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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Głosowanie absolutoryjne 
rządzi się własnymi prawa-
mi. O znaczeniu i randze tego 
aktu świadczy fakt, że do 
jego ważności nie wystarczy 
zwykła większość obecnych 
na sesji radnych. Udziele-
nie absolutorium następuje 
wówczas, gdy pozytywną 

opinię wyrażoną w głosowa-
niu przedstawi ponad połowa 
ustawowej liczby radnych. W 
przypadku Ząbek musi być to 
co najmniej 11 głosów (rada 
liczy 21 radnych). Tegorocz-
na sesja przebiegła zgoła 
odmiennie niż zeszłoroczna. 
Pytania ze strony radnych 

były bardzo merytoryczne i 
szczegółowe, czasem aż za 
nadto jak na podsumowanie 
całorocznego planu fi nanso-
wego gminy. Obyło się tym 
razem bez politycznych ani-
mozji i personalnych aluzji.
Szczegółowej prezentacji 

budżetu za 2009 r dokonała 

Absolutorium udzielone
21 kwietnia odbyła się LI sesja Rady Miasta Ząbki, podczas której jednym z najważniejszych 

punktów porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absoluto-
rium za wykonanie budżetu za rok 2009. 

skarbnik Elżbieta Żmijew-
ska. Po czym swe opinie 
przedstawiły komisje rady. 
Wszystkie były pozytywne, 
choć niejednomyślne. Pozy-
tywna była również opinia 
regionalnej izby obrachunko-
wej. Po odbyciu całej formal-
nej procedury nadszedł czas 
na dyskusję, podczas której 
dominowały zapytania od-
nośnie realizacji dochodów 
z tytułu podatków lokalnych 
(od nieruchomości, transpor-
towych, dzierżawnych itp.).
Na zakończenie przewod-

niczący Sławomir Ziemski 
poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. Wynik okazał 
się bardzo pozytywny dla 
burmistrza i całego zarządu. 
Spośród głosujących niemal 
wszyscy byli za udzieleniem 
absolutorium, a tylko 2 rad-
nych wstrzymało się od głosu. 
Burmistrz Robert Perkow-

ski podziękował radnym za
dokończenie str. 5 
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ZAPOWIEDZI

Miejski Ośrodek Kultury 
w Ząbkach 

zaprasza w sobotę, 

8 maja o godz. 1700

na otwarcie wystawy 
malarstwa dzieci i młodzieży 

skupionej w Pracowni 
Rysunku i Malarstwa MOK. 

Pracownię prowadzi p. Bogusława Ołowska i pod jej okiem 
powstały prace prezentowane na wystawie zatytułowanej 
"Świat malowany dziecięcymi marzeniami"
Otwarciu wystawy towarzyszył będzie koncert zespołu wo-

kalnego z Domu Kultury Zacisze "Abrakadabra", prowadzo-
nego przez Elżbietę Wrzosek - skrzypaczkę z Reprezentacyj-
nej Orkiestry Wojska Polskiego.

Wstęp wolny

Zaproszenie 
na 

WYSTAWĘ MALARSKĄ

Zarząd Koła wędkarskiego nr.130 
Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Ząbkach przypomina, że zgod-
nie z  ,, Harmonogramem imprez 
na 2010r.” dnia 9 maja odbędą się 
zawody wędkarskie o mistrzostwo 
koła w dyscyplinie spławikowej 
na terenie Glinianek zielonkow-
skich. Zbiórka uczestników o go-
dzinie 6.00 przy tzw. Kwadracie. 
Zgłoszenia chętnych, aktualnych 

członków koła, przyjmowane będą 
do godziny 7.00- w miejscu zawo-
dów. Opłata startowa – 15 zł od 
osoby. Organizatorzy zapewniają  
gorący posiłek i zimne napoje.
Natomiast tegoroczne zawody to-
warzyskie o puchar  Burmistrza 
Miasta Ząbki odbędą się w dniu 23 
maja, także na terenie glinianek.

Szczegółowe informacje o tych 
imprezach umieszczone będą tak-
że na tablicy ogłoszeń naszego 
koła, w sklepach wędkarskich i 
PSS,,Społem’’.
Serdecznie zapraszamy członków 
i sympatyków naszego koła.

Zarząd Koła

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza

Dwoje artystów dwóch narodowości, dwie osobowości, bardzo różna twórczość.

Malarstwo 
Jonatana Webera i Katarzyny Nowakowskiej

będziemy mogli oglądać w Galerii Orlej w Ząbkach.
Otwarciu wystawy 15 maja o godz. 17:00

towarzyszył będzie koncert "Celtycka noc"
w wykonaniu duetu Cotton Cat

Wstęp wolny!

Zaproszenie 

na cytologię i mammografi ę 
w Ząbkach

Zapraszam 
na bezpłatne badania mammografi czne i cytologiczne 

w dniach 24 – 27 maja br. w godz. 10.30 – 18.00.
Z bezpłatnych badań cytologicznych mogą skorzystać panie w wieku 25-

59 lat, które w ciągu 3 ostatnich lat nie wykonywały badań w ramach NFZ.
Z bezpłatnych badań mammografi cznych mogą skorzystać panie w wieku 

50-59,  które w ciągu 2 ostatnich lat nie wykonywały badań w ramach NFZ.
Cytomammobus zostanie postawiony na parkingu przy ul. Orlej 

przy Przychodni Miejskiej w Ząbkach.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Komunikat wędkarski!

Od 1 stycznia br. pracownicy 
mogą korzystać z: dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, dodatko-
wego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego oraz urlopu oj-
cowskiego.
Zupełnie nowym uprawnieniem, 

które pojawiło się po raz pierw-
szy, jest urlop ojcowski, z którego 
pracownik-ojciec wychowujący 
dziecko może, ale nie musi sko-
rzystać.
Pracownik może skorzystać z 

urlopu ojcowskiego bez względu 
na to, co w tym czasie robi mat-
ka dziecka. Urlopu ojcowskiego 

udziela się na pisemny wniosek, 
składany w terminie nie krótszym 
niż 7 dni przed rozpoczęciem ko-
rzystania z urlopu. Wymiar urlopu 
ojcowskiego w latach 2010-2011 
wynosi 1 tydzień, natomiast w 
roku 2012 będzie wynosił 2 tygo-
dnie.
Pracownik może skorzystać z 

tego uprawnienia do ukończenia 
przez dziecko 12 miesięcy.
Podstawa prawna: art. 182 Ko-

deksu pracy

Ewa Jędrzejewska
UM Ząbki

Nowe uprawnienia rodzicielskie
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Fizykoterapia trąbek słuchowych przy użyciu inhalatora AMSA

I. UCZESTNICY FESTIWALU:
W Festiwalu mogą brać udział uczniowie z terenu powiatu wołomińskiego:
grupa I    - uczniowie szkół podst., klasy 1 – 3
grupa II   - uczniowie szkół podst., klasy 4 – 6 
grupa III  - uczniowie klas I - III gimnazjum
II. ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszczące-
go się w poniższych kryteriach:
- Piosenka w języku polskim, w interpretacji własnej wykonawcy – solisty 
/Eliminacje - a’capella lub z akompaniamentem własnym na dowolnie 

wybranym instrumencie
Finał – jak wyżej lub z podkładem muzycznym (półplayback)/.
UWAGA !!!

Każdy uczestnik festiwalu może wystąpić w danej kategorii tylko jeden raz.
Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mogą brać udziału w kolej-
nych zmaganiach konkursowych, lecz wystąpić jako gość Festiwalu.
Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /
chyba, że jury zaleci jego zmianę/.
Minimalna wymagana ilość uczestników w danej grupie wiekowej pod-
czas eliminacji – 7 osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regu-
laminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg 
konkursu/.
III. OCENA I NAGRODY:

Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, dobór 
repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
Zwycięzcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX.
IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Eliminacje odbędą się 22.05.2010r., godz.10:00 w sali widowiskowej 
MOK, ul. Orla 8. 

Finał odbędzie się 12.06.2010r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8. 
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NALEŻY DOKONAĆ DO dn. 
14.05.2010r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ul. Słowackiego 10.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY 
MOK  CODZIENNIE W GODZ. 1000 – 1700,  TEL. 781 64 30

REGULAMIN XX FESTIWALU PIOSENKI, ZĄBKI 2010
ORGANIZATOR – Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
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- W związku ze zmianą miejsca zamieszkania podjąłem decyzję o re-
zygnacji z mandatu radnego, Uważam, że jest to uczciwe podejście do 
wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy wyrazili wolę, aby m 
reprezentował ich na forum rady miasta – wyjaśnił krótko motywy swe-
go działania przewodniczący Ziemski. 

