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PRG
USŁUGI 

GEODEZYJNE
l  TYCZENIA 
l  PODZIAŁY

l  MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

l  INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl

www.prg1.waw.pl

SERWIS 
KLIMATYZACJI,

MONTAŻ 
INSTALACJI LPG,

MECHANIKA,  
WULKANIZACJA,

ELEKTRYKA I 
DIAGNOSTYKA 

KOMPUTEROWA
ZĄBKI UL. KS 
SKORUPKI 69
503 051 777

GABINET STOMATOLOGI RODZINNEJ
-STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

-PROTETYKA
-ORTODONCJA

-IMPLANTY
-PANTOMOGRAM HD

-BEZPLATNA KONSULTACJA ORTO-
DONTYCZNA

Z TĄ ULOTKĄ 15% RABATU NA 
LECZENIE

ul. Piłsudskiego 103
www.doktor-zabek.pl

tel.660-815-700

Samorządowcy kontra Parlamentarzyści

Prestiżowy mecz  
w Ząbkach

czerwca, na Stadionie Miejskim w Ząbkach odbył 
się mecz towarzyski samorządowcy powiatu wo-

łomińskiego kontra parlamentarzyści PiS. Organizatorem 
spotkania było Starostwo Powiatowe w Wołominie, Jacek 
Sasin – poseł na Sejm RP, a współorganizatorem Miasto 
Ząbki. Do gry stanęły dwa zespoły składające się z samo-
rządowców powiatu wołomińskiego, którym przewodził 
Artur Murawski- zastępca burmistrza miasta Ząbki oraz 
parlamentarzyści PiS z kapitanem Krzysztofem Jurgielem 
na czele. Samorządowcy stanęli na wysokości zadania, 
mecz zakończył się wynikiem 6:0.
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LATO W MIEŚCIE’2013 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ul. Słowackiego 21,  

12.08. - 30.08.2013 r. 

Zapisy rozpoczynają się od 01.07.2013r. 
Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 16.00 (rodzice przyprowadzają dzieci w godz. 8.00 – 8.30) 
Zapisy dzieci mailem biuro@mosir-zabki.pl, 
Dla każdego dziecka przewidziany jest posiłek.  
Koszt pobytu jednego dziecka wynosi 10,00 PLN za 1 dzień.  
Wpłat należy dokonać do 31.07.2012 r. przelewem na konto nr 72 8006 0000 0013 0273 2000 0001. 
 
Harmonogram może ulec zmianie. 

12.08. 
Poniedziałek 

13.08. 
Wtorek 

14.08. 
Środa 

15.08. 
Czwartek 

16.08. 
Piątek 

Wycieczka rowerowa. 
Gry i zabawy na boisku. 

Projekcja filmu. 

Wyjazd na krytą 
pływalnie, halę i kręgielnię 

OSiR Włochy. 

Zwiedzanie Stadionu 
Narodowego 

Dzień Wolny  
Święto Wniebowzięcia 

N.M.P. 

Wyjazd na Salę Zabaw 
Kolorado w Warszawie 

19.08. 
Poniedziałek 

20.08. 
Wtorek 

21.08. 
Środa 

22.08. 
Czwartek 

23.08. 
Piątek 

Wycieczka rowerowa. 
Gry i zabawy taneczne 

Projekcja filmu. 

Wyjazd na krytą 
pływalnie, halę i kręgielnię 

OSiR Włochy. 

Gry i Zabawy  
na terenie M.O.S. i R. 

Wyjazd na krytą pływalnie, 
halę i kręgielnię OSiR 
Włochy lub do Parku 
Wodnego Moczydło  

Wyjazd do Miasteczka 
Rekreacji Pepeland w 
Dziekanowie Nowym 

26.08. 
Poniedziałek 

27.08. 
Wtorek 

28.08. 
Środa 

29.08. 
Czwartek 

30.08. 
Piątek 

Wycieczka rowerowa. 
Turniej tenisa stołowego. 

Projekcja filmu. 

  Wyjazd na krytą 
pływalnie, halę i kręgielnię 

OSiR Włochy. 

Wyjazd do Ogrodu 
Zoologicznego 

Wyjazd na krytą pływalnie, 
halę i kręgielnię OSiR 
Włochy lub do Parku 
Wodnego Moczydło. 

Gry i Zabawy  
na terenie M.O.S. i R. 
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

- internista
- specjalista med. rodzinnej i medy-

cyny pracy
- badania profilaktyczne pracowników 

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

miologicznych
- badania kierowców wszystkich 

kategorii
- EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
- drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko po 

uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 8-20

tel. 603 927 323

Z A P O W I E D Z I

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 za-
tok metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, 
kurzajki) 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 - laryngolog 
502-315-952

CHIRURG
Wizyty domowe

tel. 668 - 029 - 952

AGENCJA METROPOLIS 
NIERUCHOMOŚCI 

Mieszkania Domy Działki 
 

kupno - sprzedaż - wynajem 
 doradztwo - umowy - kredyty  

——————————————— 
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. 
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” 

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA PRZY 
PARAFII ŚW. TRÓJCY 

ORGANIZUJE 
PIELGRZYMKE AUTOKAROWĄ NA JASNA 

GÓRĘ.
        WYJAZD AUTOKARU W DNIU 14 LIPCA 2013r. (niedziela):
Spod „AGROMY” o godz. 4:00,
Spod kościoła Św. Trójcy o godz. 4:15 

KOSZT PIELGRZYMKI – 50ZŁ
Program XXI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja

na Jasna Górę jest następujący:
godz.08.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
godz.11.00 - Uroczysta Msza Św., pod przewodnictwem metropoli-
ty częstochowskiego i przewodniczącego Rady ds. Środków Spo-
łecznego Przekazu KEP ks. abp. Wacława Depo.
godz.15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, zakończenie piel-
grzymki.
Osoby, które chciałyby przeżyć wspaniałą, niepowtarzalną i wyjątkową 

atmosferę  Rodzinnego spotkania u stóp Pani Jasnogórskiej 
mogą zgłaszać swój udział do dnia 6 lipca br. 

pod nr telefonu:  535 297 426

Powołanie komendanta  
w Ząbkach

czerwca, w siedzibie Komisariatu Policji w 
Ząbkach, komendant powiatowy policji w Wo-

łominie - podinsp. Dariusz Krząstek wręczył kom. Ma-
riuszowi Barańskiemu rozkaz powołujący go z dniem 19 
czerwca 2013r. na ko-
mendanta Komisariatu 
Policji w Ząbkach.

W spotkaniu uczestni-
czył burmistrz Robert Per-
kowski, komendant Straży 
Miejskiej w Ząbkach- Zbi-
gniew Forysiak oraz za-
stępca komendanta Komi-
sariatu Policji w Ząbkach - 
aspirant Łukasz Drabarek.

red.

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż dnia 25.06.2013r. 
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 
sprzedaży – Zarządzenie  nr 0050.60.2013 Burmistrza 
Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2013r. Pełna treść 
Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej: 
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty dla mieszkańców 
Ząbek i okolic w Centrum Medycznym LeczyMed znajdują-
cym się przy ul. Krasickiego 14 lok. 2 od godz. 10:00
Atrakcje :
•	 Bezpłatne EKG, KTG z konsultacją położnych
•	 Bezpłatne pomiary ciśnienia, glukozy (cukru)
•	 Pokaz ratowników Bezpieczny Maluch (pierwsza pomoc dla 

noworodków)
•	 Pokazy pierwszej pomocy dla dzieci oraz Dorosłych
•	 Spotkanie z aktorką Pauliną Holtz – ambasadorką marki 

Osmoza Care (około godz. 12:00)
•	 Degustacje mleka dla dzieci 

Enfamil
•	 Bezpłatny przegląd stoma-

tologiczny oraz możliwość 
porad

•	 Słodkie specjały i napoje, 
prezenty,  zapoznanie się z 
ofertą

6 Lipca godz. 10:00 – 16:00

21
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MARKSBUD
Usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów 
budowlanych, 

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

R.S. SERWIS
WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI
Robert Szczepaniak

Ząbki
Wywóz 

kontenerami 
gruzu, śmieci

Transport piachu 
i ziemi

22 781 59 20
603 707 755

Burmistrz Ząbek otrzymał absolutorium
/Ząbki mają już 29 tysięcy zameldowanych mieszkańców/
XLII sesja rady miasta Ząbki rozpoczęła się od powitania 

brawami Tomasza Filipkowskiego, który zameldował się w Ząb-
kach jako 29-tysięczny mieszkaniec miasta. Z tej okazji prze-

wodniczący Rady Miasta Ząbki Krzysztof Bławdziewicz wraz z 
burmistrzem Robertem Perkowskim uroczyście powitali naszego 
nowego mieszkańca, wręczając specjalnie dla niego przygoto-
wany dyplom gratulacyjny, koszulkę sportową z herbem miasta i 
pamiątkowym napisem „29-tysięczny mieszkaniec miasta Ząbki” 
oraz zestaw gadżetów promocyjnych. 

Najważniejszym punktem obrad na sesji w dniu 25 czerw-
ca było rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

burmistrzowi, które radni miejscy przyznali większością 13 gło-
sów, spośród 17 radnych znajdujących się na sali.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ząbki za 2012 
rok przedstawiła skarbnik miasta Elżbieta  Żmijewska, która zilu-
strowała dochody i wydatki. 

