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Ogłoszono przetarg na budowę basenu
13 lipca w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszony został przetarg na budowę krytej pływalni na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego. To duża inwestycja, wymagająca sporych nakładów finansowych (które
w głównej mierze będą pochodziły ze środków unij−
nych), mnóstwo czasu (tylko na realizację tego
obiektu przeznaczono 26 miesięcy, nie licząc wcze−
śniejszych prac związanych z wykonaniem doku−
mentacji technicznej i dopełnieniem wszelkich pro−
cedur administracyjnych). To również duży wysi−
łek organizacyjny (ze względu na zakres zadania,
jak i uwarunkowania prawne – przetarg ogłasza−
ny z zaangażowaniem instytucji unijnych).
Zgodnie z dokumentacją przetargową oferen−
ci będą mogli zgłaszać swoje propozycje ofer−
towe do 30 sierpnia. Zamawiający szacuje, że
kwota zamówienia może wynieść w granicach
15 – 20 mln zł (netto).
Budowa krytej pływalni przy MO−
SiR – ul. Słowackiego w Ząbkach jest
jednym z głównych elementów po−
wstającego Centrum Turystyczno−
Rekreacyjno− Sportowego.
Choć najważniejszą częścią całe−
go projektu jest budowa krytej pły−
walni, to jednak ta inwestycja ma
nieco szerszy zakres. Dodatkowo w
grę wchodzi jeszcze zagospodaro−
wanie terenu wokół pływalni, a tak−
że przebudowa ul. Słowackiego.
Bez wątpienia najistotniejsze zna−
czenie ma tu budowa budynku kry−
Dokończenie na str 4.
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Obchody „Cudu nad Wisłą”
PROGRAM UROCZYSTOŒCI:
Z¹bki, 13.08.2011r.
godz. 18.00 − Uroczysta Msza Św. w Kościele Św. Trój−
cy w Ząbkach w oprawie mu−
zycznej Warszawskiego Chó−
ru „Polonia”

ska 9) − Wykład historyczny autora książki „Bohater spod
Ossowa, ks. mjr Ignacy Skorupka” prof. Wiesława Wy−
sockiego, wykładowcy z Uniwersytetu Kardynała S. Wy−
szyńskiego

godz. 19.00 − Apel pole−
głych i złożenie wieńców przy
pomniku poległych w obronie
Ojczyzny w sierpniu 1920 r.
na miejscowym cmentarzu
godz. 19.45 − Występ War−
szawskiego Chóru „Polonia” z
repertuarem pieśni patriotycz−
nych na cmentarzu
godz. 20.15 − Spotkanie oko−
licznościowe w Publicznym
Gimnazjum Nr 1 (ul.Harcer−

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

tel. 22 762 56 − 34
AGENCJA

METROPOLIS

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

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

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

tel./fax. 22

781 44 56

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

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

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

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU
profesjonalny dobór
aparatów słuchowych
REFUNDACJA NFZ
I i III piątek miesiąca
w godz. 09.00−11.00
Ząbki Narutowicza 4
tel: 602−171−462
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Budujemy drogi...
Trwają prace związane z budową głównych ząbkowskich dróg.
Najbardziej zaawansowane są prace w ul. Powstańców (odc.
Reymonta – Dzika). Wybudowano już kanalizację deszczową,
większość chodników i ścieżkę rowerową oraz zagęszczono pod−
budowę jezdni. Niebawem zostanie położona pierwsza warstwa
asfaltu. Droga ta budowana jest jako popularna „Schetynówka”,
a więc z dofinansowaniem rządowym.

ul. 11-go Listopada

ul. Powstañców

Również budowa pozostałych dwóch dróg realizowana jest przy
wsparciu zewnętrznym, konkretnie ze środków unijnych. O wie−
le bardzie zaawansowane są prace w ul. Jana Pawła II, gdzie
wykonano już większość prac ziemnych. Jest to stosunkowo długi
ciąg komunikacyjny, a i pogoda nie rozpieszczała ostatnio dro−
gowców.
W lipcu rozpoczęto też przebudowę ul. 11−go Listopada. Obec−
nie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej na
odc. Wolności – Wigury.
Trwają również intensywne prace przy przebudowie ostatnie−
go odcinka powiatowej drogi – ul. Batorego.
red.

ul. Jana Paw³a II

Ogłoszono przetarg na budowę basenu
Dokończenie ze str 1.
tej pływalni o charakterze rekreacyjno – sportowym, który bę−
dzie wyposażony w basen pływacki, basen do nauki pływania,
brodzik dla dzieci, basen rekreacyjny oraz zjeżdżalnię wodną
typu rurowego.
Na kondygnacji podziemnej przewiduje się wielostanowi−
skowy parking podziemny, pomieszczenia techniczne oraz po−
mieszczenia związane z technologią basenu.
Natomiast na kondygnacji parteru przewiduje się zespół hal−
lu wejściowego z kasą, szatnią ogólną, barem, zespół szatnio−
wo− sanitarny dla użytkowników basenu, zespół zaplecza hali
basenowej oraz zespół odnowy biologicznej wyposażony w
stanowiska do opalania, saunę, łaźnię, gabinet masażu.
Na kondygnacji pierwszego piętra zaś przewiduje się wi−
downię, ogólnodostępne sanitariaty, bar, czterotorową kręgiel−
nię, dwa boiska do squasha z własnym zapleczem oraz zespół
pomieszczeń administracji.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
• ilość kondygnacji nadziemnych
−2 kondygnacje
• ilość kondygnacji podziemnych
−1 kondygnacja
• długość x szerokość
− 52,35 x 37,10 m