Nie stało się to automatycznie. Obowiązuje bowiem generalna zasa-
da, że sposób odwołania z funkcji powinien być podobny do procedury 
powołania. Ma to też swoje odzwierciedlenie w ustawie o samorządzie 
gminnym. Dlatego też, aby usankcjonować tę rezygnacją musiało od-
być się głosowanie tajne. Powołano zatem komisję skrótacyjną, przy-
gotowano urnę i karty do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 
radnych, spośród których 15 przychyliło się do wniosku ustępującego 
przewodniczącego, a 2 radnych było przeciwnych. Tym samym przyję-
to rezygnację. Za wieloletnią pracę (w latach 2005 – 2010) Sławomi-
rowi Ziemskiemu
w imieniu rady podziękował wiceprzewodniczący Marek Połomski 

oraz burmistrz Robert Perkowski. Ustępującemu przewodniczącemu 
wręczono pamiątkowy upominki, a także podziękowano mu ogromny-
mi brawami. 
Wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz krótko odniósł się do tego zda-

rzenia.
-Mieliśmy w tym wypadku do czynienia z bardzo uczciwym i odpowie-

dzialnym zachowaniem. Takie zachowanie powinno być dla nas wszyst-
kich przykładem i wzorem do naśladowania. Rezygnację złożyła osoba, 
która była na wskroś uczciwa, transparentna i bardzo zaangażowana w 
rozwój miasta. Jesteś przykładem spełniania najwyższych standardów 
moralnych i społecznych – powiedział wiceburmistrz Mickiewicz.
Na zakończenie wszystkim podziękował również Sławomir Ziemski.
-Było mi miło, że miałem możliwość współuczestniczyć w rozwoju 

miasta. Miałem i zawsze będę miał sentyment do tego miasta. Cieszę 
się, że miasto tak się rozwija i jest wzorem do naśladowania przez inne 
miasta. Byłem świadkiem wielu pochwal dla władz miasta Ząbki. Tak 
dalej trzymać – powiedział na zakończenie.

W ten sposób ząbkowska rada liczy 20 radnych. Aby jednak uzupełnić 
skład rady nie będą potrzebne dodatkowe wybory. Zgodnie z ordynacją 
wyborczą nowym radnym zostaje osoba z listy ustępującego radnego, 
która otrzymała największą liczbę głosów. Wstępnie takim kandydatem 
jest Stanisław.......... Zanim ofi cjalnie zostanie radnym musi odbyć całą 
procedurę, której ostatnim elementem jest złożenie przysięgi.

Na tej samej sesji postanowiono wybrać następcę Sławomira Ziem-
skiego. Zgłoszono dwie kandydatury. Radna Agnieszka Mastalerska 
zgłosiła radnego Andrzeja Chibowskiego, a radny Artur Murawski 
zgłosił radnego Krzysztofa Bławdziewicza
Była możliwość zadawania pytań kandydatom, choć nie padło żadne.

Przystąpiono więc od razu do procedury głosowania. Ponownie wybra-
no komisję skrótacyjną. Po przeliczeniu głosów przewodniczący tej ko-
misji Waldemar Stachera obwieścił wynik głosowania: Bławdziewicz 
– 12,  Chibowski –4.
Tym samym Krzysztof Bławdziewicz został wybrany nowym prze-

wodniczącym rady miasta Ząbki.

Po otrzymanych gratulacjach podziękował on za okazane zaufanie oraz 
zapewnił, że będzie pełnił tę funkcje godnie. 

MO

Rezygnacja przewodniczącego, zmiany w prezydium Rady
Wszystko to stało się w ciągu jednej godziny, podczas ostatniej sesji, która odbyła się 21 kwietnia. Przewodniczący Sławomir Ziemski, piastu-

jący tę zaszczytną funkcję już drugą kadencję postanowił złożyć mandat radnego, a tym samym również zrzekł się funkcji przewodniczącego. 

Burmistrz Robert Perkowski 
o ustępującym przewodniczącym 
Sławomirze Ziemskim:

Sławomir Ziemski jako przewodniczący zawsze dotrzymywał 
słowa, był konsekwentny w działaniu, stały w poglądach. Sesje 
prowadził sprawnie, nie pozwalał na zbędne polemiki i niepo-
trzebne dyskusje, nawoływał do precyzyjnego formułowania 
wniosków i pytań. Podejmując jakąś inicjatywę lub polemikę, w 
pierwszej kolejności nakreślał cel i konsekwentnie do niego zmie-
rzał, innych również namawiał do „bycia konkretnym”. Dawał 
reprymendę dla radnych, którzy omijali posiedzenia komisji, w 
trakcie których była dyskusja, zadawane pytania i rozwiązywane 
problemy. Nie chciał, aby zbędnie powtarzać już zadane pytania i 
udzielone odpowiedzi, tylko przez opieszałość nieobecnych. 

Gdy pojawił się pomysł na realizację nowego obiektu - Przed-
szkola nr 3, tylko Sławek Ziemski trwał niezmiernie przy pier-
wotnie podjętej decyzji, że inwestycja jest potrzebna i za wszelką 
cenę trzeba ją zrealizować. Wiele osób wystraszyło się kosztów 
tak wielkiego obiektu. Czas pokazał, że miał rację a mieszkańcy 
od razu zapełnili obiekt na ponad 100% jego pojemności.  

Niezmiernie zależało mu na inwestycjach drogowych, zwłasz-
cza tych realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. 
Gdy była potrzeba bronił nas, mieszkańców, na forum publicz-
nym. Jednakże potrafił zadawać również trudne pytania i mobili-
zował do jeszcze większego zaangażowania. Jako przewodniczą-
cy pozostawił po sobie front rozpoczętych inicjatyw i robót. 

Bardzo Mu za to wszystko dziękuję. 
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dokończenie ze str. 1 

udzielone poparcie, jak rów-
nież wszystkim urzędnikom
za sprawne realizowanie 
zadań.

Dochody za 2009 rok zre-
alizowano w prawie 104%. 
Z planowanych 60,76 mln 
zł wpłynęło 63,05 mln zł. W 
porównaniu do poprzedniego 
roku są to wpływy większe o 
ok. 11%, czyli 6,23 mln zł. Na 
dochody miasta w 41% skła-
dał się udział miasta w docho-
dach budżetu państwa, 28% 
to dotacje i subwencje, zaś 
31% to dochody własne z ty-
tułu lokalnych podatków (od 
nieruchomości, od czynności 
cywilno-prawnych itp.).

Wydatki wykonano na pra-
wie 96% z tego co zaplano-
wano. W 2009 r. wydatko-
wano łącznie 84,09 mln zł z 

planowanych 87,68 mln zł.
W porównaniu do zeszłego 

roku łączne wydatki wzrosły 
o 34% (o 21,3 mln zł), zaś 
przeznaczone na inwestycje 
wzrosły aż o 56% (o 11,62 

mln zł). W sumie na zadania 
bieżące wydano 61%, a na in-
westycje 39%.
Wydatki na inwestycje w 

2009 r. w kwocie 32,5 mln 
zł  zostały skierowane na: bu-
dowę przedszkola (49%), bu-
dowę dróg (34%), rozbudo-

wę budynków komunalnych 
(6%), budowę boisk(5%) 
oraz pozostałe zadania (6%).
Defi cyt budżetowy wyniósł 

ponad 21 mln zł i został on 
sfi nansowany emisją obliga-
cji komunalnych. 

