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3 czerwca przybyła do Ząbek komisja weryfi kująca Centra Pobytowe 
dla drużyn narodowych na mistrzostwa EURO 2012. Trzyosobowa 

komisja pod przewodnictwem Koordynatora Krajowego ds. Hoteli i Za-
kwaterowania Rafała Rosiejaka spotkała się z władzami miasta. Spot-
kanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W spotkaniu 
udział wzięli również: wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz, kierownik 
referatu programowania funduszy europejskich Arkadiusz Powierża dy-

rektor MOSiR – u Jacek Romańczuk oraz wieloletni działacz sportowy, 
kierownik MOSiR -u Józef Dola. Burmistrz Robert Perkowski przed-
stawił Komisji najważniejsze walory miasta pod kątem użyteczności 
w ramach organizacji EURO 2012. Gości szczególnie zainteresowała 
opracowana przez Urząd koncepcja zagospodarowania terenu MOSiR 
-u. Jak się okazuje warunkiem koniecznym do przyznania prawa orga-
nizacji centrum pobytowego, określonym przez UEFA, jest posiadanie 

oświetlonych trzech boisk, w tym 
jedno ze sztucznej nawierzchni. 

Według Komisji te niezbędne 
obiekty powinny powstać do 2010 r.

Na zakończenie zespół weryfi -
kacyjny ocenił stan infrastruktury 
centrum sportowego. Uwzględ-
niając plany i dotychczasowe pra-
ce, komisja dość dobrze oceniła 
szanse Ząbek. Doceniono również 
tradycje sportowe miasta oraz 
fakt kultywowania sportu wśród 
najmłodszych mieszkańców.

Bardzo ważne znaczenie ma 
także zaplecze pobytowe, czyli in-
frastruktura hotelowa. Burmistrz 
zaproponował, aby to był hotel 
Trylogia z całym zapleczem Klubu 
Galop. Goście udali się również i 
tam. Członkowie komisji byli 
mile zaskoczeni, nie spodziewając 
się tak atrakcyjnego miejsca.

Po wizycie w Ząbkach komisja 
udała się do Wyszkowa, aby oce-
nić tamtejszą ofertę. 

red.

CENTRUM POBYTOWE EURO 2012 W ZĄBKACH?

PRG
USŁUGI GEODEZYJNE

• TYCZENIA
• PODZIAŁY

• MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

• INWENTARYZACJE 
POWYKONAWCZE

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
0-605-218-000
022 781-45-81
022 781-70-51

prg1@wp.pl
www.prg1.waw.pl

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
• EKG, spirometria

• badania pracowników
• badania kierowców

• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie

po uzgodnieniu wizyty 
pod telefonem: 

tel. 603 927 323

Komisja z uwagą przyjrzała się ząbkowskiemu stadionowi.
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FESTYN MIEJSKI 
Z OKAZJI DNI ZĄBEK

15 czerwca, na terenie Parku Miejskiego im. M. Szuberta, 
z okazji Dni Ząbek odbędzie się Festyn Miejski, na któ-
ry gorąco zapraszamy.

W programie:
13.30 - występ dzieci z przedszkoli ząbkowskich
14.30 - Koncert zespołu rockowego z Gimnazjum nr 2
14.45 -  Pokaz taneczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Świetlicy 

Środowiskowej nr 2
14.50 - Prezentacja dzieci i młodzieży z SP Nr 1
15.15 - Prezentacja dzieci i młodzieży z SP Nr 2
15.30 - Prezentacja koła baletowego z MOK-u
15.40 - Prezentacja dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Katolickich
16.00 - Występ grupy „Fart” z MOK-u
16.20 - Prezentacja młodzieży z PG Nr 1
16.40 - Występ grupy „Fart” z MOK-u
17.00 - Prezentacja młodzieży z PG Nr 2
17.30 - Pokazy wioski słowiańskiej
18.00 - Koncert zespołu coverowego „Rezonans”
19.00 - Pokazy wioski słowiańskiej
20.00 - Koncert „Szymon Wydra & Carpe Diem”
W czasie festynu poza sceną zapraszamy do:
- kącika z pracami dzieci i młodzieży koła niepełnosprawnych
- kawiarenkę; grill, loterię fantową
- harcerzy na grochówkę
- punktu Telepizzy
-  bazy MOK na konkurs plastyczny i prezentacje prac powstałych w 

pracowni plastycznej MOK
-  strefy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLAN-

ZA - zabawy rozwijające sprawność ruchową i manualną
- zabawę z gliną pod kierunkiem instruktora z MOK
- stoisko z lodami
- stragan z zabawkami dla dzieci młodszych
- prezentacji z możliwością zakupu biżuterii
-  wioski słowiańskiej z możliwością poznania ówczesnej kultury i 

obyczajów
- punktu z watą cukrową
-  zabawy na zamku dmuchanym i w basenie z 

piłeczkami, przejażdżkę na małych samocho-
dach i karuzelę dla najmłodszych

- obcowania z końmi- spacer na koniu

LATO W MIEŚCIE

Lato zbliża się już dużymi krokami. Niedługo wakacje, jed-
nak w mieście nie zabraknie dla młodzieży żadnych atrak-
cji. W programie „Lata w Mieście” m.in.:

24.06.08r.-  przedstawienie teatralne pt. „PALUSZEK” o godz. 14:00 
- wstęp wolny

01.07.08r. -  wyjazd do kina o godz.10:00
01.07.08r. -  przedstawienie teatralne pt. ‘KRECIK’ o godz. 14:00 - 

wstęp wolny
02.07.08r. -  wyjazd do PARKU WODNEGO WARSZAWIANKA o 

godz. 10:00
03.07.08r. -  warsztaty plastyczne o godz. 11:00 - wstęp wolny
03.07.08r. -  przedstawienie teatralne pt. „OLBRZYM” o godz. 14:00 

- wstęp wolny
04.07.08r. -  wyjazd do PARKU WODNEGO WARSZAWIANKA o 

godz.10:00
07.07.08r. -  wyjazd do PARKU WODNEGO WARSZAWIANKA o 

godz.10:00
08.07.08r. -  wyjazd do kina o godz. 10:00
08.07.08r. -  przedstawienie teatralne pt. „SMOK WAWELSKI” o 

godz. 14:00 - wstęp wolny
09.07.08r. -  wyjazd do PARKU WODNEGO WARSZAWIANKA o 

godz.10:00
10.07.08r. - warsztaty teatralne o godz.11:00 - wstęp wolny
10.07.08r. -  przedstawienie teatralne pt. „KOPCIUSZEK” o godz. 

14:00 - wstęp wolny
11.07.08r. -  wyjazd do PARKU WODNEGO WARSZAWIANKA o 

godz. 10:00
15.07.08r. -  przedstawienie teatralne pt. „KOZA FRANIA” o godz. 

