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Pod takim tytułem odbyła się 8 kwietnia, zorganizowana przez bur-
mistrza Ząbek specjalna konferencja w Ośrodku Szkoleniowo - 

Wypoczynkowym „Złote Brzozy” w Ząbkach. Spotkanie adresowane 
było do fi rm deweloperskich, zainteresowanych uczestnictwem w bu-
dowlanych procesach inwestycyjnych miasta. Honorowymi gośćmi na 
konferencji byli wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz starosta 
wołomiński Maciej Urmanowski. 

Wojewoda pozytywnie ocenił pomysł zorganizowania konferencji. 
– Miasto Ząbki leży u wrót samej Warszawy i jednocześnie bar-

dzo dobrze planuje swoją przyszłość. To bardzo dobry przykład miasta, 
gdzie plany strategiczne są dobrze opracowane, gdzie cale miasto ma 
aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dobrze 
by było, aby też i inne miasta miały podobną sytuację w tym zakresie, 
bo to ułatwiłoby znacznie wszelkie procesy inwestycyjne w całym ob-
szarze metropolitarnym – powiedział wojewoda Kozłowski. 

Również starosta pogratulował zorganizowania takiej konferencji. 
Zdaniem Macieja Urmanowskiego w powiecie wołomińskim tkwi 

wielki potencjał, który nie do końca jest jeszcze wykorzystany. Według 
starosty podwarszawskie tereny powiatu wołomińskiego są konkuren-
cyjne w porównaniu z innymi terenami wokół Warszawy, które charak-
teryzują się wysoką ceną gruntów.

– Atutem Ząbek i powiatu wołomińskiego jest bliskość Warszawy. 
Jednak mimo niewielkiej odległości wciąż nie najlepszy jest dojazd. 
Myślę, że dla fi rm i mieszkańców ważne będą najbliższe lata, ze wzglę-
du na inwestycje drogowe, które będą realizowane –zasygnalizował 
starosta Urmanowski.

Z punktu widzenie inwestorów budowlanych niezwykle ważna jest 
sprawa dotycząca wydawania pozwoleń na budowę. - Jeśli chodzi o 
pozwolenia na budowę, to chciałbym powiedzieć, że spotykamy się z 
brakiem dostatecznej liczby fachowców do obsługi wydziału budowni-
ctwa. Znaczący jest odpływ urzędników do fi rm prywatnych, a szkole-
nie nowych jest czasochłonne i kosztowne. Postaramy się sprostać tym 
wyzwaniom – zapewniał starosta. cd. na str. 4

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - FILAREM ROZWOJU ZĄBEK

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej 
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• badania pracowników
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• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie
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tel. 603 927 323

Sklep „JULKA”
Ząbki

ul. Powstańców 44
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przybory szkolne,

papiernicze. 
www.julka.pl

Gościem honorowym konferencji był wojewoda Jacek Kozłowski
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KOMUNIKAT 
Szanowni Mieszkańcy ulicy Batorego
Uprzejmie informujemy, że Starostwo 

Powiatowe w Wołominie przygotowuje się 
do modernizacji powiatowej ulicy Batorego 
w Ząbkach.

W związku z powyższym zwracamy się 
z prośbą o dokonanie niezbędnych przyłączy 
do sieci uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu modernizacji nie będzie 
możliwości realizacji w/w robót.

Referat Rozwoju Gospodarczego

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych (laików, samo-

uków i wszystkich tych, którzy chcą poprawić 
jakość własnych fotografi i) na warsztaty, które 
przeprowadzone będą przez pana Bogdana 
Śladowskiego, dla którego fotografowanie 
jest nie tylko pasją ale i sposobem na życie. 
Jego zdaniem fotografi a może sprawiać wie-
le radości, kształci wrażliwość oka na piękno 
otaczającego nas świata, pozwala rejestrować 

zdarzenia, ludzi - ich  emocje i pragnienia. 
Jest to sposób na zatrzymanie w kadrze naj-
piękniejszych chwil życia pod warunkiem, 
że z pokorą ćwiczymy techniczne aspekty tej 
dziedziny. Pan Bogdan Śladowski podkreśla, 
że otwarty jest na wszelkie tematy fotografi cz-
ne i zaprasza do galerii www.bofoto.pl

Pierwsze zajęcia dla wszystkich chętnych 
(bez ograniczeń wiekowych) odbędą się 10 
maja o godz. 10.00 w MOK-u  (ul. Orla 8).

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE W MOKKOMUNIKAT 
BUDOWA WODOCIĄGÓW

Szanowni Mieszkańcy 
Urząd Miasta Ząbki uprzejmie informuje, 

że w miesiącu kwietniu uruchomiona zosta-
nie procedura przetargowa na inwestycje, 
polegające na budowie wodociągów w na-
stępujących ulicach:

• Wyszyńskiego
•  Wilcza
•  Górnośląska
•  Gałczyńskiego
•  Złota
•  Malczewskiego
•  Prusa
•  Cisowa 
•  Modrzewiowa
•  Wierzbowa
•  Wojska Polskiego na odcinku od ul. So-

bieskiego do ul. Leszyckiego 
•  Rychlińskiego
•  3-go Maja na odcinku od ul. Legionów do 

ul. Wyzwolenia
•  Gdyńska

Termin rozpoczęcia robót budowlanych 
związanych z realizacją przedsięwzię-
cia przewidywany jest na miesiąc lipiec. 
W związku z powyższym, po rzeczowym 
zakończeniu inwestycji możliwe będzie 
przyłączenie posesji usytuowanych przy 
przedmiotowych ulicach do miejskiej sieci 
wodociągowej. Zainteresowanych miesz-
kańców zachęcam do wykonania projek-
tów przyłączy. Jednocześnie informuję, 
że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest 
wykonanie zbiorczego projektu przyłączy 
wodociągowych dla całej ulicy z uwagi na 
zmniejszenie kosztów Państwa inwestycji. 
Szczegóły należy uzgodnić z wybranym 
przez Państwa Projektantem.

