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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Stało się to w momencie złożenia przez niego ślubowania. 
Gdy nadszedł ten uroczysty moment wszyscy radni powsta-
li, kandydat na radnego powtarzał rotę przysięgi odczytanej 
przez przewodniczącego Krzysztofa Bławdziewicza.
Nowy radny zastąpił byłego już przewodniczącego Sławo-

mira Ziemskiego.
Dla 57-letniego Stanisława Boruca to pierwszy kontakt z 

pracą samorządową. Trzy i pół roku temu startował w wy-
borach samorządowych z listy Prawa i Sprawiedliwości, z 
okręgu obejmującego południową część Ząbek. Wtedy zy-
skał drugi wynik na liście komitetu PiS.
Zgodnie z prawem wyborczym w Ząbkach nie było ko-

nieczności przeprowadzania wyborów uzupełniających. W 

Zmiany w Radzie Miasta
Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 6 maja formalnie 

dopełniono procedurę powołania nowego radnego, którym zo-
stał Stanisław Boruc.

razie rezygnacji radnego jego następcą jest osoba, która z 
danej listy otrzymała największą liczbę głosów.
W obecnej kadencji 2006-2010 to już druga zmiana w skła-

dzie rady. Pierwsza miała miejsce w połowie tego czterole-
cia. Wówczas to po rezygnacji radnego Krzysztofa Muraw-
skiego jego miejsce zajął Łukasz Kukiełka z PO.
Jeszcze podczas tej samej sesji radny został przyjęty do 

grona członków komisji gospodarczej.
Stanisław Boruc jest żonaty, ma troje dzieci. Od 1976 roku 

pracuje w Zakładach Graficznych „Dom Słowa Polskiego”, 
a od 1990 r. prowadzi własną działalność gospodarcza w za-
kresie usług hydraulicznych. Od 4 lat jest członkiem Prawa 
i Sprawiedliwości.

red.
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KOMUNIKAT 
WĘDKARSKI!

Uroczyste otwarcie inwestycji – ul. Gen. Maczkaw Ząbkach, które odbędzie się 
w dniu 20 maja 2010 r. (czwartek) o godz. 18.00 przy ul. Chrystiana Andersena 18 E róg ul. Gen. Maczka

Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza

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

Malarstwo Jonatana Webera i Katarzyny Nowa-
kowskiej

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!

REGULAMIN
XX FESTIWALU PIOSENKI

ZĄBKI 2010

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

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 mieszczącego się w po-
niższych kryteriach:
- Piosenka w języku polskim, w interpretacji 

własnej wykonawcy – solisty 
/Eliminacje - a’capella lub z akompaniamen-

tem własnym na dowolnie wybranym instru-
mencie
Finał – jak wyżej lub z podkładem muzycz-

nym (półplayback)/.
UWAGA !!!
Każdy uczestnik festiwalu może wystąpić w da-

nej kategorii tylko jeden raz.
Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie 

mogą brać udziału w kolejnych zmaganiach kon-
kursowych, lecz wystąpić jako gość Festiwalu.
Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach fe-

stiwalu ten sam repertuar /chyba, że jury zaleci 
jego zmianę/.

Minimalna wymagana ilość uczestników w 
danej grupie wiekowej podczas eliminacji – 7 
osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość 

wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmia-
ny te nie mogą wpłynąć w zasadniczy spo-
sób na przebieg konkursu/.
III. OCENA I NAGRODY:
Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności 

wokalne wykonawców, dobór repertuaru, in-
terpretację 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 NA-
LEŻY DOKONAĆ DO DN. 14.05.2010r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach 

ul. Słowackiego 10.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI 
UDZIELAJĄ PRACOWNICY MOK 
CODZIENNIE W GODZ. 10:00 – 17:00,  

TEL. 781 64 30

Zarząd Koła wędkarskiego nr.130 Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Ząbkach przypomina, że zgodnie z  ,, 
Harmonogramem imprez na 2010r.” tegoroczne zawody 
towarzyskie o puchar  Burmistrza Miasta Ząbki odbędą się 
w dniu 23 maja na terenie zielonkowskich  glinianek.
Szczegółowe informacje o tej imprezie umieszczone będą 

także na tablicy ogłoszeń naszego koła, w sklepach wędkar-
skich i PSS,,Społem’’.
Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszego 

koła.
Zarząd Koła

OTWARCIE MACZKA
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Miło jest mi Państwa poinformo-
wać, że Miasto Ząbki uruchamia 
akcję promującą „Zniżka za do-
wód”. Przedsięwzięcie polega na 
promowaniu lokalnej przedsiębior-
czości oraz zachęcaniu mieszkań-
ców do meldowania się w Naszym 
Mieście. Każda fi rma, która zgłosi 
swój akces i zadeklaruje udzielenie 
zniżki dla klientów, którzy są za-
meldowani w Ząbkach, będzie pro-
mowana przez Miasto. Natomiast 

mieszkańcy otrzymają zniżki od 
5% do 20% na świadczone produk-
ty i usługi. 
Systematycznie (np. w co drugim 

numerze), w gazecie „Co Słychać” 
będzie drukowana lista fi rm biorą-
cych udział w akcji. Publikowana 
informacja o fi rmie obejmie: na-
zwę, skrótową informację o profi lu 
działalności, dane kontaktowe oraz 
wysokość udzielanej zniżki. Pierw-
szą fi rmą, która deklaruje zniżki w 

wysokości 7% dla zameldowanych 
mieszkańców jest szkoła języków 
obcych „SUKCES” (www.suk-
ces-szkola.pl). Dziękuje Pani Oli 
Ławeczko za zainspirowanie tym 
pomysłem i pierwszą deklarację 
udzielania zniżek.
Warto nadmienić, że każda oso-

ba meldująca się w Naszym Mie-
ście, otrzyma listę przedsiębiorstw 
udzielających „zniżki za dowód”. 
Przedsiębiorców chętnych do włą-

czenia się do akcji promocyjnej, 
proszę o składanie swojego akcesu 
elektronicznie pod adres: stazysta@
zabki.pl. Sugerujemy udzielenie 
jednej z pięciu wysokości udziela-
nych zniżek: 5%, 7%, 10%, 15%, 
20%. Lista zadeklarowanych fi rm 
będzie drukowana w gazecie od 
czerwca br.
Pozdrawiam serdecznie,

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Do akcji przyłączają kolejne fi rmy. Dziś dostałem deklarację od Pre-
zesa Jacka Domańskiego, że każdy zameldowany mieszkaniec Ząbek 
otrzyma zniżkę 15% na wszystkie produkty fi rmy DRIMS (www.drims.
com.pl). Specjalnością fi rmy jest profesjonalna obsługa klienta w zakre-
sie sprzedaży, produkcji i montażu najwyższej jakości drzwi. Ponieważ 

Zniżka za dowód osobisty

Zniżka za dowód 15% na profesjonalne drzwi firmy DRIMS

=

w czerwcu br. fi rma kończy 18 lat, właśnie w tym miesiącu (czerwcu) 
można liczyć na specjalną zniżkę 18%. Nadmienię, że ofi cjalnie akcja 
udzielania „zniżek za dowód” zostanie uruchomiona w czerwcu br. W 
chwili obecnej zbieramy przedsiębiorców chętnych do udziału w tej 
promocji.