14:00 - wstęp wolny
17.07.08r. -  przedstawienie teatralne pt. „WYPAWA DR. DOLITL” o 

godz. 14:00 - wstęp wolny
Wszystkie przedstawienia teatralne oraz warsztaty plastyczne i te-

atralne odbywać się będą w MOK przy ul. Orlej 8. Wyjazdy do kina i 
Parku Wodnego - z parkingu przy ul. Orlej 8. Koszty wyjazdów podane 
będą w terminie późniejszym.

Sławomir Skotnicki 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Jakub Wocial od dziecka związany jest z naszym miastem, ząbkow-
ską szkołą podstawową oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury. Tu jako 

sześciolatek wyśpiewał na Festiwalu Piosenki swoją pierwszą nagrodę 
za piosenkę „Serduszko puka”.

Przez wiele lat uczęszczał na zajęcia plastyczne do B. Ołowskiej 
oraz zajęcia wokalno – teatralne prowadzone przez B. Suwałę i H. Kry-
nicką. Jako 11 – latek za sprawą pracy „Farest” został wyróżniony w 
międzynarodowym konkursie plastycznym na Tajwanie. Zdobył liczne 
nagrody w konkursach wokalnych. W 2000 r wysłał swoje projekty 
scenografi i do musicalu „Evita” wystawianego w warszawskim teatrze 
Rampa. Praca zajęła III miejsce. Kuba bardzo wcześnie zdecydował, 
jaką muzykę chce śpiewać, pokochał musical.

Największym jego marzeniem było założenie własnego teatru. Udało 
mu się to w 2004 roku, gdy na ul. Smolnej w Warszawie powstał teatr Pal-
ladium Stage. Młodzieńcza pasja kazała Jakubowi zabiegać o rzecz zgoła 
niemożliwą – zgodę Andrew Lloyda Webbera na skromne i odbiegające od 

londyńskiej matrycy wykonanie jego sławnego musicalu „Upiór w Ope-
rze”. Z Londynu Kuba otrzymał gratulacje: „To co robicie jest wielkie, 
choć wystawione na małej scenie” cd. na str 3

WYSTĘP ZĄBKOWSKIEGO ARTYSTY
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NOWE PRZEDSZKOLE
PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Z¹bki, ul. Saperów 6
tel 788 386 288
692 714 670

www.bajkazabki.eu
biuro@bajkazabki.eu

Sklep „JULKA”
Ząbki

ul. Powstańców 44
ubranka, zabawki,
przybory szkolne,

papiernicze. 
www.julka.pl

Ząbki
ul. Powstańców 2

tel.: 762-56-34
pon.-pt. 800–2000

sob. 900–1600

niedz. 1100-1500

5 czerwca, na terenie Klubu Jeździeckiego Galop w Zielonce odbył 
się kolejny zlot klubów seniora działających na terenie powiatu wo-

łomińskiego. Impreza organizowana jest w ramach Porozumienia Do-
mów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego pod honorowym pa-
tronatem starosty powiatowego. Na tej imprezie oczywiście nie mogło 
zabraknąć ząbkowskich seniorów, którzy przybyli do Galopu w dość 
mocnej obsadzie (ok. 100 seniorów).

Ponadto w zlocie brali udział klubowicze z: Zielonki, Marek, Kobył-
ki, Wołomina, Radzymina, Tłuszcza, Dąbrówki oraz Jadowa. Łącznie 
przybyło ponad 600 osób.  

Impreza z jednej strony ma charakter integracyjny, z drugiej zaś słu-
ży jako forum wymiany doświadczeń. Podczas zlotu występowało pięć 
chórów w tym nasz  - „Złota Jesień”.

Po prezentacji programów artystycznych przez poszczególne kluby 
przyszedł czas i na wspólną zabawę. Seniorom towarzyszyli również 
samorządowcy z poszczególnych gmin. Naszych seniorów wspierał 
burmistrz Robert Perkowski.

red.  

VIII POWIATOWY 
ZLOT KLUBÓW SENIORA

cd. ze str. 2 
W 2004 r Kuba został zaproszony na casting do musicalu Romana 

Polańskiego pt. „Taniec Wampirów”. Otrzymał rolę Herberta w pierw-
szej obsadzie. Od 2006 roku Jakub gra w berlińskiej wersji tego musica-
lu. Również w tym przedstawieniu Polański powierzył mu rolę Herberta, 
jednak od kilku miesięcy Kuba występuje w roli sędziwego profesora. 
Ta rola to wspaniały popis zdolności aktorskich 22- letniego Kuby.

Jakub Wocial to człowiek Renesansu, wszechstronnie utalentowany, 
ogromnie wrażliwy, obdarzony przepięknym głosem. Mamy ogromną przy-
jemność zaprosić Państwa na koncert Kuby w MOK –u. Towarzyszył on bę-
dzie otwarciu wystawy malarstwa artystów skupionych wokół Pracowni Ry-
sunku i Malarstwa MOK, wystawy podsumowującej ich tegoroczną pracę.

Na koncert i i wystawę  zorganizowane w ramach Dni Ząbek zapra-
szamy w sobotę, 14 czerwca, na godz. 17.00 do Galerii Orla w MOK 
przy ul. Orlej 8.
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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

Przedszkole Niepubliczne 
w Ząbkach 

zatrudni wykwalifi kowanego 
nauczyciela wychowania 

przedszkolnego
oraz pomoc wychowawcy. 

Poszukujemy osób 
ambitnych, kreatywnych 

i chętnych do rozwoju zawo-
dowego. 

Oferujemy dobre warunki 
pracy i wynagrodzenia w 
nowoczesnej placówce.

tel. 604 57 58 59

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

Proszę powiedzieć kilka zdań na temat 
komisariatu w Ząbkach (zasięg terytorial-
ny, liczba policjantów, dzielnicowych). Od 
kiedy pracuje Pan w Ząbkach?

Komisariatem Policji w Ząbkach kieruję 
od 1 maja 2007, wówczas jeszcze jako za-
stępca komendanta komisariatu. Natomiast 
od 1 sierpnia 2007 r. zostałem komendantem. 
Zakres terytorialny naszej działalności zawie-
ra się w granicach administracyjnych miasta 
Ząbki. W strukturze komisariatu nasi policjan-
ci pełnią funkcję: dyżurnych, służby krymi-
nalno - dochodzeniowej, dzielnicowych i służ-
by patrolowej. Dzielnicowych obsługujących 
miasto jest czterech, zgodnie z podziałem na 4 
rejony, na czele których stoi kierownik rewiru 
dzielnicowych.

Ząbki bardzo szybko się rozwijają. Przy-
bywa nowych mieszkańców. Znaczna ich część 
jest jednak nie zameldowana. Natomiast licz-
bę policjantów pracujących na danym terenie 
określa się wg algorytmu, który uwzględnia 
liczbę osób zameldowanych. Szacuje się, że 

osób nie zameldowanych jest ok. kilkunastu 
tysięcy.  Zatem liczba etatów policyjnych jest 
statystycznie zaniżona. Ilu Pańskim zdaniem 
powinno być policjantów w Ząbkach, żeby 
można było wypełnić wszelkie zadania w spo-
sób właściwy i stosunkowo krótko?