Z uwagi na fakt, iż w najbliższej przy-
szłości planowana jest budowa dróg w uli-
cach Malczewskiego, Cisowej, Wierzbowej 
oraz Gdyńskiej należy podłączyć się do 
wodociągu przed wykonaniem nawierzchni, 
ponieważ w okresie gwarancji na wykona-
nie robót drogowych nie będzie możliwości 
podłączenia się do mediów.

W kwestii ulic, które są już utwardzone 
powinno wykonać się przyłącza w trakcie 
budowy wodociągu, ponieważ niewłaści-
wym byłoby ponowne zrywanie nawierzchni 
celem podłączenia do się do wodociągu. 

Burmistrz Miasta Ząbki 
Robert Perkowski

Życzenia
Wszystkiego co piękne na tym świecie,
Wszystkiego co tylko szczęście wróży,
Niech się Wam razem w jedno splecie,
I będzie słońcem w życia podróży.

Młodej Parze Pani Emilii Rudnik i Panu Mirosławowi Oleksiakowi z okazji 
Zawarcia Związku Małżeńskiego składają

Burmistrz Miasta Ząbki oraz pracownicy Urzędu Miasta.

DYŻUR 
REDAKCYJNY

Uprzejmie informuję, że od marca br. są 
zorganizowane dyżury redakcyjne, podczas 
których będzie można załatwić wszelkie 
sprawy związane z gazetą. W związku z tym 
wszystkich zainteresowanych zapraszam na 
dyżur, który będzie miał miejsce w pierwszy 
i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 
– 18.00.

Mirosław Oleksiak
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11 kwietnia burmistrz Robert Perkowski 
zorganizował szkolenie dla ząbkow-

skich przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania 
środków unijnych na rozwój działalności go-
spodarczej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 
Szkolenie poprowadziła przedstawicielka Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych. Spotkanie szkoleniowe cieszyło się 
dość dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim 
udział 57 przedsiębiorców. Chociaż nie ogło-

szono jeszcze konkursów na dofi nansowanie 
projektów, to jest to dobry czas, aby się do 
nich dobrze przygotować. 

Przedsiębiorcy mieli okazję poznać wszyst-
kie priorytety RPO WM, a także zdobyć wie-
dzę na temat tworzenia projektów. Ponieważ 
wszelkie procedury konkursowe są jeszcze 
w trakcie tworzenia i wiele się jeszcze może 
zmienić, skoncentrowano się przede wszyst-
kim na przedstawieniu specyfi ki fi nansowa-
nia inwestycji ze środków unijnych. Okazuje 

się, że pozyskanie środków unijnych nie jest 
wcale takie proste i wymaga ciągłej uwagi ze 
strony przedsiębiorców. To wymaga też ak-
tualnej wiedzy. Dlatego burmistrz Perkowski 
zobowiązał się, że będzie organizował kolejne 
spotkania z myślą o rodzimych przedsiębior-
cach. Następne spotkania, kiedy będą już zna-
ne szczegółowe rozwiązania, będą miały już 
charakter praktyczny, warsztatowy.

Na zakończenie szkolenia wszystkim 
uczestnikom burmistrz Ząbek wręczył stosow-
ne certyfi katy, potwierdzające uczestnictwo w 
szkoleniu. Burmistrz Perkowski wyraził na-
dzieję, że dzięki tym spotkaniom ząbkowskim 
fi rmom uda się pozyskać dodatkowe środki, 
które przyczynią się do rozwoju fi rm, a po-
średnio również i miasta.

red. 

Kameralna, przyjazna

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 95c

zapewnia
− indywidualne podejście do ucznia

− wysoki poziom nauczania
− cztery posiłki dziennie
− opiekę od 600 – 1800

Przyjmujemy także do klasy „0”
www.szkola95.pl; e – mail: szkola95@op.pl

tel. 518 051 547

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

MIEJSKA PRZYCHODNIA 
ZDROWIA

W ZĄBKACH

Zaprasza do korzystania
z usług:

• podstawowa opieka zdrowotna
• stomatolog
• ginekolog
•  chirurg

Ząbki, ul. Orla 1
tel: 022 781 60 25
fax: 022 762 93 67
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cd. ze str. 1
Po przemówieniach gości głos zabrał go-

spodarz spotkania - burmistrz Ząbek Robert 
Perkowski, który wyjaśnił powód zwołania 
tej konferencji. Głównym celem było za-
poznanie dotychczasowych i potencjalnych 
inwestorów z atutami miasta, możliwościa-
mi inwestycyjnymi a także z planami, które 
mogą mieć istotne znaczenie w planowaniu 
inwestycji. Ma to niebagatelne znaczenie, 
gdyż wszystko na to wskazuje, że liczba 
mieszkańców, a co za tym idzie i potrzeb, bę-
dzie bardzo szybko wzrastała.

Podczas spotkania kierownicy wydzia-
łów merytorycznych ząbkowskiego urzędu 
omówili wszelkie istotne kwestie mające 
wpływ na inwestowanie w sektorze budow-
lanym. Omówiono zatem sprawy związane 
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, przedstawiono analizę cen 
gruntów w obszarze podwarszawskim. Bar-
dzo dokładnie została przedstawiona sytua-
cja Ząbek w kontekście zapewnienia spraw-
nego układu komunikacyjnego. Burmistrz 
Perkowski, omawiający te kwestie, bardzo 
szczegółowo przedstawił istniejący układ 
komunikacyjny z uwzględnieniem połączeń 
drogowych, kolejowych, autobusowych, jak 
również planowane przedsięwzięcia w tym 
obszarze. Oprócz poprawy dostępności do 
dotychczasowych środków lokomocji i po-
prawy istniejącej infrastruktury drogowej 
władze Ząbek planują całkowicie nowe in-
westycje. Należy do nich: budowa linii tram-
wajowej z Warszawy do Ząbek oraz uczest-
nictwo w budowie koncepcyjnego systemu 
transportu typu PRT – STIN.