Burmistrz Miasta Ząbki - Robert Perkowski
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Narada koordynacyjna w sprawie budowy trybuny
W dniach 22 i 29 kwietnia odbyły się kolejne spotkania (piąte i szóste) w ramach narad koordynacyjnych, w których biorą 

udział główne podmioty uczestniczące w tym procesie inwestycyjnym. 

Przebudowa gazociągów
Rozpoczęto prace związane z wymianą sieci gazowniczej. Wymiana zosta-

nie wykonana w ul.: Jana Pawła II, 11-go Listopada, 3-go Maja, Wyzwole-
nia oraz Kolejowej.
-Jeśli chodzi o ul. Jana Pawła II, to głównie chodzi o kwestie bezpieczeń-

stwa. O wymianę gazociągu prosiliśmy gazownię już w 2007 roku. W 
związku z tym, że będziemy tam budować drogę w ramach projektu unijne-
go ponownie poprosiliśmy o wymianę tego gazociągu, grożąc tym, że przez 
kolejne 5 lat nie pozwolimy wejść w pas drogowy jakimkolwiek gestorom 
mediów- informuje wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz.
W związku z planowaną wymianą gazociągów należy się spodziewać 

uciążliwość,  za co urząd miasta z góry przeprasza.
Wykonawcą przebudowy jest fi rma Gaz Media z Wołomina. W niektórych 

przypadkach na czas realizacji inwestycji będą wdrożone zmiany w zakre-
sie organizacji ruchu.

Inwestycje oświatowe
W tym roku zaplanowano kilka 

dodatkowych inwestycji oświato-
wych. Rada miasta przeznaczyła 
100 tys. zł na budowę parkingu 
przez Publicznym Przedszkolu Nr 
2 przy ul. Prusa. W ramach prac 
przewidziano również budowę 
barierki. W tym miejscu zostanie 
zmieniona organizacja ruchu. W 
budynku przedszkolnym zostaną 
przeprowadzone również drobne 
prace modernizacyjne na kwotę 
30 tys. zł, a za kwotę ponad 31 
tys. zł planuje się wybudować plac 
zabaw.

Planowane są także prace przy 
szkołach podstawowych i gim-
nazjach. Przy Gimnazjum Nr 2 
będzie wybudowana bieżnia za 
kwotę 45 tys. zł
22 tys. zł zostało wydane na 

obiekt Publicznego Gimnazjum Nr 
1, w którym dodatkowo powstaną: 
nowa sala lekcyjna i nowy pokój 
lekcyjny.
Przy Szkole Podstawowej Nr 2 

planowany jest zakup i montaż try-
buny przy „Orliku”. Natomiast po-
między PG Nr 1 a SP Nr 1 zostanie 
wybudowany nowy „Orlik”. 

W kwietniowych spotkaniach po-
ruszane były przede wszystkim 
kwestie związane z wentylacją 
obiektu (nowością jest zastosowanie 
wentylacji w skrzynkach zamiast w 

kanałach). Ponadto zostały określo-
ne pomieszczenia z kontrolą dostę-
pu przy zastosowaniu elektrorygli 
i kontraktronów). Ponieważ obiekt 
będzie wielofunkcyjny (równocze-

śnie będą prowadzone różnorakie 
zajęcia) urządzenia te będą miały za 
zadanie zapewnić, aby niepowołane 
osoby nie miały możliwości dosta-
nia się do innych pomieszczeń. 
W trakcie tych spotkań zostały 

dokonane zmiany aranżacyjne po-
przez zmianę funkcji niektórych 
pomieszczeń (będzie więcej ścia-
nek, w niektórych pomieszcze-
niach będzie więcej pryszniców i 
umywalek. Zapadła również decy-
zja, że w tym obiekcie sportowym 

powstanie sala do ping-ponga oraz 
sala bokserska.
Na spotkaniu wykonawca przedsta-

wił wzór siedziska stadionowego. W 
tej kwestii trzeba będzie przeprowa-
dzić jeszcze konsultacje z PZPN. Za-
stanawiano się także nad tym, gdzie 
umiejscowić agregat prądotwórczy. 
Poruszono również sprawy wycinki 
drzew. Nadchodzi już bowiem termin 
ich wycinki oraz rozbiórki starego 
budynku. Wykonawca jest gotowy 
do dalszych prac.

Orlik
Miasto jest w trakcie przygotowań do budowy drugiego już „Orlika”, który 

zostanie zlokalizowany między Publicznym Gimnazjum Nr 1 a Szkołą Pod-
stawową Nr 1. Wszelkie wnioski dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę 
zostały już złożone do starostwa.
Boiska wykonywane będą w ramach zgłoszenia, dodatkowo Miasto złożyło 

dwa wnioski o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia oraz na budowę 
zaplecza administracyjno- socjalnego. Przetarg na wykonawstwo będzie ogło-
szony jeszcze w maju. Prace budowlane planuje rozpocząć się w wakacje. 

