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Co ważne z tym 6−krotym wzrostem cen wcale nie
idzie w parze proporcjonalnie większy zakres usług
(więcej kursów, dłuższe składy), ani tym bardziej ich
jakość (spóźnienia, niski komfort jazdy, zatłoczone
przedziały).

Paradoks polegał też na tym, że miasto Ząbki na Szczegóły str. 4−5

linii wołomińskiej było największym płatnikiem za
wspólny bilet, a nasi pasażerowie mieli najmniej kom−
fortowe warunki. Bardzo często się zdarzało, szczegól−
nie w godzinach porannych, że oczekiwany pociąg ja−
dący w kierunku Warszawy nie mógł już pomieścić
mieszkańców Ząbek. Część osób, z ogromnym trudem,
ryzykując swoim zdrowiem „jakoś się wcisnęła” na po−
most, pozostali nie mieli już nawet i takiej możliwości.

Burmistrz Ząbek stanowczo zaprotestował przeciw
tak radykalnym podwyżkom i dotychczasowym warun−
kom, w konsekwencji wypowiadając, 30 listopada, Za−
rządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, porozu−
mienie w tej sprawie. Okres wypowiedzenia będzie trwał
3 miesiące, do końca lutego 2012 r.

Burmistrz Robert Perkowski był współinicjatorem
idei wspólnego biletu i, jak zapewnia, wciąż popiera
ten pomysł, ale na innych, racjonalnych warunkach.
W okresie wypowiedzenia wszystkie strony mają moż−
liwość jeszcze raz przedyskutować sprawę i zawrzeć
satysfakcjonujący wszystkich kompromis.

7 grudnia, w Wołominie odbyło się spotkanie bur−
mistrzów, których miasta partycypowały we wspólnym
bilecie (Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin). Jego efek−
tem było wydanie wspólnego oświadczenia, w którym
burmistrzowie zapewniają, że w sprawie wspólnego bi−
letu będą występować razem. Burmistrzowie nie wy−
kluczają dalszej współpracy z ZTM. Jak podaje wspo−
mniane oświadczenie „warunkiem tej współpracy musi
być jednak przejrzystość wydatkowania naszych środ−
ków, możliwości finansowe naszych gmin oraz przede
wszystkim wypracowanie w dającej się przewidzieć
przyszłości poprawy warunków podróży dla naszych
mieszkańców”.

Otwarta na nowo

APTEKA
„SŁONECZNA”

ul. Leszyckiego
(dawniej Batorego

róg Zbożowej)

zaprasza

pn− pt 8−19, sob. 8−14

tel. (22) 781− 64 − 96
kom. 501 − 809 − 204
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Gabinet homeopatyczny
pediatra

Monika Gołębiewska
Ząbki, ul. Poniatowskiego 2a

zapisy:
www.homeoptaia−mg.pl

i telefonicznie po godz.15 00
− 604 431 556

Kupuj i pij
sok Noni

on przed chorobami
zimy Cię uodporni
tel. 791 − 517 − 888

17 grudnia, o godz. 12.30, przy ul. 11−go Listopada odbę−
dzie się uroczyste oddanie drogi do użytku. Na tę miłą uro−
czystość zapraszają wykonawca inwestycji firma Dowbud−
C oraz Burmistrz Miasta Ząbki. Oprócz części oficjalnej
odbędzie się spotkanie integracyjne. Wykonawca zapew−
nia drobny poczęstunek.

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE
UL. 11− GO LISTOPADA

Sta¿ w Urzêdzie Miasta
Jeśli jesteś zainteresowany/a odbyciem bezpłatnego stażu w

Urzędzie Miasta Ząbki, dającego cenne doświadczenie na star−
cie kariery zawodowej, to jest właśnie ta znakomita okazja.

Urząd rozpoczął rekrutację na stanowisko stażysty.
Wszyscy chętni proszeni są o przesłanie swojego CV i listu

motywacyjnego na adres: sekretarz@zabki.pl

Spó³dzielnia Mieszkaniowa oferuje do
sprzeda¿y mieszkanie w formie przetargu,

pow. 26,5 m2 cena wywoławcza 120 000zł, mieszka−
nie do remontu

Adres: Ząbki, ul. Wojska Polskiego 3.
Szczegóły pod nr. Tel: 795 566 500

Jak obyczaj każe stary, według ojców naszych wiary, chce−
my złożyć Wam życzenia, z dniem Bożego Narodzenia. Niech
ta Gwiazdka Betlejemska, która wschodzi tuż po zmroku, da
Wam szczęście i pomyślność, w nadchodzącym Nowy Roku.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego No−
wego Roku, życzą radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedli−
wość w Radzie Miasta Ząbki.
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Marcin KubickiMarcin KubickiMarcin KubickiMarcin KubickiMarcin Kubicki
Jan KurowickiJan KurowickiJan KurowickiJan KurowickiJan Kurowicki
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Paweł UścińskiPaweł UścińskiPaweł UścińskiPaweł UścińskiPaweł Uściński



KOMUNIKATY I OGŁOSZENIAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Gabinet Laryngologiczno-Internistyczny
dr n. med. Stanisław Nitek − specjalista otolaryngolog (dorośli i dzieci)
tel.: 502−315−952
lek. med.Katarzyna Tylżanowska−Nitek − internista specjalista chorób płuc,
tel.: 509−975−219
Oferta:Oferta:Oferta:Oferta:Oferta: spirometria, tympanogram, udrażnianie trąbek słuchowych oraz
leczenie zapalenia zatok przy użyciu aparatu AMSA, płukanie nosa i zatok
metodą Proetza, KRIOCHIRURGIA: usuwanie zmian skóry (brodawki, ku−
rzajki) i błony śluzowej (np. brodawczaki), leczenie i diagnostyka (BEZ−
PŁATNIE!!!) CHRAPANIA i BEZDECHÓW NOCNYCH), udrażnianie nosa
Ząbki ul.Narutowicza 4.
Wizyty po umówieniu telefonicznym: − internista 509−975−219 − laryngo−
log 502−315−952

WIZYTY

DOMOWE
dr n. med.

Jacek Rutka
 specjalista

chorób dzieci

NEFROLOG

   tel. 604-467-047

  www.drjacekrutka.pl

APTEKA POŁUDNIE
w Ząbkach
ul. Powstańców 2
poleca
− program lojalnościowy
− program dla młodych mam i 60+
− Apteka internetowa
Czynna 7 dni w tygodniu.
Od września wydłużamy
otwarcie w soboty i niedziele
do godz. 19.00
tel. 22  762  56 − 34
www.doz.pl

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Szczêœliwego Nowego Roku 2012

¿ycz¹ sympatycy i cz³onkowie Ko³a
Platformy Obywatelskiej RP w Z¹bkach

Wyj¹tkowych  Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia,

podczas których kolêdy
otwieraj¹ serca,

a w domach zagoœci spokój,
optymizm, szczêœcie i wiara

w przysz³oœæ Nowego
2012 roku.