Plan dochodów w 2012 r wynosił ponad 83 mln. zł. i zreali-
zowano go w 101,86%  na kwotę nieco ponad 85 mln. zł. 

Wydatki miasto zrealizowało w 97%, na kwotę nieco ponad 
89 mln. zł., z tego na wydatki inwestycyjne przeznaczono ponad 
21,5 mln zł, co stanowi 24,19% budżetu.

Przez minione 4 lata do końca 2012 r. na budowę dróg 
w Ząbkach wydano ponad 61 mln. zł, z czego pozyskano 45% 
środków zewnętrznych w kwocie pond 27,5 mln zł. W 2012 r. 
46% wydatków inwestycyjnych dotyczyło budowy basenu (pra-
wie 10 mln zł), budowy trybuny 23% wydatków (prawie 5 mln zł), 
tunelu  prawie 11% (ok. 2 mln zł), budowy dróg gminnych ok. 13% 
(prawie 3 mln zł).

Na oświatę w 2012 r. wydano nieco ponad 37 mln zł, przy 
otrzymanej subwencji oświatowej nieco ponad 17 mln zł.

Zadłużenie miasta Ząbki na koniec 2012 r. wyniosło nieco 
ponad 28,5 mln zł, co stanowi 33,57% w stosunku do wykona-
nych dochodów budżetowych (ustawowy próg wynosi 60%).

Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium, kierując 
podziękowania do radnych i do pracowników urzędu miasta Ząb-
ki.

Iwona Potęga

Kolejne inwestycje drogowe przed nami
lekkim opóźnieniem rozpoczęła się w końcu długo oczekiwana budowa ul. Wiosennej. Obec-
nie prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Droga zostanie wybu-

dowana na całym odcinku: od ul. Poniatowskiego do ul. Skorupki. Przy tym ciągu komunikacyjnym 
zlokalizowane są w głównej mierze budynki wielorodzinne. Na uwagę zasługuje fakt, że realizację tej 
inwestycji wspierają deweloperzy, którzy współfinansują budowę drogi.

Poważny re-
mont czeka też ul. 
Kołłątaja. Droga ta 
znajdująca się w sa-
mym centrum mia-
sta jest dość mocno 
zniszczona. Choć 
będzie to tylko solid-
ny remont, a nie kom-
pleksowa przebudo-
wa, to wykonanie go 
nie będzie łatwe, z 

uwagi na to, że obecnie stanowi ona objazd m.in. budowa-
nej ul. Orlej. Władze Ząbek jednak zapewniają, że roboty 
drogowe będą prowadzone w czasie, gdy ruch uliczny nie 

będzie tak uciążliwy. 
W lipcu przebudo-

wany zostanie również 
800-metrowy odcinek 
ul. Piłsudskiego, która 
jest drogą powiatową. 
Na odcinku (od drogi 
634 do ulicy Andresena) 
wymieniona zostanie na-
wierzchnia chodników, 

wybudowany ściek, 
przeprowadzone fre-
zowanie istniejącej na-
wierzchni, wyregulo-
wane studzienki. Wy-
brany przez starostwo 
wykonawca inwestycji 
położy także bezszwo-
wo nową nawierzchnię 
bitumiczną.

ul. Wiosenna

ul. Kołłątaja

ul. Piłsudskiego
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zostanie wykonana z małogabarytowej kostki betonowej. Wymienione 
zostaną tablice z nazwą przystanku, gabloty oraz elementy małej archi-
tektury: ławki, kosze na śmieci. Peron zyska nowe oświetlenie, zmoder-
nizowany zostanie system odprowadzania wód opadowych spływających 
z  zadaszenia wiaty. Zostaną również wykonane prace adaptujące wiatę 
i budynek kasy do obniżonego poziomu peronu. W trakcie remontu po-
wstanie kanalizacja teletechniczna, która w przyszłości umożliwi zamon-
towanie elektronicznych tablic systemu informacji pasażerskiej informu-
jącego o rzeczywistej godzinie odjazdu pociągów. W takie tablice mają 
być wyposażone wszystkie stacje linii Warszawa – Tłuszcz po trwające 
obecnie modernizacji. Projekt i prace budowlane mają zostać zrealizo-
wane do końca obecnych zamknięć torowych tj. do końca października 
tego roku. Formalne zakończenie prac oraz odbiory mają zakończyć się 
przed grudniem. 

W połowie czerwca do urzędu miasta dotarła informacja o wpisaniu 
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynku 

ząbkowskiej wiaty peronowej do rejestru zabytków. Jest to dosyć zaska-
kujące, że konserwator dopatrzył się cech zabytku w tym obiekcie. Jed-
nak fakt wpisu do rejestru nie powinien przeszkodzić w remoncie peronu, 
ponieważ remont wiaty nie jest objęty zakresem prac, za wyjątkiem drob-
nych prac zabezpieczających przy cokole budynku. W dniu 25 czerwca 
PKP PLK przekazała peron wykonawcy remontu. W związku z prowa-
dzonymi pracami zostanie ograniczona przestrzeń peronu dostępna dla 
pasażerów. Prace będą prowadzone po stronie wyłączanych torów na 
czas budowy tunelu tj. do 12 sierpnia przy krawędzi południowej i od 13 
sierpnia do 30 października przy krawędzi północnej. Prosimy o zacho-
wanie ostrożności i wyrozumiałość za te dodatkowe utrudnienia.

Urząd Miasta Ząbki 

K O M U N I K A C J A

Przystanek kolejowy w Ząbkach  
zostanie wyremontowany

ealizowane obecnie prace związane z budową tunelu w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w bardzo nie-
wielkim stopniu ingerują w sam peron kolejowy. W związku z koniecznością wybudowania połączenia ciągu 

pieszego tunelu z peronem w postaci biegu schodów i szybu windy powstała konieczność wyłączenia z użytku ok. 
10 metrów bieżących wschodniego fragmentu  peronu. Ponieważ ilość pozostałego miejsca na wysokości windy i 
schodów nie jest wystarczająca, aby bezpiecznie mogli z niej korzystać pasażerowie i żeby mogły zatrzymywać się w 
Ząbkach długie zestawienia pociągów (np. składy złożone 3 zespołów trakcyjnych EN57), w ramach budowy tunelu 
będzie wykonane przedłużenie peronu o brakujące 10 metrów w kierunku zachodnim.

Mając na względzie bardzo zły stan techniczny całego przystanku 
władze miasta od dłuższego czasu zabiegały u zarządcy infrastruktury 
kolejowej o uwzględnienie przystanku osobowego Ząbki w planie re-

montów, a najlepiej o wykonanie tych prac w ramach zamknięć torowych 
związanych z budową tunelu co pozwoliłoby na minimalizację skali utrud-
nień dla pasażerów. Starania burmistrza zakończyły się sukcesem i do-
prowadziły do tego, że w PKP PLK podjęty decyzję o wyremontowaniu 
peronu w Ząbkach jeszcze w tym roku, a prace mają być skoordynowane 
z działaniami firmy SKANSKA – generalnego wykonawcy tunelu. 

Obecny przystanek kolejowy Ząbki powstał w 1948 roku i od tego 
czasu był tylko  powierzchownie remontowany. W ramach jednego tych 
remontów pokryto nawierzchnię z płytek betonowych warstwą asfaltu o 
bardzo niskim module sztywności. Wiata betonowa, w której mieści się 
kasa i poczekalnia jest młodsza – ukończono jej budowę w 1952 roku.

Peron w Ząbkach ma długość 205 m i zmienną szerokość od 8,0 do 
8,8 m – średnio 8,3 m. Ogólny stan techniczny peronu jest zły. Peron nie 
odpowiada obecnym normom w zakresie skrajni kolejowej, a miejscami 
stan krawędzi peronowej może stanowić zagrożenie dla podróżnych. Za-
padnięcia nawierzchni peronu wskazują na awarię systemu zagospoda-
rowującego wody opadowe z dachu wiaty. Przystanek jest pozbawiony 
aktywnych elementów informacji pasażerskiej, m.in. od kilkunastu lat nie 
posiada nawet działającego zegara czy megafonów.

PKP zleciło przebudowanie peronu w obecnej lokalizacji w systemie 
projektuj i buduj. W trakcie prac peron ma zostać obniżony o ok. 10 cm 
do obowiązującego obecnie standardu wysokości 0,76 m ponad główkę 
szyny. Peron zyska nowe żelbetonowe ścianki od strony torów (ścianki 
„L”) i nową nawierzchnię w tym bordowe antypoślizgowe płyty krawędzio-
we z wbudowanym pasem bezpieczeństwa. Nowa nawierzchnia peronu 

R

MEBLE „OSKAR”
05-091 Ząbki

ul. Legionów 34
tel. 22 781-52-73

MEBLE B.R.W.
- pokojowe
- kuchenne
NISKIE CENY
DOSTAWA 4 DNI
TRANSPORT GRATIS
- PROMOCJE -

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Ewa Czaplicka-Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny

„BULI”
USŁUGI

PORZĄDKOWE
Wywóz gruzu, ziemi, 

śmieci i odpadów 
budowlanych 
kontenerami

KP-4, KP-5 oraz KP-7
Sprzedaż i transport 

piachu
tel. 509-136-967

888-424-715
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II Zawody Spinningowe GP – Zegrze 22.06
inionej soboty odbyły się drugie GP Spinningowe. Zawody organizowane przez Koło Nr 61 Ząbki. Od-
były się one w Zegrzu na rzece Narew. Data oraz miejsce rywalizacji musiały ulec zmianie. Pierwotnie, 

zawody miały odbyć się w niedzielę 23.06 w okolicy Czarnowa. Jednak ze względu na bezpieczeństwo zawodni-
ków, organizatorzy postanowili przenieść zawody. Głównym powodem był wysoki poziom 
wody oraz duży uciąg uniemożliwiający bezpieczne przeprowadzenie zawodów.