Liczbę zatrudnionych policjantów na da-
nym terenie określa się między innymi na 
podstawie liczby osób zameldowanych, ale 
nie tylko. Decyduje o tym również infrastruk-
tura miasta, obecność dużego przemysłu. Na 
przykład gdy w mieście jest fabryka zatrud-
niająca kilka tysięcy pracowników, to też licz-
ba policjantów musiałaby być większa. Tych 
uwarunkowań jest dużo więcej. 

Liczba policjantów w naszym komisariacie 
podobna jest do komisariatów w całym powi-
cie. Liczba etatów zależy od wielkości miasta. 
Najwięcej pracuje ich w Wołominie, gdzie ma 
siedzibę komenda, która pełni funkcję nadzor-
czą w stosunku do nas.

Pozostałe komisariaty nie różnią się tak 
bardzo od siebie. Mają podobną strukturę. 
Różnice mogą sięgać 3 -4 etatów. Nasz komi-
sariat należy do tych większych.

Natomiast porównując Ząbki do małych 
dzielnic Warszawy, jak np. Rembertów, to tam 
liczba etatów jest większa niż u nas, mimo, że 
jest tam mniej mieszkańców. Gdyby u nas była 
taka liczba etatów jak w Rembertowie było by 
bardzo dobrze.

Jak ocenia Pan współpracę z samorzą-
dem gminnym? Ostatnio Rada Miasta pod-
jęła uchwałę w sprawie  dofi nansowania 
zakupu samochodu. Jakie są Pana oczeki-
wania względem władz miasta?

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy 
z władzami miasta. W swej działalności nie 
spotkałem się z tak przychylną władzą i rozu-
miejącą kwestie bezpieczeństwa. Mam tu na 
myśli burmistrza, radę miejską czy komisję 
społeczną. 

W tym roku miasto uruchomiło środki na 

zakup oznakowanego samochodu typu fur-
gon. Ponadto miasto przeznaczyło pieniądze 
na tzw. służby ponadnormatywne. Polega to 
na tym, że policjanci w dniu wolnym od swej 
służby mogą przyjść do służby ponadnorma-
tywnej i pełnić dalej swe obowiązki.

Ponadto w tamtym roku najlepsi policjanci 
ze służby prewencji zostali nagrodzeni przez 
burmistrza nagrodami pieniężnymi. Była pod-
jęta specjalna uchwała rady miasta. Nagrodę 
otrzymali dzielnicowi, czyli mogę powiedzieć 
gospodarze tego terenu. Tak naprawdę bardzo 
dużo zależy od dzielnicowego, który musi 
wszystkich znać i wszystko wiedzieć.

W zeszłym roku miasto fi nansowało rów-
nież pobyt 10 funkcjonariuszy ze służby kan-
dydackiej OP. Wtedy było wspaniale. Można 
było stworzyć dodatkowe patrole piesze. W 
tym roku policjantów z OP niestety nie dosta-
liśmy.

Niektórzy radni twierdzą, że dofi nanso-
wanie policji nie zawsze ma sens. Podaje się 
tu przykład zakupu samochodów. Miasto do-
kłada się, a nowe samochody trafi ają i tak nie 
do Ząbek, tylko gdzieindziej. Co Pan na to?

Nie ma takiej możliwości. Jeden z paragra-
fów naszej umowy zawiera klauzulę, że jest 
to zakup samochodu z przeznaczeniem dla 
komisariatu w Ząbkach. Te samochodu które 
były współfi nansowane przez miasto są u nas 
i tak pozostanie. 

Od początku roku działa w Ząbkach 
straż miejska. Czy obydwie formacje będą 
ze sobą współpracowały? Jeśli tak to na 
czym ta współpraca miałaby polegać?

Współpraca między nami a strażą miejską 
polega przede wszystkim na wzajemnym prze-
kazywaniu sobie informacji na temat braków, 
śmieci na ulicach, czy też w zabezpieczaniu 
różnych zdarzeń.. Ostatnio mieliśmy obowią-
zek zabezpieczenia niewypału. Strażnicy rów-
nież go zabezpieczali.

JEST DOBRZE, BĘDZIE JESZCZE LEPIEJ
ROZMOWA Z KOMENDANTEM KOMISARIATU W ZĄBKACH ASPIRANTEM SZTABOWYM SYLWESTREM MIERZEJEWSKIM
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Rano dzielnicowy ze strażnikiem pełnią 
wspólny patrol szkolny. Myślę, że ich struk-
tura nie jest w tej chwili duża .Jest zamysł, że 
będzie większa. Wtedy zakres naszej współ-
pracy znacząca się zwiększy. Wtedy mogą po-
wstać patrole mieszane, które będą działały w 
nocy, czy popołudniu. 

Czy straż miejska jest w stanie odciążyć 
trochę policję?

Na pewno. Straż miejska odciąża nas w za-
kresie spraw typowo porządkowych, a przede 
wszystkim dzielnicowych, którzy dbali o ład 
i porządek publiczny. Teraz zajmuje się tym 
straż miejska. Współpracujemy ze sobą, utrzy-
mujemy ciągły kontakt. Póki co współpraca 
jest dobra, a myślę, że będzie jeszcze lepiej.

Część radnych zgłaszała postulat, aby w 
południowej części miasta stworzyć odręb-
ny posterunek. Czy jest to możliwe?

Mogło to by być stworzone na zasadzie 
punktu przyjęcia interesantów, których przyj-
mowałby policjant (dzielnicowy) w wyzna-
czonych godzinach w określone dni. Jednak w 
tym celu musi być lokal, a to już nie zależy 
od nas. Jeśli by taki lokal się znalazł, to nie 
ma żadnej przeszkody, żeby w wyznaczonych 
godzinach urzędował tam dzielnicowy, żeby 
mieszkańcy nie musieli przychodzić do komi-
sariatu na Górnośląską. 

Natomiast mało prawdopodobne jest stwo-
rzenie tam drugiego komisariatu lub nawet 
posterunku. Tworzenie posterunku nie leży 
ponadto w mojej gestii. 

Jak to jest z przestępczością Ząbkach?
Analizując wszelkie dane, trzeba stwier-

dzić, że z roku na rok przestępstw jest u nas 
coraz mniej. W stosunku do poprzedniego 
roku zdarzeń kryminalnych jest o 30% mniej 
(za okres styczeń – kwiecień).

Najbardziej doskwiera anonimowość miesz-
kańców południowej części Ząbek . Mimo że 
osiedla są zamknięte, mieszkańcy się nie znają. 
Nie ma jeszcze wyrobionej, jak to jest w War-
szawie, takiej pomocy sąsiedzkiej, która polega 
na zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości.

Dość często dochodziło i nadal dochodzi 
do przestępstw, w których przestępcy poda-
ją się za pracowników administracji, dalszą 
rodzinę, czy inne osoby zaufania publicznego 
Ofi arami padają głównie ludzie starsi. Jak 
wygląda sytuacja pod tym względem w Ząb-
kach? Co by Pan poradził mieszkańcom?

