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ZĄBKOWSKA GAZETA SAMORZĄDOWA

Podpisano umowę na budowę stadionu w Ząbkach
16 lutego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Ząbkach miała miejsce konferencja
prasowa, podczas której burmistrz
Ząbek Robert Perkowski i prezes
firmy Budimpol Bolesław Kosowski w sposób uroczysty podpisali
umowę na budowę głównej trybuny na stadionie miejskim. W spotkaniu udział wzięli również przewodniczący rady miasta Sławomir
Ziemski, wiceburmistrz Grzegorz
Mickiewicz, prezes MKS Dolcan
Ząbki Kazimierz Stańczyk, prezes
SSA Dolcan-Sport Ząbki Jerzy
Szczęsny, dyrektor MOSiR Jacek
Romańczuk, radni, znany i zasłużony działacz sportowy Andrzej
Charkiewicz, urzędnicy oraz dziennikarze.
Konferencję rozpoczął wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz, który
przywitał wszystkich gości. Wiceburmistrz, bezpośrednio odpowiedzialny za ząbkowskie inwestycje

wyraził nadzieję, że nowy obiekt,
który powstanie w ciągu 28 miesięcy, spełni wszystkie oczekiwania
mieszkańców.
Następnie głos zabrał burmistrz
Robert Perkowski, który szczegółowo omówił inwestycję i wszelkie jej
uwarunkowania. - Jesteśmy dumni,
że sport, w tym sport kwalifikowany
ma miejsce również na terenie naszego miasta. Sportowa Spółka Akcyjna, zespól Dolcan Ząbki, gra na tym
boisku i odnosi sukcesy, o czym wie
cała Polska. Zdajemy sobie sprawę,
że warunki, w jakich przyszło trenować i grać są trudne. Trzeba było to
jak najszybciej zmienić. Ale to tylko
jeden z elementów, który zdeterminował wybudowanie tego obiektu,
ponieważ obiekt jest dużo większy
niż wymagałoby samo zaplecze piłkarskie. Obiekt ten jest to w istocie
3-kondygnacyjny budynek, w którym znajdą się szatnie, prysznice,
pomieszczenia do przechowywania
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sprzętu, pomieszczenia administracyjne, ale również mnóstwo przestrzeni
do uprawiania innych dyscyplin sportowych. Będzie tu można uprawiać
m.in.: boks, różne sztuki walki, będzie
tu można przyjść na wernisaż sztuki
organizowany przez MOK.
W tym obiekcie będzie również
zorganizowane zaplecze gastronomiczne. Chcemy, żeby ten obiekt
pełnił swe funkcje przez 7 dni w
tygodniu i był swego rodzaju centrum sportu i kultury – powiedział
burmistrz Perkowski.
To bardzo duża inwestycja,
a więc jej realizacja pochłonie

mnóstwo czasu. Zgodnie z umową
jest to okres niemal 2,5 roku.
- Termin 28 miesięcy wydaje się
być bardzo długi. Dla samego wykonawstwa wystarczyłoby mniej
czasu. Dłuższy okres wynika jednak
z kwestii przepływów finansowych.
Jeśli udałoby się w międzyczasie
pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne, to nie wykluczamy, że
obiekt powstałby zdecydowanie
szybciej.
Próbowaliśmy uzyskać dofinansowanie z RPO WM na budowę tej
dokończenie na str. 6
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Uwaga!

Osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkaniowego
Zgodnie z §11 p.8 Uchwały Rady Miasta nr LVII/363/2006 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy: “w terminie do 31 marca każdego roku, osoba znajdująca się na liście składa w Urzędzie Miasta Ząbki pisemne oświadczenie,
że jej warunki zamieszkiwania i wysokość dochodów nie zmieniły się
w sposób wykluczający zawarcie umowy najmu lokalu lub lokalu socjalnego wchodzącego do mieszkaniowego zasobu gminy, oraz że nadal ubiega się o zawarcie umowy. Nie złożenie oświadczenia powoduje
skreślenie z listy.”
Komisja Mieszkaniowa
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Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Fryderyku Chopinie

Zaproszenie na turniej szachowy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ząbkach

12 marca w Miejskim Ośrodku Kultury
przy ul. Orlej 8 o godz. 1000

oraz

odbędzie się

Prywatna Szkoła Podstawowa
im. ks. Jerzego Popiełuszki

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Fryderyku Chopinie

zapraszają na

skierowany do uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalistów.
Celem konkursu jest włączenie uczniów w obchody Roku
Chopinowskiego, popularyzacja biografii Fryderyka Chopina i jego
twórczości oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.
Organizatorami tego przedsięwzięcia są:
Miejski Ośrodek Kultury,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
i Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II.

Dzień Otwarty

w Szkole Podstawowej Nr 2
w Ząbkach
Uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
zapraszają wszystkich zainteresowanych na

Dzień Otwarty Szkoły
9 kwietnia 2010r. /piątek/ w godz.1600-1800
W programie m.in.:
zajęcia otwarte w oddziałach 0-III,
prezentacja dorobku,
zwiedzanie szkoły,
dyżur Rady Rodziców,
dyżur dyrektora szkoły.
Więcej informacji: www.sp2zabki.neostrada.pl

Informacja w sprawie wyznaczenia miejsc
do wywozu zalegającego śniegu

I Otwarty Turniej Szachowy
dla dzieci i młodzieży.
6 marca 2010 r., godz 1100

na terenie Prywatnej Szkoły Podstawowej
w Ząbkach
przy ulicy Piłsudskiego 95.
W turnieju mogą wystartować dziewczęta i chłopcy urodzeni
w latach 2003 -1994, a więc uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Turniej rozgrywany będzie w siedmiu
rundach systemu szwajcarskiego, a zawodnicy kojarzeni będą komputerowo. Czas gry – 10 minut na zawodnika. Sprzęt i sędziów zapewniają organizatorzy.
Dla zawodników, którzy zajmą miejsca I,II i III w kategoriach:
klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych oraz szkoły gimnazjalne. Przewidziano dyplomy, medale
i puchary.
Zapisy telefonicznie u sędziego głównego zawodów pana
Arkadiusza Piotrowskiego pod numerem: 503 503 860,
mailem: arkadiuszpiotrowski1@wp.pl lub faxem: (22) 762 00 63
lub w godzinach 10.00 - 10.30 w dniu turnieju.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Godziny przyjęć w Geodezji
Urząd Miasta Ząbki uprzejmie informuje, że od dnia 15.02.2010
r. zostają ustalone okresowo godziny przyjęć interesantów w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami jak poniżej:

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Poniedziałek

14.00-18.00

Wtorek

10.00-14.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

10.00-14.00

Piątek

12.00-16.00

Informujemy, że wyznaczono dwa miejsca na składowanie zalegającego na chodnikach śniegu. Mieszkańcy Ząbek mogą wywozić zalegający śnieg na tereny położone na skraju lasu:
1)na końcu ul. Herberta
2)przy drodze dojazdowej do Nowego Cmentarza.
Prosimy, aby wyrzucać śnieg w sposób nie utrudniający komunikacji
oraz umożliwiający innym wyrzucanie śniegu.
Jednocześnie ZABRANIA SIĘ, pod karą administracyjną, wyrzucania śmieci w tych miejscach.

Pozostałe godziny pracy będą stanowić czas do wewnętrznej pracy
referatu. Ustalenie godzin przyjęć interesantów wynika z dbałości o terminowe załatwianie spraw.
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PIT- Y W URZĘDZIE

Jeśli jeszcze Państwo nie rozliczyli się z Urzędem Skarbowym
z podatku dochodowego za rok
2009 i zastanawiają się czy wybrać się w najbliższym czasie do
Urzędu Skarbowego w Wołominie po odpowiednie druki, mamy
dobrą wiadomość. Teraz wystarczy przybyć do Urzędu Miasta i
tam pobrać potrzebne formularze. Najczęściej wykorzystywane
druki są wyłożone na I piętrze
w przeszklonym pomieszczeniu
przy głównym korytarzu.
Przy tej okazji osoby nie zameldowane, a zamieszkujące

Ząbki będą mogły wskazać w
swoim zeznaniu podatkowym
obecne miejsce zamieszkania
i wysłać swój PIT do Urzędu
Skarbowego w Wołominie.
Dzięki temu będzie można przysłużyć się Miastu, w którym się
zamieszkuje, bo część podatku
trafi do kasy miejskiej. Wtedy
też w większym stopniu będzie
można zrealizować najbardziej
potrzebne inwestycje w Mieście, jak np.:drogi, chodniki, czy
oświetlenie.

Projekcja filmu o Bracie Roger z Taize

red.

19 lutego, w Miejskim Ośrodku Kultury, w ramach dorocznej
Akademii Filmowej, został wyświetlony dla uczniów ząbkowskich gimnazjów film o Bracie
Roger z Taize w reżyserii Barbary Lorynowicz. Twórczyni
znakomitego obrazu osobiście
odwiedziła Ząbki, a towarzyszył
jej kierownik produkcji Edward
Kupsz. Jest to już czwarty film

znanej reżyserki z cyklu „Wielkie
osobowości świata”. Możliwość
obejrzenia samego filmu była dla
ząbkowskiej młodzieży niezwykłym przeżyciem. Bez wątpienia
dodatkowym atutem była wizyta
samej autorki, która w interesujący sposób opowiedziała o swoich
filmach, zachęcając wszystkich
do obejrzenia całej serii.
red.
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Linia X budzi kontrowersje
Nowy operator linii X, firma PKS Grodzisk Mazowiecki, która została wyłoniona w drodze przetargu, wykonuje swoje zadania w nienajlepszy sposób. Mieszkańcy, w licznej korespondencji i wielu telefonach (dwa z listów zamieszczamy obok), uskarżają się na jakość
obsługi nowego przewoźnika. Najczęściej uwagi dotyczą terminowości
przyjazdów. Okazuje się, że autobusy rzadko kiedy jeżdżą zgodnie z
rozkładem jazdy, a niektóre kursy wręcz się nie odbyły. W ciągu dwóch
tygodni funkcjonowania umowy nie wykonano aż 12 kursów.
W związku z licznymi zarzutami burmistrz zwrócił się do prezesa
PKS –u o rzetelne realizowanie obowiązków, w przeciwnym razie władze miasta zagroziły zerwaniem umowy z przewoźnikiem.
W wyniku przeprowadzonych rozmów okazało się, że firma PKS
Grodzisk Mazowiecki nie była w stanie wykonać zadania zgodnie z
rozkładem jazdy. W rezultacie 10 lutego podpisano aneks do umowy,
zgodnie z którym przyjęto nowy rozkład jazdy (obowiązuje od 15 lutego). Również 10 lutego policjanci sekcji drogowej dokonali szczegółowej kontroli autobusów pod względem technicznym. Drobiazgowa
kontrola dwóch pojazdów, trwająca półtorej godziny, nie wykazała nieprawidłowości.
Zgodnie z umową linia powinna być obsługiwana przez 6 autobusów,
bowiem to może zapewnić punktualność. Przy mniejszej liczbie pojazdów kierowcy nie przyjeżdżali na czas. Jak informuje wiceburmistrz
Grzegorz Mickiewicz umowa na okres próby nie zostanie rozwiązana.
Władze liczą, że po tych interwencjach przewoźnik znacząco poprawi
jakość swoich usług.
red.

Kolejna dokumentacja drogowa
Rok 2010 będzie się charakteryzował wzmożonymi pracami
drogowymi, szczególnie jeśli
chodzi o budowę dróg, których
realizacja będzie dofinansowana ze środków unijnych. Po
wybudowanej ul. Ks. Zycha i
rozpoczętej ul. Maczka przyszła
kolej na następne drogi. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę
(tzw. ZRID) w połowie lutego
na ul. Kosynierów praktycznie
jest już pełna dokumentacja. Po
wykonaniu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na wiosnę
(prawdopodobnie w maju) zostaną rozpoczęte roboty drogowe.

prace związane z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.
Drogi te będą realizowane w
ramach unijnego projektu dotyczącego kompleksowej budowy głównych dróg w Ząbkach.
Wszyscy zainteresowani szczegółowymi rozwiązaniami mogą
zapoznać się z projektami tych
dróg w Urzędzie Miasta.
red.