O R G A N I Z A C J E  P O Z A R Z Ą D O W E

M

Burmistrz Robert Perkowski 
wędkarzem!

tało się. Burmistrz Robert Perkowski wstąpił w szeregi ząb-
kowskich wędkarzy. To, że Burmistrz interesuje się wędkar-

stwem nie jest tajemnicą. Od kilku lat, przy okazji zawodów (w tym 
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki) oraz wycieczek wędkarskich, 
wspiera Koło Wędkarskie PZW Nr 61 Ząbki.

Jak się okazało, przy okazji wizyt na łowiskach w czasie różnych imprez 
organizowanych przez ząbkowskie Koło, złapał bakcyla i kilka dni temu udał się 
do Skarbnika Koła kol. Sławomira Pisarczyka, aby wyrobić Kartę Wędkarską.

Trzeba nadmienić, że kilka tygodni temu, Kartę wyrobił również Wicebur-
mistrz Miasta Ząbki Artur Murawski. Wiceburmistrz wystartował już nawet w za-
wodach o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.

Gorąco i serdecznie witamy Kolegów Burmistrzów w szeregach ząbkow-
skich wędkarzy!

Połamania kija i do zobaczenia nad wodą.
Więcej wędkarskich informacji na stronie Koła – www.kolowedkarskie.pl

Jak się okazało, decyzja o 
zmianie była strzałem w dziesiątkę. 
Dopisała nie tylko pogoda, ale i ryby. 
Ponad połowa zawodników zdobyła 
punkty, a najlepsi mogli popisać się 
6-8 rybami. Niektórzy mogli czuć pe-
wien niedosyt, bowiem tego dnia z 
wędkarzami współpracowały niemal 
wyłącznie okonie. Najdłuższy okaz 
tego dnia na konto wpisał kol. Rafał 
Repliński (29cm). Był to najdłuższy 
zaliczony okaz. Gdyby jednak brać 
pod uwagę złapane wymiarowe ryby, 
najdłuższym byłby leszcz złowiony 
przez Wiceburmistrza Miasta Ząbki, 

kol. Artura Murawskiego. Ryba jednak nie mogła zostać zaliczo-
na, ponieważ w tej konkurencji brane były pod uwagę tylko ryby 
drapieżne. Niemniej sama przyjemność holu ok. 3 kg leszcza na 
zestaw bocznego troku daje tyle emocji, że samo wyciągnięcie 
takiej zdobyczy jest wystarczającą nagrodą. Były to kolejne za-

wody naszego Wiceburmistrza. Tym razem, zajął wysokie 5 miej-
sce z wynikiem 560 pkt i 4 rybami na koncie! Gratulujemy!

Wróćmy jednak do rywalizacji o pierwsze lokaty. Trzecia 
lokata przypadła kol. Leszkowi Żeleźnickiemu. Złowił on 6 ryb, 
które dały mu w sumie 680 pkt. Drugie miejsce przypadło kol. 
Dariuszowy Krysikowi. Zapewniło je 7 ryb i w sumie 690 pkt., jak 
zatem widać, walka o 2 lokatę była bardzo zacięta.

Tego dnia, najlepszym wędkarzem okazał się kol. Grzegorz 
Mazurkiewicz. 8 złowionych ryb dało mu 860 pkt. Pierwsze miej-
sce przybliża kolegę Grzegorza do zwycięstwa w całej serii Grand 
Prix. Przypomnijmy, że w pierwszych zawodach, które odbyły 12 
maja br. w Pogo-
rzelcu, zajął on 2 
miejsce.

Nie można 
jednak jedno-
znacznie prze-
sądzać losów 
GP. Do końca, 
bowiem pozosta-
ły III i IV zawo-
dy. Odbędą się 
one we wrześniu 
i październiku. 
Mamy, zatem wa-
kacyjną przerwę 
od rywalizacji spinningowych, ale na pewno nie od wędkowania.

Już 6 lipca, prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników 
nocnych zasiadek – Gruntowe (dobowe) zawody wędkarskie, 
które odbędą się na rzece Narew w okolicy Myszyńca. W zawo-
dach mogą brać udział 2 osobowe drużyny. Serdecznie zapra-
szamy! 

Więcej informacji na stronie http://kolowedkarskie.pl/

S
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Festyn rodzinny w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Ząbkach 
maja uczniowie, rodzice, dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej nr 2 zaprosili po raz 17 mieszkańców miasta na spotkanie 

z okazji Dnia Matki, Dziecka i Sportu, na którym każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.

Tego dnia zawiodła aura, ale nie zabrakło atrakcji. 
Deszcz nie pokrzyżował naszych planów, ponieważ więk-

szość stoisk przeniesiono do budynku szkoły. Uroczyste-
go otwarcia festynu dokonała dyrektor Irena Małyszczuk 
i burmistrz Robert Perkowski. W części artystycznej za-

prezentowali się 
nasi milusińscy z 
klas zerowych pod 
kierunkiem swoich 
pań wychowaw-
czyń. Wystąpili tak-

że finaliści Konkursu Piosenki Ząbki 
2013 pod bacznym okiem p. Jadwi-
gi Żaboklickiej. Uczniowie klasy 4 c 
wystąpili w spektaklu w języku nie-
mieckim pod kierunkiem pań M. Lic-
kiewicz-Łojewskiej i E. Kwiatkowskiej. 
W tym samym języku zaprezentowali 
się uczniowie klasy 2 e w piosence o pajacu. Następnie w 
atrakcyjnym pokazie wystąpili akrobaci pod kierunkiem p. 
R. Kruzy. Nasze uczennice dały piękny występ aerobiku 
przygotowany przez p. A. Jarosińską. Na scenie nie zabra-

kło również rodzi-
ców. Nasi aktorzy 
z młodszych klas 
zaprezentowal i 
inscenizacje pod 
kierunkiem p.  
E. Kosierkiewicz 
i p. J. Gut. Wy-
stępy artystycz-

ne zakończyli tancerze 
przygotowani przez p. 
I. Udovyka. W tym dniu 
nie zabrakło innych 
atrakcji. Można było odwiedzić gabinet urody, szkołę języ-
kową. Wziąć udział w festiwalu nauki lub loterii, która była 
oblegana przez naszych milusińskich i ich rodziców. Na 
głodnych i spragnionych czekały: pyszna grochówka, go-
rące napoje i ciasteczka. W ten chłodny i deszczowy dzień 
wszyscy bawili się doskonale, o czym świadczyły dobry 
humor i uśmiechnięte buzie naszych milusińskich. Dzięku-
jemy wszystkim mieszkańcom za przybycie i wspólną za-
bawę, uczniom, rodzicom, dyrekcji i nauczycielom naszej 
szkoły za zaangażowanie w przygotowanie festynu. 

Małgorzata Wrotna
Szczególne podziękowania składam sponsorom, 

którzy zechcieli wspomóc naszą inicjatywę:
1. Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząb-

kach
2. Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti Ząbki ul. Wilcza 8
3. Wydawnictwu Księży Pallotynów Apostolicum Ząbki ul. 

Wilcza 8
4. Fundacji „Dzieci ulicy” Ząbki ul. Kolejowa 31D
5. Firmie „EWITA” Janaszek Ząbki ul. Targowa 6

6. Pani Agnieszce Sasin „Akademia 
Urody” Ząbki ul. Orla 6 lok. 68
7. Pani Monice Duralskiej
8. Panu Michałowi Ławeczko „Szkoła 
Językowa Sukces”
9. Panu Bartłomiejowi Raszplewicz i 
Pani Sylwii Knaź  „Świetlica edukacyj-
na Enedue”

Bardzo dziękuję wszystkim rodzi-
com z naszej szkoły a w szczególności 
rodzicom klasy 4e (p.Zielskiej, Kurek, 
Piątek, Ryciuk) oraz koordynatorowi 
festynu Jolancie Szklarek-Marciszew-

skiej za ogromne zaangażowanie.
Dyrektor Szkoły Irena Małyszczuk
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Koniec „Wspólnego biletu” na trasie wołomińskiej 
1 lipca mieszkańcy Ząbek, Zielonki, Kobyłki i Wołomina nie będą mogli używać karty miejskiej 
ZTM w pociągach Kolei Mazowieckich, konieczny będzie zakup osobnego biletu kolejowego. 

