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Minister edukacji w Ząbkach

23

maja, w Publicznym Gimnazjum Nr 2 odbyła się konferencja oświatowa, której honorowym
gościem była minister edukacji narodowej
Anna Zalewska. Konferencję swą obecnością
uświetnili również ząbkowscy posłowie Jacek
Sasin oraz Piotr Uściński oraz mazowiecki kurator oświaty, Aurelia Michałowska.

W spotkaniu udział wzięli: burmistrzowie, wójtowie,
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, samorządowcy,
osoby duchowne, rodzice, nauczyciele historii. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Robert Perkowski – burmistrz miasta Ząbki i prof. Jan Żaryn – senator
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na początku wszystkich gości przywitała
dyrektora Gimnazjum Nr 2 Małgorzata Zyśk, po
czym odbyła się krótka debata oświatowa z panią minister, którą poprowadził Marian Osiński.
Pani minister mówiła o planowanych zmianach w oświacie, m.in. o: likwidacji godzin karcianych, współpracy z samorządami, dotowaniu
przez MEN dzieci sześcioletnich, wspierającej
roli Kuratorium Oświaty, uproszczeniu i ujednoliceniu przepisów, szczególnie ustawy o systemie oświaty, współpracy z pracodawcami z zakresie kształcenia zawodowego, patriotycznym
wychowaniu dzieci i młodzieży.

Dokończenie na str. 7

Docieplenia – pełen zakres: materiały, wykonawstwo
Mieszalnia tynków Ceresit

Hurtownia Materiałów Budowlanych Real Janusz Krajewski
ul. Jana Pawła II 32, 05-091 Ząbki
godz. otwarcia: pon.- pt. 800-1700
tel./fax: 22 781-43-29
602-46-08-45

WYWÓZ
ODPADÓW STAŁYCH
gruzu, śmieci, itp.

BULI

Usługi porządkowe

tel. 509-136-967

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15

www.buli.com.pl
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„Lato w Mieście 2016”

U

przejmie informujemy, iż jak co roku została przygotowana na terenie
Miasta Ząbki akcja „Lato w Mieście 2016”, w celu zorganizowania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Dzieci i młodzież będą miały możliwość
wzięcia udziału w wielu atrakcyjnych i interesujących zajęciach. Poniżej podana jest
szczegółowa informacja dotycząca:
1. adresów placówek, które w okresie wakacji
2016 r. (w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki) będą prowadziły wypoczynek dla
dzieci i młodzieży w ramach akcji ,,Lato
w mieście 2016” na terenie Miasta Ząbki,
2. terminów prowadzenia wypoczynku w ramach ww. akcji przez wymienione w tabeli
placówki.
Informacje dotyczące zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach akcji ,,Lato
w mieście 2016” oraz zapisu uczestników
ukażą się na stronach internetowych poszczególnych placówek w maju 2016 roku.

Nazwa i adres
organizatora wypoczynku
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Piłsudskiego 35, Ząbki
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Batorego 11, Ząbki
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Kościelna 2, Ząbki
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10, Ząbki

Mamy nadzieję, że proponowana dzieciom i młodzieży interesująca oferta zajęć
w czasie wakacji urozmaici im spędzanie czasu wolnego w bezpiecznych i przyjaznych
warunkach oraz ciepłej atmosferze.

Termin
prowadzenia wypoczynku
– w ramach akcji
„Lato w mieście 2016”

Strony internetowe
poszczególnych placówek,
na których dostępna będzie
informacja o organizacji
„Lata w mieście 2016”

18.07.2016 r. – 29.07.2016 r.

www.sp1zabki.szkolnastrona.pl

16.08.2016 r. – 26.08.2016 r.

www.sp2zabki.idsl.pl

27.06.2016 r. – 15.07.2016 r.

www.sp3zabki.pl

27.06.2016 r. – 08.07.2016 r.

www.mokzabki.koti.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
08.08.2016 r. – 26.08.2016 r.
ul. Słowackiego 21, Ząbki

www.mosirzabki.pl

Referat Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ząbki

Lato w Mieście 2016
LATO
2016
LATO W
W MIEŚCIE
MIEŚCIE
2016 w Ząbkach
z Miejskim
Ośrodkiem
Kultury
zz Miejskim
Miejskim Ośrodkiem
Ośrodkiem Kultury
Kultury w
w Ząbkach
Ząbkach

 
 
 

-
-
-
-
-
-
-
-



)1
)1 
 
+,1--00+%)/
+,1--00+%)/
+,1--0&..
+,1--0&..
8!)#(,-#(
8!)#(,-#(
#
#
80/&(#
80/&(#


 
 


-
-
-
-
-
-


 
 

-
-
-
-
-
-
-
-



)1
)1 
 
+,1--00+%)/
+,1--00+%)/
+,1--0&..
+,1--0&..
8!)#(,-#(
8!)#(,-#(
#
#
80/&(#
80/&(#


 
 


-
-
-
-
-
-





)1
)1 
 
0#1%
0#1%
.1.'1-.%#
.1.'1-.%#
,*281,($
,*281,($
#
#
+)$%$
+)$%$ #&'.
#&'.



 
 


-
-
-
-
-
-





)1
)1 
 
0#1%
0#1%
+))/$&+##
+))/$&+##
1-.%#6":-5
1-.%#6":-5
#
#
+)$%$
+)$%$ #&'.
#&'.



 
 


-
-
-
-
-
-




 








)1
)1
)1 
)1 
 
 
0#1%4
-
0#1%)
0#1%4
- 0#1%)
.1.'*)+-.
!),*)+,-/
.1.'*)+-.
!),*)+,-/
#.+0,-0%#
!+)-.+0,-01(!)
#.+0,-0%#
!+)-.+0,-01(!)
#
6;./,#5
#
6;./,#5
80/&(#
-
80/&(#
- )+90*),#8%
)+90*),#8%






 
 








)1
)1
)1 
)1 
 
 
0$1)!+).
0$1)!+). -
- 0#1%)
0#1%)
))&)!#1(!)/
!),*)+,-/
))&)!#1(!)/
!),*)+,-/
+,1/#
!+)-.+0,-01(!)
+,1/#
!+)-.+0,-01(!)
#
6,110()/
#
6,110()/
80/&(#
#,15
80/&(#
#,15
-
- )+90*),#8%
)+90*),#8%

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-



 





 
 






)1
)1 4
4 
0#1%)
0#1%)
!+).$%/
!+).$%/
8)(#.
8)(#.
#
#
80/&(#
80/&(#



)1
)1 4
4 
0#1%)
0#1%)
!+).$%/
!+).$%/
8)(#.
8)(#.
#
#
80/&(#
80/&(#

Koszt uczestnictwa – 100 zł/tydzień
UWAGA!!!
UWAGA!!!