Można powiedzieć, że władze Ząbek dążą 
do stworzenia możliwie wielu alternatyw, uła-
twiających podróżnym w szybkim przemiesz-
czaniu się.

Równie szczegółowo została zaprezento-
wana sprawa uzbrojenia miasta w infrastruk-
turę techniczną. To z punktu widzenia inwe-
storów ma bowiem istotne znaczenie. Dużym 
zaskoczeniem jak na miasto położone tak 
blisko Warszawy może być fakt, że Ząbki są 
zwodociągowane w zaledwie ok. 30%. Zaś 

swego rodzaju nowością mogą być informacje 
o drugim zasileniu miasta w wodę oraz prze-
prowadzeniem pierwszej w Ząbkach magi-
strali ciepłowniczej. 

Na zakończenie została zaprezentowana 
strategia rozwoju miasta na kilka najbliższych 
lat. Zostały przedstawione sztandarowe inwe-
stycje najbliższych lat, a więc budowa: syste-
mu głównych dróg w Ząbkach, linii tramwa-
jowej, tunelu łączącego ulicę Orlą z Wojska 
Polskiego, kompleksu sportowo – rekreacyj-
nego, rewitalizacja parku miejskiego i kilka 
inwestycji oświatowych. Na realizację tych 
przedsięwzięć została opracowana konieczna 
dokumentacja, w celu pozyskania środków z 
funduszy zewnętrznych, w tym przede wszyst-
kim unijnych.

Podczas spotkania burmistrz przedstawił 
przedstawicielom fi rm deweloperskich ofer-
tę zakupu atrakcyjnej działki miejskiej o po-
wierzchni ok. 7000 m2, przy ul. Leszyckiego. 
W najbliższym czasie ma zostać rozpoczęta pro-
cedura związana ze zbyciem tej nieruchomości.

Mirosław Oleksiak 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - FILAREM ROZWOJU ZĄBEK
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Do redakcji wpłynęło kilka listów od miesz-
kańców Ząbek, w których czytelnicy dzie-

lą się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, czy 
też uwagami. Ponieważ wszystkie te sprawy 
odnoszą się do kwestii funkcjonowania miasta, 
zwróciliśmy się więc z prośbą  do burmistrza 
Roberta Perkowskiego o ustosunkowanie się do 
przedstawionych problemów.

LIST I
Bardzo mocno popieram propozycję pana, 

który w ostatniej gazecie ząbkowskiej wnio-
skował, aby opłaty za wywóz śmieci były 
uiszczane razem z podatkiem opłat za wodę , a 
wysokość podatku była proporcjonalna do ilo-
ści zużytej wody. Słuszna uwaga, że tam gdzie 
jest zameldowana jedna osoba, to przeważnie 
ma 6 osób – lokatorów (nie zameldowanych).

Z poważaniem
K.T. (nazwisko do wiadomości redakcji)

Szanowny Panie.
Propozycja przedstawiona przez Pana jest 

może i ciekawa, jednakże ciężka do zastoso-
wania. W chwili obecnej około 30% Ząbek jest 
pokrytych siecią wodociągową, co uniemoż-
liwiłoby określenie ilości zużywanej wody. 
Jednakże przychylam się do Pana zdania, że z 
uwagi na duża ilość osób nie zameldowanych 
nie powinno to być rozliczane od osoby. Osta-
teczna decyzja o zastosowanym systemie bę-
dzie należała do Rady Miasta, jednakże może 
to być opłata zryczałtowana przypadająca na 
jeden budynek (adres), liczona od powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych, lub może 
funkcjonować jako system mieszany.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

LIST II
Droga Redakcjo, bardzo zależy mi na wy-

drukowaniu tego listu.
Często czytam gazetę „Co słychać?”. Od 

jakiegoś czasu głównym tematem jest za-
gospodarowanie odpadami, same odpady i 
śmieci, które ludzie podrzucają sąsiadom lub 
wyrzucają nielegalnie, zaśmiecając las i tere-
ny zielone. Zgadzam się, że jest to oburzające, 
lecz bardziej oburzające jest to, że od trzech 
tygodni pod Gimnazjum nr 2 leży ciało zmar-
łego kota, którego uprzątnięciem nikt się nie 
zainteresował!

Wstydzę się, że byłam uczennicą tej szko-
ły. Wstydzę się za dyrekcję, nauczycieli oraz 
uczniów Gimnazjum Nr 2. Zwłaszcza posta-
wa dyrekcji oraz kadry pedagogicznej jest 
rażąca, a podejście do „problemu” jest nie-
wychowawcze.

Jestem mieszkanką Ząbek od urodzenia, 
uczęszczałam do Szkoły Podstawowej Nr 2, a 

następnie Gimnazjum Nr 2 i nie przypominam 
sobie sytuacji, żeby pozwalano na rozkład 
martwego zwierzęcia pod szkołą, miejscem 
gdzie dzieci i młodzież ma zdobywać wiedzę i 
przygotować się do dorosłego życia.

Myślę, że nie jestem jedyną mieszkanką 
Ząbek zbulwersowaną tym, że ani szkoła, ani 
okoliczni mieszkańcy, ani też Urząd Miasta 
nic z „problemem” nie zrobił.

Jak wiadomo wypadki się zdarzają i jeżeli 
ofi arą jest zwierzę (w tym wypadku kot zabity 
przez kierowcę forda mondeo – dotarłam do 
świadka tego zdarzenia), należy bezzwłocznie 
je pochować, jeżeli nie żyje, jeśli zwierzę jest 
ranne trzeba zgłosić wypadek policji. Można 
też zwierzę żywe, ranne i cierpiące zabrać do 
najbliższej lecznicy dla zwierząt, gdzie zosta-
nie mu udzielona pomoc bezpłatnie. Ale gdy 
obawiamy się, że zwierzę jest w szoku po wy-
padku i może być agresywne, najlepiej jak naj-
szybciej wykonać telefon na policję i powołać 
się na ustawę o ochronie praw zwierząt.