6 maja burmistrz Ząbek Robert Perkowski podpisał z firmą DO-
WBUD-C umowę na budowę drogi w ul. Kosynierów, która jest re-
alizowanych w ramach unijnego projektu kompleksowej przebudowy 
głównych dróg w mieście. Ponieważ firma na wykonanie tej pracy 
ma 65 dni od momentu wejścia na plac budowy (a stanie się to nieba-
wem), to należy się spodziewać, że nową drogę będzie można przeje-
chać już w lipcu. Ulica Kosynierów jest fragmentem większego ciągu 
komunikacyjnego. - Kosynierów stanowi naturalne przedłużenie uli-
cy Gen. Maczka. Kolejnym etapem będzie budowa fragmentu ulicy 
Gajowej i ulicy Sosnowej aż do Ks. Skorupki – informuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Podpisano umowę na wynajem kuchni i wyżywienie dla PP3
5 maja została podpisana umowa z firmą P.DUSSMAN na wynajem 

pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie kuchni związanej z 
działalnością gastronomiczną wraz ze świadczeniem usług w zakresie 
całodziennego wyżywienia dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 
lat) w nowo otwartym Publicznym Przedszkolu Nr 3. 
Pierwsze posiłki  trafiły do maluchów już w miniony poniedziałek 

(10 maja).
Wykonawca został wyłoniony w drugim postępowaniu przetargo-

wym, gdyż w pierwszym nie złożono żadnej oferty.

Podpisano umowę na budowę ulicy Kosynierów



CO SŁYCHAĆ

5

www.zabki.pl INWESTYCJE MIEJSKIE

6 maja odbyła się 52 sesja 
Rady Miasta, podczas której 
podjęto następujące uchwały:

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania Komisji Gospo-
darczej. 

- w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuń-
czych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kie-
rownicze oraz ustalenia ty-
godniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych pedagoga, psy-
chologa, logopedy i dorad-
ców zawodowych w szkołach 

prowadzonych przez Miasto 
Ząbki. 
- w sprawie zmiany siedziby 

Przedszkola Publicznego Nr 3 
„Skrzat” w Ząbkach. 

- w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nierucho-
mości znajdującej się w gmin-
nym zasobie Miasta Ząbki. 

- zmieniająca uchwałę Nr 
XLV/353/2009 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 3 listopada 2009 
r. 
- w sprawie udzielenia bonifi-

katy na zbycie nieruchomości 
gruntowej. 

- w sprawie zmiany uchwały 
nr XII/81/2009 Rady Miasta 
Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. 

- w sprawie zmiany uchwały nr 
XLI/308/2009 Rady Miasta Ząbki 
z dnia 29 czerwca 2009 r. 
- w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę części nierucho-
mości gruntowych 

- w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie nieruchomości 
gruntowych  

- w sprawie wyrażenia zgo-
dy na nabycie nieruchomości 
gruntowych  

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie zasad wynajmowania loka-
li wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy. 

- w sprawie wprowadzenia 
zmian do budżetu Miasta Ząb-

ki na 2010 rok. 
- w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Ząbkach za rok 2009. 

- w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Miejskiej Przychodni Zdrowia 
w Ząbkach za rok 2009. 

- w sprawie wstąpienia kandy-
data z tej samej listy wyborczej 
na miejsce radnego w związku 
z wygaśnięciem mandatu. 

Pełna treść uchwał dostępna 
jest na stronie Urzędu (www.
zabki.pl), link BIP, zakładka 
prawo miejscowe.

LII sesja Rady Miasta

W wyniku uzgodnień pomiędzy władzami Miasta a Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich zostanie wybudowany nowy 
chodnik na odcinku Łodygowa – Warszawska – Piłsudskiego (od 
przejazdu do kościoła parafii Św. Trójcy). Zgodnie z zawartym 

porozumieniem MZDW dostarczy niezbędne materiały, a Miasto 
pokryje koszty związane z robocizną. Łączny koszt szacowany 
jest na ponad 200 tys. zł.

Chodnik przy drodze wojewódzkiej 634
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Aktualnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząb-
kach wykonuje wodociąg w ulicach Kolejowej, Moniuszki i 
Sienkiewicza. 
Budowa tego wodociągu odbywa się metodą bezwykopową 

przy użyciu wiertnicy sterowanej. 

W kwietniu br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 
Ząbkach otrzymało dokumentację techniczną dotyczącą budo-
wy przepompowni wody w ul. Chełmżyńskiej/Piłsudskiego. 
Zadaniem zaprojektowanej przepompowni jest podniesienie 

ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej na południu 
miasta oraz zapewnienie możliwości poboru wody przez no-

wych odbiorców.Obecnie spółka oczekuje na uzyskanie po-
zwolenia na budowę. 
Niezwłocznie po wydaniu przez Starostę Wołomińskiego po-

zwolenia na budowę, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonanie tej przepompowni.

PGK Ząbki

Budowa wodociągów 
w trakcie

Dokumentacja przepompowni 
w Ząbkach Południowych

Dzięki zastosowaniu tej maszyny nie trzeba później odtwarzać 
nawierzchni asfaltowej. Metoda ta jest również szybsza i tańsza 
od tradycyjnego wykopu. 

Wadą tego rozwiązania jest konieczność stosowania droższych 
rur dwuwarstwowych. 
Prace budowlane powinny się zakończyć w maju b.r.

PGK Ząbki 
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1. Kiedy zostanie uruchomio-
ny autobus linii 170 na ul. Gen. 
Maczka?

Panie Burmistrzu, pisze Pan 
na swojej stronie o ul. Generała 
Maczka. Wcześniej pisał Pan o 
linii miejskiej, która miałaby 
kursować tą ulicą. Czy wiado-
mo kiedy to nastąpi? Nie ukry-
wam, że ułatwiłoby to dojazd 
mieszkańcom Ząbek. Pozdra-
wiam

Mieszkaniec 
Odpowiedź Burmistrza:
To prawda, planujemy urucho-

mienie nowej linii autobusowej, 
która będzie obsługiwała również 
ulicę Maczka. Pierwsze konkretne 
rozmowy z ZTM na temat jej uru-
chomienia i przebiegu były pro-
wadzone około rok temu. 
Największą przeszkodą urucho-

mienia nowych linii jest niewydol-
ny układ drogowy, wąskie jezdnie, 

skrzyżowania o małym promieniu 
skrętu, progi zwalniające i inne. 
Wówczas ustalony został projek-
towany przebieg, który uwzględ-
niał projektowane wówczas drogi, 
w tym Maczka i Ks. Zycha. Drogi 
praktycznie powstały, musimy 
jeszcze zmienić organizację ruchu 
na niektórych ulicach (np. zrobić 
z ul. Kopernika ulicę jednokierun-
kową) oraz poprawić kilka innych 
szczegółów. 
Po dokonaniu tych zmian, ZTM 

przeprowadzi tzw. kolejny prze-
jazd techniczny, na podstawie 
którego określi się ostateczne 
poprawki. Planowanym i praw-
dopodobnym terminem urucho-
mienia nowej linii jest wrzesień 
br. Przypomnę jednak, że jest to 
obopólna decyzja ZTM + Miasto 
Ząbki. 