Zapisy
Zapisy dzieci
dzieci (ukończone
(ukończone 77 lat)
lat) na
na „Lato
„Lato w
w mieście”
mieście” od
od dnia
dnia 22 czerwca
czerwca od
od godz.
godz. 17:00
17:00
tylko po
po opłaceniu
opłaceniu ii pisemnym
pisemnym wyrażeniu
wyrażeniu zgody
zgody przez
przez rodzica
rodzica // prawnego
prawnego opiekuna
opiekuna w
w sekretariacie
sekretariacie MOK.
MOK.
tylko

Wyjazdy,
Wyjazdy, powroty
powroty ii zajęcia
zajęcia -- filia
filia Ośrodka
Ośrodka Kultury,
Kultury, ul
ul Słowackiego
Słowackiego 21
21 /trybuna
/trybuna Dolcanu/
Dolcanu/
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WYDARZENIA

Drodzy mieszkańcy ZOSTAŃCIE BOHATERAMI SAMI DLA SIEBIE PODARUJCIE KOMUŚ SZANSĘ NA NOWE ŻYCIE
Kolejny raz wolontariusze DKMS, a wśród nich nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 oraz uczniowie Gimnazjum Nr.1 organizują punkt, w którym będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób można zostać potencjalnym
dawcą szpiku kostnego, świadomie złożyć deklarację zgody i być może pomóc komuś powrócić do zdrowia.
4 czerwca podczas festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej Nr 3 okolica ul. Powstańców w godzinach
10.00-13.00, kolejny raz będzie można wyrazić swoją wolę Pomagam – Nie Pomagam.
„Bezinteresowna pomoc, możliwość zostania dawcą i podarowanie cząstki siebie, zdrowia,
jest najwyższym aktem miłości wobec drugiego człowieka” (Jan Paweł II 1998 i 2005)
Zostać dawcą nie jest łatwo. Podczas czterech dotychczasowych akcji w naszym mieście zarejestrowało się około 320 osób. Tylko jedna spośród nich dwa lata temu została
dawcą szpiku dla młodej kobiety, matki dwójki dzieci.
Zapraszamy osoby w wieku 18-40 lat z dowodem osobistym, świadome swojej decyzji zarejestrowania się w bazie dawców szpiku Fundacji DKMS i chętne bezinteresownie pomóc
chorej osobie. 4 czerwca w godzinach 10-13.
Koordynator. K. Markowska
www.zabki.pl

Wywóz
odpadów
budowlanych
JUuzu ëPLHcL
NonWHnHUaPL  
  P3
&Hny za NonWHnHU od  zß

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne,Wywóz
okresowe, kontrolne)
– badaniaodpadów
dla celów sanitarno-epidemiologicznych
budowlanych
– badania kierowców wszystkich
gruzu, śmieci
kategorii
kontenerami
1,5;
2,5;
– EKG, spirometria (bad.
układu
oddechowego)
4,5; 7 m3
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Ceny za kontener od 180 zł

Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

AVENIR MEDYCYNA
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692
Promocja do 50%*





MAKIJAŻ PERMANENTNY
BOTOX
KWAS HIALURONOWY
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Ząbki ul. Szwoleżerów 111
salon Your Place
bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się
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Samorząd

www.zabki.pl

Przetarg na komunikację miejską

Do

3 czerwca firmy przewozowe mają czas na złożenie ofert na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanego w ramach lokalnego
transportu zbiorowego (linia Ząbki-1, Ząbki-2, Ząbki-3).
W efekcie już od września zyskamy więcej bezpłatnych
połączeń.
Zamówienie jest długoterminowe, bo będzie obowiązywało
w okresie od 1 VII 2016 do 30 VI 2019 roku. Aby zapewnić komfort
podróży miasto określiło szereg wymagań względem taboru. Autobusy bezwzględnie nie mogą być starsze niż z 2011 roku, a dodatkowo firma, która posiada nowsze pojazdy jest bardziej preferowana.
W ocenie ofert oprócz ceny (80%) dodatkowym kryterium jest średni
wiek autobusów: typu MIDI (10%) oraz typu MAXI (10%).
Linie„Ząbki-1” i „Ząbki-3” (wcześniej Ząbki-1 z wariantami przez Piłsudskiego i przez Skrajną) dalej będą poruszały się na trasie w obrębie
granic Miasta Ząbki i Miasta Marki (Centrum Handlowe Marki – Ząbki– Centrum Handlowe
Marki) przez 7 dni w tygodniu przy wykorzystaniu
autobusów o pojemności
min. 60 osób, długości od
8,25 m do 10,5 m (rozmiar
MIDI).
Natomiast linia „Ząbki-2” będzie kursowała
w dni robocze na trasie
Centrum Handlowe Marki

Festyn Rodzinny w SP2

S

erdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców
i przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 4 czerwca 2016 r. w godzinach 10.00-13.00.

Tegorocznym tematem przewodnim festynu jest podsumowanie
ogólnoszkolnego projektu”„Wokół Mazowsza”.
W programie m.in.:
– występy uczniów,
– konkurs wiedzy o Mazowszu,
– wspólne tańczenie na scenie (tańce ludowe),
– pokazy zajęć sportowych (judo, karate, gimnastyka),
– loteria fantowa,
– malowanie twarzy,
– wyplatanie wianków,
– kawiarenka i wspólne grillowanie,
– stanowiska sportowe,
– warsztaty kulinarne i artystyczne,
– mecz piłki siatkowej oraz tor przeszkód – rodzice kontra nauczyciele !!! (czekamy na zgłoszenia).
Zapraszamy też wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Mazowieckie wianki”
W nawiązaniu do tradycji sobótkowej nocy czerwcowej zachęcamy
do przygotowania oryginalnego wianka. Liczy się pomysłowość i kreatywność. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub całe
rodziny. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.
Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
„Herby Mazowsza”. Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.
Mamy nadzieję, że udział w festynie będzie dla Państwa świetną
rozrywką.
Do zobaczenia!!!!!!

4

– obszar miasta Ząbki – rejon stacji kolejowej Warszawa Rembertów,
przy użyciu autobusów o pojemności min. 80 osób, długość od 10 m
do 12 m (rozmiar MAXI).
red.

XXV sesja
Rady Miasta Ząbki

13

maja odbyła się 25 sesja Rady Miasta Ząbki,
podczas której podjęto następujące uchwały:

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3;
– w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2016-2019;
– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu;
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
(ul. 11-go Listopada);
– w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach (x2);
– w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego, w szczególności w zakresie rozwiązywania
problemów edukacyjnych, ekonomicznych, społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych;
– w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto
Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej;
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024;
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
rok 2016.
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo miejscowe.

Wydarzenia

www.zabki.pl
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Ząbkowscy Strzelcy nie przestają się szkolić

18

maja czworo z nas brało udział w szkoleniu rozpoznania wojskowego
w 18 Białostockim Pułku Rozpoznania, poznając m.in. tajniki prowadzenia zwiadu, patrolu saperskiego i zakładania punktów obserwacyjnych.
Natomiast 21 maja cały oddział w SP1 w Ząbkach szkolił się z samoobrony
pod okiem instruktora sztuk walki – Zbigniewa Zalewskiego.

