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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Ul. Maczka w Ząbkach otwarta

Wszystkie są gruntownie, w spo-
sób kompleksowy przebudowy-
wane. Bowiem oprócz realizacji 
samej jezdni złożonej z kilkudzie-

sięciocentymetrowej podbudowy i 
kilku warstw asfaltu wybudowano 
także chodniki wraz ze ścieżkami 
rowerowymi, a także z odwod-

nieniem terenu. W przypadku ul. 
Maczka trzeba było jeszcze m.in. 
przesunąć  sieć energetyczną, usu-
nąć chaotycznie rosnące drzewa.

20 maja miało miejsce ofi cjalne otwarcie przebudowanej od podstaw drogi 
w ul. Gen. Maczka w Ząbkach. To kolejna z 13 dróg realizowana w ramach unijnego 
projektu przebudowy głównych dróg w Ząbkach. 

Dziś droga ta w niczym nie przy-
pomina tej sprzed roku. Wcze-
śniej mieszkańcy musieli się za-
dowolić drogą wykonaną z tzw. 
płyt monowskich, ułożonych wą-
sko, nierówno i nie w jednej linii. 
Droga stanowiła dla kierowców 
trasę slalomową meandrując ni-
czym leniwy strumyk pomiędzy 
nowymi budynkami zabudowy 
jedno i wielorodzinnej. Mimo że 
cały pas drogowy ma szerokość 
kilkunastu metrów, stara płytowa 
droga była tak wąska, że nie mo-
gły minąć się swobodnie samo-
chody bez zjeżdżania na pobocze. 
Nieregularny profi l drogi wyzna-
czony był pomiędzy dowolnie 
ustawione słupy energetyczne 
(niektóre znajdowały się nawet 
na środku pasa drogowego) i roz-
proszone drzewa. Dziś wszystko 
zostało uporządkowane. Droga 
jest bardzo przestronna i solidnie 
wykonana, a ponadto łączy dwie 
równoległe do siebie główne 
drogi w południowej części Zą-
bek (ul. Powstańców i Szwole-
żerów). Rzadko niegdyś uczęsz-
czana, stała się dogodną trasą 
do spacerów (podczas otwarcia

dokończenie na str. 6
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Wszyscy chętni, którzy chcą się nauczyć lub też doskonalić swoje 
umiejętności gry w badmintona będą mogli to zrobić w Ząbkach. Od 
czerwca ruszają zajęcia z badmintona, które odbywać się będą w środy 
w godzinach 17.30 – 18.30 i czwartki w godzinach 18.00 – 19.15 w sali 
sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Harcerskiej 9 w Ząbkach. Na zaję-
cia zapraszamy zarówno dziewczęta, jak i chłopców od 7 roku życia. W 
zajęciach mogą brać udział również dorośli. Dla wszystkich chętnych 
czeka trener oraz 4 korty do badmintona. Wszelkich dodatkowych in-
formacji udziela pan Marek Krawczyk nr tel 603 939 952.

W imieniu Parafi i Świętej Trójcy 
i Ks. Proboszcza Edwarda Kowary 

informuję, 
że w ostatnim czasie na cmentarzu parafi alnym przy ulicy Piłsudskiego 

doszło do licznych kradzieży symboli religijnych i liter z brązu nawet z gro-
bu śp. Ks. Kanonika Jana Dyderskiego. To karygodna profanacja grobów i 

brak szacunku dla zmarłych. Uważamy, że czas z tymi niegodnymi czynami 
skończyć i odpowiednie służby powinny na poważnie się tym zająć.

Beatyfi kacja Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszko 
już 6 czerwca br. bilety wstępu są dostępne w parafi ach.
 Zachęcamy do udziału w tym tak ważnym wydarzeniu 

nie tylko dla Kościoła Katolickiego ale też dla naszej Ojczyzny. 
Ryszard Walczak 

Prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki  

Zajęcia 
dla miłośników 
badmintona

ZAPOWIEDZI
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Urząd Miasta Ząbki oraz Praska 
Giełda Spożywcza serdecznie za-
praszają mieszkańców Ząbek do 
wzięcia udziału w konkursie grillo-
wania, który zostanie przeprowadzo-

Publiczne 
Przedszkole Nr 3
28 maja, godz. 16.00 Publiczne 

Przedszkole Nr 3 zaprasza na festyn 
„Dwie godziny dla Rodziny”. Or-
ganizatorami przedsięwzięcia jest 
Pani Dyrektor Joanna Salak, Rada 
Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.

zestawy komputerowe 
(dobór konfiguracji wg potrzeb i 

możliwości finansowych)

monitory LCD, drukarki, 
routery, nośniki CD DVD itd.

dojazd do klienta
ceny z Allegro

501 026 245

JG-KOMPUTERY

Zaproszenie do wspólnego grillowania

Zapraszamy na szkolne festyny

ny na przełomie czerwca i lipca br. 
Konkurs adresowany jest do rodzin 
(regulamin przewiduje drużyny 2-3 
osobowe) lubiących wyzwania kuli-
narne. Przygotowane dania na grillu 
powinny cechować się oryginalno-
ścią lub zostać przyrządzone trady-
cyjnie, ale w nowoczesnej aranżacji. 
Uczestnictwo w tym konkursie to 

nie tylko dobra zabawa, ale też spore 

wyzwanie, bo konkurs ma charakter 
współzawodnictwa. Dla najlepszych 
organizatorzy przygotowali atrakcyj-
ne nagrody. Uczestnicy mogą liczyć 
na wsparcie organizatorów, którzy 
zapewniają m.in.: dostęp do pieca 
konwekcyjno – parowego, grilla ga-
zowego, a także refundację kosztów 
zakupu produktów do grillowania do 
kwoty 100 zł na podstawie okaza-

nych dowodów zakupu.
Osoby zainteresowane szczegółami 

konkursu lub chcące przesłać swoje 
zgłoszenie mogą to zrobić za pośred-
nictwem poczty elektronicznej grillo-
wanie@polskiesmaki.com.pl
Pełny regulamin konkursu dostępny 

jest również na stronie internetowej 
Praskiej Giełdy Spożywcza (www.
praskagieldaspozywcza.pl).

Filia Szkoły 
Podstawowej Nr 1
29 maja, o godz. 9.00, w Filii 

Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 
Kościelnej 2, odbędzie się festyn 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Dyrektor Szkoły, Rada Pedago-
giczna, Rodzice oraz Uczniowie 
serdecznie zapraszają.  

Program festynu:

- stoiska rodzinne (dania kuchni 
regionalnej),
- loteria fantowa, 

- zawody sportowe,
- konkurencje językowe,
- Żandarmeria Wojskowa (pokaz 

pierwszej pomocy),
- występy zespołów dziecięcych,
- wesołe miasteczko (dmuchane 

zjeżdżalnie, zamek, trampoliny),
- miasteczko zręcznościowe,
- kawiarenka Rady Rodziców.

Szkoła Podstawowa 
Nr 2
W sobotę, 29 maja, godzi 9:00 

rozpocznie się już XIII Festyn Ro-
dzinny organizowany przez Szkołę 

Podstawową nr 2 w Ząbkach. Im-
preza ma trwać do godziny 14:00. 

W programie są m.in.:

- prezentacja dorobku artystyczne-
go uczniów,
- wystawa prac uczniów,
- festiwal nauki,
- malarstwo w plenerze,
- malowanie twarzy,
- loteria fantowa,
- kiermasz książek,
- konkursy,
- pokaz walk sumo,
- kuchnia polowa i kawiarenka.

Serdecznie zapraszamy

ZAPOWIEDZI
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Miło jest mi Państwa poinfor-
mować, że Miasto Ząbki urucha-
mia akcję promującą „Zniżka za 
dowód”. Przedsięwzięcie polega 
na promowaniu lokalnej przed-
siębiorczości oraz zachęcaniu 
mieszkańców do meldowania 
się w Naszym Mieście. Każda 
firma, która zgłosi swój akces i 
zadeklaruje udzielenie zniżki dla 
klientów, którzy są zameldowani 
w Ząbkach, będzie promowana 

przez Miasto. Natomiast miesz-
kańcy otrzymają zniżki od 5% 
do 20% na świadczone produkty 
i usługi. 
Systematycznie (np. w co dru-

gim numerze), w gazecie „Co 
Słychać” będzie drukowana lista 
firm biorących udział w akcji. 
Publikowana informacja o fir-
mie obejmie: nazwę, skrótową 
informację o profilu działalności, 
dane kontaktowe oraz wysokość 

udzielanej zniżki. Pierwszą fir-
mą, która deklaruje zniżki w wy-
sokości 7% dla zameldowanych 
mieszkańców jest szkoła języ-
ków obcych „SUKCES” (www.
sukces-szkola.pl). Dziękuje Pani 
Oli Ławeczko za zainspirowanie 
tym pomysłem i pierwszą dekla-
rację udzielania zniżek.
Warto nadmienić, że każda 

osoba meldująca się w Naszym 
Mieście, otrzyma listę przedsię-

biorstw udzielających „zniżki za 
dowód”. 
Przedsiębiorców chętnych do 

włączenia się do akcji promocyj-
nej, proszę o składanie swojego 
akcesu elektronicznie pod adres: 
stazysta@zabki.pl. Sugerujemy 
udzielenie jednej z pięciu wyso-
kości udzielanych zniżek: 5%, 
7%, 10%, 15%, 20%. 