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Listy Mieszkańców

Udzieliłem pożyczki znajome-
mu na dość znaczną kwotę. Porę-
czycielem pożyczki był jego brat 
Marian. Znajomy, który poży-
czył ode mnie pieniądze wyjechał 
za granicę i z tego co wiem, to 
nawet nie myśli o powrocie. Ter-
min zwrotu pożyczki już minął, a 
ja nawet nie wiem gdzie szukać 
tego mojego znajomego, bo jego 
rodzina nie chce mi dać jego ad-
resu za granicą. Brat Marian, 
który jest poręczycielem nie chce 
oddać pieniędzy, bo twierdzi że 
w pierwszej kolejności powinien 
oddać pożyczkobiorca, a nie po-
ręczyciel. Czy Marian ma racje? 
Jak odzyskać pieniądze?

Czytelnik

Z opisanego przez Pana proble-
mu wynika, iż zawarł Pan umowę 

pożyczki zabezpieczoną poręcze-
niem osoby trzeciej, że poręczy-
ciel wykona zobowiązanie (odda 
pożyczkę na warunkach okre-
ślonych w umowie pożyczki) w 
przypadku, gdyby dłużnik zobo-
wiązania nie wykonał. Na margi-
nesie wspomnę, iż poręczenie, dla 
swojej ważności wymaga formy 
pisemnej, a więc pozwolę sobie 
wyrazić nadzieję, że  oświadcze-
nie poręczyciela (pana Mariana) 
ma Pan na piśmie. Jest to o tyle 
istotne, iż tylko pisemna forma 
tego oświadczenia pozwoli Panu 
dochodzić zwrotu pożyczki bez-
pośrednio od poręczyciela.
Poprzez umowę poręczenia pan 

Marian stał się dłużnikiem soli-
darnym wraz z pożyczkobiorcą 
(w przypadku braku innego za-
strzeżenia). Dlatego też ponosi 
odpowiedzialność jak współ-

dłużnik solidarny. Oznacza to, że 
jego dług staje się wymagalny w 
momencie, gdy dłużnik główny 
opóźni się ze spełnieniem swo-
jego świadczenia (zwrotem po-
życzki). Od tego momentu może 
Pan dochodzić zwrotu pożyczki 
według własnego wyboru - za-
równo od samego pożyczkobior-
cy, od samego poręczyciela lub 
od obu z nich. 
Jeżeli dłużnik (pożyczkobiorca) 

opóźnia się ze zwrotem pożyczki, 
powinien Pan niezwłocznie po-
wiadomić o tym poręczyciela.
Z uwagi na to, że dłużnik głów-

ny przebywa za granicą, zaś ter-
min zwrotu pożyczki  już upły-
nął, powinien Pan zawiadomić 
poręczyciela o opóźnieniu w 
świadczeniu dłużnika głównego 
i żądać zwrotu pożyczki bezpo-
średnio od poręczyciela. W przy-

padku braku zwrotu pożyczki 
przez poręczyciela, przysługuje 
Panu możliwość dochodzenia za-
spokojenia roszczenia na drodze 
sądowej. Tak jak wyżej wskaza-
no, powództwo można wytoczyć 
przeciwko samemu poręczycie-
lowi. Wówczas w interesie po-
ręczyciela będzie zawiadomienie 
dłużnika głównego o toczącym 
się procesie i wezwanie go do 
udziału w sprawie.

Ewelina Dudek
Radca Prawny

Informujemy, że na pytania 
prawne kierowane mailowo na 
adres edudek@prokonto.pl lub 
listownie na adres ul. Wilcza 9, 
Ząbki, Pani Mecenas odpowie na 
łamach gazety „Co Słychać?”.

Prawnik radzi...

2. Czy na Maczka pojawią się 
progi zwalniające?

Szanowny Panie! Od kilku 
dni ulica Maczka ma piękny 
asfalt...dziękujemy. Bardzo 
niepokoi mnie jednak ruch 
na tej ulicy a mianowicie 
pędzące po nie samochody. 
Proszę o odpowiedz na pyta-
nie: Czy w najbliższym czasie 
planowane jest umieszczenie 
kilku lub kilkunastu tzw."le-
żących policjantów". Według 
mnie spowalniacze powinny 
być umiejscowione tak jak 
na zwykłej drodze osiedlowej 
czyli mniej więcej co 20-30 
metrów, przede wszystkim 
na odcinku między Top Mar-
ketem, wyjazdami z posesji i 
garaży podziemnych. Prędzej 
czy później dojdzie do trage-
dii. Pozdrawiam. 

Mieszkanka ulicy

Odpowiedź Burmistrza:
Niestety na ulicy Gen. Macz-

ka nie będą budowane progi 
zwalniające. Ograniczenie 
prędkości pojazdów będzie 
musiało odbywać się inny-
mi dostępnymi metodami np. 

kontrola radarowa. 
Na ulicy Gen. Maczka planu-

je się uruchomienie nowej linii 
autobusowej (roboczo zwaną 
przedłużeniem linii 170). Nie-
wykluczone, że w przyszłości 
dotychczasowe linie zostaną 
zmodyfikowane w taki spo-
sób, by również zatrzymywały 
się właśnie na tej ulicy. Pomi-
mo, iż Miasto Ząbki rozlicza 
się z ZTM (dopłaca do każde-
go kursu), wymogi stawiane 
przez Zarząd Transportu Miej-
skiego (ZTM) nie dopuszczają 
jakichkolwiek progów zwal-
niających na trasie miejskich 
autobusów. 
Ulica została zaprojektowana 

z szeroką, bo aż 7-metrową 
jezdnią, szerokimi chodnika-
mi, które powinny zapewnić 
właściwe bezpieczeństwo przy 
prognozowanym natężeniu ru-
chu. Zapewne ma Pani rację, 
trafią się nieodpowiedzialni 
kierowcy, jednakże tu będzie 
potrzebna Państwa czujność 
jak i działania Policji oraz 
Straży Miejskiej. Pozdrawiam

