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„Pożegnanie Lata” w Ząbkach

W minioną sobotę mieszkańcy Ząbek i ich goście pożegnali lato. 

Piknik rodzinny „Pożegnanie Lata” w Ząbkach został powiązany 

z obchodami rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 

20-leciem działalności Samorządu Terytorialnego oraz zbliżającą się rocz-

nicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Burmistrz Miasta Ząbki.

Ogłoszenie KWW Wybieram Ząbki 

Uprzejmie informujemy,

że zostały zgłoszone listy kandydatów 

do Rady  Miasta Ząbki, w wyborach wyznaczonych na dzień 21.10.2018r. 

Zapraszamy mieszkańców na spotkania z naszymi kandydatami: 

W poniedziałek  1.10.2018r. w SP nr 1 przy ul. Harcerskiej 9 o godz. 19:30. 

We wtorek           2.10.2018r. w SP nr 2 przy ul. Batorego 37 o godz. 19:30. 

W środę                  3.10.2018r. w SP nr 3 przy ul. Kościelnej 2 o godz. 19:30. 

W czwartek         4 .10.2018r. w filii SP3 przy ul. Powstańców 60 o godz. 19:30. 

Artur Wałachowski Pełnomocnik wyborczy KWW Wybieram Ząbki 

wybieram-zabki.pl 

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”

Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł

tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

Burmistrz Ząbek zakończył swoją misję

Dla bardzo wielu osób, jeśli nie większości informacja o rezygna-

cji burmistrza Roberta Perkowskiego z ponownego ubiegania 

się o urząd burmistrza, była ogromną niespodzianką. O swej decy-

zji burmistrz poinformował za pośrednictwem swojego ofi cjalne-

go profi lu na facebooku kilka dni temu. Dla tych, którzy oceniają 

burmistrza przez pryzmat pracy zawodowej jest to na pewno duże 

zaskoczenie, bo jak tu zastąpić jednego z najlepszych samorzą-

dowców w Polsce na jeszcze lepszego? Natomiast dla tych, którzy 

znają burmistrza nieco bliżej decyzja nie jest może już aż tak za-

skakująca. O takim postanowieniu zadecydowały głównie wzglę-

dy osobiste i rodzinne. 

Dokończenie na str. 11

Dokończenie na str. 3
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista

– specjalista med. rodzinnej i medycyny 
pracy

– badania profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych

– badania kierowców wszystkich 
kategorii

– EKG, spirometria (bad. układu 
oddechowego)

– drobne zabiegi (zastrzyki)

WARSZTAT
DEKARSKI

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel. 502 073 760

GABINET 
INTERNISTYCZNO-PULMONOLOGICZNY

– konsultacje internistyczne 
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne 
(choroby płuc)

UL. NARUTOWICZA 4, 05-091 ZĄBKI

LEK. ANNA RUTOWSKAANNA RUTOWSKA

tel. 665-191-517

ZAPISY NA TELEFONZAPISY NA TELEFON

Program Stypendialny 
Towarzystwa Przyjaciół 
Ząbek dla studentów 
wystartuje już po raz piąty 
w Ząbkach!

Z radością informujemy, że nasze stowarzyszenie star-
tuje z kolejną edycją lokalnego programu stypen-

dialnego dla zdolnej ząbkowskiej młodzieży w roku aka-
demickim 2018/2019. 

W ramach V edycji Lokalnego Programu Stypendialnego Towa-
rzystwa Przyjaciół Ząbek dwóch ząbkowskich studentów będzie 
otrzymywało miesięczne stypendium w wysokości 300 zł wypłacane 
przez okres 9 miesięcy (od października 2018 r. do czerwca 2019 r.).

Ponadto stypendyści będą mieli możliwość uczestniczenia w szko-
leniach i warsztatach a także realizacji zgłoszonego przez siebie 
projektu społecznego.

Jeśli jesteś zdolnym studentem z Ząbek pomyśl jak Twoje studia 
i zdobyta wiedza podczas nich może przyczynić się do rozwoju lokalnej 
społeczności i zgłoś się do nas ze swoim pomysłem! Rekrutacja trwa 

do 19 października 2018 roku! Regula-
min oraz wszelkie szczegóły dotyczące 
składania wniosków dostępne są na 
stronie internetowej www.tpz.org.pl

Zachęcamy także firmy, które 
chciałby wesprzeć program stypen-
dialny do kontaktu: tpz@tpz.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Miasto Ząbki wraz z Księgarnią Orla
zapraszają na promocję 

pierwszej ząbkowskiej gry historycznej, pn. 