W marcu również jest organizowana ak-
cja tańszej sterylizacji czworonogów, o której 
większość nie wie, albo wiedzieć nie chce.

Najistotniejsze jest to, że ciało kota leży 
przy przejściu dla pieszych, przez które co 
dzień przechodzą setki ludzi i nikogo widok 
1/3 już kota nie wzrusza.

Czy naprawdę jesteśmy już tak znieczuleni?
Mam cichą nadzieję, że i sprawca wypad-

ku, jeżeli mój list zostanie wydrukowany, 
przeczyta go i zastanowi się nad swoim zacho-
waniem i następstwami tego co zrobił.

Mieszkanka Ząbek  

Szanowna Pani.
Miasto Ząbki posiada odpowiednie umowy 

z fi rmami, które zajmują się utylizacją zwłok 
zwierzęcych, jak również ze schroniskiem, 
które odbiera i opiekuje się bezdomnymi 
zwierzętami z Ząbek. Niestety, żadna z tych 
fi rm nie funkcjonuje na terenie naszego mia-
sta, jednakże ich czas reakcji jest dość krótki. 
Największym problemem tego typu zdarzeń, 
jest fakt, ze mieszkańcy nie zgłaszają lub nie 
wiedzą gdzie zgłosić konieczność usunięcia 
martwego zwierzęcia. Dlatego proszę o zgła-
szanie takich wydarzeń telefonicznie do Stra-
ży Miejskiej pod nr telefonu: 022 781-68-14 
do 17 wew. 200 (w godzinach 8:00-16:00). 
Pomimo, iż Ząbki są codziennie sprzątane, to 
pracownicy urzędu nie są w stanie samodziel-
nie odkryć wszystkich takich zdarzeń. Byłbym 
bardzo usatysfakcjonowany, gdyby wszystkim 
mieszkańcom zależało na wizerunku Ząbek, 
reagując na akty wandalizmu, na zaśmiecanie 
przez innych oraz zgłaszając inne fakty odpo-
wiednim służbom.  

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

 LISTY OD MIESZKAŃCÓW • LISTY OD MIESZKAŃCÓW ZAOWOCUJ POMYSŁEM 
– KONKURS DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH

Ruszył konkurs „Warzywa i owoce są na 5”, 
skierowany do uczniów szkół podstawo-

wych. Organizatorami konkursu, pod hasłem 
„Zaowocuj pomysłem” są: Instytut Żywności i 
Żywienia (IŻŻ) oraz fi rma Tymbark. Konkurs 
ten wpisuje się w działania prowadzone w ra-
mach ogólnoświatowej inicjatywy propagują-
cej jedzenie warzyw i owoców 5 razy dziennie. 
Jego głównym celem jest przekonanie dzieci, 
że jedzenie warzyw i owoców jest ważne i 
zdrowe, ale też może być pretekstem do dobrej 
zabawy. Główną nagrodą w konkursie są gran-
ty pieniężne dla trzech zwycięskich szkół.

Konkurs „Warzywa i owoce są na 5”, pod 
hasłem „Zaowocuj pomysłem”, jest skierowa-
ny do uczniów szkół podstawowych z woje-
wództw: małopolskiego, mazowieckiego i 
warmińsko-mazurskiego.

Tegoroczna edycja ma charakter pilotażo-
wy. Szkoły z trzech wyżej wymienionych wo-
jewództw, jako pierwsze, mogą uczestniczyć 
w tak ważnej i ciekawej inicjatywie. W kon-
kursie może wziąć udział jedna klasa lub gru-
pa uczniów z różnych klas (uczęszczających 
do tej samej szkoły).

Zadanie konkursowe polega na przeprowa-
dzeniu na terenie szkoły dowolnej akcji, za-
chęcającej do spożywania owoców i warzyw 
oraz przedstawieniu jej efektów w formie pra-
cy konkursowej.

Oceniany będzie przede wszystkim pomysł 
i zaangażowanie, a także możliwość jego dal-
szego wykorzystania. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi w czerwcu bieżącego roku.

Dla trzech zwycięskich szkół organizatorzy 
przygotowali atrakcyjne nagrody pieniężne w 
postaci grantów w wysokości: 5.000, 3.000 i 
2.000 zł. Każda nagrodzona szkoła otrzyma 
również tygodniowy zapas owoców oraz so-
ków, a zaangażowani w przygotowanie pro-
jektów uczniowie - dodatkowe upominki od 
fi rmy Tymbark.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 23 
maja 2008 roku (decyduje data stempla poczto-
wego) na adres: Tymbark S.A., 34-650 Tymbark 
156 z dopiskiem: „Warzywa i owoce są na 5!”.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu do-
stępne na stronie: www.5razywarzywaiowoce.pl

Dodatkowych informacji udziela Mag-
dalena Chrapla tel. 033/ 873 15 99 w. 8103, 
m.chrapla@maspex.com.pl
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SESJA RADY MIASTA
11 kwietnia, podczas XXIV sesji Rady Mia-

sta podjęto uchwały:
–  w sprawie Programu ochrony środowiska 

dla gminy miejskiej Ząbki na lata 2008 -
2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015.
–  w sprawie przekazania środków fi nansowych 

Komendantowi Powiatowemu Policji na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z 

przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną 
za czas służby przekraczający normę określo-
ną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
–  w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-

ność Burmistrza Miasta Ząbki
–  zmieniająca uchwałę w sprawie Wielolet-

niego Programu Gospodarowania Zaso-
bem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 
2008-2012.

–  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości gruntowych

–  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi -
nansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przy-
chodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2007.

–  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnię-
cia kredytów długoterminowych w roku 
budżetowym 2008 z przeznaczeniem na re-
alizację zadań inwestycyjnych

–  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 
Miasta Ząbki na 2008 rok

–  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Re-
witalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 - 2015.