MO
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Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Wydatki budżetowe w roku 2009 zrealizowano w wyso-
kości 84.090.141,38zł, co w stosunku do planu rocznego 
wynoszącego 87.686.430,56zł stanowi 95,89%.
W porównaniu do wykonania roku ubiegłego odnotowano 

wzrost wydatków ogółem o 33,94%, tj. o 21.307.312,60zł, 
natomiast wydatki inwestycyjne – wzrosły o 55,61%, tj. 

o 11.629.286,20zł.
Wydatki na zadania bieżące wyniosły 51.549.874,28zł, 

co stanowi 61% wszystkich wydatków, natomiast wydat-
ki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 32.540.267,10zł 
co stanowi 39% ogółu wydatków.
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Wydatki Miasta Ząbki w 2009 roku
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Stacja w roku kapłańskim „Sługa 
Boży Ks. Jerzy Popiełuszko  - wzór 
wierności kapłańskiemu powoła-
niu”- uroczystej Mszy Świętej prze-
wodniczył  Ks. Arcybiskup Henryk 
Hoser Ordynariusz Diecezji War-
szawsko - Praskiej a współkonce-
lebrowali: Ks. Kanclerz  Wojciech 
Lipka, Ks. Prałat Stanisław Mar-
kowski i Ks. Grzegorz Kowalczyk 
z Kurii Warszawsko-Praskiej, Ks. 
Prof. Piotr Klimek - rektor Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Tarchominie i Ks. Prof. Mate-
usz Matuszewski, Ks. Dziekan 
Mieczysław Stefaniuk z Zielonki, 
Ks. Dziekan Jan Andrzejewski z 
Kobyłki, Ks. Dziekan Stanisław 
Kuć z Radzymina, Ks. Tadeusz 
Olasek - Proboszcz Parafi i Świętej 
Miłości w Tarchominie, Ks. Zyg-
munt Wirkowski -Proboszcz Pa-
rafi i Św. Izydora w Markach, Ks. 
Feliks Hudzik - Proboszcz Parafi i 
Św. Stanisława bm. w Załbicach, 
Ks. Dziekan Andrzej Kopczyński 
- Proboszcz Parafi i Miłosierdzia 
Bożego w Ząbkach, Ks. Kanonik 
Edward Kowara Proboszcz Parafi i 
Św. Trójcy w Ząbkach i Rektorzy 
Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Tarchominie i wielu innych 
Kapłanów.
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybi-

skup Henryk Hoser w swojej homi-
lii podkreślił sylwetkę i znaczenie 
dla Kościoła i Polski męczennika 
naszych czasów, wkrótce błogosła-
wionego Księdza Jerzego Popie-
łuszki, który w roku 1972 otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego - Prymasa 
Polski, a wkrótce po tym rozpoczął 
swoje pierwsze posługiwanie w 
Parafi i Św. Trójcy w Ząbkach. Dla 
Diecezji Warszawsko-Praskiej  ma 
olbrzymie znaczenie, że to na jej 
obszarze Ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko rozpoczął swoje posługiwanie 
kapłańskie, następnie przeszedł do  
parafi i w Aninie i Kościoła Akade-
mickiego Św. Anny w Warszawie 
aż dotarł do Parafi i Św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żolibożu, 
do ostatniej Parafi i, poprzez którą 
doszedł do męczeńskiej śmierć a 
dziś zbliża się do świętości. 
 Na zakończenie nabożeństwa Ry-

szard Walczak odczytał treść wy-
różnienia skierowanego do JE. Ks. 
Arcybiskupa: 
„Ogólnopolski Komitet Pamięci 

Ks. Jerzego Popiełuszki przyznał 

medal Zło Dobrem Zwyciężaj” JE. 
Ks. Arcybiskupowi Henrykowi 
Hoserowi Ordynariuszowi Diece-
zji Warszawsko-Praskiej za sze-
rzenie Pamięci o Słudze Bożym 
Ks. Jerzym Popiełuszce, męczen-
nikach, bohaterach i mężach stanu 
z poświęceniem służącym Bogu i 
Ojczyźnie”.
Medal ten nadają w imieniu Ko-

mitetu i osobistości dotychczas 
wyróżnionych: Ryszard Walczak 
prezes Ogólnopolskiego Komitetu 
Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, 
Ks. Kanonik Edward Kowara Pro-
boszcz Parafi i Św. Trójcy w Ząb-
kach, Jacek Sasin Minister Kance-
larii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Wyróżnienie to wręczył JE Ks. 

Arcybiskupowi Henrykowi pre-
zes Komitetu Ryszard Walczak w 
asyście Burmistrza Ząbek Roberta 
Perkowskiego i Małgorzaty Zyśk - 
dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Ks. 
Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.
Następnie wszyscy zgromadzeni 

Kapłani, władze Samorządowe 
Miast i Powiatów oraz inni zapro-
szeni Goście i Mieszkańcy Ząbek 
w asyście Służby TOTUS TUUS 
i pocztów sztandarowych proce-
sjonalnie przeszli  pod pomnik 
Ks. Jerzego Popiełuszki powstały 
przed 13 laty z inicjatywy i za-
angażowania Ryszarda Walczaka 
przy pomocy członków Komitetu 
i Mieszkańców Ząbek.
Pod pomnikiem Ksiądz Arcybi-

skup odmówił modlitwę dzięk-
czynną za męczennika naszych 
czasów, a następnie delegacje sa-
morządowe i inne środowiska zło-
żyły kwiaty.
Druga część uroczystości odby-

ła się w Przedszkolu nr 3 przy ul 
Westerplatte, w którym młodzież 
z Gimnazjum nr.2 im Ks. Jerzego 
Popiełuszki pod kierownictwem 
Pani Anny Kozioł w swoim wy-
stępie artystycznym pt: „Ks. Jerzy 
Popiełuszko w naszej pamięci” 
przypomniała sylwetkę męczenni-
ka naszych czasów. Występ został 
oceniony przez JE Ks. Arcybisku-
pa i wszystkich zgromadzonych 
bardzo wysoko i nagrodzony 
gromkimi brawami. 

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu 

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki 

Diecezjalna uroczystość dziękczynna 
za Ks. Jerzego Popiełuszko w Parafii Św. Trójcy w Ząbkach
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W niedzielę 18 kwietnia gimna-
zjaliści z ząbkowskiej "jedynki" 
wraz z grupą Szkotów z St Peter 
the Apostle High School w Clyde-
bank pożegnali drużynę piłkarską 
z Litwy - z Vilniaus Jono Pauliaus 
II gimnazija. Wileniacy (głównie 
litewscy Polacy, ale też był wśród 
nich np. Gruzin) oraz Szkoci 
przybyli na zaproszenie dyrektora 
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Ząbkach - Karola 
Małolepszy. Nasz Burmistrz Ro-
bert Perkowski miał patronować 
turniejowi piłkarskiemu, odwo-
łanemu jednak z powodu smo-
leńskiej katastrofy. Czas polskiej 
żałoby narodowej wpłynął na 
zmianę programu pobytu. Zamiast 
przygotowywanego przez wiele 
miesięcy, sportowego święta były 
zajęcia edukacyjne, wspólne z na-
szymi uczniami, prowadzone w 
kilku grupach przez nauczycielki: 
Margaritę Biedrzycką, Agnieszkę 
Kukiełkę, Zytę Kurowskę i Lud-
miłę Laszewskę. Jedna z grup 
opracowała nawet minisłowni-
czek angielsko-litewsko-polski. 
Inni przygotowali prezentacje 
multimedialne związane tema-
tycznie z katastrofą smoleńską. 
Językiem roboczym był oczywi-
ście język angielski. Także Szkoci 
musieli się przy tym nieco wysi-

lać, i starać się mówić brytyjską 
odmianą angielszczyzny, bardziej 
zrozumiałą dla obcokrajowców. 
Ta używana w Szkocji, zwana 
Scottish, jest bardzo specyfi czną 
w brzmieniu angielszczyzną - zu-
pełnie niezrozumiałą dla większo-
ści obcokrajowców. Po zajęciach 
goście zwiedzali Warszawę i pły-
wali w wyszkowskim basenie. 
Krótki wspólny pobyt obu przy-
jezdnych drużyn w jednym ośrod-
ku zakwaterowania nad Zalewem 
Zegrzyńskim zdążył zaowocować 
nawiązaniem przyjacielskich re-
lacji. Przed odjazdem obie grupy 
ustawiły się przed frontem do na-
szej szkoły do pamiątkowej foto-
grafi i.
W poniedziałek, 19 kwietnia 

rozegrane zostały 2 towarzyskie 
mecze piłkarskie. Młodsza szóska 
Szkotów wykazała ogromną prze-
wagę nad uczniami ząbkowskiej 
"podstawówki", zdecydowanie 
wygrywając stosunkiem bramek 
aż 10:2! Bardziej zacięty opór 
stawiła 11-tka  gimnazjalistów 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
Jednak także oni, mimo ambitnej 
gry, musieli w końcu ulec znako-
micie przygotowanemu technicz-
nie przeciwnikowi. Wynik dla 
ząbkowian niekorzystny - 1:4. 
Grupa litewska wyjechała plano-