• wysokość
− 11,90 m
• powierzchnia zabudowy
− 1994,00 m2
• powierzchnia użytkowa
− 5 355,88 m2
• kubatura części podziemnej − 9 650 m3
• kubatura części nadziemnej − 19 000 m3
Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu to najważniejsze pra−
ce dotyczyć będą trzech obszarów:
− w zakresie terenów zielonych (likwidacja wału ziemnego
położonego wzdłuż ulicy Ks. Skorupki, nasadzenia projekto−
wanej szaty roślinnej i wycinka drzew przeznaczonych do li−
kwidacji, dostawa i montaż obiektów małej architektury)
− w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (budowa: jezd−
ni manewrowej, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc posto−
jowych dla samochodów osobowych i autobusów, zjazdów z
drogi publicznej).
− w zakresie pozostałej infrastruktury technicznej ( budowa
sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, gazowej, ener−
getycznej itp.)
red.
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Zaawansowane prace na Stadionie Miejskim
Na budowie trybuny głównej wraz z zapleczem administra−
cyjno−socjalnym Stadionu Miejskiego w Ząbkach wykonawca,
firma Budimpol zakończyła prace związane z układaniem po−
krycia poziomego powierzchni dachu trybuny. Obecnie prowa−
dzone są prace polegające na montażu attyk stalowych. Zamon−

towana również została cała stolarka okienna z PCV. To prace
na zewnątrz budynku. Natomiast w wewnątrz budynku prowa−
dzone są roboty tynkarskie, które zaawansowane są w 70% na
parterze i w 50% na I piętrze. W 60 % na parterze położono już
szlichty cementowe, czyli posadzki. Jeżeli chodzi o instalacje
grzewcze oraz wodno−kanalizacyjne, to są one wykonane w 70

% na parterze i w 40% na poziomie I piętra. Wykonano instala−
cje podposadzkowe centralnego ogrzewania, wodne i kanaliza−
cyjne. Zamontowana została również połowa orurowania insta−
lacji wentylacyjnej na parterze. Ułożono także przewody do przy−
łącza zewnętrznego wody na terenie obiektu.
W nadchodzącym tygodniu rozpocznie się montaż ślusarki
aluminiowej zewnętrznej oraz zostanie wznowiony montaż
przyłączy zewnętrznych kanalizacji i instalacji deszczowej.
Kontynuowane będą również prace związane z instalacjami
zewnętrznymi oraz kończone będzie kładzenie szlichty cemen−
towej (posadzki).
fot. Bogdan Śladowski

Przetarg na tunel ponownie ogłoszony
26 lipca, w specjalnym suplemencie do Dziennika Urzędowe−
go Unii Europejskiej ogłoszono przetarg na budowę tunelu pod
torami kolejowymi w ciągu ulic Orla –Wojska Polskiego w Ząb−
kach. Pierwszy przetarg został ogłoszony już w lutym, jednak
nie przyniósł on rozstrzygnięcia.
W obecnym postępowaniu oferenci mają czas na przesłanie
ofert do 9 września.
Zakres prac obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego
Orla – Wojska Polskiego na odcinku od ul. Skorupki (przebu−
dowa skrzyżowania) do ronda przy ul. Leszyckiego (nastąpi
budowa nowego ronda wraz z przebudową ul. Leszyckiego).
Jednak najistotniejszy jest centralny odcinek tego ciągu, w

skład którego wchodzi budowa tunelu wraz ze wszelkimi roz−
wiązaniami komunikacyjnymi zapewniającymi bezkolizyjność
ruchu drogowego. Wartość budowy tego odcinka wstępnie
szacowana jest na ok.7 mln euro, zaś cały ciąg na ok. 8 mln
euro. Po zakończeniu procedury przetargowej wykonawca
będzie miał 2 lata na wykonanie tego zadania, czyli prawie do
końca 2013 roku.
O szczegółach tego postępowania przeczytamy więcej w do−
kumentach przetargowych, ogłoszonych na stronie UE, ale tak−
że Urzędu Miasta w Ząbkach (www.zabki.pl), link BIP, zakład−
ka przetargi.
red.
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XIII i XIV sesja Rady Miasta Ząbki
30 czerwca i 14 lipca odby³y siê XIII i XIV sesje Rady Miasta Z¹bki, podczas których podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:

XIII Sesja:
− w sprawie zawarcia przez Miasto Ząbki porozumienia z Po−
wiatem Wołomińskim dotyczącego założenia i prowadzenia
przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Mar−
kach.
− w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wo−
łomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa dro−
gowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Miasta Ząbki
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2011 rok
− w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok
2010
− w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

XIV Sesja:
− w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgło−
szonych kandydatach na ławników
− w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha−
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Mia−
sta Ząbki
− w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej w Ząbkach do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
− w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego
przewozu osób w komunikacji miejskiej
− w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za
naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewo−
zu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewo−
zu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząb−

INFORMACJA
TERMINY SK£ADANIA WNIOSKÓW
O ŒWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski o świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy
2011/2012 będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.
W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 30 wrze−
śnia świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad
wypłaca się do dnia 30 listopada 2011 roku.
Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1
października do dnia 30 listopada świadczenia rodzinne za mie−
siąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia 2011 r.
Wnioski na wypłatę świadczeń rodzinnych wydawane są w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego
12 (na parterze)
SERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN
SPRZEDAŻ NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna
BEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414
22/423 30 32
e−mail mirek_57 interia.pl

ki Powstańców
− w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Ząbki
porozumienia międzygminnego z Miastem Marki w sprawie
powierzenia Miastu Ząbki zadania polegającego na organiza−
cji przewozów pasażerskich na linii autobusowej łączącej
Miasto Ząbki z Miastem Marki
− zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobuso−
wej Marki Centrum Handlowe − Ząbki Powstańców
− zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentary−
zacyjnej
− w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości grunto−
wej
− w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy fi−
nansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na
dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wo−
łomińskiego polegającego na budowie drogi powiatowej w Ząb−
kach –ul. Batorego (III etap)
− w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso−
wej Miasta Ząbki na lata 2011 − 2018
− w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
2011 rok
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta (www.zabki.pl), link BIP w zakładce prawo
miejscowe (uchwały).