–  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Ząbki

29 lutego podczas XXII sesji Rady Miasta 
podjęto następujące uchwały:
–  w sprawie ustalenia liczby punktów sprze-

daży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
i w miejscu sprzedaży

–  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia zakazu sprzedaży, podawania i spo-
żywania napojów alkoholowych

–  w sprawie ustalenia najniższego wynagro-
dzenia w l kategorii zaszeregowania oraz 
wartości jednego punktu w złotych dla pra-
cowników samorządowych zatrudnionych 
w Straży Miejskiej w Ząbkach

–  w sprawie opłaty targowej
–  w sprawie sprzedaży wyodrębnionych loka-

li mieszkalnych
–  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długo-

terminowej w roku budżetowym 2008 z 
przeznaczeniem na realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2 

- opracowanie projektu i audytu, remont ka-
pitalny i termomodernizacja oraz wykonanie 
studium wykonalności (elewacja) etap II”.

–  w sprawie zaciągnięcia kredytów długo-
terminowych w roku budżetowym 2008 z 
przeznaczeniem na realizację zadań inwe-
stycyjnych

–  w sprawie zaciągnięcia kredytów długo-
terminowych w roku budżetowym 2008 z 
przeznaczeniem na realizację zadań inwe-
stycyjnych

–  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 
Miasta Ząbki na 2008 rok
Treść uchwał dostępna na stronie BIP: 

http://umzabki.bip.org.pl/?tree=156.
Oryginały dostępne w Biurze Rady.

WYPEŁNIJ NIP – 3
Po raz kolejny zamieszczamy częściowo 

wypełniony już formularz NIP – 3. Osoby, któ-
re nie są zameldowane w Ząbkach, a tu miesz-
kają i chcą pomóc miastu powinny złożyć druk 
NIP – 3 do Urzędu Skarbowego w Wołominie. 
Znakomitą okazją do tego jest obecny okres 
rocznego rozliczania się z fi skusem. Druk NIP 
– 3 można złożyć wraz ze swoim zeznaniem 
podatkowym. Każdy, kto czuje się ząbkowiani-
nem i chce rozwoju Ząbek powinien to zrobić.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
                 05-091 Ząbki   NIP 125-09-66-359
                 ul. Słowackiego 21   REGON 014900744
                 Tel. + 48 22 762 00 62     Nr konta 81 1240 1040 1111 0000 0138 5557

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach zaprasza na turniej piłki nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta.

W turnieju mogą brać udział drużyny klubowe, szkolne,  parafi alne i podwórkowe.
Termin rozpoczęcia rozgrywek: 05.05.2008 r.
Kategorie wiekowe: 
• Szkoły Podstawowe (urodzeni w 1995 r. i młodsi)
• Gimnazja (urodzeni w latach 1992-1994)
• Open (urodzeni po 31.12.1992 r.)
Regulamin rozgrywek:
Drużyny grają w zespołach 6-osobowych (bramkarz+5 zawodników w polu). Zespół może liczyć maksymal-
nie 12 zawodników.
Czas gry 2x15 minut dla szkół podstawowych i gimnazjów i 2x20 minut dla kategorii open.
Boisko o wymiarach 30x50 metrów. Bramki 2x5 metrów.

Dla zwycięzców przewidziano  puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Spotkanie organizacyjne przedstawicieli drużyn: 
28.04.2008 r. o godz. 18:00 w siedzibie M.O.S.iR. Ząbki  ul. Słowackiego 21.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia: 25.04.2008 r.
telefonicznie: (22) 762 00 62, faxem: (22) 762 00 63 lub mailem: mosir@zabki.pl
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Serdecznie zapraszamy!!!



POLTAX
 3. Status

 4. Przeznaczenie formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. zgłoszenie identyfikacyjne 2. zgłoszenie aktualizacyjne

  1. nie 2. tak

 8. Numer ewidencyjny PESEL

  8 9             10 11 12 13 14 15 17 18   19               20     

 32. Numer domu

1/2

poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą".
 Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych:

 Termin składania: Zgodnie z art.6, 7, 8 i 9 ustawy.

c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
    jeżeli nie są podatnikami.

 Miejsce składania: Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.

danych składającego (w tym po zakończeniu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej) lub zmiany naczelnika urzędu skarbowego
właściwego w sprawach ewidencji.

W poz.4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat. ■ Kwadrat nr 1: gdy formularz składany jest jako zgłoszenie identyfikacyjne, w celu nadania NIP.
■ Kwadrat nr 2: gdy formularz składany jest jako zgłoszenie aktualizacyjne w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem tzn. zmiany

 A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

 7. Poprzednio właściwy naczelnik urządu skarbowego (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2)

 5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie

 34. Miejscowość

 9. Nazwisko

 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 11. Drugie imię

 12. Imię ojca  13. Imię matki

1. kobieta 2. mężczyzna

 14. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)  15. Miejsce (miejscowość) urodzenia

NIP-3 (4)

 36. Poczta 35. Kod pocztowy

 © www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52

1) Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego.
   W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać NIP składającego (poz.1).
2) W przypadku obywateli polskich należy podać dane z dowodu osobistego, a jedynie w przypadku nieposiadania dowodu osobistego, z innego
    dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 33. Numer lokalu

 27. Kraj  29. Powiat 28. Województwo

 31. Ulica

Należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego i tylko wówczas, gdy nastapiła zmiana danych w części B.1.
 B.2. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH WYKAZANYCH W CZĘŚCI B.1.

 1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  2. Numer dokumentu

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

 NIP-3 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 6. Nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego - wypełniać tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 B. DANE SKŁADAJĄCEGO

 20. Obywatelstwo (należy podać wszystkie obywatelstwa posiadane w dniu składania zgłoszenia)

 18. Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość2)  19. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 2)

 16. Płeć (zaznaczyć właściwy kwadrat):  17. Nazwisko rodowe (według świadectwa urodzenia)

W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli w poz.6 formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i

 21. Numery zmienionych pozycji (należy zaznaczyć kwadraty z numerami pozycji, w których nastąpiła zmiana danych):

 B.3. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH
 Należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach.
 22. Kraj  23. Numer  24. Kraj  25. Numer

 30. Gmina

nie nastąpiłazmianaadresu miejsca zamieszkania, to poz.26(data zamieszkania)nie musi byćwypełniona.

     uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej,

 10. Pierwsze imię

 26. Data zamieszkania (dzień - miesiąc - rok)

 B.4. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA Na podstawie tego adresu określa się właściwość naczelnika urzędu skarbowego
w sprawach ewidencji. Adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji, chyba że składający zaznaczy kwadrat w pozycji 38.

a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej
b) wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza 

x Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie

x

Polska Mazowieckie Wołomiński

Ząbki

Ząbki 05-091 Ząbki
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 B.5 ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA (stałego lub czasowego, jeżeli brak jest stałego)

 37.  38. 