Wszystkim mieszkañ-
com i przyjacio³om Z¹-

bek
najlepsze ¿yczenia

sk³adaj¹

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Z¹bki

Krzysztof B³awdziewicz

Burmistrz
Miasta Z¹bki

Robert Perkowski
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ŻYCZY
KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

PRZY PARAFII ŚW. TRÓJCY W ZĄBKACH



SAMORZĄD www.zabki.plCO SŁYCHAĆ

Informacja prasowa dot. wypowiedzenia
wspólnego biletu na kolej przez Miasto Z¹bki

W dniu 30 listopada Miasto Ząbki wypowiedziało porozu−
mienie międzygminne zawarte z m.st. Warszawa w spra−
wie wspólnego biletu na kolej.

Powodami tej trudnej decyzji były:
− stale rosnące koszty wspólnego biletu i brak przewidy−

walności kosztów w kolejnych latach.
− nieadekwatne wykorzystanie linii przez mieszkańców

miasta Ząbki w stosunku do  ponoszonych kosztów. Odci−
nek trasy przystanek Ząbki−stacja Warszawa Wileńska jest
utrzymywany w 50% przez miasto Ząbki (pozostała część
jest pokrywana z wpływów z biletów ZTM i opłaty wnoszo−
ne przez  miasto stołeczne Warszawę). Pasażerowie wsia−
dający i wysiadający w Ząbkach stanowią ok. 15 % pasa−
żerów korzystających z tego odcinka. Odcinek ten stanowi
aż 1/3 odcinka wspólnego biletu, a pomimo tego, pozostałe
gminy we wspólnym bilecie nie partycypowały w jego utrzy−
maniu. Znaczący procent pasażerów tego odcinka stano−
wią mieszkańcy gmin spoza strefy wspólnego biletu. ZTM
do tej pory nie udostępnił nam informacji, czy i w jakim za−
kresie wpływy z biletów Kolei Mazowieckich pokrywają kosz−
ty funkcjonowania wspólnego biletu na odcinku Ząbki – War−
szawa.

W ostatnich latach koszty udziału   ponoszone przez mia−
sto Ząbki na utrzymanie wspólnego biletu rosły w tempie
wykładniczym, składał się na to wzrost udziału w utrzyma−
niu odcinka, jak i wzrost ceny pociągokilometra.

Drakońska podwyżka za wspólny bilet. Miasto mówi „nie”Drakońska podwyżka za wspólny bilet. Miasto mówi „nie”

Od 2007 roku koszty wozokilometra płaconego Kolejom Mazowieckim
za pośrednictwem ZTM wzrosły ponad 5,6 raza. Linia wołomińska jest ob−
sługiwana cały czas starym taborem z lat 70.

(symulacja na lata 2013 i 2014 zakłada tylko 10 % wzrost ceny pociągo−
kilometra rok−do roku)

We wrześniu br. Miasto Ząbki otrzymało zapowiedź ko−
lejnej podwyżki, tym razem o 30 %. Usługa wspólnego bi−
letu stała się tym sposobem najbardziej drożejącą usługą,
jaka jest nam znana. Co w zestawieniu z malejącymi wpły−
wami do budżetu miasta skłoniło nas do szukania oszczęd−
ności.

Koszty usługi transportowej realizowanej w ramach po−
rozumienia ponoszone przez Ząbki stale przestały być ade−
kwatne do możliwości skorzystania z przewozów przez
mieszkańców miasta Ząbki. Do urzędu miasta Ząbki spły−
wały ciągłe skargi na tłok w pociągach i „nieludzkie” warun−
ki podróżowania, zwłaszcza w godzinach 6:30 8:30.

 Kolejną przesłaną, jaka przyczyniła się do podjęcia de−
cyzji jest formalny brak podstaw prawnych do ponoszenia
przez Miasto Ząbki takich wydatków. Nie jest zadaniem
własnym gminy utrzymywanie międzypowiatowej komuni−
kacji kolejowej. Odcinek, który jest przez miasto Ząbki utrzy−
mywany w 2/3 swojej długości leży na terenie m.st. War−
szawy, tj. na obszarze innego powiatu, a ponad 80% pasa−
żerów korzystających z linii Warszawa – Tłuszcz na odcin−
ku Warszawa Wileńska – Ząbki są to mieszkańcy innych
gmin, również gmin nie partycypujących we wspólnym bi−
lecie.  Sytuacja taka była przez nas tolerowana, gdy wydat−
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kredytów zaciągniętych na zakup nowego, nowoczesnego
taboru, który nie obsługuje i w najbliższej perspektywie nie
będzie obsługiwał linii Warszawa – Zagościniec.

Chcemy wspólnego biletu na uczciwych
warunkach

Deklarujemy chęć udziału w odnowionym wspólnym bi−
lecie, który by funkcjonował na zmienionych zasadach.
Stroną porozumienia z miastem st. Warszawa powinien być
powiat, a nie poszczególne gminy, jak to ma miejsce obec−
nie, dopiero gminy powinny zawierać stosowne porozumie−
nia z powiatem jako jednostką administrującą i dzielącą
koszty.

Koszty ponoszone przez poszczególne gminy powinny
być adekwatne do rzeczywistego wykorzystania linii przez
ich mieszkańców i oparte na okresowych pomiarach poto−
ków i wymian pasażerów lub też algorytm podziału kosztu
powinien bazować na dwóch oczywistych czynnikach –
przejeżdżanej odległości – co w przypadku linii Warszawa
Tłuszcz oznacza odległość gmina−Warszawa (bo to jest
relacja dominująca)  i ilości korzystających mieszkańców  −
czyli wielkości gminy.

W naszej ocenie dalsze funkcjonowanie wspólnego bile−
tu wymaga rozszerzenia biletu ZTM o  III strefę  i objęcia
wspólnymi rozliczeniami tego odcinka z wprowadzeniem
jednocześnie,  droższych biletów III strefowych.

Wspólny bilet nie może dalej istnieć bez pełnej transpa−
rentność rozliczeń, w tym  ustalenia i zapisania w porozu−
mieniu kosztu administracji wspólnym biletem, jaki będzie
pobierał  Zarząd Transportu Miejskiego, ujawnienia stop−
nia pokrycia wpływami biletów ZTM, biletami  Kolei Mazo−
wieckich, czy dotacji samorządu Mazowsza.

Dane o potokach pasażerskich powinny być jawne i łatwo
dostępne. Podziałowi między gminy powinny podlegać
koszty utrzymania linii pomniejszone już o wpływy z bile−
tów ZTM, oraz o wpływy z biletów Kolei Mazowieckich i
dotacji Samorządu Mazowsza.

