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Z ą b k o w s k a G a z e ta S a m o rz ą d o wa

Kyokushin Cup 5 w Ząbkach

16

września w Ząbkach odbyła się
Gala KYOKUSHIN CUP 5, w której wzięli udział zawodnicy z Leżajska,
Bielska-Białej, Józefowa, Kielc, Końskich,
Turka, Koła, Ostrołęki, Lidzbarka Warmińskiego, Nowej Sarzyny, Halinowa,
Warszawy, Łomianek, Marek, Zielonki,
Wołomina, Kobyłki oraz Ząbek. Patronat
honorowy nad turniejem objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski oraz Burmistrz Miasta
Ząbki Robert Perkowski.

Dokończenie na str. 9

Drogowcy nie zwalniają tempa

Końcowe prace przy ul. Lipowej

Dokończenie na str. 7

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH
Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci
kontenerami
1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3
Ceny od 150 zł
tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

ZARZĄDZANIE

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ponad 50 nieruchomości w Ząbkach

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
tel: 783-298-248
firma z Ząbek
pełna przejrzystość finansów eadministrator.pl
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Wolontariusze Szlachetnej Paczki Poszukiwani

W

całej Polsce ruszyła rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI! W tym roku w całej Polsce poszukujemy aż 13 500
wolontariuszy, którzy zorganizują mądrą pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin. W Ząbkach również szukamy
chętnych do zaangażowania!
Zgłaszać się można do końca września przez stronę www.superw.pl.
SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to dwa ogólnopolskie
programy społeczne organizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA, które od
2001 r. pomagają ludziom wydobywać to, co w nich najpiękniejsze.

Kim jest SuperW?
W SZLACHETNEJ PACZCE SuperW, czyli wolontariusz, dociera do rodzin,
które znalazły się w trudnej sytuacji. Poprzez spotkania z rodziną określa, jaki
rodzaj pomocy będzie dla nich mądrą pomocą, dającą impuls do zmiany.
Następnię łączą potrzebujących z darczyńcami. Aż 79% SuperW Paczki uważa,
że udział w programie to najważniejsze wydarzenie w ich życiu.
Bez SuperW nie ma Paczki
Ilość zaangażowanych wolontariuszy
przekłada się na to, ilu potrzebującym rodzinom będziemy mogli pomóc w nadchodzącej
edycji. W samych Ząbkach poszukujemy 10
śmiałków do naszej drużyny!
W ubiegłorocznej edycji dzięki pracy
wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w całej Polsce pomoc
otrzymało blisko 19 tysięcy rodzin i ponad
2000 dzieci w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

Dlaczego warto?
Angażując się w wolontariat w Paczce
i Akademii pomagasz innym, ale również rozwijasz siebie! Zdobywając cenione na rynku
pracy doświadczenie, nabywając kompetencje społeczno-biznesowe i umiejętności komunikacyjne stajesz się atrakcyjnym
kandydatem dla każdego pracodawcy.
Paczka i Akademia to dobrze zorganizowane,
skuteczne wolontariaty. W SZLACHETNEJ
PACZCE i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI spotkasz
osoby o podobnych wartościach, które chcą
mieć wpływ na otoczenie. Wspólnie zaangażujecie się, przeżyjecie wzruszające spotkania
z potrzebującymi i sprawicie, że ich świat
będzie piękniejszy.
Zdobądź cenione na rynku pracy umiejętności i miej wpływ na naszą lokalną społeczność. Wejdź na www.superw.pl i dołącz
do naszej drużyny!
Kandydaci mogą się zgłaszać do końca września. Nie warto zwlekać –
kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
SZLACHETNA PACZKA to program, w którym docieramy do osób i rodzin
żyjących w trudnej –niezawinionej sytuacji. Trudna sytuacja to nie tylko
„ubóstwo” materialne, lecz także wykluczenie społeczne, brak dostępu do
specjalistycznej pomocy, brak odpowiedniej edukacji.
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to program, w którym przez cały rok pracujemy
z dziećmi z rodzin żyjących w trudnej sytuacji i, w oparciu o model tutoringu
oraz System Motywatorów Zmiany, przeprowadzamy je od porażki w szkole
do sukcesu w życiu.

CO SŁYCHAĆ? Wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
Redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak, e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 694 759 987
Redakcja: ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, tel. 22 5109 793
Druk: Drukarnia Rajgraf, ul. Mazowiecka 50B, 05-120 Legionowo, tel. 22 784 86 58
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład 6000 egz.

2

DYŻURY REDAKCYJNE:
red. Mirosław Oleksiak
Urząd Miasta pok. nr 28
poniedziałki godz. 16.00–18.00
piątki godz. 8.00–10.00

Zapowiedzi

www.zabki.pl

CO SŁYCHAĆ

Czas na DSF Kickboxing Eliminator

N

ajlepszy kickboxing w Polsce powraca do Ząbek. 29
września kibice zobaczą zupełnie nowy projekt – DSF
ELIMINATOR. To pierwszy w historii federacji ośmioosobowy turniej. Dodatkowo galę zakończy bardzo mocne
starcie Kamila Jenela z Kamilem Rutą. Stawką tego pojedynku będzie mistrzowski pas DSF Kickboxing Challenge,
w którego posiadaniu jest Ruta.
BĄDŹ ŚWIADKIEM HISTORII!
– DSF ELIMINATOR to odpowiedź na coraz większe zainteresowanie kickboxingiem w Polsce. Jest to przede wszystkim szansa dla
zawodników na pokazanie się szerszej publiczności. To kolejny krok
w odbudowie w naszym kraju potęgi tego sportu. Zaczynamy od kategorii wagowej – 81 kg. Żeby wyłonić najlepszego zawodnika turnieju
potrzeba będzie rozstrzygnąć siedem pojedynków. Zawsze turnieje
mają inną wagę – mówi Robert Złotkowski. - Tu nie można przygotować się pod konkretnego zawodnika, pod jedną walkę. Tu trzeba
rozłożyć siły nawet na trzy walki jednego wieczoru. To jest zupełnie
inne wyzwanie, prawdziwy eliminator. Wygra najmocniejszy – dodaje
dyrektor sportowy DSF Kickboxing Challenge.
Turniej to nie będą jedyne emocje tego dnia. W walce wieczoru,
Kamil Ruta – mistrz DSF Kickboxing Challenge, Europy oraz Świata
w K-1, zmierzy się w obronie pasa w kategorii -81 kg z Kamilem Jenelem. Zawodnicy będą rywalizować na dystansie pięciu rund. Od
najbliższej gali wszystkie mistrzowskie starcia będą odbywały się na
tym dystansie. Na mistrza trzeba zasłużyć, a pięć rund to doskonały
czas na weryfikację umiejętności. DSF ELIMINATOR będzie doskonałym
uzupełnieniem dużych, numerowanych gal – mówi Sławomir Duba,
prezes Federacji.

Zostań członkiem
Młodzieżowej Rady Miasta!
Jeżeli…
• Masz ukończone 13 a nie masz więcej niż 18 lat,
• Jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej lub mieszkasz
w Ząbkach a uczęszczasz do szkoły (podstawowej, liceum, technikum) w innym mieście,
• Chcesz się zainteresować sprawami lokalnej społeczności i samorządem…
Wystartuj w wyborach i zostań członkiem
Młodzieżowej Rady Miasta!
18 października w ząbkowskich szkołach podstawowych odbędą
się pierwsze w historii Miasta wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Ząbki. Więcej informacji uzyskasz u swojego nauczyciela:
• Szkoła Podstawowa nr 1 – p. Renata Bartoszek,
• Szkoła Podstawowa nr 2 – p. Grzegorz Pawluk,
• Szkoła Podstawowa nr 3 – p. Dorota Jastrzębska,
• Publiczna Szkoła Katolicka – p. Paweł Dybała.
Nie jesteś uczniem ząbkowskiej szkoły podstawowej?
– Spróbuj swoich szans w konkursie!

GALA DSF ELIMINATOR
29.09.2017 – ZĄBKI,
TURNIEJ – 81 KG
Wystąpią:
• Emiliusz Ręgiel
• Piotr Sokół
• Michał Behounek
• Sebastian Adamski
• Łukasz Olszewski
• Michał Ciach
• Konrad Delekta
• TBA
• Rezerwowy:
Mateusz Grochowski
Walka wieczoru:
• KAMIL JENEL
vs KAMIL RUTA
Kamil Jenel:
Dla 31-letniego zawodnika będzie to powrót do DSF Kickboxing
Challenge. W debiucie, na czwartej edycji, nie jednogłośną decyzją
sędziów pokonał Bartosza Dołbienia. Zawodnik Paco TEAM Katowice przez siedem lat mieszkał i toczył boje w Holandii. Największym
jego osiągnięciem jest wywalczenie w 2014 roku tytułu mistrza
Beneluksu. W kwietniu tego roku pokonał Milana Kratochvila.
Kamil Ruta:
W marcu tego roku powrócił do federacji po półtorarocznej przerwie. 24-letni zawodnik MKS Wicher Kobyłka stoczył zwycięski bój
z Pawłem Gierzyńskim. Stawką były dwa tytuły – zawodowego
mistrza Polski Polskiego Związku Kickboxingu oraz mistrza DSF
Kickboxing Challenge w kategorii wagowej – 81 kg. W zawodowej
karierze jeszcze nie przegrał, odnosząc dziesięć zwycięstw. Siedem
z nich padło na galach DSF Kickboxing Challenge.
Przed walką wieczoru odbędzie się jeszcze jedno starcie poza
turniejem, w którym Mateusz Kubiszyn zmierzy się z Damianem
Pasiekiem.
Gala DSF ELIMINATOR odbędzie się 29 września w Ząbkach w hali
sportowej przy ulicy Stefana Batorego 37. Początek o godzinie 20.
Bilety w cenie 69 złotych dostępne na eventim.pl .

Radca Prawny
Katarzyna Borek-Owczarczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki
tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl

GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A
– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny
pracy
– badania profilaktyczne pracowników
(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich
kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu
oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie tylko
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie
w godz. 800–2000
tel. 603 927 323 www.lekarzzabki.pl

Uczniowie innych szkół: podstawowych, liceów i techników mogą
zostać członkami Młodzieżowej Rady! Do 11 października złóż wniosek
w Biurze Rady Miasta Ząbki lub wyślij go drogą elektroniczna na adres:
zabki-br@zabki.pl.
Więcej informacji na stronie Miasta Ząbki w zakładce Młodzieżowa
Rada Miasta.

Drodzy Rodzice,

to szansa rozwoju dla waszych dzieci. Wspólnie wesprzyjmy ich samorozwój angażując ich w życie lokalnej społeczności.
Grzegorz Siwek – Koordynator Młodzieżowej Rady Miasta
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W zdrowym ciele, zdrowy duch

A

ktywność fizyczna wskazana jest nie tylko dla dzieci i młodzieży, również dorośli powinni dbać o swą kondycję i sprawność ruchową. I choć miasto czy też
podmioty prywatne funkcjonujące w Ząbkach oferują bogaty wachlarz propozycji
aktywnego spędzania czasu, to pojawiła się kolejna możliwość, i co ważne zupełnie
bezpłatna i bez limitów czasowych. Możemy
ćwiczyć, kiedy tylko chcemy i jak długo chcemy,
dosłownie o każdej porze dnia.

Siłownie zlokalizowane są:
• w Parku Miejskim im. M. Szuberta
• przy skrzyżowaniu ul. Powstańców
i Reymonta
• przy skrzyżowaniu ul. Wolności
i Batorego

Mowa tu o siłowniach plenerowych. Obecnie powstały już 3 siłownie wyposażone w specjalistyczne
urządzenia jak m.in.: wypychacz, wioślarz, biegacz
czy podciągacz.
– Mieszkańcy już od jakiegoś czasu dopytywali
nas o takie siłownie. Wychodząc im naprzeciw wybudowaliśmy ich kilka, w różnych częściach miasta.
Cieszy fakt, że nowe obiekty już od razu spotkały się
z dużym zainteresowaniem – komentuje burmistrz
Robert Perkowski.

W Ząbkach o bezpieczeństwie na stadionach

M

iasto Ząbki otrzymało wyróżnienie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej za ogromny wkład w rozwój infrastruktury
sportowej mającej wpływ na bezpieczeństwo podczas rozgrywek piłkarskich. W imieniu burmistrza Roberta Perkowskiego,
wyróżnienie odebrał wiceburmistrz Artur Murawski.

W dniu 14 września br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, odbyła się doroczna konferencja Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich
w sezonie 2016/2017 i wytyczeniu kierunków działań na sezon 2017/2018.
Podczas tego ważnego dla środowiska piłkarskiego wydarzenia, za
szczególną dbałość o bezpieczeństwo na stadionach i wkład w rozwój infrastruktury sportowej został wyróżniony ząbkowski samorząd. Wyróżnienie
z rąk Zdzisława Łazarczyka, prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
w imieniu burmistrza Roberta Perkowskiego, odebrał jego zastępca Artur
Murawski.
W czasie konferencji, padło wiele ciepłych słów pod adresem samorządów i ludzi nimi kierujących. m.in. skierowanych do władz miasta Ząbki i jego
burmistrza, Roberta Perkowskiego: „… mamy tu dowód na bezprzykładną
wolę ducha sportowej walki; mimo ciosu, zadanego ząbkowskiemu klubowi
sportowemu Dolcan, włodarze miasta nadal inwestują w obiekt przy ul.
Słowackiego. Tamtejszy stadion i jego infrastruktura należą do jednego
z piękniejszych na Mazowszu…” – powiedział Jacek Sowa, rzecznik prasowy
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
Na konferencji nie zabrakło też przedstawicieli Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie, mł. insp. Jerzy Sztuc, z-ca komendanta powiatowego,
przedstawił działania podejmowane przez Policję w celu zapewnienia
bezpieczeństwa na stadionach. Jerzy Sztuc, reprezentował zarazem insp.
dr Rafała Kubickiego, komendanta Stołecznej Policji i odebrał wyróżnienie
w jego imieniu.
Konferencja „Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu”, która w tym
roku zgromadziła około100 uczestników, to wydarzenie niezwykle istotne
nie tylko dla środowiska sportowego związanego z piłką nożną, ale też dla
jednostek Policji i lokalnych samorządów, którym, tak jak ma to miejsce
w przypadku podwarszawskich Ząbek, bliskie jest bezpieczeństwo zawodników, kibiców i mieszkańców.

MARKSBUD

usługi kontenerami
Mariusz Toczyski
Ząbki
Wywóz odpadów
budowlanych,
gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790
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Obok przedstawicieli zarządu MZPN - Zdzisława Łazarczyka i Mirosława Starczewskiego oraz kierownictwa Wydziału ds. Bezpieczeństwa na
Obiektach Piłkarskich - Krzysztofa Grochockiego i Marcina Madzińskiego
w konferencji wzięli udział działacze piłkarscy, przedstawiciele policji i władz
administracyjnych województwa mazowieckiego.
Mirosław Starczewski, wiceprezes MZPN, przedstawił aktualny stan
infrastruktury piłkarskiej na terenie Mazowsza, a Marcin Madziński, wiceprzewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa MZPN dokonał oceny stanu
bezpieczeństwa rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Mazowiecki
Związek Piłki Nożnej.
Działania podejmowane przez Policję oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie rozgrywek piłkarskich
na terenie województwa mazowieckiego w sezonie 2016/2017 w krótkich
wystąpieniach zaprezentowali przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
oraz funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej
Policji z siedzibą w Radomiu.
Kierownik ds. bezpieczeństwa przy drużynie Legia II Warszawa zademonstrował profesjonalne zabezpieczenie i organizację meczu, a właściwy
departament PZPN omówił współdziałanie centrali ze związkami wojewódzkimi na przykładzie Mazowieckiego ZPN.
Kolejna już konferencja na temat bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich potwierdziła fakt bezspornej dominacji Mazowsza w tej dziedzinie
w kraju i rolę, jaką odgrywają lokalne samorządy w jego kształtowaniu.
Aleksandra Olczyk

WARSZTAT
DEKARSKI
• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb
• nasady kominowe
• orynnowanie z ocynku
• zamówienia indywidualne
• parapety zewnętrzne
• akcesoria dachowe

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

Samorząd

www.zabki.pl
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o potrzeby mieszkańców

Już dziś

zamelduj się
w Ząbkach

W ciągu ostatnich lat w mieście Ząbki nastąpiły ogromne zmiany
na lepsze. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
pojawiły się nowe możliwości finansowania naszych inwestycji. Dzięki
temu powstał w Ząbkach basen, tunel drogowy, rozbudowano szkoły
i przedszkola oraz wybudowano nowe drogi. Obecnie miasto Ząbki
jest dogodnym miejscem do osiedlania się. Świadczy o tym wciąż
wzrastająca liczba mieszkańców, która obecnie wynosi ponad 65
tys., z czego zameldowanych jest 32 tys. osób. Ponieważ nie wszyscy
mieszkańcy Ząbek są tu zameldowani i nie wszyscy odprowadzają
podatki na rzecz miasta Ząbki, budżet miasta jest niewystarczający
w stosunku do potrzeb lokalnej społeczności. Szacuje się, że gdyby
wszyscy mieszkańcy byli zameldowani lub odprowadzali podatek na
rzecz Ząbek, budżet miasta byłby wyższy o 30 mln zł. Taka kwota byłaby
wystarczająca, aby wybudować nowe szkoły, przedszkola, żłobki czy
drogi. Dlatego apeluję do wszystkich Mieszkańców Ząbek o meldowanie się w naszym mieście lub odprowadzanie podatku na rzecz miasta
Ząbki. Aby w naszym mieście żyło się lepiej, warto rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie i wskazać ząbkowski adres, jako miejsce zamieszkania.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Stowarzyszenie PRO zaprasza na

WARSZTATY
UMIEJĘTNOŚCI
WYCHOWAWCZYCH
w ramach projektu

„Stowarzyszenie Pro Q w umacnianiu rodzin”
Jeśli:
• jesteś rodzicem
• przechodzisz kryzys w relacji z dzieckiem lub Twoja rodzina jest w kryzysowym momencie
• szukasz miejsca, w którym możesz poszukać odpowiedzi na dręczące Cię pytania
• chcesz podnieść swoje kompetencje wychowawcze i poszukać rozwiązań
zapraszamy do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych.
Terminy: 4-6 X 2017 i 8-10 XI 2017 w godzinach 9.00-15.00
Miejsce: MOSIR Ząbki, Ul. Słowackiego 21
Zgłoszenia wyłącznie telefonicznie i e-mailowo: 606 656 947, pro-pracownia@wp.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt realizowany z funduszy Samorządu Województwa Mazowieckiego
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

XLVII Sesja
Rady Miasta Ząbki

21

września odbyła się 47. sesja Rady Miasta
Ząbki, podczas której przyjęto następujące
uchwały:

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Straży Miejskiej
– zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Ząbki
– zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki
– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania
– w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu (x3)
– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
– zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Ząbkach
– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024
– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na
rok 2017
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: prawo
miejscowe
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XXVI Jesienne Biegi Przełajowe

23

września, w pierwszy dzień astronomicznej jesieni, spotkaliśmy się
w parku miejskim na XXVI edycji Jesiennych Biegów Przełajowych.
Od samego rana pogoda nas nie rozpieszczała, z drżeniem serca spoglądaliśmy w niebo. Ale udało się, deszcz nas oszczędził.

Wyniki XXVI Jesiennych Biegów Przełajowych
Rocznik 2007

Rocznik 2007

I m – Beata Kaźmierczak SP Tłuszcz
II m – Maja Michalska SP2 Ząbki
III m – Anna Czajka SP 2 Ząbki
IV m – Kamila Sobieska SP2 Ząbki
V m – Zofia Malepszak SN im. Ks. Popiełuszki
VI m – Zosia Kaczorek SP2 Ząbki

I m – Tomasz Adach SP 2 Ząbki
II m – Piotr Goławski SP1 Ząbki
III m- Mikołaj Gorzela sp2 Ząbki
IV m – Filip Wierzbowski SP2 Ząbki
V m – Kacper Ostrowski SP1 Ząbki
VI m – Dominik Kądziela SP 2 Ząbki

Rocznik 2006

Rocznik 2006

I m – Amelia Zubczyńska SP 2 Ząbki
II m – Maja Singh SP2 Ząbki
III m - Amelia Jaczewska SP 2 Ząbki
IV m – Zofia Raszplewicz SP2 Ząbki
V m – Paulina Kaliszewicz SP 2 Ząbki
VI m – Aleksandra Matoszuk SP2 Ząbki

I m – Oliwier Błachut SP Katolicka
II m – Mateusz Strąk SP2 Ząbki
III m- Bartosz Sikorski SP2 Ząbki
IV m – Bogusław Pękała SP2 Ząbki
V m – Alan Ochnio SP2 Ząbki
VI m – Wojciech Guziński SP2 Ząbki

Rocznik 2005

Rocznik 2005

I m – Anna Kmiecińska SP2 Ząbki
II m – Agnieszka Kosiorek SP2 Ząbki
III m – Maja Michaluk SP2 Ząbki
IV m – Patrycja Olszewska Sp2 Ząbki
V m – Zuzanna Kaczorek SP2 Ząbki
VI m – Maja Nowakowska SP1 Ząbki

Brak uczestników

Bieg OPEN

Bieg OPEN

I m – Sonia Bem
II m – Julia Mikiel
III m – Monika Wileńska
IV m – Irena Kondraczuk
V m – Wiktoria Szczęk
VI m – Aleksandra Jaczewska

I m – Mateusz Dąbrowski
II m – Patryk Wyszomirski
III m – Piotr Dąbrowski
IV m – Jakub Paciorek
V m – Sebastian Mendel
VI m – Kamil Mikiel

Rocznik 2008

Rocznik 2008

I m – Alicja Woch SP47 W-wa
II m – Maja Rogalska SP2 Ząbki
III m – Wiktoria Kornaszewska SP2 Ząbki
IV m – Anna Kuik SP2 Ząbki
V m – Adrianna Ciasnocha SP2 Ząbki
VI m – Maja Nowak SP2 Ząbki

I m – Szymon Chojnacki SP1 Zielonka
II m – Marcin Witkowski SP2 Ząbki
III m – Hubert Łątkowski SN im. Ks. Popiełuszki
IV m – Szymon Goławski SP1 Ząbki
V m – Mateusz Renik SP2 Ząbki
VI m – Maksymilian Kot SP Katolicka

Bieg rodzinny – mama + maluch

Bieg rodzinny – tata + maluch

I m – Jagoda Chojnacka i córka Dominika
II m – Elżbieta Jędra i córka Iga
III m – Justyna Stasiuk i syn Krzyś
IV m – Iwona Ciasnocha i córka Ada
V m – Diana Sikorska i syn Bartek
VI m – Iwona Adach i córka Kinga

I m – Olgierd Postek i syn Tomek
II m – Łukasz Stasiuk i syn Krzyś
III m – Robert Roszkowski i syn Filip
IV m – Bartłomiej Raszplewicz i córka Antonina
V m – Arkadiusz Kocięcki i córka Amelia
VI m – Maciej Kochański i syn Franek

Sztafety rodzinne
I m – rodzina Wasiłowskich
II m – rodzina Jaczewskich
III m – rodzina Błachut
IV m – rodzinna Chojnackich
V m – rodzina Sikorskich
VI m – rodzina Prażmo
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Burmistrz Miasta Ząbki – pan Robert Perkowski, który od lat obejmuje patronatem tę
imprezę, wspierał nas tym razem, niestety,
tylko duchem, gdyż względy zdrowotne nie
pozwoliły mu być razem z nami. Imprezę
oficjalnie otworzyła w imieniu burmistrza
i swoim pani Olga Kisiel – prekursorka ząbkowskich Jesiennych Biegów Przełajowych.
Impreza przebiegła bez zastrzeżeń,
a uczestnicy dopisali. Biegali „duzi i mali”,
najpierw indywidualnie, a potem zmagali
się w biegach rodzinnych. Z roku na rok widać, że bieganie w Ząbkach staje się coraz
bardziej popularne i że ząbkowskie biegi
stają się doskonałą okazją do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym.
Świetnym tego przykładem był udział rodziny
Państwa Miszta, która włączyła do wspólnej
zabawy niepełnosprawną córkę poruszającą
się na wózku. Ileż braw i dowodów uznania
dostała ta sztafeta, kiedy z ramionami w górę
dziewczynka przekraczała metę na wózku
pchanym przez rodziców.
Priorytetem jest ruch na świeżym powietrzu i nie jest ważne, na którym miejscu
dobiegniemy do mety. Każdy, kto jest aktywny, wygrywa swoje zdrowie i świetne
samopoczucie.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy od
lat wspierają nasze działanie: Miastu Ząbki
i burmistrzowi – panu Robertowi Perkowskiemu, Praskiej Giełdzie Spożywczej, MOSIR
Ząbki, Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach,
a w szczególności pani dyrektor Irenie Małyszczuk, Radzie Rodziców, nauczycielom,
pracownikom oraz uczniom SP2.
Dagmara Dobosz

Wydarzenia
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N

ajkrócej mówiąc, jedne drogi są już
na ukończeniu, inne dość zaawansowane w realizacji, a niektóre lada
moment zostaną rozpoczęte. Trwa walka z czasem, i z pogodą, ale efekty widać już gołym okiem.

Na ul. Nowej roboty budowlane zostały już
zakończone. Ulica została odwodniona, a w okolicach skrzyżowania z ul. Batorego powstał zbiornik
retencyjny. W ramach inwestycji wybudowano
jezdnię, chodniki oraz ścieżkę rowerową. Pozostały jedynie ostatnie czynności administracyjne.
Przebudowie został poddany fragment ul. Nowej
na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego.
Natomiast cała ul. Nowa wyprowadza ruch z ul.
Jana Pawła II w kierunku ul. Batorego, dzięki temu
odciążając jednocześnie ruch na ul. Bema.
Podobnie ul. Staszica, jest już wybudowana.
Zlokalizowana jest między ul. Harcerską i Kołłątaja, między budynkiem dotychczasowego
Gimnazjum i Przedszkola nr 3. Zmieniła się też
organizacja ruchu na tej drodze. Obecnie jest
jednokierunkowa.
Prace są bardzo zaawansowane również w ul.
Lipowej. Droga jest kompleksowo przebudowywana, wraz z odwodnieniem, chodnikami. Na
szczególną uwagę zasługuje nawierzchnia drogi,
wykonana z cegły klinkierowej. Nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że klinier
pochodzi z rozbiórki przebudowywanej dwa lata
temu ul. Żołnierskiej. Cegła, która pamięta jeszcze
początki zeszłego wieku jest nie tylko solidna,
ale również okazale się prezentuje, tworząc z ul.
Lipowej niezwykle malowniczy fragment miasta.
Podobny stan zaawansowania robót mamy
na ul. Zacisznej, Złotej i Nowoprojektowanej.

CO SŁYCHAĆ

Drogowcy nie zwalniają tempa
Szczególnie istotne znaczenie ma ciąg ul.
Złota – Nowoprojektowana włączony do ul.
Kościelnej, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 3. Żeby usprawnić ruch w obrębie
szkoły, planuje się zmienić organizację ruchu
poprzez uczynienie ul. Kościelnej jednokierunkową. Ruch będzie się zatem odbywał pętlą:
Powstańców-Kościelna-Nowoprojektowana –
Złota – Powstańców.
Prace trwają również na odcinku ul. Andersena, Spokojnej, Polnej, Leśnej oraz Asnyka
i Orzeszkowej.
Po 10 latach intensywnych prac drogowych,
Ząbki są w o tyle dobrej sytuacji, że najważniejsze ciągi komunikacyjne w mieście zostały
już wybudowane, a to pozwala na przebudowę
mniejszych dróg. Z tych tzw. „grubszych spraw”
została na pewno przebudowa ul. Powstańców
na odcinku od ul. Dzikiej do drogi wojewódzkiej
nr 631. W połowie września zostało wydane przez
starostę pozwolenie na budowę dla tej drogi.
Równie istotne znaczenie ma ul. Skorupki,
która jako droga wojewódzka jest w gestii samorządu mazowieckiego. Miasto, chcąc przyspieszyć proces przebudowy tej drogi wzięło
na siebie wykonanie dokumentacji technicznej.
Władze miasta będą wnioskować również o wpisanie realizacji tej drogi w przyszłorocznym
budżecie Mazowsza.
Ale to jeszcze nie koniec. Pozytywnie przeszły procedurę przetargową kolejne drogi:
Zakopiańska, Żeromskiego i Wigury. Miasto
nosi się z zamiarem wybudowania ronda na
skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i Wolności.
Jednak oferenci przystępujący do przetargów
żądają o wiele więcej niż miasto jest w stanie
przeznaczyć na ten cel.

Osada harcerska w Ząbkach

W

niedzielę, 24 września br. Park Miejski w Ząbkach
zamienił się w osadę harcerską. Wydarzenie zorganizowane przez harcerzy z hufca ZHP Ząbki im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego patronatem objął Robert Perkowski, burmistrza Miasta Ząbki.

Podczas eventu, zobaczyć można było jak wygląda obóz harcerski oraz
poznać uroki harcerskiego życia. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego
apelu, na którym zaprezentowały się ząbkowskie drużyny harcerskie i gromady
zuchowe. W trakcie apelu odśpiewany został hymn harcerski oraz wciągnięto na
maszt polską flagę. Po jego zakończeniu goście mogli wziąć udział w różnych
atrakcjach. Na odwiedzających czekały m.in. gra na orientację i nauka pierwszej

ul. Nowa

ul. Staszica

ul. Nowoprojektowana

ul. Złota

pomocy, Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się zorganizowana pod namiotem strzelnica i wspinaczka po skrzyniach. Najmłodsi uczestnicy mieli możliwość
wziąć udział w zabawach zuchowych, a wszyscy, którzy zgłodnieli posilić się
pyszną harcerską grochówką. Dodatkowo w jednym z namiotów urządzone
zostało hufcowe „muzeum”, gdzie można było obejrzeć pamiątki, stare kroniki
i zdjęcia. Na zakończenie imprezy, po kilku godzinach aktywnej zabawy na
świeżym powietrzu, mieszkańcy Ząbek
mieli okazję wysłuchać koncertu piosenki
turystycznej w wykonaniu„Grupy na Swoim”. Punktualnie o godzinie 17:00 Tomek
Bory Borkowski i Arkadiusz Piechowski,
zabrali publiczność na niezapomnianą
wędrówkę szlakami bieszczadzkich połonin i Beskidów. Przepiękne wykonanie
znanych i mniej znanych utworów sprawiło, że pomimo zimnego wiatru i niezbyt
sprzyjającej pogody starsi i młodsi słuchacze bawili się doskonale.

B u r m i s t r z M i a s ta Z ą b k i
informuje,
iż dnia 26.09.2017 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości,
na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie nr
0050.111.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 września 2017 r.
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie internetowej:
bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).
Zdjęcia wykonała Aleksandra Olczyk
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Zawody gruntowe o Puchar Przewodniczącego
Rady Miasta Ząbki

17

września na łowisku w Całowaniu koło
Otwocka odbyły się zawody gruntowe
o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki
Wojciecha Guta. W niedzielę, o godz. 6.00 rano
na łowisku zebrało się 52 wędkarzy.

Po odprawie i losowaniu stanowisk przeprowadzonej przez sędziego Bartka Skorlińskiego zawodnicy rozeszli się na stanowiska.
Pogoda była zmienna tego dnia, co kilkadziesiąt minut podał deszcz, choć temperatura była dość wysoka, około 15 stopni.

Wahania ciśnienia odbiły się
również na żerowaniu ryb, brały
bardzo słabo. Po
zakończeniu zawodów o godz.
15.00 i podliczeniu wyników klasyfikacja była
następująca:
Kategoria senior:
1 miejsce – kol. Franciszek Dąbrowski
2 miejsce – kol. Rafał Wójcik
3 miejsce – kol. Andrzej Myszko
Kategoria junior:
1 miejsce – kol. Grzegorz Wójcik
2 miejsce – kol. Bartek Zakrzewski
3 miejsce – kol. Jakub Kalinowski
Łowiono głównie karpie, choć sporadycznie trafiały się inne gatunki. Pięknym karpiem
o wadze 2,8 kg może pochwalić się sponsor
zawodów i członek naszego koła Wójciech
Gut.
Po kilku godzinach zmagań z rybami
i pogodą, wędkarze mogli odpocząć przy
gorącej kawie i posilić się smaczną karkówką
i kiełbasą z grilla.
Następnie przystąpiono do wręczenia
pięknych pucharów i nagród ufundowanych
przez Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki
Wojciecha Guta. W ceremonii wręczania nagród uczestniczył również Artur Murawski,
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki, który także
brał udział w zawodach.

8

Za największą rybę zawodów (karpia) puchar i nagrodę, ufundowaną przez właściciela
firmy VATAX – Wojciech Gut, otrzymał junior
Grzegorz Wójcik.
W imieniu Zarządu Koła chciałbym podziękować sponsorowi zawodów za piękne
puchary i nagrody, a osobom pomagającym
przy organizacji zawodów za trud włożony
w ich przygotowanie.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Sławomir Pisarczyk
Vice Prezes Koła PZW 61 Ząbki

Pracownia Rozwoju
Osobowości
Jesteśmy grupą specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem.
Poddajemy swoją pracę
stałej superwizji. Swoją ofertę
kierujemy do dorosłych, dzieci
i młodzieży. Zapraszamy na:
Konsultacje psychologiczne
Psychoterapię par, rodzin
Psychoterapię indywidualną
Doradztwo zawodowe
Coaching

ul. Słowackiego 21
05-091 Ząbki,
tel: 784 305 042
www.stowarzyszeniepro.pl
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Kyokushin
Cup 5
w Ząbkach
Okazałe puchary KYOKUSHIN
CUP 5 wręczyli: przewodniczący
Rady Miasta Ząbki Wojciech Gut,
radny powiatu wołomińskiego
Sławomir Pisarczyk oraz zastępca burmistrza Miasta Ząbki Artur Murawski, który podczas gali
głównej dokonał także oficjalnego otwarcia zawodów. Triumfatorami turnieju zostali: Agnieszka
Winek, Julia Żak, Oliwia Wojtas,
Natalia Kondeusz, Weronika Mikosik, Alicja Kośka, Wiktoria Czyżewska, Anna Stankiewicz, Bartek
Kazimierczak, Marcel Rosiak, Olaf
Witkowski, Gabryś Skierski, Mateusz Kornacki, Jakub Kostrzewski,
Mikołaj Staszewski, Karol Brejtfus,
Olaf Czechowicz, Kacper Potaczała i Piotr Kowalczyk.
W głównej części KYOKUSHIN CUP 5 zaprezentowały się kobiety
w kategorii do 60 kg. Turniej wygrała Julia Żak – zawodniczka z Leżajska, która pokonała Katarzynę Fruba z Halinowa oraz reprezentantkę
gospodarzy – Agnieszkę Kulczycką. Licznie zgromadzona publiczność
miała okazję obejrzeć pojedynki – SUPER FIGHT. W kategorii kobiet zobaczyliśmy aktualną mistrzynię Polski i Europy Agnieszkę Winek, która
w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata zmierzyła się z Klaudią
Błońską – mieszkanką Ząbek.
Zawody podsumowały cykl przygotowań zawodników przygotowujących się do październikowych Mistrzostw Europy i Polski

oraz grudniowych Mistrzostw Świata. Impreza była współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wsparcie organizacyjne dla turnieju
zapewnili: MOSiR Ząbki, MARTRANS, GRUPA
DSF, COMMUNICATION ART, PHOTO OLGA, BR
MONIKA ZACH, RAVI, PIZZERIA BIESIADOWO
oraz KALINKA. Więcej informacji, zdjęcia i pełne
wyniki turnieju na www.kswkyokushin.pl.
KSW KYOKUSHIN

Autoserwis
ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo

www.romika.com.pl
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Marsz pamięci żołnierzy września 1939 roku

T

rwa wrzesień. 78 lat temu na obszarze całego kraju trwały zacięte boje Wojsk Polskich z niemieckim, a potem także rosyjskim
najeźdźcą. Dziś pokłosiem tamtych wydarzeń, jest czynna pamięć o żołnierzach września. W tym duchu Strzelcy z Ząbek udali się
do Mławy, aby odbyć marsz pamięci wzdłuż
linii schronów polskich na Linii Mławskiej.

Pierwsze pytanie, jakie pada z ust osób zainteresowanych, brzmi: czemu do Mławy, czemu nie np.
do Wizny? Odpowiedź brzmi: W Wiźnie byliśmy dwa
tygodnie temu, a teraz jedziemy do
Mławy, bo właśnie tam zaczęli swój
wrześniowy szlak bojowy żołnierze,
pochowani na ząbkowskim cmentarzu w kwaterze wojennej – żołnierze
80 pułku piechoty Strzelców Nowogródzkich.
Młodzi ludzie, wychowani w wolnej Polsce, którym bliskie są hasła Dewizy Wojska Polskiego: BÓG, HONOR
i OJCZYZNA, potrzebują wzorców.
Potrzebują prawdziwych, realnych,
namacalnych bohaterów, na których
mogliby się wzorować. Samo składanie
kwiatów, czy zapalanie zniczy na mogiłach, to za mało. Ważne jest poznanie
kontekstu, poznanie historii życia tych, którzy oddali
życie za naszą Ojczyznę. Temu właśnie mają służyć
żywe lekcje historii w przestrzeni, w której Ci konkretni
żołnierze walczyli.
Linia Mławska to ciąg ponad pięćdziesięciu polskich lekkich schronów bojowych rozlokowanych od
Sławogóry Starej po Turzę Małą, o którą opierała się
polska obrona, zagradzając najkrótszą drogę z Prus
Wschodnich do Warszawy. Niemcy planowali w trzy dni
dojść z kierunku Nidzicy do naszej Stolicy, jednak przez
te trzy dni zostali związani walką przez
żołnierzy 20 Dywizji Piechoty, a w
głównym, środkowym odcinku walk,
przez Strzelców Nowogródzkich. Przeciwko jednej polskiej dywizji Niemcy
wystawili cztery dywizje piechoty, Dywizję Pancerną „Kempf” oraz brygadę
kawalerii, artylerię i lotnictwo. Pomimo tak znacznej przewagi, przez trzy
dni Polacy skutecznie powstrzymywali
marsz wroga, który z szacunkiem nazwał
właśnie tę linię schronów „Polską Linią
Maginota”, a 20 Dywizję – „Żelazną Dywizją”. Nie mogąc poradzić sobie z polskimi
piechurami, Niemcy zaplanowali nocny marsz pozafrontowy dywizji pancernej,
która zaatakowała wschodnie skrzydło i przebijając się
przez bagna, wzięła naszych
w okrążenie. Wobec takiej
sytuacji dowództwo Armii
„Modlin” zaleciło wycofanie
się na kolejną linię obrony –
na przyczółek wieliszewsko-radzymiński, a po kolejnych dniach bojów, na przedpola Warszawy
– na Pragę, w tym na Zacisze. We wspomnieniach Ś.P. pułkownika
Ślesickiego, oficera 80 pp, pozostało uderzające świadectwo ducha
polskiego żołnierza, który nie wiedząc o zagrożeniu wzięcia polskich
jednostek w okrążenie, na dwukrotny niezrozumiały dla niego rozkaz
o wycofywaniu się - płakał, a w Warszawie po rozkazie o zawieszeniu
broni, a następnie kapitulacji, niektórzy oficerowie odbierali sobie życie. Z zaplanowanych trzech dni, dojście do Warszawy zajęło Niemcom
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dni siedemnaście, a kolejne jedenaście było nieskuteczną próbą zdobycia Pragi. I to właśnie Ci
polscy bohaterowie, Ci polscy
żołnierze, którzy wycofywali się
przed wrogiem, ale od początku
do końca wojny obronnej nie
zostali pokonani przez Niemców, są wzorem dla naszych
ząbkowskich Strzelców, którzy 23 września oddali honory
i zapalili znicze pod pomnikiem
Obrońców Mławy. W uroczystości pod pomnikiem wspólnie ze
Strzelcami udział wzięli oficerowie z Wojskowej Komendy uzupełnień z Ciechanowa, realizując w ten sposób podpisany
z naszą jednostką plan współpracy. Następnie
majorowie Marcin Dominiak i Piotr Staniszewski
zabrali naszych Strzelców do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, gdzie zaprezentowali im
relikwie po Strzelcach Nowogródzkich i Strzelcach Słonimskich – obrońcach Mławy. Kolejnym
etapem wyprawy było spotkanie w Uniszkach
Zawadzkich z rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku
piechoty, którzy po pokazie
dynamicznym zaprezentowali nam oryginalne elementy
umundurowania i wyposażenia żołnierzy z września 1939
roku. Następnie Pan Robert
Zaborowski z grupy nieformalnej „Mława – Miasto zabytkowe”, przeprowadził
prezentację budowy polskich
schronów, ich rozmieszczenia
i przedstawił kilka ciekawych
historii z walk pod Mławą.
Rozpoczynając marsz w kierunku Windyk
i Sławogóry, Strzelcy odbyli ćwiczenia z poruszania się w szykach na terenie otwartym
oraz po leśnych drogach. Po zwiedzeniu kilku
kolejnych zróżnicowanych konstrukcyjnie
schronów, dotarli do Sławogóry Starej, gdzie
przy mogile 54 żołnierzy polskich czekali na
nich mieszkańcy wsi, aby wspólnie oddać
cześć poległym. Po Apelu Pamięci i zapaleniu
zniczy, mieszkań Sławogóry podsumowali,
że takiej uroczystości w tym miejscu jeszcze nigdy nie było. Wyjazd zakończył się
rodzinnym akcentem - wizytą u babci jednego
z naszych Strzelców, która mieszka zaledwie kilka
kilometrów od Linii Mławskiej.
W tym miejscu Strzelcy chcą podziękować
szczególnie Burmistrzowi Ząbek – Panu Robertowi Perkowskiemu, za objęcie patronatem
tego wyjazdu i pomoc finansową w opłaceniu przejazdu i gorącej wojskowej grochówki
z wkładką. Na podziękowania zasłużyli również
oficerowie z WKU Ciechanów, Rekonstruktorzy
z SRH 79, historyk z Mławy, pracownicy Muzeum, mieszkańcy Sławogóry oraz Komenda Główna Związku Strzeleckiego STRZELEC Józefa
Piłsudskiego, która objęła wyjazd patronatem honorowym.
Liczymy, że tego typu żywe lekcje historii będą częstsze, dzięki
czemu pamięć o bohaterach będzie nabierać dla nas bardzie realnego,
rzeczywistego wymiaru.
Ze strzeleckim pozdrowieniem
Strzelcy z Oddziału Ząbki

www.zabki.pl
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Jesienna wycieczka wędkarska

W

dniach 1-3 września do Ośrodka Wypoczynkowego „Leśna
Przygoda” nad jeziorem Dadaj pojechała zorganizowana grupa z Koła PZW
61 Ząbki.

W piątkowy wieczór po rozpakowaniu się i zjedzenia kolacji
odbyła się odprawa przed zawodami. Sędzia przedstawił zasady
rywalizacji i odbyło się lodowanie
łódek.
Zawody miały rozpocząć się od
świtu dnia następnego.
Gdy tylko zaczęło się rozwidniać zawodnicy ruszyli na pomosty
i do łódek, aby jak najwcześniej
rozpocząć wędkowanie. Od
rana padał deszcz więc zawody
dla juniorów zostały przełożone
na popołudnie.
W południe deszcz przestał
padać i mogły się rozegrać zawody spławikowe dla juniorów.
Rywalizacja była bardzo imponująca, łowili karasie choć trafiały się również płocie i ukleje.
Po ostatecznym podliczeniu wyników okazało się że
pierwsze trzy miejsca zajęli:
Kategoria junior:
1 miejsce – Grzegorz Wójcik
2 miejsce – Kamil Pisarczyk
3 miejsce – Jakub Mikołajczyk
Po całodniowych zmaganiach i ostatnim ważeniu,
okazało się, że złowiono kilka
szczupaków, parę okoni, sporą
ilość leszczy, krąpi i płoci, choć warto dodać, że
ryba brała bardzo chimerycznie.
Wśród szczęśliwców,
którzy zostali zwycięzcami byli:
• W kategorii ryba drapieżna: kol. Daniel Lisek,
który złowił szczupaka
o długości 87 cm
• W kategorii ryba spokojnego żeru: kol. Piotr
Nowacki (złowił leszcza
o wadze 1,10 kg)

wiło się wielu wędkarzy, którzy
chcieli jeszcze połowić.
Atmosfera wśród uczestników wycieczki była bardzo dobra
pomimo nie najlepszej pogody.
Po obiedzie przyszedł czas
na pakowanie się i wyjazd.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Urzędowi
Miasta Ząbki za wsparcie finansowe wycieczki.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Sławomir Pisarczyk
Vice Prezes Koła PZW 61
Ząbki

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Po wręczeniu nagród
uczestnicy wycieczki
dzielili się swoimi spostrzeżeniami z mijającego dnia, smażąc kiełbaski
przy ognisku.
W niedzielę niebo
zaczęło się przecierać
i znów na jeziorze poja-

11

CO SŁYCHAĆ

Wydarzenia

Jubileuszowe spotkanie
na Praskiej Giełdzie Spożywczej

P

raska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 26-lecie swojej działalności.
Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji „Na Skrajnej”
zgromadziła grono kilkuset gości. Przybyli z osobami towarzyszącymi działający na jej terenie operatorzy, a także ich dostawcy oraz klienci. Obecni byli też
przedstawiciele instytucji współpracujących z Praską Giełdą, jak również władz
miejskich Ząbek – gdzie zlokalizowana jest Praska Giełda – a także liczne grono
przyjaciół firmy.

Przed rozpoczęciem uroczystości, której prowadzącym był redaktor
Zygmunt Chajzer, widowiskowy występ taneczny dała młodzież pod kierownictwem Darii Sadowskiej z klubu
tanecznego Atut&Fart – prezentując
zgromadzonym gościom liczne figury
tańca nowoczesnego.
Oficjalną część uroczystości zainicjował przewodniczący rady nadzorczej oraz założyciel Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon Daniłowski.
– Serdecznie was wszystkich witam
na spotkaniu z okazji 26 rocznicy powstania Giełdy – zwrócił się zebranych.
– Powstaliśmy razem z organizowaniem się
w Polsce gospodarki rynkowej. Jako Praska
Giełda Spożywcza oraz jak każdy z Państwa,
kto prowadzi swój biznes lub wcześniej w nim
funkcjonował, przeszliśmy cały cykl rozwoju
polskiej gospodarki. Zaczynaliśmy od handlu
bazarowego, przeszliśmy przez okres walki na
promocje i ceny. Dzisiaj z kolei coraz
więcej mówi się o jakości produktów
w handlu. Myślę, że Praska Giełda Spożywcza za tymi trendami na polskim
rynku nadąża, bo operatorzy, którzy
działają na jej terenie są na rynku warszawskim ciągle konkurencyjni. Pozwólcie, że wam wszystkim serdecznie
podziękuję za waszą pracę: operatorom, a także klientom, których widzę
tutaj bardzo wielu. Serdecznie dziękuje
również pracownikom Praskiej Giełdy
Spożywczej, którzy zapewniają sprawne funkcjonowanie naszej firmy na co
dzień. Życzę wszystkim Państwu dziś
tu obecnym wielu sukcesów w biznesie – dodał Zenon Daniłowski na koniec swego
wystąpienia.
Burmistrz Ząbek Robert Perkowski zabierając głos podkreślił, że Praska Giełda Spożywcza
zintegrowała się z miastem Ząbki i doskonale
w nim funkcjonuje – stając się w istocie jednym
z podmiotów, które stanowią o charakterze
miasta. W związku z tym, że w tym roku Ząbki
obchodzą 50-lecie uzyskania praw miejskich,
burmistrz Robert Perkowski wraz z towarzyszącym mu przewodniczącym rady miasta
Wojciechem Gutem wręczyli pamiątkowe medale osobom, którzy będąc
związanymi z Praską Giełdą Spożywczą
– zarazem położyli zasługi dla rozwoju
miasta Ząbki.
Medale 50-lecia uzyskania praw
miejskich otrzymali: Mirosław Morawski
– za istotny wkład w przygotowanie i realizację inwestycji na Praskiej Giełdzie
Spożywczej; Arkadiusz Pióro – którego
hurtownia owocowo-warzywna Arpol
zaopatruje liczne sklepy spożywcze
w Ząbkach; Artur Teodorczyk – który
oprócz hurtowej sprzedaży mięsa i wędlin za pośrednictwem własnej firmy
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EJART, prowadzi na terenie Ząbek kilka sklepów sprzedających produkty mieszkańcom po
cenach hurtowych; a także Janusz Dąbrowski
– dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej, który jest
organizatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych, aktywizujących przez lata wielotysięczną
rzeszę ząbkowskich dzieci i młodzieży.

– Żyjemy tu i pracujemy dla Ząbek – powiedział w imieniu nagrodzonych Janusz Dąbrowski, dziękując władzom miasta za przyznane
im wyróżnienia.
Przy okazji należy nadmienić, że kilka miesięcy wcześniej, podczas uroczystej sesji rady
miasta, medal 50-lecia został wręczony założycielowi i twórcy Praskiej Giełdy Spożywczej
Zenonowi Daniłowskiemu.
Z okazji jubileuszu PGS list z pozdrowieniami oraz życzeniami sukcesów przesłał

www.zabki.pl
wszystkim pracującym na Praskiej Giełdzie
Spożywczej minister rolnictwa i rozwoju wsi
Krzysztof Jurgiel.
Z kolei ogłoszono wyniki i wręczono laury
w dorocznym konkursie na Hurtownię Przyjazną Klientowi. To plebiscyt, w którym od dziewięciu lat na wybrane hurtownie na PGS swoje
głosy oddają sami klienci – dokonujący tam
codziennych zakupów. Ideą współzawodnictwa jest uhonorowanie operatorów PGS, którzy klientom oferują szeroki asortyment oraz
konkurencyjne ceny. Obsługują ich w sposób
uprzejmy oraz oferują upusty i rabaty. Celem
plebiscytu jest mobilizacja operatorów do podnoszenia jakości obsługi klienta oraz
podkreślenie roli kupującego na PGS.
W konkursie wzięło w tym roku
udział 74 operatorów oraz 1648 kupców, którzy oddali w sumie 1932 ważnych głosów. W wyniku rozstrzygnięcia
plebiscytu, z uwzględnieniem podziału
na wielkość zajmowanej powierzchni,
wyróżnienia z rąk prezes Praskiej Giełdy Spożywczej Agnieszki Mostowskiej
odebrały hurtownie: Zbyszko, Rzepka
i Makaruk, Bis-Pak, Apex, Tomas, Gonciarz, EJART oraz Amigo.
Po zakończeniu oficjalnej części
uroczystości prezes Zenon Daniłowski
zaprosił wszystkich do miłego spędzenia czasu, przy akompaniamencie doskonałej
muzyki oraz oferty kulinarnej restauracji „Na
Skrajnej”. Do dyspozycji gości przez cały wieczór było bogate menu z licznymi daniami
z kuchni i z grilla oraz wiele propozycji napojów
z bufetach. Goście mogli też po raz pierwszy
korzystać z nowo rozbudowanej części głównego budynku restauracji.
Uczestnicy jubileuszowego pikniku doskonale się bawili przy muzyce
zespołu „Złoty Maanam” oraz zespołu
„Top One”. Warto zaznaczyć, że przebój Miasto miłości „Złotego Maanamu” plasuje się obecnie na czołowych
miejscach list przebojów. Podczas muzycznej części imprezy, w przerwach
między występami zespołów, bawił
gości znany dziennikarz i DJ Bogdan
Fabiański, który prezentował znane
i lubiane przeboje w rytmach tanecznych.
Wzorem lat ubiegłych – odbyła się
aukcja na rzecz Koła Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach,
którą ze sporym sukcesem przeprowadził Zygmunt Chajzer, ponieważ uczestnicy aukcji na
ten szczytny cel okazali się nadspodziewanie
hojni.
Przedmiotem aukcji były w większości
atrakcyjne pudełka i zegary ścienne, które
przez młodzież niepełnosprawną zostały ozdobione motywami wykonanymi w technice
decoupage’u. Nabywca każdego ozdobionego przez młodzież przedmiotu otrzymał egzemplarz książki „Chajzerów dwóch”
– podpisany przez Zygmunta i Filipa
Chajzerów – z indywidualną dedykacją, a ponadto plakat zespołu „Top
One”. Do trzech z trzynastu zlicytowanych przedmiotów dodano upominki
z autografami członków zespołu „Top
One”. Każdy ze zwycięzców licytacji
skorzystał ze sposobności, by zrobić
sobie indywidualne zdjęcie z Zygmuntem Chajzerem. W wyniku licytacji, na
potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ząbkach uzyskano kwotę 6 600 złotych – blisko dwukrotnie
większą niż w roku ubiegłym.

Sport
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Wygrana w pucharze,
przegrana w lidze

P

oczątek zmagań w Pucharze Polski na szczeblu okręgu warszawskiego,
mecz „za sześć punktów” z sąsiadującym z nami w ligowej tabeli Mazurem
Gostynin i potencjalny zysk punktowy za walkower z Mławianką Mława – oto
wydarzenia dotyczące Dolcanu Ząbki z ostatnich dwóch tygodni.

Zaczynając od końca, na boisku w meczu
6 kolejki, który przypomnę był także debiutem
na ławce trenerskiej ząbkowian Michała Pulkowskiego, lepsza okazała się Mławianka, która
wygrała 3:0, ale wynik został zweryfikowany jako
walkower 0:3. Okazało się, że w barwach gospodarzy zagrał zawodnik, za którego nie opłacono
w terminie kary za żółte kartki. Nieprzypadkowo
jednak napisałem, że na dzień dzisiejszy jest to
zysk potencjalny, gdyż mławianie mają dwa
tygodnie na wniesienie odwołania od decyzji
związku.
Przechodząc do spotkań, które się odbyły,
chronologicznie pierwsze z nich miało miejsce w Ząbkach. W IV rundzie Pucharu Polski na
szczeblu okręgu warszawskiego, od której swój
udział w tych rozgrywkach rozpoczęli IV-ligowcy,
los skojarzył naszą drużynę z grającym w lidze
okręgowej Agape Białołęka. W roli gospodarza
Lp.

Drużyna

Mecze Punkty Bramki

1. WISŁA II PŁOCK
8
17
15-8
2. DRUKARZ WARSZAWA
7
14
15-7
3. KORONA OSTROŁĘKA
7
14
13-6
4. MKS CIECHANÓW
7
14
17-14
5. KS ŁOMIANKI
8
13
11-11
6. MŁAWIANKA MŁAWA
8
12
16-17
7. POGOŃ II SIEDLCE
7
11
13-8
8. MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI
7
11
13-12
9. MAZUR GOSTYNIN
8
10
8-12
10. OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZ.
8
9
15-15
11. MKS PRZASNYSZ
7
9
14-15
12. HURAGAN WOŁOMIN
7
8
11-12
13. BUG WYSZKÓW
8
5
7-16
14. DOLCAN ZĄBKI
7
4
9-14
15. BŁĘKITNI RACIĄŻ
8
4
5-15
Bzura Chodaków wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek

występowała w nim drużyna z Warszawy, ale
mecz został rozegrany na sztucznej nawierzchni
bocznego boiska w Ząbkach. Spotkanie zakończyło się zasłużonym zwycięstwem naszej
drużyny 2:0, a wynik mógł być zdecydowanie
wyższy. Pierwsza połowa spotkania była okresem zdecydowanej dominacji Dolcanu. Fakt,
że padł w niej tylko jeden gol, którego strzelił
w 34 minucie meczu Krystian Lewandowski, jest
z jednej strony dowodem braku skuteczności
naszych zawodników, z drugiej zaś fantastycznej
postawy grającego w bramce Agape – Andrzeja
Gonera. Po zmianie stron gra się nieco wyrównała, a wynik ustalił kwadrans przed końcem meczu
Konrad Cichowski, skutecznie egzekwując rzut
karny, podyktowany za faul bramkarza gości na
szarżującym w polu karnym Lewandowskim.
Zapewne optymizm spowodowany zwycięstwem w meczu pucharowym sprawił, że na
kameralnym stadionie Mazura Gostynin pojawiła
się kilkudziesięcioosobowa grupa ząbkowskich
kibiców. Dolcan przegrał jednak ten ważny mecz,
choć początek spotkania rozgrywanego na trudnym i nasiąkniętym deszczem boisku na to nie
wskazywał. Gospodarze schowani za podwójną
gardą spokojnie czekali na swoim przedpolu na
poczynania naszego zespołu, i… w 24. minucie
doczekali się straty gola. Piłkę z własnej połowy
boiska wyprowadził Andrij Rohozin, podał do

Konrada Cichowskiego. który dośrodkował do
nadbiegającego na wprost bramki Patryka Szeligi, a ten strzelając z kilku metrów bez problemów
umieścił ją w siatce. Gospodarze wyrównali tuż
przed przerwą. Zupełnie, na pozór nieudane
dośrodkowanie z rzutu wolnego przejął na linii
pola karnego Bartłomiej Dębicki, który sprytnie
uciekł „od krycia” i oddał płaski strzał w kierunku
dalszego słupka, z którym nie poradził sobie
Damian Krzyżewski. Po przerwie dość szybko, bo
już w 53. minucie Dolcan ponownie objął prowadzenie. Strzelcem bramki był Marcin Stańczyk,
który popisał się skutecznym strzałem z rzutu
wolnego z odległości ok. 25 metrów . Gospodarze do wyrównania doprowadzili w 68. minucie,
za sprawą Damiana Surmaka, który dobijał obroniony przez naszego bramkarza strzał Bartosza
Komorowskiego, a na prowadzenie wyszli w końcówce spotkania, grając już z przewagą dwóch
zawodników. Wcześniej boisko musieli opuścić
ukarani czerwonymi kartkami Piotr Augustyniak
i Przemysław Szulakowski. Akcję rozstrzygającą
o wyniku spotkania przeprowadził lewą stroną
boiska Michał Matecki, a skutecznym strzałem
z kilku metrów sfinalizował ją Gracjan Tomczak.
W najbliższym czasie drużynę Dolcanu czekają mecze: w ramach 1/8 PP, w którym przeciwnikiem ząbkowskiej drużyny będzie IV-ligowa
Sparta Jazgarzew, a w lidze„derby powiatu” z Huraganem Wołomin na naszym
stadionie (zapowiedź obok)
oraz „bliski wyjazd” do Parku
Skaryszewskiego, na mecz
z Drukarzem
Warszawa.
Krzysztof
Krajewski

Grad medali w Kowali – sukces rekinów z UKS „SameJudo”

W

sobotę, 16 września judocy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „SameJudo” udali się na Ogólnopolski Turniej Judo w Kowali pod Radomiem. Nasze rekiny spisały się bardzo dobrze, zdobywając 30 medali!
Złoty medal odbieraliśmy 8 razy, srebrny 12 razy a także
10 brązowych!
W klasyfikacji medalowej na 30 klubów uplasowaliśmy się na trzeciej, a w klasyfikacji punktowej na drugiej pozycji! Bartek Dobrowolski
otrzymał puchar dla najlepszego zawodnika turnieju!
Kolejny bardzo dobry występ naszych judoków, wiele wygranych
walk, wiele pięknych rzutów! Praca wykonana na obozach przynosi
rezultaty!
Gratulujemy!
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Ogłoszenia
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Załącznik nr 1 do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w uzytkowanie wieczyste
części nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej.

GiGN.6841.1.2017.EP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

B u r m i s t r z M i a s ta Z ą b k i

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
części nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej.

Przedmiot pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego stanowią części nieruchomości gruntowych, położone
w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej, oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
1. ewid. nr 2/11, obręb 0056,03-32, o pow. 0,0729 ha, objęta
księgą wieczystą nr WA1W/00073941/2;
2. ewid. nr 2/14, obręb 0056,03-32, o pow. 0,0350 ha, objęta
księgą wieczystą nr WA1W/00039479/2.
Powyższe działki stanowią całość gospodarczą.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 820 000,00 zł
+ obowiązujący podatek VAT (słownie: osiemset dwadzieścia
tysięcy 00/100)
Wadium: 45 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki,
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
do dnia 22 listopada 2017r. na konto Urzędu Miasta Ząbki:
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000
0000 9290 1041
(liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).
Okres ustanowienia użytkowania wieczystego:
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres
45 lat, z możliwością przedłużenia lub wykupu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147
z późń. zm.) – Dział II, Rozdział 3 ustawy.
Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego:
Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli
użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem
określonym w umowie, w szczególności gdy wbrew umowie użytkownik nie wzniósł
określonych w niej budynków lub urządzeń.
Cel i termin zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi związane z usługami zdrowia. Nabywca zobowiązany będzie do wybudowania na nieruchomościach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Termin zagospodarowania:
• rozpoczęcie zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy notarialnej
• zakończenie budowy do 4 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z obecnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2003r. Uchwałą nr 90/
XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach, ww. nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jednorodzinną – symbol
w planie MW/MN.
Działka i budynek:
Budynek energooszczędny. Wzdłuż budynku od strony ul. Różanej wykonany zostanie ciąg pieszy z płyt chodnikowych dekoracyjnych z możliwością uzupełnienia innym materiałem dekoracyjnym, na którym usytuowane zostaną latarnie, zewnętrzne
stojaki rowerowe oraz miejsce spoczynku dla pieszych i pacjentów.
Opis budynku przychodni:
Budynek dwukondygnacyjny o wysokości minimum 9,00 m. Wysokość kondygnacji
minimum 3,00 m. Budynek na planie prostokąta, zbliżony kształtem do prostopadłościanu. Dach jedno, dwu lub czterospadziowy ewentualnie dach płaski ukryty za attyką. Attyka od strony południowej, wschodniej i północnej. Działka i budynek mają
pozostać nieogrodzone.
Minimum 30% elewacji parteru położonej od strony południowej i wschodniej
łącznie, szklana – np. witryna. Drzwi wejściowe otwierane automatycznie. Monitory
zewnętrzne.
Powierzchnia użytkowa parteru – około 250 m2, powierzchnia użytkowa piętra –
około 250 m2. Ściany zewnętrzne wykonane w systemie elewacji wentylowanych.
Stropy Filigran. Schody pomiędzy kondygnacją parteru a piętrem – żelbetowe.
Instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.
Wysoki standard ochrony cieplnej budynku i zmniejszenie strat ciepła przez: przenikanie przez przegrody zewnętrzne, energooszczędne oświetlenie, odnawialne źródła energii, zastosowanie instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań powodujących
zmniejszenie zużycia ciepłej wody w budynku. Zastosowanie energooszczędnych
urządzeń i wyposażenia wchodzących w skład wewnętrznych instalacji przesyłu i rozdziału energii. Klimatyzacja.
Technologia przychodni:
Kształt i powierzchna pomieszczeń przychodni rejonowej powinny umożliwić prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu,
stanowiących jej niezbędne funkcjonalne wyposażenie.
Pomieszczenia, w których będą wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, powinny być wyposażone w zlew z baterią. Powyższe nie ma zastosowania, gdy stanowiska do mycia rąk
personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia zostaną zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych
pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym
podmiocie.
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Załącznik nr 1 do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste
części nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej
Gabinety Przychodni Rejonowej: gabinety podstawowej opieki zdrowotnej – lekarze rodzinni, gabinet zabiegowy, gabinet dzieci zdrowych,
gabinet dzieci chorych – wymagany rozdział dzieci zdrowych, poczekalnia oraz sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
gabinet specjalistyczny z przyległymi gabinetami zabiegowymi w zależności od rodzaju specjalizacji, gabinet badań endoskopowych oraz
gabinet ginekologiczny z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.
Opis działki:
Teren niezagospodarowany, nieogrodzony. Dostęp do działek drogą utwardzoną – od ul. Powstańców oraz nieurządzoną, utwardzoną
płytami betonowymi – od ul. Różanej. Kształt działek regularny, prostokątny. Teren pofałdowany, w części południowej płaski, natomiast
w części północnej – kopiec ziemi wymagający usunięcia przed zainwestowaniem. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w dalszym – kościół, szkoła, liczne obiekty usługowo-handlowe.
Nieruchomości uzbrojone. W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przyłącza
infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne:
• pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększona o podatek VAT, ustalony wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy), płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. W dniu
podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku
bankowym Miasta Ząbki.
• opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 3% ceny (każdorazowo
powiększona o podatek VAT, ustalony wg stawki obowiązującej w dniu powstania
jej uiszczenia), płatna do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne
wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty tej nie pobiera się za
rok, w którym prawo zostało ustanowione. Na wniosek użytkownika wieczystego
złożony nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności, możliwe jest
ustalenie innego terminu zapłaty, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w przypadku zmiany ceny
nieruchomości, ale nie częściej niż raz na 3 lata.
Obciążenia:
Działki objęte niniejszym przetargiem są wolne od obciążeń, roszczeń i zobowiązań
na rzecz osób trzecich oraz hipotek.
Warunki przetargu:
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej
dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem
przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika
powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie
oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie, upoważniającego do
działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
O terminie zawarcia umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu
notarialnego może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty doręczenia nabywcy
zawiadomienia.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016r., poz. 1061 z późn. zm) do zawarcia umowy notarialnej nabywca
winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Opracowano w systemie GEO-MAP

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia
przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Referacie
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska
Polskiego 10, telefon (22) 51 09 744/746 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
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Załącznik nr 2 do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie stanowisk pod sprzedaż detaliczna kwiatów doniczkowych oraz zniczy,
znajujących się na części działki ewid. nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055.03-31, położonych w Zabkach przy ul. Hansa Christiana Andersena (teren przycmentarny).

B u r m i s t r z M i a s ta Z ą b k i

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk, pod sprzedaż detaliczną
kwiatów doniczkowych oraz zniczy, znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055,03-31,
położonych w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana Andersena (teren przycmentarny)

Przedmiot pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego stanowią części nieruchomości gruntowych, położone w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej, oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
1. ewid. nr 2/11, obręb 0056,03-32, o pow. 0,0729 ha, objęta
księgą wieczystą nr WA1W/00073941/2;
2. ewid. nr 2/14, obręb 0056,03-32, o pow. 0,0350 ha, objęta
księgą wieczystą nr WA1W/00039479/2.
Powyższe działki stanowią całość gospodarczą.

Załącznik nr 2 do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie stanowisk pod sprzedaż detaliczna kwiatów doniczkowych
oraz zniczy, znajujących się na części działki ewid. nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055.03-31, położonych w Zabkach przy ul. Hansa Christiana Andersena
(teren przycmentarny)

Przetarg odbędzie się dnia 20.11.2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 787 000 zł + podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16 listopada 2017 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 0000 0000
9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługową (symbol w planie U-3). Lokalizacja nieruchomości: południowa część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum
Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu
dostępne są na stronie bip.zabki.pl ( w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie
Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 5109 744 do 748
w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta – Robert Perkowski

Minimalne
postąpienie
[zł]

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 3/2 z obrębu 0055, 03-31
o powierzchni 0,2446 ha, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława
Reymonta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.
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Wywoławcza
opłata z
tytułu czynszu
dzierżawnego
netto [zł]
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Termin
wydzierżawienia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OPIS STANOWISK:

Od dnia 23.10.2017 r. do dnia 06.11.2017 r.

WARUNKI PRZETARGU
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz wydruk z CEIDG
o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania
uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika,
konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do
działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wpłacenie wadium umożliwia uczestnikowi wzięcie udziału w przetargu na
dowolną ilość stanowisk. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy gruntu nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał, od podpisania umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, za-

Opracowano w systemie GEO-MAP

Pow.
[m²]

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM
w wysokości 100 zł najpóźniej w dniu 16 października 2017 r. w kasie lubna
konto urzędu: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290
1041 (liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta). W tytule przelewu należy podać sygnaturę: GiGN.6845.167.2017.EB.

mknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu,
w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Osoby dopuszczone do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym składają oświadczenie – w dniu przetargu – o zapoznaniu się z dokumentacją
i stanem nieruchomości.
Wydzierżawienie nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podatku
VAT.
Czynsz dzierżawny za wydzierżawienie nieruchomości ustalony w drodze
licytacji wraz z należnym podatkiem VAT płatny jest w terminie określonym
w umowie dzierżawy jednorazowo.
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej nieruchomości można
uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 5109 746/748 w godzinach
pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów.

Oznaczenie
stanowiska

FORMA PRZETARGU:
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego
nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu
dzierżawnego za stanowisko.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 19 października 2017 r.
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 11.00 (wejście B).
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Załączniki:
1. Umowa dzierżawy (do wglądu w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu),
2.	Mapa poglądowa z oznaczeniem stanowisk.
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