INFORMACJA
TERMINY SK£ADANIA WNIOSKÓW
O ŒWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres zasiłkowy 2011/2012 będą przyjmowane od dnia 1 sierp−
nia 2011 r.
W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 sierpnia
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za mie−
siąc październik wypłaca się do dnia 31 października 2011 roku.
Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1
września do dnia 31 października świadczenia z funduszu ali−
mentacyjnego za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 li−
stopada 2011 r.
Wnioski na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul.
Wojska Polskiego 12 (na parterze)

www.zabki.pl
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Wyró¿nieni za bezinteresown¹ pomoc
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej przewodniczący
Rady Miasta Krzysztof Bławdziewicz wraz z burmi−
strzem Robertem Perkowskim wręczyli dyplomy straż−
nikom miejskim za wzorową postawę i zaangażowanie
w działania ratujące życie ludzkie w trakcie wykonywa−
nia zadań służbowych podczas patrolu Straży Miejskiej
w Ząbkach. Wśród wyróżnionych znaleźli się: st. insp.
Mirosław Kaczmarczyk, insp. Sebastian Salewski oraz
apl. Przemysław Panasik.

Pomocna d³oñ stra¿nika

Specjalne wyróżnienie otrzymała również firma Va−
tax, które odebrał jej właściciel Wojciech Gut. Przypo−
mnijmy, firma Vatax pomagała bezpłatnie wypełnić PIT−
y wszystkim nowym mieszkańcom, którzy zdecydowali
zameldować się w Ząbkach.
red.

Zaproszenie na cytologiê
i mammografiê w Z¹bkach
Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na bezpłatne ba−
dania mammograficzne i cytologiczne w dniach 29.08
– 02.09. 2011 r.. w godz. 10.30 – 18.00.
Z bezpłatnych badań cytologicznych mogą skorzy−
stać panie w wieku 25−59 lat, które w ciągu 3 ostat−
nich lat nie wykonywały badań w ramach NFZ.
Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą sko−
rzystać panie w wieku 50−59, które w ciągu 2 ostat−
nich lat nie wykonywały badań w ramach NFZ.
Cytomammobus zostanie postawiony na parkingu
przy ul. Orlej przy Przychodni Miejskiej w Ząbkach.

To nie pierwsza sytuacja, że ząbkowscy funkcjonariu−
sze Straży Miejskiej dali się poznać z jak najlepszej stro−
ny. Nienaganną postawą odznaczył się ostatnio p. Jacek
Szeluga. Choć jego zdaniem zrobił to, co do niego należa−
ło, to jednak pobliscy świadkowie wydarzenia nie zare−
agowali w żaden sposób. I zapewne nikt by się nie dowie−
dział o wzorcowej postawie naszego strażnika, gdyby nie
mieszkanka Warszawy, której udzielił pomocy.
Mieszkanka− p. Agnieszka, wraz ze swoimi koleżanka−
mi napisały do komendanta Straży Miejskiej list, w któ−
rym opisały całą sytuację. Poniżej przytaczamy jego treść:
„Zwracamy się z gorącą prośbą o przyznanie nagrody
pieniężnej funkcjonariuszowi Straży Miejskiej w Ząbkach,
panu Jackowi Szeluga, jak również chcemy serdecznie po−
dziękować panu Jackowi za jego postawę, a panu komen−
dantowi pogratulować takiego funkcjonariusza.
W dniu 20 czerwca 2011 r., ok. godz. 6.30 w autobusie
linii 145, jadącym w kierunku „Rondo Wiatraczna”, w oko−
licach Lasku Bródnowskiego nasza koleżanka z pracy p.
Agnieszka Kucińska straciła przytomność. Pan Jacek jako
jedyny udzielił natychmiastowej pomocy, chociaż w auto−
busie było dużo pasażerów. Na przystanku przy ul. Łody−
gowej pan Jacek wysiadł razem z nami, pomógł wyjść ko−
leżance, która odzyskała przytomność. Pan Jacek ze swo−
jego telefonu wezwał pogotowie ratunkowe i czekał razem
z nami na przyjazd karetki. Pojechał do pracy dopiero po
odjeździe karetki do szpitala, która zabrała panią Agniesz−
kę. Na drugi dzień w autobusie linii 145 pan Jacek zainte−
resował się stanem zdrowia koleżanki, pytał o jej samopo−
czucie. Po długich naciskach z naszej strony zgodził się
podać swoje dane osobowe i miejsce pracy. Świadczy to o
jego bezinteresowności i skromności. Gratulujemy takiego
pracownika. W dzisiejszych czasach ogólnej znieczulicy
społecznej jest to postawa godna naśladowania.
Jesteśmy bardzo wdzięczne panu Jackowi i jeszcze raz
serdecznie dziękujemy.
(Poniżej podpisy trzech mieszkanek Warszawy).
red.
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Akcja sadzenia drzew w Z¹bkach
Fundacja Aeris Futuro, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Urz¹d Miasta w Z¹bkach byli organizatorami
akcji integracyjno - ekologicznej, która odby³a siê 22 lipca. Na rondzie przy ul. Gajowej w Z¹bkach zebra³a
siê grupa ok. 40 osób z ww. organizacji i instytucji a tak¿e spo³ecznoœci lokalnej, aby zasadziæ brzozy.
Ponieważ rok 2011 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Ro−
kiem Lasów, podjętymi działaniami włączono się w obchody, jak również w
akcję sprzątania świata. Akcja miała na celu neutralizację śladu klimatycz−
nego (głównie emisji dwutlenku węgla), który wytworzył się podczas orga−
nizacji wybranych ubiegłorocznych wydarzeń FOB−u. Uczestnicy chcieli w

ten sposób zrekompensować powstałe w przyrodzie straty. Ząbki przy tej
okazji zyskały zielony zakątek 40 brzóz oraz posprzątany teren spacerowy
pobliskiego lasu.
W piątkowym wydarzeniu udział brały władze samorządowe Ząbek. Pierw−
sze drzewko, dając przykład, posadził Burmistrz Miasta Robert Perkowski

przy pomocy swojego zastępcy Artura Murawskiego oraz przy wsparciu
forum i fundacji.
Inicjatywa dała możliwość wspólnego działania na rzecz środowiska i
lokalnej społeczności . Umożliwiła tym samym, przełożenie założeń odpo−
wiedzialnego biznesu na praktykę, a także stała się doskonałą okazją do
spotkania w nieformalnych warunkach. z przedstawicielami FOB−u, firma−
mi partnerskimi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem lokal−
nym Ząbek.

