbki−1 przystanek „Dzika” na ul. Powstańców
(w pobliżu – Szkoła Podstawowa Nr 3, kościół, poczta)
kierunek −> pętla przy CH M1

Linia Ząbki−1 przystanek „Powstańców” na ul. Maczka
kierunek −> pętla przy CH M1

Linia Ząbki−1 przystanek „Kosynierów” na ul. Kosynierów
kierunek −> ul. Powstańców

Linia Ząbki−1 przystanek „Sikorskiego” na ul. Gajowej
kierunek −> ul. Powstańców

Linia Ząbki−1 przystanek „Sosnowa” na ul. Sosnowej
(pobliżu przychodnia „Betamed” i stadion miejski)
kierunek −> ul. Powstańców

Linia Ząbki−1 przystanek „Stefczyka” na ul. ks Skorupki
kierunek −> ul. Powstańców
możliwość przesiadki − linie przewoźników prywatnych, linia N62 ZTM

Linia Ząbki−1 przystanek „Pasaż” na ul. Orlej
(w pobliżu przystanek PKP, przychodnia, targowisko miejskie i pasaż
„Orla”) kierunek −> ul. Powstańców
(możliwość przesiadki − linia 199, linia X oraz pociąg)

Linia Ząbki−1 przystanek „Przystanek PKP (1)” na ul. Batorego
kierunek −> ul. Powstańców
(możliwość przesiadki − linia 199, linia X, pociąg)

Linia Ząbki−1 przystanek „Wyspiańskiego (1)” na ul. Batorego
kierunek −> ul. Powstańców
możliwość przesiadki na linię 199 lub linię X

Linia Ząbki−1 przystanek „11 Listopada (1)” na ul. Żeromskiego
kierunek −> ul. Powstańców

Linia Ząbki−1 przystanek „Narutowicza (1)” na ul. Wigury
kierunek −> ul. Powstańców

Linia Ząbki−1 przystanek „Radzymińska” na ul. Wolności
(naprzeciwko sklepu Makro) kierunek −> ul. Powstańców
możliwość przesiadki z linii: 718, 738, 740, 805 i N61 (1 strefa ZTM)

Obowiązuje od 01−09−2011 r.

Legenda
[S] – trasa ulicą Skrajną
[P] – trasa ulicą Piłsudskiego
Trasa linii Ząbki−1
Przebieg wspólny: centrum handlowe M1 (pętla), Wolności, Narutowicza, Wigury, Żeromskiego, Batorego, 3−go Maja,
Orla; Skorupki, Sosnowa, Gajowa, Kosynierów, Maczka, Powstańców – dalej przebieg wariantowy:
a) wariant „Piłsudskiego” − Piłsudskiego; b) wariant „Skrajna” – Skrajna, Zycha;
dalej przebieg wspólny: Skorupki; Orla, 3−go Maja, Batorego, Żeromskiego, Wigury, Narutowicza, Wolności, Radzymiń−
ska, centrum handlowe M1 (pętla).
Obowiązujące bilety (od 1.X.2011 r.): bilety jednorazowe: normalny − 2 zł, ulgowy −1 zł (zakup u kierowcy), oraz bilet
okresowy mieszkańca.
W miesiącu wrześniu i 1 listopada 2011 roku przejazd bezpłatny dla wszystkich.
UWAGA: w pojazdach linii Ząbki−1 nie obowiązują bilety ZTM !
Przewoźnik
PKS Grodzisk Maz. Sp. z o.o.
Podmiot odpowiedzialny
Urząd Miasta Ząbki.

INWESTYCJE MIEJSKIE
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Budowa unijnych dróg ma
siê ku koñcowi
W chwili obecnej realizowane są jedne z ostatnich tzw. dróg
unijnych w Ząbkach. Prace w ul. Jana Pawła II są już bardzo
zaawansowane. Pozostaje jedynie wylać ostatnią warstwę asfal−
tu i wykonać drobne, ostatnie prace porządkowe. Główny front
robót koncentruje się zaś na ul. 11 – go Listopada. Po wybudo−
waniu infrastruktury podziemnej trwają prace związane z budową

www.zabki.pl

chodników i podbudowy jezdni. Prace planuje się zakończyć w
listopadzie. Po wybudowaniu tych dwóch dróg, do realizacji (spo−
śród wszystkich kilkunastu dróg unijnych) zostanie już tylko ul.
3 – go Maja. W ten sposób zostanie zrealizowany olbrzymi pro−
gram przebudowy głównych dróg w Ząbkach, na który zostało
zdobyte dofinansowanie unijne.
Po realizacji tego zadania miasto przystąpi do prac związa−
nych z budową kolejnych inwestycji unijnych, tj. tunelu pod to−
rami kolejowymi oraz basenu. Obydwa projekty są w końcowej
fazie postępowania przetargowego.
red.