Konieczna jest też przejrzystość w kalkulacji kosztu po−
ciągokilometra. i uzależnienie stawki pociągokilometra  Kolei
Mazowieckich od pojemności składu i wyposażenia składu
(oferowanego komfortu). Konieczne jest poddawanie wyli−
czeń przewoźnika niezależnemu audytowi oraz zapewnie−
nie przedstawicielom gmin udziału w rozmowach ZTM –
przewoźnik w charakterze obserwatora. Rozmowy prowa−
dzone przez ZTM powinny być poprzedzone zebraniem
opinii i wniosków od gmin współfinansujących funkcjono−
wanie projektu. Docelowo wybór przewoźnika obsługują−
cego linię powinien mieć charakter otwarty w trybie ustawy
PZP lub ustawy o koncesji na (…) usługi z ustaleniem cen
w perspektywie kilku lat.

Wspólny bilet bêdzie obowi¹zywa³
do 29 lutego

Obecnie biegnie trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
Liczymy, że do tego czasu uda się wypracować nową for−
mułę współpracy. Jeśli nie, będziemy poszukiwali alterna−
tywnych rozwiązań.

Ile miasto Ząbki wydało na komunikację w 2011 roku ?
Wspólny bilet na autobusy (145, 199, 718, 738, N62)  −

1 270 478 zł
Wspólny bilet na kolej −   1 940 383,92 zł
Linia X  (Ząbki – Warszawa Wileńska) −   361 808,64 zł

Linia Ząbki −1 (łączy Centrum Handlowe Marki z południem
miasta, kursuje od września 2011) − 242 751,96 zł
Łącznie  3 815 422,52 zł

Urząd Miasta Ząbki

ki ponoszone na finansowanie ww. porozumienia były po−
równywalne z kosztami ponoszonymi przez Miasto Ząbki
na utrzymanie komunikacji autobusowej, a warunki podró−
żowania umożliwiały mieszkańcom Ząbek skorzystanie z
pociągów.

W sytuacji gdy wydatki, które miasto Ząbki musi ponieść
na utrzymanie wspólnego biletu kolejowego przekraczają
kilkukrotnie koszty ponoszone na utrzymanie komunikacji
autobusowej w tej samej relacji, a mieszkańcy Ząbek mają
poważne problemy, aby fizycznie skorzystać z usług prze−
woźnika kolejowego powodują, że dalszy udział miasta
Ząbki w porozumieniu na obecnych zasadach byłby z na−
szej strony przejawem rażącej niegospodarności.

Dotowanie przejazdów kolejowych mieszkańców innych
gmin nie jest zadaniem miasta Ząbki i byłoby to narusze−
niem dyscypliny finansów publicznych. Przypominamy, że
organizacja przewozów kolejowych jest zadaniem własnym
samorządu województwa, a przewozów o zasięgu powia−
towym – zadaniem powiatów.

Nasze wątpliwości budzi równocześnie brak transparent−
ności rozliczeń w ramach wspólnego biletu. Nie są określo−
ne jasno opłaty za zarządzanie wspólnym biletem kolejo−
wym pobierane przez ZTM – jednostkę budżetową m.st.
Warszawy. Opłaty ponoszone przez gminy są naliczane od
deklarowanej pracy przewozowej wg rozkładu obowiązują−
cego na początku roku, nie uwzględniają zmian rozkładów
w trakcie roku oraz rzeczywistych kosztów, jakie płaci ZTM
przewoźnikowi za wykonaną pracę przewozową pomniej−
szoną o naliczone przewoźnikom kary pomniejszenia na−
leżności. Różnice pomiędzy deklarowaną pracą przewo−
zową i jej kosztem, a rzeczywistymi kosztami ponoszony−
mi przez ZTM mogą być na tyle istotne, że ZTM i miasto
Warszawa może czerpać  z tego nieuzasadnione korzyści.

Nie są jawne i łatwo dostępne informacje o wpływach z
biletów ZTM i stopień pokrycia przewozów tymi wpływami.
Nasze obawy potwierdza fakt, że wpływy przewidziane w
projekcie kompedium budżetu miasta Warszawy na rok
2012 po stronie przychodów w postaci wpłat miasta Ząbki
do wspólnego biletu kolejowego stanowią tylko 93% sumy
wpłaconej przez Ząbki w 2011 roku i połowę ewentualnych
wpłat, jakie miałoby miasto Ząbki wnieść w 2012 roku zgod−
nie z zapowiedzią w piśmie z dnia 19−09−2011 roku.

Jednocześnie, w kwestiach wspólnego biletu byliśmy je−
dynie petentem i płatnikiem. Jako miasto byliśmy bezsilni w
kwestii wpływu na jakość świadczonych usług przez prze−
woźnika, w szczególności na warunki podróżowania. Nie były
z nami konsultowane zmiany rozkładów jazdy. Mieliśmy wra−
żenie nadużywania pozycji monopolistycznej ze strony ZTMu,
jak i przewoźnika. Nie wiemy czy wzrosty kosztów pociągo−
kilometra, które są nieadekwatne do wskaźnika inflacji,
wskaźnika wzrostu płac, wskaźnika wzrostu cen nośników
energii wynika z realnych kosztów ponoszonych przez prze−
woźnika,  czy też nie zachodzi zjawisko finansowania skro−
śnego − gdy środki, jakie płaci miasto Ząbki Kolejom Mazo−
wieckim za pośrednictwem ZTMu są wykorzystywane do fi−
nansowania funkcjonowania linii kolejowych na innych, bar−
dziej deficytowych trasach. Czy też może wzrost ceny po−
ciągokilometra, jakie ustalił przewoźnik zawierają wkalkulo−
wane przyszłe grzywny nałożone przez Urząd Transportu
Kolejowego, jakie będzie musiał przewoźnik zapłacić za
świadczenie przewozów w obecnych warunkach – nadmier−
nego zatłoczenia  i niepunktualności.

Nie wiemy czy cena pociągolilmetra, jaką będą musiały
płacić gminy linii wołomińskiej nie zawiera kosztów spłaty
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GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Ewa Czaplicka−Dziaduch

psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

Specjalista psychiatra
lek. med. Bogumiła Sawicka

− pomoc w problemach zwią−
zanych z depresją, zaburze−
niami pamięci i zachowania

− z innymi zaburzeniami psy−
chicznymi i emocjonalnymi
wieku dorosłego i podeszłego.
Ząbki, ul. Narutowicza 4,

w pobliżu Szpitala
„Drewnica”

Wizyty po umówieniu
telefonicznym:
502 – 325 − 504

BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
og³asza nabór kandydatów na stanowiska:

inspektor/podinspektor (stanowisko ds. informatyzacji)inspektor/podinspektor (stanowisko ds. informatyzacji)inspektor/podinspektor (stanowisko ds. informatyzacji)inspektor/podinspektor (stanowisko ds. informatyzacji)inspektor/podinspektor (stanowisko ds. informatyzacji)
inspektor/podinspektor w Referacie Geodezjiinspektor/podinspektor w Referacie Geodezjiinspektor/podinspektor w Referacie Geodezjiinspektor/podinspektor w Referacie Geodezjiinspektor/podinspektor w Referacie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościamii Gospodarki Nieruchomościamii Gospodarki Nieruchomościamii Gospodarki Nieruchomościamii Gospodarki Nieruchomościami

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

Kilka  dni temu na stronie Urzędu Miasta www.zabki.pl
zainaugurowało swoją działalność samorządowe interne−
towe Radio−Ząbki, które powstało z inicjatywy Urzędu Mia−
sta jako atrakcyjny nośnik medialny służący  mieszkańcom.
Jako radio internetowe odbierane jest w każdym zakątku
naszej planety o dowolnej porze. Ma to na celu zbliżenie
mieszkańców Ząbek do spraw i problemów miasta nawet
podczas urlopów, czy wyjazdów poza jego granice. Radio
Ząbki stanowi także nową platformę dla potencjalnych re−
klamodawców i szansą wypromowania ciekawych wyda−
rzeń w całym powiecie wołomińskim.

