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Pożegnaliśmy Małgorzatę Dydek Twigg
17 czerwca, w kościele parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, odbyły się uroczy−
stości pogrzebowe, zmarłej 27 maja, w Australii, Małgorzaty Dydek Twigg.
W ceremonii tej udział wzięła rodzina i najbliżsi, ale także przed−
stawiciele władz państwowych i samorządowych oraz związków
sportowych. W imieniu Prezydenta RP Jan Lityński przekazał ro−
dzinie przyznany pośmiertnie za wybitne osiągnięcia sportowe i
zasługi dla rozwoju koszykówki kobiet Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Również pośmiertnie utytułowana zawodnicz−
ka została odznaczona złotym medalem Polskiego Komitetu Olim−
pijskiego. Specjalny list wystosował ordynariusz diecezji warszaw−
sko – praskiej abp Henryk Hoser.
Po mszy orszak pogrzebowy w asyście Kompani Reprezentacyj−
nej Wojska Polskiego przeszedł ulicami miasta na cmentarz para−
fialny, gdzie złożono urnę z prochami Małgorzaty Dydek. Pochowa−
no ją z honorami przynależnymi bohaterom narodowym: odegrano
hymn państwowy, a na jej cześć żołnierze oddali salwy honorowe.
Małgorzata Dydek – jedna z najlepszych koszykarek na świe−
cie swoją przygodę z tą dyscypliną
rozpoczęła w Huraganie Wołomin,
by potem zagrać w wielu zagranicz−
nych klubach ( we Francji, Hiszpa−
nii, Rosji oraz USA). Była filarem
polskiej reprezentacji, z którą zdo−
była Mistrzostwo Europy. Ostatnie
lata spędziła w Australii, gdzie po−
święciła się życiu rodzinnemu i tre−
nowaniu tamtejszej młodzieży.
Zmarła przeżywszy 37 lat, osie−
rocając dwoje dzieci. Po długiej
międzynarodowej podróży na wie−
ki spoczęła w rodzinnych stronach.
MO
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Zaproszenie
Prawica Rzeczypospolitej w Ząbkach ma za−
szczyt zaprosić wszystkich Państwa na spo−
tkanie z wiceprzewdoniczącym Prawicy Rze−
czypospolitej Marianem Piłką. Spotkanie od−
będzie się 4 lipca (poniedziałek) o godzinie
18:30 w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy
Batorego 37. Temat spotkania: "Zagrożenia i
wyzwania współczesnej Polski”
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Miasto Z¹bki wraz z Firm¹ „Skanska”
mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców
na uroczyste otwarcie ul. Wolności w Ząbkach,
które odbędzie się w dniu 28 czerwca br.(wtorek)
o godz. 15.00

na odcinku pomiędzy ul. Piotra Skargi a ul. 11−go Listopada
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Podziêkowania
Szanowny Panie Burmistrzu
W imieniu mojej mamusi Marianny Kurak, swoim i mojej rodziny składam serdeczne
podziękowanie dla Pana Burmistrza i Jego Zastępcy za wizytę i odwiedziny 103 −letniej
mamusi. Dziękujemy za prezent i kwiaty.
My starzy ludzie nie jesteśmy w stanie wynagrodzić za dobre serce, ale modlę się do
Boga i proszę dla Nich o wynagrodzenie zdrowiem, szczęściem i Swoją opieką.
Jeszcze raz z wyrazami podziękowań i pozdrowień wdzięczna córka Regina z Rodziną i
Mamusią.
Szczęść Wam Boże.

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00

tel. 22 762 56 − 34
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
GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Konsultacje
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko
psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt
telefoniczny

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
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Trybuna roœnie jak na dro¿d¿ach Kolejne drogi ukończone
Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Słowackiego w Ząbkach powstaje największy
obiekt sportowy w powiecie wołomińskim. Mowa o try−
bunie sportowej, będącej ogromnym, 3 − kondygna−
cyjnym budynkiem, o długości boiska sportowego.
Funkcję trybuny będzie pełniła jedynie jedna ze ścian,

na której będzie zainstalowanych 2 tys. krzesełek. Na−
tomiast wnętrze budynku będzie stanowiło zaplecze
dla MOSiR− u, a także MOK−u.
Prace są już bardzo zaawansowane. Wybudowany
został już budynek, który wieńczy ogromne zadasze−
nie. Obecnie prowadzone są prace wewnątrz budyn−
ku. Zostały już położone wszelkie instalacje, a teraz
przystąpiono do robót tynkarskich. Choć formalnie
obiekt powinien powstać do czerwca 2012 roku, to
tempo dotychczasowych prac wskazuje na to, że sta−
dion będzie jak nowy jeszcze w tym roku, a w przy−
szłym wykonywane byłyby jedynie drobne roboty
wokół głównej trybuny.
red.

Ul. Wolnoœci i ul. Kwiatowa
Zostały zakończone już prace na tych drogach. Obecnie
trwają procedury związane z odbiorem tych inwestycji oraz
ich rozliczeniem. Drogi te są już dostępne dla użytkowni−
ków ruchu.

Ul. Jana Paw³a II i Powstañców

W chwili obecnej bardzo mocno zaawansowane są pra−
ce w ul. Jana Pawła II (na całym odcinku) oraz Powstań−
ców (na odc. Reymonta – Dzika). W obydwu przypadkach
w znacznej części wybudowana jest już kanalizacja desz−
czowa. Tam, gdzie jest taka możliwość budowane są chod−
niki i ścieżki rowerowe oraz przygotowywana jest podbu−
dowa tych dróg.

OG£OSZENIE
W siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Pol−
skiego 10, 05−091 Ząbki został wywieszony wykaz nie−
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczący
nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Dzikiej −
Zarządzenie Nr 0050/67/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z
dnia 20 czerwca 2011 r. Zarządzenie jest również do−
stępne na stronie internetowej urzędu www.zabki.pl w
Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo Miej−
scowe − Zarządzenia Burmistrza.

