
XII Bieg Ząbkowski odbył się tym 
razem nie jak dotąd w ostatnią 
sobotę maja, a w pierwszą sobo-
tę czerwca. A jako że pierwsza 
sobota wypadała 1 czerwca to 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji – główny organizator bie-
gu, połączył bieg z piknikiem 
z okazji Dnia Dziecka. Stąd ci, 
którzy chcieli aktywnie spędzić 
czas mogli wystartować w biegu, 
a osoby chcące pobawić się i miło 

spędzić czas mogły skorzystać 
z wielu atrakcji piknikowych.
Do dyspozycji dzieci były bezpłatne ”dmu-
chańce”, trampolina, występy sportowe oraz 

stoiska z zabawkami, lodami, watą i napojami. 
Dorośli mogli skosztować smakołyków z sze-
rokiej gamy oferty dań z grilla. 

Dokończenie str. 9

Dzienna
opieka 

naD Dziećmi
Do lat 3

 nygusek.baby 

tel. 505 208 022
Ząbki ul. Gajowa 4B

WIcepReMIeR z ząbek
4 czerwca, w pałacu prezydenckim 
Jacek Sasin, wraz z innymi nowymi 
ministrami, został uroczyście zaprzy-
siężony na urząd wicepremiera. Z ad-

ministracją samorządową i państwową 
związany od przeszło 20 lat. W Ząb-
kach mieszka od urodzenia.

Dokończenie str. 5
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PROMOCYJNE CENY!!!
Hurtownia „REAL” Janusz Krajewski
05-091 Ząbki, ul. Jana Pawła II 32
tel. 22 781 43 29, kom. 602 46 08 45
e-mail: real@real-jk.pl

Nowo otwarta 
mieszalnia tynków 

firmy ATLAS



gABINet LeKARSKI
ANDRZeJ KAcZOReK

Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny pracy
– badania profilaktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-

epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Gabinet czynny 
pn-pt w godzinach 0800-1900

tylko po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
tel. 603 927 323

www.lekarzzabki.pl

SpROStOWANIe

OgŁOSZeNIe
Niniejszym informuję, że 

najbliższe spotkanie Klubu 
Seniora Retro odbędzie 
się 27 czerwca, a nie 18 

czerwca, jak było pierwotnie 
planowane.

27 czerwca, godz. 10.00, 
Dolny Kościół parafii 
Miłosierdzia Bożego

prezes KSR  
Mirosława Marzoch

21 cZeRWcA URZąD 
MIAStA W ZąBKAch 
BęDZIe NIecZyNNy

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 
czerwca 2019 r., w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek), Urząd Miasta w Ząbkach będzie nieczynny.

W ramach odpracowania dnia wolnego,  
urząd będzie czynny w sobotę 29 czerwca 2019 r. w godz. 7.00-15.00.

W ostatnim numerze gazety 
„Co słychać?” w artykule „Jak 
głosowali mieszkańcy Zą-
bek?” błędnie została podana 
liczba głosów, jaką uzyskały 
komitety PiS i KE w skali ca-
łego okręgu wyborczego (tj. 
terenu Warszawy i powiatów 
podwarszawskich). 
Prawidłowe liczby to:
Koalicyjny Komitet Wy-
borczy Koalicja Europej-
ska PO PSL SLD .N Zieloni: 
625 719 głosów
Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość: 447 770 
głosów.
Za pomyłkę serdecznie 
przepraszamy, jednocze-
śnie dziękujemy za czuj-
ność Czytelnika, który ją 
dostrzegł.

Agencja Metropolis
Nieruchomości
Mieszkania Domy Działki

kupno - sprzedaż - wynajem
doradztwo - umowy - kredyty

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok. 10 IIp.
tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715

www.metropolis.waw.pl
www.agencjametropolis.gratka.pl
e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Poszukujemy mieszkań, domów, 
działek do kupna i wynajmu

Co słyChać
www.zabki.pl
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ZApROSZeNIe 
na ogólnopolski Festiwal piosenki 

Musicalowej iM. george’a gershwina
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości na 5. Ogólnopolski Festi-
wal piosenki Musicalowej im. george’a gershwina o statuetkę „Funny Face”, który odbędzie się w dniu 22 
czerwca br. o godz. 20.00 w parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach.

Podczas Gali Finałowej wystąpią laureaci Festiwalu wyłonieni spo-
śród 15 półfinalistów. Przesłuchania ich wykonań odbędą się tego 
samego dnia od rana przed jury, w składzie którego znajdą się: Jan 
Szurmiej (przewodniczący), Adrianna Godlewska – Młynarska, Mag-
dalena Cwen - Hanuszkiewicz, Borys Malaniuk, oraz Joanna Wysocka 

(sekretarz Kapituły). Gościnnie wystąpią również Jerzy Grzechnik oraz 
aktorzy Teatru Żydowskiego w Warszawie. 

Dla wszystkich miłośników musicalu będzie to wspaniały wieczór!
Gorąco zapraszamy!

Co słyChać
www.zabki.pl
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WycIąg Z OgŁOSZeNIA O pRZetARgU

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 

03-30 o pow. 2 500 m2, położonej w Ząbkach w rejonie ul. J. Piłsudskie-
go, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00009846/7.

Przetarg odbędzie się dnia 24.07.2019 r. (środa) o godz. 1200 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  
1 120 000 zł

+ obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
18 lipca 2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI: Bank handlowy w War-
szawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu 
środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym 
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomo-
ści: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM War-
szawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta 
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego Nr 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

z życia pOWIAtU 
WOŁOMIńSKIegO
Na łamach gazety „co Słychać?” 
będę starał się przybliżyć państwu 
życie i wyzwania stojące przed 
powiatem Wołomińskim, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem spraw 
związanych z Ząbkami.