Do współpracy nad kształtem artystycznym, władzom Mia−
sta udało się pozyskać znakomitych artystów teatru, filmu i
estrady. Animatorem radia został aktor, reżyser, dyrektor
Teatru Equus, a także dziekan Wydziału Aktorskiego Marek
Wysocki, który zachęcił do współpracy również innych pe−
dagogów i studentów starszych lat oraz zawodowych dzien−
nikarzy, realizatorów i ilustratorów muzycznych. W świątecz−
nej ramówce Radia Ząbki możemy posłuchać ciekawych
felietonów, wywiadów ze znanymi aktorami, wiadomości z
kraju i ze świata, najnowszych hitów muzycznych, a przede
wszystkim przepięknych polskich i zagranicznych kolęd w
znakomitych wykonaniach. Nie zabrakło tam również komen−
tarzy o lokalnych wydarzeniach. Na antenie Radia został rów−
nież ogłoszony konkurs na „Najpiękniejszy obraz, szkic lub
akwarelę przedstawiający Ząbki zimą”. Prace należy nadsy−
łać lub dostarczać osobiście do Działu Promocji Miasta Ząb−
ki do dnia 15 marca 2012 roku. Uroczysta gala połączona z
wręczeniem nagród odbędzie się w kwietniu w Galerii na
Orlej  z udziałem gwiazd polskiej estrady.

Obecnie Radio Ząbki korzysta ze studiów nagraniowych
w Warszawie, trwają jednak rozmowy ze sponsorami nad
modernizacją jednego z pomieszczeń na terenie Gimna−
zjum Nr 1 w Ząbkach. Kiedy to nastąpi, do współtworzenia
Radia zostaną zaproszeni także uczniowie ząbkowskich
szkół, którzy pod okiem profesjonalistów będą zdobywać
szlify dziennikarzy radiowych, „produkując się” na antenie i
tworząc nowe pomysły do realizowania.

W przyszłości niewykluczone, że radio uzyska stosow−
ne koncesje i nadawać będzie w określonym paśmie. Na

NA ŚWIĘTA ZĄBKI MOGĄ POCHWALIĆ SIĘ…
WŁASNYM RADIEM

razie mogą państwo słuchać  audycji na stronie interneto−
wej Urzędu Miasta  i przesyłać swoje sugestie na adres:
radio.zabki@wp.pl

Sponsorami Radia Ząbki są firma Dolcan, Zygmar Bis,
Hotel Trylogia w Zielonce. Współpraca medialna  TKM Tu i
Teraz, Portal www.warszawa.pl

Joanna Wysocka
Dział Promocji Miasta Ząbki

OG£OSZENIE
W miesiącach X−XII

Pracownia Rozwoju
Osobowości prowadzi

bezpłatną psychoterapię,
pomoc psychologiczną i

konsultacje w
poniedziałki

w godz. 17−19 w
przychodni „Na

Powstańców”. Pierwsze
spotkanie wymaga

zgłoszenia
telefonicznego:

660 907 563.



PRANIE
DYWANÓW
WYKŁADZIN
TAPICERKI

SZYBKO
SKUTECZNIE

PROFESJONALNIE
519 62 62 02
22 224 43 44
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SERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USASERWIS ODKURZACZY USA
*KIRBY *RAINBOW *ROBOCLEAN

SPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWASPRZEDAŻ  NAPRAWA
−przeglądy pogwarancyjne
−wymiana filtrów HEPA
−materiały eksploatacyjne
−części zamienne
−pomoc techniczna

BEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZDBEZPŁATNY DOJAZD
Warszawa ul.Syrokomli 14
606 367 414        22/423 30 32
e−mail mirek_57@interia.pl