AGD SERWIS
Adam Sobiesiak
lodówki, pralki,
zmywarki,
kuchnie gazowe
i elektryczne,
płyty grzewcze, okapy
504 070 258
www.agd−naprawy.pl
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Zostań „lokalnym bohaterem” − wyklikaj plac zabaw dla Ząbek
Akcja głosowania na wybudowanie placu zabaw organizowana przez „Nivea” trwa. Ząbki z dnia na dzień są coraz bliżej
zakwalifikowania się do finałowej 100.
Wszystko w rękach naszych mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą w akcji.
Aby powstał plac zabaw w parku im. M. Szuberta w Ząbkach, wystarczy kliknąć na baner akcji, który znajduje się na
naszej stronie www.zabki.pl. Następnie należy zalogować się i głosować raz dziennie na Ząbki.
Dla ułatwienia dla tych, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, na naszej stronie umieściliśmy również bezpośredni link
do rejestracji.
Ponadto do udziału w akcji można zaprosić znajomych. Aby to zrobić, należy po zalogowaniu się kliknąć przycisk
„zaproś znajomych”, a następnie wyświetlony link przesłać znajomemu.
Osoba polecająca dostaje punkt za przystąpienie do akcji poleconej osoby. Wszystkie głosy są zliczane, a osoby, które
zbiorą najwięcej punktów zostają „lokalnymi bohaterami”.
Przypominamy, że do Państwa dyspozycji są dwa infokioski na terenie urzędu, w których również uruchomiono moż−
liwość głosowania na plac zabaw w Ząbkach, 24 godziny na dobę.

Najlepsi z najlepszych
Poniżej prezentujemy nazwiska uczniów z Publicz−
nego Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w
Ząbkach, którzy uzyskali najlepsze wyniki z Egzaminu
Gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011.
średnia szkoły
– 54,82
średnia gminy
– 53,62
średnia powiatu – 50,82
średnia województwa mazowieckiego – 51,87
średnia kraju
– 48,94

Punkt Konsultacyjny Komisji ds. Rozwi¹zywania
problemów Alkoholowych w Z¹bkach
Ząbki, ul. 3 −go Maja 14/16 tel. 22 781 63 61 czynny w godz. dyżurów
Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym
środa w godz. 16 – 18 czwartek w godz. 16−18
Oferta – bezpłatna pomoc w zakresie
− przyjmowania wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależ−
nionych
− motywowanie i udzielanie informacji o możliwości podjęcia leczenia i o placówkach zajmujących się leczeniem
i terapią osób uzaleznionych i ich rodzin
− udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych, informacji o współuzaleznieniu i przemocy domowej
− w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia kierowanie wniosku do Sądu o zobowiązanie do lecze−
nia odwykowego.
Zapraszamy serdecznie – gwarantujemy dyskrecję i anonimowość.
Działalność Punktu:
środy i czwartki w godz. 16 −18
−18, dyżury pełnią psycholog, specjalista terapii uzależnień i inni członkowie
Komisji
Konsultacje p. Andrzeja z AA:
2 i 4 środa miesiąca godz. 18 – 20 − grupa edukacyjna dla rodzin osób uzależnionych
1i 3 środa miesiąca 18 −20 − dyżur kuratora sadowego
piątki godz. 15 −17 − dyżur specjalisty uzależnień od narkotyków
piątki 17.15 – 20 − grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Drewnickie Stowarzyszenie „EMPATIA” ma ju¿ 2 lata!
Działamy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. 25 czerwca br. obchodziliśmy
drugą rocznicę rejestracji w KRS. W tym czasie udało się nam pozyskać na działalność statutową ok. 43 000 zł.
Najwięcej, bo aż 29 450 zł, z dotacji w ramach otwartych konkurów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecz−
nej. Naszą działalność wspiera także finansowo i rzeczowo ząbkowski biznes.
W czasie tych dwóch lat zorganizowaliśmy 2 konferencje nt. psychiatrii środowiskowej, przeszkoliliśmy 48
osób pracujących z osobami chorymi psychicznie, zorganizowaliśmy wycieczkę do Żelazowej Woli dla naszych
podopiecznych a także przygotowywaliśmy dla nich paczki świąteczne, drobne nagrody w konkursach z okazji
corocznego Dnia Zdrowia Psychicznego. Organizowaliśmy wystawy i kiermasze rękodzieła terapeutycznego. Może
to dla kogoś nie wiele, ale nas bardzo cieszy to co już nam się udało.
A „apetyt rośnie w miarę jedzenia”. W tym roku planujemy kontynuacje zeszłorocznego projektu szkoleniowe−
go dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób psy−
chicznie chorych. A także nowość: Mazowiecki Konkurs Plastyczny Twórczości Terapeutycznej Osób z Zaburze−
niami Psychicznymi – więcej szczegółów, regulamin i efekty naszej pracy znajdziecie Państwo na stronie Stowa−
rzyszenia (www.empatia.ngo.org.pl)
12 czerwca, w ramach festynu, z okazji Dni Ząbek można było na naszym skromnym stoisku obejrzeć i
zakupić rękodzieło wykonane przez naszych podopiecznych. Zbieraliśmy także włóczki, tkaniny i inne materiały
przydatne do terapii zajęciowej (sprawozdanie z tejże zbiórki poniżej). Wszystkim darczyńcom składamy ser−
deczne podziękowania, życzymy samych sukcesów i zapraszamy do dalszej współpracy. A członkom i sympaty−
kom Stowarzyszenia − spełnienia marzeń.
K. Żmijewska, A. Kamińska