 46. Nr lokalu

 B.7 OSOBISTY RACHUNEK BANKOWY

 57. Rezygnacja

2/2
© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52

 74. Podpis rejestrującego formularz w systemie

Pouczenie:
Za wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art.81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi sankcja karna.

 72. Data rejestracji w systemie (dzień - miesiąc - rok)  73. Identyfikator rejestrującego
   formularz w systemie

 70. Identyfikator przyjmującego formularz  71. Podpis przyjmującego formularz

 F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
 69. Uwagi urzędu skarbowego

(zaznaczyć kwadrat w przypadku dołączenia dokumentu)

 60.

Osobą reprezentującą składającego może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik
określony w pełnomocnictwie. Pozycje od 61 do 64 wypełnić jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego.

 63. NIP 61. Imię

 D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Informacja o dołączeniu dokumentu stwierdzającego zakończenie
działalności gospodarczej (zaznaczyć kwadrat w przypadku

 68. Pieczęć, nazwa pełna lub imię i nazwisko podmiotu

taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane niżej dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan

z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku dochodowego na rachunek osobisty (również z powodu likwidacji rachunku)
Kraj siedziby banku (oddziału) (poz.53) należy podać, gdy rachunek jest prowadzony za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

informację w ramach aktualizacji danych. W takim przypadku, do zgłoszenia, należy dołączyć dokument (albo jego uwierzytelnioną lub

 C. INFORMACJE DODATKOWE
Pozycje: 59 i 60 należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający zakończył prowadzoną samodzielnie działalność gospodarczą i zgłasza tę

 54. Pełna nazwa banku (oddziału) 53. Kraj siedziby banku (oddziału)

 62. Nazwisko

NIP-3(4)

 64. Adres do korespondencji

 65. Data wypełnienia zgłoszenia (dzień - miesiąc - rok)  66. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego(niepotrzebne skreślić)

 E. DANE PODMIOTU, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO PRZEKAZYWANY JEST FORMULARZ

Pozycje od 38 do 49 należy wypełnić tylko wówcza, gdy adres miejsca zameldowania jest inny niż podany adres miejsca zamieszkania
W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, gdy adres miejsca zameldowania jest inny niż podany adres miejsca zamieszkania, to jeżeli w poz.6
formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i nie nastąpiła zmiana adresu miejsca zameldowania, poz.39 (data zameldowania) nie musi być wypełniona.

korespondencja ma być wysyłana na
niżej podany adres miejsca zameldowania

 47. Miejscowość  49. Poczta

Pozycję 60 należy wypełnić jedynie w przypadku dołączenia do zgłoszenia pełnomocnictwa albo postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora
poświadczoną urzędowo kopię) stwierdzający wykreślenie tej działalności z Ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru (art.9 ust.6 ustawy).

Podanie informacji o rachunku bankowym (poz. od 53 do 57) nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty

 40. Kraj  41. Województwo  42. Powiat

 43. Gmina  44. Ulica  45. Nr domu

 51. Faks  52. E-mail

 B.6. KONTAKT 
 50. Telefon

podatku dochodowego. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie

danych. W przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego, jeżeli w poz.6 formularza zaznaczony został kwadrat nr 1 i dane zawarte w części B.7 nie
uległy zmianie, to część B.7 formularza nie musi być wypełniona. Zaznaczenie kwadratu w poz.57 oznacza rezygnację przez składającego

 Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli składający
 nie posiada adresu miejsca zameldowania

 48. Kod pocztowy

39. Data zameldowania (dzień - miesiąc - rok)Kwadrat należy zaznaczyć, jeżeli

 55. Posiadacz rachunku

 56. Pełny numer rachunku

 58. Data zakończenia działalności gospodarczej (dzień - miesiąc - rok)

dołączenia dokumentu)

Informacja o dołączeniu dokumentu dotyczącego pełnomoc-
nictwa albo postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora

 59. 

Wypełnia podmiot, który przekazuje formularz w sposób określony w art.8 i 9 ust.1a i 1 b ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

nieruchomości (Dz.U. Nr 111, poz.1291).
30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od

 67. NIP

x
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Oddział w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 47, 05-091 Ząbki
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10 kwietnia w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Sowińskiego w Warszawie 

rozegrała się półfi nałowa batalia Olimpia-
dy Wiedzy o Internecie DialNet Masters. 20 
najlepszych zespołów z okręgu, a wśród nich 
nasi uczniowie z Gimnazjum Nr 1 im. Jana 
Pawła II. Dawid Frelian, Piotr Bożek, Kamil 
Kryński oraz Wiktor Kulikowski rozwiązy-
wali zadania dotyczące Internetu i budowy 
sieci komputerowych. Każdą drużynę mogli 
wspierać kibice. Nasz skromny zespół kibi-
ców wyróżniał się szczególnie głośnym do-
pingowaniem, za co został wyróżniony przez 
prowadzącego turniej. Zagrzewającym do 
walki okrzykom „Ząbki górą” nie było końca. 
Po pierwszym poprawnie rozwiązanym zada-
niu „co nastąpi po wysłaniu polecenia PING 
na adres 127.0.0.1”, nastąpił szereg kolejnych 
i trudniejszych np. „przelicz liczbę 228 z sy-
stemu dziesiątkowego na system binarny”. 
Chłopcy najbardziej obawiali się sztafety. 
Tu liczyła się wiedza, sprawność umysłowa, 
refl eks oraz sprawność fi zyczna. Tylko 4 naj-
lepsze drużyny kwalifi kowały się do fi nału. 