Uczniowie z Litwy i ze Szkocji w Ząbkach

wo, ale Szkotom wybuch wulkanu 
Eyjafjoell na Islandii mocno zdez-
organizował powrót na wyspę. 
Planowany na wtorek 20 kwietnia 
lot samolotem został odwołany 
z powodu niebezpiecznego dla 
samolotów zapylenia atmosfery 
nad Europą. Szkoccy uczniowie 
wykorzystali dodatkowy dzień 
pobytu w Polsce i zwiedzili teren 
byłego obozu koncentracyjnego 
w Treblince. Ostatecznie w drogę 
powrotną wyruszyli autokarem, 
aby z portu w Holandii wypły-
nąć promem do Szkocji. Żądna 
przygód młodzież może z tej, nie-
spodziewanej przygody się nawet 
ucieszyła, ale ich rodzice już chy-
ba znacznie mniej...
Wszyscy goście zostali obdaro-

wani drobnymi upominkami od 
Burmistrza Ząbek i Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w oraz okoliczno-
ściowymi proporczykami z wy-
drukowanymi imionami i nazwi-
skami wszystkich uczestników 
tego pobytu w Polsce. Także ich 
opiekunowie: Katarzyna Kordec-
ka, Stanisław Kudim i Elena Roc-
kaja z Wilna oraz Mark Ferrier, 
Lee Gibson i nasz "stary" przy-
jaciel - Michael Rainey z Clyde-
bank.
Miejmy nadzieję, że erupcja wul-

canu Eyjafjoell nie przeszkodzi 
grupie naszych uczniów polecieć 
do Szkocji. A to już za kilka dni!

Tekst i foto: Jacek Pływaczewski
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Wciąż trwa przebudowa powiato-
wej drogi w ul. Batorego w Ząb-
kach. To jedna z głównych dróg 
wyprowadzająca ruch z centrum 
miasta w kierunku Warszawy. In-
westor, którym jest powiat wo-
łomiński, zdecydował, że droga 
zostanie wybudowana w trzech eta-
pach. Pierwszy etap został wykona-
ny w zeszłym roku (obecnie trwają 
jeszcze końcowe prace pielęgna-
cyjne) na odcinku od granic miasta 
do ul. Wolności. Drugi tegoroczny 
fragment zostanie przebudowany 
na odcinku od ul. Wolności do ul. 
Lisa Kuli. Mimo że jest to droga 
powiatowa spory ciężar  fi nansowy 
wzięło na siebie miasto. Do pierw-
szego etapu Ząbki dołożyły 3 mln 
zł, a do drugiego 1 mln zł.
W związku z zakończeniem 

pierwszego etapu i przymiarkami 
do rozpoczęcia drugiego rada miej-
ska zaprosiła na sesję 21 kwietnia 
starostę Macieja Urmanowskiego. 
W jego imieniu przybył naczelnik 
wydziału dróg powiatowych Adam 
Marcinkiewicz.
Naczelnik starostwa zapewnił, 

że drugi odcinek będzie dokładną 
kontynuacją pierwszego odcinka, a 
więc w zakresie prac znajdzie się: 
budowa jezdni, ciągu pieszo-rowe-
rowego, zjazdów, a także zostanie 
wykonana kanalizacja deszczowa, 
częściowo trzeba będzie przebudo-
wać kanalizację.
Po przedstawieniu przez naczel-

nika ogólnych założeń radni zada-
li mu wiele pytań. Radny Andrzej 
Chibowski chciał się upewnić w 
ilu etapach będzie realizowana ta 

W dniu 29 marca 2010 roku Mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Decyzją nr 165/T/09/10 
wyraził zgodę Straży Miejskiej w 
Ząbkach na udostępnianie danych 
i informacji z Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Centralnej Ewidencji 
Kierowców. Wniosek złożył jesz-
cze w zeszłym roku Komendant 

ząbkowskiej Straży Miejskiej Pan 
Zbigniew Forysiak.
W okresie ostatniego roku w po-

mieszczeniach Straży Miejskiej 
trwał remont, którego celem miało 
być zabezpieczenie odpowiednich 
pomieszczeń na ww. cel. Na zdję-
ciach widać jedno z pomieszczeń 
przeznaczonych na bazę.

Dostęp do danych zgromadzonych 
w CEPIK umożliwi szybszą reali-
zację spraw w Straży Miejskiej, co 
przyczyni się w znacznym stopniu do 
ukarania sprawców wykroczeń dro-
gowych oraz zapewni zwiększenie 
skuteczności załatwiania tego typu 
spraw, a co za tym idzie zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ponadto w najbliższych dniach 
zostanie ogłoszone postępowanie 
przetargowe na zakup fotoradaru 
dla Straży Miejskiej, co też w przy-
szłości, mamy nadzieję, przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa na 
ulicach ząbkowskich.

Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki
Grzegorz Mickiewicz

Drugi etap ul. Batorego w Ząbkach jeszcze w tym roku
inwestycja. Naczelnik Marcinkie-
wicz poinformował, że planowane 
są trzy etapy. Dwa wspomniane 
wcześniej oraz trzeci od ul. Lisa 
Kuli do przejazdu kolejowego.
Radny Marcin Kubicki poprosił 

przedstawiciela starostwa o podje-
cie działań w celu zalegalizowania 
kilku przejść dla pieszych, które 
znajdują się na drogach powiato-
wych. Okazuje się, że istnieją trzy 
przejścia, które nie są ujęte w do-
kumentacji. Zdaniem radnego jed-
no z najbardziej niebezpiecznych 
przejść znajduje się właśnie na ul. 
Batorego, w pobliżu ze skrzyżo-
waniem tej ulicy z ul. Bema i Lisa 
Kuli.
Ponieważ realizacja pierwszego 

odcinka wywołała u mieszkańców 
mieszkających przy ul. Batorego 
wiele kontrowersji, toteż radny 
Krzysztof Bławdziewicz zapytał 
czy starostwo przed przystąpie-
niem do drugiego etapu planuje 
przeprowadzić jakieś konsultacje 
społeczne. Wstępnie jednak nie 
przewiduje się ogólnych konsulta-
cji ze wszystkimi. – Prawo nas nie 
zobowiązuje do przeprowadzenia 
takich konsultacji, ale tego nie wy-
kluczmy. Projekt nie jest niezmie-
nialny. Można pewne rzeczy zmie-
niać już na etapie realizacji. Bardzo 
często niektóre drobne rozwiązania 

techniczne można wprowadzić 
właśnie w trakcie budowy. Wtedy 
na 100% można stwierdzić czy są 
one wykonalne – poinformował 
przedstawiciel starostwa.
Radny Artur Murawski zgłosił za-

strzeżenie co do jakości wykonania 
pierwszego odcinka. Dokładnie 
chodzi o studzienkę kanalizacyjną, 
która zlokalizowana na przejściu 
dla pieszych zapadła się (przy ul. 
Hallera). Naczelnik Marcinkiewicz 
zapewnił, że sprawdzi to, a wszel-
kie usterki zostaną naprawione. 
Z kolei radny Grzegorz Majtyka 

dopytywał kiedy zostanie rozliczo-
ny I etap budowy i kiedy zostanie 
zakończona cała droga. – Wartość 
I etapu zamknęła się kwotą 3,5 mln 
zł. Kolejne etapy będą realizowane 
bez zbędnych przerw. Przyjęliśmy 
taką zasadę, że jeśli zaczynamy 
przebudowywać dany ciąg komu-
nikacyjny, to robimy wszystko, 
aby jak najszybciej w całości go 
zakończyć. Przypuszczam, że w 
przypadku III etapu również wystą-
pimy o pomoc fi nansową do władz 
Ząbek, jak również złożymy odpo-
wiednie wnioski o dofi nansowanie 
zewnętrzne, ale to będzie naprawdę 
bardzo trudne –podsumował na-
czelnik Adam Marcinkiewicz.

MO

Baza CEPIK w Straży Miejskiej rozpoczęła funkcjonowanie

INWESTYCJE MIEJSKIE
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Listy Mieszkańców

SPOŁECZEŃSTWO

1. Co dalej na ul. Powstańców?

Szanowny Panie Burmistrzu, jesz-
cze pod koniec zeszłego roku część uli-
cy Powstańców przy hipermarkecie 
Kaufl and zaczęła przechodzić gene-
ralny remont. Niestety przez wyjątko-
wo srogą zimę nie udało się zakończyć 
prac w terminie. To zrozumiałe. 