Poniżej kilka informacji o podjętych w ostatnim czasie działaniach. 
Remont ul. Szpitalnej

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego wprowadzono do 
budżetu środki w wysokości 1 090 000,00 na przebudowę drogi po-
wiatowej - ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowi-
cza do granicy z Markami. W ramach inwestycji zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, chodniki i ścieżka rowe-
rowa. W tym roku ogłoszone zostanie postępowanie, a planowany 
termin zakończenia prac to II połowa 2020 r.
Doświetlenie przejść dla pieszych

5 czerwca Powiat Wołomiński ogłosił przetarg na doświetlenie 15 
przejść dla pieszych na terenie całego powiatu. Dwa z nich zlokalizowa-
ne będą w Ząbkach: 1. przy Urzędzie Miasta (ul. Wojska Polskiego) oraz 
2. na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego oraz Szwoleżerów. Doświetlenie 
oprócz samego przejścia przez jezdnię obejmować będzie także miejsca 
oczekiwania. Prace powinny być zakończone do 15 października 2019 r.
Nowy Dyrektor Szpitala powiatowego w Wołominie

5 czerwca Zarząd Powiatu Wołomińskiego powierzył funkcję dyrek-
tora Szpitala Panu Grzegorzowi Kryckiemu, który do niedawna kierował 
Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.

Z poważaniem,
Grzegorz Siwek

Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego

NOWy DyReKtOR sp3
3 czerwca odbył się konkurs na nowego dyrektora Szkoły Podstawo-

wej Nr 3. Dwunastoosobowa komisja, złożona z przedstawicieli: Urzędu 
Miasta, Kuratorium, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz dwóch 
związków zawodowych zdecydowała o powierzeniu funkcji dyrektora p. 
Ewie Kacprzak, dotychczasowej, wieloletniej wicedyrektor SP3. Faktycz-
nie swoje obowiązki obejmie od nowego roku szkolnego, czyli z dniem 1 
września 2019 r. Nowej pani dyrektor serdecznie gratulujemy.

IX SeSJA rady 
Miasta ząbki 

29 maja odbyła się 9. Sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której 
podjęto następujące uchwały:
•	 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Ząbkach do prowadzenia postępowania 
w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

•	 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
•	 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowa-
nego dodatku energetycznego

•	 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placó-
wek wychowania przedszkolnego oraz szkół

•	 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustale-
nia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiek-
tów sportowych

•	 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości

•	 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy

•	 w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifiko-
wanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 
lub najmu socjalnego lokalu

•	 w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifiko-
wanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 
lub najmu socjalnego lokalu

•	 w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifiko-
wanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 
lub najmu socjalnego lokalu

•	 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
•	 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkanio-

wym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2019-2023
•	 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki 

na lata 2019-2036
•	 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019

pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzę-
du Miasta (www.zabki.pl), link BIp, zakładka: prawo miejscowe

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

inspektor lub główny specjalista (jedno stanowisko) 
w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Funduszy 

Zewnętrznych i Rozwoju.
Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko 

znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – 

„oferty pracy”. 

Co słyChać
www.zabki.pl
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Dokończenie ze str. 1
Jacek Sasin urodził się 6 listopada 1969 

roku w Warszawie. Ukończył studia wyższe 
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studia podyplomo-
we z zarządzania administracją publiczną 
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzą-
dzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Swoją karierę zawodową zaczynał w Fun-
dacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W 1998 
r. został dyrektorem Departamentu Orzecz-
nictwa w Urzędzie do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, gdzie pracował 
do 2004 r. W latach 2004–2006 był Kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. 
Warszawy, a następnie Zastępcą Burmistrza 
warszawskiej dzielnicy Śródmieście.

Od stycznia 2006 r. do listopada 2007 r. 
pełnił funkcję I Wicewojewody Mazowieckie-
go, a następnie Wojewody Mazowieckiego.

Od grudnia 2007 r. miał zaszczyt bardzo 
blisko współpracować ze śp. Prezydentem 
Lechem Kaczyńskim – wpierw jako jego 
doradca, a od 26 listopada 2009 r. został po-
wołany na Sekretarza Stanu i Zastępcę Sze-
fa Kancelarii Prezydenta RP. 5 lipca 2011 r., 
w dniu ogłoszenia przez Państwową Komisję 
Wyborczą wyników wyborów prezydenc-
kich, złożył rezygnację z tego stanowiska.

W 2010 r. roku został radnym do Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. W wybo-
rach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał 
mandat Posła na Sejm VII Kadencji, gdzie 

pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej oraz był członkiem Komisji 
Spraw Wewnętrznych.

W wyborach parlamentarnych 2015 uzy-
skał ponownie mandat Posła na Sejm VIII 
Kadencji. Pełnił funkcję Przewodniczącego 
Komisji Finansów Publicznych, Przewod-
niczącego Podkomisji stałej ds. ustroju 
samorządu terytorialnego oraz był człon-
kiem Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej.

9 stycznia 2018 r. został powołany na sta-
nowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów oraz Przewodniczącego 
Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następ-
nie również Sekretarza Rady Ministrów.

4 czerwca 2019 r. powołany na urząd wice-
prezesa Rady Ministrów.

Prywatnie jest żonaty i ma syna. Interesu-
je się sztuką, a w szczególności architekturą 
sakralną. Można również nazwać go biblio-
filem: od wielu lat kolekcjonuje książki rzad-
kie, oryginalne i najczęściej bardzo stare.