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr SO 5311/2/2011 z dnia 02.06.2011 Burmistrza Miasta Ząbki została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w
dniu 12.06.2011r w godz. 12.00−18.00 w Parku Miejski w Ząbkach. Celem zbiórki było zebranie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób psychicznie chorych oraz ich integrację społeczną.
Zbiórka przeprowadzona była w formie sprzedaży przedmiotów i zbiórki ofiar w naturze.
Zbiórka została obciążona następującymi kosztami: 0 zł
Dochód ze zbiórki publicznej wyniósł łącznie 167 zł oraz ofiar w naturze o wartości godziwej ok. 700 zł.
Całkowita kwota zebrana w wyniku zbiórki zostanie przeznaczona na wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób psychicznie chorych oraz ich integrację
społeczną.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (DZ.U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie
otrzymały za te czynności wynagrodzenia.
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Z ¯YCIA K.P.R.M. PRZY PARAFII ŒW. TRÓJCY
W dniu 10 lipca br. cz³onkowie z¹bkowskiego Ko³a Przyjació³ Radia Maryja uczestniczyli w XIX pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasn¹ Górê.
Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa błogo−
sławionego Jana Pawła II:„JESTEŚCIE PODOBNI DO EWANGELICZNEGO
SIEWCY”. Drugi dzień modlitewnego czuwania rozpoczął się o godz. 8:00
godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a
następnie odbyły się dwa koncerty w wykonaniu Zespołu Muzyki Sakralnej
„LUMEN” oraz w wykonaniu Orkiestry koncertowej „VICTORIA”. Przed kon−
certem swoje słowa wdzięczności skierował do zebranych ks. prałat Edward
Żmijewski: „Jestem tutaj, na Jasnej Górze, u Matki Bożej, aby jej podzięko−
wać, że okazała się szczególną moją Matką − uzdrowieniem chorych, pocie−
szycielką strapionych, Matką Nieustającej Pomocy. Jej to, po Panu Jezu−
sie, należy się wdzięczność szczególna, której już tyle razy w trudnych cza−
sach i sytuacjach doświadczałem….”. Dalej ksiądz prałat powiedział: „Oj−
cze Tadeuszu, ja z całego serca pragnę Ci podziękować, bo wiem, że mo−
dlitwa słuchaczy Radia Maryja i moherowych beretów, modlitwa młodych
ludzi i dzieci na Twoje zaproszenie sprawiła, że nie rosną na mnie jeszcze
kwiaty, a że mogę się cieszyć życiem, dziękować za nie i próbować wykony−
wać zadania, jakie polecił Pan do spełnienia”.
O godzinie 11.00 – rozpoczęła się uroczysta Msza św.
Przybyłych na spotkanie i Eucharystię księży biskupów, dyrektora Radia
Maryja, kapłanów i pielgrzymów z Polski i zagranicy przywitał podprzeor Ja−
snej Góry o. Mieczysław Polak OSPPE, który podziękował Rodzinie Radia
Maryja także za zaangażowanie we współtworzeniu dzieła nowej Ewangeliza−
cji, dzięki któremu rozwija się również Kościół.

Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki, me−
tropolita lwowski, wieloletni sekretarz błogosławionego Jana Pawła II i Bene−
dykta XVI, który m.in. powiedział: „Dziewiętnasta pielgrzymka Rodziny Radia
Maryja uświadamia nam, że niemal dwa dziesięciolecia katolicki głos jest
obecny w naszych domach. Zawsze upływ czasu skłania do spojrzenia wstecz
i dokonywania jakiegoś bilansu. Kiedy dziś chcielibyśmy to zrobić, to trzeba
przyznać, że okres ten nabrzmiewał i nadal nabrzmiewa wieloma problemami,
trudem i koniecznością podejmowania ciągłej walki. Ale cóż! Czyż nie do
bojowania podobny jest żywot człowieka? Niech zatem radio mówi o tym, co
boli: o potrzebie głębi serc, o tym, że w życiu trzeba dotrzymywać słowa: i
politycznym, i społecznym, i prywatnym − zwłaszcza małżeńskim. Niech mówi