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert PerkowskiPlanowany przebieg trasy 170
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Zwycięzcą zawodów, po raz drugi, został Janusz Miszczuk z 
firmy ,,Dolcan’’ – łowiąc ryby o łącznej wadze 9,8 kg, drugie 
miejsce zajął Mirosław Piórkowski z tej samej drużyny, wy-
nikiem 6,1 kg, natomiast trzeci był reprezentant naszego koła 
Andrzej Wójcik z rezultatem 5,8 kg.
W sumie punktowało (złowiło rybę) 11 uczestników w tym 

4 reprezentantów naszego koła (Franciszek Dąbrowski – 4 

miejsce, Henryk Ołowski  - 9 i Robert Fabisiak -10). Wszyscy 
punktujący otrzymali z rąk prezesa „Dolcanu” Sławomira Do-
lińskiego dyplomy a zdobywcy miejsc 1-3  statuetki z okolicz-
nościowym napisem.
Na zakończenie imprezy, sponsor zawodów zaprosił uczestni-

ków na obfity, gorący posiłek oraz zimne i ciepłe napoje.

Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa „Dolcanu”
24 kwietnia, na łowisku komercyjnym ,, Jegiel ‘’ w Nowej Wsi odbyły się III Zawody o Puchar Prezesa ,,Dolcanu’’. W imprezie tej wzięło 

udział 35 wędkarzy reprezentujących:  fi rmę „Dolcan” oraz koła wędkarskie nr 130 w Ząbkach i 23 w Zielonce.

24 kwietnia dzieci biorące udział w jasełkach wystawianych w 
Parafii Świętej Trójcy wraz z reżyserem przedstawienia, a za-
razem kierownikiem naszej parafialnej świetlicy p. Katarzyną 
Dzięcioł udały się na wycieczkę do sali zabaw-ELDORADO 
oraz do McDonaldsa. 
Na dzieciach ogromne wrażenie zrobiły baseny pełne kulek, zjeż-

dżalnie oraz tunele z przeszkodami. Radości było co nie miara!
Po trzech godzinach zabawy dzieci udały się na obiad do 

McDonaldsa. Każde dziecko otrzymało zestaw z zabawką, co 
spowodowało dodatkową radość.
Nie byłoby tej wycieczki gdyby nie parafianie, którzy wspar-

li małych aktorów oraz gdyby nie pomoc księdza proboszcza 
Edwarda Kowary, który ofiarował dzieciom bilety ZTM.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta wycieczka 

mogła się odbyć z serca dziękujemy.

Wycieczka do Eldorado
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W Szkole Podstawowej Nr.1 w Ząbkach propagowanie idei proekolo-
gicznych odbywa się na co dzień. Zbieramy surowce wtórne, prowa-
dzimy zbiórkę baterii. Organizujemy happeningi i akcje podnoszące 
świadomość ekologiczną uczniów oraz środowiska lokalnego, np. 
"Dzień drzewa", "Dobra torba", "Dokarmiamy ptaki". Swoją codzien-
na postawą pokazujemy, że jesteśmy godnymi mieszkańcami Ziemi.  
Nasze działania są zauważane i doceniane, otrzymaliśmy pierwszą na-
grodę w powiatowym konkursie na najbardziej ekologiczną szkołę w 
powiecie wołomińskim.
W dniu 23 kwietnia uroczyście obchodziliśmy "Dzień Ziemi". Ucznio-

wie z klas 0-III mieli okazję uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym pt. 
"Jaś, Małgosia i Baba Flora" przygotowanym przez Klub Młodego 

Dzień Ziemi w „Jedynce”

Ekologa, natomiast starsi uczniowie oglądali spektakl pt. " Smog nad 
Krakowem" przygotowanym przez Ligę Ochrony Przyrody. Przedsta-
wienia miały na celu uzmysłowienie widzą , że  Ziemia to najcenniej-
sze, co mamy i to od nas zależy, w jakim stanie zostawimy ją następ-
nym pokoleniom. Podczas uroczystości został podsumowany konkurs 
plastyczny pt. " ZIEMIA-UKWIECONA PLANETA". Wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki za swoją inwencję i pomysłowość.
Zakup nagród był możliwy dzięki współpracy Klubu Młodego Ekolo-

ga z Urzędem Miasta Ząbki i Referatem Ochrony Środowiska.
Pragniemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Robertowi 

Perkowskiemu za wieloletnie wsparcie działań Klubu Młodego Ekolo-
ga. Dzięki Pana zaangażowaniu prowadzone przez nas działania stają 
się bardziej atrakcyjne dla benefi cjentów prezentowanych przez nas 
idei.  

Elżbieta Grodzka-Prokopiuk 

Rozbudzanie zainteresowań 
dzieci ochroną przyrody, naj-
pełniej dokonuje się poprzez 
bezpośrednie obcowanie z nią. 
Bardzo zależy nam, by w na-
szych wychowankach już od 
najwcześniejszych lat wyrabiać 
postawy proekologiczne, kształ-
tować właściwy i opiekuńczy 
stosunek do roślin i zwierząt, a 
w konsekwencji doprowadzić do 
zrozumienia roli człowieka w 
przyrodzie.
Bardzo atrakcyjną formą eduka-

cji w omawianym zakresie okazał 
się cykl spotkań w ramach eduka-
cji leśnej w Nadleśnictwie Drew-
nica. Dzieci ze wszystkich grup 
cztero- i pieciolatków skorzysta-
ły z ogromnej wiedzy leśników 
i wzięły udział w lekcjach przy-
rodniczych przeprowadzonych z 
wielką starannością.
W trakcie spaceru "ścieżką edu-

kacyjną", bardzo zainteresowane, 
a czasami wręcz przejęte przed-
szkolaki dowiedziały się, że las 
jest dobrem wspólnym i wszyscy 
musimy czuć się za niego odpo-
wiedzialni. Zrozumiały, że jest to 
nasze bogactwo narodowe, które 
fascynuje tajemniczym świa-