WIcepReMIeR z ząbek

ZMIANA ORgANIZAcJI 
w rejonie budowy 
stacji kondratowicza 
ii linii Metra
Wykonawca II linii metra chce wykorzystać czas wakacji na budowę 
przejścia podziemnego od przyszłej stacji do planowanych przystan-
ków tramwajowych na ul. św. Wincentego. Od soboty 8 czerwca zmieni-
ła się organizacja ruchu i trasy autobusów w tym rejonie.

Jedno z wyjść z przyszłej stacji Kondratowi-
cza II linii metra będzie prowadziło na skrzy-
żowanie ulic L. Kondratowicza i św. Wincen-
tego i dalej, na przystanki planowanej trasy 
tramwajowej na „zieloną Białołękę”. Dzięki 
temu powstanie wygodny węzeł przesiadko-
wy. Zaprojektowany tunel będzie przebiegał 
pod częścią jezdni ul. św. Wincentego, dlate-

go w czasie jego budowy konieczne jest cza-
sowe wyłączenie jej z ruchu. Tę zmianę wyko-
nawca wprowadził w nocy z piątku na sobotę 
(7 na 8 czerwca). Zamknięty dla ruchu został 
fragment ul. św. Wincentego po południowej 
stronie skrzyżowania z ul. L. Kondratowicza. 
Wykonawca budowy metra zobowiązał się, 
że 1 września przywróci ruch.

Co słyChać
www.zabki.pl
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CO SŁYCHAĆ

R E G U L A M I N  K O N K U R S U  N A

NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

„ZĄBKI – 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 Urzędzie Miasta (pok. 13) formularza zgłoszenio-
wego.  

V.  Termin konkursu
1.  Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 

dnia 5 lipca 2019 r.
2.  Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską 

Komisję Konkursową do  26 lipca br.
3.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 

we wrześniu br.

VI.  Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez orga-
nizatora.

VII.  Kryteria oceny
Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę 
następujące kryteria:

Z BKI – MIASTEM OGRODÓW 

FORMULARZ ZG OSZENIOWY
do konkursu na naj adniejsz  posesj  w Mie cie Z bki

...........................................................                                   .............................................
(imi  i nazwisko w a ciciela posesji)                                                     (data) 

...........................................................
(dok adny adres) 

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

 Zg aszam udzia  mojej posesji do konkursu „Z BKI – MIASTEM 
OGRODÓW” w kategorii*:

a) naj adniejszy ogród 
b) naj adniejszy balkon 
c) naj adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 
(* prosz  zakre li  odpowiedni  kategori )

                                                                          .................................................................
                                                                                        (podpis w a ciciela posesji) 

1.  W przypadku ogrodów:
– ogólny wygląd ogrodu, wraże-

nia 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, kompo-

zycje kwiatowe
– wypełnienie balustrady

VIII. Nagrody
1.  Za wyróżnienie w konkursie 

będą przyznawane nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.

2.  Wysokość nagród będzie ustalo-
na odrębnie dla każdej kategorii 
konkursowej.

3.  W każdej kategorii planuje się 
przyznać po trzy nagrody od-
powiednio za I, II, III miejsce oraz 
wyróżnienia dla pozostałych 
uczestników.

IX.  Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania ogrodów, balkonów 

do publicznej wiadomości.

Finał akcji 
„NAKRęceNI NA 
pOMAgANIe”
Nauczyciele i wychowawcy z zespołu ds. integracji zada-
li sobie pytanie – co mogą zrobić, aby pokazać uczniom, 
że warto pomagać, angażować się w akcje społecz-
ne oraz jak niewielkim kosztem można czynić dobro 
i uszczęśliwiać innych ludzi. tak rozpoczęła się akcja 
charytatywna „Nakręć się na pomaganie” w Szkole pod-
stawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

Wychowawcy oraz nauczyciele wspoma-
gający klas integracyjnych rozpowszechnili 
w swoich klasach wiadomość o chęci zorga-
nizowania działania, które miało polegać na 
zbieraniu plastikowych nakrętek. Zaczęło się 
poszukiwanie osoby, której mogliby pomóc. 
Okazało się, że nie trzeba było daleko szu-
kać - w klasie młodszej są rodzice Mateusza 
– chłopca, który cierpi na zespół krótkiego 
jelita, przeszedł już cztery operacje, a przed 
nim jeszcze długa droga leczenia. 

Uczniowie klas integracyjnych i włączają-
cych wykonali plakaty, które powiesiliśmy na 
drzwiach sal lekcyjnych oraz w wejściu do szko-
ły. W grudniu rozpoczęła się zbiórka nakrętek. 
Uczniowie bardzo zaangażowali się w akcję. 

O naszej zbiórce dowiedziała się p. Marta 
Jóźwiak - koordynator Biura Zarządu, Or-
ganizacji i Promocji Szpitala Wojewódzkie-
go Drewnica. Okazało się, że personel oraz 
pacjenci szpitala chcą wspomóc Mateusza 
i włączyć się w zbieranie plastikowych kor-
ków. Była to bardzo miła wiadomość, że 
szkolna akcja powiększa swój zasięg i że jest 
tylu ludzi, którzy chcą pomóc chłopcu.