„Poszukiwacze zaginionej historii”
 termin: 28 września 2018 r.

 godz. 18.00
 miejsce: Księgarnia „Orla” w Ząbkach

 Zapraszamy wszystkich pasjonatów gier planszowych 

oraz historii Ząbek 

a także zainteresowanych, którzy zechcą zagrać 

i wcielić się w poszukiwaczy zaginionej historii.

Tego dnia będzie szansa wygrać grę 

lub ją po prostu kupić w księgarni  Orla.
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10 września, w Centrum Olimpijskim 

im. Jana Pawła II w Warszawie od-

była się uroczysta gala wręczenia nagród 

w konkursach  samorządu województwa mazowieckiego. Nasza mieszkanka 

- Aleksandra Olczyk zdobyła pierwsze miejsce w Mazowieckim Konkursie Fo-

tografi i Kulinarnej. Dyplom wręczył jej marszałek wojewódz-

twa mazowieckiego Adam Struzik. W ceremonii wzięła również 

udział wiceburmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk.

Trudno w kilku zdaniach opisać 20-letni 

dorobek samorządowy Roberta Perkow-

skiego, który pracował na rzecz Ząbek przez 

ostatnie 12 lat jako burmistrz, a wcześniej 

przez 8 lat jako radny powiatowy i rad-

ny miejski. Jego niezwykła kreatywność 

w rozwiązywaniu problemów nie tylko lo-

kalnych ale również ponadlokalnych oraz 

olbrzymie zaangażowanie i energia, jaką 

wkładał w zarządzanie miastem były bar-

dzo zaraźliwe. Swym działaniem inspirował 

różne, nie tylko sąsiednie samorządy. Wpro-

wadzał innowacyjne rozwiązania, z których 

korzystały inne miasta. Podczas jednej z te-

gorocznych wizyt starosty wołomińskiego 

w Ząbkach, Kazimierz Rakowski publicznie 

stwierdził, że Robert Perkowski pozostałych 

samorządowców zawsze wyprzedza o dwa 

kroki. I bynajmniej nie było to tylko kurtu-

azyjne, okolicznościowe stwierdzenie. Za 

swą działalność samorządową ustępujący 

burmistrz został wielokrotnie wyróżniany 

i nagradzany, m.in. przez prezydenta RP, 

przedstawicieli innych władz państwowych 

czy marszałka województwa mazowiec-

kiego. Przez długie lata Ząbki były liderem 

Burmistrz Ząbek 
zakończył swoją misję

na Mazowszu w pozyskiwaniu środków 

unijnych, dzięki którym gruntownie prze-

budowano niemal wszystkie główne drogi 

miejskie oraz wybudowano tunel drogo-

wy, łączący miasto. Powstały nowoczesne 

obiekty kubaturowe jak Przedszkole Nr 3, 

czy budynek tzw. trybuny głównej, który 

jest siedzibą MOK-u i MOSiR-u.

Dzięki swej niezwykłej osobowości, ale 

też otwartości na drugiego człowieka Ro-

bert Perkowski zyskał nie tylko ogromną 

sympatię i szacunek ze strony zwykłych 

mieszkańców, ale również uznanie w krę-

gach samorządowych czy państwowych, 

nawet w oczach przedstawicieli konkuren-

cyjnych ugrupowań. Nie przypadkowo to 

Robertowi Perkowskiemu powierzono funk-

cję prezesa Związku Samorządów Polskich.

Fakt nie ubiegania się o reelekcję nie 

oznacza zakończenia działalności samo-

rządowej przez Roberta Perkowskiego. Za-

mierza on skutecznie reprezentować Ząbki 

w powiecie wołomińskim.