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
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OGŁOSZENIE
najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskie−
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach
przy ulicy Słowackiego 21.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21 zaprasza do
składania ofert na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21 NIP: 125−
09−66−359, tel. (22) 762 00 62 zaprasza do składania ofert na najem powierzchni
reklamowych na Stadionie Miejskim na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.
Opis oferty:
1. Pod najem przeznaczone są powierzchnie reklamowe na tablicach reklamo−
wych znajdujących się za trybuną otwartą (północną) Stadionu Miejskiego na tere−
nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21.
2. Powierzchnia jednej tablicy reklamowej wynosi …. (wymiar …. .x.…)
3. Powierzchnia przeznaczona jest tylko do umieszczania logotypów firm lub
produktów.
4. Minimalna stawka najmu to 400 złotych netto za jeden miesiąc od jednego
miejsca.
5. Umowa może zostać zawarta maksymalnie na okres 1 roku.
Wymagania:
Kontrahent zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania baneru reklamo−
wego lub wykonać baner reklamowy na własny koszt. Przy wykonaniu baneru we
własnym zakresie wymagana jest akceptacja projektu przez M.O.S.iR. w Ząbkach.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w for−
mie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie należy ją umieścić w
zabezpieczonej kopercie opisanej: „Oferta na najem powierzchni reklamowych”.
Pisemna oferta powinna zawierać nazwę ofertenta, oznaczenie jego siedziby i
adres, zaś w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę również numer KRS
lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta powinna zawierać
oznaczony w miesiącach okres najmu oraz z proponowaną miesięczną stawką czyn−
szu netto w PLN.
M.O.S.iR. w Ząbkach zastrzega sobie prawo akceptacji każdego projektu
reklamy. Brak akceptacji projektu skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
Pisemne oferty można składać w siedzibie M.O.S.iR. w Ząbkach przy ulicy Słowac−
kiego 21 do dnia 30.09.2011 r. do godz. 9.00.
Ząbki 24.08.2011 r.

dotyczącym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 3/2 z obrębu 0055−03−31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Rey−
monta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 24.11.2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali kon−
ferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 063 232 zł + podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł
zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
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. Lokalizacja nieruchomości: po−
omunikacja:
łudniowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy. Komunikacja:
Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu do−
stępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo Miejscowe /
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744
do 748 w godzinach pracy urzędu
urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert 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 Wo−
łominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/
00038485/0, będąca w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gminnej wy−
żej opisanej również przeznaczona jest do sprzedaży.
Oświadczenie współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 4/6 o zobo−
wiązaniu się do sprzedaży potencjalnemu nabywcy nieruchomości gmin−
nej jest dostępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Pra−
wo Miejscowe / Przetargi).
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Andrew James
native speaker
Przygotowanie do matury, FCE,
CAE
i innych egzaminów, również kore−
petycje.
Nauka indywidualna lub w małych
grupach.
Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych.
Ząbki, ul. Chopina 8
(blisko stacji PKP)
22−781−46−10
601−384−104
ajames@wp.pl

SERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN
SPRZEDAŻ NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna
BEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414
22/423 30 32
e−mail mirek_57@interia.pl
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Stawiamy na jakość i nowoczesność
Jedno z najwiêkszych przedsiêbiorstw w Z¹bkach – Praska Gie³da Spo¿ywcza – ma ju¿ 20 lat. O pocz¹tkach PGS, jej rozkwicie i planach na przysz³oœæ rozmawiamy z prezesem Zenonem Dani³owskim.
Praska Giełda Spożywcza obchodzi 20 – lecie swojego istnienia.
Proszę przypomnieć jak wyglądały pierwsze lata funkcjonowania
Giełdy?
Praska Giełda Spożywcza powstała w 1991 roku. Musze przyznać, że
wówczas nie mieliśmy w pełni świadomości, że tworzymy rynek hurtowy.
Pierwsze działania, które podjęliśmy polegały na organizacji handlu
produktami rolnymi, czyli tym, co produkował lokalny ogrodnik, czy sa−
downik, który zazwyczaj sprzedawał swoje produkty z samochodów. Na−
stępnie handel ten zaczął się stopniowo porządkować, powstały pierwsze
pawilony handlowe. Wtedy też, podjęliśmy decyzję, że naszą ofertę bę−
dziemy dedykowali detaliście, czyli będzie to handel hurtowy. W tych
czasach, czyli w roku ‘91 i ‘92 zaczęły tworzyć się na terenie PGS pierw−
sze hurtownie spożywcze. Były to hurtownie bardzo małe. Rozpoczął się
w nich handel produktami spożywczymi, pod generalnym hasłem oferty
kompleksowej, aby wszystko można było kupić w jednym miejscu, czyli
u nas. Nasza oferta była kompleksowa, czyli w zasadzie oferowaliśmy
wszystko, co było potrzebne ówczesnemu punktowi detalicznemu.
Przez te 20 lat Państwo wyrobili już sobie markę. Proszę powiedzieć
jaką faktycznie rolę odgrywa dziś Praska Giełda Spożywcza w han−
dlu żywnością w naszym regionie ?
Jeżeli chodzi o pozycję PGS na rynku warszawskim, to jest ona bardzo
silna szczególnie w dystrybucji mięsa i jego wyrobów. Szacuje się że
dziennie aglomeracja warszawska spożywa około 350 t mięsa i jego wy−
robów, zaś jeżeli chodzi o PGS to obroty na całej giełdzie wynoszą ok.
100 ton dziennie, czyli jest to prawie 30% zaopatrzenia Warszawy w mię−
so i jego przetwory. Bardzo wysoki udział Praskiej Giełdy jest również w
obrocie jajami, ponad 10%, również mamy 10% udział w jogurtach, maśle
i serach.
Od kilku lat podejmują się Państwo wysiłku promocji wyrobów tra−
dycyjnych. Co trzeba zrobić, żeby obrót zdrową, tradycyjną żywno−
ścią stał się bardziej powszechny?
Jeżeli chodzi o giełdę i wsparcie dla żywności wysokiej jakości, trady−
cyjnej, czy ekologicznej, to nasze działania idą w kierunku stworzenia
profesjonalnego kanału dystrybucji tej żywności. Profesjonalny kanał dys−
trybucji polega na tym, że producent zajmie się produkcją, a handlem i
dystrybucją zajmą się hurtownie, zlokalizowane na rynku hurtowym. Na−
tomiast detaliści, czyli restauracje, sklepy czy catering dostarczają tą żyw−
ność ostatecznemu konsumentowi. Tak właśnie wygląda profesjonalny
kanał dystrybucji i my właśnie takie rozumienie dystrybucji lansujemy.
Konkurencyjność w gospodarce, a w handlu szczególnie wymaga
ciągłych zmian, unowocześniania, wdrażania nowych rozwiązań. Jak
w tym aspekcie radzi sobie Giełda?
Na Praskiej Giełdzie Spożywczej kończymy duży projekt inwestycyjny
polegający na budowie nowego zasilania giełdy w energię elektryczną,