Finał akcji miał miejsce 4 czerwca 2019r. 
w Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica”. Obecni 
byli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 
razem z dyrektorem p. Ireną Małyszczuk oraz 
p. Roman Jędrzejczak - prezes zarządu Szpita-
la, p. Przemysław Zaboklicki - członek zarzą-
du, Anna Dudek - dyrektor ds. pielęgniarstwa, 
przedstawiciele pacjentów i pracowników szpi-
tala. Nastąpiło przekazanie korków rodzicom 
Mateusza oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

„Nakręć się na pomaganie” miała być akcją 
wśród społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 
i trwać do stycznia. Nikt nie przypuszczał, że 
zwiększy się grono osób zaangażowanych 

w nią, a nakrętki będą zbierane przez cały rok 
szkolny. Społeczność szkolna jest wdzięczna 
za włączenie się do przedsięwzięcia oraz zaan-
gażowanie w zbiórkę personelu i pacjentów 
Szpitala „Drewnica”. Dzięki wrażliwości otwie-
rającej serca i chęci niesienia bezinteresownej 
pomocy wszystkich osób włączonych w akcję, 

przejdzie ona do historii oraz zapoczątkuje 
współpracę przy dalszych charytatywnych 
projektach. Można było się przekonać, że gdy 
zjednoczy się siły, można zbudować coś war-
tościowego – Razem możemy więcej!

M. Budniak
M. Witosławska

Ażurowe DekorAcje
Oferują szeroki wybór ażurowych

- szkatułek - organizerów
- chusteczników - pudełek oraz ozdób

Dusia Zając
Tel. 514 838 538
 azurowedekoracje

Co słyChać
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Głosuj na 
Podwórko TalenTów nIVea 
na ul. różanej w Ząbkach!
Miasto Ząbki uczestniczy w konkursie firmy NIVeA w którym 
można wygrać tzw. podwórko talentów, czyli kreatywny i eduka-
cyjny plac zabaw dla dzieci.

Głosowanie rozpoczęto 22 kwietnia br.
Aby wygrać Podwórko Talentów NIVEA 
przy ul. Różanej w Ząbkach:

ZAŁóż KONtO I gŁOSUJ 
cODZIeNNIe DO 20.06. BR. 
WygRAJMy RAZeM pLAc 
ZABAW DLA ZąBeK

Załóż konto na
www.podworko.nivea.pl

Jeśli masz konto na NIVeA.pl lub w Klubie 
MOJA NIVeA, zaloguj się na te dane.

głosuj na stronie www
lub przez aplikację

Znajdź lokalizację w 1 z 3 kategorii:
• do 20 tys. mieszkańców,

• od 20 tys. do 60 tys. mieszkańców  
(m.in. Ząbki),

• powyżej 60 tys. mieszkańców.

głosuj codziennie do 20.06!
Ustaw przypomnienie w aplikacji, by 

głosować każdego dnia.
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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  N A

NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

„ZĄBKI – 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 Urzędzie Miasta (pok. 13) formularza zgłoszenio-
wego.  

V.  Termin konkursu
1.  Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 

dnia 5 lipca 2019 r.
2.  Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską 

Komisję Konkursową do  26 lipca br.
3.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 

we wrześniu br.

VI.  Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez orga-
nizatora.

VII.  Kryteria oceny
Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę 
następujące kryteria:

Z BKI – MIASTEM OGRODÓW 

FORMULARZ ZG OSZENIOWY
do konkursu na naj adniejsz  posesj  w Mie cie Z bki

...........................................................                                   .............................................
(imi  i nazwisko w a ciciela posesji)                                                     (data) 

...........................................................
(dok adny adres) 

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

 Zg aszam udzia  mojej posesji do konkursu „Z BKI – MIASTEM 
OGRODÓW” w kategorii*:

a) naj adniejszy ogród 
b) naj adniejszy balkon 
c) naj adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 
(* prosz  zakre li  odpowiedni  kategori )

                                                                          .................................................................
                                                                                        (podpis w a ciciela posesji) 

1.  W przypadku ogrodów:
– ogólny wygląd ogrodu, wraże-

nia 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, kompo-

zycje kwiatowe
– wypełnienie balustrady

VIII. Nagrody
1.  Za wyróżnienie w konkursie 

będą przyznawane nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.

2.  Wysokość nagród będzie ustalo-
na odrębnie dla każdej kategorii 
konkursowej.

3.  W każdej kategorii planuje się 
przyznać po trzy nagrody od-
powiednio za I, II, III miejsce oraz 
wyróżnienia dla pozostałych 
uczestników.

IX.  Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do 
sfotografowania ogrodów, balkonów 

do publicznej wiadomości.

Co słyChać
www.zabki.pl
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do 5 lipca 2019

do 26 lipca br.

(pok. nr 13).

we wrześniu.
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Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł
tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

VII Spotkanie Ząbkowskich Przedsiębiorców
 za nami

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 
10.00. Wtedy to 97 zawodniczek i zawod-
ników stanęło na starcie biegu głównego 
na dystansie 10 km w kategorii open. Od 
początku biegu na czoło wyścigu wysu-
nęli się Andrzej Starżyński oraz dwóch 
zawodników z Ukrainy Sergiej Okseniuk 
oraz Oleksij Obukhovskij. Pierwsze dwie 
z czterech 2,5 kilometrowej pętli przebie-
gli razem. Na trzecim okrążeniu przyspie-

ząbkowskie 
śWIętO 
BIegAcZy

Co słyChać
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szył Andrzej Starżyński i linię mety pokonał 
w znakomitym czasie 31 minut i 3 sekundy 
ustanawiając rekord Biegu Ząbkowskiego. 
Drugi na linii mety pojawił się Okseniuk, 
który stracił do zwycięzcy 48 sekund. Trze-
ci, już prawie minutę za zwycięzcą na linii 
mety zameldował się Obukhovskij. 

Jako pierwsza z pań linię mety z czasem 38 
minut i 46 sekund osiągnęła, żona drugiego 
wśród mężczyzn Sergieja – Oksana Okseniuk 
z Ukrainy. Zresztą całe podium w kategorii open 
kobiet zajęły zawodniczki z Ukrainy. Druga była 
Natalia Mierzlikin, a trzecia Ksenia Pyrozhenko 
z czasami, odpowiednio 40:27 i 40:39. 