Pan Zbigniew
jest m.in. trenerem
reprezentacji Polski,
mistrzem Polski Kempo Tai Jitsu i wicemistrzem Polski Karate. Posiada stopnie:
1 Dang Vovinam Viet
Vo Dao, 3 Dan Jiu Jitsu
i 3 Dan Kempo Tai Jutsu. W sobotnie przedpołudnie społecznie Pan
Zbigniew szkolił naszych Strzelców z technik
uwalniania się z różnych chwytów – w tym
także w parterze. Jedną z podstawowych

zasad podczas prowadzenia walki przez żołnierza, jest unikanie jakiegokolwiek obezwładnienia, jednak gdy już do takiego dojdzie
i nastąpi ograniczenie swobody ruchów przez
napastnika, żołnierz
musi umieć jak najszybciej oswobodzić
się z uchwytu i takie
właśnie umiejętności
nabywali Strzelcy.
Pan Zbigniew
zaprasza na swoje
szkolenia nie tylko
ludzi związanych

z działaniami proobronnymi. Prowadzi zajęcia Vovinam Viet Vo Dao dla dzieci od 5 roku
oraz dla młodzieży i dorosłych w Warszawie
i Ząbkach. Szczegóły znajdziecie na stronie
www.akademiamistrzow.pl
Strzelcy dziękują Panu Zbigniewowi,
który jako kolejny wolontariusz bezpłatnie
wspiera nasz oddział, ofiarując serce i poświęcając swój czas.
Mirosław Sobiecki
Komendant Oddziału Ząbki ZS

Kancelaria prawna Ząbki, ul. Słowiańska 10
• pełen zakres usług: porady prawne (również online),
pisma procesowe, odwołania, wezwania do zapłaty,
umowy i opinie prawne, reprezentacja klientów
w sądach i urzędach, windykacja
• sprawy cywilne, gospodarcze, odszkodowawcze, administracyjne, pracownicze
• kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
tel. 733 859 396

e-mail: biuro@kancelaria-kbo.pl  •  www.kancelaria–kbo.pl
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O ś w i a t a – Z A P O WI E D Z I

O gólnopolska K onferencja

dla dyrektorów szkół i nauczycieli

10-11 VI 2016

Model Nowoczesnej Szkoły
Konferencja kierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów nieinformatycznych
oraz nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki.
Główne tematy konferencji w 2016 roku
to m.in.:
1. Projekty interdyscyplinarne wsparte nowoczesnymi technologiami (TIK) jako lek na
szkolną nudę. Debata „na żywo” z udziałem
uczniów i nauczycieli kilku szkół.
2. Dyskusja- „Szkoła w chmurze” propozycją
odpowiedzi na pytanie jak polska szkoła
może wypełnić model kompetencji cyfrowych i dlaczego chcemy cyfrowych szkół
w Polsce?

Wynajmę budynek
200 m2
POD DZIAŁALNOŚĆ
Do tej pory filia przedszkola
inna działalność również

ZĄBKI KWIATOWA 5C
TEL: 666 812 179

6

3. Dyskusja na temat wprowadzenia obowiązkowych zajęć programowania do polskich
szkół. Obawy, zasadność idei i pomysły na
realizację kontra „myślenie akademickie
4. Infrastruktura sieciowa. Dyrektorze, czy
wiesz co przeszkadza nauczycielom w poprowadzeniu lekcji z technologią?
5. Warsztaty tematyczne dotyczące zastosowania TIK na lekcjach innych przedmiotów
niż zajęcia komputerowe oraz warsztaty
z programowania już od klasy pierwszej
szkoły podstawowej.
W ramach konferencji odbędą się wykłady profesorów akademickich na temat
stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Nauczanie interdyscyplinarne
z technologią w tle jako
zapewnienie równowagi
pomiędzy tradycyjnym
nauczaniem, a racjonalnym wykorzystaniem
komputerów zostanie
zaprezentowane uczestnikom na zorganizowanej podczas konferencji
„Debacie o Powstaniu
Warszawskim”. Uczniowie kilku szkół wezmą
udział w dyskusji, która
kładzie nacisk na rozwój
tzw. kompetencji XXI
wieku. Tak zaplanowana „żywa lekcja historii”
będzie finałem projektu
interdyscyplinarnego łączącego treści historyczne, języka angielskiego,
informatyki oraz literatury. Podczas debaty
uczniowie nawiążą wideokonferencję ze szkołami z Wielkiej Brytanii
oraz Kosowa i zaprezentują wykonane wcześniej
w „chmurze obliczeniowej” projekty online.
Do paneli dyskusyjnych zostali zaproszeni
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Minister-
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stwa Cyfryzacji, profesorowie akademiccy
oraz miłośnicy stosowania TIK w edukacji.
Warsztaty tematyczne poprowadzą nauczyciele-eksperci w nauczaniu-uczeniu się z zastosowaniem tabletów metodami 1:1, lekcji
wyprzedzającej, z zastosowaniem platform
edukacyjnych i aplikacji komputerowych oraz
e-dziennika. Zaprezentujemy walory elektronicznego dziennika, który jest jedyną formą
prowadzenia dokumentacji w SP3 i wskażemy
jego funkcjonalność w zarządzaniu szkołą,
pełnieniu nadzoru pedagogicznego i komunikacji z rodzicami.
Zaprezentujemy profesjonalne zabezpieczenia sieci Wi-Fi działającej w szkole oraz
rozwiązania sieciowe gwarantujące nauczycielom komfortową pracę.
Konferencja nie wypełni wszystkich obszarów „modelu szkoły”. Naszą intencją jest
rozpoczęcie szerokiej debaty, w którą stronę
ma zmierzać polska szkoła oraz jaki obrać
kierunek. W roku 2016 wskazujemy przede
wszystkim obszary metodologiczne wsparte TIK, zarządzanie placówką przy użyciu
technologii oraz niezbędną infrastrukturę.
Wskażemy jednak wszystkie obszary pracy
szkoły w oparciu o 12 wymagań opisanych
w nadzorze pedagogicznym oraz pokażemy
jak je planować, monitorować i ewaluować
przy pomocy komputera.
To wszystko już jest i działa w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, która otrzymała tytuły szkoły pokazowej
-Microsoft Showcase School w roku 2015 oraz
2016, Certyfikat Szkoły w Chmurze Microsoft
oraz Modelowej Szkoły.
Wśród profesjonalnie i starannie przygotowanej kadry pracuje ośmioro utytułowanych ekspertów innowacyjnego nauczania
(Microsoft Innovative Educator Expert) zrzeszonych w międzynarodowej sieci ekspertów
Microsoft in Education. Działania placówki
zostały docenione i zaprezentowane przez
dyrektora szkoły Tomasza Łukawskiego na
Global Forum E2 w Redmont w stanie Waszyngton (USA) w maju 2015 roku.
Na zakończenie konferencji zbierzemy od
uczestników uwagi i pomysły do dyskusji nad
Modelem Nowoczesnej Szkoły rozumianym
szerzej niż przez pryzmat kompetencji cyfrowych, abyśmy wspólnie stali się inicjatorami
oraz współtwórcami zmiany, która idzie oddolnie, zmiany oczekiwanej przez dyrektorów,
nauczycieli, uczniów oraz rodziców.
Organizatorzy konferencji:
Iwona Pańta – dyrektor konferencji
Tomasz Łukawski – dyrektor SP3
Akademia „Hippocampus”
Diagnoza i terapia trudności
w uczeniu się

DYSLEKSJA
 DYSORTOGRAFIA
 zaburzenia umiejętności
matematycznych
LOGOPEDA
Ząbki, ul. Wiosenna 1A
www.hippocampus.edu.pl
tel. 507 301 975
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Dokończenie ze str. 1

Szczególny akcent minister położyła
na kwestię wychowania dzieci i młodzieży
w szkole, uznając ten obszar za priorytetowy. Dobre wychowanie o tyle ma większe
znaczenie niż sama wiedza, bo ma uniwersalny charakter. Człowiek dobrze wychowany
zyska nie tylko na etapie edukacji ale także
w życiu dorosłym, zawodowym. Natomiast
wiedza w dzisiejszych czasach podlega ciągłym zmianom. Aby nadążyć za rozwojem
cywilizacyjnym szkoły będą doposażane w innowacyjny sprzęt.