Najczęściej dzwonią przestępcy do starszych 
osób, podając się za wnuczka lub znajomego. 

W zeszłym roku miały u nas miejsce dwa 
takie zdarzenia. Aby temu przeciwdziałać, 
rozesłaliśmy pismo do proboszczów poszcze-
gólnych parafi i, żeby podczas niedzielnych 
mszy odczytali je i ostrzegli ludzi, że takie 
rzeczy się zdarzają. W tym roku miało miej-
sce jedno takie zdarzenie, ale poszkodowany 
w porę się zorientował. Przestępca dzwonił, 
przedstawiając jako wnuczek, podczas gdy 
potencjalna ofi ara przestępstwa nie miała żad-
nego wnuczka.

Za pracownika administracji podano się 
tylko raz w ubiegłym roku. 

Jakie przestępstwa są najbardziej uciąż-
liwe? 

Najważniejsze kategorie przestępstw, jakie 
u nas występują to: kradzieże na terenie linii 
kolejowej, kradzieże w marketach (Praktiker, 
Makro), kradzieże z włamaniem do mieszkań 
czy piwnic na południu Ząbek. Zdarzają się 
kradzieże pojazdów.

Czym to jest spowodowane, że w południo-
wej części Ząbek jest więcej przestępstw?

Tam jest większa anonimowość. Tam po 
prostu ludzie się nie znają i nie reagują. Wy-
krycie przestępstwa zależy od szybkiej reakcji 
mieszkańca, który poinformuje policję i to jest 
już połowa sukcesu 

W północnej części miasta jest całkiem 
inaczej. Tutaj sąsiedzi się znają, bo mieszkają 
tu od lat.

Proszę powiedzieć kilka słów o Pana ży-
ciu prywatnym.

Jestem żonaty od 22 lat. Mam dwoje dzieci 
- dwóch synów: 21-letniego studenta i 17-let-
niego ucznia liceum. Zainteresowania mam 
typowo sportowe, ale jest to przede wszystkim 
siatkówka, którą zaraziłem również swoich 
synów. Lubię także poserfować po internecie.

Urlop obecnie najchętniej spędzam nad 
morzem, chociaż wcześniej zdecydowanie 
wolałem góry.

W Ząbkach pracuję od 1,5 roku. Ogólnie w 
policji pracuję 24 lat. Wcześniej pracowałem 
w Warszawie.

Dziękuję za rozmowę.

SESJE RADY 
MIASTA

12 i 30 maja odbyły się odpowiednio 
XXVI i XXVII sesje Rady Miasta, na któ-
rych podjęto następujące uchwały:

SESJA XXVII 
-  w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie na okres 1roku w trybie bez-
przetargowym gruntu części działki nr 2 
położonej w obrębie 3-30, o powierzch-
ni 2184 m2 przy ul. Piłsudskiego w Ząb-
kach

-  zmieniająca uchwałę w sprawie utwo-
rzenia przy ul. Kościelnej w Ząbkach 
filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Fran-
ciszka Kleeberga 

-  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania 
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Ząbkach

-  zmieniająca uchwałę w sprawie wysoko-
ści stawek opłat za zajęcie pasa drogo-
wego dróg gminnych.

-  w sprawie ustalenia wynagrodzenia za 
pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

-  w sprawie wprowadzenia zmian do bu-
dżetu Miasta Ząbki na 2008 rok 

SESJA XXVI
-  w sprawie przekazania Komendantowi 

Stołecznemu Policji środków finanso-
wych z budżetu Miasta na dofinansowa-
nie zakupu oznakowanego samochodu 
typu furgon 

-  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowych 

-  w sprawie kryteriów i trybu przyznawa-
nia nagród dla nauczycieli za osiągnię-
cia dydaktyczno – wychowawcze 

-  w sprawie określenia na rok 2008 wy-
sokości oraz szczegółowych warunków 
przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia. 

-  w sprawie ustalenia najniższego wyna-
grodzenia w l kategorii zaszeregowania 
oraz wartości jednego punktu w złotych 
dla pracowników samorządowych za-
trudnionych w jednostkach budżetowych 
i zakładach budżetowych Miasta Ząbki 

-  w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki 
do realizacji projektu systemowego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.
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Z okazji Dnia Dziecka na terenach Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 

ulicy Słowackiego 21 zorganizowano turniej 
piłki nożnej chłopców rocznika 1998 o Puchar 
Burmistrza Miasta Ząbki. W turnieju udział 
wzięło 8 zespołów podzielonych na 2 grupy po 
4 zespoły. W grupach rozgrywano mecze sy-
stemem „każdy z każdym”. Następnie zespoły 
w zależności od tego, które zajęły miejsce w 
grupie rozgrywały spotkania o poszczególne 
miejsca. Ząbki reprezentował trzy zespoły: 
dwie drużyny Dolcanu ( I zespół – rocznik 
1998 i II zespół – rocznik 1999 i młodsi) oraz 
reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2. Po 
zaciętych spotkaniach odbywających się przy 
pięknej, słonecznej pogodzie zespoły uzyska-
ły następujące rezultaty: 

Grupa „A”: Dolcan I Ząbki – Wicher II Ko-
byłka 3:0, Delta Warszawa - Junak Warszawa 
2:1, Dolcan I – Junak 0:2, Delta - Wicher  II 5:0, 
Dolcan  I - Delta  0:3, Wicher II – Junak 0:2

Grupa „B”: Dolcan II Ząbki - SP 2 Ząbki 
1:3 KS Raszyn - Wicher I Kobyłka 2:1 Dolcan 
II - Wicher I 0:1 KS Raszyn - SP 2 Ząbki 1:0 
Wicher I - SP 2 Ząbki 3:0, KS Raszyn - Dolcan 
II  5:1.

Wyniki meczów fi nałowych: 
Mecz o 1 miejsce: KS Raszyn- Delta 0:2 
Mecz o 3 miejsce: Wicher I- Junak 0:3 
Mecz o 5 miejsce: Dolcan I- SP 2 5:1 
Mecz o 7 miejsce: Dolcan II- Wicher I 1:0
Końcowa kolejność:
1.Delta 
2.Raszyn 
3.Junak
4.Wicher I 
5.Dolcan I 
6. SP 2 Ząbki 
7.Dolcan II 
8.Wicher II.

Królem strzelców z 5 zdobytymi bramkami 
został Jan Kozakiewicz (Junak). Najlepszym 
bramkarzem organizatorzy wybrali Maksymi-
liana Górę (Dolcan I), a najlepszym zawodni-
kiem Tymoteusza Wrotka (Delta). 

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagro-
dzeni pamiątkowymi pucharami i dyplomami 
oraz słodyczami. Nagrody wręczali: Burmistrz 
Miasta Ząbki – Robert Perkowski, Dyrektor 
M.O.S.iR. – Jacek Romańczuk oraz kierownik 
M.O.S.iR. – Józef Dola.