Warszawa ogranicza wydatki na komunikację miejską, wypowiedziała zawartą z powiatem w ubiegłym 
roku 4-letnią umowę. Obowiązująca w okresie 16 miesięcy umowa (wynegocjowana przez starostwo) 
spowodowała w tym okresie łączne oszczędności dla budżetów Ząbek, Zielonki, Kobyłki i Wołomina w 
wysokości 1,57 mln zł (w odniesieniu do hipotetycznej dalszej umowy osobno dla miast). 

Mimo, iż całkowite koszty utrzymania komunikacji wzrosły 
najwyżej o kilka procent, to w tym roku korzystający z biletów 
II strefowych płacą o 28% więcej za bilety. Warszawa zażądała 
również podwyżki kwoty dopłaty do oferty „Wspólnego Biletu” 
od samorządów linii wołomińskiej w wysokości 47% za każdy 
kilometr przejechany przez pociąg, z początkiem roku weszła 
kilkuprocentowa podwyżka, pozostało jeszcze 40%. Pomimo, 
że uruchomienie stacji Warszawa Wilno skróciło trasę i spo-
wodowało chwilowy nieznaczny spadek kosztów dla poszcze-
gólnych miast, to żądanie ZTM, aby od lipca obowiązywała tak 
wysoka podwyżka okazało się niemożliwe do spełnienia. 

W najlepszej sytuacji są Ząbki, których mieszkańcy po uru-
chomieniu stacji Wilno i tak mają taniej kupić bilet KM i na I 
strefę ZTM niż jeden II strefowy bilet. Po odstąpieniu Ząbek, 
gdyby stawki pozostały niezmienione pozostałe gminy mogły-
by kontynuować dofinansowanie biletu, jednak samorządy Zie-
lonki i Kobyłki zdecydowały, że nie stać ich na taką podwyżkę. 
Zielonka jest skłonna rozważać utrzymanie współpracy, ale 
zaproponowana podwyżka uznana została przez Radę Miasta 
za zbyt wysoką i nie uzyskała akceptacji. Bez zgodnej woli Zie-
lonki, Kobyłki i Wołomina zaspokojenie wysokich żądań War-
szawy jest niemożliwe. Samorząd Wołomina deklaruje mimo 
to chęć dalszej współpracy i poprosił prezydent Warszawy o 
specjalna ofertę dla mieszkańców Wołomina. 
Najważniejsze przyczyny – czyli dlaczego oferta 

„wspólnego biletu” wygasa z końcem czerwca br.: 
- Znaczne ograniczenia finansowania II strefy biletowej przez 

miasto stołeczne Warszawa; 
- ZTM wypowiedział nieoczekiwanie długoletnią umowę, którą 

wcześniej sam stawiał za dobry przykład, mówiąc o „modelo-
wym rozwiązaniu” - niestabilność kolejnej, najnowszej oferty 
ZTM oraz brak przewidywalności działań ZTM; 

-  47% podwyżka (w stosunku do 2012 roku) żądana przez 
ZTM – wzrost stawki za pociągokilometr oraz nagły wzrost 
tzw. udziału w kosztach do 40%. 

Sytuacja na dziś przedstawia się następująco: 
-  z dniem 30 czerwca 2013 r. kończy się okresu wypowiedze-

nia przez ZTM ustalony aneksem do umowy; 
- samorządy Kobyłki, Wołomina i Zielonki otrzymały informacje 

z szacunkowym wyliczeniem (przy zachowaniu dotychczaso-
wych proporcji pomiędzy nimi) miesięcznych kwot płatności 
za „wspólny bilet” przez poszczególne miasta od 1 lipca br. - 
Zielonka 93 095 zł/mc, Kobyłka 100 098 zł/mc, Wołomin 255 
970 zł/mc; specyfika linii wołomińskiej – znaczna długość i 
odległość pomiędzy przystankami, generuje wysokie koszty 
funkcjonowania oferty „wspólny bilet”, a obecne utrudnienia 
w ruchu pociągów, mają wpływ tylko na chwilowe zmniejsze-
nie liczby pociągokilometrów; 

-  na narzucone przez ZTM nowe, znacznie wyższe warunki 
finansowe nie ma zgody wszystkich gmin - coraz większe 
koszty są nie do udźwignięcia przez samorząd Zielonki i 
Kobyłki; Zielonka, przy obecnie wyliczonej nowej kwocie ze 
zmniejszoną liczbą pociągokilometrów w okresie remontów 
przeprowadzanych na wołomińskiej linii kolejowej, w ramach 
zaplanowanych w budżecie pieniądzach, mogłaby opłacać 
ofertę „wspólny bilet”, lecz przy braku zgody wszystkich gmin, 
nie ma to już praktycznego znaczenia dla przyszłości „wspól-
nego biletu”; władze Wołomina chcą kontynuacji „wspólnego 
biletu” (lub innej oferty) ze zniżkami dla swoich mieszkań-
ców; zwróciły się na piśmie do Prezydent m.st. Warszawy 
Hanny Gronkiewicz-Waltz o propozycję dla gminy Wołomin, 
która pozwoliłaby kontynuować tańszą ofertę („wspólny bi-
let”) dla jej mieszkańców od 1 lica br.; 

-  po otwarciu nowej stacji Warszawa-Zacisze -Wilno pasaże-
rom z Ząbek bardziej od „wspólnego biletu” opłaca się kupo-
wać dwa osobne bilety: odcinkowy do 5 km na kolej i tańszy 
na I strefę w stolicy - wtedy miesięcznie oszczędzają 10,50 
zł. Podważa to sens ekonomiczny oraz możliwość prawną 
dalszego finansowania przez miasto Ząbki „wspólnego biletu 
ZTM-KM”. Kontynuacja udziału miasta poprzez dopłaty na 
dotychczasowych warunkach mogłaby wiązać się z naru-
szeniem dyscypliny finansów publicznych i marnotrawieniem 
publicznych pieniędzy; 

 - nie ma wpływu na pozostałe samorządy ekonomicznie i 
prawnie uzasadniona decyzja Ząbek po uruchomieniu sta-
cji Warszawa -Zacisze - Wilno. Skrócenie opłacanej przez 
samorządy trasy po otwarciu nowej stacji rekompensuje pod 
względem finansowym innym miastom konieczne opuszcze-
nie „wspólnego biletu” przez Ząbki; 

- umowa podpisana przez Starostę w ubiegłym roku, na lep-
szych warunkach dla samorządów przez okres jej obowiązy-
wania (16 miesięcy) pozwoliła zaoszczędzić znaczne kwoty 
Wołominowi, Kobyłce, Zielonce i Ząbkom – w budżetach tych 
miast (szacunkowo) zostało w sumie ponad 1 mln 570 tys. zł 

Piotr Kaczorek, 
rzecznik prasowy starostwa wołomińskiego 

Od
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Prestiżowy mecz w Ząbkach
składzie parlamentarzystów - samorządowców znaleźli 
się: Piotr Uściński – starosta wołomiński, Paweł Bednar-

czyk- burmistrz Tłuszcza, Artur Murawski – zastępca burmistrza, 
Robert Roguski- burmistrz Kobyłki, Piotr Orzechowski- wójt gminy 

Strachówka, Dariusz Kokoszka – wójt gminy Jadów, Andrzej Marek 
Grodzki- przewodniczący Rady Miasta Zielonka, Marek Brodziak- 
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Radzymin, Marcin Godlewski- 
wiceprzewodniczący Rady Miasta i 
Gminy Radzymin, Marek Pietrzak- 
radny powiatu wołomińskiego, Wło-
dzimierz Fydryszek- radny gminy 
Tłuszcz, Jacek Lis – radny miasta 
Kobyłki, Marcin Promowicz- dy-
rektor ZSP nr 1 w Kobyłce, Robert 
Kucharski – nauczyciel ZSP nr 2 w 
Kobyłce, Wojciech Gut- wiceprze-
wodnioczący Rady Miasta Ząbki 
(bramkarz), Grzegorz Siwek- radny 
miasta Ząbki, Paweł Uściński- radny 
miasta Ząbki, Marcin Kubicki- radny 
miasta Ząbki, Marcin Michalak- UM 
Ząbki, Łukasz Góral – UM Ząbki, 
Jacek Romańczuk – dyrektor MO-
SiR Ząbki, Robert Podoliński- trener Dolcan Ząbki, Radosław Korze-
niewski – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, 
Leszek Gontarczuk – radny miasta Zielonka (bramkarz), Wojciech 
Chechłowski – radny miasta i gminy Radzymin, Emil Wiatrak – radny 
gminy Wołomin, Adam Bereda – radny gminy Wołomin, Wojciech 
Plichta – radny gminy Wołomin, Konrad Fuśnik – radny Młodzieżo-
wej Rady Miasta Wołomin, Adam Jaczewski – naczelnik WOK Wo-
łomin, Krzysztof Kuśmierowski – dyrektor MZO w Wołominie, Michał 
Jaroch – radny miasta Marki, Mikołaj Szczepanowski – Marki, Piotr 

Matusiak – UM Mar-
ki, oraz Przemysław 
Walczak, Paweł 
Dzięcioł, Łukasz 
Rudnik z UG Jadów.