Jest już gotowy projekt techniczny na budowę ul. Langiewicza (na odcinku Wyzwolenia
– Skorupki). Został złożony do
starostwa wniosek o wydanie
ZRID.
Przygotowany jest również
projekt ulicy Sosnowej (łączącej
ul. Sikorskiego i Kosynierów z
ul. Skorupki). Obecnie trwają

Listy Mieszkańców
1. Korekta trasy autobusy Linii X,
Kwiatowa zamiast Tulipanowej
Witam Panie Burmistrzu. Jestem mieszkanką Ząbek od urodzenia. Chciałam zapytać w związku z
wyłonieniem nowego przewoźnika
linii X czy jest możliwość zmienienia mu trasy tzn. zlikwidowania
przejazdu wąską ulicą Tulipanową
a w zamian zastąpienie przejazdu
ulicą Kwiatową (jednokierunkowa). Uważam, iż autobusy prywatne powinny jeździć tak jak autobus
ZTM 199. Ta zmiana poprawiłaby
komunikację na ulicy Tulipanowej,
ponieważ autobus takich gabarytów często blokuje ulicę, co uniemożliwia minięcie się osobowym
autem. Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej uwagi.
Pozdrawiam, Mieszkanka Ząbek
Odpowiedź burmistrza:
Szanowna Pani.
Propozycja jest ciekawa i godna
rozważenia. W najbliższym czasie
ustalimy szczegóły z wyłonionym
przewoźnikiem oraz z warszawskim
ZTM (wspólnie użytkowany przystanek). Jak tylko wszystko zostanie

4

ustalone i uzgodnione, o planowanym
terminie korekty trasy poinformujemy
opinię publiczną z wyprzedzeniem.
Pozdrawiam serdecznie
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski
2. Kolejne spostrzeżenia na temat
funkcjonowania X
Szanowny Panie Burmistrzu,
uważnie przeczytałem głosy mieszkańców co do działania linii X, a
także odpowiedź na nie przewoźnika PKS Grodzisk Maz. I chciałbym
podzielić się pewną refleksją (być
może niepopularną). Mianowicie,
faktycznie w 100 proc. mogłem
się zgadzać z niemal wszystkimi
mieszkańcami. Jazda niepunktualna, tabor pożal się Boże, kierowcy nie znający trasy, jeżdżący jak
"żółwie" lub jak "pod wpływem
środków odurzających" itd., itd. I
faktycznie tak było przez cały styczeń 2010. Z przyjemnością muszę
jednak zauważyć, że od lutego nastąpiła znaczna poprawa. Jeżdżę
z przystanku "Zieleniecka" na
ul. Szwoleżerów (głównie o godz.
7:45).

Kierowcy mili i uczynni (przykład choćby dzisiejszy - nr taborowy 00102), jeżdżący poprawnie - a
kilkanaście lat zajmowałem się jako
dziennikarz komunikacją miejską w Warszawie - stąd naprawdę
wiem o czym piszę. Autobus czysty
- mimo fatalnych warunków pogodowych, miło ogrzewany (nie za
mocno i nie za słabo) itd. Przykładowo dzisiaj - mimo, że przyjechał
autobus (o dziwo!!! punktualnie
- "o dziwo", gdyż zdarza się to niezwykle rzadko - a tak swoją drogą
- jak autobus może mieć nawet do
10 min. opóźnienia jadąc tak króciutką trasą - od pętli do przystanku "Zieleniecka" na Szwoleżerów?
To zagadka, bo ja na piechotę idę
nią ok. 20 min.) nie wysiadłem na
stacji w Ząbkach, gdyż w taką pogodę nie chciało mi się wychodzić
na zewnątrz, a w autobusie było naprawdę miło i sympatycznie.
No, ale na tym koniec "laurki".
Niestety kwestia rozkładów jazdy
pozostaje nadal bez zmian. NIE da
się zdążyć na pociąg o 7:49, a czasami i to nie rzadko nawet na ten
o godz. 7:59 jadąc z przystanku
Szwoleżerów o godz. 7:45. Cóż...
komu przeszkadzało, że autobus

obsługiwany przez firmę Tandem
jeździł z tego przystanku o 7:32? Z
tego co wiem od moich sąsiadów to
również i inne godziny są fatalnie
skorelowane - a właściwie NIE są z pociągami do Warszawy.
Nie wiem jaka jest możliwość
zmiany rozkładu jazdy i daleki jestem od żądania tego, jednak - jeśli
można - prosiłbym tak ja, jak i moi
sąsiedzi o spowodowanie zmiany
rozkładów jazdy tak, aby komunikacja ta spełniała w pełni swoją
rolę.
Z wyrazami szacunku,
Mieszkaniec
Odpowiedź burmistrza:
Witam Pana
Bardzo dziękuję za tą miłą wiadomość. Zgadzam się z Panem, że
nam wszystkim zależy zadowoleniu
mieszkańców. Mam głęboką nadzieję, że po wprowadzeniu nieco zmodyfikowanego rozkładu jazdy, od
poniedziałku będzie łatwiej zdążyć
na pociąg.
Pozdrawiam serdecznie.
Burmistrz Miasta Ząbki,
Robert Perkowski.
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Prawnik radzi... jak dobrze wynająć mieszkanie
Mieszkam w dużym domu jednorodzinnym i chciałbym wynająć
cały parter pewnej rodzinie. Wiem,
że wynajem wiąże się z problemami, jakie powstają w przypadku,
gdy chce się pozbyć kłopotliwego
lokatora. Czy jest jakaś metoda,
abym mógł bezpiecznie wynająć
część mojego domu?
Czytelnik
Wnioskuję, że chciałby Pan uniknąć problemów związanych z eksmisją uciążliwego lokatora.
Z uwagi na to, że ustawa o ochronie
praw lokatorów w dotychczasowym
kształcie nie dawała prawnych podstaw
do szybkiej i bezproblemowej eksmisji
uciążliwych lokatorów, ustawodawca od dnia 28 stycznia 2010 r. zmienił
przepisy, wychodząc na przeciw potrzebom obecnego rynku i umożliwiając
właścicielom zawieranie tego rodzaju
umów, aby w przyszłości nie mięli oni
problemów z eksmisją uciążliwych
lub niewypłacalnych lokatorów. Służy
temu umowa najmu okazjonalnego,
która rządzi się pewnymi regulacjami,
których nie można pominąć przy jej
zawieraniu. Przede wszystkim umowa
ta musi być zawarta na czas oznaczony
(nie dłuższy niż 10 lat), a jej przedmiotem mogą być jedynie lokale służące
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
(oznacza to, że umowy o najem okazjonalny nie stosuje się do obiektów
użytkowych), przy czym właściciel,
będący osobą fizyczną, nie prowadzi
działalności gospodarczej w zakresie
wynajmowania lokali.