o tym, że trzeba dobrego, zdrowego stylu życia, wysokiej kultury, literatury,
poezji, wykształcenia, poznania siebie przez historię, filozofię, teologię. Niech
mówi o potrzebie wysiłku, jaki trzeba włożyć w kształtowanie samego siebie,
aby być pięknym i dobrym. Niech mówi o tym, że bardziej ku temu jest poży−
teczne rozważanie słowa Bożego na wzór Maryi, niż oglądanie całymi dniami
seriali i ślęczenie przed telewizorem, który zabiera nam nasze umysły. Życie,
ludzie wokół nas, dostrzeżenie ich problemów, rozmowa z konkretnym czło−
wiekiem, żywym − są po prostu prawdziwe i dlatego dobre. Niech mówi o
tym, że potrzeba czasu również na modlitwę, że sama praca nie wystarczy, że
nie można jej poświęcać wszystkiego nie mając czasu dla małżonka, rodziny
i dla Pana Boga, bo jego brak oznacza nie tylko okradanie innych ale i sa−
mych siebie. Niech mówi o tym, że nie można oddać całego czasu telewizo−
rowi i komputerowi, bo to nie jest prawdziwe życie, i nie do tego zostaliśmy
powołani przez Boga. O tym, że trzeba pamiętać, iż rolę naszego serca trzeba
świadomie uprawiać z wysiłkiem codziennie, a nie tylko wówczas, kiedy się
nam chce i jest to wygodne…….. ”.
Dalej duszpasterz zaznaczył:„Kto podejmuje dziś istotne problemy dla
człowieka, dla państwa, jeśli nie Radio Maryja? Tu właśnie słychać naj−
istotniejsze pytania o człowieka, o przyszłość narodu. Niezwykłej wagi za−
sługą tego Radia jest poruszanie ważnych problemów społecznych i wska−
zywanie na zagrożenia dla życia wspólnoty narodowej. Ojciec Święty Jan
Paweł II powiedział kiedyś, że demokracja pozbawiona wartości prędzej czy
później przerodzi się w nowy totalitaryzm. My, zdaje się, zaczynamy do−
świadczać prawdy tych słów. Próby zakneblowania ust tym, którzy mówią o
koniecznych w życiu społecznym wartościach, są tego przejawem”.
Metropolita Lwowski zachęcił Radio Maryja, aby nie zważając na trudno−
ści, tak jak do tej pory było odważnym głosem prawdy i nadal mówiło
otwarcie o tym, co boli Polaków.
Podczas spotkania Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze Stowarzysze−
nie Rodzin Katyń 2010 oficjalnie przekazało Jasnogórskiemu Sanktuarium,
tablicę upamiętniającą 96 ofiar katastrofy, którą Rosjanie potajemnie usu−
nęli 10 kwietnia 2010 r.
Jak co roku uroczyście odczytany został przez p. prof. dr inż. Janusza
Kaweckiego list Rodziny Radia Maryja do Ojca Św. Benedykta XVI.
Na zakończenie relacji z pielgrzymki chciałabym zwrócić Państwa uwagę
na wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, który przypo−
mniał zebranym, jak wiele Polska zawdzięcza Kościołowi i jego pasterzom.
Wezwał do obrony w naszym kraju kapłanów, których chce się ośmieszyć i
zdyskredytować.
Ponadto powiedział: „Raz po raz widzę, jak z wysokości potęg medialnych
kpią sobie z dobrych patriotów, z tych, którym zależy na Ojczyźnie, na rodzinie,
a także z Kościoła i księży. Tu potrzeba ogromnej naszej modlitwy i rozsądku”.
Apelował: „Aby nigdy nie przyłączać się do „kamienowania” kogokol−
wiek, a w szczególności biskupów i kapłanów, którzy są namaszczeni Du−
chem Świętym. Rodzina Radia Maryja to wspólnota osób troszczących się
o Ojczyznę. Troska ta wyrażana jest przede wszystkim w codziennej modli−
twie w jej intencji.”
Spotkanie Rodziny Radia Maryja zakończyło się o godzinie 15:00 Ko−
ronką do Bożego Miłosierdzia.
Szanowni Państwo,
Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, po przerwie wakacyjnej,
rozpoczniemy Mszą Św. w dniu 13 września br. (wtorek). Po Mszy
Św. odbędzie się spotkanie formacyjne, które poprowadzi ks. prał.
Tadeusz Karolak.
Ponadto pragnę Państwa zachęcić do czytania wiadomości związa−
nych z Radiem Maryja, Grupą Charytatywną oraz innymi wydarzeniami
katolickimi.
Informacje zamieszczane są w gablocie, która znajduje się obok
kancelarii parafialnej.
Danuta Filipiak−Kowalczyk − Przewodnicząca K.P.R.M.
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Akcja „Zniżka za dowód”
Prezentujemy kolejne firmy biorące udział w akcji „Zniżka za dowód”. Tym razem są to firmy z branży:
edukacyjnej oraz chemicznej.. Więcej informacji na temat akcji „Zniżka za dowód” znajdą Państwo na
stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl), w zakładce poświęconej tej akcji.

SEPTOMA to firma z wieloletnią, bogatą tradycją, specjalizująca się w pro−
dukcji wysokiej jakości środków do dezynfekcji i sterylizacji, stosowanych w
profilaktyce i zwalczaniu zakażeń. Powstała w 1939 roku Spółdzielnia pod po−
czątkową nazwą TOXA, miała swoją siedzibę w Warszawie. Jednak od 1977
roku produkcja została przeniesiona do podwarszawskich Ząbek i tam działa do
dziś.
W SEPTOMIE produkowane są preparaty do dezynfekcji powierzchni, narzę−
dzi oraz higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Środki z powodzeniem
stosowane są w szpitalach, przychodniach, sanatoriach, gabinetach dentystycz−
nych, salonach kosmetycznych, fryzjerskich, ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach i gospodarstwach
domowych, a także we wszelkich innych miejscach, gdzie czystość jest najważniejsza.
Firma SEPTOMA posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na obrót produktami biobójczymi. Wyniki
przeprowadzonych stosownych badań dowodzą skuteczności działania preparatów na bakterie, wirusy i
grzyby oraz prątki gruźlicy. Preparaty dostępne są w formie koncentratów lub też roztworów gotowych
do użycia.
Priorytetem dla firmy SEPTOMA jest jak najwyższa jakoś produktów i zadowolenie klienta. W ramach
akcji „Zniżka za dowód” dla zameldowanych mieszkańców i firm z Ząbek SEPTOMA oferuje upust w wysokości 6% od ceny katalogowej.
Farmaceutyczno−Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA
Prezes Zarządu Elżbieta Podbielska
Ząbki ul. Reymonta 28.
tel/fax: 22 781 51 48, tel. kom. 668923842
e−mail: prezes septoma.pl www.septoma.pl

Firma SUKCES od 2003 r. prowadzi
na terenie Ząbek, Marek i Warszawy zaję−
cia z jęz. angielskiego, rosyjskiego i nie−
mieckiego dla dzieci, młodzieży i doro−
słych. W ofercie firmy znajdują się też tłu−
maczenia, szkolenia dla firm oraz obozy
językowe. To, co wyróżnia SUKCES spo−
śród innych firm szkoleniowych, to indywidualne podejście i dostosowa−
nie się do potrzeb ucznia. Wykwalifikowana kadra gwarantuje najwyższą
jakość usług i miłą atmosferę. Wszyscy lektorzy posiadają wyższe wykształ−
cenie lingwistyczne lub uzyskali międzynarodowe certyfikaty potwierdzają−
ce znajomość języka. Z najmłodszymi pracują osoby, które poza kompe−
tencjami językowymi posiadają także przygotowanie i doświadczenie peda−
gogiczne. Zajęcia odbywają się w dogodnych lokalizacjach, ponieważ fir−
ma wynajmuje sale w SP nr 1 i nr 2 w Ząbkach oraz SP nr 1 i nr 2 w
Markach. Dzieci ze SP nr 3
w Ząbkach są przyprowa−
dzane ze szkoły na zajęcia
przez pracowników Sukce−
su. To wszystko sprawia, że
uczniowie decydują się
kontynuować tam swoją
edukację.
Firma od początku dzia−
łalności aktywnie uczestni−
czy w rozwoju Ząbek i
zwiększa jego potencjał.
Nie tylko szkoli mieszkań−
ców i pracowników tutejszych firm, ale też organizuje konkursy, festyny.
„Zniżka za dowód” jest naturalną kontynuacją działań SUKCESU, który jest
pomysłodawcą akcji. Rabat dla osób zameldowanych w Ząbkach to 7%.
Biuro firmy SUKCES czynne jest od poniedziałku do piątku w
godzinach 10−18
ul. Malczewskiego 6, 05−091 Ząbki
Tel. 22 498 49 50, 516 171 939
www.sukces−szkola.pl