tem roślin, zwierząt i grzybów. 
Barwne tablice informacyjne 
umieszczone przy ścieżce, obra-
zujące różne zjawiska, sytuacje i 
procesy, pozwoliły lepiej zrozu-
mieć dzieciom życie lasu. Ponad-
to wzdłuż ścieżki nasi milusińscy 
oglądali: budzące się do życia 
biedronki, kobierce wczesnowio-
sennych kwiatów, rozwijające się 
na krzewach i drzewach liście, 
sunące po źdźbłach trawy ślima-
ki winniczki, mrowisko i jego 
niezwykle pracowitych miesz-
kańców, różnorodność ptaków. 
Dzieci poznały fazy rozwojowe 
lasu i jego zagrożenia, ogląda-
ły ciekawe okazy przyrodnicze 
zgromadzone przez pracowni-
ków służby leśnej. Przedszkolaki 
uczestniczyły także w "leśnym 
koncercie" zaprezentowanym 
dzięki tablicy elektronicznej 
mieszczącej się w sali edukacyj-
nej budynku nadleśnictwa. Dała 
ona wyobrażenie o różnorodności 
środowiska leśnego przedstawia-
jąc sylwetki zwierząt, ich głosy i 
charakterystyczne zachowania.
Każde dziecko otrzymało także 

specjalną książeczkę traktującą 
o życiu lasu, by to niezwykłe 

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 "Skrzat" bliżej natury

spotkanie z przyrodą pozostało 
jak najdłużej w pamięci. Miłą 
atrakcją była możliwość upie-
czenia i zjedzenia, w specjalnie 
wydzielonym do tego miejscu 
"wycieczkowej" kiełbaski. Trze-
ba przyznać, że po olbrzymiej 
dawce tlenu oraz ruchu, apetyty 
dopisywały przedszkolakom wy-
bornie.
Bardzo serdecznie dziękuje-

my Dyrekcji oraz Pracownikom 
Nadleśnictwa za życzliwość, fa-
chowość i gościnność. 

Edyta Pawlak
Bożena Pietrzak  
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Oddając hołd wszystkim poległym wraz z Panem Prezydentem 
Lechem Kaczyńskim i Jego małżonką Marią pragnę wspomnieć 
mojego przyjaciela Stefana  Melaka - człowieka czynu.
Generałem bez munduru niektórzy określają Stefana Melaka, nie-

zwykle hardego i zdecydowanego orędownika prawdy katyńskiej, 
szerzącego pamięć o bolesnych i chlubnych kartach historii pol-
skiej skrywanych rygorystycznie przez lata reżimu komunistycz-
nego.
W czasach PRL-u wraz z Księdzem Prałatem Wacławem Karło-

wiczem, swoimi braćmi i przyjaciółmi upamiętniał Ks. Ignacego 
Skorupkę poległego w bitwie polsko -bolszewickiej w 1920 r. w 
Ossowie, również z ks. Niedzielakiem stworzyli Dolinkę Katyńską 
na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
W latach 1990 Stefan Melak doprowadził do powstania Pomni-

ka Katyńskiego przy Kolumnie Zygmunta na Placu Zamkowym w 
Warszawie i przywrócił pamięć o powstańcach Powstania Listopa-
dowego poległych w Olszynce Grochowskiej i to on doprowadził 
do powstania alei chwały na Olszynce Grochowskiej, którą stano-
wi kilkadziesiąt głazów z tablicami upamiętniającymi męczenni-
ków, bohaterów i mężów stanu z poświęceniem służących Bogu i 
Ojczyźnie. 
Od wielu lat współpracowaliśmy ze Stefanem, można by rzec, 

że uzupełnialiśmy się nawzajem w działalności społeczno-patrio-
tycznej, łączyła nas jedna idea wolnej i niepodległej Polski, silnej 
gospodarczo, samostanowiącej o swojej przyszłości i wolnej od 

To już ponad miesiąc od bolesnej dla milionów Polaków 
tragedii w Smoleńsku

Stafan Melak

Wręczania medalu „Zło dobrem zwyciężaj” Pani redaktor Anicie 
Gargas w dniu 14 marca 2010 r. w Bazilice Świętej Trójcy w Kobyłce. 
Na zdjęciu Stefan Melak, Redaktor Anita Gargas, Ks. Dziekan Jan 
Andrzejewski, Ryszard Walczak prezes Komitetu.  

fałszu historii i obłudy politycznej.
Wydawałoby się, że to nie tak wiele, ale jak że trudne do uzy-

skania w naszym kraju wymagające wielu wyrzeczeń nawet kosz-
tem własnej rodziny i takie koszty ponosił Stefan Melak, kiedy 
był internowany w stanie wojennym, kiedy był prześladowany. Dla 
niektórych dawniejszych aparatczyków jego wypowiedzi były nie-
wygodne do dziś.
Z natury Stefan był przesympatycznym, łatwo nawiązującym kon-

takty, nie dbającym o siebie lecz troszczącym się bardzo o innych, 
to na jego prośbę wręczyliśmy kilkadziesiąt medali „Zło dobrem 
zwyciężaj” z wizerunkiem Księdza Jerzego Popiełuszki.
Tak bardzo sobie cenił choć najdrobniejszą pomoc w upamiętnia-

niu ofiar Katynia czy bohaterskich obrońców umiłowanej przez 
niego Ojczyzny, ostatni medal  wręczyliśmy z Jego bratem Andrze-
jem na prośbę Stefana i w przeddzień jego tragicznej śmierci dla 
Ogólnokształcącego Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie przy 
ulicy Grochowskiej w Warszawie. W parę minut przed uroczysto-
ścią szkolną upamiętniana ofiar Katynia w rozmowie telefonicznej 
Stefan zapowiedział, że nie zdoła dotrzeć na zainicjowaną przez 
niego uroczystość, ponieważ w tej chwili oprowadza młodzież po 
Muzeum Powstania Warszawskiego.
W 70 rocznicę ludobójczej zbrodni dokonanej w 1940 r. przez 

NKWD na Polskich Oficerach w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku, 
Miednoje i innych masowych grobach inteligencji polskiej, Stefan 
Melak obrońca tożsamości narodowej i wytrwały orędownik praw-
dy katyńskiej zginął wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim 
i Jego małżonką Marią oraz z przedstawicielami Rzeczypospolitej 
Polskiej różnych stanów.
Zginęli w służbie Narodowi Polskiemu w pobliżu Katynia, miej-

sca, w którym zamierzali oddać hołd ofiarom i przypomnieć światu 
o tej nieludzkiej zbrodni i zadanie wykonali przypłacając je wła-
snym życiem, ich ofiara nie była daremna.
Jestem dumny, że mogłem współpracować i przyjaźnić się ze Ste-

fanem Melakiem założycielem Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pa-
mięci Narodowej, działaczem Ruchu Obrony Stoczni i Gospodarki 
Polskiej im. Gen. Józefa Hallera, człowiekiem wielkiego serca, 
który poświęcił swoje życie w służbie Kościołowi i Ojczyźnie.