Ponadto zarówno zawarcie umowy,
jak i dokonywanie jakichkolwiek
zmian w jej warunkach, musi być
dokonane w formie pisemnej pod
warunkiem nieważności. Następnie, do umowy musi być załączone
oświadczenie najemcy, w formie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opuszczenia
lokalu i jego opróżnieniu w terminie
wskazanym przez wynajmującego.
Niezbędne jest, aby w tym oświadczeniu najemca wskazał inny lokal,
w którym będzie mógł on zamieszkać
w razie eksmisji, zaś właściciel tego
lokalu musi na piśmie wyrazić zgodę
na zamieszkanie najemcy i osób z nim
zamieszkujących. Zgoda tego właściciela powinna być wyrażona na piśmie
(na żądanie wynajmującego załącza
się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym) i załączona do
umowy o najem okazjonalny.
Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od
wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu
najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów
egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za
dany lokal, obliczonego według stawki
czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Kaucja będzie podlegać zwrotowi
w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia
lokalu, po potrąceniu należności właściciela, o których mowa powyżej.

Przedszkolaki
z wesołą nowiną
Dnia 22.01.2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się konkurs
pt. „Przedszkolaki z wesołą nowiną”, wzięło w nim udział 8 grup
przedszkolnych.

Podpisaną umowę należy zgłosić do
urzędu skarbowego w terminie 14
dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jest
to bardzo ważny obowiązek, którego
musi zostać spełniony przez wynajmującego (przez Pana), aby obowiązywały przepisy dotyczące umowy
najmu okazjonalnego i związana z
nią procedura „szybkiej eksmisji”.
Niedopełnienie przez wynajmującego tego obowiązku skutkuje tym,
że lokator zyskuje pełną ochronę
jaką gwarantuje mu ustawa o ochronie praw lokatorów, a zatem do jego
ewentualnej eksmisji będzie niezbędne uzyskanie wyroku eksmisyjnego
poprzedzone długotrwałą procedurą
sądową, przy czym zostaną zachowane ustawowe przesłanki zakazujące
eksmisji na bruk.
W przypadku, gdy najemca nie
opuszcza lokalu po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, wynajmujący może wszcząć procedurę, która pozwoli mu na
szybkie pozbycie się niechcianego
lokatora.
W pierwszej kolejności wynajmujący musi skierować do najemcy
pisemne żądanie opróżnienia lokalu
(z podpisem urzędowo poświadczonym), w którym powinno być oznaczenie wynajmującego oraz najemcy,
którego żądanie dotyczy (czyli kto i
do kogo kieruje pismo), wskazanie
umowy najmu okazjonalnego oraz
przyczynę ustania stosunku najmu, a
także termin, nie krótszy niż siedem
dni od dnia doręczenia żądania, w

Wszystkie występy były wyjątkowe, dlatego organizatorzy oraz
jurorzy postanowili nagrodzić
wszystkich wykonawców:
I miejsce i największy puchar otrzymała grupa 4 – latków
z Przedszkola „Zielony Dinek”,
II miejsce – grupa 5-6 latków
z Przedszkola „Leśny Zakątek”,
III miejsce zdobyły: grupa 5
– latków i 6 – latków z Przedszkola „Zielony Dinek”, grupa 6
– latków ze Szkoły Podstawowej
Nr 1, grupa 6 – latków ze Szkoły
Podstawowej Nr 2, grupa 5 – latków z Przedszkola „Skrzat” i 5
– latki z Prywatnego Przedszkola
„Smyk”. Nagrody wręczał burmistrz Robert Perkowski.
Jurorami byli: Tomasz Mitrowski – aktor występujący w
Kompanii Teatralnej MAMRO,
zajmujący się sprawami kultury
w MOK na Białołęce oraz Grzegorz Reszka – reżyser i scenarzy-

którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. W
przypadku, gdy mimo powyższego
żądania najemca nie opuści lokalu,
wynajmujący powinien wnieść wniosek do sądu o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności notarialnego
oświadczenia najemcy (oświadczenie
to było załącznikiem do umowy, o
czym mowa powyżej) wraz ze stosownymi załącznikami. Oświadczenie to, opatrzone przez sąd klauzulą
wykonalności, będzie podstawą do
przeprowadzenia eksmisji do lokalu,
który został wskazany przez najemcę
w jego oświadczeniu. W przypadku,
gdy okaże się, że lokal ten nie istnieje albo najemca stracił możliwość
zamieszkiwania w nim, wówczas komornik będzie mógł dokonać eksmisji
na przysłowiowy bruk.
Mimo iż procedura opisana powyżej może wydawać się skomplikowana i wymaga od wynajmującego
niezwykłego formalizmu, jest ona w
rzeczywistości uproszczoną procedurą w stosunku do pełnej ochrony praw
lokatorów w przypadku zwykłej umowy najmu.
Ewelina Dudek
Radca Prawny
Informujemy, że na pytania
prawne kierowane mailowo na adres edudek@prokonto.pl lub listownie na adres ul. Wilcza 9, Ząbki,
Pani Mecenas odpowie na łamach
gazety „Co Słychać?”.