Unijne œrodki na termomodernizacjê Urzêdu
90 podmiotów z całego Mazowsza, przede wszyst−
kim samorządów długo oczekiwało na ogłoszenie listy
rankingowej, określającej, komu przyznano dofinan−
sowanie ze środków unijnych na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej. Również miasto
Ząbki złożyło taki wniosek o dofinansowanie. Zgodnie
z listą rankingową zdecydowano się dofinansować
pierwszych 17 najlepszych projektów. Radość jest tym
większa, że ząbkowski projekt znalazł się na 16 pozy−
cji. Termomodernizacja budynku urzędu została już wy−
konana w poprzednich latach. Cały projekt opiewał na
sumę prawie 450 tys. zł, z czego ok. 312 tys. będzie
stanowiła bezzwrotna dotacja. To kolejne już środki
unijne pozyskane przez miasto.
red.
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Poprawki w regulaminie czystoœci
Wszystkie miasta zmagają się z problemem śmieci przy ulicach,
smrodem palonych odpadów w piecach c.o. oraz przerażającą ilo−
ścią psich kup wszędzie, gdzie tylko może stanąć ludzka noga. By
chronić przed tym zjawiskiem tych, którzy chcą żyć w czystym śro−
dowisku, Rada Miasta ponownie uchwaliła nowy regulamin utrzy−
mania czystości w mieście.
Regulamin uchwalony 28 grudnia 2010 roku jest efektem stanowczych
działań władz naszego miasta zmierzających w kierunku poprawy jego
estetyki oraz świadomości mieszkańców. Od samych mieszkańców zale−
ży, w jakim środowisku żyjemy. Sądząc po ilości śmieci wyrzucanych do
publicznych koszy ulicznych oraz do pobliskiego lasu są wśród nas oso−
by wyjątkowo aspołeczne. Wielu moich znajomych twierdzi, że próby
uświadamiania takich jednostek zawsze skończą się porażką, gdyż ich
światopogląd kończy się zaraz za czubkiem własnego nosa. Nie pozosta−
je nic innego jak sięgnąć do najcięższych przewidzianych prawem (i nie
tylko) metod walki z tą patologią. Uchwalony regulamin daje możliwość
uruchomienia do działania urzędników, straż miejską i policję. Zdając
sobie sprawę, że nie każdy przeczytał regulamin i czasem nawet nieświa−
domie może go złamać, postaram się przytoczyć kilka ważniejszych zmian
w przepisach. Zmian na tyle istotnych, że wobec osób próbujących je
złamać funkcjonariusze nie będą stosować żadnej taryfy ulgowej.
Przykładowe przepisy Regulaminu:
− Zabrania się spalania odpadów w piecach lub na posesjach,
poza instalacjami służącymi do spalania odpadów;
− Odpady segregowane nie mogą być wystawiane poza teren po−
sesji wcześniej niż w dniu ich wyznaczonego odbioru.
− Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcze−
śniej niż w dniu wyznaczonego odbioru, wyłącznie w specjalnie
wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości i w sposób
umożliwiający swobodny dostęp podmiotowi uprawnionemu.
− Zabrania się wrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych oraz wytworzonych w związku z prowadzoną dzia−
łalnością gospodarczą do koszy ulicznych.
− Prowadzący działalność handlową jest obowiązany udostępnić, co
najmniej jeden pojemnik o pojemności, co najmniej, 60 litrów w
godzinach otwarcia obiektu handlowego dla potrzeb klientów.
− Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wy−
prowadzać na smyczy lub w kagańcach, a zwierzęta agresywne
lub mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia powinny być
wyprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.
− Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się na tereny
sportowo−rekreacyjne oraz place gier i zabaw dla dzieci. Wyją−
tek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych, posiadają−
cych wyraźne oznakowanie, i psy − opiekunowie osób niepeł−
nosprawnych.
− Zakazuje się hodowli gołębi w obrębie nieruchomości grunto−
wych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinny−
mi lub budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudo−

wie szeregowej.
− Hodowla gołębi nie może być uciążliwa dla in−
nych mieszkańców.
− Właściciele zwierząt domowych są obowiązani do
bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwie−
rząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody
należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach
ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komu−
nalne. Osoba wyprowadzająca zwierzęta domowe na teren pu−
bliczny ma obowiązek posiadania przy sobie torby przeznaczo−
nej na odchody pozostawione przez zwierzę. Wyjątek stanowią
psy przewodnicy osób niewidomych, posiadających wyraźne
oznakowanie, i psy − opiekunowie osób niepełnosprawnych.
− Psy przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użyt−
ku powinny posiadać identyfikator, trwale przymocowany do
obroży, umożliwiający ustalenie jego właściciela.
W regulaminie tym nie ma zapisów mówiących o paleniu liści i gałęzi na
terenie posesji i traktuje się je inaczej niż odpady, czyli śmieci. Reguluje to
Ustawa Sejmu dopuszczająca takie działanie, jeśli nie jest uciążliwe dla otocze−
nia. Oznacza to, że można spalać liście i gałęzie, jeśli sąsiad nie wezwie straży
miejskiej lub policji. Sami funkcjonariusze bez zgłoszenia nie mają podstaw do
interwencji. Tak więc w tej kwestii trzeba dogadywać się z sąsiadami.
Sam regulamin nie jest idealny i w dalszym ciągu prowadzone są
prace nad jego uaktualnianiem. Często podczas funkcjonowania prze−
pisów pojawiają się okoliczności, których ich twórcy nie mogli przewi−
dzieć. Rada Miasta stara się, by przepisy były jasne i czytelne nie tylko
dla prawników, ale przede wszystkim dla mieszkańców.
Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią regulaminu, która jest
dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Marcin Kubicki
Przewodniczący
Komisji Społecznej RM
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
Pracownia Rozwoju Osobowości
PRO zaprasza do:
pedagoga specjalnego – jeśli niepo−
koi Cię zachowanie Twojego dziecka:
nie panuje nad emocjami, zachowania−
mi, jest nieśmiałe lub nie wiesz, a
chcesz wiedzieć, co się z nim dzieje:
Małgorzata Remiarz,
tel.: 606 656 947.
psychologa, psychoterapeuty – jeśli
szukasz porady i wsparcia lub chcesz
poznać głębsze przyczyny swoich pro−
blemów::
Magdalena Jankowska−Makowska, tel.:
660 907 563.
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XII Sesja Rady Miasta Ząbek
14 czerwca odby³a siê XII sesja RM, podczas której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
Sesja Nr XII
− zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu
sprzedaży, podawania spożywania napojów alkoholowych
− zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Finan−
sów i Budżetu
− zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Re−
wizyjnej
− w sprawie powołania doraźnej komisji ds. rozbudowy bazy
oświatowej w Ząbkach
− w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych
− w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar
zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i
opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez pu−
bliczną inną formę wychowania przedszkolnego w cza−
sie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wy−
chowania i opieki
− w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne
oraz publiczna inna forma wychowania przedszkolnego
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
− w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ząbkach projektu systemowego
pod nazwą „Praca nad sobą − szansą na przyszłość”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra−
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjne−

go Kapitał Ludzki
− w sprawie zasad i trybu używania herbu Mia−
sta Ząbki
− w sprawie zgody na podwyższenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pra−
wo własności nieruchomości
− w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w
zakresie współwłasności oraz obciążenia niektórych nie−
ruchomości Miasta Ząbki
− w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości grun−
towych
− w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nierucho−
mości gruntowych
− w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzą−
dzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przed−
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.
na lata 2011−2014
− w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miej−
skiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2010
− w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sa−
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2010
− w sprawie opłaty targowej
− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Fi−
nansowej Miasta Ząbki na lata 2011 − 2018
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2011 rok

Grzegorz Kasdepke w Miejskiej Bibliotece
8 czerwca goœciliœmy w Miejskiej Bibliotece autora ksi¹¿ek dla dzieci Grzegorza Kasdepke. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 1 A Szko³y Podstawowej nr 2 w Z¹bkach, ³¹cznicy biblioteki
szkolnej z klasy IV tej samej szko³y oraz przedszkolaki z Przedszkola „Pod Muchomorkiem”.
Pierwsza część spotkania miała charakter za−
poznawczy. Bajkopisarz powiedział kilka słów

o sobie, poczym zapytał dzieci o imiona. Na−
stępnie, w żartobliwy sposób, przedstawił krót−
ki zarys swojej twórczości. Opowiadał o przy−
godach detektywa Pozytywki, perypetiach bliź−
niaków Kuby i Buby, „Kacperiadzie” napisanej
specjalnie dla syna Kacpra. Odczytywał również