W drużynie par-
lamentarzystów zo-
baczyć można było: 
Jana Tomaszew-
skiego (bramkarz), 
Michała Lewankow-
skiego (bramkarz), 
Mariusza Oriona 
Jędryska, Marka 
Ast, Andrzeja Dudę, 

Grzegorza Janika, Krzysztofa Jurgiela, Mariusza Antoniego Kamiń-
skiego, Tomasza Kaczmarka, Sławomira Kłosowskiego, Waldemara 
Kraska, Grzegorza Matusiaka, Marka Matuszewskiego, Jacka Sa-
sina, Wojciecha Szaramę, Marcina Witko, Wojciecha Zubowskiego, 
Wiesława Janczyka oraz Bogdana Pawła.

Impreza rozpoczęła się punktu-
alnie o godzinie 18:00 występem for-
macji tanecznej Cheerleaders K-12 z 
Warszawy, niedługo po tym na mu-
rawę weszli zawodnicy prowadzeni 
przez kapitanów drużyn Artura Mu-
rawskiego, zastępcę burmistrza mia-
sta Ząbki- kapitana samorządowców 
oraz Krzysztofa Jurgiela – kapitana 
parlamentarzystów.

Już w pierwszej minucie padła  
pierwsza bramka, którą zdobył Da-
riusz Kokoszka- wójt gminy Jadów. 
Durgą bramkę w świetnym stylu zdo-
był Robert Podoliński – trener Dolcan 
Ząbki. 

Parlamentarzyści ruszyli zdecy-
dowanie do ataku, aby strzelić choćby jedną bramkę. 

Samorządowcy jednak od początku przejęli inicjatywę, mimo że  
goście od czasu do czasu groźnie kontratakowali. 

Dogodne sytuacje do strzelenia goli miał dwukrotnie Jacek Ro-
mańczuk- dyrektor MOSiR Ząbki, który jeszcze przed końcem pierw-
szej połowy zdobył trzecią bramkę dla zespołu samorządowców.

W przerwie spotkania na płycie boiska mecz pokazowy rozegra-
ły najmłodsze zawodniczki UKS Ząbkovia 
Ząbki z drużyną MKS Dolcan Ząbki z 2004. 
Zaprezentowały ząbkowskim kibicom pił-
ki nożnej swoje niemałe już umiejętności. 
Mecz zakończył się zwycięstwem chłopców 
1:0.

Ale to nie koniec atrakcji. Dariusz Dut-
kiewicz komentujący to niecodzienne wyda-
rzenie przeprowadził dla ząbkowskich kibi-
ców konkurs ze znajomości historii miasta 
Ząbki. Dla uczestników były cenne nagrody. 
Największym hitem przygotowanym przez 
organizatorów było wykopanie przez za-
wodników w czasie przerwy z płyty boiska 5 
piłek podpisanych przez same gwiazdy par-
lamentarne Prawa i Sprawiedliwości. Po tym 

miłym akcencie rozpoczęła się druga połowa meczu.
Parlamentarzyści wyszli bardzo rozluźnieni na murawę, przez 

co łatwo gubili piłkę. Tę sytuację gospodarze świetnie wykorzysta-
li zdobywając 3 kolejne gole. Czwartą bramkę zdobył Paweł Bed-
narczyk – burmistrz Tłuszcza, piątą Piotr Orzechowski – wójt gminy 
Strachówka. W ostatnich minutach 
drugiej połowy znakomicie podana 
piłka przez Artura Murawskiego- za-
stępcę miasta Ząbki pomogła w zdo-
byciu szóstej bramki przez Michała 
Jarocha – radnego miasta Marki.

Po rozegranym meczu w rzutach 
karnych wygrali parlamentarzyści 
4:2.

Spotkaniu sędziowali: sędzia 
główny Janusz Krajewski, oraz sę-
dziowie boczni Piotr Dola i Jan Szy-
maniak.

Na zakończenie gospodarz na-
szego miasta burmistrz Robert Perkowski, który dzielnie kibicował 
przez cały czas trwania turnieju, wraz z burmistrzem Wołomina 
Ryszardem Madziarem nagrodzili zawodników złotymi medali za 
udział. Do kapitanów drużyn powędrowały puchary upamiętniające 
to niebywałe wydarzenie. W podziękowaniu również sędziowie zo-
stali nagrodzeni statuetkami. Otrzymali je również Piotr Uściński - 
Starosta Powiatu Wołomińskiego i Jacek Sasin - Poseł na Sejm RP 
w podziękowaniu za organizację tak świetnego spotkania.

Joanna Wysocka
foto Bogdan Śladowski

W
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Festyn w „Jedynce”
czerwca, jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka i Sportu 
zorganizowany przez nauczycieli i rodziców. Był on okazją do miłego spędzenia sobotniego 

przedpołudnia w gronie rodziny i przyjaciół. 
Na uczniów „Jedynki” czekało wiele atrakcji: 

stoiska ze smakołykami, malowanie twarzy oraz 
dmuchany plac zabaw. Na boisku szkolnym przy-
gotowano wiele stanowisk z konkurencjami spor-
towymi. W zawodach brały udział zarówno dzieci, 
jak i ich rodzice i rodzeństwo. Dodatkową atrakcją 
pikniku była loteria fantowa, w której każdy los wy-
grywał. Na scenie odbywały się pokazy i koncer-
ty, m.in. finał szkolnego konkursu „Mam Talent”. 
Gościem specjalnym finału była Patrycja Malinow-
ska, półfinalistka III edycji telewizyjnego programu 
„Mam talent”.

Przez cały festyn działała kawiarenka z prze-
pysznymi domowymi wypiekami. Chętni mogli za-
spokoić pragnienie zimnymi i ciepłymi napojami, 
skorzystać z grill-baru lub skosztować grochówki 
czy pizzy.

Podczas festynu odbyła się rejestracja po-
tencjalnych dawców szpiku dla chorych na  bia-
łaczkę – „DZIEŃ DAWCY W ZĄBKACH” oraz po-
miar cukru i ciśnienia tętniczego.

Moc atrakcji dla małych i większych, znako-
mita atmosfera, uśmiechnięte dziecięce twarze w 
czasie festynu sprawiły, że nawet pogoda, która 
spłatała nam małego figla, nie była w stanie po-
psuć dzieciom zabawy. Organizatorzy festynu tra-
dycyjnie zadbali o to, żeby był to niezapomniany 
dzień.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i 
za pomoc w organizacji imprezy, a Dzieciom ży-
czymy wiele radości i uśmiechu na każdy kolejny 
dzień.

  Zespół  ds. Promocji Szkoły
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„Leśny Zakątek” – ciekawie przez cały rok
przedszkolu było super na 122, powtórzyć chciałbym tamte dni jeszcze jeden raz…’’. Taką piosenką 
przedszkolaki z Leśnego Zakątka żegnały kolejny rok, w którym nie zabrakło wspaniałych przygód i 

niepowtarzalnych wrażeń. Rok wypełniony po brzegi pracą i zabawą. Zarówno w oczach Pań, jak i dzieci kręciła 
się łezka wzruszenia z powodu odejścia najstarszych grup ,,Motylków’’ i ,, Koniczynek’’. Z drugiej strony, nie 
możemy się doczekać przybycia nowych, pełnych werwy i energii dzieci. 

To, co nadejdzie, jest dla nas ogromną niespodzianką i jeszcze niezapi-
saną kartą w kronice przedszkola, ale to, co już minęło, i co wydarzyło się 
w naszej placówce wymaga wspo-
mnienia. Dlatego też, przedsta-
wiamy wszystkim przepis na brak 
nudy, uśmiech, moc niezapomnia-
nych przeżyć oraz zadowolenie 
dzieci, rodziców i nauczycieli. 
SKŁADNIKI:
- 10 koncertów, w tym koncert wigi-
lijny dla całej społeczności przed-
szkola,
-10 spektakli teatralnych, w tym 
jeden interaktywny w ogrodzie i 
jeden występ cyrkowy,
-2 lekcje dydaktyczno- przyrod-

nicze w Nadleśnictwie ,, Drew-
nica’’, w których uczestniczyły 
wszystkie grupy,

- 2 lekcje w Bibliotece Miejskiej również dla wszystkich grup,
- 3 spotkania z autorką książek dla dzieci Barbarą Ciemską,
- lekcje edukacyjno- kulturalne w herbaciarni ,, Sowa’’,
- 2 wycieczki całodniowe na ,, Farmę Iluzji’’ oraz trzydniowe Zielone Przed-
szkole  ,,Szlakiem Orlich gniazd’’;
	 Wycieczki podczas, których poznawaliśmy pracę ludzi  pełniących waż-

ne i odpowiedzialne funkcje społeczne;
- Komisariat Policji w Wołominie,
- Urząd Miasta w Ząbkach,
-Straż Miejska w Ząbkach,
- Komenda Policji Rzecznej w Warszawie,

- Poczta w Ząbkach;
	 Wycieczki, w których 
mieliśmy okazję być małymi na-
ukowcami, kucharzami czy też 
znamienitymi gośćmi;
- ,, Herbatka u Królowej’’,
- ,, Centrum Nauki Kopernik’’, 
- ,, Wyspy Leonarda’’- Akademia 
Dzieci Ciekawych Świata,
- ,, Gala Helen Doron’’- występ 
wszystkich dzieci w Sali Kongre-
sowej,