Wideofilmowanie
i montaż

Przegrywanie kaset na
płyty DVD

Ząbki
tel. 602 – 583 − 730

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
Zapraszam  27. 12. 2011r. o godz. 19.00 do Ząbek ul. Bato−Zapraszam  27. 12. 2011r. o godz. 19.00 do Ząbek ul. Bato−Zapraszam  27. 12. 2011r. o godz. 19.00 do Ząbek ul. Bato−Zapraszam  27. 12. 2011r. o godz. 19.00 do Ząbek ul. Bato−Zapraszam  27. 12. 2011r. o godz. 19.00 do Ząbek ul. Bato−
rego 40. Naprzeciwko mojej firmy, z boiska szkolnego, za−rego 40. Naprzeciwko mojej firmy, z boiska szkolnego, za−rego 40. Naprzeciwko mojej firmy, z boiska szkolnego, za−rego 40. Naprzeciwko mojej firmy, z boiska szkolnego, za−rego 40. Naprzeciwko mojej firmy, z boiska szkolnego, za−
prezentuję Państwu fajerwerki które można kupić w moimprezentuję Państwu fajerwerki które można kupić w moimprezentuję Państwu fajerwerki które można kupić w moimprezentuję Państwu fajerwerki które można kupić w moimprezentuję Państwu fajerwerki które można kupić w moim
sklepie. Będą one odpalone według niżej podanej kolejno−sklepie. Będą one odpalone według niżej podanej kolejno−sklepie. Będą one odpalone według niżej podanej kolejno−sklepie. Będą one odpalone według niżej podanej kolejno−sklepie. Będą one odpalone według niżej podanej kolejno−
ści. W sklepie wystarczy podać numer z prezentacji.ści. W sklepie wystarczy podać numer z prezentacji.ści. W sklepie wystarczy podać numer z prezentacji.ści. W sklepie wystarczy podać numer z prezentacji.ści. W sklepie wystarczy podać numer z prezentacji.
LAMPIONY − puścimy o ile nie będzie wiatru − lecą do− puścimy o ile nie będzie wiatru − lecą do− puścimy o ile nie będzie wiatru − lecą do− puścimy o ile nie będzie wiatru − lecą do− puścimy o ile nie będzie wiatru − lecą do
500 m w górę500 m w górę500 m w górę500 m w górę500 m w górę
1 − lampiony: biały, żółty, pomarańczowy, fioletowy, czer−1 − lampiony: biały, żółty, pomarańczowy, fioletowy, czer−1 − lampiony: biały, żółty, pomarańczowy, fioletowy, czer−1 − lampiony: biały, żółty, pomarańczowy, fioletowy, czer−1 − lampiony: biały, żółty, pomarańczowy, fioletowy, czer−
wony − 7 złwony − 7 złwony − 7 złwony − 7 złwony − 7 zł
2 − lampion czerwone serce / dla zakochanych / − 15 zł2 − lampion czerwone serce / dla zakochanych / − 15 zł2 − lampion czerwone serce / dla zakochanych / − 15 zł2 − lampion czerwone serce / dla zakochanych / − 15 zł2 − lampion czerwone serce / dla zakochanych / − 15 zł
FLARY PŁOMIENIOWE dla kibiców piłkarskichdla kibiców piłkarskichdla kibiców piłkarskichdla kibiców piłkarskichdla kibiców piłkarskich
3 − flara czerwona − czas 1 min − 6 zł3 − flara czerwona − czas 1 min − 6 zł3 − flara czerwona − czas 1 min − 6 zł3 − flara czerwona − czas 1 min − 6 zł3 − flara czerwona − czas 1 min − 6 zł
4 − flara czerwona − czas 3 min − 18 zł4 − flara czerwona − czas 3 min − 18 zł4 − flara czerwona − czas 3 min − 18 zł4 − flara czerwona − czas 3 min − 18 zł4 − flara czerwona − czas 3 min − 18 zł
5 − flara sygnałowa różowo − czerwona o dużej sile światła5 − flara sygnałowa różowo − czerwona o dużej sile światła5 − flara sygnałowa różowo − czerwona o dużej sile światła5 − flara sygnałowa różowo − czerwona o dużej sile światła5 − flara sygnałowa różowo − czerwona o dużej sile światła
− czas 5 min − 4 zł− czas 5 min − 4 zł− czas 5 min − 4 zł− czas 5 min − 4 zł− czas 5 min − 4 zł
6 − Serce dla zakochanych na oświadczyny, wesela i wyra−6 − Serce dla zakochanych na oświadczyny, wesela i wyra−6 − Serce dla zakochanych na oświadczyny, wesela i wyra−6 − Serce dla zakochanych na oświadczyny, wesela i wyra−6 − Serce dla zakochanych na oświadczyny, wesela i wyra−
żanie uczuć − 250 złżanie uczuć − 250 złżanie uczuć − 250 złżanie uczuć − 250 złżanie uczuć − 250 zł
RZYMSKIE OGNIE
7 − gwiazdki − 6 zł7 − gwiazdki − 6 zł7 − gwiazdki − 6 zł7 − gwiazdki − 6 zł7 − gwiazdki − 6 zł
8 − palmy − 6 zł8 − palmy − 6 zł8 − palmy − 6 zł8 − palmy − 6 zł8 − palmy − 6 zł
9 − brokat − 6 zł9 − brokat − 6 zł9 − brokat − 6 zł9 − brokat − 6 zł9 − brokat − 6 zł
10 − bazooka 1 − 24 zł10 − bazooka 1 − 24 zł10 − bazooka 1 − 24 zł10 − bazooka 1 − 24 zł10 − bazooka 1 − 24 zł
11 − bazooka 2 − 24 zł11 − bazooka 2 − 24 zł11 − bazooka 2 − 24 zł11 − bazooka 2 − 24 zł11 − bazooka 2 − 24 zł
12 − bazooka 3 − 24 zł12 − bazooka 3 − 24 zł12 − bazooka 3 − 24 zł12 − bazooka 3 − 24 zł12 − bazooka 3 − 24 zł
13 − bazooka 4 − 24 zł13 − bazooka 4 − 24 zł13 − bazooka 4 − 24 zł13 − bazooka 4 − 24 zł13 − bazooka 4 − 24 zł
WULKANY
14 − wulkan sześciokrotny − wysokość ok. 3,5 m − czas do14 − wulkan sześciokrotny − wysokość ok. 3,5 m − czas do14 − wulkan sześciokrotny − wysokość ok. 3,5 m − czas do14 − wulkan sześciokrotny − wysokość ok. 3,5 m − czas do14 − wulkan sześciokrotny − wysokość ok. 3,5 m − czas do
3 min − 20 zł3 min − 20 zł3 min − 20 zł3 min − 20 zł3 min − 20 zł
15 − wulkan srebrny z craclingiem − wysokość do 5 m −15 − wulkan srebrny z craclingiem − wysokość do 5 m −15 − wulkan srebrny z craclingiem − wysokość do 5 m −15 − wulkan srebrny z craclingiem − wysokość do 5 m −15 − wulkan srebrny z craclingiem − wysokość do 5 m −
czas 1 min − 14 złczas 1 min − 14 złczas 1 min − 14 złczas 1 min − 14 złczas 1 min − 14 zł