Ząbki ze względu na swoje położenie 

mają swoją specyfikę. Bezpośrednie są-

siedztwo z Warszawą, czy skomplikowany 

system drogowy w Ząbkach i otoczeniu 

miasta powodują, że aby skutecznie roz-

wiązać nawet niektóre wewnętrzne spra-

wy Ząbek, potrzebna jest duża aktywność 

na zewnątrz. Widać to idealnie choćby na 

przykładzie dróg. Dla sprawnej komunika-

cji ważne są drogi wewnątrzmiejskie, ale 

jeszcze ważniejsze, te które wyprowadzają 

ruch z miasta (a są to drogi powiatowe, 

wojewódzkie, czy nawet krajowe).

W imieniu Mieszkańców Ząbek serdecznie 

dziękujemy za serce i olbrzymi wkład, jaki Pan 

włożył w rozwój naszego Miasta. 

Dokończenie ze str. 1

 Mieszkanka  Ząbek 
laureatką 
mazowieckiego konkursumazowieckiego konkursu

Pani Aleksandra Olczyk to prawdziwa kobie-

ta z pasją. Zawodowo jest poczytną redaktorką 

powiatowej gazety, ale szczególnie interesuje 

ją fotografi a, po prostu robi piękne, profesjo-

nalne zdjęcia. Pasjonuje się też kuchnią i potrafi  

przyrządzić wspaniałe, zarówno regionalne, jak 

i egzotyczne potrawy. -  Bardzo się cieszę, że 

jako zastępca burmistrza Miasta Ząbki, mogłam 

w imieniu Pana Burmistrza, Mieszkańców i wła-

snym pogratulować  Pani Aleksandrze, naszej  

ząbkowiance, tego zaszczytnego wyróżnienia 

– powiedziała wiceburmistrz Ząbek.
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 Dop›aty czy rozwój ?

W�zwi�zku z pojawiaj�cymi si� zapytaniami osób, którym ko�czy si� 
wa�no�� biletów okresowych ZTM informujemy, �e miasto Z�bki nie 

przyst�pi›o do programu Œnowa Warszawa + Ž i w roku bie��cym nie planuje 
wprowadzenia	dop›at	do biletów okresowych ZTM wa�nych w 1 i 2 stre�  e.

Ca›y obszar miasta Z�bki jest w I stre� e 
biletowej ZTM w komunikacji autobusowej 
co wi��e si
 z  wysokimi dop›atami z bud�etu 
miasta Z�bki dla Miasta Warszawy za kurso-
wanie linii autobusowych ZTM w Z�bkach. 
Oferta Œnowa Warszawa+ Ž nazwana równie� 
biletem metropolitalnym nie przewiduje 
mo�liwo�ci dop›at do biletów wa�nych tylko 
w I stre� e biletowej, bo�nie przewiduje tego 
uchwa›a Rady Warszawy, dlatego du�a cz
� 
mieszka	ców Z�bek korzystaj�ca tylko z ko-
munikacji autobusowej by›aby mo�liwo�ci 
dop›at pozbawiona.�

Istnieje równie� obawa, �e po wprowa-
dzeniu oferty Warszawa+ w gminach linii wo-
›omi	skiej�powtórzy si
 sytuacja, jaka mia›a 
miejsce kilka lat temu, �e poranne poci�gi 
w stron
 Warszawy b
d� tak nape›nione, �e 
mieszkaniec Z�bek nie b
dzie móg› do nich 
wsi��. Niestety gminy � nansuj�ce wspólny 

bilet ZTM-KM na linii wo›omi	skiej (pozwala 
je�dzi poci�gami Kolei Mazowieckich na 
podstawie biletu ZTM wa�nego�w II stre� e 
biletowej ZTM) nie maj� wp›ywu na rozk›ad 
jazdy, tabor, d›ugo� kursuj�cych poci�gów 
czy na�jako� us›ug Kolei Mazowieckich.