Najlepsi w pozostałych kategoriach wieko-
wych w biegu głównym na 10 kilometrów:
Kategoria 18 – 39 lat:
Kobiety: 
1. Monika Nawrat (Ząbki) 41,01
2. Krystyna Kolomiiets 43,44
3. Karolina Kundys (Wawrzyn Team) 50:12
Mężczyźni:
1. Oleksandr Mokliak 32,08
2. Tomasz Mikulski 35,31
3. Tomasz Słupik 36,34
Kategoria 40 - 49 lat:
Kobiety: 
1. Katarzyna Wesołowska (Naprzód Młociny) 
44,14
2. Izabela Wąsik (Biegam Bo Lubię Ząbki 
Team) 54,44
3. Małgorzata Kołodziejska (Ząbki) 56:21
Mężczyźni:
1. Mihajło Iveruk 34,53
2. Robert Zając ( Orange Polska) 37,01
3. Adam Malewicz 40,46
Kategoria 50 +:
Kobiety: 
1. Mariola Bakalarska (Warsaw Run Club) 
53,04
Mężczyźni:
1. Mariusz Grzybowski 40,03
2. Dariusz Filipczuk 44,07
3. Przemysław Kosowski 44,48

W odróżnieniu do roku ubiegłego 
uczestnicy biegu na 5 kilometrów w ka-
tegorii Open wystartowali oddzielnie od 
zawodników, którzy mieli do pokonania 
dystans dwa razy dłuższy. O godzinie 11:30 
67 osób wystartowało w drugim bieg z cy-
klu XII Biegu Ząbkowskiego. Od początku 
biegu wysokie tempo narzucili Piotr To-
karski oraz ubiegłoroczny triumfator na 
dystansie 10 kilometrów Tomasz Lipiec. Na 
finiszu lepszy okazał się ten pierwszy, który 
osiągnął czas 17 minut i 12 sekund, któ-
ry wyprzedził Lipca o 24 sekundy. Trzecie 
miejsce zajął Tomasz Słupik, który stracił do 
zwycięzcy 1 minutę i 13 sekund. Wśród pań 
zwyciężyła z czasem 21 minut i 44 sekundy 
zawodniczka Biegam Bo Lubię Ząbki Team 
Hanna Najfeld. Przypomnijmy, że ząbko-
wianka jest wicemistrzynią Polski w bie-
gu 24-godzinnym, którą została w dniach 
6-7 kwietnia 2019 r. pokonując dystans 
201,776 km i tym samym zdobywając kwa-
lifikacje do Kadry Polski na Mistrzostwa 
Świata w biegu 24-godzinnym. Jako dru-
ga na linii mety pojawiła się Anna Sowa 
z czasem 22 minuty i 28 sekund, a podium 
uzupełniła z czasem 22 minuty i 41 sekund 
Małgorzata Korzeniowska.

W kolejnych 5 biegach rywalizowali dzie-
ci i młodzież. O godzinie 12.15 wystartowali 
przedstawiciele najmniej licznej kategorii 
wiekowej urodzeni w latach 2000 – 2002. Na-
stępnie do rywalizacji przystąpili przedstawi-
ciele kategorii 2003 – 2005. Te kategorie wie-
kowe miały do przebiegnięcia dystans 2500 
metrów. 32 osób wystartowało w kolejnej 
kategorii wiekowej 2006 – 2008. Po nich na 
linii startu stanęło 43 zawodniczki i zawodnicy 
urodzeni w latach 2009 – 2011. Te dwie kate-
gorie rywalizowały na dystansie 1500 metrów. 
XII Bieg Ząbkowski zakończyli przedszkolaki, 
czy dzieci urodzone w latach 2012 – 2015. 
Wśród najmłodszych na starcie trasy, która li-
czyła 300 metrów stanęło 87 przedszkolaków. 

Wyniki biegów dzieci i młodzieży:
Kategoria rocz. 2000 – 2002 (2500m):
Dziewczęta: 
1. Weronika Sójka
chłopcy:
1. Szymon Celiński
2. Bogusław Sobierajski
3. Jędrzej Węgrzynek
Kategoria rocz. 2003 – 2005 (2500m):
Dziewczęta: 
1. Kinga Walczak
2. Aleksandra Kowalska
3. Monika Wileńska
chłopcy:
1. Krzysztof Sobierajski
2. Tomasz Nikoniuk
3. Szymon Kowalczyk
Kategoria rocz. 2006 – 2008 (1500m):
Dziewczęta: 
1. Zofia Golec
2. Amelia Jaczewska
3. Paulina Sowa
chłopcy:
1. Maksymilian Michałowski
2. Jan Samul
3. Marcin Szewcow
Kategoria rocz. 2009 – 2011 (1500m):
Dziewczęta: 
1. Pola Kamińska
2. Karolina Kiewra
3. Lena Duraj
chłopcy:
1. Kamil Szewcow
2. Filip Roszkowski
3. Mateusz Jastrzębski
Kategoria rocz. 2012 – 2015 (300m):
Dziewczęta: 
1. Adrianna Jaczewska
2. Pola Żołnierowicz
3. Michalina Tymińska
chłopcy:
1. Borys Murawiński
2. Bartosz Matejski
3. Mateusz Włodarczyk

Co słyChać
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ogólno polskie  
szkolne  
MIStRZOStWA 
W pROgRAMO-
WANIU

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Kochanowskiego w  Ząbkach wzięli 
udział w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzo-
stwach w Programowaniu PIX 2019. 