Gdy tylko stopniały śniegi zaczę-
to remont na nowo. Prace szły pełną 
parą do czasu otwarcia wyżej wymie-
nionego sklepu i o dokończeniu drogi 
ktoś jakby zapomniał....

Ze znanych mi informacji inwesto-
rem drogi jest fi rma Kaufl and, gdyż 
warunkiem budowy samego marketu 
było wyremontowanie ulicy Powstań-
ców na odcinku od Piłsudskiego do 
Reymonta. Droga została otwarta jak 
to bywa u nas w kraju jako "prowi-
zorka". Brakuje paru metrów chod-
nika i warstwy ścieralnej asfaltu oraz 
krótkiego odcinka drogi do samego 
ronda przy giełdzie, a wystające stu-
dzienki mogą spowodować uszkodze-
nie zawieszenia w samochodzie!

W tym momencie chciałbym za-
dać Panu pytanie, czy droga została 
otwarta jako "prowizorka" tylko dla-
tego by można było robić zakupy? I 
kiedy wreszcie zostanie dokończona? 
Czy tak krótki odcinek drogi buduje 
się sześć miesięcy? 

Z poważaniem,
Mieszkaniec

Odpowiedź Burmistrza:
Dzień dobry.
Prace związane z budową tego odcinka 

były wstrzymywane z kilku powodów. 

Pierwotnie zakres prac miał być nieco 
większy, bo rozpoczynać miał się aż przy 
ul. Piłsudskiego. Niestety trzeba mieć 
„prawo do dysponowania gruntem”, 
czyli po prostu wykupić nieruchomości 
niezbędne pod poszerzenie tej drogi. 
Ponieważ narożna posesja (Piłsudskie-
go-Powstańców) jest bardzo mała, po 
odcięciu niezbędnego fragmentu byłaby 
faktycznie bezużyteczna. Trudno nie 
liczyć się z ludźmi, którzy mieszkają w 
tym budynku. Po prostu nie wyobrażam 
sobie, aby wyrzucić starszą osobę na 
bruk. Wydaje się, że sprawa wreszcie na-
brała odpowiedniego kierunku i wkrótce 
zostanie rozwiązana. W rezultacie koń-
cówka Powstańców będzie wykonana 
nieco później.
Ma Pan rację. Kolejną przeszkodą były 

trudne warunki atmosferyczne. Roz-
pieszczeni poprzednimi zimami trochę 
liczyliśmy, że i ta będzie bardziej łagod-
na.
Ostatnim elementem jest przyłącze 

wodociągowe i kanalizacyjne. Zapewne 
Pan zauważył, że do pobliskiego osiedla 
fi rmy GetHouse, właśnie te przyłącza 
wykonywano w ostatni weekend. Wy-
daje się, że lepiej poczekać z ostatnią 
warstwą asfaltu kilka dni, niż ciąć ukoń-
czoną już drogę. 
Ogólnie mówiąc, spodziewaliśmy 

się dużych utrudnień podczas tej mo-
dernizacji. Należy pamiętać, że ulica 
Powstańców jest jedną z najbardziej 
uczęszczanych dróg gminnych w Ząb-
kach. Jest praktycznie niemożliwe, by 
wykonać gruntowną modernizację, nie 
powodując jednocześnie utrudnień w 
ruchu. Proszę mi wierzyć, że ta sytuacja 

jest tak samo trudna dla wykonawcy, jak 
dla mieszkańców.
Zgodnie z planem dziś (26 kwietnia) 

ma zostać położona ostatnia warstwa 
asfaltu, a w ciągu kilku kolejnych dni 
zakończone wszelkie prace. Za opóź-
nienia przepraszam. Niestety już teraz 
zapowiadam kolejne etapu modernizacji 
tej drogi, co będzie wiązało się z kolej-
nymi utrudnieniami. Mam nadzieję, że 
tym razem będą nieco krótsze i mniej 
uciążliwe. 
Pozdrawiam serdecznie,

Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski

2. Dlaczego dziecko polityka jest 
przyjęte do przedszkola bez kolejki?

Niech Pan odpowie mi na pytanie, 
w czym moje dziecko jest gorsze od 
dziecka Pana Sasina? Widocznie wy-
starczy być politykiem w kancelarii 
prezydenta i dwoje dzieci bez pro-
blemu zapisano do tak obleganego 
przedszkola. To skandal, że przyjmu-
jecie dzieci po znajomości.

Mieszkanka
Odpowiedź Burmistrza:
Szanowna Pani.
W tym trudnym okresie żałoby naro-

dowej miałem nie odpowiadać na żad-
ne pytania. Ponieważ w swoim pytaniu 
poruszyła Pani osobę, którą ta narodowa 
tragedia dotknęła osobiście, postanowi-
łem uciąć wszelkie dalsze spekulacje.
Pan Minister Jacek Sasin ma jednego 

syna w wieku 9 lat. Z tego co wiem, 
uczęszcza do szkoły podstawowej, a 
nie do przedszkola. Nazwisko Sasin jest 

relatywnie popularnym nazwiskiem w 
rejonie naszego powiatu. Przygotowując 
się do odpowiedzi, sprawdziłem listy i 
doszukałem się jeszcze jednego nazwi-
ska Sasin, tym razem wśród grupy osób 
nieprzyjętych.
Jest mi niezmiernie przykro, że w trak-

cie żałoby narodowej padają niespraw-
dzone i niestety krzywdzące przypusz-
czenia. Nadmienię, że w trakcie swojej 
pracy zawodowej spotykałem wiele 
osób również z moim nazwiskiem, które 
nie były moją rodziną. 
Bardzo prosiłbym o powściągliwość i 

weryfi kowanie informacji bezpośrednio 
w przedszkolach. Jestem przekonany, że 
Dyrekcja udzieli wszelkich możliwych 
do udzielenia wyjaśnień. Również w 
tym roku rekrutacja była prowadzona 
rzetelnie, z udziałem przedstawicieli 
Rady Miasta i Rady Rodziców. 
Pomimo iż wbudowaliśmy nowe, duże 

przedszkole, trudność polega na tym, że 
jest więcej osób chętnych niż wolnych 
miejsc. Ząbki w chwili obecnej dyspo-
nują prawie dwukrotnie większą liczbą 
miejsc przedszkolnych niż inne miasta 
porównywalnej wielkości. Uwzględnia-
jąc fakt, że większość osób składała po-
dania do kilku przedszkoli jednocześnie, 
faktyczna ilość nieprzyjętych przed-
szkolaków jest co najmniej dwukrotnie 
mniejsza niż wynikająca ze statystyk. 
Jedna z mam przyznała, że złożyła po-
danie do siedmiu przedszkoli!
Pozdrawiam

Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski

Producenci tradycyjnej żywności z Małopolski, Podlasia i Mazowsza wezmą 
udział w VI Dniach Produktów Tradycyjnych „Polskie Smaki”, które odbędą się 
12 i 13 maja na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach.
Województwo małopolskie będzie na „Polskich Smakach” reprezentowane po 

raz pierwszy. W tym regionie zachowały się stare odmiany roślin i rasy zwierząt, 
a żywność w dużym stopniu jest wytwarzana metodami tradycyjnymi, w opar-
ciu o tradycyjne receptury.  Trzynastu wystawców zaprezentuje wysokiej jakości 
produkty, które ukażą różnorodność oferty kulinarnej Małopolski. Będą więc tra-
dycyjne sery góralskie: oscypek, bundz i bryndza, korboc i redynkołka; ponadto 
oferowane będą m.in.: chleb prądnicki, podpłomyki, polędwica galicyjska, gęś 
marynowana oraz pierogi z soczewicą.
Po raz trzeci w Dniach Produktu Tradycyjnego weźmie udział kilkunastu pro-

ducentów z województwa podlaskiego, gdzie rolnicy coraz bardziej nastawiają 
się na produkcję i promocję lokalnych specjałów – rozumiejąc, że wytwarzanie 
żywności według starych receptur to szansa na rozwój ich gospodarstw. Wśród 
przysmaków z tego regionu amatorzy tradycyjnej żywności znajdą m.in. posiada-
jące unijny certyfi kat tatarskie pierekaczewniki a także jeczpoczmaki i listkowiec, 
litewskie wędliny, czy karaimskie kibiny. Nie zabraknie także podlaskich serów, 
kiszki ziemniaczanej oraz kiszonek i marynatów.
Jak co roku, swoje wyroby zaoferują producenci z województwa mazowieckie-

go, gdzie tradycyjny charakter zachowała znaczna część przetwórstwa spożyw-
czego. Podstawową grupę wśród dziewiętnastu wystawców będą stanowić produ-
cenci nagrodzeni w Konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Wśród produktów tradycyjnych regionu, w dużym stopniu będą reprezentowane 
przysmaki kurpiowskie: miody i produkty pszczelarskie, pieczywo, piwo kozi-
cowe czy skcecki z cebulą i czosnkiem. Poza tym amatorzy tradycyjnych ma-
zowieckich produktów znajdą ciechanowski krzepiak, makaron radziwiłłowski, 
obwarzanki odrzywolskie, wędzone ryby oraz tradycyjne wędliny i ciasta.