Zdaniem wiceburmistrz Ma›gorzaty 
Zy�k, je�li oferta nadal b
dzie funkcjono-
wa›a, a koszty ponoszone przez gminy b
d� 
zbli�one do przedstawionych za›o�e	, Miasto 
Z�bki nie wyklucza przyst�pienia do progra-
mu. - Chcemy rozmawia z ZTM o kalkulacji 
kosztów i mo�liwo�ci wprowadzenia I strefy 
na kolej zak›adaj�c, �e lokalnym transportem 
dowozimy mieszka	ców do stacji PKP. Z na-
szych szacunków wynika, �e wprowadzenie 
I strefy biletowej na kolej, mo�e by mniej 
kosztowne ni� dop›aty do biletów. Oferta 
Warszawa +, do której przyst�pi›y s�siednie 
gminy mo�e okaza si
 nie tylko bardzo kosz-

towna, ale bez w�tpienia spowoduje przepe›-
nienie w poci�gach, do których mieszka	com 
Z�bek ju� obecnie trudno wej�, zw›aszcza 
w godzinach szczytu. Z›o�yli�my wniosek do 
ZTM o z wi
kszenie kursowania linii 199 i 345 
w szczycie oraz podj
cie rozmów na temat 
wprowadzenia I strefy na Kolej Mazowieck�. 
Chcemy równie�, aby nasze dzia›ania odno-
�nie I strefy na kolej wspar› Marsza›ek, bo jest 
to bardzo istotne z punktu widzenia dojazdu 
do wojewódzkiego szpitala na Drewnicy, do 
którego od stacji PKP doje�d�a komunikacja 
lokalna. Pragn
 podkre�li, �e zale�y nam, aby 
�rodki z bud�etu Z�bek pos›u�y›y wszystkim 
mieszka	com. Chcemy je przeznaczy na 
rozwój miasta, a wi
c budow
 szko›y przy Ró-
�anej, budow
 i  modernizacj
 dróg gminnych 
oraz popraw
 standardu transportu publicz-
nego. Mam tu na my�li uruchomienie nowych 
po›�cze	 i  zwi
kszenie cz
stotliwo�ci kursów 
na obecnych liniach. Pozyskali�my znacz�-
ce �rodki zewn
trzne na realizacj
 wa�nych 
i strategicznych dla Z�bek inwestycji. Dop›aty 
do oferty Warszawa + mog›yby spowodowa, 
�e nie daliby�my rady zrealizowa wszystkich 
inwestycji, na które pozyskali�my pot
�ne 
�rodki zewn
trzne, zarówno unijne, jak i rz�-
dowe … podsumowuje wiceburmistrz Zy�k.

Zaproszenie na 
Lotto Poland 
Bike Maraton

Poland Bike zaprasza na XII Etap Poland Bike Maraton, 
który odb
dzie si
 w Z�bkach w dniu 16 wrze�nia br.. Start/
meta ul. Hubalczyków/Nowoprojektowana (przy Stacji 
Uzdatniania Wody w Z�bkach). B
dzie  miasteczko rowero-
we  Poland Bike z atrakcjami dla dzieci oraz piknik rodzinny.

Godziny pracy Biura Zawodów:
€ sobota, 15.09.2018 r.: godz. 17.00-19.00, 
€ niedziela, 16.09.2018 r.: godz. 8.30-15.00, w tym:

… godz. 9.00-10.30 (zapisy dystans MINI CROSS)
… godz. 8.30-11.00 (zapisy dystans FAN)
… godz. 8.30-12.00 (zapisy dystans MINI/MAX)

dystans FAN: 7 km … start: 11.15
dystans MINI: 24 km … start: 12.30
dystans MAX: 48 km … start: 12.30
dystans MINI CROSS: start: 10.45

Patronat nad wydarzeniem obj
li: Marsza›ek Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Miasta Z�bki. 
Wi
cej informacji w tym regulamin i zapisy na: poland-
bike.pl .

SOBOTA

WWW.KYOKUSHINCUP.PL WWW.KSWKYOKUSHIN.PL

22.09.2018

17:00 � OFiCJALNE OTWARCiE TURNiEJU, POKAZY SZTUK WALKi
17:30 � WALKi FULL KONTAKT KOBiET i M��CZYZN
19:00 � FiNA•Y i DEKORACJA ZWYCi�ZCÓW

13:00 � POCZ�TEK WALK JUNiORÓW

HALA SPORTOWA 
SZKO•Y PODSTAWOWEJ NR 2 W Z�BKACH
UL. STEFANA BATOREGO 37
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Pierwszy, można powiedzieć historyczny, mecz MKS Ząbkovii Ząb-
ki na poziomie IV ligi zakończył się niestety wyjazdową porażką 1:2 
z Mławianką Mława. Obie bramki dla gospodarzy strzelił Artur Gawęda, 
a honorowe trafi enie dla ząbkowian było dziełem Konrada Cichowskiego, 
który skutecznie egzekwował rzut karny, podyktowany za zagranie piłki 
ręką w obrębie pola karnego przez jednego z zawodników gospodarzy.