fragmenty swoich książek.
Osobne miejsce poświęcił omówieniu pozy−
cji, które weszły do kano−
nu lektur szkolnych, m.in.
„Co to znaczy, czyli 101
historyjek, które pozwa−
lają zrozumieć znaczenie
niektórych powiedzeń”.
Temat ten stał się pretek−
stem do nawiązania z
dziećmi rozmowy o związ−
kach frazeologicznych,
ich znaczeniu, pochodze−
niu. Następnie wywiązała
się rozmowa dotycząca
rodzajów i gatunków lite−
rackich. Okazało się, że
dzieci doskonale orientują
się w różnorodności ga−
tunkowej literatury.
Druga część spotkania
przybrała formę konferen−
cji prasowej. Dzieci wcielił się w dziennikarzy
zadających autorowi wnikliwe pytania. Pytania
były bardzo różne: dotyczyły sfery osobistej, za−
wodowej, zainteresowań pisarza, jego preferen−
cji literackich, muzycznych, planów pisarskich.
Dowiedzieliśmy się m.in., że planowana jest

ekranizacja „Przygód detektywa Pozytywki”, a w
chwili obecnej pisarz zajmuje się tworzeniem no−
wej książki, którą scharakteryzował jako „koński
kryminał”.
Po burzy pytań G. Kasdepke rozdawał auto−
grafy, podpisywał swoje książki. Równolegle
odbywał się kiermasz, podczas którego dzieci
mogły kupić książki bajkopisarza.
Zwieńczeniem tej nietypowej wizyty, był wpis
autora do Bibliotecznej Kroniki.
Pod datą 8 czerwca 2011 widnieje zapisane
przez pisarza zapewnienie, że na pewno jeszcze
do nas wróci. Zatem czekamy. Może za rok po−
nownie się spotkamy…
Monika Sosnowska

Masz problem z alkoholem?
Chcesz porozmawiać z osobą, któ−
rej choroba ta nie jest obca?
Przyjdź lub zadzwoń w każdą środę
i czwartek w godz. 16:0018:00
Punkt Konsultacyjny Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholo−
wych.
Ząbki ul. 3−go Maja 14/16
Tel. 22 781 63 61
Zapewniam pełną anonimowość.
Andrzej.
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Pierwsza Rocznica Beatyfikacji Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki i wręczenie medali „Zło Dobrem Zwyciężaj”
W Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, gdzie Ks. Jerzy Popie−
łuszko w 1972 r. rozpoczął posługę kapłańską, zostało odpra−
wione uroczyste nabożeństwo, w dniu 7 czerwca br., w pierwszą
rocznicę beatyfikacji męczennika naszych czasów. Liturgii prze−

p. Jacek Sasin, p. Anna Gręziak b. doradca Prezydenta RP śp.
Lecha Kaczyńskiego, Sędzia Bogusław Niziński, Starosta Po−
wiatu Wołomin Piotr Uściński wraz z członkami zarządu: Iza−
belą Dziewiątkowska i Markiem Szafrańskim, Burmistrzowie

wodniczył Ks. Zygmunt Wirkowski − Proboszcz Parafii Św. Izy−
dora w Markach, Słowo Boże wygłosił Ojciec Pallotyn profesor
Feliks Folejewski, a modlitwy odczytał Ks. Stanisław Małkow−
ski. W liturgii udział także wzięli: Ks. Prałat Tadeusz Karolak
pierwszy Proboszcz Ks. Jerzego, Ks. Kanonik Edward Kowara
miejscowy Proboszcz, Ks. Andrzej Kopczyński Proboszcz Para−
fii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach i Ks. Dziekan Stanisław Kuć
z Radzymina.
Na zakończenie nabożeństwa prezes Ogólnopolskiego Komi−
tetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki Ryszard Walczak, w asy−
ście zastępcy − Jana Marczaka i Andrzeja Melaka poprowadził
uroczystość nadania medalu „Zło dobrem Zwyciężaj” z wize−
runkiem kapłana męczennika Ks. profesorowi Feliksowi Fole−
jewskiemu, Ks. Stanisławowi Małkowskiemu, wielkiemu twór−
cy utworów patriotycznych p. Janowi Pietrzakowi i aktorce p.
Halinie Łabonarskiej. Wręczenia medalu dokonał Ks. Zygmunt
Wirkowski − kolega szkolny i przyjaciel Ks. Jerzego Popiełuszki
z lat młodości.
Medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” przyznawany jest od 1998
roku wybitnym osobistościom za szerzenie pamięci o męczenni−
kach, bohaterach i mężach stanu z poświęceniem służącym Bogu
i Ojczyźnie.
Następnie Minister Mariusz Kamiński odczytał list Premie−
ra Jarosława Kaczyńskiego skierowany do Ks. Kanonika
Edwarda Kowary i Ryszarda Walczaka prezesa Ogólnoposl−
kiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki oraz osobi−
stości wyróżnionych. Po tej ceremonii obecni również: b.
Minister Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego

Ząbek, przedstawiciel Burmistrza Wołomina oraz dyrektorzy
szkół ząbkowskich z licznie zgromadzoną młodzieżą z Gim−
nazjum nr. 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki i pocztami sztanda−
rowymi wszystkich szkół wraz z mieszkańcami Ząbek prze−
szli pod pomnik orędownika naszych czasów i patrona wielu
środowisk. Przed pomnikiem odmówiono litanię do błogosła−
wionego Ks. Jerzego Popiełuszki, po czym złożono kwiaty i
przemaszerowano w asyście Policji i Straży Miejskiej do Gim−
nazjum nr. 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki. W szkole Dyrektor
p. Małgorzata Zyśk przywitała gości a jej podopieczna mło−
dzież zaprezentowała spektakl upamiętniający patrona szko−
ły, co zostało przyjęte przez zgromadzonych ze wzruszeniem
i uznaniem przez twórców Jana Pietrzaka i Halinę Łabonarską
– aktorkę.
Również w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
10 czerwca br. po nabożeństwie odprawionym w intencji śp.
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz jego śp. małżonki Ma−
rii Kaczyńskiej i pozostałych 94 ofiar poległych w Smoleńsku,
wręczyliśmy wraz z Andrzejem Melakiem i sędzią Bogusławem
Nizieńskim medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” Ks. Bogdanowi
Bartołdowi − Proboszczowi Parafii Archikatedralnej Św. Jana w
25.rocznicę święceń kapłańskich. Uroczystość ta miała miejsce
w obecności wielu kapłanów, rodzin ofiar smoleńskich, w tym
Premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz kilku tysięcy uczestni−
ków z Warszawy i okolic, nawet z naszego powiatu.
Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci
Księdza Jerzego Popiełuszki
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12 czerwca, w parku miejskim, z okazji Dni
Z¹bek odby³ siê coroczny festyn miejski.
Tego dnia scenê zajêli nie tylko zawodowi
artyœci, ale równie¿ mieszkañcy Z¹bek.
W pierwszej części festynu ząbkowskie przedszkola i szko−
ły zaprezentowały swe programy artystyczne. Swój pokaz
dały również sekcje Miejskiego Ośrodka Kultury, a także
seniorzy śpiewający w chórze „Złota Jesień”. Można powie−
dzieć, że w ten sposób to sami mieszkańcy w połowie wy−
pełnili program tego festynu. Taka formuła ma bardzo dużo
pozytywów. Z jednej strony jest to szansa dla uzdolnionej
młodzieży, ale i osób starszych do publicznego zaprezento−
wania się, z drugiej zaś jest to niesłychane przeżycie dla
rodzin i znajomych występujących na scenie. Tu bowiem
pojawiają się dodatkowe emocje.