Kiedy konferansjer wyczytał nazwę naszej 
drużyny PC DEVILS emocje sięgnęły zeni-
tu. Opiekun zwycięskiej drużyny pan Tomasz 
Łukawski długo gratulował swoim podopiecz-
nym. Radość nasza była tym większa iż po-
konaliśmy wszystkie warszawskie gimnazja 

biorące udział w olimpiadzie. Finał olimpiady 
odbędzie się 6 czerwca we Wrocławiu. 

Szczere gratulacje dla rodziców naszych 
olimpijczyków. A jednak marzenia się speł-
niają, tylko trzeba pomóc im zaistnieć!! 

(K.M)

ZĄBKOWSCY INFORMATYCY W FINALE

To niezwykłe – umieć dzielić się z innymi 
tym, co się posiada: swoim wolnym cza-

sem, sercem, a także umieć sprawiać innym 
radość i drobne przyjemności. Wolontariusze 
w szkole podstawowej nie mogą samodzielnie 
zbyt dużo zdziałać. Choć mają dużo chęci i do-
brej woli, zgodę na ich pracę muszą wyrazić 
rodzice. Oni wspomagając swoje pociechy - 
pracują też w pewnym sensie w wolontariacie. 

Pracę wolontariuszek w SP nr 2 organizu-
ją dwie nauczycielki - Katarzyna Węgrzynek 
i Iwona Pawlak. Wielka jest satysfakcja, gdy 
widzi się dziewczęta, które z własnej woli po-
magają słabszym uczniom w lekcjach, orga-
nizują na terenie szkoły akcje charytatywne, 
służą pomocą w przedszkolach i odwiedzają 
dzieci w Domu Dziecka. Wolontariuszki opie-
kują się starszymi osobami mieszkającymi w 
sąsiedztwie oraz w Domu Pomocy Społecznej. 
Kupują prezenty, dzielą się tym, co mają – po-
święcając swój wolny czas. W naszej szkole 
bardzo aktywnie działają 23 wolontariuszki. 
Zawsze można liczyć na ich bezcenną pomoc.

5 XII 2007 w Światowy Dzień Wolonta-
riatu - odwiedziliśmy pierwszy raz Dom Po-
mocy Społecznej w Zielonce. Wrażenia były 
niezwykłe. Dziewczęta wniosły dużo radości 
w smutne życie pensjonariuszy. Za wspólnie 
spędzony czas, gry towarzyskie, długie rozmo-
wy, śpiewanie przy akompaniamencie jednej 
z pensjonariuszek grającej na harmonijce ust-
nej – otrzymałyśmy w „prezencie” mnóstwo 
uśmiechów oraz pamiątkowe wiersze. Pozosta-
ły piękne wspomnienia. Wolontariuszki ciągle 
dopominały się kontynuacji tych wizyt. Dlatego 

też 17.03.2008 r. kolejny raz pojechałyśmy do 
DPS-u. Były łzy wzruszenia i ogromna radość, 
bo nawiązały się już międzypokoleniowe przy-
jaźnie. Dziewczęta zaskoczyły pensjonariuszy 
licznymi prezentami, a pracowników Domu 
swoim zaangażowaniem.

Uczennice, zachęcone pozytywnym odze-
wem ze strony rodziców i uczniów na akcję 
sprzedaży kartek świątecznych (zebrałyśmy 
ponad 1200 zł na paczki świąteczne dla po-
trzebujących uczniów naszej szkoły), chętnie 
zajęły się zbiórką na rzecz dzieci w Maureta-
nii. W styczniu 2008 r. gromadziłyśmy przy-
bory szkolne, zabawki oraz pieniądze. Kolejny 
raz byłyśmy zaskoczone hojnością rodziców i 
uczniów naszej szkoły. Dzięki nim tuż przed 
feriami zimowymi wysłaliśmy do Mauretanii 
5 paczek z przyborami szkolnymi i zabawkami 

(łącznie ok. 40 kg) oraz 1100 zł. Mamy nadzieję 
że jeszcze nie raz pomożemy siostrom ze Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Mi-
łości zajmującym się dziećmi w Afryce. Bardzo 
dziękujemy rodzicom naszych uczniów za tak 
ogromną hojność, pomoc i okazaną życzliwość. 
Ostatnią akcją przedświąteczną zorganizowaną 
w marcu 2008 r. przez Klub Ośmiu był radosny 
„Dzień na Tak”, choć przypadał w tym roku w 
okresie Wielkiego Tygodnia. 

W maju 2008 r. spróbujemy zachęcić inne 
osoby do pracy w wolontariacie poprzez szko-
lenia na terenie naszej szkoły. Do końca roku 
szkolnego pozostały jedynie 2 miesiące, ale 
dla naszych wolontariuszek to wystarczająco 
dużo czasu, aby zrobić jeszcze „coś” dobrego 
dla innych. Podzielić się swoją radością, pogo-
dą ducha, swoim sercem i zaangażowaniem.

Katarzyna Węgrzynek
opiekunka Szkolnego Klubu Ośmiu

WOLONTARIAT W „DWÓJCE” 
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ogłasza konkurs ofert dla zainteresowanych pracą w Miejskim Zakładzie Komunalnym na stanowisko: specjalista d/s infrastruk-
tury technicznej (cały etat). 

I. Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne budowlane, 
7) umiejętność biegłego czytania dokumentacji budowlanej,
8)  co najmniej 3 letni staż pracy dla osoby posiadającej wykształcenie średnie.

II. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość prawa w zakresie stanowiska pracy (Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r o 

zamówieniach publicznych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane), 
2)  umiejętność pracy z interesantem,
3) dyspozycyjność oraz nastawienie na efekty pracy,
4) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej.