16 − wulkan wielokolorowy − wysokość do 7 m − czas do 4516 − wulkan wielokolorowy − wysokość do 7 m − czas do 4516 − wulkan wielokolorowy − wysokość do 7 m − czas do 4516 − wulkan wielokolorowy − wysokość do 7 m − czas do 4516 − wulkan wielokolorowy − wysokość do 7 m − czas do 45
sek. − 10 złsek. − 10 złsek. − 10 złsek. − 10 złsek. − 10 zł
17 − wulkan duży − srebro z craclingiem − wysokość do 1217 − wulkan duży − srebro z craclingiem − wysokość do 1217 − wulkan duży − srebro z craclingiem − wysokość do 1217 − wulkan duży − srebro z craclingiem − wysokość do 1217 − wulkan duży − srebro z craclingiem − wysokość do 12
m − czas 1 min − 42 złm − czas 1 min − 42 złm − czas 1 min − 42 złm − czas 1 min − 42 złm − czas 1 min − 42 zł
18 − wulkan duży − złoto z poświatą − wysokość do 12 m −18 − wulkan duży − złoto z poświatą − wysokość do 12 m −18 − wulkan duży − złoto z poświatą − wysokość do 12 m −18 − wulkan duży − złoto z poświatą − wysokość do 12 m −18 − wulkan duży − złoto z poświatą − wysokość do 12 m −
czas 1 min − 42 złczas 1 min − 42 złczas 1 min − 42 złczas 1 min − 42 złczas 1 min − 42 zł
19 − stroboskop pirotechniczny − czas 1 min − 3 zł19 − stroboskop pirotechniczny − czas 1 min − 3 zł19 − stroboskop pirotechniczny − czas 1 min − 3 zł19 − stroboskop pirotechniczny − czas 1 min − 3 zł19 − stroboskop pirotechniczny − czas 1 min − 3 zł
20 − słoneczko średnie − czas 30 sek. − średnica 4 m − 36 zł20 − słoneczko średnie − czas 30 sek. − średnica 4 m − 36 zł20 − słoneczko średnie − czas 30 sek. − średnica 4 m − 36 zł20 − słoneczko średnie − czas 30 sek. − średnica 4 m − 36 zł20 − słoneczko średnie − czas 30 sek. − średnica 4 m − 36 zł
− polecam na chanukkę− polecam na chanukkę− polecam na chanukkę− polecam na chanukkę− polecam na chanukkę
21 − słoneczko duże − czas 1 min − średnica 5 m − 60 zł −21 − słoneczko duże − czas 1 min − średnica 5 m − 60 zł −21 − słoneczko duże − czas 1 min − średnica 5 m − 60 zł −21 − słoneczko duże − czas 1 min − średnica 5 m − 60 zł −21 − słoneczko duże − czas 1 min − średnica 5 m − 60 zł −
polecam na chanukkępolecam na chanukkępolecam na chanukkępolecam na chanukkępolecam na chanukkę
MAŁE WYRZUTNIE /należy je obstawić cegłami na/należy je obstawić cegłami na/należy je obstawić cegłami na/należy je obstawić cegłami na/należy je obstawić cegłami na
równym i twardym podłożu bo mogą odbić w trakcie strze−równym i twardym podłożu bo mogą odbić w trakcie strze−równym i twardym podłożu bo mogą odbić w trakcie strze−równym i twardym podłożu bo mogą odbić w trakcie strze−równym i twardym podłożu bo mogą odbić w trakcie strze−
lania i wywrócić się ale strzelać nie przestaną/lania i wywrócić się ale strzelać nie przestaną/lania i wywrócić się ale strzelać nie przestaną/lania i wywrócić się ale strzelać nie przestaną/lania i wywrócić się ale strzelać nie przestaną/
22 − Anna − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł22 − Anna − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł22 − Anna − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł22 − Anna − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł22 − Anna − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł
23 − Sara − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł23 − Sara − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł23 − Sara − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł23 − Sara − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł23 − Sara − 9 strzałów − różne kolory − 8 zł
24 − Kiwi − 7 strzałów − różne kolory − 7 zł24 − Kiwi − 7 strzałów − różne kolory − 7 zł24 − Kiwi − 7 strzałów − różne kolory − 7 zł24 − Kiwi − 7 strzałów − różne kolory − 7 zł24 − Kiwi − 7 strzałów − różne kolory − 7 zł
25 − czerwone piwonie − 9 strzałów − 8 zł25 − czerwone piwonie − 9 strzałów − 8 zł25 − czerwone piwonie − 9 strzałów − 8 zł25 − czerwone piwonie − 9 strzałów − 8 zł25 − czerwone piwonie − 9 strzałów − 8 zł
MAŁE WYRZUTNIE STABILNE
26 − Kasjopeja − 16 strzałów − różne kolory − 18 zł26 − Kasjopeja − 16 strzałów − różne kolory − 18 zł26 − Kasjopeja − 16 strzałów − różne kolory − 18 zł26 − Kasjopeja − 16 strzałów − różne kolory − 18 zł26 − Kasjopeja − 16 strzałów − różne kolory − 18 zł
27 − Magnolia − 16 strzałów − różne kolory − 25 zł27 − Magnolia − 16 strzałów − różne kolory − 25 zł27 − Magnolia − 16 strzałów − różne kolory − 25 zł27 − Magnolia − 16 strzałów − różne kolory − 25 zł27 − Magnolia − 16 strzałów − różne kolory − 25 zł
28 − Pluton − 25 strzałów − różne kolory − 28 zł28 − Pluton − 25 strzałów − różne kolory − 28 zł28 − Pluton − 25 strzałów − różne kolory − 28 zł28 − Pluton − 25 strzałów − różne kolory − 28 zł28 − Pluton − 25 strzałów − różne kolory − 28 zł
29 − Bateria 1 − 25 strzałów − różne kolory − 34 zł29 − Bateria 1 − 25 strzałów − różne kolory − 34 zł29 − Bateria 1 − 25 strzałów − różne kolory − 34 zł29 − Bateria 1 − 25 strzałów − różne kolory − 34 zł29 − Bateria 1 − 25 strzałów − różne kolory − 34 zł
30 − Arctic − 10 strzałów − bardzo ciekawe efekty srebrne −30 − Arctic − 10 strzałów − bardzo ciekawe efekty srebrne −30 − Arctic − 10 strzałów − bardzo ciekawe efekty srebrne −30 − Arctic − 10 strzałów − bardzo ciekawe efekty srebrne −30 − Arctic − 10 strzałów − bardzo ciekawe efekty srebrne −
15 zł /należy obstawić cegłami na równym i twardym pod−15 zł /należy obstawić cegłami na równym i twardym pod−15 zł /należy obstawić cegłami na równym i twardym pod−15 zł /należy obstawić cegłami na równym i twardym pod−15 zł /należy obstawić cegłami na równym i twardym pod−
łożu bo może odbić i wywrócić się/łożu bo może odbić i wywrócić się/łożu bo może odbić i wywrócić się/łożu bo może odbić i wywrócić się/łożu bo może odbić i wywrócić się/
ŚREDNIE WYRZUTNIE
31 − Solaris − 12 szybkich strzałów − różne kolory − 26 zł31 − Solaris − 12 szybkich strzałów − różne kolory − 26 zł31 − Solaris − 12 szybkich strzałów − różne kolory − 26 zł31 − Solaris − 12 szybkich strzałów − różne kolory − 26 zł31 − Solaris − 12 szybkich strzałów − różne kolory − 26 zł
32 − Samuraj − 19 strzałów − różne kolory − 43 zł32 − Samuraj − 19 strzałów − różne kolory − 43 zł32 − Samuraj − 19 strzałów − różne kolory − 43 zł32 − Samuraj − 19 strzałów − różne kolory − 43 zł32 − Samuraj − 19 strzałów − różne kolory − 43 zł
33 − Revolution − 14 strzałów − komety i kolorowe wybuchy33 − Revolution − 14 strzałów − komety i kolorowe wybuchy33 − Revolution − 14 strzałów − komety i kolorowe wybuchy33 − Revolution − 14 strzałów − komety i kolorowe wybuchy33 − Revolution − 14 strzałów − komety i kolorowe wybuchy