sta MAMRO, działający w MOK
na Białołęce.
Pomimo tego, że był to prawie
koniec stycznia, to zarówno gra
pięknych, młodych aktorów, stroje jak i muzyka wprowadziły niesamowity klimat przywołujący
wyjątkową atmosferę betlejemskiej nocy. Myślę, że dobrze się
stało, że taki konkurs jest organizowany, dla naszych dzieci było
to wspaniałe i niezapomniane
przeżycie, mogły sprawdzić się
na prawdziwej scenie, a wcielając się w role poznają historię narodzin Jezusa, uczą się poznawać
tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.
Wszystkie przedstawienia sprawiły widzom i aktorom wiele radości, a przesłanie Bożego Narodzenia trafiło do serc wszystkich.
Jolanta Stosio
SP2
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dokończenie ze str. 1
trybuny, jednak nie udało się. Ale nie
jesteśmy zdziwieni czy rozczarowani tym faktem, bo startowaliśmy do
tego programu z kilkoma projektami.
Nie udało się z trybuną, ale powiodło się w przypadku budowy krytej
pływalni.
Na trybunę będziemy starali się pozyskać środki z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu. Jesteśmy na dobrej drodze. Spełniliśmy
wszelkie wymogi formalne, czekamy
na ocenę – poinformował burmistrz
Ząbek.
Zanim doszło do podpisania
umowy o wykonawstwo, przez trzy
lata trwał długi okres przygotowań.
-Pierwsze przygotowania rozpoczęły się w 2007 roku, kiedy to została
stworzona koncepcja zagospodarowania całego terenu Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponieważ dysponujemy stosunkowo dużym terenem, to chcieliśmy, żeby
on został optymalnie wykorzystany.
Chcieliśmy, żeby w przyszłości powstała tu trybuna, basen, sala widowiskowo- sportowa, korty tenisowe, czy lodowisko i inne mniejsze
obiekty.
Wtedy to powstała koncepcja, która wskazuje nam kierunki rozwoju.
Dziś podpisujemy umowę na wykonawstwo trybuny, a w drugiej połowie tego roku podpiszemy umowę z
wykonawcą basenu miejskiego. Są to
najpoważniejsze inwestycje całego
kompleksu.
Tworząc koncepcję zależało nam
również na tym, aby mógłby to być
obiekt, na którym PZPN umożliwiłby
rozgrywki pierwszoligowe. W tym
celu wraz z prezesem Sławomirem
Dolińskim i prezesem Jerzym Szczęsnym jeździliśmy do PZPN, ustalając
wszystkie szczegóły.
To dość skomplikowana inwestycja.
Nie ukrywam, ze było trochę problemów
z przygotowaniem projektu, czy nawet
wyłonienia wykonawcy. Obecny wykonawca został wybrany dopiero w drugim
postępowaniu przetargowym.
Problemem, z którym się borykaliśmy dość długo było pozwolenie na
budowę, które zazwyczaj uzyskuje
się maksymalnie w ciągu 65 dni. U
nas trwało to kilka miesięcy, ale pod koniec stycznia udało się je uzyskać.

Trybuna dzisiaj
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Podpisano umowę na budowę stadionu w Ząbkach

Prawdopodobnie jest to jedno z
ostatnich oficjalnych spotkań w tym
budynku, który niebawem zostanie
rozebrany. Mimo, że jego stan jest
fatalny, to trzeba powiedzieć, że jest
to historyczny obiekt, który powstał
wielkim wysiłkiem wielu działaczy
sportowych i w którym wychowały
się pokolenia sportowców – podsumował burmistrz Robert Perkowski.
Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Ząbki Sławomir
Ziemski.
- W imieniu Rady Miasta chciałbym
powiedzieć, że jest to wydarzenie niezwykłe, jest to krok milowy w ząbkowskiej historii. Od wielu lat trwała dyskusja czy miasto powinno inwestować w
infrastrukturę sportową. W końcu udało
się dojść do porozumienia na forum
rady oraz dzięki burmistrzowi, który
zawsze podkreślał, że inwestowanie
w sport jest ważnym elementem życia
mieszkańców. Cieszę się, że rada podjęła taką decyzją i przeznaczyła środki
na budowę krytej trybuny. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim
osobom zaangażowanym w ten proces
inwestycyjny. Chciałbym również podziękować prezesowi firmy Dolcan
Sławomirowi Dolińskiemu, który także
włożył dużo serca w sam projekt wykonawczy trybuny – powiedział przewodniczący Ziemski.
O wyjątkowości tego wydarzenia
przekonywał również prezes MKS
Dolcan Ząbki Kazimierz Stańczyk.
Myślę, że dzisiejsza data będzie zapisana w annałach historii Ząbek złotymi zgłoskami. Wreszcie upragniony
cel naszej młodzieży, sportowców,

sympatyków, działaczy staje się faktem. W tym istniejącym obiekcie wychowało się wiele pokoleń młodzieży ząbkowskiej. W imieniu prezesa
Dolińskiego, działaczy chciałbym
serdecznie wszystkim podziękować
i życzyć wykonawcy, aby wszystko
sprawnie przeszło. Będzie to bowiem
praca na żywym organizmie. My
musimy dokończyć rundę wiosenną.
Wyrażam przekonanie, że obiekt ten
przyczyni się do upiększenia architektury miasta Ząbki – podkreślił prezes Stańczyk.
Zadowolenia nie krył również prezes Jerzy Szczęsny.
- Cieszę się, że nasze wspólne starania i zabiegi przynoszą efekty. Sukcesy naszych piłkarzy powodują, że
ząbkowski stadion odwiedzają ludzie
niemal z całej Europy. To ewenement
na skalę kraju, że zespół z małego
miasta odnosi tak duże sukcesy. Wielu się dziwi, że w takich skromnych
warunkach udało się stworzyć tak
wspaniałą drużynę. Bardzo dobrze, że
powstanie ten wielofunkcyjny obiekt.
Jeżdżąc dużo po świecie widzę, że
stadion, który może zapewnić wiele
funkcji staje się miejscem spotkań rodzinnych, bo każdy może tam znaleźć
coś dla siebie: młodzież, rodzice, czy
dziadkowie. I o to właśnie chodzi –
tłumaczył prezes Szczęsny.
Z kolei dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Romańczuk chciałby, żeby ten ośrodek tętnił
życiem, żeby z jego oferty mogło skorzystać jak najwięcej osób.
Na zakończenie glos zabrał przedstawiciel wykonawcy, prezes firmy