ponieważ dotychczasowe nie wystarczało na zaopatrzenie tak dużej ilości
chłodni, jaka znajduje się na naszym terenie. Bardzo ważną sprawą jest
również sprzedaż on−line. Prawie każdy hurtownik przyjmuje zamówienia
od sklepów i restauracji przez internet. Większość hurtowni na giełdzie
rozpoczyna pracę już o 22:00 przyjmując dostawy, kompletując towar dla
klienta i przygotowując jego wysyłkę do poszczególnych punktów deta−
licznych. O godzinie piątej rano z PGS wyjeżdża kilkaset samochodów z
zaopatrzeniem do sklepów. My nie czekamy na klienta, my do klienta
wychodzimy. Część hurtowni dysponuje także systemem przedstawicieli
handlowych. Zatem podsumowując, po stronie infrastruktury i po stronie
wszelkich nowinek w branży jesteśmy na bieżąco, a wręcz uważam, że
rynki hurtowe są dzisiaj w czołówce nowoczesnych form dystrybucji.
A co przyniesie przyszłość? Co Państwo planują na najbliższe lata?
Na najbliższe 5 lat stawiamy sobie cztery cele strategiczne. Pierw−
szy, to poprawa infrastruktury. Jesteśmy firmą, która inwestuje środ−
ki własne i nikt nas nie wspiera. Po drugie, chcemy stawiać na sze−
roką gamę produktów i dbać o to, aby miały one wysokie walory or−
ganoleptyczne, były atrakcyjnie opakowane, smaczne i zdrowe. Trze−
ci obszar, na który chcemy postawić to jest wprowadzenie jak naj−
szerszego wachlarza usług dla naszych klientów, czyli dowóz zama−
wianych towarów, zamawianie przez Internet, przygotowywanie towa−
ru do odbioru tutaj na miejscu. Chcemy wzbogacić także naszą ofertę
serwisową. No i ostatni cel, bardzo ważny dla nas, rozwój dodatko−
wych usług. Mamy banki, barek, firmę doradczą. Myślę, że taki czte−
ropunktowy program, czyli infrastruktura, nowe produkty, wyjście do
klienta, z różnymi formami serwisowania oraz usługi dodatkowe, to
będzie to, co przez te najbliższe lata będzie w strategii PGS odgrywa−
ło wiodącą rolę. Stawiamy na jakość i nowoczesność.
Dziękuję za rozmowę.