JR

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO
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W dniu 21.05.2008 r. na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały 

rozegrane eliminacje do turnieju piłki nożnej 
chłopców rocznika 1998 z cyklu „Z podwór-
ka na stadion” o Puchar Tymbarku. W turnieju 
wystartowało 12 zespołów reprezentujących 
mazowieckie Uczniowskie Kluby Sportowe. 
Po rozegraniu 22 spotkań w fi nale spotkały 
się dwa warszawskie zespoły UKS Białe Orły 
z Tarchomina i UKS Złote Piaski z Bielan. 
Minimalnie lepsi okazali się chłopcy z Bia-
łych Orłów wygrywając 1:0. Obydwa zespoły 
awansowały do fi nału, który odbył się w dniu 
26.05.08 r. 

Końcowa kolejność:
1. UKS Białe Orły 
2. UKS Złote Piaski 
3. KS Szkoły Sióstr Niepokalanek UW 
4. UKS SP 154 
5-6. UKS Koperniki i UKS Alfa 
7-9.  UKS Błyskawica, UKS Św. Franciszka i 

UKS Bachmacka 
7-10.  UKS Samuel, UKS „9” Ursynów i FC 

Miedzeszyn.
JR

Z PODWÓRKA NA STADION
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Gwar dobiegający ze szkolnych korytarzy 
przykuwał uwagę coraz liczniej przy-

byłej widowni. 17 kwietnia bieżącego roku 
mieliśmy zaszczyt przyjmować w naszych 
progach niecodziennych gości. Na Dzień Ot-
warty Szkoły przybyli do nas uczniowie klas 
szóstych i ich rodzice.

Spotkanie przebiegało w atmosferze rados-
nego świętowania i dobrej zabawy. Uczniowie 
naszej szkoły zaprezentowali swoim młodszym 
kolegom i koleżankom swój program artystycz-
ny. Były występy zespołu wokalnego „Forte” 
pod kierunkiem p. Jadwigi Żaboklickiej oraz 
pokazy taneczne przygotowane przez uczen-
nice naszego Gimnazjum pod bacznym okiem 
pań: Agnieszki Cichowskiej i Edyty Kisiel. 
Swoje umiejętności w tańcu towarzyskim za-
prezentowało rodzeństwo Żelazowskich.

Po pokazach wszyscy zebrani rodzice i 
szóstoklasiści zaczęli zwiedzanie szkoły, w 
trakcie którego mieli okazję uczestniczyć w 
zajęciach językowych, matematycznych, bio-
logicznych, chemicznych, fi zycznych, infor-
matycznych oraz warsztatach dziennikarskich 
i zajęciach koła medialnego. Nasi goście mogli 
obejrzeć i sprawdzić działanie profesjonalnej 
pracowni językowej, siłowni oraz zobaczyć 
nową salę gimnastyczną. Największa w Ząb-
kach hala sportowo - rekreacyjna o wym. 23,5 
x 36m może pomieścić na widowni 240 osób. 
Szkoła dysponuje ponadto przestronną wypo-
życzalnią i czytelnią multimadialną, stołówką, 
dwoma pracowniami internetowymi i salą do 
wyświetleń medialnych. Urządzona została 
Izba Patrona, w której zgromadziliśmy liczne 
pamiątki związane z ks. Jerzym Popiełuszką.

Do dyspozycji przybyłych uczniów klas 
szóstych i ich rodziców przez cały czas byli 
nasi nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Odbyło się spotkanie informacyjne, któ-
re poprowadziła dyrektor Małgorzata Zyśk. 
Wszyscy zainteresowani mogli usłyszeć, jakie 
są możliwości edukacyjne i wychowawcze 
szkoły oraz, że w roku szkolnym 2008/2009 
zamierzamy utworzyć klasy: z rozszerzonym 

jęz. angielskim, rozszerzonym jęz. niemie-
ckim, matematyczno-informatyczną, biolo-
giczno-chemiczną, dziennikarską i sportową.

Przybyli goście zostali zapoznani z wyni-
kami egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie 
naszej placówki uzyskują co roku wysokie 
rezultaty, a wyniki egzaminów mają tendencję 
wzrostową.

W 2008 roku zajęliśmy I miejsce w powie-
cie z uwagi na wynik egzaminu gimnazjalnego 
i II miejsce w powiecie z uwagi na osiągnięcia 
sportowe.

W poprzednich latach oraz roku bieżącym 
odnotowaliśmy liczne sukcesy w konkursach 
na szczeblu międzynarodowym, ogólnopol-
skim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 
Na szczególną uwagę zasługują nasze sukcesy 
w konkursach przedmiotowych, gdzie może-
my poszczycić się laureatami i fi nalistami w 
dziedzinie informatyki, historii, biologii i wie-
dzy o społeczeństwie oraz olimpiadzie zdro-
wia. Są to prestiżowe konkursy organizowane 
przez i pod patronatem Kuratorium Oświaty, a 
tak znaczące sukcesy zwalniają uczniów z eg-
zaminów gimnazjalnych i dają pierwszeństwo 
przy przyjęciu do szkół średnich. Dzięki nim 
nasi absolwenci zostają przyjęci do wymarzo-
nego liceum oraz uzyskują dodatkowe punkty 
przy rekrutacji.

W chwili obecnej działają w naszym 
Gimnazjum liczne koła przedmiotowe: ma-
tematyczne, polonistyczne, historyczne, bio-
logiczne, geografi czne, chemiczne, fi zyczne, 
informatyczne i wiedzy o społeczeństwie oraz 
zainteresowań: zespół wokalny „Forte”, koło 
redakcyjne „Batorszczak”, koło teatralne, 
Szkolny Klub Europejski, koło edukacji me-
dialnej, zajęcia SKS.

Aby dobrze przygotować młodzież do egza-
minu gimnazjalnego, dla uczniów klas III zor-
ganizowane są fakultety ze wszystkich przed-
miotów egzaminacyjnych. Przeprowadzane są 
również trzy próbne egzaminy gimnazjalne 
– jeden w klasie drugiej i dwa w klasie trze-
ciej. Obecnie 12-stu naszych nauczycieli jest 

egzaminatorami zewnętrznymi egzaminów 
gimnazjalnych i czterech egzaminatorami ma-
turalnymi.

Na początku roku szkolnego uczniowie 
klas pierwszych uczestniczą w zajęciach in-
tegracyjnych przeprowadzanych przez panie 
pedagog i psycholog. Dla młodzieży, która 
ma problemy z nauką organizowane są zajęcia 
wyrównawcze.