-  Występ dla Emerytów ze spektaklem pt ,, Kopciuszek wersja współczesna’’,
- ,, TELLE PIZZA’’ w Ząbkach,
- Szkoła Podstawowa nr2 w Ząbkach;
	Nasi Goście: Policjanci, Straż Miejska, Straż Pożarna, Straż Ochrony 

Kolei, Ratownicy Medyczni, którzy poprowadzili warsztaty pierwszej po-
mocy dla wszystkich grup, Starosta Powiatu Wołomińskiego, Burmistrz, 
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki, Pani Sekretarz, pracownicy Referatu 
Oświaty;

	 Mnóstwo wewnątrzprzedszkolnych uroczystości:
-,, Święto Pieczonego Ziemniaka’’ w Nadleśnictwie,
- Dzień Niepodległości,
- Pasowanie na Przedszkolaka najmłodszej grupy,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Bal karnawałowy,
- ,,Plenery malarskie’’ związane z wybranymi porami roku,
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- Dzień Ziemi,
- Dzień Polskiej Niezapominajki,
- ,,Jestem Przyjacielem Przyrody’’- zajęcia ekologiczno- przyrodnicze w ogro-
dzie,
- Uroczyste Zakończenie Roku,
- Piknik rodzinny w ogrodzie pod hasłem ,, Żyj i działaj bezpiecznie’’,
	 Aktywny udział w akcjach charytatywnych
- ,,Góra Grosza’’ – zbieranie grosików dla dzieci z domów dziecka,
- ,,Pola Nadziei’’- wykonywanie kartek świątecznych do hospicjum, zbieranie 

środków czystości i przyborów szkolnych,
- ,,Koło Osób Niepełnosprawnych’’ w Ząbkach- kiermasz ozdób świątecznych,

- ,,Schowek’’- zbieranie słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci ze świe-
tlicy środowiskowej

- ,,Na Paluchu’’- zbieranie karmy dla zwierząt ze schro-
niska,
	 Każdego dnia - bardzo ciekawe zajęcia 
dodatkowe: rytmika, j. angielski, zajęcia teatralne, ta-
neczne czy też akrobatyczne;
	 Przez cały rok – zajęcia pływania na basenie 
podczas  prowadzone pod okiem instruktora;

To prawie wszystkie czynniki mające wpływ na 
nasze całoroczne sukcesy. Trzeba jeszcze dodać 
dużą dawkę siły, zaangażowania dzieci i Pań oraz wy-
trwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, a wtedy 
wszystko idzie zgodnie z planem.

Pozostało tylko zaśpiewać „…Ale to już było…’’ 
i pożegnać dwie grupy starszaków, którym życzymy 
powodzenia w szkole i sukcesów w dalszym życiu, 

a wszystkim udanych wakacji i mnóstwo słońca. Mamy nadzieję, że nawet 
podczas odpoczynku będziecie myśleli o naszym przedszkolu i wrócicie z 
głowami pełnymi nowych pomysłów i zapału do dalszych działań.

Magda Ratyńska  
Nauczycielka Publicznego Przedszkola nr2 „Leśny Zakątek”

Dyrektor i Pracownicy Publicznego Przedszkola 
nr 2 „Leśny Zakątek” z całego serca dziękują 

Rodzicom za wsparcie, pomoc i życzliwość 
okazaną Naszej placówce. 

Szczególne podziękowania kierujemy do 
przewodniczącej Rady Rodziców – pani 
Agnieszko Szeszko, która przez wiele lat 

była dobrym duchem „Leśnego Zakątka”. 
Jej delikatna, a zarazem silna osobowość, 

zaangażowanie i kreatywność była siłą napędową 
dla całej społeczności przedszkolnej.

Pragniemy również serdecznie podziękować 
właścicielce kwiaciarni „Magnolia” -  pani 

Agnieszce Matak i panu Krzysztofowi Dylowi 
za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych 

i wychowawczych oraz czynny udział w naszych 
przedsięwzięciach.

„W
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dobrze wyszkolone technicznie. Widzi on w naszej drużynie 
duży potencjał na przyszłość. Pełna relacja z meczu na ofi-

cjalnej stronie UKS Ząbkovia Ząbki: http://zabkovia.pl/rozgryw-
ki/liga-orlikow/460-liga-modzikow-runda-wiosenna-sezonu-
20122013-kolejka-22-.html

Beata Komosińska - Ferens

S P O R T

Koniec sezonu – czas na wakacje
iemal w połowie czerwca drużyny UKS Ząbkovia Ząbki rozegrały ostatnie mecze ligowe w ra-
mach rundy wiosennej sezonu 2012/2013.

W sobotę, 8 czerwca 2013 roku dziewczęta z Ząbko-
vii grające w Lidze Orlików U-11 podejmowały drużynę GAP 
Wiązowna. Pojedynek zakończył się zwycięstwem naszych 
zawodniczek 4:2. Relacja z meczu na oficjalnej stronie UKS 

Ząbkovia Ząbki: http://zabkovia.pl/rozgrywki/liga-orlikow/458-
liga-orlikow-runda-wiosenna-sezonu-20122013-kolejka-22-.
html

Natomiast, w niedzielę 9 czerwca 2013 roku, na boczne 
boisko Stadionu Miejskiego w Ząbkach przy ul. Słowackiego 
21 wybiegły dziewczęta rywalizujące w Lidze Młodzików U-13. 
Ich przeciwnikiem był zespół ŁKS Wisła Zakroczym. Na me-
czu obecny był trener Marcin Kasprowicz - koordynator kadry 
Polski U-15, który obserwował grę zawodniczek pod kątem 
ewentualnych powołań. Trzeba przyznać, że dziewczyny, po-
mimo bardzo trudnych warunków, zaprezentowały się bardzo 
dobrze. Selekcjoner kadry komplementował zachowanie na-
szych zawodniczek na boisku. Bardzo podobało mu się, że 
dziewczęta z Ząbkovii myślą podczas gry: nie boją się grać 
z bramkarzem, bardzo dobrze opanowały grę na spalone, są 

N

5 czerwca, na Stadionie Miejskim w Ząbkach za-
witała grupa trenerów piłki nożnej uczestnicząca w or-
ganizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej kursie 
UEFA Pro. 

Trenerzy, którzy ukończą ten kurs nabywają uprawnie-
nia do prowadzenia zespołów Ekstraklasy i I ligi piłki nożnej. 
Mogą również prowadzić zespoły poza granicami naszego 
kraju, gdyż są to uprawnienia respektowane w całej Europie. 
W kursie, którego jednym z elementów były zajęcia na ząb-
kowskim stadionie uczestniczyło 14 trenerów, którzy najpierw 
obserwowali zajęcia na płycie głównej, które prowadził trener 
Kamil Kiereś. Kiereś to trener GKS-u Bełchatów. Zespołu, który 
mimo tego, że spadł w sezonie 2012/2013 z Ekstraklasy to był 
niewątpliwie objawieniem rundy wiosennej rozgrywek zdoby-
wając 25 punktów w 15 spotkaniach. Dlatego uczestnicy kur-

Szkolenie UEFA   w Ząbkach
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VICTOR GRAND PRIX ZĄBEK W BADMINTONIE  
O PUCHAR BURMISTRZA

o i koniec. 8 czerwca w Ząbkach w hali Gimnazjum nr 1 miał miejsce ostatni turniej badmintona o Puchar Burmistrza Miasta 
Ząbki. Cóż, może nieskromnie, ale powiem, że to był bardzo udany sezon. Było ciekawie: rekordy frekwencji, połamane rakiety, 

zerwane naciągi, płacz, radość... Co mnie trochę zawiodło, to może zbyt mała frekwencja wśród dzieci i młodzieży. Ale cały czas liczę, że 
może coś się jeszcze w tym temacie zmieni i dzieci zaczną uprawiać sport.  W tej kwestii liczę na wsparcie rodziców: zachęcajcie dzieci 
do udziału w takich turniejach!

Ale co na zawodach? Wyjątkowo duża liczba uczestników stawiła się na 
starcie w grupie najmłodszych. Zwyciężył po raz trzeci z rzędu Artur Cho-
lewski, pokonując w finale Kamilę Mil. Trzeci był Piotr Małkowski. Ta trójka 
podzieliła między siebie podium cyklu, tyle że Kamila była pierwsza, Artur 
drugi a Piotrek trzeci. 

W kategorii dziewcząt klas 4-6 cykl wygrała Agnieszka Dziejarska, która 
od pięciu turniejów zgłasza się jako jedyna i gra z chłopakami. Tak było i tym 
razem. Agnieszka wygrała swoją kategorię, a z chłopcami stoczyła kilka zacię-
tych pojedynków. Wśród młodzieńców z klas 4-6 dominację potwierdził Kuba 
Zdrojewski i wygrał zawody, wyprzedzając Błażeja Krawczyka i Kubę Walocha. 
Dla Błażeja i Kuby były to pierwsze miejsca na podium w tym cyklu – gratulu-
ję. Jak już wspomniałem, Kuba Zdrojewski zwyciężył w Grand Prix pokonując 
nieobecnych wczoraj Mateusza Sadowskiego i Andrzeja Niczyporuka. Jakub 
Walocha miał dobry dzień, ponieważ poza miejscem na podium dostał rów-
nież rakietę, która tradycyjnie była losowana między uczestnikami.