Betoniarnia Brejnak zakoñczy³a produkcjê w Z¹bkach
Zwykle, gdy zakład produkcyjny przestaje funkcjonować na
danym terenie, towarzyszy temu uczucie zmartwienia, rozgory−
czenia, gdyż wiąże się to z utratą miejsc pracy a także wpływów
podatkowych. W przypadku tej ząbkowskiej betoniarni, zlokali−
zowanej przy ul. Kołłątaja jest inaczej. Mieszkańcy, a zawłasz−
cza zamieszkujący w pobliżu zakładu produkcyjnego mogą ode−
tchnąć z ulgą. Z dniem 8 września została zakończona tam pro−
dukcja. Jak zapewnia nas właściciel pozostaje teraz tylko kwe−

stia demontażu sprzętu i uprzątnięcia terenu, co powinno nastą−
pić do października.
Mieszkańcy przez wiele lat wielokrotnie interweniowali, prak−
tycznie wszędzie, aby powstrzymać tę działająca niemal w sa−
mym centrum niezwykle uciążliwą betoniarnię.
Dopiero teraz udało się to sfinalizować. Firma przenosi się do
nowej siedziby zlokalizowanej przy trasie S8, z dala od zabudo−
wy mieszkaniowej.
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Jubileusz w SP Nr 1
Dokończenie ze str 1.
Ścibor−Rylski, podpułkownik Władysław Matkowski− przewod−
niczący środowiska Kleeberczyków, kapitan prof. Adam Ro−
man, kapitan prof. Jerzy Znosko. Przybyli również dyrektor De−

partamentu Wojskowego Urzędu d/.s Kombatantów i Osób Re−
presjonowanych płk Zbigniew Krzywosza, delegacja MON z
pułkownikiem Ryszardem Najczukiem, żołnierze I Brygady
Pancernej z siedzibą w Wesołej z mjr Mariuszem Kluskow−
skim, rodzina generała Franciszka Kleeberga: wnuczki: Mał−
gorzata Rohde, Katarzyna Kleeberg, prawnuczka Marta Roh−
de, Jacek Sasin− radny Sejmiku Województwa Mazowieckie−
go, były minister w Kancelarii śp. Prezydenta RP Lecha Ka−
czyńskiego, starosta Piotr Uściński oraz wiceburmistrz Zą−
bek Artur Murawski, ząbkowscy radni, a także szefowie wielu
instytucji i organizacji, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzi−
ce, uczniowie i absolwenci.

Podczas uroczystości rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr
1 na ręce pani dyrektor przekazali nowy sztandar z nowym drzew−
cem i nowym wzorem po obu stronach. Na jednej stronie widnie−
je biały orzeł na czerwonym tle z napisem Bóg, Honor, Ojczyzna,
Nauka, a na drugiej napis: „Wiem, że staniecie, gdy będzie trze−
ba” − ostatni rozkaz gen. Franciszka Kleeberga. Po przekazaniu
sztandaru odbyła się ceremonia wbijania gwoździ w drzewce
sztandaru m.in. przez ks. bp Kazimierza Romaniuka, kuratora
Karola Semika, starostę Piotra Uścińskiego, zastępcę burmistrza
Ząbek Artura Murawskiego oraz wnuczkę Generała. Po wpisach
do księgi pamiątkowej uczniowie szkoły złożyli ślubowanie.
Akcentem końcowym jubileuszu była scenka historyczna w

wykonaniu uczniów, których wsparł radny Paweł Uściński, od−
grywając rolę generała Kleeberga.
Joanna Wysocka
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Inauguracja roku szkolnego 2011/2012
Tradycyjnie, 1 września we wszystkich szkołach
w sposób uroczysty rozpoczęto nowy rok szkol−
ny. Uroczystości szkolne poprzedzała msza św.
Na szczególną uwagę zasługuje inauguracja roku
szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3, gdzie miało
miejsce również otwarcie wystawy upamiętniają−
cej 72 rocznicę wybuchu II wojny światowej i bo−
haterstwo narodu polskiego podczas wojny i Po−
wstania Warszawskiego.
Wystawa ta pojawiła się w szkole dzięki zaangażo−
waniu jej autora Ryszarda Walczaka − przewodniczą−

cego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kul−
tury i Sportu Rady Powiatu Wołomińskiego. W inaugu−
racji wzięło udział wiele osobistości, m.in.: proboszczo−
wie Sylwester Ciesielski i Edwarda Kowara, starosta
powiatu wołomińskiego Piotr Uściński, burmistrz Ząbek
Robert Perkowski, radny Sejmiku Województwa Mazo−
wieckiego Jacek Sasin, radny Miasta St. Warszawy
Andrzej Melak oraz radni Miasta Ząbki – Paweł Pobo−
ży oraz Grzegorz Siwek.
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
wszystkim naszym uczniom życzymy dobrych ocen, rze−
telnej wiedzy i uśmiechu w każdym dniu spędzonym w
szkole!
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Otwarcie Niepublicznego Przedszkola „Przystañ Elfów”
W dniu 31 sierpnia 2011r. o godz. 14.00 odbyło
się oficjalne otwarcie Niepublicznego Przedszkola
„Przystań Elfów” z siedzibą przy ul. Ks. Kuleszy
24 w Ząbkach.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych go−
ści, m. in.: Starosta Powiatu Wołomińskiego p. Piotr
Uściński, Burmistrz Miasta Ząbki p. Robert Perkow−
ski, Zastępca Burmistrza p. Artur Murawski, Sekre−
tarz Miasta Ząbki p. Patrycja Żołnierzak, Komendant