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak
lodówki, pralki,
zmywarki,
kuchnie gazowe
i elektryczne,
płyty grzewcze, okapy
504 070 258
www.agd−naprawy.pl
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Przy okazji festynu podsumowano również kilka wcześniej
przeprowadzonych konkursów. Wręczono nagrody dla zwy−
cięzców zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki w bad−
mintonie i tenisie stołowym, a także w konkursie na logo
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Zwycięskie logo w kategorii
powyżej 18 lat ozdobiło jubileuszowy tort. TPZ obchodziło
swoją pierwszą rocznicę istnienia. Część sportowo – rekre−
acyjną kończył pokaz samoobrony w wykonaniu instruktora
Roberta Kwiatkowskiego oraz ząbkowianek, które brały wcze−
śniej udział w zorganizowanych przez miasto szkoleniach.
Festyn finalizowały dwa koncerty. Najpierw wystąpił ze−
spół „The Postman”, a następnie gwiazda wieczoru – „Wan−
da & Banda”.
Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle widowiskowy
teatr uliczny „Makata”. Interaktywny plenerowy występ zain−
teresował widzów. Równie wiele atrakcji czekało poza sceną:
liczne stoiska z zabawkami, ogromne napompowane budow−
le, przejażdżki konne oraz ciekawe konkursy. Słowem każ−
dy mógł znaleźć coś dla siebie.
MO
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„Leœny Zak¹tek” na „zielonym przedszkolu”
Wczesnym rankiem 18.05.2011 przedszkolaki z ,,,,Leśnego
Leśnego Zakątka” wy−
zielonym
ruszyły na trzydniową wycieczkę w poszukiwaniu przygód na ,,,,zielonym
przedszkolu
”. Po raz pierwszy przed trudnym wyzwaniem stanęła 21−oso−
przedszkolu”.
bowa grupa dzieci pięcioletnich, oraz 19 sześciolatków, z których nie−
którzy już w zeszłym roku mieli okazję skorzystać z takiego wyjazdu.
Celem wycieczki były Góry Świętokrzyskie. Program obejmował zwiedzanie wie−
lu ciekawych miejsc. Już pierwszego dnia dzieci miały okazję przeżyć wiele radości
w Międzynarodowym Centrum Bajek w Pacanowie. Była to wycieczka w krainę wy−
obraźni, gdzie bajka mieszała się z rzeczywistością. Dzieci mogły siedzieć w fote−
lach w kształcie konwalii, czołgać się przez tunel wyrzeźbiony w drzewie, wchodzić
do mysiej dziury, czy na wieżę, w której więziono bajkowe księżniczki.
Na drugi dzień mali podróżnicy zwiedzali Muzeum Zabawek w Kielcach, w którym mogły
zobaczyć lalki z całego świata oraz różne zabawki historyczne i ludowe. Pełne zachwytu
oglądały niezwykłą wystawę lalek Barbie oraz modele samochodów i samolotów.
Kolejną atrakcją był spacer do kieleckiej Kadzielni, gdzie wszyscy podziwiali
niepowtarzalne widoki przyrody nieożywionej.
Po poobiednim odpoczynku przedszkolaki czekało nie lada wyzwanie, jakim było
zdobycie szczytu Łysej Góry. Na szczycie czekała wszystkich wyjątkowa nagroda w
postaci zapierającej dech w piersiach panoramy Gór Świętokrzyskich.
Ostatniego dnia dzieci odwiedziły Park Jurajski w Bałtowie, gdzie miały możli−
wość usłyszenia wielu ciekawostek o dinozaurach, a co najważniejsze obejrzenia
ich w naturalnej wielkości.
Podczas pobytu na ,,zielonym przedszkolu” wszystkie dzieci wykazały się dużą

samodzielnością, odpowiedzialnością i zaradnością w wielu nowych sytuacjach.
Był to dla nich niezwykły sprawdzian z nabytych dotąd umiejętności, który zdały na
szóstkę! Mamy nadzieję, że miłe przeżycia z wyjazdu zostaną im długo w pamięci i

po przekroczeniu progu szkolnego wspomną, ,,że nie ma to jak w przedszkolu…”.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaufanie jakim nas obdarzyli powierzając
nam na kilka dni swoje pociechy. Jesteśmy dumne z naszych wychowanków, którzy
doskonale poradzili sobie w wielu nowych sytuacjach. Życzymy im, aby nabyte w
przedszkolu umiejętności zaowocowały w ich przyszłym życiu szkolnym.
Elżbieta Kołodziejek, Małgorzata Burzyk

Niezwykły Dzień Dziecka w Przedszkolu „Smyk”

Przedszkole Niepubliczne „Smyk” w Ząbkach uroczyście obchodziło
Dzień Dziecka. Jak co roku na dzieci czekało mnóstwo niespodzianek,
które sprawiły im wielką radość.
Wyjątkowym wydarzeniem w tym dniu było przedstawienie pt.„Bajkowe zagadki”
przygotowane przez wspaniałych, cudownych aktorów – rodziców dzieci z grupy
czterolatków „Średniaczków”. Szczególną rolę odegrała mama Oliwierka p. Agnieszka

Bondyra, która oprócz znakomicie przygotowanej kreacji aktorskiej była również
inicjatorką tego wspaniałego przedsięwzięcia. Dzieci z wielkim zachwytem obser−
wowały swoich rodziców przebranych za bajkowe postaci. Rodzice natomiast z du−
żym zaangażowaniem i ogromną przyjemnością występowali przed swoimi dzieć−
mi. A po skończonym przedstawieniu zapowiedzieli kolejne, ale to będzie niespo−
dzianka, której wszyscy oczywiście nie możemy się doczekać.
Kolejną niezwykłą atrakcją, która czekała na przedszkolaki w tym uroczystym
dniu był koncert muzyki żeglarskiej. W świat morskich podróży przeniósł dzieci tato
Olgi z grupy „Straszaków”, p. Tomasz Borkowski.
Po południu mimo pięknej, słonecznej pogody, podczas zabaw w ogrodzie przed−
szkolnym niespodziewanie spadł na dzieci grad kolorowych piłek, który spowodo−
wał wielką radość i euforię.
Dyrektor, kadra, a przede wszystkim dzieci z Przedszkola „Smyk” pragną gorąco
podziękować wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie przed−
stawienia z okazji Dnia Dziecka, a tym samym sprawili, iż był to dzień wyjątkowy,
radosny i na pewno niezapomniany.
Za odwagę, poczucie humoru i doskonałe pomysły wszyscy serdecznie dziękuje−
my naszym kochanym Rodzicom.
Aneta Szymczuk

Niezwykli goœcie z wizyt¹ w „Skrzacie”
Tradycją Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat w Ząbkach już od wielu
lat jest współpraca z rodzicami naszych wychowanków. Wspomagają oni
placówkę w procesie edukacji m.in. poprzez prezentowanie ciekawych
zawodów, które wykonują.
Jednym z gości był lekarz stomatolog p. Izabela Lubas, która opowiedziała przedszkola−
kom, na czym polega jej praca, zaprezentowała strój oraz narzędzia, którymi posługuje się
podczas badania. Dzieci miały okazję obejrzeć lusterko ułatwiające znalezienie chorego zęba,
a także różne wiertła i wiertełka. Pokazała także dzieciom kolorowe plomby, którymi może być
wypełniony ich ząbek. Każde dziecko mogło przymierzyć specjalne okulary. Dzieci uczyły się
również jak prawidłowo należy myć zęby. Dowiedziały się, jakie pokarmy i napoje szkodzą, a
jakie wzmacniają zęby. Dzieciom bardzo podobała się wizyta i teraz z pewnością każdy przed−
szkolak z uśmiechem na twarzy usiądzie na fotelu w gabinecie dentystycznym.
Czterolatki z grupy V odwiedziła p. Magdalena Karaś – Trzeciak −anestezjolog,
która opowiedziała dzieciom o swojej pracy. Przedszkolaki miały możliwość zapo−
znania się ze stetoskopem i z aparatem do mierzenia ciśnienia, mogły posłuchać
bicia swojego serduszka i zmierzyć z pomocą pani doktor ciśnienie. Pod kontrolą