− PROMOCJA 25 zł− PROMOCJA 25 zł− PROMOCJA 25 zł− PROMOCJA 25 zł− PROMOCJA 25 zł
34 − Tornado − 14 trzyelementowych rozległych strzałów −34 − Tornado − 14 trzyelementowych rozległych strzałów −34 − Tornado − 14 trzyelementowych rozległych strzałów −34 − Tornado − 14 trzyelementowych rozległych strzałów −34 − Tornado − 14 trzyelementowych rozległych strzałów −
POLECANA NOWOŚĆ W TEJ KLASIE − 26 złPOLECANA NOWOŚĆ W TEJ KLASIE − 26 złPOLECANA NOWOŚĆ W TEJ KLASIE − 26 złPOLECANA NOWOŚĆ W TEJ KLASIE − 26 złPOLECANA NOWOŚĆ W TEJ KLASIE − 26 zł
DUŻE WYRZUTNIE
35 − Nowa Generacja 14 − 19 strzałów − różne kolory − 72 zł35 − Nowa Generacja 14 − 19 strzałów − różne kolory − 72 zł35 − Nowa Generacja 14 − 19 strzałów − różne kolory − 72 zł35 − Nowa Generacja 14 − 19 strzałów − różne kolory − 72 zł35 − Nowa Generacja 14 − 19 strzałów − różne kolory − 72 zł
36 − Friday − 25 strzałów − różne kolory − 85 zł36 − Friday − 25 strzałów − różne kolory − 85 zł36 − Friday − 25 strzałów − różne kolory − 85 zł36 − Friday − 25 strzałów − różne kolory − 85 zł36 − Friday − 25 strzałów − różne kolory − 85 zł
37 − Pyton − 25 strzałów − różne kolory − 90 zł37 − Pyton − 25 strzałów − różne kolory − 90 zł37 − Pyton − 25 strzałów − różne kolory − 90 zł37 − Pyton − 25 strzałów − różne kolory − 90 zł37 − Pyton − 25 strzałów − różne kolory − 90 zł
38 − JW2001 −37 srebrno−niebiesko−fioletowo−czerwonych38 − JW2001 −37 srebrno−niebiesko−fioletowo−czerwonych38 − JW2001 −37 srebrno−niebiesko−fioletowo−czerwonych38 − JW2001 −37 srebrno−niebiesko−fioletowo−czerwonych38 − JW2001 −37 srebrno−niebiesko−fioletowo−czerwonych
strzałów w przepięknych kształtach − PROMOCJA 95 złstrzałów w przepięknych kształtach − PROMOCJA 95 złstrzałów w przepięknych kształtach − PROMOCJA 95 złstrzałów w przepięknych kształtach − PROMOCJA 95 złstrzałów w przepięknych kształtach − PROMOCJA 95 zł
39 − TXB499 − 49 strzałów w zmiennym tempie − różne ko−39 − TXB499 − 49 strzałów w zmiennym tempie − różne ko−39 − TXB499 − 49 strzałów w zmiennym tempie − różne ko−39 − TXB499 − 49 strzałów w zmiennym tempie − różne ko−39 − TXB499 − 49 strzałów w zmiennym tempie − różne ko−
lory − 156 złlory − 156 złlory − 156 złlory − 156 złlory − 156 zł
40 − REVOLUTION − 61 pięknych , srebrnych , grzebienia−40 − REVOLUTION − 61 pięknych , srebrnych , grzebienia−40 − REVOLUTION − 61 pięknych , srebrnych , grzebienia−40 − REVOLUTION − 61 pięknych , srebrnych , grzebienia−40 − REVOLUTION − 61 pięknych , srebrnych , grzebienia−
stych i obrotowych komet wybuchających na czerwono −stych i obrotowych komet wybuchających na czerwono −stych i obrotowych komet wybuchających na czerwono −stych i obrotowych komet wybuchających na czerwono −stych i obrotowych komet wybuchających na czerwono −
PROMOCJA 150 złPROMOCJA 150 złPROMOCJA 150 złPROMOCJA 150 złPROMOCJA 150 zł
41 − Space Master − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −41 − Space Master − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −41 − Space Master − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −41 − Space Master − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −41 − Space Master − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −
PROMOCJA 190 złPROMOCJA 190 złPROMOCJA 190 złPROMOCJA 190 złPROMOCJA 190 zł
42 − Pyro Dance − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −42 − Pyro Dance − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −42 − Pyro Dance − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −42 − Pyro Dance − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −42 − Pyro Dance − 100 strzałów − cały kolorowy pokaz −
PROMOCJA 270 złPROMOCJA 270 złPROMOCJA 270 złPROMOCJA 270 złPROMOCJA 270 zł
NAJNOWSZA GENERACJA DUŻYCH WY−
RZUTNI O ZWIĘKSZONEJ ROZLEGŁOŚCI
PRZESTRZENNEJ WYBUCHÓW
43 − Concorde − 19 strzałów − 56 zł43 − Concorde − 19 strzałów − 56 zł43 − Concorde − 19 strzałów − 56 zł43 − Concorde − 19 strzałów − 56 zł43 − Concorde − 19 strzałów − 56 zł
44 − Bukiet palm − 36 strzałów − 122 zł44 − Bukiet palm − 36 strzałów − 122 zł44 − Bukiet palm − 36 strzałów − 122 zł44 − Bukiet palm − 36 strzałów − 122 zł44 − Bukiet palm − 36 strzałów − 122 zł
45 − X maind − 49 strzałów − 174 zł45 − X maind − 49 strzałów − 174 zł45 − X maind − 49 strzałów − 174 zł45 − X maind − 49 strzałów − 174 zł45 − X maind − 49 strzałów − 174 zł
46 − Reggae − 49 strzałów − 180 zł46 − Reggae − 49 strzałów − 180 zł46 − Reggae − 49 strzałów − 180 zł46 − Reggae − 49 strzałów − 180 zł46 − Reggae − 49 strzałów − 180 zł
47 − X effects − 48 strzałów − strzelanie pionowe , kątowe i47 − X effects − 48 strzałów − strzelanie pionowe , kątowe i47 − X effects − 48 strzałów − strzelanie pionowe , kątowe i47 − X effects − 48 strzałów − strzelanie pionowe , kątowe i47 − X effects − 48 strzałów − strzelanie pionowe , kątowe i
krzyżujące się − 192 złkrzyżujące się − 192 złkrzyżujące się − 192 złkrzyżujące się − 192 złkrzyżujące się − 192 zł
POLECANE WYRZUTNIE KĄTOWE
48 − JW2000 − 35 strzałów − piękne salwy kątowe − PRO−48 − JW2000 − 35 strzałów − piękne salwy kątowe − PRO−48 − JW2000 − 35 strzałów − piękne salwy kątowe − PRO−48 − JW2000 − 35 strzałów − piękne salwy kątowe − PRO−48 − JW2000 − 35 strzałów − piękne salwy kątowe − PRO−
MOCJA 80 złMOCJA 80 złMOCJA 80 złMOCJA 80 złMOCJA 80 zł
49 − JW80 − 50 strzałów − kątówka dla koneserów − PRO−49 − JW80 − 50 strzałów − kątówka dla koneserów − PRO−49 − JW80 − 50 strzałów − kątówka dla koneserów − PRO−49 − JW80 − 50 strzałów − kątówka dla koneserów − PRO−49 − JW80 − 50 strzałów − kątówka dla koneserów − PRO−
MOCJA 150 złMOCJA 150 złMOCJA 150 złMOCJA 150 złMOCJA 150 zł