Straży Miejskiej, p. Zbigniew Forysiak, dyrektorzy
publicznych przedszkoli, przedstawiciele Urzędu i
Rady Miasta Ząbki, kadra pedagogiczna oraz właści−
ciele przedszkola z rodziną.
Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Przed−
szkola p. Zofia Dudzik. Miłym akcentem było przeka−
zanie przez p. Piotra Uścińskiego na ręce Pani Dy−
rektor kosza z wyprawką szkolną. Głos zabrała rów−
nież p. Diana Małecka – właścicielka przedszkola,
dziękując wszystkim gościom za przybycie, Państwu
Barbarze i Januszowi Małeckim za wsparcie i dobre
serce oraz Pani Dyrektor za pomoc i zaangażowanie
w organizację przedszkola.
Aktu poświęcenia budynku dokonał ksiądz Andrzej
Kopczyński – Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia
Bożego. Następnie goście udali się na zwiedzanie
przedszkola i poczęstunek.
Była to bardzo uroczysta chwila pełna wzruszeń i
ciepłych słów, podziękowań i serdecznych życzeń.
W tym dniu „Przystań Elfów” otworzyła swoje drzwi
dla najmłodszych, oferując bogaty pakiet zajęć, im−

prez i uroczystości, nowocześnie wyposażone sale i
plac zabaw, pyszne posiłki przygotowywane we wła−
snej kuchni oraz wykwalifikowaną kadrę pedago−
giczną. W atmosferze radości, przynależności, po−
czucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i sza−

cunku nasi wychowankowie będą mogli kształtować
swoją osobowość i rozwijać swoje pasje.
Renata Boryka Kwapisz

Pierwsze dni września w Zerówce – w Filii SP3
Już za rok do szkolnych „zerówek” będą
uczęszczały tylko pięciolatki, gdyż ich nieco star−
si koledzy i koleżanki rozpoczną naukę w klasie
1 szkoły podstawowej. Teraz jednak, w dniu 1
września, Filia SP 3 w Ząbkach witała zarówno
pięcio− jak i sześciolatki – i to w znacznie więk−
szej grupie, niż w roku ubiegłym.
Obecnie w Fili SP 3 przy ulicy Powstańców naj−
młodsze dzieci uczą się w sześciu grupach. W związ−
ku z tym, na rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012
pojawili się nie tylko nowi podopieczni ze swoimi
rodzicami, ale też nowi nauczyciele. To oni wła−
śnie mają do spełnienia ważną rolę – wprowadze−
nia dzieci w świat szkoły, nauki, obowiązku. Jedno−

cześnie ich zdaniem jest zarażać chęcią do dalsze−
go zdobywania wiedzy i poznawania świata.
Już pierwsze dni pokazały, że dzieci czują się tu
dobrze. Łzy rozstania z rodzicami znikają z twarzy
nawet pięciolatków. Poza zajęciami z wychowaw−
cami grup, ciekawy i atrakcyjny jest także pobyt w
świetlicy, w której zostaje coraz większa liczba dzieci.
Nauczyciele zaplanowali pierwsze wycieczki –
jeszcze we wrześniu „zerówkowicze” wyjadą do Wio−
ski Wikingów. Będzie też spotkanie z policjantami,
przedstawicielami Straży Miejskiej… Październik i
następne miesiące przyniosą nowe niespodzianki,
radości i doświadczenia.
A w czerwcu okaże się, że to już nie maluszki, lecz

Bezpieczna droga do szko³y
Wtorek, 6 września, godz. 7.30. Przed Szkołę Podstawową Nr 1 w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego
35 podjeżdżają radiowozy Straży Miejskiej w Ząbkach i Komendy Powiatowej Policji w Wołomi−
nie. Zaskoczeni kierowcy przezornie zwalniają, idące do szkoły dzieci rozglądają się ciekawie.
Co się stało? Właśnie rozpoczął się tydzień bez−
pieczeństwa, akcja społeczna pod nazwą „Szczęśli−
wej szkoły, bezpiecznej drogi” zorganizowana i pro−
wadzona przez Radio Kolor z udziałem Komendy
Stołecznej Policji i Straży Miejskiej w Ząbkach.
Ta szczytna kampania społeczna ma na celu wspo−
móc bezpieczeństwo najmłodszych na drodze. Dlate−
go kontrolowana jest trzeźwość kierowców i prędkość
jeżdżących pod szkołami samochodów, a także uświa−

damianie społeczeństwa o zagrożeniach wynikających
z nieprzestrzegania przepisów.
Na antenie Radia Kolor nieustannie odbywają się
wywiady z policjantami, dyrektorami szkół, którzy
opowiadają o niebezpieczeństwach i zagrożeniach
czyhających na dzieci, a także o bezpiecznych spo−
sobach dotarcia najmłodszych do szkoły.
Dla pierwszoklasistów Radio Kolor przygotowa−
ło specjalne pakiety bezpieczeństwa, na które skła−
dały się trzy elementy odblaskowe znacznie popra−