lekarza dzieci ćwiczyły zakładanie opatrunków. Największe jednak zaciekawienie wzbu−
dziła nauka prawidłowego wykonywania masażu serca przeprowadzona na fantomie.
W maju odwiedziła nas pani okulistka Lidia Ludwisiak − Kocerba, która opowiedziała
o swoim zawodzie, a ponadto przeprowadziła badania wzroku we wszystkich grupach
dzieci starszych, które w tym roku kończą edukację przedszkolną. Rodzice otrzymali
informację na temat stanu wzroku ich dzieci i mogli podjąć odpowiednie działania, co
jest bardzo ważne z punktu widzenia m.in. dalszych losów dziecka w szkole.
Niezwykłą atrakcją dla naszych wychowanków była wizyta zawodowych żołnierzy −
p. Marcina Lesisza i p. Karola Hamanowicza. Zaprezentowali oni strój służbowy, asor−
tyment wojskowy, karabiny, maski tlenowe, hełmy, kamizelki, granaty ćwiczebne. Po−
kazali nam slajdy, które przedstawiały zdjęcia różnych pojazdów wojskowych, film z
lotu helikoptera. Dzieci ze skupieniem słuchały opowieści żołnierzy.
Wszystkie te wizyty zostaną na pewno w pamięci naszych wychowanków, zainspi−
rują do ciekawych zabaw tematycznych, a także, być może, wpłyną w przyszłości na
decyzje o wyborze konkretnego zawodu.
mgr Magdalena Żukowska – Kur, Katarzyna Zadrożna
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Przedszkolaki ze SKRZATA na „zielonym przedszkolu”
W dniach od 06 do 10.06.2011 odbyła się wspaniała wyprawa na−
szych przedszkolaków do położonej w górach blisko Zakopanego miej−
scowości Murzasichle, które było miejscem naszego pobytu. W pen−
sjonacie „U Tośki” panowała atmosfera gościnności, która sprzyjała
naszym małym turystom. Przepyszne jedzenie, przestronne pokoje, szum
górskiego strumyka i wspaniały widok na Tatry to zaleta tego miejsca.
Po drodze zwiedzaliśmy piękną i olbrzymią kopalnię soli w Wieliczce, której
początki sięgają średniowiecza. Przewodnicy oprowadzali nas po tajemnych kory−
tarzach, opowiadali imponującą historię jej powstawania na przestrzeni dziejów, a
także o sposobach wydobywania soli kamiennej. Zadziwiały nas imponujące żyran−
dole, pomniki, rzeźby i płaskorzeźby, wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jezio−
ra, oryginalne urządzenia i sprzęt. Po tym korzystnym również dla zdrowia pobycie
pod ziemią udaliśmy się do naszego pensjonatu.
Następnego dnia byliśmy w muzeum regionalnym, w którym to można było po−
dziwiać rękodzieła sztuki ludowej, a następnie w bacówce w Chochołowie. Dzieci
przyglądały się urządzeniom służącym do produkcji serów z mleka owczego i ko−
ziego, m.in.: oscypków, bryndzy, bundzu i słuchały opowieści gospodyni o etapach
ich produkcji.
Tego samego dnia wybraliśmy się na zamek w Niedzicy, położony nad Dunaj−
cem, w pobliżu zapory wodnej, w bardzo urokliwym miejscu. W trakcie zwiedzania
udostępniono nam lochy zamku, z którymi związana jest legenda o Janosiku, wię−
zionym w jego podziemiach oraz opowiedziano legendę o księżniczce Brunhildzie i
księciu Bogusławie – mieszkańcach zamku. Ponadto oglądaliśmy piękne stroje szla−
checkie z epoki, herby, obrazy i poszczególne komnaty. A na tarasie widokowym
można było wykonać wspólne zdjęcia na tle Jeziora Czorsztyńskiego i Pienin.
Kolejnego dnia odwiedziliśmy Zakopane i wjeżdżaliśmy kolejką linową na Guba−
łówkę, podziwialiśmy przepiękną panoramę Tatr oraz urokliwą kapliczkę. Niektó−
rzy dokonali zakupu pierwszych pamiątek.
Następną atrakcją naszego pobytu były kąpiele w basenach termalnych w Bukowi−
nie Tatrzańskiej. Kąpiel w tak zmineralizowanej wodzie termalnej wpływa bardzo ko−
rzystnie na organizm, a więc każdy z uczestników czuł się tam dobrze. Oprócz kąpieli

Jak zostaæ dziennikarzem?
– wizyta uczniów SP 2 w „Agorze”
9 maja, uczniowie klasy 4a i 4b Szkoły Podstawowej nr 2 wybrali się
na wycieczkę do „Agory” siedziby „Gazety Wyborczej”. Przewodnik opro−
wadzał nas po ciekawych miejscach. Opowiedział nam o pracy dzienni−
karza. Pokazał strony gazet, które właśnie wróciły z „korekty”. Na koniec
dostaliśmy upominki w postaci filmów i książek.
Następnie po krótkim odpoczyn−
ku pojechaliśmy do Powsina, gdzie
znajduje się Ogród Botaniczny. Po−
dziwialiśmy tam piękne rośliny po−
chodzące z różnych stron świata. W
szklarni oglądaliśmy kaktusy i inne
egzotyczne rośliny. Następnie wyszli−
śmy z powrotem na dwór i chodzili−
śmy po „ górach” utworzonych z ka−
mieni. Pani przewodnik zabrała nas
na plantację tulipanów. To była wspaniała wycieczka. Wszystkich zachęcamy do od−
wiedzenia tego miejsca.
Karolina Celińska, Katarzyna Roguska ucz. kl. 4b

PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Ząbek, Panu Robertowi Perkow−
skiemu i Wiceburmistrzowi Panu Arturowi Murawskiemu oraz radnemu
Panu Pawłowi Uścińskiemu za umożliwienie wyjazdu na mecz piłki
nożnej Legia Warszawa – Polonia Bytom w dniu 29 maja 2011r.
To dla nas bardzo olbrzymi zaszczyt kibicować takiej drużynie jak Legia War−
szawa. Nasze emocje i wrażenia pozostały do dziś. Jeśli będzie można, to chcie−
libyśmy powtórzyć taki wyjazd. Jeszcze raz w imieniu wszystkich uczniów szkół
ząbkowskich bardzo dziękujemy.
Damian Śledziewski kl.4 b
Szkoła Podstawowa Nr2 w Ząbkach

wewnątrz obiektu była możliwość skorzystania z basenu na powietrzu, co sprzyjało
zahartowaniu ciała.
Ostatniego dnia złożyliśmy wizytę w Izbie Regionalnej w Murzasichlu, gdzie miej−

scowy baca snuł opowieści o tematyce tatrzańskiej. Zabawna historia dotycząca zwy−
czajów górali, sposobu ich życia, folkloru wprawiła słuchaczy w bardzo dobry nastrój,
a zakończona została wspólnym zdjęciem na tle pięknego wnętrza chaty góralskiej.
Oprócz tych niezapomnianych atrakcji organizowaliśmy dzieciom dyskoteki, a
właściciele pensjonatu serwowali pyszne kiełbaski pieczone w ognisku. Zakupione
pamiątki pod koniec pobytu będą przypominały nam te niezwykłe chwile.
W drodze powrotnej odbyło się zwiedzanie Klasztoru na Jasnej Górze, połączone
ze spacerem wokół jego murów. Następnie wszyscy uczestnicy udali się w drogę
powrotną. Dzieci pełne wrażeń wróciły do swoich rodziców. Należy powiedzieć, że
świetnie zniosły tak daleką podróż pod każdym względem. Samodzielnie i przy wspar−
ciu swoich pań radziły sobie z każdą sytuacją. Wszystkie obecne na wyjeździe 5− i
6− latki, na koniec pobytu w przedszkolu, doskonale zdały egzamin z samodzielno−
ści i pokonywania własnych słabości.
Dorota Jankowska

I Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojêzycznej Dachl-Lieder-Wettbewerb
25 maja 2011 r., w Teatrze Praga odbyło się przesłuchanie do I War−
szawskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej. Konkurs był skie−
rowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim−
nazjalnych. Celem konkursu było propagowanie języka niemieckiego
poprzez śpiew, w szczególności podnoszenie poziomu wiedzy i umie−
jętności językowych.
Organizatorami konkursu byli: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemiec−
kiego, Polsko−Niemiecka
Szkoła Spotkań i Dialogu im.
Willy’ego Brandta oraz Gim−
nazjum Nr 32 im.Adama
Asnyka w Warszawie. W
konkursie udział wzięli
uczniowie ze Szkoły Podsta−
wowej Nr 2, z klasy IIe w
składzie: Emilia Ryciuk, Ga−
briela Turemka, Julia Rącz−
ka, Julia Toczyńska, Aleksandra Jemielita oraz Weronika Pawłowicz. Profesjonalne oraz
niezależne jury oceniające przede wszystkim poprawność językową, dykcję, interpretacje
utworu oraz muzykalność przyznało naszym uczennicom wyróżnienie. Jest to ogromny
sukces, biorąc pod uwagę fakt, iż dziewczynki rywalizowały ze starszymi koleżankami z
klas V bądź VI. Ponadto nasze uczennice zaśpiewały tak pięknie piosenkę o zwierzętach,
że dyrektor warszawskiego zoo postanowił wręczyć dodatkową, nieprzewidzianą w kon−
kursie nagrodę w postaci oprowadzenia po zoo „od kuchni”, pokazanie wielu ciekawych
miejsc, niedostępnych zwiedzającym. Bardzo serdecznie gratulujemy naszym zwycięż−
czyniom oraz z niecierpliwością czekamy na kolejny konkurs. Zapraszamy również do
obejrzenia na youtube „DACHLL przesłuchania” filmu z przesłuchania.
Monika Wrzaszcz
Nauczyciel języka niemieckiego
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Grand Prix w tenisie sto³owym zakoñczone
Nie tak dawno, wydawałoby się, rozpoczęliśmy zmagania z cyklu
Grand Prix’2010/2011 w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza
Miasta Ząbki, a 4 czerwca rozegrany został dziewiąty z kolei, a ostatni
w całym cyklu turniej.
Po raz czwarty pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt ze szkół podstawo−
wych zajęła Kamila Niemyska. Dla Kamili była to czwarta wygrana z rzędu. Ale
mimo to w klasyfikacji łącznej musiała uznać wyższość Weroniki Wojdy, któ−
ra nie startowała w ostatnim turnieju. Zadecydowała o tym nieobecność Ka−
mili w pierwszych pięciu turniejach. Drugie miejsce w czerwcowym turnieju
w tej kategorii wiekowej zajęła Karolina Pac, a trzecie Daria Cumer.
W kategorii chłopców ze szkół podstawowych ósmy raz wygrał turniej
Maksymilian Góra, który już miesiąc wcześniej zapewnił sobie wygraną w
cyklu Grand Prix. Wyprzedził on drugiego zarówno w tym turnieju, jak i w
łącznej klasyfikacji Pawła Kamińskiego, który jako jedyny pokonał Maksa
na poprzednim turnieju. Trzecie miejsce w 9 turnieju zajął Daniel Dębski,
który jednak nie zdołał wyprzedzić trzeciego w ogólnej punktacji Jarosława
Marciniaka.
Wśród dziewcząt ze szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjna okazała się
Kinga Jezierska, która następną w klasyfikacji Katarzynę Bilig wyprzedziła
aż o 106 punktów. Jest to najwyższa różnica punktowa ze wszystkich kate−
gorii wiekowych. Trzecie miejsce w Grand Prix zajęła Paulina Topolska.
W kategorii chłopców z gimnazjów walka o pierwsze miejsce w całym
cyklu Grand Prix trwała do ostatniego turnieju. Po raz trzeci z rzędu w swo−
im trzecim starcie nie do pokonania okazał się Paweł Bereda. Gdyby z taką
skutecznością wystartował w większej ilości turniejów, to miałby bardzo
duże szanse na zwycięstwo w Grand Prix. Drugie miejsce zajął zwycięzca

tegorocznej edycji Grand Prix Kamil Marzec, który, co ciekawe, ani razu nie
zajął pierwszego miejsca w żadnym z turniejów. Ale za to czterokrotnie był
drugi i punktował w każdym z dziewięciu turniejów. Trzecie miejsce zajął
Dawid Maron, który tylko dwie pozycje wyprzedził Mateusza Bauma, który
był piąty. Dzięki temu Baum zajął drugie miejsce w łącznej punktacji, a
Maron trzecie.
Dzięki trzem kolejnym zwycięstwom w ostatnich trzech turniejach pry−
mat w kategorii open kobiet wywalczyła Anna Ponichtera. Jednak gdyby
druga w ogólnej klasyfikacji Larysa Skrzypczak nie opuściła dwóch pierw−
szych turniejów, to rywalizacja o końcowe trofeum byłaby jeszcze bardziej
zacięta. Trzecie miejsce zajęła Daria Grom.
Podobnie jak w kategorii gimnazjów, tak i w kategorii open mężczyzn
walka o zwycięstwo w końcowej klasyfikacji toczyła się do ostatniego tur−
nieju. Swoją dominację w tej kategorii zwycięstwem w ostatnim turnieju
potwierdził Michał Dąbrowski. Była to jego czwarta wygrana w cyklu Grand
Prix. Wyprzedził on drugiego w 9 turnieju Mateusz Śledziewskiego i trze−
ciego również Mateusza, ale Dąbrowskiego. Na końcowych stopniach po−
dium kolejność jest jednak odwrotna. Mateusz Dąbrowski wyprzedził o 20
punktów Mateusza Śledziewskiego.
Po emocjonujących rozgrywkach nasi tenisiści stołowi udali się na za−
służony odpoczynek, w czasie którego na pewno będą pilnie będą dosko−
nalić swoje umiejętności do kolejnej edycji rozgrywek. W tegorocznym cyklu
udział wzięło łącznie 121 zawodniczek i zawodników. Trójka najlepszych
zawodniczek i zawodników została nagrodzona w czasie Festynu Miejskie−
go z okazji Dni.
Jacek Romańczuk