Drugi z rzędu wyjazdowy mecz naszej drużyny w obecnym sezonie 
zakończył się kolejną porażką. Rywalem ząbkowskiej drużyny był tym 
razem stołeczny Drukarz, a mecz zakończył się wynikiem 0:2. Obydwie 
bramki dla gospodarzy strzelił Michał Knajdrowski, który co ciekawe mecz 
rozpoczął na ławce rezerwowych. Na 
boisko wszedł w 57 minucie meczu, 
a pierwsze trafienie zanotował już 
pięć minut później. Kolejne dołożył 
w końcówce spotkania, skutecznie 
egzekwując rzut karny.

Pierwszy „domowy” mecz Ząbko-
vii zakończył się pełnym sukcesem 
i wywalczeniem pierwszych ligowych 
punktów. Nasza drużyna w starciu 
z wiceliderem rozgrywek – Mazovią 
Mińsk Mazowiecki wygrała 2:0. Bramki 
strzelili Daniel Kozik w 50 minucie, po 
podaniu z głębi pola Damiana Świerblewskiego oraz Konrad Cichowski 
w doliczonym czasie gry, skutecznie główkując po dośrodkowaniu Woj-
ciecha Kokoszewskiego. Nie ukrywam, że w mojej kibicowskiej świado-
mości wynik tego spotkania rozrósł się do rozmiarów… iskierki nadziei 
na nadejście lepszych dni.

I tak właśnie się stało! Kolejna wyjazdowa potyczka ząbkowian miała 
miejsce w Przasnyszu, gdzie ich przeciwnikiem był tamtejszy MKS. Po 
bramkach strzelonych w 53 minucie meczu z rzutu karnego przez Daniela 
Nawrockiego oraz w końcówce spotkania przez Konrada Cichowskiego, 
który wykorzystał sytuację sam na sam z miejscowym bramkarzem Ząb-
kovia wygrała 2:1. Jedyne trafi enie dla miejscowych zanotował Kamil 
Olszewski. 

Tydzień później zdecydowanym i bardzo efektownym zwycięstwem 
zakończył się drugi mecz Ząbkovii rozgrywany na Dozbud Arenie w Ząb-
kach. Przeciwnikiem naszej drużyny był MKS Ciechanów. Gole strzelone 
kolejno przez Piotra Augustyniaka, Cichowskiego, Przemysława Szulakow-
skiego, Kozika, Przemysława Bellę oraz zaliczającego debiutancki wytęp 
w ząbkowskiej drużynie Kewina Przygodę sprawiły, że ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 6:0, a wygrana mogła być jeszcze bardziej okazała.

Także zdecydowanym i bardzo pewnym zwycięstwem 4:0 zakończył 
się wyjazdowy mecz z Pogonią II Siedlce. Na wynik nie miał większego 
wpływu fakt, że do gry w rezerwach oddelegowanych zostało aż ośmiu za-
wodników trenujących na co dzień z pierwszą drużyną siedlczan. Był to już 
czwarty kolejny mecz Ząbkovii zakończony zwycięstwem. Gole strzelone 
przez Nawrockiego, Dariusza Dadacza, Kozika oraz Patryka Kozierkiewi-
cza sprawiły, że nasza drużyna awansowała na trzecie miejsce w ligowej 
tabeli. Wyprzedza lepszym bilansem bramek Wisłę II Płock oraz Mazovię 
Mińsk Mazowiecki, które również zgromadziły po dwanaście punktów. 
Liderem, z kompletem osiemnastu punktów pozostaje Ożarowianka 
Ożarów Mazowiecki, która o trzy „oczka” wyprzedza wołomiński Huragan,

Już w najbliższą sobotę o godzinie 16.30 naszą drużynę na Dozbud 
Arenie w Ząbkach czeka mecz z niespodziewanym liderem naszej grupy. 
Ożarowianka idzie przez rozgrywki jak burza i przewodzi stawce z komple-
tem punktów. W ostatnią sobotę pokonała na własnym boisku Mławiankę 
Mława 1:0. Wcześniej odprawiła „z kwitkiem” ekipy choćby Huraganu 
Wołomin czy rewelacji poprzedniego sezonu Korony Ostrołęka. 