Był to zorganizowany po raz pierwszy, 
multimedialny konkurs dla dzieci i młodzieży 
z całej Polski. Przeprowadzany był za pośred-
nictwem aplikacji www.pixblocks.com.

Mistrzostwa składały się z trzech etapów: 
ćwiczenia przedkonkursowe, eliminacje i finały.

Miło nam poinformować, że naszym 
uczniom udało się zdobyć:
Kategoria SKILLED /rok urodzenia 2007 - 2009/
I miejsce - Bartosz Bryńczak kl. 4j
IV miejsce - Dawid Franczak kl. 4j
Finalista – Aleksander Murawski kl. 4j
Kategoria MASTER /rok urodzenia 2003 - 2006/
IX miejsce Karolina Kubiak kl. 7a

Gratulujemy!
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kocha-

nowskiego w Ząbkach została wyróżniona 
tytułem Szkoły Mistrzów Programowania

Małgorzata Goździak
nauczyciel informatyki SP2 Ząbki

#SUpeRKODeRZy z sp2
W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła podstawowa nr 2 w Ząbkach znalazła 
się w grupie 170 szkół z całej polski, które uczestniczyły w niesamowitym 
projekcie. #SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji 
Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Ad-
resowany jest do szkół podstawowych, uczniów w wieku 9-12 lat. 

Uczniowie nagrali, krótki 30 - sekundowy 
film, o szkole i wykorzystaniu TIK. Nasza szko-
ła zakwalifikowała się do ścieżki tematycznej 
„Majsterkowicze  2.0”. Placówka otrzymała 
dotację na zakup 5 zestawów EDUBOX LOFI 
ROBOT do realizacji zajęć. Pani Dyrektor Ire-
nie Małyszczuk udało się wygospodarować 
pieniądze na zakup dodatkowych zestawów. 
Mamy więc 10 zestawów LOFI ROBOT. 

W naszej szkole SuperKoderzy działali 
w dwóch grupach (20 osób):

- kl. 4 pod opieką p. Anna Słowik i kl. 6 - 
opieka p. Małgorzata Goździak.

Warsztaty cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. W  ramach zajęć uczestnicy kon-
struowali LofiRoboty, którymi można było 
sterować przy pomocy wgranej aplikacji 
do komputera, telefonu komórkowego lub 

tabletu. Dodatkowo mogli zdobyć wiedzę 
teoretyczną dotyczącą robotów, czujników. 
Podczas zajęć młodzi programiści poznali 
program LOFIBLOCKS. Tworzyli również pro-
jekty w Scratch.

Podczas Dnia Otwartych Drzwi – nasi Su-
perKoderzy prezentowali innym uczniom 
i rodzicom roboty rysujące różne figury geo-
metryczne.

Na zakończenie zajęć uczniowie biorący 
udział w projekcie otrzymali, od fundacji 
Orange, okolicznościowe dyplomy i gadżety. 

Ten rok szkolny był to intensywny, praco-
wity, ale jakże ciekawy innowacyjny czas. 
A co nas czeka po wakacjach…?

Koordynator projektu 
Małgorzata Goździak

SP 2 Ząbki

USŁUGI 
HYDRAULICZNE
- instalacje c.o., wod.-kan.
- montaż filtrów do wody

Ząbki, ul. ceglana 3

tel. 501-710-359
601-301-810
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„BeZpIecZeńStWO prioryteteM 
w edukacji dzieci”
Bezpieczeństwo dziecka i wspieranie rodziny jako instytucji kształtu-
jącej tę nadrzędną wartość jest dla nas priorytetem. Będąc świadomi 
zagrożeń płynących ze środowiska otaczającego dzieci, np. związanych 
z wykorzystywaniem seksualnym, przemocą i zagrożeniami w sieci, 
podejmujemy szereg działań skierowanych na szeroko pojętą ochro-
nę naszych podopiecznych. W 2016 roku publiczne przedszkole nr 3 
„SKRZAt” przystąpiło do programu „chronimy Dzieci”, a w kwietniu 
2019 roku otrzymaliśmy po raz trzeci certyfikat.

Oznacza to, że spełniamy wysokie standar-
dy związane z bezpieczeństwem dzieci: 
•	 posiadamy ustalone i spisane procedu-

ry interwencji w przypadku podejrzenia 
krzywdzenia dziecka tj. ”Politykę ochrony 
dzieci”;

•	 monitorujemy wszystkich pracowników 
w celu zapobiegania krzywdzenia dzieci;

•	 przeszkoliliśmy wszystkich pracowników 
z zakresu rozpoznawania symptomów 
krzywdzenia dzieci i wiemy jak na nie re-
agować;

•	 oferujemy dzieciom i rodzicom edukację 
na temat ochrony dzieci przed krzywdze-
niem;

•	 edukujemy dzieci w zakresie praw dziecka 

oraz ochrony przed zagrożeniami przemo-
cą i wykorzystywaniem;

•	 monitorujemy i okresowo weryfikujemy 
zgodność prowadzonych działań z przyję-
tymi zasadami ochrony dzieci.
W swojej pracy podejmujemy wiele dzia-