Trybuna w przyszłości

Budimpol Bolesław Kosowski. Chciałbym podziękować wszystkim
uczestnikom tej inwestycji. Jako
wykonawca będziemy się starać przestrzegać harmonogramu wykonania
robót powierzonego nam zadania.
To duży obiekt. Powierzchnia jego
zabudowy wynosi 2500 m2, a jest
to budynek 3-kondygnacyjny. Jest to
jeden z najnowocześniejszych obiektów na Mazowszu. Jako wykonawca
będziemy się starać, aby inwestycja
była realizowana w miarę możliwości
niekolizyjny sposób – zapewnia prezes Budimpolu.
To pierwsza tak poważna inwestycja na terenie tego centrum sportowo-rekreacyjnego. Nowa trybuna
powstanie na miejscu obecnego budynku, z którego korzystały dotąd
trzy podmioty: MOSiR, MKS oraz
Dolcan SSA, z tym że będzie on wielokrotnie większy. W istocie będzie to
budynek 3-kondygnacyjny o długości
aż 106 m, czyli tyle ile wynosi długość boiska. Olbrzymia powierzchnia
użytkowa nowego obiektu powoduje,
że będzie on miał charakter wielofunkcyjny. Oprócz nowoczesnego zaplecza piłkarskiego będzie to również
idealna baza do uprawiania innych,
różnorodnych, dyscyplin sportowych.
W nowym obiekcie z powodzeniem
będzie można również prowadzić zajęcia w ramach Miejskiego Ośrodka
Kultury, szczególnie te, które wymagają większej przestrzeni.
Mirosław Oleksiak
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Ząbkowscy seniorzy w Pałacu Prezydenckim
16 lutego, około 100 – osobowa grupa członków ząbkowskich klubów
seniora („Retro” i „Relaks”) miała możliwość zwiedzenia Pałacu Prezydenckiego. Naszym seniorom w podróży towarzyszyli wiceburmistrz
Grzegorz Mickiewicz oraz wiceprezes PGK Piotr Uściński. Dla większości
była to pierwsza wizyta w najważniejszym gmachu w Polsce. Na wszystkich ogromne wrażenie zrobiły monumentalne sale. Szczególnie panie
zwróciły uwagę na wystrój wnętrz, które przyozdabiane są tylko świeżymi
kwiatami. Seniorzy z dużym zainteresowaniem obejrzeli salę kolumnową,
w której były prowadzone obrady Okrągłego Stołu. Po powrocie seniorów
zaprosił na herbatę do Urzędu burmistrz Robert Perkowski. Jako prezent
uczestnicy otrzymali książkę traktującą o historii Ząbek.
P.S.
Seniorzy pragną podziękować wszystkim, dzięki którym mogli wziąć
udział w tak dostojnej wizycie, a w szczególności ministrowi Jackowi Sasinowi, burmistrzom naszego miasta oraz wiceprezesowi PGK Piotrowi
Uścińskiemu.

Wystawy malarskie w MOK –u
20 lutego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarskiej Wiesława
Sawickiego, zamieszkującego w Warszawie.

Artysta mimo swej wszechstronności najchętniej maluje swe obrazy w
technice pasteli. Jego dzieła znalazły
uznanie wśród kolekcjonerów z całego świata (Australii, USA, Portugalii,
Belgii i inne). Tym większa radość, że
artysta znalazł czas, aby pokazać swe
prace w Ząbkach. Można je jeszcze
podziwiać w Galerii Orla. Miesiąc
wcześniej swe prace wystawiła Kry-

styna Maracewicz, która od kilkunastu lat działa w pracowni malarskiej
MOK-u. Na jej wystawie dominowały krajobrazy polskiej wsi oraz portrety kobiet. Malarka uwielbia tworzyć reprodukcje obrazów Wierusza
Kowalskiego. Tradycyjnie wystawom
malarskim towarzyszyła znakomita
muzyka.
red.

Kilka przykładowych prac Krystyny Maracewicz
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CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE…?
Miasto Ząbki przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest
bezpieczne” Celem tej kampanii jest zachęcenie dorosłych konsumentów alkoholu do oceny własnego wzorca picia, przekazanie wiedzy dotyczącej przeliczania alkoholu na tzw.
porcje standardowe oraz ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie.
Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami badań społecznych, liczbę
osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 860 tys. /w tym 707 tys. to mężczyźni a 153 tys. to kobiety / a liczba osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie to ok.
4 mln. Osoby pijące szkodliwie doznają z tego powodu szkód zdrowotnych, społecznych
i psychologicznych, choć nie występuje u nich uzależnienie od alkoholu. Natomiast ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu, nie pociągające za sobą
aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te
pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zmieni się.
Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego ryzyka, może w wyniku różnego rodzaju
okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka.
Z kolei osoba pijąca ryzykownie lub szkodliwie, może na tyle ograniczyć swoje picie,
aby radykalnie zmniejszyć wynikając z niego szkody, a osoba uzależniona może zostać
abstynentem.
Wcale nie powinni pić alkoholu:
- młodzi ludzie /ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych/
- kobiety w ciąży i matki karmiące /z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka/
- osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem
- wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie /kierując
pojazdem, w pracy, w szkole/
- uzależnieni od alkoholu.
Jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) zawarta jest w około:
·
250 ml piwa o mocy 5%
·
100 ml wina o mocy 12%
·
30 ml wódki o mocy 40%

SPRAWDŹ, CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE

Poniżej przedstawiamy test, który może być pomocny do sprawdzenia, na ile ryzykowny
/lub bezpieczny/ jest aktualny model spożywania alkoholu:

TEST ROZPOZNAWANIA ZABURZEŃ
ZWIĄZANYCH Z PICIEM ALKOHOLU
Instrukcja:

Przeczytaj dokładnie pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich
wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu /piwa, wina, wódki / na porcje standardowe wg
podanego wyżej schematu.
Zakreśl liczbę punktów. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens.
Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej
Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego
dnia picia?
(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7,8 lub 9 porcji
(4) 10 lub więcej
Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia
po jego rozpoczęciu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/i środowisku?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do
siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
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(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów
sumienia po wypiciu alkoholu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
Jak często w czasie ostatniego roku nie był Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie
Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?
(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku
Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub
sugerował jego ograniczenie?
(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku
TWÓJ WYNIK: PONIŻEJ 8 PUNKTÓW
Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na wszystkie pytania - możesz
być spokojny.
·Twoje picie nie powinno skutkować· problemami ani dla ciebie, ani dla innych, zwłaszcza
jeśli w pytaniach 4,5 i 6 odpowiedziałeś „nigdy".
·Jeśli pijesz alkohol często - zachowaj co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.
·Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, kierowania pojazdami i w innych sytuacjach, gdy picie
nawet niewielkich ilości alkoholu pociąga za sobą ryzyko szkód dla ciebie lub innych.
·Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia.
·Nie namawiaj do picia tych, którzy nie piją.
TWÓJ WYNIK: 8 - 15 PUNKTÓW
Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze negatywnych skutków picia - bądź
pewien, że pojawią się one jeśli nie zmienisz ilości i częstości spożywania alkoholu.
·Spróbuj ograniczyć· picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód.
·Świadomie kontroluj ilość· i częstotliwość· spożywania napojów alkoholowych.
·Nie upijaj się.
·Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy gdy wyrażają
zaniepokojenie i troskę.
TWÓJ WYNIK: 16 - 19 PUNKTÓW
Pijesz szkodliwie - Twoje picie staje się powodem twoich problemów ze zdrowiem, z nauką, pracą, z innymi ludźmi.
·Musisz ograniczyć· picie, zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość· spożywanego
alkoholu.
·Umów się z sobą na nieprzekraczalnie limitu picia nie niosącego za sobą ryzyka szkód i
staraj się dotrzymać· obietnicy.
·Pij wolniej. Wydłuż czas spożywania każdej porcji alkoholu.
·Spożywaj alkohol z osobami, które piją mało. Unikaj miejsc i sytuacji, w których pijesz
nadmiernie.
·Gdyby próby ograniczania picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem pomocy u specjalisty.
TWÓJ WYNIK: POWYŻEJ 20 PUNKTÓW
Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu.
·Sprawdź to podejrzenie udając się do specjalistów pracujących w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu. Nie warto odwlekać· konsultacji sprawdzając ponownie swoje możliwości ograniczenia picia.
·Specjalista, lepiej niż ten test, zdiagnozuje twój problem z piciem i udzieli ci porady, jak
go rozwiązać.
PAMIĘTAJ
Nie ma uniwersalnych kryteriów „ bezpiecznego” picia. Indywidualne reakcje ludzi na
alkohol powodują, że taka sama ilość alkoholu dla jednych będzie bezpieczna, a dla innych może okazać się szkodliwa. Żadne limity nie dają gwarancji zabezpieczenia przed
uzależnieniem.
Więcej informacji o problemach alkoholowych znajduje się na stronie internetowej:
- dla dorosłych: www.wyhamujwpore.pl
- dla młodzieży : www.niebotak.pl
Zapraszamy także do Punktu Konsultacyjnego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na konsultacje ze specjalistami w środy i czwartki w godz. 16.00 – 18.00.
Adres: Ząbki, ul. 3 Maja 14/16. Tel. 22/ 781 – 63 – 61.

Opracowała Elżbieta Strząska,
na podstawie materiałów edukacyjnych przygotowanych przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Zasady udzielania pomocy
w utylizacji wyrobów zawierających azbest

Mając na uwadze dobro
środowiska naturalnego,

Burmistrz Miasta Ząbki
informuje,

że w budżecie Miasta Ząbki na
2010 rok
przewidziano środki na pomoc
w usuwaniu wyrobów
zawierających azbest.
Pomoc ta jest skierowana do
osób fizycznych i polegać będzie na
demontażu, wywiezieniu i unieszkodliwieniu powstałych z rozbiórki odpadów azbestowych na koszt
Miasta Ząbki.
Natomiast koszty ewentualnych
prac remontowych przygotowujących do położenia nowego pokrycia
dachowego, zakup i położenie nowego pokrycia dachowego ponosi
właściciel nieruchomości.
Pomoc będzie udzielana do wyczerpania środków przeznaczonych
na bieżący rok. O udzieleniu pomocy decydować będzie kolejność
złożonych wniosków (decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta) oraz
złożenie informacji o posiadanych
wyrobach azbestowych lub jej zaktualizowanie.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy w utylizacji ww. odpadów na terenie Miasta Ząbki
zamieszczone zostały obok.

na rok 2010 na terenie Miasta Ząbki ze środków Budżetu Miasta Ząbki

1.Finansowanie utylizacji wyrobów
zawierających azbest skierowane jest
do osób fizycznych, posiadających nieruchomość na terenie miasta Ząbki.
2.Finansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest dotyczy
demontażu, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest pochodzących z obiektów
budowlanych z nieruchomości leżących w granicach miasta Ząbki.
3.Za wyrób zawierający azbest
uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1%
azbestu, w szczególności:
a)płyty azbestowo-cementowe płaskie
lub faliste (pokrycia dachowe – eternit),
b)rury i złącza azbestowo-cementowe,
c)izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest.
4.Finansowanie utylizacji wyrobów
zawierających azbest jest realizowane
z Budżetu Miasta Ząbki, zgodnie z
planem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2010.
5.Koszty demontażu, odbioru z
danej nieruchomości wyrobów zawierających azbest oraz ich utylizacji ponosi Miasto Ząbki.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 2 o pow. 0,5944 ha, położonej w obrębie 0020,
przy ul. Stefana Batorego 4, objętej księgą wieczystą
nr WA1W/00032059/3.
Przetarg odbędzie się dnia 16.03.2010 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ulicy Wojska Polskiego Nr 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 164 718,70 zł – zawiera podatek VAT. Wadium: 300 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w gotówce do dnia 11.03.2010 r..
na konto nr 44 1240 1040 1111 0000 0141 2413
(liczy się data wpływu środków na konto)
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym
do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu (możliwość zabudowy do 10 kondygnacji).
Lokalizacja nieruchomości: centrum Miasta Ząbki, ok 10 km od
centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie,
komunikacja autobusowa ( ZTM Warszawa).
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na
stronie www.umzabki.bip.org.pl ( w zakładce tablica ogłoszeń /
przetargi), www.zabki.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki
przy ul. Wojska Polskiego 10.
Burmistrz Miasta
Robert Perkowski