dojrzali do podjęcia nauki w klasie 1 – uczniowie.
Anna Kucharska
wiające widoczność na drodze: odblaskowe worki
na obuwie, opaska i diodowa lampka. Dzieci ząb−
kowskiej „jedynki” otrzymały je o godz. 10.00 z rąk
Zastępcy Burmistrza Ząbek – Artura Murawskiego,
przedstawiciela Straży Miejskiej w Ząbkach− Jacka
Szeluga oraz przedstawiciela Komendy Stołecznej
Policji.
Natomiast kierowcom wyróżniającym się na dro−
dze ostrożnością, troską o najmłodszych i dżentel−
meńską postawą wobec pieszych wręczono Świa−
dectwa Wzorowego Kierowcy.
Akcję wspierali Urząd Miasta Ząbki, Policja, Straż
Miejska, Rzecznik Praw Dziecka, Życie Warszawy,
City Channel, czasdzieci.pl, Peugeot, Kredyt Bank
oraz Warta.
Joanna Wysocka
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Puchar TPZ zdobyty
4 wrzeœnia na terenie Szko³y Podstawowej Nr 2 w Z¹bkach
odby³a siê pierwsza edycja turnieju pi³karskiego o Puchar Towarzystwa Przyjació³ Z¹bek, rozegranego pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki oraz Starosty Powiatu Wo³omiñskiego.
Imprezê, która trwa³a w godzinach 10.00 – 19.30 otworzy³
Zastêpca Burmistrza Miasta Z¹bki Artur Murawski.
Turniej przewidziany był na 10 ze−
społów, choć zgłoszeń było ponad
dwukrotnie więcej. Zespoły zostały
podzielone na dwie grupy, w których
mecze rozrywano w systemie „każdy

grywkę, która także nie przyniosła roz−
strzygnięcia. W rzutach karnych lepsi
okazali się zawodnicy Charbudu. W
finale Albatrosy nie pozostawiły złu−
dzeń, kto jest najlepszą drużyna tur−

Po zakończeniu rozgrywek nastąpi−
ło wręczanie nagród. Wszystkie dru−
żyny otrzymały upominki oraz dyplo−
my. Czterem najlepszym drużynom
zostały wręczone dodatkowo pamiąt−

z każdym”. Zespoły, które zajęły pierw−
sze i drugie miejsca w poszczególnych
grupach awansowały do półfinałów.
W pierwszym półfinale zmierzyły
się między sobą drużyny Albatrosów
i Charbudu. Pierwsza z tych drużyn
pewnie awansowała do finałowej roz−
grywki, wygrywając aż 5−0. W drugim
półfinale rywalizowały ze sobą druży−
ny TBA Express oraz KS Kopacze.
Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla
TBA Express. W bardzo zaciętym me−
czu o 3 miejsce zmierzyły się ze sobą
drużyny Charbudu i KS Kopacze. Po
regulaminowym czasie gry utrzymy−
wał się wynik 1−1 i zarządzono do−

nieju, wygrywając 9−0 z drużyną TBA
Express.
Przewidziana była także nagroda dla
najlepszego strzelca turnieju. W związ−
ku z równą liczbą zdobytych goli przez
dwóch zawodników, o wyborze króla
strzelców zadecydowały rzuty karne,
które lepiej wykonywał Mariusz Piór−
kowski, pokonując w tej rywalizacji Ar−
kadiusza Pastołę.
Warto dodać, że po zakończeniu roz−
grywek grupowych, a przed półfinała−
mi mecz pokazowy rozegrała drużyna
dziewcząt z zespołu UKS Ząbkovia
Ząbki, pokazując pozostałym zawod−
nikom jak się gra w piłkę.

kowe puchary. Główne trofeum: Pu−
char Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
wręczał Prezes TPZ Grzegorz Siwek
a nagrodę dla najlepszego strzelca tur−
nieju Komendant Straży Miejskiej w
Ząbkach Zbigniew Forysiak.
Organizatorami turnieju było Towa−
rzystwo Przyjaciół Ząbek wraz z MO−
SiR Ząbki. Sponsorami turnieju byli:
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnic−
twa w Wołominie, „Pierogarnia Ząb−
kowska”, Przedszkole Niepubliczne
„Przystań Elfów” oraz ząbkowska Straż
Miejska. Podziękowania należą się
także KP Legii Warszawa.
GS
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Zawodnicy Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN
jad¹ na Mistrzostwa Œwiata
28 sierpnia, w Lublinie zakończyło się czterodniowe mię−
dzynarodowe seminarium szkoleniowe karate kyokushin, w
którym wzięło udział ponad 300 karateków z Ukrainy, Li−
twy, Niemiec, Słowacji, Węgier, Hiszpanii, Francji, Stanów
Zjednoczonych, a nawet Afryki.