W kategorii gimnazjum stawiły się cztery dziewczęta i czterech chłop-
ców, ale jak wiadomo Kasia Wróblewska gra z chłopakami. U dziewcząt wy-
grała Weronika Wojda, przed Izą Pomykałą i Eweliną Stec. Weronika wygrała 
w całym cyklu i wyprzedziła Izę Gierat i Izę Pomykałę. U chłopców turniej 
wygrała Kasia WróblewskaJ, przed Patrykiem Fijałkowskim (o zwycięstwie 
decydowały małe punkty) i Maksem Góra. Maks już wcześniej zapewnił so-
bie wygraną w generalce. Drugie miejsce zajęła Kasia Wróblewska, a trzeci 
był Bartek Matusik. Na deser tradycyjnie odbyły się gry podwójne, pod nie-
obecność najlepszych trzech duetów zwycięstwo odnieśli Błażej Krawczyk i 
Iza Pomykała, przed parą Damian Mil i Maciek Matusik i Agnieszka Dziejarską 
z Kubą Niemirskim. W Grand Prix zwyciężyli Kuba Zdrojewski i Mateusz Sa-
dowski i wyprzedzili Maksa Górę i Pawła Kamińskiego oraz Kasię Wróblewską 
i Izę Gierat. 

Wielkie gratulacje dla naszych młodych zawodników za walkę i wiele 
emocji, których dostarczyli kibicującym im rodzicom. Bardzo dziękuje panu 
Wojtkowi Gutowi, v-ce Przewodniczącemu Rady Miasta, który wręczył dyplo-
my i puchary zwycięzcom Grand Prix.

Turniej dorosłych zaczął się z małym poślizgiem z powodu powodzi i 
konieczności doprowadzenia boisk do stanu pozwalającego na bezpieczne 
rozegranie zawodów. Muszę dodać, że atmosfera (jak zawsze zresztą) była 
przyjacielsko - rodzinna i wszyscy rywalizowali dobrze się bawiąc.

U pań wygrała Marlena Muras, przed Monika Łepkowską i Asią Mądry. 
Te same Panie zameldowały się na podium Grand Prix tyle, że to Asia była 
druga, a Monika trzecia.

W kategorii Open Mężczyzn szanse na zwycięstwo mieli jeszcze tylko Da-

rek Gierat i Tomek Łepkowski. Ta szansa tak ich sparaliżowała, że Tomek zajął 
miejsce trzecie, a Darek dopiero dziewiąte, notując najsłabszą lokatę w tym 
sezonie. Wygrał Irek Wróblewski przed Kubą Orzęckim. Grand Prix ostatecz-
nie wygrał Tomek Łepkowski przed Darkiem Gieratem i Irkiem Wróblewskim. 

U panów trochę bardziej zaawansowanych turniej wygrał Dawid Maron, 
pokonując w finale Łukasza Orzęckiego. Trzeci był Jacek Czeremużyński. W 
generalce zwycięstwo już wcześniej zapewnił sobie Jacek Sadzak, a o drugie 
miejsce walczyli Dawid i Łukasz. Wygrał Dawid i „skomplikował” sytuację w 
klasyfikacji. Otóż po podliczeniu punktów okazało się, że obaj mają tę sama 
liczbę punktów. W związku z tym o kolejności decydowała większa ilość wyż-
szych miejsc w turniejach cyklu. Ale okazało się, że mają tyle samo pierw-
szych miejsc, tyle samo drugich i tyle samo trzecich. Zatem o drugiej pozycji, 
zajętej ostatecznie przez Łukasza, zadecydowało jedno więcej czwarte miej-
sce.

Po tych dramatach odbył się ciekawy turniej gier podwójnych. Zwycięży-
li Max Jachna z Dawidem Maronem, przed Bogdanem Kitlińskim i Arturem 
Tomczakiem oraz Tomkiem Łepkowskim i Kubą Orzęckim. W klasyfikacji cyklu 
Bogdan i Artur zajęli pierwsze miejsce, Dawid i Max drugie, a trzecie miejsce 
Łukasz Orzęcki i Marek Krawczyk (czyli ja).

Gdy już ostatnia lotka uderzyła w siatkę, rozpoczęła się ceremonia wrę-
czania dyplomów, pucharów i nagród. Wręczał je najbardziej zasłużony chy-
ba dla ząbkowskiego sportu, pan Józef Dola, któremu dziękuję również za 
pomoc w ciągu całego sezonu. Skoro przeszedłem do podziękowań to dzię-
kuję Małgosi Piątkowskiej i Wojtkowi Nikielowi za pomoc w prowadzeniu 
turniejów.  Dziękuję Jackowi Romańczukowi za wsparcie turnieju ze strony 
MOSiR-u (dyplomy, nagrody, puchary). Dziękuję panom Jackowi Szafrańskie-
mu i Czarkowi Gutowskiemu z firmy Sportimpex, dystrybutora marki Victor, 
za sponsoring części nagród w cyklu. Dziękuję firmie PKP CARGO S.A. za na-
grody dla dzieci w każdym z dziewięciu turniejów eliminacyjnych. I dziękuję 
panu Karolowi Małolepszemu za udostępnienie sali gimnastycznej w swoim 
Gimnazjum, aby nasze turnieje mogły się odbyć.

Tak oto zakończył się sezon badmintonowy w Ząbkach. No może nie cał-
kiem, bo zajęcia sekcji są do końca czerwca. 

Sekcja ruszy z całą pewnością jesienią. A czy ruszymy z nowym Grand 
Prix? Dzisiaj tego nie wiem. Zależy to od wielu czynników – tak, więc okaże 
się pod koniec lata…

Wszelki uwagi krytyczne, pomysły reformatorskie, a przede wszystkim 
pochwały proszę przekazywać  email-em na adres mmkrawczyk@wp.pl.

Dziękuję wszystkim za udział 
Marek Krawczyk

Szkolenie UEFA   w Ząbkach
su bacznie obserwowali zajęcia, które Kiereś prowadził 
z zawodnikami I-ligowego Dolcanu Ząbki. Po zajęciach 
praktycznych i przerwie kawowej uczestniczący w kursie 
trenerzy przeszli na salę konferencyjną Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji na część teoretyczną. Tu trenerzy 
dzielili się swoimi spostrzeżeniami ze stażów w klubach 
zagranicznym. Oprócz Kamila Kieresia w gronie trene-
rów ubiegających się o najwyższe uprawnienia trenerskie 
można było zauważyć m.in.: trenera Dolcanu Ząbki – Ro-
berta Podolińskiego, trenera Polonii Warszawa – Piotra 
Stokowca, byłego trenera Pogoni Szczecin – Artura Skow-
ronka czy asystentów pierwszych trenerów Legii Warsza-
wa – Jacka Magierę oraz Jagiellonii Białystok – Dariusza 
Dźwigałę. Zajęcia z ramienia PZPN prowadzili: dr Dariusz 
Śledziewski, Edward Klejdinst i Włodzimierz Małowiejski. 

Miejmy nadzieję, że wszyscy absolwenci kursu UEFA Pro popro-
wadzą drużyny z Ekstraklasą na czele.
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Ku pamięci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 
odczas uroczystości imieninowych ks. Jerzego Popiełuszki, 23 kwietnia br. w Parafii Św. Stanisława Kostki 
na warszawskim Żoliborzu przed nabożeństwem przy grobie męczennika  zostały poświęcone krzyże z prze-

znaczeniem do ofiarowania dla Parafii Polskiej na Ukrainie oraz do Sanktuarium w Józefowie w powiecie otwockim. 
Krzyże te w pielgrzymce pieszo-autokarowej zostały pod kierownictwem Jana Marczaka, wiceprezesa Ogólnopolskie-
go Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki, przekazane adoracyjnie do wspomnianych miejscowości. 

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

Rzecz o tym, co nam w Ząbkach gra
nami pierwsze koncerty naszej Ząbkowskiej Orkiestry. Zapewne niejedno sprawne oko zdąży-
ło przyjrzeć się, jakie instrumenty wchodziły w skład zespołu oraz policzyć ilu muzyków w nim 

grało. Z pewnością zastanawiali się państwo również, czy ten zespół, który widzieliśmy i słyszeliśmy 
na koncertach już stanowi pełen skład orkiestry dętej, a jeśli nie, to ilu muzyków i jakich jeszcze bra-
kuje, by nasza Miejska Orkiestra Dęta posiadała pełny skład instrumentów. Postanowiliśmy rozwikłać 
dla państwa tę kwestę.

Zacznijmy od przedstawienia „modelowego” składu orkiestry 
dętej. Jest ona podzielona na kilka sekcji. Wyróżnić możemy trzy 
podstawowe sekcje: instrumentów dętych drewnianych, blasza-
nych i instrumentów perkusyjnych. Każda z nich dzieli się na pod-
sekcje: fletów, klarnetów, saksofonów, trąbek, waltorni, puzonów, 
kornetów, sakshornów, sekcję basową i perkusyjną. Wewnątrz 
niektórych sekcji wyróżnić można kilka rodzajów instrumentów, jak 
choćby wśród saksofonów mamy: altowy, tenorowy czy barytono-
wy. W każdej sekcji gra od trzech do pięciu muzyków, a w sek-
cji klarnetów nawet dziewięciu czy dziesięciu. Wymieniony skład 
obejmuje instrumenty orkiestry marszowej. Jeśli zaś bralibyśmy 
pod uwagę skład orkiestry koncertowej to do powyższej listy in-
strumentów dodać by należało jeszcze oboje, fagoty, kontrabas, 
harfę, czy gitarę basową. Jak łatwo zauważyć skład koncertowy 
jest uzupełnieniem składu marszowego o instrumenty występujące 
m.in. na stałe w orkiestrze symfonicznej.