W naszej szkole młodzież uczy się dwóch 
języków obcych: angielskiego i niemieckiego. 
Dzięki podziałowi na grupy o różnym stopniu 
zaawansowania i nowoczesnym technikom, 
nasi uczniowie uzyskują wysoki poziom zna-
jomości języków. Szkoła umożliwia zdobycie 
certyfi katów z języka niemieckiego Kompe-
tenz in Deutsch (organizowany przez Instytut 
Austriacki) lub Fit in Deutsch (organizowany 
przez Instytut Goethego). Co roku organizu-
jemy wyjazdy edukacyjno – językowe mło-
dzieży. W ubiegłym roku gościliśmy w stolicy 
Wielkiej Brytanii – Londynie, a w kwietniu 
tego roku zwiedziliśmy Niemcy, Francję i 
Szwajcarię. Uczniowie mieli okazję uczest-
niczenia w zajęciach edukacyjnych w szkole 
niemieckiej oraz zaprezentowania naszego 
miasta i szkoły.

Nasza młodzież, przede wszystkim z klas 
informatycznych, ma możliwość uzyska-
nia Europejskiego Certyfi katu Umiejętności 
Komputerowych (ECDL – European Compu-
ter Driving Licence) oraz może kontynuować 
u nas, już jako absolwenci Gimnazjum, rozpo-
częte egzaminy z tego zakresu. W bieżącym 
roku trzech uczniów zdało pomyślnie wszyst-
kie egzaminy i uzyskało certyfi kat ECDL.

Budynek szkoły, przestronny i nowoczesny, 
jest przystosowany do przyjmowania uczniów 
i pracowników niepełnosprawnych. Obiekt jest 
monitorowany, a nauczyciele sprawują opiekę 
nad młodzieżą również w czasie przerw.

Do tradycji naszej szkoły należą organizo-
wane co roku: otrzęsiny, bal gimnazjalny, Dzień 
Wiosny, Dzień Europy oraz festyn szkolny.

Uczniowie biorą udział w wycieczkach 
szkolnych i „zielonych szkołach”. W szkole 
uroczyście obchodzimy Święta Narodowe: 
Konstytucji 3 Maja i Dnia Niepodległości 
oraz liczne uroczystości o charakterze ogólno-
szkolnym lub klasowym.

Samorząd szkolny z opiekunką p. Moniką 
Wierzchowską, przy wsparciu rodziców i na-
uczycieli organizuje dyskoteki i imprezy oko-
licznościowe oraz tradycyjne apele.

W Gimnazjum funkcjonuje sklepik i bufet 
szkolny. Uczniowie moją również możliwość 
korzystania z tanich i smacznych obiadów.

Zapraszamy na naszą stronę internetową; 
www.gim2zabki.waw.pl

Dyrektor szkoły
Małgorzata Zyśk

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM NR 2 
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
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W Publicznym Gimnazjum nr 2 im. ks. J. 
Popiełuszki w Ząbkach, dnia 17 maja 

2008r odbył się festyn połączony z Dniem Eu-
ropy oraz dniem otwartym szkoły. Uczniowie 
zaprezentowali na scenie swoje umiejętności 
artystyczne. Można było m.in. obejrzeć: taniec 
nowoczesny, taniec na stepach, występ zespo-
łu wokalnego „FORTE”, konkurs wiedzy o 
krajach Unii Europejskiej, konkursy języko-
we, zawody sportowe oraz występ kapeli zało-
żonej przez naszych gimnazjalistów.

Ponadto w szkole z okazji „Dnia Europy” 
odbyła się prezentacja państw europejskich. 
W bieżącym roku mieliśmy okazję podziwiać 
popisy artystyczne, kulinarne i plastyczne 
uczniów klas drugich. Młodzież prezentowała 
państwa Unii Europejskiej: Włochy, Wielką 
Brytanię, Grecję, Francję, Czechy oraz Irlan-
dię. Zwycięzcą tegorocznego konkursu zosta-
ła klasa II c, która przygotowała prezentację 

Irlandii. Goście mogli skosztować specjal-
ności regionalnych charakterystycznych dla 
przedstawionych państw oraz nacieszyć oczy 
występami artystycznymi i prezentacjami 
multimedialnymi.

Miłośnicy książek mieli okazję zapoznać 
się z nowościami wydawniczymi oferowany-
mi na  kiermaszu, a wszyscy strudzeni mogli 
posilić się  w kawiarence, która oferowała do-
mowe ciasta, będące niejednokrotnie dziełem 
samych uczniów.

Wszyscy przybyli goście mogli  zwiedzić 
szkołę, przestronnie i dobrze wyposażone pra-
cownie przedmiotowe. Duże zainteresowanie 
wzbudziła profesjonalna siłownia,  pracownia 
językowa, czytelnia multimedialna oraz no-
woczesna hala sportowa.

Gim2

W październiku, klasy drugie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 uczestniczyły w wy-

cieczce programowej „Warszawa stolicą Pol-
ski”. Uczniowie zwiedzili najciekawsze miejsca 
stolicy: Stare Miasto, Nowy Świat, Łazienki. Z 
zainteresowaniem oglądali pomniki sławnych 
ludzi ze świata kultury, sztuki i polityki.

Dla przypomnienia i utrwalenia uzyskanych 
wiadomości klasy IIc i IId oraz przedstawiciele 
pozostałych klas przygotowali program artystycz-
ny i prezentację multimedialną o Warszawie. Uro-
ku uroczystości dodała piękna dekoracja przed-
stawiająca zabytkowe warszawskie kamieniczki i 
ciekawe stroje z dawnych czasów. Poprzez legen-
dę „Wars i Sawa” dzieci cofnęły się do czasów 
Warsa i Sawy, założycieli miasta Warszawy.

Nagle na scenie pojawił się piękny, czerwo-
ny samochód, którym podróżowali mali turyści.

Z piosenką na ustach zaprosili pozostałe 
dzieci do podróży autostopem, w celu bliższego 
poznania stolicy. Pierwszym przystankiem było 
stare Miasto, miejsce, które najboleśniej odczu-
ło skutki Powstania Warszawskiego. W chwilę 
nostalgii i zadumy wprowadził uczniów wiersz 
Jerzego Ficowskiego „O dwóch warszawskich 
kamyczkach”, ukazujący ogrom nieszczęść i 
zniszczeń, jakim uległa Warszawa podczas II 
wojny światowej, co utrwalone zostało na pa-
miątkowych fotografi ach. Dla porównania dzie-
ci zobaczyły też zdjęcia przedwojennej stolicy, 
w chwili jej największej świetności i rozkwitu.

Poprzez scenki aktorzy pokazali zwyczaje i 
życie dawnych mieszkańców miasta. Zdziwienie 
na twarzach gości wywołało pojawienie się nad 
miastem balonu, z podróżującymi nim śmiałka-
mi. Panowie żegnani przez piękne warszawianki 
kwiatami, zapraszali wszystkich do dalszej po-
dróży. Podczas niej dzieci miały okazję zoba-
czyć Zamek Królewski otoczony kolorowymi 
kamieniczkami, wysłuchać wierszy o Syrence 
i królu Zygmuncie. Zmęczeni zwiedzaniem tu-
ryści zatrzymali się na chwilę odpoczynku w 
Łazienkach, gdzie powitał ich swoją muzyką, 
najwybitniejszy polski kompozytor i pianista 
Fryderyk Chopin. Jego utwory towarzyszyły w 
zwiedzaniu Pałacu na Wodzie i pięknego parku.