Magnesem do przybycia stały się światowej sławy posta−
cie i doskonali zawodnicy shihan Seichi Isobe (8 dan) oraz
shihan Katsuhito Gorai (6 dan). Największe wrażenie na re−
alizatorach telewizyjnych zrobiło „morze białych kimon”,
które witało wschodzące słońce podczas wczesnoporannych
medytacji.
W zgrupowaniu uczestniczyła Kadra Narodowa Karate Ky−

okushin, przygotowująca się do listopadowych Mistrzostw Świata
Open. Na zakończenie obozu czwórka zawodników Klubu Spor−
tów Walki KYOKUSHIN otrzymała z rąk światowych przedsta−
wicieli oficjalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji na Mi−
strzostwa Świata OPEN.
Kwalifikacje otrzymali:
w Marcin Sieradzki – zawodnik i trener
KSW KYOKUSHIN startujący w presti−
żowej kategorii OPEN mężczyzn, będzie
to turniej rozgrywany w czteroletnim cy−
klu olimpijskim, a zwycięzcą zostanie
jeden mistrz w kategorii otwartej wyło−
niony spośród 192 zgłoszonych zawod−
ników
w Katarzyna Sieradzka w kategorii OPEN
kobiet (41 zawodniczek)
w Dominika Dąbrowska w kategorii Semi
Contact Junior
w Jacek Dąbrowski w kategorii Full Con−
tact Kumite Senior.
Dla zawodników wizyta w Japonii
jest spełnieniem marzeń o medalu Mi−
strzostw Świata, który może być uko−
ronowaniem wieloletniej kariery spor−
towej. Ciekawostką jest fakt, iż udział
w Mistrzostwach Świata dla najlep−
szych zawodników Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN jest
w całości pokrywany ze środków Międzynarodowej Organi−
zacji Karate (IKO). Drobiazgowe przygotowania już się roz−
poczęły. Zawodnicy KSW KYOKUSHIN uczestniczyli w czte−
rech letnich obozach kondycyjnych, a od września zaczynają
wytężone treningi stacjonarne.
Więcej informacji na www.kswkyokushin.pl

Kolejny sukces Sobierajskiego
Mieszkaniec Ząbek, Wojciech Sobierajski, może dopisać do
swojego dorobku kolejny triumf. Wygrał on ogólnopolski tur−
niej bokserski Grand Prix PZB, na starcie którego stanęło
ponad 140 najlepszych zawodników z 50 klubów. W wadze
75 kg bezkonkurencyjny okazał się utalentowany ząbkowia−
nin. Zawody odbyły się w dniach 24−27 sierpnia i były elimi−
nacją do Młodzieżowych Mistrzostw Polski, które odbędą się
na początku października.
W drodze na szczyt Wojtek pokonał trzech rywali. W ćwierć−
finale zdeklasował brązowego medalistę Mistrzostw Polski Ar−
kadiusza Wasilewskiego. W półfinale zwyciężył na punkty Pawła
Czyżyka z Lublina. I wreszcie w finale nasz pięściarz nie dał
szans bardziej doświadczonemu Tomaszowi Gromadzkiemu.
Zawodnik Fenixu Warszawa umiejętnie wykorzystywał dużą
przewagę wzrostu i zasięgu ramion, trzymając dużo niższego
przeciwnika na dystans. Sędziowie nie mieli żadnych wątpliwo−
ści i zasłużenie jako lepszego wskazali Wojtka.
Pierwsze miejsce na tak dużych zawodach jest bardzo dużym
osiągnięciem, gdyż uczestniczą w nich wszyscy najlepsi pięścia−

rze i poziom umiejętności jest wysoki. Następnym startem będą
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, na które nasz zawodnik jedzie
jako faworyt do złotego medalu. Trzymamy kciuki i gratulujemy!
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WYBORY DO SEJMU I SENATU RP – 09.10.2011r
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub nigdzie nie za−
meldowany w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na pi−
śmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 04.10.2011 r. może być
dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Żołnierze peł−
niący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w cha−
rakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i prze−
szkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obro−
nie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz Policjanci z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicz−
nej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w
systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na pi−
śmie, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejsco−
wości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21. a 14. dniem
przed dniem wyborów tj. od 18 do 25.09.2011 r., chyba że osoby, o których
mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowa−
nia po tym terminie.
Wyborca niepełnosprawny
Na własny wniosek wniesiony na piśmie najpóźniej w 14 dniu przed dniem
wyborów tj. 26.09.2011 r. może być dopisany w wybranym przez siebie obwo−
dzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełno−
sprawnych
ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje
żądanie wniesione na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania, na podsta−
wie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju
i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście
albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię
(imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy i pełnomocnika. Zaświadczenia o
prawie do głosowania wydawane są do 7.10.2011 r. (w godz. pracy Urzędu).
UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
Spis wyborców jest udostępniany między 21. a 8. dniem przed dniem wybo−
rów. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wy−
borców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wy−
borców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w
Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r . Na żądanie wnioskodawcy infor−
macja jest udzielona pisemnie.
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posia−
dający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równo−
znaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010
r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Miasta Ząbki
lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej
właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż
zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób,
jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub oso−
ba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do
pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej
10. dnia przed datą wyborów tj. do 29 września 2011 r.
Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporzą−
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca w sprawie
sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania powinien zawierać nazwisko i
imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamiesz−
kania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów,
których dotyczy pełnomocnictwo.
Do wniosku dołącza się:
w pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ww. Rozporzą−