Odnieśmy teraz powyższe dane do naszej Ząbkowskiej 
Orkiestry. Nie trudno zauważyć, że choćby pod względem ilości 
grających w niej osób, jak również rodzaju instrumentów, jakie 
widzieliśmy w jej składzie, do w pełni zasłużonego miana orkiestry 
dętej jeszcze jej nieco brakuje.

Istniejący skład zespołu posiada już jednak wystarczającą ilość 
instrumentów dętych różnego rodzaju, by określać go mianem orki-
estry dętej oraz by dawać koncerty i grać ciekawy i urozmaicony 
repertuar. Ponadto skład ten stanowi idealną bazę, którą wystarczy 
rozbudowywać o kolejne instrumenty, by w przyszłości powstała 
modelowa orkiestra dęta.

Z informacji, jakie posiadamy w zespole brakuje obecnie przede 
wszystkim tuby i klarnetów, mało jest również sakshornów, puzonów i 
saksofonów, oraz poszukiwany jest również m.in. gitarzysta basowy.

Każda osoba grająca na jakimś instrumencie, zainteresowana 
współpracą z orkiestrą, może kontaktować się z zespołem pisząc na 
adres: orkiestra@smostek.pl, bądź przychodząc na próbę zespołu 
we wtorek lub czwartek w godz. 18.30-20.00 do Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Ząbkach.

Osobom chcącym nauczyć się grać na instrumencie (nie tylko 
którymś w wyżej wymienionych), by po uzyskaniu niezbędnych 
umiejętności móc zasilić orkiestrę polecamy kontakt do Ogniska 
Muzycznego ognisko@smostek.pl, i telefon 518-718-688.

Tymczasem życzymy naszej Orkiestrze owocnej pracy oraz wielu 
równie udanych występów, jak te które już mieliśmy okazje usłyszeć.

Za

P

Zaś 26 kwietnia br. w Domu Pielgrzyma Amikus w parafii 
Św. Stanisława Kostki miała miejsce uroczystość wyróżnienia mi-
niaturowymi medalami „Zło Dobrem Zwyciężaj” ponad 600 osób 
czuwających przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Na samym początku zgromadzeni modlili się przy grobie 
swojego Patrona, następnie udali się do domu pielgrzyma, gdzie 
proboszcz Żoliborskiego Sanktuarium ks. prałat Tadeusz Bożeł-
ko powitał  przybyłych gości, poczym  prezes Ogólnopolskiego 
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki Ryszard Walczak do-
konał wraz  ks. proboszczem T Bożełko i wiceprezesem Komitetu 
Janem Marczakiem przekazania obrazu olejnego z wizerunkiem 
Błogosławionego  ks. Jerzego na ręce młodzieży z  Ząbek z 
Gimnazjum nr. 2  im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Ten dar dla szkoły 
ufundowali: prezes w/w Komitetu Ryszard Walczak i mieszkaniec 
Ząbek Andrzej Rogowski. Po tej ceremonii młodzież gimnazjalna 
z Ząbek wspominała swojego Patrona w występie recytatorskim. 

Po tym wzruszającym występie młodzieży Kapituła Medalu 
„Zło Dobrem Zwyciężaj”  w składzie: przewodniczący Ryszard 
Walczak, wiceprzewodniczący Jan Marczak, wiceprzewodniczą-
cy sędzia Nizieński, Andrzej Melak, Jan Waś, Łukasz Kudlicki, 
dokonała wręczenia medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” z wizerun-
kiem kapłana męczennika księdzu prałatowi Tadeuszowi Bożen-
ko, proboszczowi Sanktuarium  Św. Stanisława Kostki na war-
szawskim Żoliborzu. Następnie Kapituła medalu w w/w składzie 
z udziałem ks. prałata Tadeusza Bożełko dokonała wręczenia 
miniaturowych medali „Zło Dobrem Zwyciężaj” na ręce przedsta-
wicieli grup z NSZZ Solidarności z różnych regionów Polski dy-
żurujących przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Trzecią rocznice beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Jerzego 
Popiełuszki obchodziliśmy 6 czerwca br. w tym dniu w Sanktu-
arium Żoliborskim. Została odprawiona uroczysta Msza Świę-

ta, której przewodniczył ks. biskup Tadeusz Pikus z licznie 
przybyłymi kapłanami oraz najbliższa rodzina księdza Jerze-
go,  z mamą Marianną Popiełuszko oraz młodzież przygotowy-
waną do Sakramentu Bierzmowania. Podczas  tego nabożeń-
stwa przedstawiciele Komitetu pamięci Ks. Jerzego Popiełusz-
ki wręczyli w darze ofiarnym na ręce ks. biskupa dwutomowy 
album „Chrystus Katyński”, a na zakończenie tak uroczyste-
go nabożeństwa ks. biskup dokonał poświęcenia kolejnych 
dwóch krzyży, z których jeden w pielgrzymce poniesiemy do 
Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu 

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Powiatu Wołomin
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Informacja Burmistrza Miasta  Ząbki
o ogłoszeniu pierwszego 

przetargu ustnego                                                                                        
nieograniczonego na oddanie w 
użytkowanie wieczyste części 

nieruchomości gruntowej  położonej 
w Ząbkach przy ul. 11-go Listopada,    

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka ewid. nr 46/12, obręb 0009,01-09, o pow. 0,1460 

ha, objętej  księgą wieczystą nr WA1W/00012315/0.
Cena wywoławcza  – 1.109.000,00 zł brutto.
Wadium – 110.900,00 zł; termin wpłaty wadium – 
26.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 31.07.2013r. o godz. 10.  
Użytkowanie wieczyste:
Sposób zagospodarowania – przychodnia lekarska z 
usługami towarzyszącymi.
Okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego – 
45 lat.
Termin zagospodarowania – 4 lata od daty nabycia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie 
wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy Bank 
Rzemiosła i Rolnictwa 61 8006 0000 0013 0462 2000 
0022 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu 
Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce 
Przetargi) oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska 
Polskiego 10, tel. (22) 51-09-744/746.

Burmistrz Miasta Ząbki
                                                             Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki informuje o  ogłoszeniu 
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działki 

ewidencyjne: nr 45/11 i nr 45/13 z obrębu 0047, 
03-23 o łącznej pow. 560 m2, położonej w Ząbkach 
przy ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą 

Nr WA1W/00017954/6.
Przetarg odbędzie się dnia 06.08.2013 r. (wtorek) o godz. 1200

 
w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 215 732 zł

    - zawiera podatek VAT.
Wadium: 17 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do 
dnia 02.08.2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i 
Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się 
data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową lub usługowo – produkcyjną.
Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 
km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, 
komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja autobusowa 
Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach 
przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl (w zakładce 
Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska 
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu

Burmistrz Miasta Ząbki informuje 
o ogłoszeniu pierwszego przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych, położonych 
w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia objętych 
księgą wieczystą Nr WA1W/00023371/0, 
stanowiących własność Miasta Ząbki.

Przetarg odbędzie się dnia 08.08.2013 r. (czwartek) w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 
10.

Nr 
działki

Obręb Powierzchnia 
(m2)

Godzina 
przetargu

Cena wywoławcza 
(brutto)

Wadium

25/1 0032, 03-08 650 10:00 456 298,- 37 000,-
25/2 0032, 03-08 650

11:00 443 306,- 36 000,-Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w 
działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej 

drogę wewnętrzną.

25/3 0032, 03-08 885
12:00 510 803,- 41 000,-Łącznie z udziałem w wysokości 1/2 w 

działce ewidencyjnej 25/4 stanowiącej 
drogę wewnętrzną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium 
do dnia 5 sierpnia 2013 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank 
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 
2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach 
przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl ( w zakładce 
Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. 
Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach 
pracy urzędu

Informacja Burmistrza Miasta 
Ząbki

o ogłoszeniu trzeciego przetargu 
ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości lokalo-
wej znajdującej się w budynku 

przy  ul. Orlej 8 w Ząbkach.
Lokal użytkowy numer 72 o powierzchni użytkowej 
71,90m2, objęty księgą wieczystą nr  WA1W/00065525/1.
Cena wywoławcza  – 515.308,50 zł brutto.
Wadium – 41.895,00 zł; termin wpłaty wadium – 
22.07.2013r.
Data i godzina przetargu – 25.07.2013r., godz. 10.00.
Lokal położony na parterze 5-kondygnacyjnego budynku 
w centrum Ząbek, w bliskim sąsiedztwie stacji PKP oraz 
przystanku autobusowego. Wejście od strony pasażu 
handlowego przy ul. Orlej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie 
wadium na konto Urzędu Miasta Ząbki: Spółdzielczy 
Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 
0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu na konto 
bankowe Urzędu Miasta).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz 
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. 
(22) 51-09-744/746. Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski
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