Zwycięzcy nagrodzeni

tem Burmistrza Miasta Ząbki w badmintonie oraz tenisie stołowym.
Zarówno rozgrywki badmintona, jak i tenisa stołowego zostały zorgani−
zowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gimna−
zjum nr 1 w Ząbkach. W czasie festynu wręczono nagrody najlepszym trzem
zawodniczkom i zawodnikom w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W dniu 12 czerwca, w czasie festynu miejskiego z okazji Dni Ząbek, który
się odbył w Parku Miejskim im. M. Szuberta, rozdano nagrody dla najlep−
szych uczestników cyklu rozgrywek Grand Prix’ 2010/2011 pod patrona−

W badmintonie nagrody otrzymali:
Dziewczęta:
1. Katarzyna Wróblewska
2. Iza Gierat
3. Weronika Wojda

Chłopcy klas I−III szkoły
podstawowe:
1. Maciej Matusik
2. Błażej Krawczyk
3. Albert Lipowski

Chłopcy klas IV−VI szkoły
podstawowe:
1. Maksymilian Góra
2. Tomasz Mądry
3. Paweł Kamiński

Chłopcy gimnazja:
1. Dawid Maron
2. Patryk Roguski
3. Jakub Orzęcki

Mężczyźni open:
1. Jacek Sadzak
2. Tomasz Kania
3. Krzysztof Jakubowski

W tenisie stołowym nagrodzeni zostali:
Dziewczęta szkoły
podstawowe:
1. Weronika Wojda
2. Kamila Niemyska
3. Ola Grabowska

Chłopcy szkoły
podstawowe:
1. Maksymilian Góra
2. Paweł Kamiński
3. Jarosław Marciniak

Dziewczęta gimnazja:
1. Kinga Jezierska
2. Katarzyna Bilig
3. Paulina Topolska

Chłopcy gimnazja:
1. Kamil Marzec
2. Mateusz Baum
3. Dawid Maron

Kobiety open:
1. Anna Ponichtera
2. Larysa Skrzypczak
3. Daria Grom

Mężczyźni open:
1. Michał Dąbrowski
2. Mateusz Dąbrowski
3. Mateusz Śledziewski

www.zabki.pl

AKCJA ZNIŻKA ZA DOWÓD

CO SŁYCHAĆ

Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są to firmy z branży
nowoczesnych technologii oraz profesjonalny warsztat samochodowy. Firmy dla zameldowanych miesz−
kańców Ząbek oferują rabaty w wysokości 10%. Więcej informacji na temat akcji „Zniżka za dowód”
znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl), w zakładce poświęconej tej akcji.

Hollywood WWW Studio
Ta międzynarodowa firma od 2003 roku zajmu−
je się szeroko pojętą działalnością związaną z mul−
timediami i Internetem. Obecnie siedziby firmy
znajdują się w Hollywood w USA i w podwarszaw−
skich Ząbkach. Jednak brak barier w sieci web sprawia, że lokalizacja staje się rzeczą drugorzędną, a
grupa docelowa odbiorców to ludzie mieszkający na całym świecie.
Firma Hollywood WWW Studio zajmuje się głównie: projektowaniem i obsługą stron i serwisów
WWW; tworzeniem i nadzorem sklepów internetowych; pozycjonowaniem; programowaniem; produkcją
animacji i banerów reklamowych; grafiką komputerową; DTP; poligrafią; produkcją muzyczną; w Euro−
pie również druk (cyfrowy i offsetowy).
Trzon firmy stanowią dwie osoby, wcześniej pracujące i zbierające doświadczenie zawodowe w dru−
karni internetowej, agencji reklamowej i zajmujące się produkcją muzyczną. Główne atuty to wysoki
poziom usług, niskie ceny i kompleksowość obsługi. Klient zgłaszający się do firmy Hollywood WWW
Studio ma do dyspozycji cały pakiet produktów, przez co poszczególne
usługi są tańsze, a ich stylistyka jest spójna. Konkurencyjność, dzięki lo−
Firma P.H.U.”MG” Mariusza Grabowskiego powstała w 2002 roku. kalizacji w Polsce, polega na dużo niższych kosztach. W przyszłości firma
Jej główną działalnością jest mechanika pojazdowa w zakresie wymiany głównie zamierza bazować na klientach z Europy Zachodniej, USA, Kanady
układów hamulcowych, sprzęgieł, roz−
i Australii.
rządów, a także naprawa układów kie−
W ramach akcji „Zniżka za dowód” dla zameldowanych mieszkańców
rowniczych, zawieszenia, układów
Ząbek rabat wynosi 10%.
chłodzenia, remont silników i przeglą−
Przedstawiciel firmy w Polsce:
dy okresowe. W ofercie firmy znajdzie−
Andrzej Potęga
my też serwis opon, wulkanizację, se−
tel. +48 501 04 9999
zonowe przekładanie i możliwość prze−
www.hollywoodwwwstudio.com
chowywania opon w idealnych warun−
kach. W warsztacie można wykonać
TechIT
także komputerową diagnostykę silni−
Wykwalifikowany
ków. Ponadto P.H.U.”MG” ma w swojej ofercie serwis klimatyzacji samo−
chodowej wraz z okresowymi przeglądami, odgrzybianiem i napełnianiem i doświadczony ze−
klimatyzacji, a także sprzedaż części oryginalnych lub ich wysokiej klasy spół firmy TechIT
zamienników, wszelkiego typu akumulatorów, różnego rodzaju felg i opon. działa na polskim
W ramach „Zniżki za dowód” firma oferuje zameldowanym mieszkańcom rynku od 2008 roku.
Ząbek 10% rabatu na robociznę.
Świadczy usługi dla szerokiej grupy odbiorców, którymi są zarówno klienci
Czynne pon. – pt. w godz. 8:00 − 18:00 indywidualni, jak i duże przedsiębiorstwa, a nawet ogólnopolskie korpora−
ul. Mazowiecka 5, 05−091 Ząbki
cje. Bogata oferta obejmuje m.in.: serwis sprzętu komputerowego, pomoc
Tel: 504 003 350 , 22 425 70 05
w doborze i zakupie nowego sprzętu, zakup i instalację oprogramowania,
Instalację i konfigurację sieci komputerowych, sieci monitoringu wizyjne−
Firma WWMEDIA od 2008 roku świadczy kom−
go CCTV. Firma zaprojektuje i wykona także serwis www, sklep interneto−
pleksowe usługi w zakresie produkcji i postproduk−
wy, portal internetowy, proste wizytówki firmy. W ofercie znaleźć można
cji filmowo−multimedialnej. Na zlecenie klienta wy−
również serwery www, serwery pocztowe, outsourcing (obsługa informa−
konuje filmy korporacyjne, szkoleniowe, reklamowe,
teledyski, prezentacje oraz wszelkie inne niestandardowe formy audiowizu− tyczna firm), serwis, instalację, fiskalizację drukarek fiskalnych firmy IN−
alne. Dostarcza efektywne narzędzia wspierające działania reklamowe i NOVA. Oferta stale się poszerza o nowe propozycje związane z obsługiwa−
marketingowe. Pomaga osiągać określone cele biznesowe, motywować nymi przez TechIT rynkami, a zamówienie usług trwa tylko kilka minut.
Firmie zaufało już blisko 190 odbiorców z terenu trzech województw,
sprzedaż, kreować wizerunek. Pełen profesjonalizm, indywidualne podej−
ście do klienta, a także stała z nim współpraca pozwalają na precyzyjne znajdujących się pod jej stałą opieką, a także liczni klienci prywatni. Dzięki
określenie przeznaczenia filmu oraz grupy doce− bogatemu doświadczeniu personelu, zlecenia wykonywane są sprawnie,
lowej odbiorców. To sprawia, że filmy produko− szybko i precyzyjnie. Wysoka jakość usług i atrakcyjne ceny to domena
wane przez WWMEDIA są oryginalne, dynamicz− firmy. Indywidualne podejście i perfekcjonizm w działaniu gwarantują sa−
ne i przede wszystkim skuteczne. Terminowość i
tysfakcję klienta. Pracownicy TechIT wyznają zasadę, iż rzeczy niemożliwe
przystępne ceny to kolejne atuty firmy, która już
realizuje się od ręki, a na cuda trzeba chwileczkę poczekać.
może pochwalić się wieloma, ciekawymi realizacjami.
Zniżka dla zameldowanych mieszkańców Ząbek wynosi 10%
Zameldowanym mieszkańcom Ząbek WWMEDIA oferuje 10% zniżki.
TechIT
Wojciech Łubczyk
Piotr Wielgolewski
Tel/fax.: 22 762 80 68
ul. Norwida 19, 05−091 Ząbki
mobile.: 602 480 816
Siedziba firmy: ul Andersena 18E lok 7, Ząbki
Tel. +48 505 876 768
www.wwmedia.pl