Klub Malucha „Malinka”
powstał w 2010 r., tworząc dla Państwa dzieci kameralne i przyjazne
miejsce do zabawy, na−
uki i odpoczynku. Roz−
wijając skrzydła przeno−
simy się do nowej siedzi−
by przy ul. Zakopiańskiej
15. Naszym podopiecz−
nym
zapewniamy,
wszechstronny rozwój.
Tworzymy niepowta−
rzalną atmosferę ciepła,
zrozumienia i radości,
dlatego dzieci czują się
tu jak w domu. U nas od−
kryje duszkę artysty,
sportowca, wokalisty za−
równo 6 mies. maluszek,
jak i rozbrykany 4latek.
Pracownicy to nauczy−
ciele z pasją, dla których
„kiedy śmieje się dziec−
ko, śmieje się cały
świat”.
Włączyliśmy się do
akcji „Zniżka za dowód” oferując 6% rabatu na pakiet malinowy.
Klub Malucha Malinka Sylwia Kulesza
Ząbki, ul. Zakopiańska 15
tel: 784 330 343, 693 691 345
Czynne: od pn. do pt. 6.30−18.00
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OGŁOSZENIA

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczo−
nego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z ob−
rębu 0053−03−29 o powierzchni 1,1426 ha, położonej w Ząbkach przy
ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4.
Przetarg odbędzie się dnia 06.09.2011 r. (wtorek) o godz. 1100 w sa−
li konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 420 760 zł
– zawiera podatek VAT.
Wadium: 300 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
1 września 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej. Lokaliza−
cja nieruchomości: południowo−zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunika−
cja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetar−
gu dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Prawo
Miejscowe / Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Woj−
ska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

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

www.zabki.pl

Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−
czonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/2 z
obrębu 0055−03−31 o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząb−
kach przy ul. Władysława Reymonta objętej księgą wieczystą
Nr WA1W/00014488/7.
Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2011 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 181 369 zł +podatek VAT.
Wadium: 60 000 zł
zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
8 sierpnia 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo−produkcyjnej. Lokali−
zacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od
omunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja
centrum Warszawy. Komunikacja:
autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach prze−
targu dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Pra−
wo Miejscowe / Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy
ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieru−
chomościami, telefon 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy
urzędu
urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

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

www.zabki.pl

OGŁOSZENIA
Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu

dotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ozna−
czonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna
nr 6/1 z obrębu 0036−03−12 o pow. 356 m 2, położonej w Ząbkach
przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/
00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewi−
dencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3
z obrębu 0036−03−12 o łącznej pow. 27 m 2, stanowiącej drogę we−
wnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hu−
gona Kołłątaja.
Przetarg odbędzie się dnia 18.08.2011 r. (czwartek) o godz. 1100
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Pol−
skiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 273 068 zł +podatek VAT.
Wadium: 17 000 zł
zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
12 sierpnia 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków
na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nierucho−
mości: południowa część Miasta Ząbki, ok 9 km od centrum Warszawy.
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM
Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stro−
nie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzi−
bie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel.(22)
5109 744 i (22) 5109 745.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski
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Informacja Burmistrza
Miasta Z¹bki o og³oszeniu
dotyczącym pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na
wydzierżawienie nieruchomości
1. Przedmiotem wydzierżawienia −grunt stanowiący część działki ewi−
dencyjnej nr 6/9 z obrębu 01−20 o pow. 50 m˛ położony w Ząbkach
przy ul. St. Batorego na okres 5 lat przeznaczony w planie zagospodaro−
wania przestrzennego jako zieleń parkowa skwery z częścią zabudowy miesz−
kaniowej wielorodzinnej.
Na terenie będącym przedmiotem dzierżawy znajduje się skarpa przez co
realizacja obiektu budowlanego może wymagać wyrównania terenu lub in−
nych działań technicznych.
2 . Celem dzierżawy jest prowadzenie nieuciążliwej działalności gospo−
darczej w obiekcie budowlanym stanowiącym własność Dzierżawcy.
3. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami.
4. Minimalna stawka czynszu dzierżawnego rocznego wynosi 6600zů
netto za 1m˛ gruntu + 23% VAT.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 września 2011 r. w Sali Konferencyj−
nej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejście
B). Wyłonienie dzierżawcy nastąpi do dnia 20 września 2011 r.
6. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zło−
tych 00/100) do dnia 31 sierpnia 2011 r. NA KONTO URZĘDU: PKO S.A.
III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpły−
wu na konto bankowe Urzędu Miasta),
2) złożenie oferty.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu
dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Przetargi) oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Refera−
cie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 744
do 748 w godzinach pracy urzędu
urzędu.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

OG£OSZENIE
Urząd Miasta Ząbki informuje, że Zarządzeniem Nr 0050.87.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19.07.2011 r. (do−
stępne na stronie www.zabki.bip.org.pl / w zakładce Prawo miejscowe/ Zarządzenia Burmistrza
przeznacza się do sprzedaży w trybie zgodnym z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo−
ściami, nieruchomość wymienioną poniżej:

Szkic graficzny przedstawiający powyższe nieruchomości objęte zarządzeniem jest dostępny: na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05−091 Ząbki, na stronie internetowej www.zabki.bip.org.pl / w zakładce
Prawo miejscowe/ Zarządzenia Burmistrza oraz w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 21.)
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„End of the Year Gala”
Pod takim tytu³em odby³ siê doroczny koncert w Teatrze Rampa, wspó³organizowany przez Fundacjê AND I AM UP, na którym, z inicjatyw¹ pomocy dzieciom specjalnej troski, ju¿ po raz drugi, wyst¹pi³y „œpiewaj¹ce dzieciaki” z sieci szkó³ jêzyka
angielskiego metod¹ Helen Doron oraz przedszkoli ucz¹cych t¹ metod¹.
Tradycyjnie, koncert składał się z dwóch części. W pierwszej, zgromadzone
na sali dzieci oraz roześmiani i szczęśliwi rodzice, witali i bawili wspaniałymi
piosenkami, obowiązkowo w języku angielskim, ich utalentowane pociechy, z
pomocą prowadzącego koncert Marcina Parafiniuka− ucznia ząbkowskiej szko−
ły j. angielskiego, królewny, czarownicy i zaangażowanych lektorek.
W drugiej pojawił się fantastyczny Krasnal Piksel z propozycjami nowych
piosenek, zabaw i konkursów, rozpalając atmosferę radosnego show w koloro−
wy fajerwerk niepowtarzalnej kakofonii dźwięków oraz ferii barw, wyzwolonej
tanecznym wirem.
Zaskakująca radosną magią, tegoroczna atmosfera jedynego w swoim rodza−
ju koncertu, spotęgowana została odważnym występem wspaniałych nauczy−
cielek ze szkół i Helen Doron, będąca prawdziwą niespodzianką, zarówno dla
zachwyconych dzieci, jak i świetnie bawiących się rodziców, biorących udział w
„Gali” (więcej na itv 12).
Prawdziwą atrakcją okazała się również loteria fantowa z nagrodami, zorgani−
zowana w czasie dłuższej przerwy, podczas której można było skosztować ciast−
ko domowego wypieku, wypić smaczny napój i zrobić sobie zdjęcie z czarow−
nicą bądź królewną, w rolę której wcieliła się pani Adrianna Janota−Słocińska,
aktorka Teatru Rampa.
Wszystkie uczestniczące w koncercie dzieci, wychodzące z teatru z roześmia−
nymi buźkami i wesołymi błyskami w oczach, zostały obdarowane firmowymi
balonikami i drobnymi upominkami przez życzliwych pracowników teatru oraz
nauczycieli sieci szkół Helen Doron.
Przebieg koncertu rejestrowała wspierająca Fundację Internetowa TV Powia−
tu Wołomińskiego, oswajając małych aktorów z prawdziwą kamerą i całym tele−
wizyjnym blichtrem. Naprawdę „się działo…” (więcej na itv 12).
Zainicjowany w ubiegłym roku koncert (maj 2010 r.), rozrósł się w znaczącą
imprezę, udane przedsięwzięcie o charakterze kulturalnym (czerwiec 2011r.),
dzięki determinacji, ambitnemu współdziałaniu, oraz ogromnemu zaangażowa−
niu ząbkowskiej Szkoły Języka Angielskiego „English Language Workshop” w
osobie dyrektora placówki, p. Marty Michnowskiej− pomysłodawczyni, inicja−
torki i głównej organizatorki imprezy, sieci szkól Helen Doron oraz przedszkoli:
„Konik na Biegunach” z Kobyłki i „Dziecięcego Raju” z Marek.
Fundację dzielnie wspomaga Teatr Rampa na Targówku, w osobie, co roku

obejmującego koncert życzliwym patronatem dyrektora Teatru Rampa − Witolda
Olejarza oraz znanego, m.in. z telewizyjnych programów dla dzieci, aktora Ma−
cieja Gąsiorka, na stałe współpracującego z teatrem. Słynny Krasnal Piksel z
dziecięcego programu TVP 1 „ Budzik”, to postać, której nie trzeba czytelnikom
przedstawiać, sympatyczny, bajkowy krasnoludek, całym sercem wspierający
kulturalne inicjatywy charytatywne, zaangażowany m.in. w ideę reaktywacji Po−
radni dla Dzieci z zespołem Downa, którą być może uda się otworzyć przy Insty−
tucie Matki i Dziecka w Warszawie.( więcej na itv 12).
Fundacja AND I AM UP uhonorowała dyplomami osoby znaczące, zaanga−

żowane w organizację koncertu: p. Martę Michnowską − dyrektora „English
Language Workshop” i Centrum Helen Doron w Ząbkach, p. Sylwię Lewińską
oraz występujących charytatywnie w koncercie aktorów Teatru Rampa: Adrian−
nę Janotę−Słocińską i Macieja Gąsiorka. Dyplom uznania oraz wyrazy podzię−
kowania dostał również młody, utalentowany wolontariusz− Marcin Parafiniuk,

prowadzący tegoroczny koncert. Gorące podziękowania za udany występ otrzy−
mali wszyscy mali aktorzy, zaangażowani w koncert, wraz z ponownym zapro−
szeniem do teatru, dysponującego bogatą ofertą spektakli dla odbiorców w wie−
ku przedszkolnym i młodszoszkolnym. Brawa były długie i gromkie. Emocje
pozytywnie przeżyte przyniosły spokój, odprężenie i wyciszenie oraz poczucie
zespolenia ze światem wszystkich wspaniałych osób, „ Wielkich o wielkim ser−
cu”, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nie jesteśmy sami. Dziękujemy Wam ser−
cem za serce. Bądźcie za rok z nami.
Spotkajmy się po raz kolejny w Teatrze Rampa.
Dziękuję Panu Burmistrzowi, Robertowi Perkowskiemu, w imieniu wszyst−
kich organizatorów koncertu, za objęcie całego przedsięwzięcia honorowym
patronatem Miasta Ząbki oraz wszystkim ząbkowskim Radnym zaangażowa−
nym w ideę reaktywacji Poradni dla Dzieci z zespołem Downa (więcej na itv 12).
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom koncertu, współorganizatorom
oraz wolontariuszom, za pomoc, życzliwość i wsparcie m.in. w imieniu małego
Arturka.
„Serce za serce”
Prezes Fundacji AND I AM UP
Joanna Dąbrowska