Strudzeni, ale szczęśliwi i zadowoleni au-
tostopowicze zostali pożegnani przez kapelę 
Czerniakowską, najstarszy zespół pielęgnują-
cy muzykę starej Warszawy.

Jolanta Gut

SZKOLNY FESTYN GIMNAZJALNY SPACERKIEM 
PO WARSZAWIE
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Pożyczka w pół godziny w PKO BP 
SA.- nie tylko dla obecnych klientów. 
Prosta konstrukcja, minimum formal-
ności i szybka decyzja to najważniej-
sze cechy pożyczki.

Założenie jest proste – ograniczyć 
formalności do niezbędnego minimum. 
Umowa pożyczki jest zawierana podczas 
jednej wizyty klienta w oddziale banku. Do 
kwoty 20 tys. zł nie są wymagane żadne 

zabezpieczenia. Oznacza to, że klient 
może przyjść do banku tylko z dowodem 
osobistym i po przedstawieniu informacji 
niezbędnych do oceny jego wiarygodno-
ści i zdolności kredytowej, w ciągu 30 mi-
nut podpisze umowę pożyczki. 

Proces udzielania pożyczki został 
skrócony do niezbędnego minimum dzięki 
ograniczeniu i uproszczeniu wymaganych 
dokumentów. Klient nie musi wypełniać 
obszernego wniosku, a jedynie podpisuje 
wydrukowany krótki wniosek zawierający 
informację o wnioskowanej kwocie po-
życzki i oświadczenie o dochodach (nie 
jest wymagane zaświadczenie). Oczywi-
ście PKO BP będzie – jak dotychczas – 
sprawdzać wiarygodność klienta w Biurze 
Informacji Kredytowej. Do umowy pożyczki 
została też włączona część dokumentów, 
które do tej pory musiały być podpisywa-
ne przez klienta dodatkowo poza umową. 

Jedynie w stosunku do klientów nowych, 
którzy nie korzystali dotychczas z produk-
tów PKO BP – nie zaciągali kredytów, nie 
mają tu rachunku oszczędnościowo-rozli-
czeniowego, wymagany jest jeszcze drugi 
dokument tożsamości.

Dodatkową zaletą pożyczki jest to, że 
jest udzielana wraz z pakietem ubezpie-
czeniowym, dzięki czemu klient uzyskuje 
bezpieczne źródło kredytowania swoich 
potrzeb bez obaw o utratę możliwości 
spłaty zobowiązań w przypadku nieprze-
widzianych zdarzeń losowych, jak choro-
ba czy utrata pracy. Pożyczka bez zabez-
pieczenia jest udzielana na okres do 96 
miesięcy (8 lat).

Zapraszamy ! 
PKO BP SA Oddział 1 w Ząbkach 
ul. Piłsudskiego 47 
pn – pt w godz. 9.00- 19.00.

Mając na uwadze dobro środowiska natu-
ralnego, Burmistrz Miasta Ząbki infor-

muje, iż w budżecie Miasta Ząbki na 2008 r. są 
przewidziane środki na pomoc w utylizacji zde-
montowanych wyrobów zawierających azbest.

Pomoc ta skierowana jest do osób fi zycz-
nych i polegać będzie na wywiezieniu i unie-
szkodliwieniu powstałych z rozbiórki odpa-
dów azbestowych na koszt Gminy. Natomiast 
koszt samej rozbiórki lub remontu ponosi 
właściciel. Pomoc udzielana będzie do wy-
czerpania środków przeznaczonych na bieżący 
rok. O udzieleniu pomocy decydować będzie 
kolejność złożonych wniosków (decyduje data 
wpłynięcia do Urzędu) oraz złożenie zbieranej 
w ubiegłych latach informacji o posiadanych 
wyrobach azbestowych lub jej zaktualizowa-
nie. O terminie odbioru zdemontowanych wy-
robów wnioskodawca zostanie poinformowa-
ny telefonicznie. Zasady udzielania pomocy w 
utylizacji odpadów zawierających azbest na 
terenie Miasta Ząbki określa Regulamin, który 
zamieszczony jest poniżej. 

Regulamin udzielania pomocy w utylizacji 
wyrobów azbestowych ze środków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz budżetu Miasta Ząbki

Regulamin określa zasady udzielania po-
mocy w utylizacji odpadów zawierających 
azbest na terenie Miasta Ząbki 

1.  Pomoc w utylizacji odpadów zawierających 
azbest zwana dalej „pomocą” skierowana 
jest do osób fi zycznych, posiadających nie-
ruchomość na terenie miasta Ząbki.

2.  Pomoc dotyczy wywozu oraz unieszkodli-
wiania odpadów niebezpiecznych - wyro-
bów zawierających azbest z nieruchomości 

leżących w granicach miasta Ząbki.
3.  Za wyrób zawierający azbest uważa się każ-

dy 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 zawierają-

cymi w swoim składzie azbest.
4.  Koszty rozbiórki i prac remontowych pono-

si właściciel nieruchomości.
5.  Koszty odbioru z danej nieruchomości odpa-

dów niebezpiecznych zawierających azbest 
oraz ich utylizacji ponosi Miasto Ząbki.

6.  Pomoc fi nansowana jest z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz budżetu Miasta Ząbki, zgod-
nie z planem fi nansowym stanowiącym za-
łącznik do uchwały budżetowej na dany rok 
kalendarzowy.

7.  Wywóz i unieszkodliwianie odpadów nie-
bezpiecznych zwierających azbest pocho-
dzących z demontażu i rozbiórki obiektów 
budowlanych, prowadzić będzie fi rma wy-
łoniona przez Urząd Miasta Ząbki w postę-
powaniu o zamówienie publiczne, zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 
223, poz. 1655 z późn. zm.). 

8.  Pomoc udzielana będzie na pisemny 
wniosek właściciela nieruchomości 
(bądź posiadacza za pisemną zgodą właś-
ciciela), który należy złożyć osobiście w 
siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą na 
adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska 
Polskiego 10, 05-091 Ząbki. Wzór wnio-
sku stanowi Załącznik do niniejszego 
Regulaminu.

9.  Ze względu na ograniczone środki budżeto-

we, pomoc udzielana będzie do wyczerpania 
środków przeznaczonych na bieżący rok. 

10.  O udzielanej pomocy decyduje kolej-
ność złożonych wniosków (decyduje data 
wpłynięcia do Urzędu) oraz przedłożona 
wcześniej informacja lub zaktualizowana 
informacja o posiadanych na terenie gospo-
darstwa wyrobach zawierających azbest. 