Minister Zalewska wspomniała też o szkołach zawodowych. W tym zakresie ministerstwo chce pozyskać do współpracy firmy prywatne. – Chodzi o to, żeby młodzież mogła
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Minister edukacji w Ząbkach
uczyć się praktycznej
nauki zawodu w konkretnych przedsiębiorstwach, szczególnie
tych, które potrzebują
nowych wykwalifikowanych pracowników.
Tworzenie pracowni
przy szkołach jest na
te czasy złym pomysłem, bo te pracownie
nigdy nie będą tak wyposażone jak zakłady
pracy, a ponadto pracownie
przyszkolne, aby nie stały się anachroniczne
wymagałyby ciągłych i to znacznych nakładów, a na to ministerstwo nie ma możliwości
– ocenia minister Zalewska.
W swej wypowiedzi minister poświęciła
trochę miejsca procesowi edukacyjnemu.
Do łask wróci królowa nauk – matematyka,
ale także fizyka, chemia, biologia. Zdaniem
minister musi też się zmienić sposób nauczania języków obcych. – Nie może być tak, że po
12 latach intensywnej nauki języka obcego,
młodzież ma problemy w zdaniu matury –
zauważyła pani minister.
Równie ważne jest właściwe nauczanie historii, dzięki
której może wzrosnąć nasz
poziom patriotyzmu gospodarczego.
W drugiej części debaty
udział wzięli Teresa Kazimierska – dyrektor Krajowego
Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
(poruszała kwestię kształcenia
zawodowego) oraz Stanisław
Zubek – przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji (poruszał
zagadnienia wychowania patriotycznego).
Burmistrz Robert Perkowski i senator prof. Jan Żaryn wystąpili w dalszej części uroczystości. Burmistrz
Ząbek mówił o dotacjach oświatowych dla samorządów i braku możliwości kontroli przez
samorząd placówek niepublicznych (jak wy-

datkują otrzymane dotacje). Z kolei senator
ustosunkował się do kwestii wychowania
patriotycznego, suwerenności nauczycieli
i ich odpowiedzialności za młode pokolenie.
Senator przedstawił również projekt„Młodzieżowe wirtualne muzeum historyczne”,
który rusza od września 2016 roku. W I etapie
wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe
i gimnazjalne z Ząbek.
Projekt realizowany jest przez dzieci i młodzież, a merytorycznie konsultowany przez
nauczycieli historii. Promotorem przedsięwzięcia jest senator prof. Jan Żaryn. Burmistrz
Robert Perkowski obejmuje projekt patronatem i na realizację przeznaczy środki finansowe. Tematem przewodnim jest Rok 1920
(„Bitwa Warszawska”). W kolejnych latach
2017 - 2020 mają włączyć się szkoły powiatu
wołomińskiego (jak będą gotowe pod względem technicznym: szerokopasmowy internet,
komputeryzacja szkół) i Mazowsza.
Na tan temat mają być prowadzone rozmowy ze starostą. Finał to setna rocznica
„Cudu nad Wisłą”. Oprócz ważnego dla powiatu zagadnienia „Bitwy Warszawskiej” projekt ma obejmować zagadnienia związane
z ważnymi dla powiatu postaciami – patronami szkół, ulic, rond, skwerów, bohaterami
regionalnymi i narodowymi oraz ważnymi dla
powiatu miejscami, cmentarzami, pomnikami, kapliczkami, i innymi zabytkami.
Spotkanie było niezwykle inspirujące.
Kolejna konferencja naukowa odbędzie się
10-11 czerwca w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (szczegóły str. 6).
red.
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II Finałowy Etap Ogólnopolskiego Konkursu
„Jerzy Popiełuszko – człowiek prawdy,
który zło dobrem zwyciężał”

26

kwietnia 2016 roku, we wtorek, odbył się II Finałowy Etap Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Jerzy Popiełuszko- człowiek prawdy, który zło
dobrem zwyciężał”. Uczestniczyły w nim trzy uczennice Szkoły Podstawowej
nr 2 w Ząbkach: Patrycja Kietlińska kl. 6a, Alicja Małagocka kl. 6a i Julia Kolanowska kl. 4c. Konkurs odbył się na terenie Zespołu Szkół Katolickich przy ul.
Dewajtis 3 w Warszawie.

Składał się z dwóch etapów: pierwszy
polegał na napisaniu dłuższej wypowiedzi
pisemnej lub wykonaniu komiksu, drugi był
w formie testu, który pisali wszyscy finaliści.
Konkurs inspirowany był słowami „Człowieka
zdobywa się otwartym sercem”.
Na trzeciej lekcji wyjechałyśmy na finał
konkursu z opiekunem, naszą nauczycielką
religii – panią Katarzyną Węgrzynek. Około
godziny 1050 na miejscu odebrałyśmy identyfikatory, na których były nasze imiona
nazwiska i kody. Następnie udałyśmy się do
dużej sali, w której o godzinie 1100 zaczęli-

śmy pisać test wiedzy o życiu i działalności
ks. Jerzego.
Konkurs był podzielony na dwie kategorie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Test
pisali nie tylko mieszkańcy Warszawy i okolic,
finaliści przyjechali z całej Polski.
Pisanie testu zakończyłyśmy ok. godziny
1130. Po oddaniu arkuszy wybrałyśmy się do
Auli Teatralnej. Tam ks. Sochoń, autor książki
o ks. Popiełuszce, opowiadał nam o bohaterze swoich dzieł. Dowiedzieliśmy się m.in.,
że matka ks. Jerzego – pani Marianna była
przyjaciółką jego rodziców. Po interesującym

wykładzie otrzymaliśmy dyplomy finalistów
i drobne upominki.
Następnie zwiedzaliśmy muzeum, które znajduje się przy kościele św. Stanisława
Kostki. Tam widzieliśmy wiele zdjęć i przedmiotów należących kiedyś do bł. ks. Popiełuszki. Mogliśmy zobaczyć wiele przedmiotów związanych z Solidarnością. W muzeum
znajduje się m.in. wiele znaczków z logo tego
ugrupowania. Przed wyjściem dokonałyśmy
pamiątkowego wpisu do kroniki.
O godzinie 1500 rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem JE kard. Kazimierza
Nycza. W tej Mszy uczestniczyli wszyscy finaliści konkursu. Po błogosławieństwie zostały
ogłoszone wyniki. Wszyscy uważnie słuchali
dyrektora Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, który powoli wyczytywał laureatów.
Wśród wyczytanych osób znalazło się również moje nazwisko. Okazało się, że zajęłam
III miejsce w finale konkursu. Mile zaskoczona podeszłam do ołtarza, tam czekał na mnie
dyplom laureata, medal oraz cenne nagrody
i gratulacje. Na zakończenie wszystkim laureatom zrobiono pamiątkowe zdjęcie.
To był wspaniały dzień, nie każdemu udało się wygrać, ale i tak wielkim osiągnięciem
jest to, że dostałyśmy się do finału. Do konkursu przystąpiło kilka tysięcy osób z całej Polski,
a w finale wzięło udział ok. 100 uczniów.
Patrycja Kietlińska kl. 6a
Szkoła Podstawowa nr 2 Ząbki