III. Zakres wykonywanych zadań:
1) przygotowanie i rozliczanie zadań inwestycyjno – remontowych,
2)  obsługa wniosków o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, w celu umieszczenia  infrastruktury technicznej,
3)  obsługa wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
4)  obsługa wniosków o wydanie zezwolenia lokalizacji zjazdu z pasa drogowego,
5)  prowadzenie odbioru wykonywanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, 
6)  rozliczenie fi nansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, 
7)  przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów  oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
8)  nadzór i odbiór wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

IV. Wymagane dokumenty:
1) dokument potwierdzający tożsamość,
2) CV i list motywacyjny,
3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifi kacje zawodowe,
4)  kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
5)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
6)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, 
7)  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.)”,
8)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia (tylko w stosunku do osób, którym zo-

stanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem „ konkurs ofert pracy – specjalista d/s infrastruktury technicznej”, w terminie do 12 maja 2008r w Sekretariacie Miej-
skiego Zakładu Komunalnego w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 10, codziennie w godzinach od 8 – 16. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.
bip.org.pl – konkursy na wolne stanowiska pracy

V. Inne informacje:
1)  zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifi kacyjnych z wybranymi oferentami,
2)  kandydaci zakwalifi kowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy,
3)  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022-781-68-14 do 17 wew.147.

KIEROWNIK  MIEJSKIEGO  ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ZĄBKACH

w dniu 11 kwietnia 2008 r. ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarte konkursy ofert na dofi nansowanie zadań w zakresie:

1. Konkurs na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fi zycznej i sportu w formach niekomercyjnych

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu (BIP) lub na tablicach ogłoszeń.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI 
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Mija kolejna rocznica dokonania mordów 
na ofi cerach polskich przez enkawudzi-

stów radzieckich na wschodzie w Katyniu, 
Ostaszkowie, Miednoje strzałem w tył głowy 
z bliskiej odległości. W intencji wszystkich 
pomordowanych zostało odprawione uro-
czyste nabożeństwo w Parafi i Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych na warszawskim 
Żoliborzu, w mszy świętej przewodniczył 
Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz 
Płoski, który na prośbę Komitetu Katyńskiego 
poświęcił witraż z wizerunkiem Matki Bożej 
Katyńskiej.

Następnie na prośbę Stefana Melaka - 
przewodniczącego Komitetu Katyńskiego, 
Ryszard Walczak - prezes Ogólnopolskiego 
Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki 
odczytał akt nadania medalu z wizerunkiem 
Kapłana Męczennika:

„Stowarzyszenie „Ogólnopolski Komitet 
Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki” przyznało 
medal „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” Bi-
skupowi Polowemu Wojska Polskiego Gene-
rałowi Dywizji Tadeuszowi Płoskiemu.

Za szerzenie pamięci o Męczennikach, Bo-
haterach i Mężach Stanu z poświęceniem słu-
żących Bogu i Ojczyźnie. 

Wyróżnienie to nadają w imieniu człon-
ków Stowarzyszenia: prezes Ryszard Wal-
czak, Honorowy Przewodniczący komitetu 
Ks. Prałat Henryk Jankowski, wiceprezes Jan 
Marczak przewodniczący od 23 lat służby 
czuwającej przy grobie męczennika, wice-
prezes Mariusz Olchowik prezes Instytutu 
Prałata H. Jankowskiego.”

Ksiądz Biskup odbierając wyróżnienie z 
rąk prezesa Ryszarda Walczaka, wiceprezesa 
Jana Marczaka i przewodniczącego Komitetu 
Katyńskiego Stefana Melaka ucałował złocony 
medal z wizerunkiem Ks. Jerzego Popiełuszki.

Wyróżnienie to otrzymał również długolet-
ni więzień polityczny pan Tadeusz Stański. 

Już od 10 lat przyznawany jest medal z 
wizerunkiem Sługi Bożego Księdza Jerzego 
Popiełuszki.

Dotychczas medalem tym zostali wyróż-
nieni m.in.: Matka Ks. Jerzego Pani Marianna 
Popiełuszko, Ksiądz Kardynał Józef Glemp - 
Prymas Polski, Ks. Arcybiskup Leszek Sławoj 
Głódź - Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Pra-

skiej, o. Józef Matuszewski - Generał Zakonu 
Ojców Paulinów z Jasnej Góry, Śp. Ks. Biskup 
Władysław Miziołek, Śp. Ks. Biskup Zbigniew 
Kraszewski, Śp. Poeta Ks. Jan Twardowski, Śp. 
Ks. Prałat Zdzisław Peszkowski -Duszpasterz 
Rodzin Katyńskich, Ks. Grzegorz Kalbarczyk 
- Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 
NSZZ Solidarność w 20 rocznice jego powsta-
nia, Urząd Miasta Ząbki, Ks. Prałat Szczepan 
Staliński - duszpasterz Olszynki Grochowskiej, 
Gimnazjum nr 2 w Ząbkach wraz z Panią Dy-
rektor Małgorzatą Zyśk.

Wyróżnienie to otrzymali również przed-
stawiciele różnych środowisk skupionych 
w służbie czuwającej od 23 lat przy grobie 
Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki wraz 
z artystami scen polskich uświetniającymi od 
23 lat uroczystości rocznicowe przy grobie 
męczennika.

Ryszard Walczak
Prezes Stowarzyszenia „Ogólnopolski 

Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki”

UROCZYSTE WYRÓŻNIENIE BISKUPA POLOWEGO 
GENERAŁA DYWIZJI TADEUSZA PŁOSKIEGO 

MEDALEM „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” 
Z WIZERUNKIEM KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SKLEP BUDOWLANY
DOM I WN TRZE

Oferujemy: * drzwi *okna * aluzje * parapety 
*podbitki *panele *listwy *kleje *zaprawy *farby 

*wiert a * ruby *gwo dzie i wiele innych 

Z bki ul. SZWOLE ERÓW 71A
tel. 022 353 99 70, 0 602 296 378 

Czynne: pn.-pt. 8-18, sob. 8-14