11.  Odbiór zdemontowanych wyrobów azbe-
stowych odbędzie się w momencie zebra-
nia odpowiedniej ilości zgłoszeń. 

12.  O terminie odbioru wnioskodawca zosta-
nie poinformowany telefonicznie.

13.  Zdemontowane wyroby zawierające az-
best powinny być ułożone, zafoliowane 
oraz znajdować się na paletach i w miejscu 
łatwo dostępnym dla fi rmy odbierającej. 

14.  Postępowanie w sprawie udzielanej pomo-
cy prowadzi właściwa merytorycznie ko-
mórka organizacyjna w Urzędzie Miasta 
Ząbki, tj. Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska.

PRZETARG
1. Budowa nawierzchni utwardzonej 

w ul. Poniatowskiego – połączenie 
z ul. Orlą w Ząbkach.

termin składania ofert: 
27.06.2008 godzina 10:00

termin otwarcia ofert: 
27.06.2008 godzina 10:30

Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie UM http://umzabki.bip.org.pl

CO Z AZBESTEM W ZĄBKACH?
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Urząd Miasta Ząbki informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 151/50/2008r. z dnia 28 maja 2008r i Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Ząbki Nr 151/51/2008r. z dnia 28 maja 2008r (dostępne na stronie www.umzabki.bip.org.pl/ w zakładce Prawo miej-
scowe/Zarządzenia Burmistrza/Zarządzenia 2008) przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  nieruchomości  wymie-
nione w poniższym wykazie:

L.P.

Oznaczenie 
nieruchomości Powierzch-

nia w m2

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 

zagospodarowania
Położenie

Przeznaczenie 
terenu wydzier-

żawianego

Okres wy-
dzierżawienia

Wysokość stawek 
czynszu dzierżaw-

nego za 1 m2

Termin wno-
szenia opłat

Nr działki Obręb

1

Część
działki nr

62/23
3-26 195

pierzeje usługowe i place
przy ulicy 

Szwoleżerów

wydzierża-
wia się na 

prowadzenie 
działalności 
handlowo-
usługowej

3 lata

według Zarządze-
nia Burmistrza 

Miasta Ząbki nr 
0151/77/2007 z dnia 
3 września 2007 r.

według umowy 
dzierżawyCzęść

działki nr
62/24

linia rozgraniczająca 
w projektowanej ul. 
Nowo-Ziemowita

L.P.

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzch-
nia w m2

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 

zagospodarowania
Położenie

Przeznaczenie 
terenu wydzier-

żawianego

Okres wy-
dzierżawienia

Wysokość stawek 
czynszu dzierżaw-

nego za 1 m2

Termin wno-
szenia opłat

Nr działki Obręb

Oznaczenie 
gruntu wg 
załącznika 

graficznego nr.2

1
Część
działki 

ew. nr 20
0027-03-03 23 25

zabudowa mieszka-
niowa jedno- 

i dwurodzinna

przy ulicy 
Targowej

(targowisko 
miejskie)

na prowadzenie 
działalności 
usługowo-
handlowej

3 lata

według Zarządze-
nia Burmistrza 

Miasta Ząbki nr 
0151/77/2007 z dnia 
3 września 2007 r.

według umo-
wy dzierżawy

2

jw. jw.

24 21

jw. jw. jw.
jw.

jw. jw.

3 1 16

4 11 18

5 8 30

6 3 30

7 16 18

8 45 20

9 44 14

10 15 19 1 rok

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
OGŁASZA NABÓR 

KANDYDATÓW NA NASTĘ-
PUJĄCE STANOWISKA:

1. Inspektor/podinspektor ds. sanitarnych,
2.  Inspektor/podinspektor ds. zagospodarowa-

nia przestrzennego,
3. Audytor wewnętrzny 1/4 etatu.

Wymagania niezbędne i dodatkowe na ww. 
stanowiska znajdują się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki 
www.umzabki.bip.org.pl  – konkursy na wol-
ne stanowiska pracy.

KONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU
Burmistrz Miasta Ząbki w dniu 2 czerwca 2008 r. ogłasza dla organizacji pozarządo-

wych (oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) otwarty konkurs ofert na dofi nansowa-
nie następującego zadania (w nawiasie wysokość środków)

Zakres konkursu:Wspieranie działań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży

Konkurs na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. (9 400,00 zł)

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub kore-
spondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązu-
je data stempla pocztowego) do dnia 3 lipca 2008 r. do godz. 16.00 Oferty złożone lub doręczone 
po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwiera-
nia. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego 
oraz nazwą i adresem oferenta.

Termin otwarcia ofert: w dniu 4 lipca 2008 r. o godz. 12.00. Zakres oferty i wymagane za-
łączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ząbki: www.umzabki.bip.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Ząbki - tel. (022) 78-68-14 
w. 115.

Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ząbki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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ZĄBKI – MIASTEM OGRODÓW
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 31 lipca br., zostawiając go w Sekretariacie Urzędu Miasta. 

(Formularz zgłoszeniowy jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu – www.zabki.pl).

Zgodnie z regulaminem konkursu zostanie powołana komisja, 
która dokona oceny w okresie do 15 sierpnia.

Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wrażliwych na naturalne piękno.

REGULAMIN KONKURSU NA 
NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 
W MIEŚCIE ZĄBKI „ZĄBKI 

– MIASTEM OGRODÓW”
I. Cel konkursu
Poprawa estetyki Miasta oraz zachęcenie miesz-

kańców do dbałości o swoje najbliższe otocze-
nie: 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 Miasta Ząbki.
2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 

zgłoszenie chęci udziału w nim poprzez wy-
pełnienie i złożenie w Sekretariacie Urzędu 
Miasta formularza zgłoszeniowego.  

V. Termin konkursu
1.  Zgłoszenia udziału w konkursie należy do-

konać do dnia 31 lipca 2008 r.
2.  Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni 

przez Miejską Komisję Konkursową do 15 
sierpnia br.

3.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
nastąpi we wrześniu br., podczas Festynu 
Miejskiego.  

VI. Komisja konkursowa
Miejska Komisja Konkursowa zostanie po-

wołana przez organizatora.
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
2. W przypadku balkonów:
- ogólny wygląd balkonu
- ukwiecenie balkonu, kompozycje kwiatowe
- wypełnienie balustrady
VIII. Nagrody
1.  Za wyróżnienie w konkursie będą przyzna-

wane 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 pozostałych uczestników.

IX. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do sfo-

tografowania ogrodów, balkonów i ich właś-
cicieli oraz podania wyników do publicznej 
wiadomości.

Z BKI – MIASTEM OGRODÓW 

FORMULARZ ZG OSZENIOWY
do konkursu na naj adniejsz  posesj  w Mie cie Z bki

..........................................................              .............................................
(imi  i nazwisko w a ciciela posesji)              (data) 

...........................................................
(dok adny adres) 

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

 Zg aszam udzia  mojej posesji do konkursu „Z BKI – MIASTEM OGRODÓW” w 
kategorii*:   

a) naj adniejszy ogród 
b) naj adniejszy balkon 
c) naj adniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej 
(* niew a ciwe skre li )

     .................................................................
                (podpis w a ciciela posesji) 