łań mających na celu wzmocnić bezpieczeń-
stwo w placówce. Rodziców informujemy 
o szkoleniach organizowanych przez Funda-
cję Dajemy Dzieciom Siłę. Nasi nauczyciele 
stale się szkolą w celu podnoszenia swoich 
kompetencji w zakresie ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem. Realizując program „Chroni-
my Dzieci”, dbamy o dostarczenie dzieciom 
wiedzy na temat unikania zagrożeń (również 
w internecie) oraz możliwości uzyskania po-

mocy w trudnych sytuacjach. Ponadto reali-
zujemy  Program Profilaktyczny „Bezpieczny 
Skrzat,” którego najważniejszym celem jest 
kształtowanie właściwych postaw i zacho-
wań dzieci, które w przyszłości świadome 
niebezpieczeństwa, będą umiały racjonalnie 
ocenić sytuację i uniknąć zagrożenia. W dro-
dze konkursu „Bezpieczne dziecko – bez-
pieczne przedszkole” uzyskaliśmy certyfikat 
„Bezpiecznego przedszkola.” W trosce o sze-
roko rozumiane bezpieczeństwo w ostatnim 
czasie cały personel Publicznego Przedszko-
la Nr 3 „SKRZAT” odbył szkolenie połączone 
z warsztatem z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. mgr Daria Sędłak

Pedagog specjalny PP3 „SKRZAT”

zakończenie rozgrywek gRAND 
pRIX’2018/2019 W teNISIe StOŁOWyM

W sobotę 18.05.br. zakończyły się rozgrywki 
cyklu Grand Prix’2018/2019 w tenisie stołowym.
FINALIStAMI ROZgRyWeK ZOStALI:
Kategoria 2008-2006 chłopcy:
1. Karol Prusinowski 
2. Jakub Łuczyk 
3. Maciej Rytel 
Kategoria 2008-2006 dziewczęta:
1. Katarzyna Purgał 

2. Weronika Purgał 
3. ZuziaSikorska 
Kategoria 2005-2003 chłopcy:
1. Jakub Biernat 
2. Wiktor Pabiasz 
3. Jan Zgórka 
Kategoria 2005-2003 dziewczęta:
1. Wiktoria Szostek 
2. Zuzanna Dresler 

3. Hanna Gójska 
Kategoria OpeN mężczyzn:
1. Artur Kietliński 
2. Marcin Kabański 
3. Henryk Kalicki 
Kategoria OpeN kobiet:
1. Aneta Wojcieska 
2. Wiktoria Szostek 
3. Izabela Wysmułek 

GRATULUJEMY !!!

Co słyChać
www.zabki.pl
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czerwiec pod znakieM rywalizacji 
W UKS RAKIetą ZąBKI
W czerwcu na kortach w Ząbkach zaplanowano masę wydarzeń, dla wszystkich którzy odwiedzają nasz klub. 
pierwszą imprezą był piknik otwarty w dzień dziecka, podczas którego wszystkie dzieci oraz ich rodzice mo-
gli bezpłatnie spróbować swoich sił na korcie tenisowym. Była masa uśmiechu, konkursów i upominków dla 
uczestników. W niedzielę, 2 czerwca odbył się coroczny przedwakacyjny turniej dla dzieci z naszej Akademii.

Rozegrane zostały trzy kategorie: Poma-
rańczowa do lat 10, Zielona do lat 13 i Ju-
nior do lat 18.

Zawodnicy rywalizowali na korcie, a ro-
dzice dumnie kibicowali swoim pociechom. 
Najwięcej powodów do zadowolenia mia-
ło rodzeństwo Martyna i Bartek Gumienni, 
którzy byli najlepsi odpowiednio w grupie 
Junior i Pomarańczowej. W grupie Zielonej 
triumfowała Marysia Hordienko, po finale 
z Filipem Sosnowskim.

W sobotę, 8 czerwca rozegraliśmy kolejny 
turniej. Tym razem do rywalizacji stanęli sze-
roko pojęci amatorzy. W zawodach wzięło 
udział prawie 30 zawodników i zawodniczek 
nie tylko z Ząbek.

W kategorii pań największych emocji 
dostarczył mecz półfinałowy, w którym 
zmierzyły się Justyna Twardowska i Anna 
Rossa. Po ponad 1,5 h walce górą była Ania, 
tym samym wchodząc do finału. W meczu 
o 1 miejsce lepsza okazała się jednak Kamila 
Mieczkowska - Konieczny, która wygrała 6:4 
i została najlepszą zawodniczką turnieju.

W kategorii panów również największy 
zwrot akcji miał miejsce w półfinale, w któ-
rym Michał Stosio obronił 5 piłek meczo-
wych i wygrał spotkanie z Robertem Wysoc-
kim 7:5. W finale Michał pokonał Olgierda 
Buczyńskiego i otrzymał puchar za 1 miejsce. 
W najbliższym czasie planujemy wystarto-
wać z amatorska ligą tenisa.

W kolejne dwa weekendy rozegramy jesz-
cze turniej Tenis 10 w kategoriach Niebieskiej 
i Czerwonej oraz wojewódzki turniej PZT do 
lat 12. Serdecznie zapraszamy do kibicowania!

Adam Guziński

Co słyChać
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WyBORy ławników
prezes Sądu Okręgowego Warszawa-praga w Warszawie wystąpił do Rady Miasta Ząbki o przeprowadzenie wy-
borów: 1 ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa-praga w Warszawie oraz 2 ławników do Sądu Rejonowego dla 
Warszawy pragi-południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
oraz 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wołominie. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 30 czerwca 2019 r.