OGŁOSZENIA

CO SŁYCHAĆ

OG£OSZENIE
Urząd Miasta Ząbki informuje, że Zarządzeniem Nr 0050/64/2011 Bur−
mistrza Miasta Ząbki z dnia 09.06.2011 r. (dostępne na stronie www.za−
bki.bip.org.pl / w zakładce Prawo miejscowe/ Zarządzenia Burmistrza
przeznacza się do wydzierżawienia w trybie zgodnym z art. 37 ustawy z dnia 21 sierp−
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości wymienione poniżej:

Szkic graficzny przedstawiający powyższe nieruchomości objęte zarządzeniem
jest dostępny: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10,
05−091 Ząbki, na stronie internetowej www.zabki.bip.org.pl / w zakładce Prawo
miejscowe/ Zarządzenia Burmistrza oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieru−
chomościami (pokój nr 21.)

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji grun−
tów i budynków jako działka nr 3/2 z obrębu 0055−03−31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Reymonta
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konfe−
rencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 181 369 zł
zł+podatek VAT.
Wadium: 60 000 zł
zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 8 sierpnia
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 Ząb−
ki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszka−
niowej lub usługowo−produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa część
omunikacja: Koleje Mazowieckie,
Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy. Komunikacja:
komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostęp−
ne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo Miejscowe / Przetar−
gi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Refera−
cie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748
w godzinach pracy urzędu
urzędu.
Burmistrz Miasta Robert Perkowski

CHCESZ TANIO KUPIÆ MIESZKANIE???
KUP MIESZKANIE OD GMINY!!!
Informacja Burmistrza Miasta Ząbki o ogłoszeniu dotyczącym drugiego przetar−
gu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości 1/4 w prawie własności
nieruchomości gruntowej zabudowanej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00030424/9,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 108 o pow. 0,1088
ha, położona w obrębie 0021−01−21, przy ul. Wojska Polskiego Nr 4.
Przetarg odbędzie się dnia 12.07.2011 r. ((wtorek) o godz. 1000 w sali konferen−
cyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 199 000,00 zł – zawiera podatek
VAT. Wadium: 11 000,00 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 6 lipca
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 oznaczonym do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej niskiej intensywności, w granicach strefy konserwatorskiej miasta
– ogrodu. Działki nie posiadają żadnych utrudnień deniwelacyjnych.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostęp−
ne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miejscowe/ Zarządze−
nia Burmistrza) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 22) Urzędu Miasta Ząbki,
telefon 22 51 09 748, 744, w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Robert Perkowski

www.zabki.pl
WYBIERAMY ŁAWNIKÓW

W październiku Rada Miasta Ząbki wybierze ławników do: Sądu Okręgowego War−
szawa−Praga w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w War−
szawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz Sądu Rejonowego w
Wołominie. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 30 czerwca bieżącego roku.
Ławnikiem może zostać ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skiero−
wania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ści−
ganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Prawo zgłaszania Radzie Miasta Ząbki kandydatów na ławników przysługuje:
1) prezesom sądów,
2) stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym, zarejestrowa−
nym na podstawie przepisów prawa,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywatelom mającym czynne prawo wyborcze, za−
mieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy zgłaszają związki
zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której
wzór stanowi załącznik do Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerw−
ca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin
przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, jest udostęp−
niony w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki oraz na stronach:
www.umzabki.bip.org.pl; www.ms.gov.pl.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodziciel−
skiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej fi−
nansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wy−
konywania funkcji ławnika.
Dokumenty które należy dołączyć do karty zgłoszenia powinny być opatrzone
datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie lub inną orga−
nizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołą−
cza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświad−
czenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej
organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę
w wysokości 50zł. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karne−
go oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego po−
nosi kandydat na ławnika.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane są w godzinach
pracy Urzędu Miasta Ząbki w Biurze Obsługi Interesanta (wejście A, pokój 6 na
parterze) do dnia 30 czerwca 2011r. Informacji związanych z wyborami ławników
udziela Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 – 51 09 712.
WAŻNE:Zgłoszenia kandydatów które nie spełniają wymogów określonych w
ustawie i rozporządzeniu lub wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.
Informacja przygotowana na podstawie: Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 98, pozycja 1070 z
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9
czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandyda−
tów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dziennik Ustaw Nr 121, pozycja 693).
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OGŁOSZENIA

CO SŁYCHAĆ

REGULAMIN KONKURSU NA
NAJ£ADNIEJSZ¥ POSESJÊ W MIEŒCIE Z¥BKI

„Z¥BKI – MIASTEM OGRODÓW”
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie mieszkańców do dbałości o
swoje najbliższe otoczenie: ogrody, balkony, wspólnoty mieszkaniowe.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki
III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
IV. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Ząbki, z
wyłączeniem laureatów poprzedniej edycji konkursu (zdobywców I, II i III
miejsca).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału w
nim poprzez wypełnienie i złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta formu−
larza zgłoszeniowego.
V. Termin konkursu
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 22 lipca 2011 r.
2. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską Komisję Konkur−
sową do 5 sierpnia br.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu br.
VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez organizatora.
VII. Kryteria oceny

Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę następują−
ce kryteria:
1. W przypadku ogrodów:
− ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne
− stan i wygląd ogrodzenia
− kompozycje kwiatowe
− utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
− mała architektura ogrodowa
− sposób utylizacji odpadów
2. W przypadku balkonów:
− ogólny wygląd balkonu
− ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
− wypełnienie balustrady
VIII. Nagrody
1. Za wyróżnienie w konkursie będą przyznawane nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
2. Wysokość nagród będzie ustalona odrębnie dla każdej kategorii konkur−
sowej.
3. W każdej kategorii planuje się przyznać po trzy nagrody odpowiednio za
I, II, III miejsce oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników.
IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania ogrodów, balko−
nów i ich właścicieli oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

#

Z¥BKI
– MIASTEM OGRODÓW
FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
do konkursu na naj³adniejsz¹ posesjê w Mieœcie Z¹bki
..........................................................................................................................
(imię i nazwisko właściciela posesji)

.....................................................................................
(data)

...................................................................................................................................................................................................
(dokładny adres)

............................................................................
(telefon kontaktowy)

Zgłaszam udział mojej posesji do konkursu
„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW” w kategorii*:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
(* proszę zakreślić odpowiednią kategorię)
................................................
(podpis właściciela posesji)