Z kolei w następną sobotę Ząbkovię czeka trudna wyjazdowa prze-
prawa z KS Łomianki. Jest to jedna z dwóch drużyn (druga to Wisła II 

Seria zwycięstw 

po falstarcie

Dwanaście punktów wywalczonych w sześciu 

seriach spotkań i trzecia pozycja w ligowej 

tabeli, oto bilans drużyny MKS Ząbkovia Ząbki na starcie nowego se-

zonu ligowego. Dwa inauguracyjne spotkania obecnych rozgrywek 

zakończyły się porażkami naszej drużyny, a cztery ostatnie zwycię-

stwami, odniesionymi, co równie ważne, w dobrym stylu.

Płock) z którymi ząbkowianie mają najgorszy bilans po powrocie do gry 
na poziomie IV ligi. W dotychczasowych czterech meczach trzykrotnie 
zwyciężała drużyna z Łomianek, a tylko raz drużyna z Ząbek. Pokrzepiający 
wydaje się fakt, że miało to miejsce w ostatnim meczu tych drużyn, które 
po golu Cichowskiego nasza drużyna wygrała na wyjeździe 1:0.

Krzysztof Krajewski

Tabela IV ligi – grupa mazowiecka (północ)

Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki

1.  OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZ. 6 18 17-5

2.  HURAGAN WOŁOMIN 6 15 18-6

3.  ZĄBKOVIA ZĄBKI 6 12 15-5

4.  WISŁA II PŁOCK 6 12 11-7

5.  MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI 6 12 11-7

6.  POGOŃ II SIEDLCE 6 11   9-5

7.  MKS PRZASNYSZ 6 10 14-7

8.  KS ŁOMIANKI 6 10   12-10

9.  MAZUR GOSTYNIN 6 7    6-10

10.  DRUKARZ WARSZAWA 6 7    8-16

11.  WKRA ŻUROMIN 6 6    7-15

12.  KASZTELAN SIERPC 6 4    4-11

13.  MKS CIECHANÓW 6 4    4-17

14.  MŁAWIANKA MŁAWA 6 4    4-10

15.  HUTNIK WARSZAWA 6 3    6-10

16.  KORONA OSTROŁĘKA 6 2    6-11
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B U R M I S T R Z  M I A S TA  Z Ą B K I
i n f o r m u j e ,

iż dnia 04.09.2018 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomo-
ści, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Woj-
ska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży – Zarządzenie nr 0050.103.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 
4 września 2018 r.  
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie interneto-
wej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia). 

WYCIĄG Z  OGŁOSZENIA O  PRZETARGU

B u r m i s t r z  M i a s t a  Z ą b k i
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/1 

z obrębu 0047, 03-23, o pow. 0,3026 ha, położonej w Ząbkach 
przy ul. Bocianiej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00018969/1.

Powodem ograniczenia przetargu są ograniczone możliwości zago-
spodarowania w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmio-
tem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych.

Przetarg odbędzie się dnia 17.10.2018 r. (środa) o godz. 10:00

 

w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 927 000 zł + podatek VAT.

Wadium: 60 000 zł.

Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-
dium do dnia 9 października 2018  r. na konto urzędu: Bank Han-
dlowy 35  1030  1016  0000  0000 9290  1041 (liczy się data wpływu 
środków na konto).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o  warunkach prze-
targu dostępne są na stronie bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Refe-
racie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 
do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

WYCIĄG Z  OGŁOSZENIA O  PRZETARGU

B u r m i s t r z  M i a s t a  Z ą b k i
ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 

z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach 
przy ul. J. Kochanowskiego, objętej postanowieniem Sądu Rejono-

wego w Wołominie I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 186/17.

Przetarg odbędzie się dnia 15.11.2018 r. o godz. 1200 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego Nr 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 925 000 zł + obowiązują-
cy podatek VAT.

Wadium: 60 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
8 listopada 2018 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 
0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przezna-
czonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM 
Warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl/ ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, tel. (22) 5109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski