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Zniżka za dowód osobisty

=

FIRMA ADRES STRONA WWW TELEFON ZNIŻKA
„Sukces” - szkolenia językowe ul. Malczewskiego 6 www.sukces-szkola.pl tel. 22 498 49 50 7%

Restauracja „77” - potrawy z grilla i kuchnia 
międzynarodowa

ul. Sikorskiego 33d 
(wejście od ulicy Stefczyka – 
osiedle Bajkowe)

www.siodemki77.pl tel. 22 252 77 77 7%

DRIMS – profesjonalne drzwi ul. Ks. Skorupki 91 www.drims.com.pl tel. 22 781 41 72 15% (w czerwcu 18%)

WWMEDIA – produkcja fi lmów i nagrań wideo ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7 www.wwmedia.pl tel. 22 762 80 68 10%

Naprawa sprzętu AGD – Michał Równy ul. Powstańców 70H - tel. 602 638 077 10%

Fotograf - Zbigniew Marcjanik ul. Sikorskiego 35 www.zbigardo.pl tel. 22 781 55 14 20%

MDG DATA - Mirosław Sobiecki ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29 www.mdgdata.pl tel. 22 349 25 55 Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
- 10% na zakup Systemu do zarządzania przed-siębior-
stwem Comarch OPTIMA,
- 20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:
- 20% rabatu na usługi informatyczne.

FOTOGRAFIKUS - fi rma fotografi czna ul. Żabia 13 www.fotografi kus.pl tel. 509 136 745 10%

Agencja „Metropolis” - Nieruchomości ul. 3 Maja 10 lok. 10 
(nad Pocztą)

www.metropolis.waw.pl tel. 22 781 44 56 10%

English Way School – szkoła języków obcych ul. Piłsudskiego 154 www.englishway-szkola.pl tel. 606 626 747 5%

Tomiko – wszystko dla dziecka ul. Rybna 6 www.tomiko.pl tel. 609 608 521 5%

Machowicz Budownictwo ul. Gdyńska 39a www.machowicz.pl tel. 504 723 593 7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek 
gruntu oraz pozostałych urządzeń budowlanych, a także 
na usługi budowlane - roboty wykończeniowe

CERT – EKO - projektowanie i świadectwa charak-
terystyki energetycznej

ul. Powstańców 60 lok. 121 www.cert-eko.pl tel. 504 589 852 15%

W48 Expert - kosztorysy napraw powypadkowych ul. Sikorskiego 39 - tel. 22 781 71 36 10%

GLASIMPRESSION - Krzysztof Kujawski – sprze-
daż luster

ul. Kopernika 3 - tel. 603 324 614 10%

EDU-ZABAWKI.PL - zabawki edukacyjne dla dzieci 
w wieku przedszkolym

- www.edu-zabawki.pl - 7%

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
Jesteś właścicielem lub pracownikiem małego lub średniego przedsiębiorstwa skorzystaj z bezpłatnego szkolenia (dofi nansowanie ze środków Unii 

Europejskiej) w Zakopanem. 
Pełna oferta szkoleń dostępna jest na stronie www.prokadra.pl.

Firmy, które zgłosiły swój akces do akcji "Zniżka za dowód osobisty".
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłosiło przetarg nie-
ograniczony na roboty budowlane związane z budową wodociągu 
w ul. Parkowej, Wesołej i Niepodległości. Więcej na stronie BIP 
PGK Sp z o.o.

Ogłoszono przetarg na zakup fotoradaru. -Wielokrotnie mieszkań-
cy zwracali się do Straży Miejskiej bądź urzędu z prośbą o zaję-
cie się „piratami drogowymi”. Do tej pory było to niemożliwe z 
uwagi na brak możliwości pomiaru i udokumentowania prędkości. 
Ogłoszony przetarg pozwoli na zakup fotoradaru, dzięki któremu 
najniebezpieczniejsze miejsca będą objęte kontrolą – informuje 
burmistrz Robert Perkowski. -Intencją zakupu nie jest zasilanie 
budżetu miasta lecz faktyczna poprawa bezpieczeństwa zwłaszcza 
w pobliżu szkół, przedszkoli i innych niebezpiecznych miejscach 
– dodaje burmistrz.
Całe zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego urządzenia 

do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym z jednoczesną 
rejestracją wykroczeń w formie zdjęcia wykonanego techniką cy-
frową (fotoradar) wraz z laptopem, oprogramowaniem komputero-
wym obejmującym archiwizację danych, obróbkę materiału zdję-
ciowego i dokumentacji mandatowej dla potrzeb Straży Miejskiej.
Jak zapowiada burmistrz Ząbek umowa z wyłonionym w trakcie 

postępowania przetargowego dostawcą powinna być podpisana na 
początku lipca. Jeśli tak się stanie, fotoradar zostanie dostarczony 
do Straży Miejskiej do 2 sierpnia br.
W gazecie samorządowej "Co Słychać?" będą publikowane miej-

sca, w których dokonywana zostanie kontrola prędkości.

Przetarg na fotoradar

Plac zabaw 
przy Szkole Podstawowej Nr 2
Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 41 tys. zł na budo-

wę placu zabaw przy SP2 w ramach rządowego programu „Rado-
sna Szkoła”. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji Urząd rozpocznie 
procedury niezbędne do rozpoczęcia modernizacji placu zabaw.

Trwają prace proceduralne związane z budową dróg, realizo-
wanych w ramach unijnego projektu kompleksowej przebudowy 
głównych dróg w Ząbkach. Niektóre z nich, jak ul. Ks. Zycha, 
czy Maczka już zostały wybudowane, a niektóre niebawem zostaną 
rozpoczęte. 
Generalnie na wszystkie drogi realizowana w ramach projektu 

unijnego zostały złożone do starostwa wnioski o wydanie pozwo-
lenia na budowę drogi (tzw. zrid). Część z nich została złożona na 
początku roku, pozostałe w kwietniu.
W trakcie procedury są jeszcze wnioski dotyczące ulic: Wolności, 

11 – go Listopada, Gajowa Sosnowa oraz 3 – go Maja (w tym przy-
padku potrzebna jest jeszcze decyzja od wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków) oraz ul. Jana Pawła II.
W tym samym trybie zostały złożone wnioski dotyczące budowy 

tunelu pod torami kolejowymi oraz na budowę II etapu ul. Po-
wstańców na odcinku od ul. Reymonta do ul. Dzikiej. Zgodnie z 
ustawą na zrid czeka się do 90 dni.

5 maja została podpisana umowa z firmą P.DUSSMAN na wyna-
jem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie kuchni związa-
nej z działalnością gastronomiczną wraz ze świadczeniem usług 
w zakresie całodziennego wyżywienia dzieci w wieku przed-
szkolnym (od 3 do 6 lat) w nowo otwartym Publicznym Przed-
szkolu Nr 3. 
Pierwsze posiłki  trafiły do maluchów już w miniony poniedzia-

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

gowym, gdyż w pierwszym nie złożono żadnej oferty.

Podpisano umowę na wynajem 
kuchni i wyżywienie dla PP3

Budowa dróg – pozwolenia 
na budowę

Przetarg na budowę wodociągu
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dokończenie ze str. 1

widać było wielu rodziców z 
wózkami dziecięcymi, a także 
kilku rowerzystów).
Droga ta dostosowana jest także 

do ruchu komunikacji miejskiej. 
Niebawem zostanie tam skiero-
wany autobus linii X, a w nie-
dalekiej przyszłości będzie tedy 
przejeżdżał autobus linii ZTM.
Ofi cjalne otwarcie cieszyło się 

wyjątkowym zainteresowaniem 
mieszkańców, a także honoro-
wych gości w osobach przed-
stawiciela Urzędu Marszałkow-
skiego Patryka Stolarskiego, 
sąsiednich samorządów, probosz-

cza parafi i Zesłania Ducha Świę-
tego ks. Sylwestra Ciesielskiego.  
Na otwarcie przybyli również 
wykonawca oraz osoby, uczest-
niczące w całym procesie inwe-
stycyjnym. Rolę inwestora pełnił 
burmistrz oraz przedstawiciele 
rady miasta.
Uroczystości rozpoczęto krótką 

serią przemówień. Jako pierw-
szy głos zabrał burmistrz Robert 
Perkowski, który przybliżył pro-
ces powstawania tej drogi, a tak-
że plany z nią związane. Z kolei 
przewodniczący Rady Miasta 
Krzysztof Bławdziewicz zachę-
cał mieszkańców, aby wspierali 
władze miasta w realizacji ta-

kich inwestycji. Jak podkreślał 
przewodniczący Bławdziewicz 
najlepszym sposobem na to jest 
meldowanie się w Ząbkach.Wte-
dy do miejskiej kasy trafi a więcej 
środków, za które można  wybu-
dować więcej dróg.
Pod wrażeniem tej inwestycji 

był również przedstawiciel Urzę-
du Marszałkowskiego Patryk 
Stolarski, który uznał ul. Macz-
ka za wzór godny naśladowania. 
– Na naszych oczach tworzy się 
w Ząbkach nowa jakość – powie-
dział Patryk Stolarski. 
Nowa inwestycja została po-

święcona przez ks. Sylwestra 
Ciesielskiego, a następnie doko-

nano symbolicznego przecięcia 
wstęgi.
Miły gest wobec mieszkańców 

tej części miasta wykonał wła-
ściciel fi rmy Dowbud-C, realizu-
jącej inwestycję. Za uciążliwości 
związane z budową zaprosił bo-
wiem mieszkańców na drobny 
poczęstunek.
Bez wątpienia ul. Maczka stała 

się jedną z głównych dróg po-
łudniowych Ząbek. Dobrze wy-
konana inwestycja w połączeniu 
z ładnymi, nowymi budynkami 
zlokalizowanymi wzdłuż drogi 
czyni ten fragment miasta bardzo 
atrakcyjnym. 

MO

Zanim jednak dokonano uroczystego otwarcia, w dniu 14.05.2010 r. na-
stąpił techniczny odbiór ulicy Maczka. W odbiorze oprócz przedstawicieli 
Miasta Ząbki udział wzięli: Prezes fi rmy Wykonawczej „DOWBUD – 
C” Pan Jan Całka wraz z Kierownikiem Budowy, Powiatowy Inspektor 

Odbiór techniczny ul. Maczka 
z udziałem przedstawicieli Miasta zakończony podpisaniem protokołu

Ruchu Drogowego – Pan Dyrektor Jerzy Swat, Prezes fi rmy MAKBUD 
– Pan Marek Alzuszczak oraz Prezes fi rmy FAUCON – Pan Kazimierz 
Marszał.
Droga została wykonana zgodnie z wymaganiami, w wysokim standar-

dzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli ścieżką rowerową, chodni-
kiem, zatokami autobusowymi, oraz zatwierdzoną organizacją ruchu.
Od dnia dzisiejszego ofi cjalnie nie jest to teren budowy a pełnoprawna 

droga publiczna z wszelkimi tego konsekwencjami.
Kolejna ulica, która już powstaje to Kosynierów, która będzie kolejnym 

elementem połączenia południa Ząbek z północą.
Dziękuję Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ta uli-

ca w takim standardzie mogła powstać, a w szczególności Kierownikom 
Referatów: Rozwoju Gospodarczego, Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami, Programowania Funduszy Europejskich, Zagospodarowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Zamówień Publicznych, Organi-
zacyjno – Administracyjnego wraz z Pracownikami.

Grzegorz Mickiewicz
Z-ca Burmistrza Miasta Ząbki
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Prawnik radzi...
Jestem rozwodnikiem od trzy-

dziestu lat. Z pierwszego małżeń-
stwa mam dwoje dzieci. Założy-
łem rodzinę z drugą żoną, gdzie 
jesteśmy już 30 lat i mamy jedne-
go bardzo dobrego syna. Miesz-
kamy razem na jednej posesji z 
pierwszą żoną. Działkę, na któ-
rej mieszkamy podarowali mnie 
moi rodzice, którzy już nie żyją. 
Z pierwszą żoną mamy jedno 
przejście obok mojego budynku i 
moich okien. 

Pierwsza żona prowadzi bar-
dzo uciążliwy dla mnie tryb życia. 
Mieszkają z nią małoletnie dzieci 
syna, jak i córka z trójką dzieci. 
Nie ma tygodnia, żeby nie było 
interwencji policji, którą wzywa-
ją sąsiedzi. Budynek, w którym 
mieszkają jest w opłakanym sta-
nie.

Rodzice przepisując mnie dział-
kę zapisali również na pierwszą 
żonę w akcie notarialnym, bo wte-
dy byliśmy jeszcze małżeństwem.

Czy mam prawo ubiegać się o 
eksmisję pierwszej żony i dzieci 
spłacając ich, zaznaczam, że dzie-
ci wydziedziczyłem testamentem? 

Z drugą żoną jestem już 30 lat i 
nie możemy nic zrobić – ani ogro-
dzenia, ani chodnika, ponieważ 
wszystko nam niszczą. 

Czytelnik

Duże znaczenie dla oceny Pań-
skiej sytuacji ma istniejący w 
pierwszym małżeństwie ustrój 
majątkowy oraz treść aktu nota-
rialnego, na mocy którego nabył 
Pan (względnie wraz z małżonką) 
prawo własności nieruchomo-
ści. Z uwagi na to, że najczęściej 
występującym ustrojem mająt-
kowym jest wspólność małżeń-
ska, zakładam, że istniała ona w 
pierwszym Pana małżeństwie. 
W problemie, który Pan opisał, 
najważniejsza jest treść aktu no-
tarialnego, na podstawie, którego 
nabył Pan prawo własności dział-
ki. Jeżeli jest to na przykład daro-
wizna i w sposób jasny stanowi 
ona, że obdarowanymi są dwie 
osoby – Pan i Pana ówczesna mał-
żonka i istniała wówczas między 
Państwem wspólność majątkowa, 
to wówczas, na mocy takiej umo-
wy, przedmiotowa nieruchomość 
weszła w skład wspólności ma-
jątkowej, a zatem pierwsza mał-

żonka stała się współwłaścicielem 
przedmiotowej nieruchomości. 
Na marginesie wspomnę, iż wła-
ściciela (czy też współwłaściciela) 
nie można pozbawić jego prawa 
własności i go eksmitować z jego 
własności. Jest to sprzeczne z obo-
wiązującym porządkiem praw-
nym. Nie napisał Pan natomiast, 
czy po sprawie rozwodowej do-
szło do podziału majątku wspól-
nego małżonków (Pana i Pana 
pierwszej żony) i ewentualnie w 
jaki sposób majątek wspólny zo-
stał podzielony. Ma to istotne zna-
czenie dla rozstrzygnięcia komu 
obecnie, po ustaniu wspólności 
majątkowej z pierwszą małżonką, 
przysługuje prawo własności nie-
ruchomości. Bez tych informacji 
nie sposób rozstrzygnąć o Pana 
sprawie. Jeżeli do podziału mająt-
ku wspólnego nie doszło, zaś Pana 
rodzice obdarowali również Pana 
pierwszą żonę, to formalnie je-
steście współwłaścicielami dział-
ki. Należało wystąpić do sądu o 
podział majątku wspólnego po 
ustaniu wspólności majątkowej, 
z uwagi na rozwiązanie małżeń-
stwa poprzez rozwód. Wniosek do 
sądu może zostać złożony przez 
jednego z byłych małżonków. Do-
brze jest, gdy wniosek ten zawiera 
zgodny podział majątku, bowiem 
wpłynie to na obniżenie kosz-
tów związanych z opłatą sądową, 
od której sąd uzależnia podjęcie 
czynności w sprawie. Ewentual-
nie, jeżeli istnieje porozumienie 
pomiędzy Panem, a Pańską pierw-
szą żoną, w przedmiocie podziału 
nieruchomości, można udać się do 
notariusza i tego podziału doko-
nać umownie. Podział dokonany 
poprzez umowę to najprostszy, a 
zarazem najmniej konfl iktowy po-
dział majątku wspólnego byłych 
małżonków.  
W przypadku sądowego podziału 

majątku wspólnego wniosek ten 
należy złożyć w sądzie właści-
wym ze względu na miejsce poło-
żenia majątku.
Sądem właściwym dla dokonania 

tego podziału majątku wspólnego, 
bez względu na wartość dzielone-
go majątku, będzie rejonowy. We 
wniosku należy podać przedmioty 
i prawa podlegające podziałowi. 
W przypadku nieruchomości nale-
ży określić miejsce jej położenia, 
powierzchnię, zabudowania oraz 

przeznaczenie (np. grunt przezna-
czony na cele rolnicze), a także 
podać dane geodezyjne z ewiden-
cji gruntów. Należy też przedsta-
wić dokumenty stwierdzające, że 
dana nieruchomość jest własno-
ścią byłych małżonków (w szcze-
gólności dołączyć wypisy z ksiąg 
wieczystych, akt notarialny itp. 
Wniosek powinien zawierać: 
● oznaczenie sądu, do którego jest 

skierowany, dane osobowe uczest-
ników, ich przedstawicieli ustawo-
wych i pełnomocników, 
● formułkę „Wniosek o podział 

majątku wspólnego”, 
● określenie co wchodzi w skład 

majątku wspólnego oraz wartości 
majątku podlegającego podziałowi, 
● przytoczenie okoliczności fak-

tycznych uzasadniających żądanie 
oraz przedstawienie dowodów na 
poparcie tych okoliczności, 
● podpis wnioskodawcy albo 

jego przedstawiciela ustawowego 
lub pełnomocnika, 
● załączniki, w tym pełnomocnic-

two pełnomocnika, jeżeli wniosek 
jest składany przez pełnomocnika
Wraz ze wnioskiem o podział ma-

jątku należy sądowi przedstawić 
dokument, który potwierdza ustanie 
wspólności majątkowej, w Pana 
przypadku - wyrok rozwodowy.
Podejmując decyzję o sądowym po-
dziale majątku, małżonkowie powin-
ni liczyć się z takimi kosztami, jak:
● opłata sądowa, 
● wynagrodzenie biegłego (jeżeli 

zostanie powołany)
● koszty apelacji (w razie nieko-

rzystnego rozstrzygnięcia sprawy). 
Opłata sądowa to opłata, którą po-

biera sąd właściwy dla rozpoznania 
sprawy. W przypadku braku opłaty 
sąd nie podejmie żadnych czynno-
ści. Od wniosku o podział majątku 
stała opłata sądowa wynosi 1 000 
złotych, jeżeli zaś wniosek zawie-
ra zgodny projekt podziału tego 
majątku, pobiera się opłatę stałą w 
kwocie 300 złotych. 
Podział majątku wspólnego może 

nastąpić przez:
● podział w naturze (fi zyczny 

podział rzeczy) – dotyczy głównie 
nieruchomości, 
● przyznanie rzeczy jednemu 

z małżonków na wyłączną wła-
sność z obowiązkiem spłaty na 
rzecz drugiego małżonka, 
● sprzedaż rzeczy i podział sumy 

uzyskanej ze sprzedaży. 

Podejmując decyzję o wyborze 
jednego ze sposobów podziału 
majątku, sąd przede wszystkim 
uwzględnia sposób podziału zgło-
szony w zgodnym wniosku byłych 
małżonków. Sąd dokona podziału 
majątku według własnego przeko-
nania dopiero wówczas, gdy za-
interesowani nie potrafi ą dojść w 
tym względzie do porozumienia.

Jeżeli jednak podziału majątku 
wspólnego dokonaliście już Pań-
stwo po rozwodzie, teraz zaś je-
steście współwłaścicielami przed-
miotowej nieruchomości być 
może na mocy umowy, to obecnie 
przysługuje Panu powództwo o 
zniesienie współwłasności, które 
prowadzi de facto do tego samego 
skutku – a więc wyjścia ze współ-
własności. Z uwagi na to, że temat 
zniesienia współwłasności był już 
poruszany na łamach gazety „Co 
Słychać?”, odsyłam do numeru 
5 (217) z dnia 12 marca 2010 r.; 
Przypomnę tylko, że współwła-
sność można znieść, podobnie jak 
dokonać podziału majątku wspól-
nego, poprzez podział fi zyczny 
nieruchomości, przyznanie nieru-
chomości jednemu z właścicieli 
ze spłatą pozostałych współwła-
ścicieli lub przez sprzedaż nieru-
chomości i podział sumy sprzeda-
ży stosownie do udziałów.

Z uwagi na brak istotnych infor-
macji, mogę udzielić jedynie ogól-
nej odpowiedzi, iż w razie gdy nie 
doszło do podziału majątku, to 
takowego należy dokonać. Jeżeli 
zaś był podział majątku wspólne-
go, teraz zaś jesteście współwła-
ścicielami na mocy uprzednio po-
czynionych uzgodnień, to należy 
żądać zniesienia współwłasności. 
Jeszcze raz przypomnę, iż istot-
ne znaczenie ma akt notarialny, 
poprzez który uzyskał Pan prawo 
własności nieruchomości oraz 
czynności prawne podjęte po roz-
wodzie, o których niestety Pan nie 
napisał.

Ewelina Dudek
radca prawny

Informujemy, że na pytania praw-
ne kierowane mailowo na adres 
edudek@prokonto.pl lub listow-
nie na adres ul. Wilcza 9, Ząbki, 
Pani Mecenas odpowie na łamach 
gazety „Co Słychać?”.
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Clydebank, Culloden, Dun-
barton Castle, Edinburgh, Fort 
Geroge, Fort Wiliam, Glasgow, 
Glenn Coe, Inverness, Loch 
Ness, Urquhart Castle – te na-
zwy nie są już obce licznej 
grupie uczniów Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw-
ła w Ząbkach, którzy niedawno 
powrócili z 10-dniowego obozu 

edukacyjnego w Szkocji.
Najważniejszym elementem 

programu był udział naszych 
gimnazjalistów w regularnych 
zajęciach lekcyjnych w St Peter 
the Apostle High School – part-
nerskiej szkole w Clydebank. 
Każdy nasz uczeń udał się w 
towarzystwie szkockiego kole-
gi na inne zajęcia lekcyjne. Po 

Byliśmy w Szkocji ! kilku godzinach wrócili z nich 
podekscytowani i… domaga-
li się więcej lekcji!  Sposób 
prowadzenia zajęć w szkołach 
szkockich różni się znacznie od 
naszych metod pracy - dla mło-
dzieży jest bardziej atrakcyjny.
Cały pobyt był dla nas wszyst-

kich jedną wielką lekcją - nie 
tylko języka angielskiego. 
Zwiedzając Szkocję poznaliśmy 
jej burzliwą historię, przypomi-
nającą momentami dramatyczne 
dzieje Polski, zwłaszcza walkę 
o niezależność. Mimo jej utra-
ty Szkoci są narodem bardzo 
dumnym nawet ze swojej trud-
nej historii. Z czasem udało im 
się wypracować znaczny zakres 
autonomii w Zjednoczonym 
Królestwie. Mają już niezależ-
ny, narodowy Bank of Scotland, 
emitujący funta szkockiego, od-
rębny system edukacyjny i co 
najważniejsze - własny Parla-
ment w Edynburgu. 
Do Parlamentu udaliśmy się na 

umówione spotkania z ważnymi 
osobistościami. Z parlamenta-
rzystą panem Des McNulty i 
z Konsulem Polskim w Wiel-
kiej Brytanii panem Tomaszem 
Trafasem młodzież rozmawiała 
w obecności Burmistrza Ząbek 
Roberta Perkowskiego i dyrek-
tora ząbkowskiego Gimnazjum 
Karola Małolepszy, którzy spe-
cjalnie  na to spotkanie dołączy-
li do uczniowskiej grupy. Pan 
McNulty mówił o pracy Par-
lamentu, natomiast pan Trafas 
opowiadał młodzieży o historii 
związków polsko-szkockich, 
podkreślając ogromną sympatię 
ze strony Szkotów.
Mieliśmy jeszcze jedno, nie-

zwykle ciekawe spotkanie w 
klubie polskich kombatantów 
w Glasgow. Oczekiwali tam nas 
weterani II wojny światowej z 
panem Leszkiem Grembockim 
– prezesem klubu. Uczniowie 
spontanicznie zasypali starych 
wiarusów pytaniami o historię 
wojennych losów, które rzuciły 
ich do Szkocji.  Sympatycznych, 
nobliwych panów otoczył ciasny 
wianuszek zainteresowanych 
słuchaczy. Lokalna społeczność 
szkocka darzy ich ogromnym 

szacunkiem za bohaterską obro-
nę miasta i stoczni w Clydebank 
przed nalotami niemieckich 
bombowców w 1943 roku. To 
dzięki nim jesteśmy w Szkocji 
serdecznie przyjmowani. Spe-
cjalnie na spotkanie z naszymi 
uczniami, Burmistrzem Ząbek 
i naszym Dyrektorem przybył 
nawet przedstawiciel królowej 
Lord Alistair Macdonald, wielki 
przyjaciel Polaków.
A Szkocja… Naprawdę war-

to zobaczyć tajemnicze ruiny 
starych zamczysk w charak-
terystycznym krajobrazie Hi-
ghlandu. W zmieniającym się 
oświetleniu pod zwykle chmur-
nym, szkockim niebem widoki 
te zdają się być magiczne, jak 
z fi lmów o Harrym Potterze. 
Jednakże nad słynnym jeziorem 
Loch Ness trafi liśmy na wyjąt-
kowo słoneczną pogodę i legen-
darny potwór nie zechciał wy-
nurzyć się z mrocznych głębin. 
Ale najważniejsze w tamtym 
kraju, to ludzie – Szkoci. Daw-
niej szalenie waleczni (aktual-
nie przebojowi w piłce nożnej!) 
są teraz pogodnym i życzliwym 
narodem. Kochają swoją muzy-
kę ludową, której słuchają na co 
dzień i przy której najchętniej 
się bawią. Przy każdej okazji 
dumnie paradują w swoich stro-
jach narodowych. Widzieliśmy 
weselny orszak, w którym po-
łowa panów ubranych było w 
eleganckie kilty. Prezentowali 
się w nich znakomicie.
Pobyt na terenie Szkocji or-

ganizował nam pan Michael 
Rainey z St Peter the Apostle 
High School. Niedługo, bo już 
w czerwcu będziemy mieli do-
brą okazję zrewanżować się go-
ściną w Polsce, w ząbkowskim 
Gimnazjum oraz na wspólnym 
obozie polsko-szkockim w Kra-
kowie. Tę wymianę edukacyjną, 
trwającą już kilka lat nawiązał 
pan Karol Małolepszy. Kierow-
nikiem szkockiej wyprawy był 
nauczyciel języka angielskiego, 
pan Krzysztof Szczepański, a 
pomagali mu: pani Ludmiła La-
szewska, pan Wojciech Nikiel 
oraz autor tej relacji i fotografi i 
– Jacek Pływaczewski.
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     Zarząd Koła wędkarskiego nr. 130 Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Ząbkach informuje, że dnia 23 maja na terenie zielonkowskich  glinia-
nek odbyły się II Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar  Burmistrza 
Miasta Ząbki.
     W rywalizacji wzięło udział 25 wędkarzy reprezentujących koła węd-

karskie nr.23 w Zielonce i 130 w Ząbkach. Po 4 - godzinnych jednoturo-
wych zmaganiach komisja sędziowska w składzie:
     -  Lech Cykier  - sędzia główny
     -  Marian Bielec  -  zastępca sędziego głównego
ustaliła i ogłosiła ich wyniki.
     Podobnie jak w roku ubiegłym, zwyciężył Zbigniew Zawierucha uzy-

skując wynik 3305 pkt. (ryby o łącznej wadze 3305g), drugi był Antoni 
Osowiecki  -2415 pkt., a trzeci Tomasz Książek  -1950 pkt.   
    Za swoje osiągnięcia otrzymali w  nagrodę piękne puchary z okolicz-

nościowym napisem oraz upominki rzeczowe w postaci drobnego sprzętu 
wędkarskiego (wiadra zanętowe, pudełka przynętowe, futerał na przypo-
ny). Podobne wędkarskie drobiazgi otrzymali  zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca od 4 do 10, a byli to :
      4. Mirosław Dzięcioł
      5. Robert Fabisiak
      6. Edward Wożniak
      7. Andrzej Wójcik
      8. Krzysztof  Trzciński
      9. Jan  Dąbrowski
      10. Tadeusz Żochowski  (kadet)
     Puchary i upominki rzeczowe w postaci drobnego sprzętu wędkarskie-

go ufundował  Burmistrz naszego miasta Pan Robert Perkowski.
     Na zakończenie imprezy  wszyscy uczestnicy otrzymali gorący posiłek 

w postaci kiełbasek i kaszanek z grilla.

Zawody Wędkarskie o Puchar  Burmistrza Miasta Ząbki
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Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła II w Ząbkach 1 czerwca w Sejmie

Samorząd Uczniowski przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła 
II w Ząbkach stara się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i społeczności 
lokalnej. Staramy się godnie reprezentować naszą szkołę, biorąc udział w  
ważnych wydarzeniach naszego miasta.  W tym roku szansę na wyjątkową 
promocję naszych działań dała nam XVI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
która to ściśle wiąże się z działalnością samorządów szkolnych, a więc i 
naszym. Zorganizowaliśmy debatę szkolną, na którą zaprosiliśmy przed-
stawicieli: samorządów klasowych wszystkich klas naszego gimnazjum, 
Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Franciszka Kle-
eberga oraz radnych naszego terenu i władze oświatowe miasta Ząbki.             
Debata została przygotowana i przeprowadzona przez przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego, byli to: Adrianna Jaskulska, Joanna Barba-
chowska, Paweł Nakoneczny oraz Maksymilian Chłopek, który pomagał 

w przygotowaniu prezentacji multimedialnej.  Opiekę nad naszymi dzia-
łaniami sprawowali: dyrekcja szkoły oraz pedagog szkolny. Inspiracją do 
zorganizowania debaty była dotychczasowa działalność naszej szkoły, w 
której aktywnie uczestniczyła młodzież, a także chęć zmiany. Chcieliśmy 
też podzielić się dobrymi doświadczeniami i nowymi pomysłami z inny-
mi uczniami oraz młodszymi koleżankami i kolegami, którzy już za kilka 
miesięcy będą uczniami naszej szkoły. Goście ze szkoły podstawowej już 
teraz mogli wyrazić swoje opinie o planach na przyszłe działania naszego 
samorządu. Dzięki aktywnym uczniom oraz gościom, narodziło się wiele 
ciekawych pomysłów do dalszej pracy.  Zainteresowanie naszych uczniów 
poruszanymi zagadnieniami, dążenie do podtrzymywania dobrych trady-
cji, a także do twórczych zmian pozwala optymistycznie patrzeć w przy-
szłość Gimnazjum nr 1 i, jak sądzimy, jej ważne miejsce w życiu społecz-
ności lokalnej.                                    
Debata pozwoliła nam uwierzyć, że możliwa jest  dalsza i bardziej sku-

teczna współpraca z dorosłymi zarówno w szkole, jak i w mieście. Od-
kryliśmy większe możliwości otwierania się na środowisko. Chcemy 
nawiązywać jeszcze bliższą współpracę z placówkami oświatowymi na-
szego miasta. Młodsze koleżanki i koledzy będą mieli szansę na bardziej 
przyjazne przekraczanie progu naszej szkoły. My, dzięki nowym formom 
działania mamy okazję stawać się ludźmi bardziej aktywnymi i lepiej po-
konującymi kolejne etapy życia. 
1 czerwca w Sejmie będziemy mieli przyjemność reprezentować Gimna-

zjum nr 1 im Jana Pawła II, miasto Ząbki oraz powiat wołomiński, gdyż 
jako jedyna szkoła z naszego powiatu zakwalifi kowaliśmy się do udziału w 
sesji. Do projektu przystąpiło ok. 2000 uczestników w sesji weźmie udział 
460 posłów młodzieżowych. Województwo mazowieckie reprezentować 
będzie 57 posłów z 20 szkół.   
Chcemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w osiągnięciu 

sukcesu. Radnym: pani Reginie Walczak, pani Barbarze Niewiadomskiej, 
panu Tomaszowi Kalacie, pani kierownik Ewie Wiśniewskiej, Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1, naszym koleżankom i 
kolegom.

O tym, jak ważna jest współpraca 
przedszkola z rodzicami, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Najważniejsze 
jest współdziałanie, wspólne osiąga-
nie tych samych celów przez nauczy-
ciela i rodziców. Ważnym warunkiem 
efektywnej współpracy jest aktywne 
włączanie się rodziców w życie przed-
szkola. Organizujemy wspólnie wiele 

ciekawych imprez, w których czynnie 
biorą udział rodzice. 
Dnia 7 kwietnia 2010 r. w naszym 

przedszkolu w ramach programu „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury” zorgani-
zowano „Dzień marchewki”.
Tego dnia w grupie pięciolatków 

zrobiło się „marchewkowo”, gdyż 
dzieci z grupy VII ubrane były na po-

Najważniejsze jest współdziałanie
marańczowo, dzięki inwencji twór-
czej swoich rodziców. Aby uczcić 
marchewkowe święto, zaprosiłyśmy 
do wspólnej zabawy  pana Adama 
Wądołkowskiego, który jest zawo-
dowym kucharzem. Gość opowiadał 
dzieciom o walorach smakowych i 
odżywczych marchwi. Dzieci roz-
wiązywały zagadki, uczestniczyły 
w quizie wiedzy o marchewce, piły 
zdrowe soki wieloowocowe oraz ja-
dły pyszną surówkę wykonaną przez 
naszego mistrza. Pięciolatki wykle-
jały kontury marchewki pomarań-
czową krepiną, uczyły się piosenki 
„Marchewkowe pole”. Zabawom 
nie było końca. 
  Kilka dni później w naszej placów-

ce odbyło się kolejne spotkanie, które 
zachwyciło dzieci. Otóż z inicjatywy 
pana Roberta Grudziąża, pracownika 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 
naszymi gośćmi zostali strażacy z 
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z 
Warszawy. Do przedszkola nie przy-
jechali jednak sami. Towarzyszyły 

im dwa psy. Strażacy opowiedzieli 
dzieciom, do jakich zadań w czasie 
akcji wykorzystuje się umiejętności 
przeszkolonych psów oraz jak wy-
glądają treningi i egzaminy psów 
ratowniczych. Przedszkolaki mogły 
również zobaczyć reakcję czworo-
nogów na komendy wydawane przez 
przewodników.
  Bogactwo wiedzy, które mogą 

wnieść rodzice w związku z wyko-
nywanym zawodem, jest niezwykle 
cennym doświadczeniem dla dzieci.  
Wszystkim rodzicom, którzy oferu-

ją nam pomoc w organizacji procesu 
dydaktyczno- wychowawczego ser-
decznie dziękujemy.                                                                                

Danuta Kicińska                                                                  
Agnieszka Legencka
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Organizatorem tej ponadregio-
nalnej imprezy są: PGS, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Urząd Miasta Ząbki, przy 
współpracy urzędów marszałkow-
skich województw: małopolskie-
go, podlaskiego i mazowieckiego. 
Natomiast honorowy patronat nad 
imprezą sprawowali: Marek Sawic-
ki – minister rolnictwa i rozwoju 

wsi oraz Adam Struzik – marsza-
łek województwa mazowieckiego. 
W uroczystym otwarciu VI Dni 
Produktów Tradycyjnych wzięli 
udział: Waldemar Roszkiewicz - 
wicemarszałek województwa ma-
zowieckiego,  Mieczysław Basz-
ko - wicemarszałek województwa 
podlaskiego, Anita Szmigrodzka - 
dyrektor Biura Ministra Rolnictwa 

„Polskie Smaki” w Ząbkach
W dniach 12 i 13 maja na terenie Praskiej Giełdy Spożyw-

czej w Ząbkach odbyły się po raz szósty Dni Produktów Trady-
cyjnych „Polskie Smaki". 

i Rozwoju Wsi, Krzysztof Bław-
dziewicz  - przewodniczący Rady 
Miasta Ząbki oraz Grzegorz Mic-
kiewicz – wiceburmistrz Ząbek. 
„Polskie Smaki” odwiedziła także 
Ewa Kierzkowska - wicemarszałek 
Sejmu. 
Impreza ma charakter promocyj-

no – wystawienniczy. W tym roku 
zgłosiło się aż 70 wytwórców pol-
skiej żywności zarówno z więk-
szych fi rm, jak i małych wytwórni, 
działających przy gospodarstwach 
rolnych,a także z niewielkich 
przedsiębiorstw, często rodzin-
nych. Swoje wyroby przedstawili 
producenci z Małopolski, Podlasia 
i Mazowsza. Impreza przypomi-
nała dawne jarmarki, których urok 
jest nieporównywalny z żadnym 
współczesnym supermarketem. 
Każdy mógł przyjść, zobaczyć, 
posmakować, kupić, porozmawiać 
o sposobie przyrządzania danych 
produktów, choć nie można było li-
czyć na zdradzenie przez producen-
tów żadnej staropolskiej receptury.
Jedną z atrakcji VI „Polskich Sma-

ków” był udział gościa specjalnego 
– „Bacówki” z Rajbrotu.
Wydarzeniem o szczególnym cha-

rakterze było wręczenie honoro-
wych odznak „Zasłużony dla Rol-
nictwa” przyznanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom 
aktywnym w promocji produktów 
tradycyjnych. Otrzymali je: Jolanta 
Furgał - dziennikarka telewizyjna, 
Agnieszka Gremza - producentka 

sera korycińskiego, Jolanta Piekara 
- producentka przetworów rybnych, 
Robert Pietrusiewicz - producent 
wędlin i wyrobów garmażeryjnych, 
Grzegorz Russak - promotor pro-
duktów tradycyjnych, Władysław 
Wolarek - producent wędlin oraz 
Józef Zajkowski – pszczelarz.
Nagrodzone zostały też najbardziej 

pomysłowe ekspozycje. W konkur-
sie na najciekawszą prezentację 
produktów tradycyjnych nagrody 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
otrzymali: Agroturystyka "Tatar-
ska Jurta" – za produkt tradycyjny 
"Pieremiacz", Przetwórstwo Rybne 
"Krak-Marfi sh" - za zakąskę po-
skwitowską oraz Tarczyński S.A. 
–  za kabanosy, szynkę i prezenta-
cję wyrobów. Dodatkowo sześciu 
fi rmom przyznano wyróżnienia 
Prezesa Agencji Rynku Rolnego za 
wyjątkowość produktów prezento-
wanych w ramach konkursu. Otrzy-
mali je: Pasieka "Kurpik" Teresa i 
Czesław Niedźwiedzcy – miody, 
Galicyjskie Gospodartswo Agro-
turystyczne "U Kazika", Piekarnia 
B.A. Madej Sp. J. , "Jantop" Topó-
r-Orawiec Jan – pierogi, Mokate 
– kawa i herbaty oraz Spółdzielnia 
Mleczarska "Sudovia". 
Drugiego dnia imprezy wystaw-

cy wzięli udział w spotkaniach 
informacyjnych dotyczących po-
zyskania środków fi nansowych z 
funduszy publicznych, a także do-
tyczących programu „Poznaj Do-
brą Żywność".
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W tym roku udział wzięły:
1. Warszawski Chór Międzyparafi alny, Artur Backiel – dyrygent, 

      Warszawa
2. Warszawski Chór Polonia, Wiesław Jeleń – dyrygent, Warszawa
3. Chór „Ars Chori”, Zbigniew Tupczyński – dyrygent, Warszawa
4. Chór Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, Emilia Melon - dyry
    gent, Warszawa
5. Chór Archikatedry Warszawskiej, Dariusz Zimnicki – dyrygent, Warszawa
6. Chór „Via Musica”, Sławomir Łobaczewski – dyrygent, Otwock – Świder
7. Chór Parafii Św. Rodziny w Wyszkowie, Tomasz Śnieżak – Dyrygent , Wyszków.
Po przesłuchaniach konkursowych i przerwie na obrady jury, Msza św. o godz. 

I znów Festiwal... 18.00, której oprawę muzyczną zapewnił blisko 200-stu osobowy 
chór złożony z uczestników festiwalu, koncelebrowana przez  ks. 
prof. Kazimierza Szymonika oraz gospodarza parafi i, ks. kano-
nika Andrzeja Kopczyńskiego rozpoczęła uroczystości fi nałowe.
W czasie liturgii połączone chóry wykonały „Gaude Mater” – T. Klonow-
skiego, „Ave verum” -  W. A. Mozarta, „Panis angelicus” – C. Francka oraz 
brawurowo zaśpiewane „Alleluja” z oratorium G. F. Haendla „Mesjasz”. 
Po krótkich przemówieniach przedstawicieli fundatorów nagród – dyrek-

tor Oddziału Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Ząbkach, 
Barbarę Maksimczuk, Burmistrza Miasta Ząbki, Roberta Perkowskiego 
oraz ks. Andrzeja Kopczyńskiego, jury w składzie: Zbigniew Szablewski, 
Witold Błaszczyk i Robert Cieśla ogłosiło werdykt:
wyróżnienia otrzymały chóry - Warszawski Chór Polonia i Chór Via Mu-

sica,
III miejsce: Warszawski Chór Międzyparafi alny, nagrodę – akwarelę 

pędzla naszej rodzimej malarki – ufundował Urząd Miasta Ząbki,
II miejsce: Chór „Ars Chori”, nagrodę fi nansową w wysokości 1000 zł., 

ufundowała parafi a Miłosierdzia Bożego w Ząbkach,
I miejsce: Chór Archikatedry Warszawskiej, nagrodę fi nansową w wy-

sokości 1500zł, ufundował Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w 
Wołominie.
Ponadto wszystkie uczestniczące zespoły otrzymały pa-

miątkowe albumy ufundowane przez Wydawnictwo Aposto-
licum prowadzone przez księży Pallotynów z Ząbek.
Na zakończenie dnia konkursowego laureaci wykonali koncert, na który 
złożyły się nagrodzone utwory.
  Podczas ogłoszenia wyników jury podkreśliło rosnący poziom wyko-

nawczy i artystyczny uczestników jego kolejnych edycji.

W sobotę, 22 maja 2010 r., kościół Miłosierdzia Bożego w 
Ząbkach, po raz kolejny zamienił się w salę koncertową, otwie-
rając swoje podwoje dla uczestniczących w V Festiwalu Muzy-
ki Chóralnej Mater Misericordiae zespołów śpiewaczych.

PODZIĘKOWANIA
 W imieniu organizatorów V Festiwalu Muzyki Chóralnej Ma-

ter Misericordiae pragnę podziękować osobom, fi rmom i insty-
tucjom, które przyczyniły się do tego, że mógł on się odbyć:
 Urzędowi Miasta Ząbki, parafi i Miłosierdzia Bożego, Ze-
społowi Szkół Katolickich w Ząbkach,  Spółdzielczemu Ban-
kowi Rzemiosła i Rolnictwa, Wydawnictwu Apostolicum, 
Firmie Zarządzania Nieruchomościami Adminarius, pani Agniesz-
ce Gmitrzuk za wsparcie fi nansowe i rzeczowe festiwalu.
  Jagodzie Zygmunt, Wojciechowi Polkowskiemu, Ewie Jankowskiej-
Kurpisz, Beacie Mizerskiej, Wandzie Rytelewskiej, Aleksandrze Frelek, 
Marcie Anteckiej, Bogdanowi Jóźwiakowi, moim współpracownikom 
za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu. Panom ze służby 
porządkowej „Totus Tuus” przy parafi i Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 
za nadzorowanie przebiegu przesłuchań konkursowych oraz panu Grze-
gorzowi, kościelnemu parafi i Miłosierdzia Bożego za służenie organiza-
torom wszelką potrzebną pomocą.

Dyrektor V Festiwalu 
Muzyki Chóralnej 

Mater Misericordiae
Agata Kajak
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Zespół wokalny "Ars Antiqua" 
został zorganizowany w 1993 r. z 
inicjatywy śpiewaków chóru ka-
meralnego o tej samej nazwie, 
działającego w Warszawie od 
1973 r. do końca lat 80-tych. Obecny 
kształt artystyczny nadał mu jeden z 
założycieli dawnej "Antiquy", dyry-
gent i pedagog Akademii Muzycznej 
Zbigniew Szablewski. Zespół specja-
lizuje się w stylowym wykonawstwie 
muzyki dawnej, ma także w repertu-
arze utwory współczesne, opracowa-
nia muzyki ludowej, negro spirituals 
i kolędy.  Repertuar Zespołu to ponad 
290 utworów różnych epok i stylów, 

wykonywanych głównie a cappella. 
  Jest laureatem 10 krajowych i za-
granicznych konkursów chóralnych, 
w których otrzymał: 
W kategorii ogólnej - 1994 Ko-

niecpol - Nagroda Główna, 1995 Ru-
mia - III w kat. A, 1996 Dautphetal 
(Niemcy) - Złoty medal, 1999 Mię-
dzyzdroje - Grand Prix.
W kat. zespołów wokalnych - 1995 

Gorizia (Włochy) - II nagroda (I nie 
przyznano), 1998 Legnica - I nagroda 
im. Karlińskiego, 1997 Arezzo (Wło-
chy) - III nagroda, 1998 Arezzo - II 
nagroda (I nie przyznano).
Nagrody specjalne - nagroda UE 

"Rinascimento Europeo" i nagroda 
wydawnictwa muzycznego Bären-
reiter - Gorizia, nagroda Polskiego 
Radia "dla chóru o szczególnych 
walorach brzmieniowych" - Legnica 
1996, nagroda "za wybitną interpre-
tację" - Konkurs im. Mendelsshona 
w Dautphetal, nagroda "Największe 
wydarzenie artystyczne" - Międzyz-
droje 1999.
Wykonanie muzyki współcze-

snej - nagroda specjalna - Ko-
niecpol, II nagroda - Międzyz-
droje 1995, Nagroda Ministra 
Kultury i Sztuki, Międzyzdroje 1999 
Ponadto zespół koncertował we 

Włoszech, w Niemczech i na Litwie. 
Nagrania: Ars Antiqua - Vocal Cham-
ber Music, Dzieciątko się narodziło, 
Perły Renesansu, Vivaldi - w 260 
roczn. śmierci, nagrania radiowe.
  Festiwal jest dofi nansowany 

przez Urząd Miasta Ząbki. Wstęp 
wolny.
Organizatorami tegorocznej edy-

cji są:
Chór Cantores Misericordiae, pa-

rafi a Miłosierdzia Bożego w Ząb-
kach oraz Federacja Caecilianum.

Dyrektor V Festiwalu Muzyki 
Chóralnej Mater Misericordiae

Agata Kajak

Zespół Wokalny Ars Antiqua

W programie:
MIKOŁAJ GOMÓŁKA (1535-1609) - RÁDUJCIE SIE BOGU NAWYŻSZEMU/

PSALM 81
WACŁAW Z SZAMOTUŁ (1526-1560) - EGO SUM PASTOR BONUS

MIKOŁAJ ZIELEŃSKI (1550-1616) - HAEC DIES
ANDREAS HACKENBERGER (1574-1627) - EXULTATE DEO/

 PSALM 81, A 8
GIOVANNI CROCE (1557-1609) - CANTATE DOMINO/PSALM 96
GREGOR AICHINGER (1564-1628) - REGINA COELI LAETARE

ANONIM XIX W. - S NAMI BOG
JERZY DERFEL (UR. 1941) - HYMN O MIŁOŚCI/1 KOR 13,1-3

MARIAN SAWA (1937-2005) - SALVATOR MUNDI
MAREK JASIŃSKI (1949-2010) - LAUDES/PSALM 97

JÓZEF ŚWIDER (UR. 1930) - KTO SZUKA CIĘ - SALVE REGINA
MICHEL CORBOZ (UR. 1934) - LAUDATE DOMINUM/PSALM 116

SPIRITUAL - WERE YOU THERE
BOB FITTS - BLESSED BE THE LORD, GOD ALMIGHTY (1984)

JENNIFER RANDOLPH - HALLELUJAH ! (1986)

Zaproszenie na 30 maja
Konkurs mamy za sobą, ale nie jest to koniec festiwalu. W najbliższą niedzielę, 

30 maja 2010 r., o godz. 19.00, 
w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach,

w jego ramach odbędzie się koncert Zespołu Wokalnego Ars Antiqua p.t. „Regina coeli, laetare” (Wesel się Królowo nieba), 
na który serdecznie zapraszam mieszkańców naszego miasta i nie tylko. 

Będzie to wydarzenie, które zaspokoi nawet najwybredniejsze gusta melomanów, a przypadkowy słuchacz nie będzie znudzony.
Program koncertu obejmuje muzykę okresu wielka-

nocnego w obszernym zakresie stylistycznym – od 
późnośredniowiecznego polskiego tricinum, poprzez 
renesansowe psalmy w tłumaczeniu Jana Kochanow-
skiego, następnie szerzej rozbudowane formalnie i 
fakturalnie (5-8 głosów) kompozycje Mikołaja Zieleń-
skiego oraz nadwornego muzyka króla Zygmunta III 
Wazy – Andrzeja Hakenbergera.
 Centrum programu stanowi antyfona Maryjna „Regi-

na coeli, laetare” (Królowo nieba, wesel się). 
 Koncert przedstawia mistrzów zarówno dawnej, jak 

i współczesnej polifonii chóralnej w muzyce polskiej 
(Józef Świder, Marek Jasiński, dwaj kompozytorzy 
warszawscy Jerzy Derfel i Marian Sawa). 
 Niewątpliwą atrakcję programu stanowią utwory z 

kręgu liturgii ortodoksyjnej, a także negro spirituals 
i utwory religijne kościołów chrześcijańskich w Sta-
nach Zjednoczonych. 

Dyrektor V Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae
Agata Kajak

W sobotę 22 maja br. w warszawskim hotelu Gromada grupa ząbkowskich 
radnych wzięła udział w Mazowieckim Zjeździe Platformy Obywatelskiej 
RP. Nasze Miasto reprezentowane było przez radnych: Agnieszkę Masta-
lerską, Andrzeja Chibowskiego, Tomasza Kalatę oraz Łukasza Kukiełkę. 
Delegaci na Zjazd wybrali nowe władze statutowe PO na Mazowszu oraz 
delegatów na Zjazd Krajowy. W trakcie spotkania doszło do wielu roz-
mów z wysokimi rangą politykami i urzędnikami reprezentującymi naszą, 
mazowiecką ziemię. Nasi radni rozmawiali m.in. z Panią minister Kopacz, 
z Panią poseł Kidawą-Błońską, z Panem posłem Halickim, z Panem po-
słem Czumą, z Panem senatorem Abgarowiczem, oraz z wieloma innymi 
parlamentarzystami, którym bliskie jest dobro podwarszawskich miast. W 
trakcie kuluarowych dyskusji ząbkowscy radni przedstawiali swym roz-
mówcom główne problemy z jakimi przyszło się borykać mieszkańcom 
Ząbek. Wszyscy posłowie, jak również Pan senator obiecali, iż niebawem 
przyjadą do Ząbek, spotkają się z mieszkańcami pochylając się nad naszy-
mi, głównie komunikacyjnymi, problemami.

Tomasz Kalata

Ząbkowscy radni na Zjeździe PO RP w Warszawie
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pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej 

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

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

Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki 

ogłasza

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

1. podinspektor ds. inwestycji
2. inspektor ds. inwestycji

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. stanowiska znajdują się 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl – konkursy na wolne 
stanowiska pracy. 

WYBORY PREZYDENCKIE 2010
 
 Informujemy o możliwości głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.    Prawo 

do ustanowienia pełnomocnika przysługuje:
● wyborcy posiadającemu orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-

pełnosprawności, a także wyborcy posiadającemu równoznaczne orzeczenie organu 
rentowego (szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Obywatel-
skich UM Ząbki),
● wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba:
● wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnic-

twa do głosowania,
● posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej 

właściwej dla obwodu głosowania dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także 
mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć w UM Ząbki najpóź-

niej do dnia 10.06.2010, a w przypadku ponownego głosowania do 24.06.2010. 
Referat Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta Ząbki

Zarządzenie Nr 0151/36/2010
Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 7 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu dzier-
żawnego za stanowiska handlowe znajdujące się na Targowisku 

Miejskim w Ząbkach po jego modernizacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy 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

1Ustala się następujące stawki czynszu dzierżawnego dla umów zawar-
tych na okres 10 lat za jedno stanowisko handlowe, uiszczane w następu-
jącym harmonogramie spłaty:
1) płatność jednorazowa w terminie jednego miesiąca od podpisania 

umowy, jednak nie później niż do 31.07.2010 r. - obliczona jako iloczyn 
stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 400 zł netto i powierzchni sta-
nowiska handlowego,
2) płatność jednorazowa w terminie do 15.08.2010 r. - obliczona jako ilo-

czyn stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 300 zł netto i powierzchni 
stanowiska handlowego,
3) płatność jednorazowa w terminie do 15.09.2010 r. - obliczona jako ilo-

czyn stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 300 zł netto i powierzchni 
stanowiska handlowego.
4) płatność miesięczna od dnia 01.09.2010 r. w terminie ustalonym na 

podstawie umowy dzierżawy- obliczona jako iloczyn stawki czynszu dzier-
żawnego w wysokości 9,30 zł i powierzchni stanowiska handlowego.
5) do stawek czynszu w ust. 1 pkt 1-4 należy dodać podatek od towarów 

i usług.
 Do stawki czynszu dzierżawnego wyszczególnionej w ust. 1 pkt. 4) dodaje 

się stałą opłatę w wysokości 40 zł netto za dostęp do części wspólnych 
Targowiska Miejskiego.
2Czynsz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 będzie waloryzowany, 

bez konieczności zmiany niniejszgo zarządzenia, ze skutkiem na dzień 01 
stycznia każdego roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa GUS z zaokrą-
gleniem do 0,05 zł.

§ 2

Opłaty wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia nie zawierają podatku od 
nieruchomości.

§ 3

Stawki czynszu dzierżawnego wyszczególnionego w § 1 nie obejmują stawek 
czynszu dzierżawnego ustalonego w postępowaniu przetargowym na wydzier-
żawienie stanowiska handlowego znajdującego się na Targowisku Miejskim w 
Ząbkach po dniu 01.07.2010 r. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
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www.zabki.pl KONKURS

I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie mieszkańców 
do dbałości o swoje najbliższe otoczenie: ogrody, balkony,
wspólnoty mieszkaniowe. 

II. Organizator
Burmistrz Miasta Ząbki

III. Przedmiot konkursu
Konkurs zorganizowany jest w kategoriach:
a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon
c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 

IV. Udział w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Mia-
sta Ząbki, z wyłączeniem laureatów poprzedniej edycji kon
kursu (zdobywców I, II i III miejsca).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci
udziału w nim poprzez wypełnienie i złożenie w Sekretaria
cie Urzędu Miasta formularza zgłoszeniowego.  

V. Termin konkursu
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 
16 lipca 2010 r.
2. Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Miejską Komi
sję Konkursową do 30 lipca br.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześ-
niu br.

VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez orga
nizatora.

VII. Kryteria oceny
Komisja, oceniając ogrody i balkony będzie brała pod uwagę
następujące kryteria:

1. W przypadku ogrodów:
   - ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne
   - stan i wygląd ogrodzenia
   - kompozycje kwiatowe
   - utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy
   - mała architektura ogrodowa
   - sposób utylizacji odpadów

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do konkursu na najładniejszą posesję w Mieście Ząbki

............................................................              ...........................................
 (imię i nazwisko właściciela posesji)                                   (data)                                                                     

...........................................................
(dokładny adres)

............................................................
(telefon kontaktowy)

Zgłaszam udział mojej posesji do konkursu 
„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW” w kategorii*:  

a) najładniejszy ogród
b) najładniejszy balkon

c) najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej
(* proszę zakreślić odpowiednią kategorię)

.................................................................
                                                               (podpis właściciela posesji)

REGULAMIN KONKURSU NA
NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W MIEŚCIE ZĄBKI

„ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW”

2. W przypadku balkonów:
    - ogólny wygląd balkonu
    - ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
    - wypełnienie balustrady

VIII. Nagrody
1. Za wyróżnienie w konkursie będą przyznawane nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wysokość nagród będzie ustalona odrębnie dla każdej 
kategorii konkursowej.
3. W każdej kategorii planuje się przyznać po trzy nagrody
odpowiednio za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia dla po
zostałych uczestników.

IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania ogro-
dów, balkonów i ich właścicieli oraz podania wyników do
publicznej wiadomości.
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Regulamin konkursu 
i karta zgłoszeń 

str. 15

Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza 

konkurs na najładniejszą posesję

ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

najładniejszy ogród
najładniejszy balkon

najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać za pośrednictwem odpowiedniego formularza do 16 lipca br., 
zostawiając go w Sekretariacie Urzędu Miasta. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu 
będą dostępne na stronie internetowej Urzędu – www.zabki.pl oraz w gazecie  „CO SŁYCHAĆ?”.

Zgodnie z regulaminem konkursu zostanie powołana komisja, która dokona oceny w okresie do 30 lipca br.
Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wrażliwych na naturalne piękno.

* zdjęcia z poprzed-
niej edycji konkursu.