Oferowane produkty regionalne będą się charakteryzować znanym od pokoleń 
niezawodnym smakiem – powinny więc zadowolić podniebienie każdego ama-
tora tych wyrobów.
Swoje produkty o charakterze tradycyjnym zaprezentuje również osiemnaście 

fi rm wyróżnionych znakiem „Poznaj Dobrą Żywność” – przyznanym przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jedną z głównych atrakcji  VI „Polskich Smaków” będzie udział gościa spe-

cjalnego – „Bacówki” z Rajbrotu, która zaprezentuje szeroką paletę produktów 
własnych.
Wspólnie z Praską Giełdą Spożywczą Dni Produktu Tradycyjnego organizują: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Urząd Miasta Ząbki, przy współpracy 
urzędów marszałkowskich województw: małopolskiego, podlaskiego i mazo-
wieckiego.
Honorowy patronat nad imprezą sprawują: Marek Sawicki – minister rolnictwa i 

rozwoju wsi oraz Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego. 
Dodatkową atrakcją imprezy będą zawody o Puchar Mazowsza w Grillowaniu. 

VI Dni Produktów Tradycyjnych „Polskie Smaki” 

VI Dni Produktów Tradycyjnych – Polskie Smaki
12 i 13 maja, Ząbki , ul. Piłsudskiego 180

Zobacz, spróbuj, kup swojskie szynki, kiełbasy, kaszanki, 
chleby, ciasta, sery, miody i wiele innych przysmaków!

12 maja (środa) – w godz.: 11-19
13 maja (czwartek) – w godz.: 7-16

Impreza towarzysząca: 12 maja, w godz.:  15-19 
– współzawodnictwo o Puchar Mazowsza w Grillowaniu
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Po nieudanym początku rozgrywek w 
wykonaniu piłkarzy I-ligowego Dolcanu 
Ząbki nastąpiła zmiana trenera. Po serii 
porażek zdymisjonowany został, prowa-
dzący zespół od stycznia br. – Radosław 
Mroczkowski. Jego miejsce zajął Dariusz 
Kubicki były piłkarz m.in. Legii War-
szawa, angielskich Sunderlandu i Aston 
Villa, a trener Legii Warszawa, Polonii 
Warszawa, Lechii Gdańsk, Znicza Prusz-
ków i Wisły Płock. W sobotnie popołu-
dnie niewielka grupa najwierniejszych 
sympatyków ząbkowian, po cichu liczy-
ła, że nowy trener potrafi  zmobilizować 
drużynę na tyle by dołożyła jakiekolwiek 
punkty do swojej 32-punktowej dotych-
czasowej zdobyczy. Przeciwnikiem było 
Podbeskidzie Bielsko – Biała, które przed 
tą kolejką z dorobkiem 27 punktów znaj-
dowało się tuż przed strefą spadkową. 
Niestety zawodnicy Dolcanu po raz ko-

lejny rozpoczęli spotkanie bardzo nerwo-
wo. Już w 21 minucie spotkania goście 
po rzucie rożnym zdobyli pierwszego 
gola. Do przerwy dołożyli jeszcze jedno 
trafi enie i wiadomo było, że o choćby 
remis będzie bardzo trudno. Tak też się 
stało, goście zdobyli trzeciego gola, a nie-
stety słabo grający piłkarze z Ząbek mieli 

ogromne problemy ze stworzeniem sytu-
acji podbramkowych, nie mówiąc już o 
zdobyciu bramki.
Po tym meczu sytuacja Dolcanu staje 

się coraz trudniejsza. Piłkarze są rozbici 
psychicznie, a widmo spadku do II ligi 
zaczyna zaglądać im w oczy. Już w śro-
dę 28.04.2010 r. w kolejnym spotkaniu I 
ligi zmierzą się z katowickim G.K.S.-em. 
Jeżeli w tym meczu nie zdobędą tak po-
trzebnych punktów mogą spaść do stre-
fy spadkowej. Ale miejmy nadzieję, że 
środa okaże się szczęśliwa dla Dolcanu, 
który odniesie pierwsze zwycięstwo na 
wiosnę.

Dolcan Ząbki - Podbeskidzie Bielsko-Biała 
0:3 (0:2)
Piotr Bagnicki 21’, 
Clemence Matawu 35’, 
Piotr Malinowski 55’. 
Dolcan: Misztal - Stawicki, Unierzyński, 
Pawłowicz, Korkuć - Hinc, Ziajka, Kosio-
rowski,  Robaszek (66. Grajek), Gabru-
sewicz (39. Zapaśnik) - Stretowicz (54. 
Imeh).
Żółte kartki: Stawicki, Korkuć, Kosio-
rowski 
widzów: 400.

Dużymi krokami zbliża się za-
kończenie II edycji cyklu Grand 
Prix’2009/2010 w tenisie stołowym. 
Po raz przedostatni, a siódmy z kolei, 
w sobotę 24 kwietnia 2010 r. w hali 
sportowej Gimnazjum nr 1 spotkali się 
miłośnicy popularnego „ping-ponga”. 
Do rywalizacji w kategorii szkół pod-

stawowych przystąpiły 4 zawodniczki 
i 9 zawodników. Wśród dziewcząt po-
nownie bezkonkurencyjna okazała się 

Monika Grom, która tym zwycięstwem 
zapewniła sobie już przed ostatnim 
startem zwycięstwo w klasyfi kacji ge-
neralnej, gdyż jej przewaga nad drugą 
Kinga Dzionek (3 miejsce w tym tur-
nieju) wynosi aż 50 punktów. 
Wyniki 7 turnieju:
1. Monika Grom
2. Agnieszka Połomska
3. Kinga Dzionek
Z pośród chłopców najlepszym w 

25 kwietnia odbyła się jedenasta odsło-
na ZLSP. Wszystkie drużyny z czołówki 
wygrały swoje mecze, toteż w generalnej 
klasyfi kacji nie nastąpiły istotne zmiany. 
Przypominamy, że zgodnie z regulami-
nem do dalszej fazy rozgrywek awansuje 
8 pierwszych drużyn. Już teraz awans 
mają niemal w kieszeni pierwsze druży-
ny. Natomiast wśród zespołów ze środ-
ka tabeli zacięta walka będzie trwała do 
ostatniej kolejki.

 Wyniki XI kolejki
Albatros Ząbki - KTM                  9 : 3 
Bruno Tassi - Inter                       6 : 14 
Drewnica Ząbki - Ząb Ząbki         9 : 8 
FC Fanatic - Loża Szyderców       4 : 16 
FC Polana - Bad Boys                  0 : 5 
Los Desperados - Podlasie Ząbki 3 : 5 
ASY - Turbodymomeny                 9 : 1 
Nankatsu - FC Ząbki                    21 : 2

Tabela po XI kolejkach:W dniu 23.04.2010 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Finał 
Powiatowego Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców rocznika 2000 i młodszych 
w ramach X Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". Na 
starcie stanęło 5 zespołów dziewcząt i 9 zespołów chłopców. 
Wśród dziewcząt do rozgrywek powiatowych przystąpiły tylko szkoły z Ząbek. Stu-

procentową frekwencję ząbkowskich szkół zapewniły reprezentacje: Szkoły Podsta-
wowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Filii Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznej 
Katolickiej Szkoły Podstawowej. Dodatkowo wystąpił przedstawiciel ząbkowskich 
Uczniowskich Klubów Sportowych – Ząbkovia. Można zatem sądzić, że ząbkowskie 
dziewczęta lubią grać w piłkę nożną. Reprezentacją szkół podstawowych przyszło ry-
walizować z dziewczynkami z Ząbkovii, które na co dzień pod okiem trenera Jarosława 
Dobrowolskiego uprawiają tę dyscyplinę. Dlatego nie może dziwić pewne zwycięstwo 
piłkarek Ząbkovii, które w całym turnieju straciły tylko jedną bramkę, strzelając 35 goli 
i zdobywając komplet punktów. Ze szkolnych drużyn najlepiej wypadła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 1, zajmując drugie miejsce i Publiczna Katolicka Szkoła Pod-
stawowa, która zajęła 3 miejsce. Obydwie drużyny zgromadziły po 6 punktów. 
Podobna sytuacja miała miejsce w rywalizacji chłopców, gdzie zwycięzcą został 