Ryszard Walczak
Prezes Ogólnopolskiego Komitetu

Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Podczas oglądania wystawy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszko
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W dniu 9 maja 2010 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 1 roze-
grany został Otwarty Turniej Amatorów o Puchar Burmistrza 
Miasta Ząbki w badmintonie. Na starcie, w 4 kategoriach wie-
kowych oraz grze podwójnej, stanęło 37 zawodniczek i zawod-
ników. Spotkania były bardzo zacięte i stały na wysokim po-
ziomie. Inicjatorem i głównym sędzią turnieju był pan Marek 
Krawczyk, któremu tą drogą przekazujemy serdeczne gratula-
cje i podziękowania. Już przed turniejem powstała inicjatywa 
powstania w Ząbkach sekcji badmintona. Po zainteresowaniu 
turniejem widać, że chętnych nie będzie brakowało. Zaintereso-
wanych uprawianiem tej dynamicznie rozwijającej się w Polsce 
dyscypliny olimpijskiej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji pod numerem telefonu (22) 762 00 62. 

Jacek Romańczuk
fot. Bogdan Śladowski

Otwarty Turniej w Badmintona

W dniach 30.04-2.05.2010r. , w hali sportowej Politechniki 
Radomskiej odbyły się finały XVI Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w zapa-
sach w stylu klasycznym). W zawodach wystartowało 196 za-
wodników z całej Polski w wieku 15-17 lat. Prawo startu mie-
li zawodnicy, którzy zakwalifikowali się z I Pucharu Polski, 
który odbył się w Wałbrzychu (5-7.03.2010r.) lub eliminacji, 
które odbyły się wiosną tego roku. W kategorii wagowej do 

69 kg wystartował jeden z najmłodszych uczestników 15-sto 
letni Piotr Ołówko -mieszkaniec Ząbek, reprezentujący barwy 
warszawskiej Legi, który po stoczeniu 5 walk zajął 3 miejsce 
w turnieju.
Jest to jego największy sukces w 2.5 letniej karierze sporto-

wej.
Od 1 września 2009r. Piotrek  uczęszcza do 2 klasy gimna-

zjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.

Ząbkowiak na medal
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Gimnazjum nr 1 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząb-
kach już po raz trzeci dołączyli do instytucji organizujących impre-
zy biegowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Tym 
razem na starcie stanęło 68 zawodniczek i zawodników. Rywaliza-
cja odbywała się na dystansie 3 km, a trasa prowadziła ulicami oraz 
lasami Ząbek. Wśród dziewcząt zaciętą walkę o pierwsze miejsca 
stoczyły: Emilia Korycka, Maria Piątkowska i Alicja Zawadzka, 
które w takiej kolejności minęły linię mety. Najlepsza z dziewcząt 
uzyskała czas 12 minut i 43 sekundy. Wśród mężczyzn zdecydo-
wanie wygrał Mateusz Rusin w czasie 10 minut i 23 sekundy, który 
o 27 sekund wyprzedził drugiego na mecie Filipa Paciorka. Trzecie 
miejsce zajął Krzysztof Patrykowski. Wszyscy uczestnicy biegu 
zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz pysznym bigo-
sem. Najlepszej trójce pań i panów wręczono puchary. Ale gratu-
lacje należą się wszystkim, którzy dobiegli do linii mety. Kolejny 
bieg w Ząbkach odbędzie się 11 listopada. Już dziś serdecznie za-
praszamy wszystkich amatorów biegania.

Jacek Romańczuk
fot. Bogdan Śladowski

Polska Biega w Ząbkach
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O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miasta Ząbki informuje, że pełnomocnicy komitetów wyborczych 

lub upoważnione przez nich osoby mogą zgłaszać spośród wyborców 
gminy Ząbki kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 
28 maja 2010 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu, ul. Wojska Pol-
skiego 10 (pokój nr 6 na parterze), w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. 
zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1.Ustala się następujące stawki 

czynszu dzierżawnego dla umów 
zawartych na okres 10 lat za jedno  
stanowisko handlowe, uiszczane w 
następującym harmonogramie spłaty:
1) czynsz dzierżawny - płatność jed-

norazowa w terminie do 31.07.2010 r. 
- obliczony jako iloczyn stawki czyn-
szu dzierżawnego w wysokości 334 zł 

netto i powierzchni stanowiska han-
dlowego i podatku od towaru i usług,
2) czynsz dzierżawny - płatność jed-

norazowa w terminie do 31.08.2010 r. 
- obliczony jako iloczyn stawki czyn-
szu dzierżawnego w wysokości 334 zł 
netto i powierzchni stanowiska han-
dlowego i podatku od towaru i usług,
3) czynsz dzierżawny - płatność jed-

norazowa w terminie do 30.09.2010 r. 
- obliczony jako iloczyn stawki czyn-
szu dzierżawnego w wysokości 334 zł 
netto i powierzchni stanowiska han-
dlowego i podatku od towaru i usług.
4) czynsz dzierżawny -płatność 

w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu dzierżawnego 
za stanowiska handlowe znajdujące się na Targowisku Miejskim w Ząbkach 

po jego modernizacji

Zarządzenie Nr 0151/36/2010
Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia7 maja 2010 r.

miesięczna od dnia 01.09.2010 r. w 
terminie ustalonym na podstawie 
umowy dzierżawy- obliczony jako 
iloczyn stawki czynszu dzierżawnego 
w wysokości 9,30 zł netto             i 
powierzchni stanowiska handlowego 
i podatku od towaru i usług.
2. Do stawki czynszu dzierżawnego 

wyszczególnionej w ust. 1 pkt. 4) do-
daje się stałą opłatę w wysokości 40 zł 
netto za dzierżawę części wspólnych 
Targowiska Miejskiego.
3.Stawki czynszu dzierżawnego wy-

szczególnione w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) 4) 
obejmują umowy dzierżawy na grunt 
pod pawilonem handlowym na Tar-
gowisku Miejskim w Ząbkach ważne 
do dnia 30 czerwca 2010 r. zawarte na 
czas określony lub nieokreślony.
4.Czynsz, o którym mowa w ust. 1 

pkt. 4 i ust. 2 będzie waloryzowany, 
bez konieczności zmiany niniejszgo 
zarządzenia, ze skutkiem na 01 stycz-
nia każdego roku, o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych za rok poprzedni, publi-
kowany przez Prezesa GUS.