dzenia osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona
oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełno−
mocnictwa do głosowania;
w w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwe−
go organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzie−
lającej pełnomocnictwa do głosowania;
w w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do
rejestru wyborców Miasta Ząbki: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania
wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we
wniosku: w innym miejscu na terenie Miasta Ząbki
Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia
ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia
wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie
zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest spo−
rządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświad−
czenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu
wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
w śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub
pełnomocnika;
w wykreślenia z rejestru wyborców Miasta Ząbki pełnomocnika;
w wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla
miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
w wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomoc−
nictwa.
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w myśl
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.),
może głosować korespondencyjnie.
Głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawnych jest wyłączo−
ne w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach po−
mocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach
zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich.
Głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne jest wyłączone rów−
nież w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także
w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza do
21. dnia przed dniem wyborów tj. do 19 września br. Zgłoszenie może być doko−
nane ustnie (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i
powinno zawierać:
− imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy nie−
pełnosprawnego,
− oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Miasta Ząbki
− oznaczenie wyborów,
− wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wybor−
czy.
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego orga−
nu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z
pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabe−
cie Braille’a.
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyj−
nego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
Miejsce złożenia dokumentów
Referat Spraw Obywatelskich UM Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05−091 Ząbki
tel. 22 510−97−21/25
Godziny pracy:
Poniedziałek 10:00−18:00
wtorek, środa, czwartek i piątek 8:00−16:00
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OGŁOSZENIA
Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości grun−
towej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków ja−
ko działka ewidencyjna nr 41/1 z obrębu 0047−03−23
o pow. 3 950 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Bocia−
niej, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00013415/8.
Przetarg odbędzie się dnia 27.10.2011 r. (czwartek)
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 886 200,00
zł + podatek VAT. Wadium: 150 000 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa−
dium do dnia 21 października 2011 r. na konto urzędu:
Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data
wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze−
strzennego Miasta Ząbki nieruchomość jest położona w
obszarze oznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub
usługowo – produkcyjnej, w części zachodniej fragment w
strefie uciążliwej od linii wysokiego napięcia.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o wa−
runkach przetargu dostępne są na stronie www.umzab−
ki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe/ Przetargi) oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskie−
go 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomo−
ściami Urzędu Miasta Ząbki, telefon (22 51 09 744, 748),
w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nie−
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu−
dynków jako działka nr 28/1 z obrębu 0001−01−01
o pow. 504 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Wolno−
ści, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00081373/8.
Przetarg odbędzie się dnia 28.09.2011 r. (środa)
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 380 208 zł
+podatek VAT.
Wadium: 25 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa−
dium do dnia 23 września 2011 r. na konto urzędu: Bank
PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data
wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze−
strzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w ob−
szarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jedno−
rodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: północna część Miasta
Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje
Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostęp−
ne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prze−
targi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Woj−
ska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

CO SŁYCHAĆ

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
d otyczącym pierwszego przetargu ustnego nie−
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu−
dynków jako działka: nr 22 z obrębu 0049−03−25
o pow. 669 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Ułańskiej,
której stan prawny wynika z Postanowienia Sądu Re−
jonowego w Wołominie z dnia 17 maja 2006 r., sygn.
akt I Ns 414/06.
Przetarg odbędzie się dnia 28.09.2011 r. (środa)
o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 412 726 zł
+podatek VAT.
Wadium: 30 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa−
dium do dnia 23 września 2011 r. na konto urzędu: Bank
PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data
wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze−
strzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona
w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa
część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy. Ko−
munikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobuso−
wa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje
dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl
( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Mia−
sta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744
i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

OG£OSZENIE
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorial−
nym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32
poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w
dniach od 07.09.2011 r. Do 06.10.2011 r. wyłożony jest do
publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podle−
gającego komunalizacji obejmującego nieruchomości po−
łożoną w Ząbkach, ul. Piłsudskiego, oznaczoną w ewiden−
cji gruntów i budynków jako działka nr 45/7, z obrębu 0047,
03−23 o pow. 0,0314 ha objętą księgę nr WA1W/00021737/
0. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawar−
tych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienio−
nym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentary−
zacyjnej powołana Uchwałą Nr XXIX/202/2008 Rady Mia−
sta Ząbki z dnia 07.08.2008 r. zmienioną Uchwałą Nr XIV/
92/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14.07.2011 r. − pok. 22
Urzędu Miasta
Wywieszono dnia: 07.09.2011 r.
Komisja Inwentaryzacyjna
Rady Miasta Ząbki

OG£OSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa zleci remont elewacji budynku.
Więcej informacje tel. 22 487 87 10 lub email: ok@adminarius.pl
Wspólnota Mieszkaniowa szuka firmy sprzątającej.
Oferty proszę przesyłać mailem na adres: ok@adminarius.pl
Więcej informacji pod tel. 22 487 87 10.

CO SŁYCHAĆ

ZAPROSZENIA

www.zabki.pl