6.Koszty ewentualnych prac remontowych przygotowujących do
położenia nowego pokrycia dachowego, zakup i położenie nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel
nieruchomości. Właściciel nieruchomości odpowiada również za zabezpieczenie odkrytego budynku przed
ewentualnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi po zakończeniu demontażu płyt azbestowych.
7.Finansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest realizowane będzie na pisemny wniosek
właściciela nieruchomości (bądź
posiadacza za pisemną zgodą właściciela), który należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091
Ząbki. Wzór wniosku do pobrania w
Urzędzie Miasta.
8.Ze względu na ograniczone środki budżetowe, finansowanie utylizacji
wyrobów zawierających azbest realizowane będzie do wyczerpania środków przeznaczonych na bieżący rok.
9.O udzielaniu finansowania
utylizacji wyrobów zawierających
azbest decyduje kolejność złożonych

wniosków (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ząbki) oraz
przedłożona wcześniej informacja
lub zaktualizowana informacja o posiadanych na terenie gospodarstwa
wyrobach zawierających azbest.
10.O gotowości do demontażu
i odbioru wyrobów zawierających
azbest wnioskodawca informuje
telefonicznie przedsiębiorstwo wyłonione przez Urząd Miasta Ząbki
w postępowaniu o zmówienie publiczne do realizacji demontażu i
odbioru wyrobów zawierających
azbest, na 21 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia prac, jednocześnie wspólnie ustalając optymalną datę przeprowadzenia demontażu
i odbioru wyrobów zawierających
azbest.
11.Właściciel nieruchomości jest
obowiązany do zgłoszenia zmiany
pokrycia dachowego do Wydziału
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie na minimum 30
dni przed planowanym remontem.
12.Postępowanie w sprawie
udzielanej pomocy prowadzi Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Informacja
o zbiórce odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz odpadów niebezpiecznych.
Informujemy, że od marca do grudnia 2010 roku będzie funkcjonował w Ząbkach punkt zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie
Miasta Ząbki:
odpady wielkogabarytowe (są to wszelkiego rodzaju odpady o
wymiarach uniemożliwiających lub utrudniających gromadzenie ich
w pojemnikach do zbiórki odpadów np. meble),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, RTV),
odpady niebezpieczne typu: świetlówki, akumulatory, puszki po
farbach i lakierach itp.
W celu realizacji ww. zadania, Burmistrz Miasta Ząbki podpisał
umowę z firmą specjalizującą się w odbiorze i zagospodarowaniu tego
typu odpadów, która posiada stosowne zezwolenia w tym zakresie
(Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie, Sp. z o.
o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa).
Akcja prowadzona jest cyklicznie jeden raz w miesiącu w wyznaczonym punkcie na terenie Miasta. Ww. odpady można przywozić i
pozostawić na terenie zlewni przy ul. Piłsudskiego jedynie w dni i godziny wymienione poniżej, czyli w każdą drugą sobotę miesiąca 2010
roku od marca do grudnia, tj. 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada, 11
grudnia, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Urząd Miasta Ząbki zapewnia bezpłatny odbiór ww. odpadów
od mieszkańców Ząbek.
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V Turniej Tenisa Stołowego

Kategoria Szkoły Podstawowe
Dziewczęta:
1. Grom Monika
2. Topolska Paulina
3. Dzionek Kinga

Chłopcy:
1. Marzec Kamil
2. Góra Maksymilian
3. Marciniak Jarosław

Kategoria Gimnazja
Dziewczęta:
1. Trojanek Ola

W sobotę, 20 lutego b.r. w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
rozegrano V Turniej Tenisa Stołowego z cyklu Grand Prix’ 2009/2010
pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki. W tej edycji wzięło udział 49
zawodniczek i zawodników w 3 kategoriach. Organizatorami cyklu jest
Gimnazjum nr 1 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Oto
najlepsi w poszczególnych kategoriach:

Chłopcy:
1. Maron Dawid
2. Pieńkowski Piotr
3. Trych Adam

Kategoria Open
Kobiety:
1. Ponichtera Anna
2. Grom Daria
3. Sawiak Martyna

Mężczyźni:
1. Dąbrowski Michał
2. Pardela Mirosław
3. Dąbrowski Mateusz

Halowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców
rocznika 2001 i młodszych
Hala sportowa Gimnazjum nr 2 w niedzielne przedpołudnie
(21 lutego) gościła uczestników Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców rocznika 2001 i młodszych.

Na starcie stanęło 8 zespołów
podzielonych na 2 grupy. W grupie
A rywalizowały zespoły: Dolcan I
Ząbki, Białe Orły Warszawa, Unia
Warszawa oraz UKS 141 Warszawa. Natomiast w grupie B grały
zespoły: Dolcan II Ząbki, Pioruny Targówek, Delta Warszawa i
SEMP Ursynów. W meczach grupowych mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a czas
jednego spotkania wynosił 15 minut. Po rozgrywkach grupowych
do półfinałów, do których kwalifikowały się dwie pierwsze drużyny,
awansowały warszawskie zespoły:
z grupy A - Białe Orły i Unia, a z
grupy B – S.E.M.P. i Delta. Mecze
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półfinałowe „rozgrzały do czerwoności” licznie zgromadzoną na
trybunach publiczność. Najpierw
S.E.M.P. Ursynów pokonał 2:0
Unię Warszawa. Następnie na boisku pojawiły się zespoły Delty i
Białych Orłów. Orły dwukrotnie
prowadziły, najpierw 1:0, później
2:1. Ale zawodnicy Delty grając z
ogromną determinacją w ostatniej
sekundzie doprowadzili do wyrównania. O tym kto zagra w finale
zadecydowały rzuty karne. Po serii
trzech karnych na tablicy wyników
był ponownie remis. Dopiero w
piąty z zawodników rozstrzygnął
losy meczu i dał Białym Orłom
awans do finału. W finale turnieju

zdecydowanie zwyciężyła drużyna
S.E.M.P.-a Ursynów wygrywając
z Białymi Orłami 3:1. Wszyscy
oprócz pamiątkowych dyplomów i
statuetek otrzymali również nagrody rzeczowe, które wręczali dyrektor Gimnazjum nr 2 – Małgorzata
Zyśk i dyrektor MOSiR w Ząbkach
– Jacek Romańczuk.

fot. Bogdan Śladowski

Końcowe wyniki:
Mecz o 7 miejsce:
Dolcan II – UKS 141 1:0
Mecz o 5 miejsce:
Pioruny – Dolcan I 2:1
Mecz o 3 miejsce:
Unia – Delta 3:0
Mecz o 1 miejsce:
SEMP – Białe Orły 3:1