U.K.S. Orły Zielonka, który w fi nale okazał się lepszy od „Lotników” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 z Radzymina i U.K.S. „Dwójka” Kobyłka. Z ząbkowskich przedstawi-
cieli chłopców szkół podstawowych najlepiej wypadli przedstawiciele Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Filii Szkoły Podstawowej nr 1, którzy w swoich grupach eliminacyjnych 
zajęli 2 miejsca, a do fi nału awansował tylko zwycięzca eliminacji.
W dniu 24 maja 2010 r. w Miętnem koło Garwolina odbędzie się fi nał na szczeblu 

województwa mazowieckiego tych rozgrywek. Nasz powiat wśród dziewcząt repre-
zentować będzie U.K.S. Ząbkovia Ząbki. O wynikach rozgrywek poinformujemy, a 
już dziś życzymy naszym reprezentantkom - powodzenia!

Grand Prix’2009/2010 w tenisie stołowym
edycji wielkanocnej okazał się Mak-
symilian Góra, który podobnie jak w 
poprzednim miesiącu okazał się lepszy 
od Kamila Marca. Dzięki temu prze-
waga w klasyfi kacji ogólnej Marca nad 
Górą zmalała do zaledwie 1 punktu. 
Tak więc który z tych zawodników 
okaże się lepszy w ostatnim turnieju 
ten zostanie zwycięzcą całego Grand 
Prix w tej kategorii wiekowej.
Oto najlepsi zawodnicy edycji wiel-

kanocnej:
1. Maksymilian Góra
2. Kamil Marzec
3. Sebastian Marciniak
W kategorii szkół gimnazjalnych swo-

je drugie zwycięstwo w cyklu Grand 
Prix 2009/2010 odniósł Sylwester 
Lewandowski. Dzięki niemu awanso-
wał na 2 miejsce w ogólnej punktacji. 
W fi nale Lewandowski pokonał Pio-
tra Pieńkowskiego, który dzięki temu 
awansował na 3 miejsce w punktacji 
ogólnej. Pieńkowski to ubiegłoroczny 
zwycięzca I cyklu Grand Prix w kate-
gorii szkół podstawowych. Obecnie jest 
uczniem I klasy gimnazjum i radzi sobie 
równie dobrze ze starszymi kolegami. 
Prowadzący w cyklu rozgrywek Adam 
Trych, tym razem zajął 3 miejsce.
Klasyfi kacja 7 turnieju:
1. Sylwester Lewandowski
2.Piotr Pieńkowski

3. Adam Trych
Kategoria open była w tym turnieju 

najliczniej obsadzona. Wystartowało 
bowiem 17 zawodniczek i zawod-
ników. Wśród pań po raz czwarty 
triumfowała Anna Ponichtera. Drugie 
miejsce zajęła Daria Grom, która ob-
jęła prowadzenie w klasyfi kacji ogól-
nej Grand Prix. Trzecie miejsce zajęła 
Martyna Sawiak. Pomiędzy Darią i 
Martyną rozegra się walka o zwy-
cięstwo w tej kategorii. Która zajmie 
wyższe miejsce w majowym turnieju, 
ta zdobędzie 1 miejsce w Grand Prix 
2009/2010.
Kategoria open pań:
1. Anna Ponichtera
2. Daria Grom
3. Martyna Sawiak
Po raz pierwszy w turnieju open 

mężczyzn wystartował Wiesław Go-
spodarczyk. I od razu nie dał szansy 
na zwycięstwo pozostałym uczestni-
kom. W fi nale 2:0 pokonał Michała 
Dąbrowskiego, który dzięki punktom 
za drugie miejsce awansował na czo-
ło klasyfi kacji ogólnej. W meczu o 3 
miejsce spotkali się Michał Celiński i 
Zygmunt Archacki. Lepszy okazał się 
ten pierwszy. 
Pierwsza trójka kategorii open 

mężczyzn:
1. Wiesław Gospodarczyk
2. Michał Dąbrowski
3. Michał Celiński

Dolcan nawet z nowym trenerem 
znowu przegrywa

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku

XI kolejka Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich

Lp. Drużyna PKT M Z R P BR BIL

1 Albatros Ząbki 30 11 10 0 1 143 : 28 115

2 Loża Szyderców 28 11 9 1 1 137 : 44 93

3 Nankatsu 25 11 8 1 2 84 : 46 38

4 Inter 25 11 8 1 2 69 : 35 34

5 ASY 23 11 7 2 2 55 : 46 9

6 Bad Boys 21 11 6 3 2 68 : 38 30

7 Ząb Ząbki 18 11 6 0 5 58 : 44 14

8 KTM 17 11 5 2 4 55 : 53 2

9 Drewnica Ząbki 15 11 5 0 6 37 : 56 -19

10 Los Desperados 13 11 4 1 6 50 : 44 6

11 FC Ząbki 13 11 4 1 6 47 : 64 -17

12 Bruno Tassi 12 11 4 0 7 55 : 82 -27

13 FC Fanatic 9 11 3 0 8 59 : 70 -11

14 Podlasie Ząbki 6 11 2 0 9 36 : 76 -40

15 FC Polana 3 11 1 0 10 28 : 118 -90

16 Turbodymomeny 0 11 0 0 11 21 : 157 -136
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W dniach 24 - 25 kwietnia odbyła 
się w Ząbkach pierwsza edycja gali 
fi lipińskich sztuk walki pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Ząbki. Celem 
jej było propagowanie fi lipińskich 
sztuk walki w Polsce. "Broń się jak 
umiesz i stosuj to, co masz pod ręką" 
- to jedna z ważniejszych zasad fi li-
pińskich sztuk walki.
Cechą charakterystyczną dla fi -

lipińskich sztuk walki jest to, że 
trening zaczyna się nauką posłu-
giwania się bronią, którą jest kij, 

Gala FMA

Zawodnicy Klubu Judo YOKO Ząbki w dniu 25 kwietnia wystartowali 
w kolejnym cyklu Ligi Funny Judo, która tym razem odbyła się na war-
szawskim Ursynowie. Jak zawsze nasz Klub reprezentowała spora liczba 
zawodników. Nasi judocy toczyli zacięte boje z różnym skutkiem, smak 
zwycięstwa z goryczą porażki w zależności od osiąganych wyników. 
Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze dwie judoczki – Marysia oraz 

Aśka, które to jak zawsze podeszły do rywalizacji z ogromnym zaangażo-
waniem i dużą determinacją ukierunkowaną na sukces. 
Swoją kategorię wagową wygrała Marysia Pokuć, pokonując po niezwy-

kle emocjonujących walkach swoje przeciwniczki. Ponadto Marysia osią-
gnęła najlepszy czas w rywalizacji na sprawnościowym torze przeszkód. Z 
podobnym zaangażowaniem do rywalizacji przystąpiła Joanna Zielińska, 
która zajęła III miejsce.
Wśród chłopaków pierwsze miejsce wywalczył Kamil Krzemieniewski, 

pozostała męka część judoków po stoczeniu zaciętych i bardzo wykańcza-
jących walk tym razem musiała uznać wyższość przeciwników. Niemniej 
jednak już po przegranych walkach zawodnicy pałali ogromną chęcią re-
wanżu.

Miejsca medalowe uzyskane przez zawodników Kluby YOKO Zabki:
I – Marysia Pokuć.
I – Kamil Krzemieniewski
III – Joanna Zielińska.
Serdecznie gratulujemy.

Sukcesy ząbkowskich judoków

Tego samego dnia na warszawskiej Pradze Północ w Hali Dzielnicowego 
Ośrodka Sportowego odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w judo (Turniej w randze Mistrzostw Polski) w kategorii 
wiekowej junior młodszy. W eliminacjach wystąpił jeden zawodnik Klubu 
YOKO Ząbki – Mateusz Gromek w kat. wag. do 46kg. Matusz po zacię-
tych bojach wywalczył 5 miejsce, które było ostatnim miejsce premiowa-
nym udziałem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Gratulujemy Mateuszowi i życzymy powodzenia w Turnieju Finałowym.