Mazowieckie Dni Scratcha w Szkole Podstawowej nr 2

Z

okazji Mazowieckich Dni Scratcha 12 i 13
maja 2016    r. uczniowie klas 4d i 4e pod opieką
p. Agnieszki Borysiewicz-Rzewuskiej, przedstawiali
swoje własnej projekty w Scratchu.

Wraz z klasą wykonali również
projekt pokazowy z wykorzystaniem
pracowni mobilnej.
17 maja 2016r. Mistrzowie Kodowania z klas 3 odwiedzili swoje koleżanki i kolegów klas 3a i 3b. Grupa
pod opieką p. Małgorzaty Goździak
zorganizowała akcję „Podaj Dalej”,
„Scratch Junior to proste” Uczniowie

10

prezentowali swoje prace i uczyli koleżanki
i kolegów programu Scratch Junior. Wspólnie,
świetnie bawili się, pracując na tabletach.
Małgorzata Goździak
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Eko-Mazowsze

22

kwietnia 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach odbył się finał Konkursu Międzyszkolnego
„Eko-Mazowsze” w ramach projektu ,,Wokół Mazowsza”. Zakwalifikowani uczniowie mieli możliwość zaprezentowania
prac dotyczących walorów przyrodniczych Mazowsza.

CO SŁYCHAĆ

Ostatecznie zwyciężyli:
1 miejsce: Bartłomiej Olkucki (klasa Va SP3
Ząbki) – opiekun nauczyciel Hanna Pągowska;
2 miejsce: Alicja Ferfecka (klasa Vb SP 3 Ząbki) – opiekun nauczyciel Hanna Pągowska;
3 miejsce: Julia Kietlińska (klasa 6b SP 2 Ząbki) – opiekun nauczyciel Anita Frączek.
Wyróżnienia otrzymały:
– Nina Andrzejczyk (klasa 6d SP2
Ząbki) – opiekun nauczyciel Anita
Frączek;
– Agata Smolarczyk (klasa 4d SP 2
Ząbki) – opiekun nauczyciel Anita
Frączek.
Organizatorzy:
nauczyciel: mgr Anita Frączek
nauczyciel: mgr Elżbieta Rączka

Mam Talent 2016

Jak szybko dostać się na Politechnikę?

K

W

ażdy z nas ma jakąś pasję – jedni rysują, drudzy grają na instrumentach,
a jeszcze inni lubią sobie po prostu pośpiewać pod prysznicem. Ale żeby wyszlifować
prawdziwy talent, trzeba dużo pracy i czasu. Takie niezwykłe umiejętności pokazały
nam wybrane osoby z naszej szkoły (SP2
Ząbki) w akcji „Mam Talent 2016”.
Z góry uprzedzam – nie było żadnych pierwszych, drugich czy trzecich miejsc. Była dobra
zabawa, szczypta tremy i podziw na twarzach
widzów.
W tegorocznym show mieliśmy okazję oglądać
wspaniałe umiejętności strategiczne, jak i zdobyć
trochę informacji o architekturze. Podejrzewam,
że powszechny był też
zachwyt recytacją. Podziwialiśmy kunszt artystyczny – mogliśmy
obejrzeć piękne rysunki i malowidła. Nie
można zapomnieć też
o wszelkiej aktywności
fizycznej – gimnastyce
artystycznej, hula-hop
i skakaniu na skakance.
W tym wydarzeniu również brały udział osoby
związane z muzyką – wokaliści oraz laureaci w kategorii gra na instrumentach. Tak samo ważni byli
tancerze, prezentujący wszelkie rodzaje tańca – od
nowoczesnego po klasyczny. Dla osób lubujących się w aktorstwie
nie zabrakło wspaniałego mini-spektaklu,
okraszonego śmiesznymi uwagami.
Po d s u m ow u j ą c
– tegoroczna edycja
szkolnej akcji „Mam Talent” dostarczyła nam
wielu pozytywnych emocji. Miejmy nadzieję, że
to w następnym roku będzie się bawić tak samo
dobrze, a może nawet jeszcze lepiej!

yjazd uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, koła przyrodniczego klas
4-6 w dniu 23.04.2016 na Politechnikę Warszawską. Politechnika – marzenie wielu. Dostać się tam to nie lada wyczyn. Przynajmniej
według niektórych osób. Uczniowie klas 4-6 znaleźli się tam bez problemu. Jak? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczyło przyjechać na
Dzień Otwarty – „Skołowany weekend’’ Dociekliwi pewnie zapytają –
„Na czym polegał ten wyjazd?”

Na samym początku panie prowadzące postanowiły nas rozbudzić (o 9 rano
w sobotę większość uczestników nie była
zbyt energiczna). Udało się to poprzez
wykonanie z nami kilku ćwiczeń z jogi
śmiechu (realizowaliśmy w czasie wykładów też inne czynności z tej dziedziny).
Nauczyliśmy się także o skutkach śmiechu
(oczywiście o tych pozytywnych- negatywnych nie ma).
Drugie zajęcia – „Chemia w świecie
bajek”. Wykładowczynie pokazywały nam
różne doświadczenia (które były przedstawiane na filmach albo wykonywane
w sali) porównujące magiczne przedmioty, zjawiska i zaklęcia z Królowej Śniegu
z reakcjami chemicznymi. Mogliśmy się
dowiedzieć, jak zrobić lustro władczyni
mrozu bądź zorzę polarną. Co prawda były
małe problemy, ale prowadzące szybko
sobie z nimi poradziły.
Trzeci wykład pokazywał nam wyprawy prof. Andrzeja Pachuty (Wydział Geodezji i Kartografii) na Spitsbergen.
Wyżej wymienione miejsce ,,wycieczek” to norweska wyspa pokryta lodowcami.

Profesor opowiadał nam między innymi o tym, jakie pomiary były tam wykonywane, ale nie brakowało też luźnych
opowieści o przygodach przeżytych na tej
wyspie. Można też uznać, że w ,,programie”
zajęć znajdowało się także rozbudzanie
uczestników śmiesznymi uwagami.
Czwarta i zarazem ostatnia ,,lekcja”,,Nanotechnologia- co ma wspólnego lek
na raka z klockami LEGO?”
Na samym początku wytłumaczono
nam czym jest nanotechnologia. Jest to
nauka o tworzeniu różnorakich struktur
o wymiarach nanometrycznych – wielkości pojedynczych atomów i cząsteczek.
Dowiedzieliśmy się o możliwym zastosowaniu tej koncepcji w życiu codziennym,
jak i o istniejących już przykładach.
Wykłady były bardzo ciekawe. Dzięki
nim zdobyliśmy wiedzę z różnych dziedzin
nauki. Mam nadzieję, że jeszcze będę mieć
szansę na odwiedzenie Politechniki.
Dziękujemy naszym nauczycielom p.
Anicie Frączek oraz p. Elżbiecie Rączka za
zorganizowanie ciekawego wyjazdu.
Patrycja Cichocka kl. 6A

Patrycja Cichocka, kl. 6A
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VICTOR GRAND PRIX

Turniej badmintona
o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki

W

sobotę, 7 maja w sali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach przy ulicy
Harcerskiej 9 spotkaliśmy się, aby rozegrać ostatni, podsumowujący
cały cykl turniej badmintona o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.

Mimo upalnej pogody w turnieju dzieci
i młodzieży zanotowaliśmy rekordową frekwencję. Stawili się zawodnicy z: Ząbek, Zielonki, Marek, Warszawy i Garwolina.
W kategorii szkół podstawowych klas 1-3
dziewczynek, pierwszy turniej w życiu wygrała
Zosia Krawczyk, drugie miejsce zajęła Milena Bińkowska. U chłopców zwyciężył Tomek
Kotlarski przed Jankiem Gorajem i Kacprem
Gajosem.
W całym cyklu w tej kategorii wygrał Tomek Kotlarski przed Zosią Krawczyk i Kacprem
Gajosem.
W kategorii szkół podstawowych klas 4-6
dziewcząt sobotni turniej wygrała Ania Kotlarska. Drugie miejsce dla Ani Rosy, a trzecie dla
Basi Seweryn. W klasyfikacji generalnej Ania
i Ania też dwa pierwsze miejsca, a na najniższym
stopniu podium stanęła Samira Salameh.
U chłopców zwyciężył Kajetan Baranowski, drugi był Miłosz Siepsiak, a trzeci Kacper
Zychowicz.
W generalce Miłosz nie miał sobie równych
w całym sezonie i wyprzedził swojego brata
Maksa oraz Filipa Budzanowskiego.
Przechodzimy do gimnazjum, gdzie
u dziewcząt dominowała przez cały sezon Karolina Łukomska. W ostatnim turnieju przegrała
ilością lotek z Magdą Krupą, ale w całym sezonie z ogromna przewagą wyprzedziła Marysię
Rosę i Magdę Krupę.
U chłopców cały sezon trwała walka między
Garwolinem i Ząbkami. W sobotnim turnieju wygrał Kacper Winek przed Konradem Kalinowskim
i braćmi Kubą i Adamem Walochą.
W klasyfikacji całego sezonu wygrał Konrad
przed Kacprem i Kubą Walochą.
W grach podwójnych wygrali Kacper Kalinowski z Konradem Kalinowskim przed Kubą
i Adamem Walochą, a trzecie miejsce – pokonując po drodze kilkoro faworytów – zajęły
Magda Krupa i Basią Seweryn.
W całości cyklu wygrał Kacper Winek, przed
Konradem Kalinowskim, Kubą Walochą, Adamem Walochą, Błażejem Krawczykiem i Anią
Rosą.
Po turnieju dzieci przedstawiciel zarządu
MKS Ząbki oraz wieloletni animator ząbkowskiego sportu pan Józef Dola wręczył nagrody
dla dzieci za całe Grand Prix: puchary i bony do
realizacji na stoisku sponsora firmy Sportimpex, dystrybutora marki Victor.

I cóż, czas podsumowywać. Na początek
Nastąpiło również losowanie rakietki
trochę cyfr:
i gadżetów badmintonowych marki Victor.
Największym szczęśliwcem okazał się Tomek
– W turniejach dzieci pojawiło się 100 naKotlarski, który nie tylko wygrał Grand Prix, ale
zwisk, czyli tylu uczestników zagrało choć
również wylosował rakietę.
raz w ząbkowskim turnieju.
Z małym poślizgiem rozpoczęliśmy turniej
– W turniejach dorosłych pojawiły się 144
dorosłych. Wśród kobiet wygrała Kasia Piskorska
nazwiska. Zatem można stwierdzić, że rokprzed Asią Mądry i Magdaleną Dobosz. A klasyrocznie uczestników przybywa, a turniej
fikację generalną wygrała, mimo nieobecności
ugruntował swoją pozycje w kalendarzu
w sobotę, Jola Parafiańczuk. Drugie miejsce dla
imprez amatorskich.
Kasi Piskorskiej, a trzecie dla Asi Mądry.
Największa walka miała miejsce wśród
Przejdźmy do podziękowań:
mężczyzn w kategorii open. Tutaj wszystko
– Dziękuję władzom Ząbek za zainteresowanie
jeszcze mogło się zdarzyć. Ostatecznie wygrał
naszym turniejem, uczestnictwo i wręczanie
Irek Wróblewski przed Adamem Juszczykiem
nagród uczestnikom. Dziękuje p. Jackowi
i Kasią Piskorską. Irek dzięki zwycięstwu wskoRomańczukowi, dyrektorowi Miejskiego
czył na drugie miejsce w całym Grand Prix
Ośrodka Sportu i Rekreacji, za pomoc w orustępując tylko Adamowi Juszczykowi. Trzecie
ganizacji
i przekazanie pucharów i środków
miejsce zajął Michał Korecki.
na nagrody i salę na turnieje.
I już wiadomo, że panowie z pierwszej trójki
– Panu Józefowi Doli za to, że jest z nami i poplus Paweł Bieliński awansują do kategorii wyżej.
magał w rozpropagowaniu naszego turnieju
I właśnie w kategorii zaawansowanych
na
terenie Ząbek.
w sobotę wygrał Dawid Maron przed Adamem
– Pani Małgosi Piątkowskiej i Wojtkowi NikieMaśnikiem i Kubą Orzęckim. Natomiast w klalowi za pomoc w prowadzeniu turniejów,
syfikacji generalnej wygrał Wiesław Gajos przed
dzięki czemu można było je bardzo sprawnie
Jackiem Kutlą i Wojciechem Adamskim.
przeprowadzić.
I na deser emocjonujący i obfitujący w nie– I bardzo dziękuję „mojej” ekipie klubowej:
spodzianki turniej gier podwójnych. Prawdziwy
Asi Mądry, Jackowi Kutli, Wiesiowi Gajosowi
power pokazali Asia Mądry i Jacek Kutla, któi Michałowi Koreckiemu, bez których byłoby
rzy pokonali zwycięzców cyklu. Ale tego dnia
bardzo ciężko wszystko zrobić.
formę życia pokazywał Irek Wróblewski i to
– I na koniec trochę prywaty: Dziękuję Żonie
właśnie Irek z Kubą Orzęckim zwyciężyli w soza zrozumienie i wsparcie.
botę. Drugie miejsce dla Asi i Jacka, a trzecie dla
– Nie sposób wymienić wszystkich, zatem
Michała Koreckiego i Wiesia Gajosa.
dziękuję wszystkim, którzy pomagali.
Michał i Wiesiek ex aequo zajęli pierwsze
miejsce w klasyfikacji turnieju, trzecie miejsce zaMam nadzieje, że w październiku zaczniejęła Jola Parafiańczuk, a czwarte, piąte i szóste Irek
my nowy sezon. Do zobaczenia
Wróblewski, Adam Juszczyk i Jarek Hałatkiewicz.
Nagrody dla dorosłych za walkę w całym seMarek Krawczyk
zonie wręczał wiceburmistrz miasta Ząbki Artur
Ps.
Jestem
oczywiście
otwarty
na wszelkie
Murawski. Pan Burmistrz obserwował finałowe
uwagi i ulepszenia naszego Grand Prix. Czezmagania deblistów z ogromnym zainteresowakam na emaile lub telefony.
niem, ponieważ gry stały na naprawdę wysokim
poziomie.
U dorosłych też
O G ŁO S Z E N I E
odbyło się losowanie bonu do stoiska
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisponsora i kilku gasy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
dżetów badmintonoo pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuję się, że w dniach od 13.05.2016 r. do
wych. Szczęśliwcem
13.06.2016 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwenokazała się być Kasia
taryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego
Piskorska.
nieruchomość zajętą pod ulicę – Kwiatową oraz Szwoleżerów,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 77/1
o pow. 0,0007 ha i nr 70/3 o pow. 0,0006 ha, z obrębu 0039, 03-15,
objęte księgą wieczystą nr WA1W/00004812/5.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie
zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej
Uchwałą Nr XLIII/398/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia
2.08.2013 r. – pok. 22 Urzędu Miasta.
Wywieszono dnia: 13.05.2016 r.
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta Ząbki
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Najem mieszkania
– kilka praktycznych uwag (część I)

S

ezon letni to gorący czas również na rynku nieruchomości. Wiele osób decyduje się na zmianę lokum, gdyż przeprowadzka nie jest wtedy aż tak
uciążliwa. Jest to bardzo dobry moment, aby napisać kilka słów o umowie
najmu mieszkania. W tym numerze poczynimy kilka ogólnych uwag na temat
tego rodzaju umowy, natomiast przykładowe rozwiązania znajdą Państwo
głównie w drugiej części artykułu.

Umowę najmu lokalu reguluje kodeks
cywilny. Oprócz przepisów odnoszących się
do umowy najmu w ogólności, mamy jeszcze,
w kodeksie cywilnym, przepisy dotyczące
już wyłącznie najmu lokalu. Jeszcze bardziej
zawężone przepisy znajdziemy w innych ustawach odnoszących się do najmu określonych
rodzajów lokali. To zobowiązanie jest obwarowane większymi wymogami ze względu na
to, że mamy do czynienia z nieruchomością.
Regulacje znajdują się przykładowo w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych czy też ustawie o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

gminy. W artykule zostanie poruszona kwestia najmu lokali mieszkalnych w ramach zasobów prywatnych, a więc niewielki wycinek
całej regulacji dotyczącej najmu lokali. Często
trudno jest określić, do których ustaw należy się odnieść. Wybór zależy od charakteru
najmu i rodzaju lokalu, czy też od tego jaki
podmiot jest wynajmującym.
Umowa najmu nieruchomości bądź pomieszczenia powinna być zawarta na piśmie,
jeżeli jest ona zawierana na czas dłuższy niż
rok. Nie oznacza to jednak, że bez formy pisemnej umowa ta będzie nieważna. W takiej
sytuacji zostanie po prostu uznana za zawartą

CO SŁYCHAĆ

na czas nieoznaczony. Jest to przykład wymogu formy pisemnej wyłącznie dla celów
wywołania określonych skutków prawnych,
czyli ad eventum, i to jedynie dla umów najmu
zawieranych na czas dłuższy niż jeden rok.
Jeżeli umowa najmu została zawarta na czas
dłuższy niż dziesięć lat po upływie tego terminu umowa będzie traktowana jako zawarta
na czas nieoznaczony. Taką umowę można
w każdej chwili rozwiązać wskutek wypowiedzenia z zachowaniem terminów umownych,
o których zostanie jeszcze wspomniane. Należy jednak zauważyć, że roszczeń wynikających z umowy zawartej w formie pisemnej
jest znaczenie łatwiej dochodzić. Mamy wtedy wyraźny dowód zawarcia umowy.
Warto już na początku wspomnieć, że
strony mogą kształtować umowę dowolnie,
jednak pewne postanowienia zawarte w ustawie, nawet w wypadku nieuregulowania ich
w umowie, będą skuteczne.
Często pojawia się pytanie czy osoba nie
będąca właścicielem może wynająć komuś
nie swoje mieszkanie. Nie ma wymogu, aby
wynajmujący był właścicielem lokalu. Chodzi jedynie o dostarczenie najemcy lokalu
i umożliwienie korzystania z niego. Jednakże
przed wynajęciem mieszkania warto upewnić
się, czy mamy do czynienia z właścicielem, lub
czy wynajmujący posiada ważne pełnomocnictwo od właściciela. Chodzi o to, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.
Umowa najmu jest zawsze umową odpłatną. Poza samym czynszem warto pochylić
się również, przy sporządzaniu umowy, nad
określeniem sposobu rozliczania opłat za
media. Często zdarza się, że prognozowane
rachunki są bardzo wysokie ponieważ poprzedni mieszkańcy pobierali dużo energii,
czy wody. Warto zatem ustalić w umowie, że
będziemy płacić jedynie za zużyte przez nas
media. Można to osiągnąć poprzez spisanie
stanu liczników w momencie odbioru lokalu
i następnie w określonych w umowie odstępach czasu uiszczać odpowiednie kwoty
biorąc pod uwagę faktyczne zużycie i koszt
zużytej jednostki określone na właściwym rachunku. To pozwoli uniknąć nieporozumień.
Można również określić płatność jakiejś z góry
określonej kwoty. Jest to jednak rozwiązanie
mocno kontrowersyjne i niekoniecznie bezpieczne dla wynajmującego.
W kolejnej części artykułu będzie można
przeczytać więcej o czynszu, obowiązkach
wynajmującego i najemcy, oraz dowiedzieć
się co zrobić, aby uniknąć nieporozumień
w momencie zakończenia wynajmowana
mieszkania.
Aleksandra Bojarska
Kancelaria Radców Prawnych
Kalinowski Wojciński Korzybski Sp.j.
Mieszkańcy Gminy Ząbki mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych
prowadzonych przez prawników Kancelarii Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.
w ramach projektu „Prawnik Pierwszego
Kontaktu” w każdy czwartek w godzinach
8:00-10:00. W celu uzyskaniu porady należy umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 pod
numerem: 22 652 31 15.
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O G ŁO S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Szpitalnej, który jest
ograniczony:
1) od północy – północną granicą obrębu 01-06, stanowiącą fragment granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki,
2) od zachodu – zachodnią granicą obrębu 1-06, północną granicą działki ewid. nr 22 z obrębu 1-05 i jej przedłużeniem do granicy obrębu 1-06, zachodnią
granicą działki ewid. nr 22 z obrębu 1-05, południową granicą działki ewid. nr 22 z obrębu 1-05 i jej przedłużeniem do granicy obrębu 1-06 oraz dalej
zachodnią granicą obrębu 1-06,
3) od południa – południową granicą obrębu 01-06,
4) od wschodu – wschodnią granicą obrębu 01-06.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (lub nazwę – w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(wskazane jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki dla ww, rejonu.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500). Informuję o możliwości składania
uwag i wniosków, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
− pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
− ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