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto: 
•	 posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych 

i obywatelskich; 
•	 jest nieskazitelnego charakteru; 
•	 ukończył 30 lat; 
•	 jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka 

w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 
•	 nie przekroczył 70 lat; 
•	 jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków 

ławnika; 
•	 posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 
•	 Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powin-

na być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw 
pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:

•	 osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz 
w prokuraturze;

•	 osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można 
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 

•	 funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska zwią-
zane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 

•	 adwokaci i aplikanci adwokaccy; 
•	 radcy prawni i aplikanci radcowscy; 
•	 duchowni; 
•	 żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 
•	 funkcjonariusze Służby Więziennej; 
•	 radni gminy, powiatu i województwa. 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Ząbki: 
•	 prezesi właściwych sądów, 
•	 stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zareje-

strowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii 
politycznych, oraz 

•	 co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wy-
borcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wy-
boru, 

w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgło-

szenia, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postę-
powania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 
poz. 693), jest udostępniony w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Ząbki oraz na stronach: bip.zabki.pl; www.ms.gov.pl. 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć: 
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej 

osoby; 
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 

postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe; 

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograni-
czona ani zawieszona; 

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowot-
nej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające 
brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu 
wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
Dokumenty wymienione w punktach 1–4 powinny być opatrzone 

datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-

szenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą 
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego 
zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób 
zgłaszających kandydata. Osoba, której nazwisko zostało umieszczo-
ne jako pierwsze na liście, jest uprawniona do składania wyjaśnień 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-
szenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodo-
wą, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się rów-
nież aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub 
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru 
lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być 
opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgło-
szenia, zaś opłatę za ich wydanie ponosi Skarb Państwa. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 
ponosi Skarb Państwa zaś opłaty za badanie lekarskie i za wystawie-
nie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowa-
ne są w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 
10, w Biurze Obsługi Interesanta (wejście A, pokój 6 na parterze) do 
dnia 30 czerwca 2019 r. Informacji związanych z wyborami ławników 
udziela Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 – 51 09 712. 

WAżNe: Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 
terminie (czyli po 30  czerwca  2019 r.), a także zgłoszenia, które nie 
spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. 

Kartę wraz ze złożonymi dokumentami podmiot zgłaszający kan-
dydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławni-
ka, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. 
W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu 
przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upły-
wie wyżej wymienionego terminu. 

Informacja przygotowana na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
52, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom 
gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 
Nr 121, poz. 693).

cO SŁychAĆ?
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RADy DIetetyKA...

SLIMBeL 3 FAZy - innowacja 
w odchudzaniu!
Slimbel 3 fazy to innowacyjny suplement diety w postaci naturalnych ekstraktów roślinnych, witamin i mine-
rałów. Unikalna trzyfazowa formuła i bogaty skład pozwalają kompleksowo oddziaływać na nasz organizm 
w dzień i w nocy – skutecznie wspomagając odchudzanie i skracając drogę do wymarzonej sylwetki!

Slimbel 3 fazy to niezwykle różnorodny 
skład i wielokierunkowe działanie:
•	 moczopędne i oczyszczające (zwiększanie 

wydalania wody przez nerki): kolcorośl, ko-
per włoski, werbena, lipa, rozmaryn, czar-
ny bez, zielona herbata;

•	 pobudzające metabolizm: morszczyn, zie-
lona herbata, zielona kawa, L-karnityna, 
słód jęczmienny, koenzym Q10;

•	 wspomagające trawienie: werbena, lipa, 
rozmaryn, koper włoski;
Większość wyciągów roślinnych i witamin 

zawartych w suplemencie Slimbel 3 fazy wy-
kazuje  działanie antyoksydacyjne, przez co 
chronią nasz organizm przed wolnymi rodni-
kami powodującymi m.in. szybsze starzenie 
oraz zwiększającymi ryzyko zachorowania na 
wiele schorzeń.

Płynne składniki każdej z saszetek uzupeł-
niają się, dając lepsze efekty odchudzania!

Porcja poranna dostarcza witamin i mine-
rałów, aby dodać energii i pozytywnie zacząć 
dzień. Produkt wspomaga diurezę i spalanie 
tkanki tłuszczowej;

W ciągu dnia  dostarcza antyoksydantów 
i wykazuje działanie moczopędne;

W porcji wieczornej można znaleźć nato-
miast ekstrakty wyciszające, relaksujące i to-
nizujące. Produkt wspomaga lipolizę.

To doskonały produkt pomocny w każdym 
procesie osiągania prawidłowej masy ciała! 
Twój sojusznik w walce z nadwagą! 

1 opakowanie to 10-dniowa kuracja. Za-
wiera aż 30 saszetek do przyjmowania rano, 
w ciągu dnia i wieczorem.
pomoc dietetyka

Nie czekaj i już dziś umów się na konsul-
tację z dietetykiem Naturhouse w Ząbkch. 
Przywitaj wakacje zgrabną sylwetką!

Metoda Naturhouse łączy w sobie efektyw-
ność, długofalowe rezultaty i przyjemność 
z metamorfozy. Zbilansowane posiłki i od-
powiednio dobrane suplementy zapewniają 
zdrowe i skuteczne chudnięcie bez uczucia 
głodu i efektu jo-jo. Specjalista zawsze udzieli 
odpowiedzi na nurtujące pytania oraz jasno 
i przejrzyście wyjaśni zasady postępowania 
w trakcie kuracji. Dietetyk jest źródłem pew-
nej, fachowej i sprawdzonej wiedzy.

centrum Dietetyczne Naturhouse Ząbki, 
ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej) 

tel. 604-110-153, 
Godziny otwarcia: 

Pon- Śr: 12:00-20:00, Cz- Pt: 8:00-16:00

OgŁOSZeNIe
Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 
12 czerwca 2019r. zostało wywieszone do 
publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. 

Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie 
podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie 
nr 0050.70.2019 Burmistrza Miasta Ząbki 

z dnia 12 czerwca 2019r. Pełna treść 
Zarządzenia jest także dostępna na stronie 

internetowej: bip.zabki.pl (w zakładce 
Zarządzenia).

Co słyChać
www.zabki.pl

15

zdrowie