Adam Remiarz,
www.e-judo.pl 

nóż, maczeta. Wyszkolony adept 
fi lipińskich sztuk walki umiejętnie 
potrafi  stosować poznane zasady 
w treningu z bronią i doskonale je 
wykorzystywać w walce na gołe 
ręce i nogi. Walka w fi lipińskich 
sztukach walki może się odby-
wać przekrojowo tzn. od starcia 
w stójce aż po walkę w parterze z 
zastosowaniem uderzeń, dźwigni, 
rozbrojeń, przyduszeń... co z kolei 
doskonale może się sprawdzić w 
walce ulicznej z zastosowaniem 
przedmiotów codziennego użytku, 
którymi mogą być gazeta, pasek, 
butelka, parasol, długopis...Filipiń-

skie sztuki walki to coś więcej niż 
sport.
O godz. 10.00 Burmistrz Robert 

Perkowski dokonał uroczystego 
otwarcia Mistrzostw Mazowsza w 
fi lipińskich sztukach walki Modern 
Arnis & Kombatant. W całych mi-
strzostwach udział wzięli arnisado-
rzy oraz zawodnicy innych syste-
mów walki z Polski i zagranicy. 
Gośćmi specjalnymi imprezy byli 

mistrzowie z Filipin - Grandmaster 
Carlos Pulanco (9 dan) i Guro Jo-
velyn Minoza (4 dan) - Mistrzyni 
Świata WEKA. 
Zakończenie Mistrzostw z pewno-

ścią nie było końcem atrakcji. Dla 
wszystkich gości przygotowano 
także ekscytujące pokazy wchodzą-
ce w skład Festiwalu Sztuk Walki. 
Zaprezentowali się przedstawicie-
le Karate, Kung Fu Wushu, JKD, 
Aikido, Taekwon-do, Krav Maga, 
a także wszyscy biorący udział w 
Mistrzostwach. 
Mieszkańcy Ząbek oraz goście po 

raz kolejny mieli okazję delekto-
wać się sportem w jego najlepszym 
wydaniu. Ze względu na duże zain-
teresowanie, jesteśmy przekonani, 
że to nie ostatnia impreza tego typu 
w naszym mieście.
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Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicz-
nych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowa-
nia i rozwoju szkoły;
4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz po-
świadczającego obywatelstwo kandydata;
5. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczegól-
ności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, 
albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, 
albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przy-
padku osoby niebędącej nauczycielem;
7. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pra-
cy, o którym mowa w pkt 3;
9. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształ-
cenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadec-
twa ukończenia kursu kwalifi kacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
10. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym;
11. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie kar-
ne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
12. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
13. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki
GiGN 72243/ 51 /2010

 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie następujących nieruchomości gruntowych:

Nr działki Obręb Pow. 
w m² Położenie

Przeznacze-
nie terenu do 
wydzierża-

wienia

Uwagi
Termin 

wydzierża-
wienia

Wywoławcza opłata 
roczna z tytułu czynszu 
dzierżawnego netto [zł]

Wadium [zł]
Minimalne 

postąpienie 
[zł]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

A. część dz. 
ew. nr '1/4 '03-32 892 ul. Wł 

Reymonta Parking Teren obecnie 
użytkowany 5 lat 1704,00 340,00 120,00

B. część dz. 
ew. nr '1/4 '03-32 412 ul. Wł 

Reymonta Plac zabaw Teren obecnie 
użytkowany 5 lat 210,00 40,00 12,00

C. część dz. 
ew. nr 18 '03-35 2440 ul. Podle-

śna Parking Teren obecnie 
użytkowany 5 lat 4650,00 850,00 240,00

D. część dz. 
ew. nr 29 '03-04 640 ul. Orla Parking Teren obecnie 

użytkowany 5 lat 1260,00 250,00 120,00

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ:
A. w dniu 31.05.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11. 00 (wejście B),
B. w dniu 31.05.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11. 30 (wejście B),
C. w dniu 31.05.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 12. 00 (wejście B),
D. w dniu 31.05.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 12. 30 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 25.05.2010 r. NA KONTO URZĘ-

DU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 121)

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA
Szkoły Podstawowej Nr 3, 05-091 Ząbki, ul. Kościelna 2

art. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 
114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
14. oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 
1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm);
16. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 
– w przypadku nauczyciela;
18. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
19. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego;
21. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych 
i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej na-
uczycielem;
22. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) w celach prze-
prowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Ząbkach” w terminie do dnia 13 maja 2010 r. w Kancelarii 
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 
Miasta Ząbki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kan-
dydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przy składaniu oferty lub 
pocztą na adres podany przez kandydata.
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pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/3 
o pow. 0,4398 ha, położonej w obrębie 0054, 

przy ul. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą nr 9846.
Przetarg odbędzie się dnia 08.06.2010 r. o godz. 1100 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ulicy Wojska 
Polskiego Nr 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 025 200,00 zł – 
zawiera podatek VAT. Wadium: 200 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w 
gotówce do dnia 31.05.2010 r. na konto nr 44 1240 1040 1111 
0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na konto)
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w ob-
szarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub 
usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: połu-
dniowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. 
Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobuso-
wa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce 
tablica ogłoszeń / przetargi), www.zabki.pl oraz w siedzi-
bie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, 
tel.(22) 781 68 14 do 17 (wew. 121, 120)

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki 

ogłasza

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki 

ogłasza

OGŁOSZENIA

drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie następu-
jących nieruchomości gruntowych:

Nr 
działki Obręb Pow. 

w m²
Położe-

nie

Przezna-
czenie 

terenu do 
wydzierża-

wienia

Uwagi
Termin 

wydzier-
żawienia

Wywoław-
cza opłata 

roczna z ty-
tułu czynszu 
dzierżawne-
go netto [zł]

Wadium
[zł]

Mini-
malne 
postą-
pienie

[zł]

I II III IV V VI VII VIII IX X

część 
2/5 '3-14 1000

ul. Ks. 
I. Sko-
rupki/

Kwiato-
wa

Nie-
uciążliwa 

działalność 
gospodar-

cza

Pow. za-
budowy 
tymcza-

sowej do 
200m²

5 lat 23880,00 2000,00 240,00

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograni-

czonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego 
za grunt.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
w dniu 19.05.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. 

Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST 

WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 13.05.2010 r. NA 
KONTO URZĘDU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 000
0 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).

Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogło-
szenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki 
(tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 121)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki
GiGN 72243/ 52 /2010

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie następujących nieruchomości gruntowych:

Nr działki Obręb Pow. w 
m² Położenie

Przeznaczenie 
terenu do wy-
dzierżawienia

Uwagi
Termin 

wydzier-
żawienia

Wywoławcza 
opłata roczna z 
tytułu czynszu 
dzierżawnego 

netto [zł]

Wadium 
[zł]

Mini-
malne 

postąpie-
nie [zł]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

A.
część dz. ew. nr '2/1 

część dz. ew. nr '2/4,, 
część dz. ew. nr '45/8.

'03-30
'03-30
'03-23

2800 ul. Piłsud-
skiego

Nieuciążliwa 
działalność 

gospodarcza

Teren obecnie 
użytkowany 5 lat 36552,00 3700,00 400,00

B. część dz. ew. nr '2/4, '03-30 550 ul. Piłsud-
skiego

Nieuciążliwa 
działalność 

gospodarcza

Teren obecnie 
użytkowany 5 lat 5940,00 600,00 60,00

C.
część dz. ew. nr '2/1, 
część dz. ew. nr '2/4, 

część dz. ew. nr '45/8.

'03-30
'03-30
'03-23

1890 ul. Piłsud-
skiego

Nieuciążliwa 
działalność 

gospodarcza

Teren obecnie 
użytkowany 5 lat 20412,00 2100,00 240,00

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
A. w dniu 10.06.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 00 (wejście B).
B. w dniu 10.06.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 10. 30 (wejście B).
C. w dniu 10.06.2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11. 00 (wejście B).
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM NAJPÓŹNIEJ W DNIU 04.06.2010 r. NA KONTO URZĘ-

DU: PKO S.A. III O/Warszawa 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).

Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 781-68-14 do 17, wew. 121)
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Szczegóły na str. 11