§ 2
1.Opłaty wymienione w zarządzeniu 

nie zawierają podatku od nierucho-
mości.
2.Wysokość stawki czynszu dzier-

żawnego wyszczególnionego w § 1 
ust. 1 pkt. 1)może ulec zmianie.
3.Wysokość stawki czynszu dzier-

żawnego wyszczególnionego w § 1 
ust. 1 pkt. 2)może ulec zmianie.
4.Wysokość stawki czynszu dzier-

żawnego wyszczególnionego w § 1 
ust. 1 pkt. 3)może ulec zmianie.
5.Wysokość stawki czynszu dzier-

żawnego wyszczególnionego w § 1 
ust. 1 pkt. 4)może ulec zmianie
6.Wysokość stawki czynszu dzier-

żawnego wyszczególnionego w § 1 
ust. 2 może ulec zmianie.

§ 3
Stawki czynszu dzierżawnego wy-

szczególnionego w § 1 nie obejmują 
stawek czynszu dzierżawnego usta-
lonego w postępowaniu przetargo-
wym na wydzierżawienie stanowiska 
handlowego znajdującego        się na 
Targowisku Miejskim w Ząbkach po 
dniu 01.07.2010 r. 

§ 4
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się 
Z-cy Burmistrza Miasta Ząbki.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z 

dniem podpisania.
Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

WYBORY PREZYDENCKIE 2010
Wyborca czasowo przebywający 

poza miejscem zameldowania na 
pobyt stały (w tym wyborca za-
meldowany na pobyt czasowy oraz 
nigdzie nie zamieszkały), który chce 
wziąć udział w głosowaniu w miejscu 
czasowego pobytu może na własny 
wniosek zostać dopisany do spisu 
wyborców. Aby tego dokonać należy 
najpóźniej do dnia 10.06.2010 zgło-
sić się do Referatu Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miasta w Ząbkach.
Wyborca niepełnosprawny, który 

chce dopisać się do spisu wyborców 
w wybranym obwodzie głosowa-
nia na obszarze gminy właściwej ze 
względu na miejsce stałego zamiesz-
kiwania powinien złożyć wniosek o 
dopisanie do spisu wyborców w ter-
minie do dnia 15.06.2010 r.
Żołnierze pełniący zasadniczą lub 

okresową służbę wojskową oraz peł-
niący służbę w charakterze kandyda-
tów na żołnierzy zawodowych, a tak-
że ratownicy odbywający zasadniczą 
służbę w obronie cywilnej, Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz służby 
więziennej mogą składać wnioski 
o dopisanie do spisu wyborców w 
miejscowości, gdzie odbywają służ-
bę w terminie 30.05 – 06.06.2010 r. 
Osoby, które przybyły do miejsca 
zakwaterowania po wskazanym ter-
minie mogą złożyć wniosek do dnia 
18.06.2010 r.
Wyborcy zamierzający zmienić miej-

sce pobytu przed dniem wyborów 
mogą otrzymać na swoje żądanie 
zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia (ważne podczas obu tur głosowa-
nia). Z zaświadczeniem takim można 
głosować w dowolnym odwodzie 

głosowania w kraju, za granicą lub na 
polskim statku morskim. 
Zaświadczenia będą wydawane do 

dnia 18.06.2010 r. 
W przypadku utraty zaświadczenia 

o prawie do głosowania, niezależenie 
od przyczyny, nie będzie możliwe 
otrzymanie kolejnego zaświadczenia, 
ani wzięcie udziału w głosowaniu w 
obwodzie właściwym dla miejsca sta-
łego zamieszkania. 
Wyborca stale zamieszkały za gra-

nicą oraz stale zamieszkały w Polsce, 
a przebywający czasowo za granicą 
w celu wzięcia udziału w głosowa-
niu powinien złożyć do właściwego 
konsula wniosek o wpisanie do spisu 
wyborców w obwodzie utworzonym 
za granicą. 
Wyborca stale zamieszkały za grani-

cą, który będzie przebywał w Polsce 
w dniu wyborów, może wziąć udział 
w głosowaniu w dowolnym obwodzie 
głosowania, jeśli przedłoży ważny 
polski paszport oraz dokument po-
twierdzający, że stale zamieszkuje za 
granicą. Może również głosować na 
podstawie zaświadczenia o prawie do 
głosowania wydanego przez konsula.  
Wyborcy dopisani do spisu wyborców 

na własny wniosek zostaną z urzędu 
skreśleni ze spisu w miejscu stałego 
zameldowania. 
Aby dopisać się do spisu wyborców 

lub otrzymać zaświadczenie o pra-
wie do głosowania należy zgłosić się 
do Referatu Spraw Obywatelskich 
UM Ząbki w godzinach 
10:00 – 16:00 od poniedziałku do 

piątku. 
Referat Spraw Obywatelskich

UM Ząbki

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

inspektor / podinspektor ds. księgowości

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znajdują się 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl 
– konkursy na wolne stanowiska pracy. 

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
zatrudni pracownika na stanowisko

inspektor / podinspektor ds. ochrony środowiska
 (umowa na zastępstwo)

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowisko znajdują się 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl 
– konkursy na wolne stanowiska pracy. 



14

www.zabki.plCO SŁYCHAĆ OGŁOSZENIA

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
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/ 82 /2010
 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie następującej nieruchomości gruntowych:

Nr działki Obręb Pow. 
w m² Położenie Przeznaczenie terenu 

do wydzierżawienia Uwagi
Termin 

wydzierża-
wienia

Wywoławcza opłata 
roczna z tytułu czyn-

szu dzierżawnego 
netto [zł]

Wadium
[zł]

Minimalne 
postąpienie

[zł]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

A.

część dz. 
ew. nr 4/3
część dz. 
ew. nr 7.,

'03-30
'03-30 1852 ul. Piłsud-

skiego

Parking związany z 
prowadzeniem działal-

ności gospodarczej

Teren 
obecnie 

użytkowany
10 lat 15556,80 2000,00 240,00

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu dzierżawnego za grunt.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
A. w dniu 16.06.2010 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 10.06.2010 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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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)

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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Zaproszenie 
na cytologię i mammografi ę 

w Ząbkach

24 – 27 maja 2010r. 
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. 

ZAPOWIEDZI