O G ŁO S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – w rejonie cmentarza przy ulicy Piłsudskiego
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – w rejonie
cmentarza przy ulicy Piłsudskiego, ograniczonym:
1) od północy – przedłużeniem w kierunku zachodnim północnej granicy działki ewid. nr 69/4 w obrębie 03-24, północną granicą pasa drogowego ulicy
Rómmla (północna granica działek ewid. nr 69/4 i 87/2 w obrębie 03-24), przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej granicy działki ewid. nr 87/2
w obrębie 03-24, północną granicą działek ewid. nr 43, 44/1, 44/2 i 44/3 w obrębie 03-25 oraz przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej granicy
działki ewid. nr 44/3 w obrębie 03-25,
2) od zachodu – zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Piłsudskiego (zachodnia granica działki nr ewid. 22 w obrębie 03-23, zachodnia granica działki nr
ewid. 7 w obrębie 03-30),
3) od południa – południową granicą pasa drogowego projektowanej ulicy Nowo-Ziemowita (południowa granica działek nr ewid. 2/1 i 3/1 w obrębie 03-31)
oraz przedłużeniem w kierunku zachodnim południowej granicy działki ewid. nr 2/1 w obrębie 03-31,
4) od wschodu – wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Ułańskiej (wschodnia granica działki ewid. nr 70/2 w obrębie 03-25) oraz przedłużeniem w kierunku południowym wschodniej granicy działki ewid. nr 70/2 w obrębie 3-25,
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy
(lub nazwę – w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (wskazane
jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany studium Miasta Ząbki dla ww. rejonu. Informuję o możliwości zapoznania
się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500). Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie do dnia
13 czerwca 2016 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
− pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
− ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.
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O G ŁO S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr LV/514/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, dotyczącej rejonu ulicy
Kościelnej, ograniczonego:
1) od północy – północnymi granicami działek ewid. nr 40/2, 41/2, 42/5 i 43/6 z obrębu 3-33,
2) od wschodu – wschodnią granicą obrębu 3-33,
3) od południa – południową granicą obrębu 3-33,
4) od zachodu – zachodnimi granicami działek ewid. nr 40/2 i 40/3 z obrębu 3-33.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (lub nazwę – w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(wskazane jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Ząbki dla ww, rejonu. Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska
Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt.
700-1500). Informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r., dotyczących opracowywanego projektu dokumentu:
− pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
− ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

O G ŁO S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXIV/214/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza przy ulicy Piłsudskiego,
ograniczony:
1) od północy – północną granicą działek ewid. Nr 43, 44/1, 44/2 i 44/3 w obrębie 03-25 oraz przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej granicy
działki ewid. nr 44/3 w obrębie 03-25,
2) od zachodu – wschodnią granicą działki ewid. nr 69 w obrębie 03-25 oraz wschodnią granicą działki ewid. nr 86 w obrębie 3-24,
3) od południa – południową granicą działek ewid. nr 66/2, 58/3 i 70/2 w obrębie 03-25,
4) od wschodu – wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Ułańskiej (wschodnia granica działki ewid. nr 70/2 w obrębie 03-25)
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach, w godzinach pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię oraz adres wnioskodawcy (lub nazwę – w przypadku wnioskodawców będących osobami prawnymi), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(wskazane jest dołączenie kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub obszaru, którego dotyczy wniosek).
Jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki dla ww,
rejonu. Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w godzinach
pracy urzędu (pn. 1000-1800, wt.-czw. 800-1600, pt. 700-1500). Informuję o możliwości
składania uwag i wniosków, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r., dotyczących
opracowywanego projektu dokumentu:
Burmistrz Miasta Ząbki informuje,
− pisemnie, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres urzędu,
iż dnia 19 maja 2016 r.
− ustnie do protokołu, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrozostało wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni,
ny Środowiska Urzędu Miasta Ząbki, w godzinach pracy urzędu,
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: zpios@zabki.pl
– Zarządzenie nr 0050.40.2016 Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 19 maja 2016 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta
Ząbki.
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej:
Burmistrz Miasta Ząbki
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

O G ŁO S Z E N I E
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Głosuj na PLAC ZABAW w Ząbkach! Klikaj codziennie na:

M

iasto Ząbki przystąpiło do konkursu „Podwórko Nivea”. Zgłoszona lokalizacja w konkursie to teren przy basenie, przy ul.
Słowackiego 21 w Ząbkach.
Głosowanie internetowe ruszyło 5 maja i będzie trwać w I etapie – do 2
czerwca, w II etapie od 3 do 30 czerwca. Do wygrania jest 40 placów zabaw (po
20 w każdym z etapów).
Przy pełnej mobilizacji Naszych Mieszkańców jest ogromna szansa, aby sięgnąć
po nagrodę – by Ząbki znalazły się wśród miast, które zupełnie za darmo otrzymają
plac zabaw. Warunek jest jeden – jak najwięcej głosów, oddawanych codziennie!
Prosimy zatem o codzienne głosowanie na ząbkowską lokalizację.
W ramach nagrody wybudowane zostaną przez wykonawcę wskazanego przez
NIVEA Polska Sp. z o. o. place zabaw według projektu przygotowanego przez NIVEA
Polska Sp. z o.o. (lub przez podmiot przez nią wskazany). Wybudowanie placu zabaw
ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2016 r. Place zabaw będące nagrodami w konkursie
składać się będą m.in. z następujących elementów:
– multi zestaw wspinaczka,
– zjeżdżalnia z tunelem,
– piaskownica z daszkiem,
– huśtawka ważka,
– kiwak dwuosobowy,
– skakanka,
– gra w klasy,
– huśtawka wahadłowa podwójna,
– karuzela z siedziskami,
– huśtawka bocianie gniazdo,
– kosz do segregacji odpadów,
– ławki,
– stojak rowerowy,
– nawierzchnia piaskowa,
– tablica informacyjna z regulaminem.
NIVEA Polska Sp. z o. o. zastrzega, iż skład placów zabaw, jego wyposażenie
może się nieznacznie różnić i składać z odmiennych elementów w zależności od
danej lokalizacji. Każdy z placów zabaw posiadać będzie regulamin funkcjonowania
placu zabaw.
Do akcji włączyło się również Miejskie Centrum Sportu. Powstał tam specjalny
kącik komputerowy„Nivea”, gdzie użytkownicy basenu czy kręgielni w wolnym czasie
mogą zagłosować na ząbkowską lokalizację. Dla głosujących przewidziano nagrody.
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www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016