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

O G £ O S Z E N I E
Zgodnie z art.17 ust. 4 i 5 ustawy z

dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wpro−
wadzające ustawę o samorządzie te−
rytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191

z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach
od 09.12.2011 r. do 09.01.2012 r. wyłożony jest do
publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia
podlegającego komunalizacji obejmującego nieru−
chomości położoną w Ząbkach, oznaczoną w ewi−
dencji gruntów i budynków jako działka nr 54/8 z
obrębu 0051−03−27 o pow. 0,0127 ha objętą ZD 493,
a zajęta pod drogę gminna cześć ul. Kaszubskiej.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń za−
wartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej
wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do
Komisji Inwentaryzacyjnej powołana Uchwałą Nr
XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia
07.08.2008 r. zmienioną Uchwałą Nr XVII/115/2011
Rady Miasta Ząbki z dnia 21.09.2011 r − pok. 22
Urzędu Miasta

Wywieszono dnia: 09.12.2011 r.
Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Miasta Ząbki
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Karta Mieszkańca na „darmobus” już do wyrobienia
Od najbliższego ponie−

działku, 19 grudnia, ru−
sza proces wydawania
Karty Mieszkańca, upraw−
niającej do bezpłatnego
przejazdu „darmobusem”.

Przypomnijmy do końca
tego roku „darmobusem”
bezpłatnie może podróżo−
wać każdy chętny miesz−
kaniec. Od 2 stycznia z
bezpłatnego przejazdu
będą mogli skorzystać jedynie zameldowani

Wzór z¹bkowskiej karty mieszkañca – Jestem z Z¹bek.

mieszkańcy Ząbek, posiadający Kartę Mieszkań−
ca. Osoby nie zameldowane lub zameldowane,
ale bez karty będą musiały wykupić jednorazowy
bilet.

W celu wyrobienia Karty Mieszkańca dorosłe oso−
by proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobi−
stego. Zdjęcia do Karty będą wykonywane bezpłat−
nie w Urzędzie. Będzie również możliwość wyrobie−
nia sobie karty za pośrednictwem internetu. O
szczegółach poinformujemy niebawem na stronie
www Urzędu Miasta.

Karty będą wydawane bezpłatnie.
Projekt realizowany jest przy wsparciu SK banku,

który współfinansuje proces wydawania Karty
Mieszkańca.
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Artur Murawski – Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki, Patrycja Żołnierzak –
Sekretarz Miasta Ząbki, Marek Wysocki – reżyser , dziekan Wydziału Aktor−
skiego Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego
Giedroycia w Warszawie, Maciej Kwiatkowski – autor animowanej chore−
ografii do wybitnej gry komputerowej „Wiedźmin”, reprezentujący jednocze−
śnie firmę CD PROJEKT, Mirosław Oleksiak – Redaktor Naczelny Gazety „Co
Słychać?”, Grzegorz Siwek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, Beata
Komosińska− Ferens – Sekretarz UKS „Ząbkovia” Ząbki, Jarosław Dobrowol−
ski – prezes UKS „Ząbkovia” Ząbki. Przybyli również dyrektorzy i kierownicy
placówek oświatowych w Ząbkach, oraz Radni Miasta Ząbki.

Galę finałową otworzył i podziękował wszystkim za przybycie Adam Lelo−
nek, Redaktor Naczelny Portalu zabki24.pl. Szczególnie gorąco powitał pisa−
rzy, którzy, jak powiedział „zachwycili jury pomysłowością, wyobraźnią, a
także chwytającym za serce dramatyzmem”. Jury zadecydowało o przyznaniu
następujących miejsc:

III: Edyta Stefania Dzwonkowska, za „Wspomnienia różnobarwne” – na−
grody ufundowali CD PROJEKT, Portal zabki24.pl oraz Urząd Miasta Ząbki,

II : Tomasz Majewski, za opowiadanie pt „Hebanowy Anioł” – nagrody
ufundowali warsztat samochodowy TOMCAR w Ząbkach, CD PROJEKT, Urząd
Miasta Ząbki oraz Portal zabki24.pl,

Laureatem I miejsca i nagrody głównej został Michał Kiełpiński, za opo−
wiadanie futurystyczne pt „Woń pustkowi” – nagrody ufundowali UKS „Ząb−
kovia Ząbki”, CD PROJEKT, Urząd Miasta Ząbki oraz Portal zabki24.pl.

Przyznano również wyróżnienia: Dominice Pętlak za „Tuląc powietrze” oraz

FANTASTYKA I NIESAMOWITY ŒWIAT WYOBRA•NI
Fina³ Konkursu pisarskiego z WiedŸminem og³oszonego przez Portal internetowy zabki24.pl. Poziom
uczestników konkursu literackiego, którego fina³ odby³ siê w œrodê 7 XII o g. 19.00 w sali Miejskiego
Oœrodka Kultury przy ul. Orlej w Z¹bkach przeszed³ wszelkie oczekiwania. Nie by³o to tylko oficjalne
spotkanie organizatorów z laureatami, ale zaczarowany, pe³en wzruszeñ wieczór prawdziwych talen-
tów. Na galê fina³ow¹ przyby³y w³adze miasta, przedstawiciele œwiata edukacji, kultury i sztuki.

Iwonie Kaniewskiej za „Lepsze jutro” – wyróżnione autorki otrzymały upo−
minki ufundowane przez Urząd Miasta Ząbki oraz Portal zabki24.pl. Laure−
atom i wyróżnionym nagrody wręczał Zastępca Burmistrza Artur Murawski.

Po części oficjalnej salę opanowała magia słów i emocji. Fragmenty na−
grodzonych opowiadań czytali młodzi aktorzy ze studia teatralnego Miejskie−
go Ośrodka Kultury. Sala przypominała martwą wodę. Żadnych odgłosów,
prócz ocierania się stóp o ziemię i nieśmiałych oddechów. „Wspomnienia
różnobarwne” − opowieść Edyty Stefanii Dzwonkowskiej w interpretacji Anny
Wiśniewskiej wywołała prawdziwe wzruszenie, „Hebanowy Anioł” Tomasza
Majewskiego w wykonaniu Daniela Skrzypczaka i Kamila Jóźwika zagrzmiał
fanfarami średniowiecznych Ząbek, a futurystyczna wizja przyszłości „Woń
pustkowi” autorstwa laureata nagrody głównej Michała Kiełpińskiego za−
brzmiała groźnie, przejmująco, wywołując prawdziwy dreszcz przerażenia i
grozy. Nic dziwnego. Odczytał je mistrzowsko znany aktor Marek Wysocki,
któremu towarzyszyła studentka V roku aktorstwa Anna Grabińska.

Po tak dużej dawce emocji przyszedł czas na relaks. Na scenie pojawiła się
znana ząbkowskiej publiczności śpiewająca młodzież: Kordian Wasiłowski,
Julia Jóźwik i Karolina Gerej. Młodzi artyści pod kierunkiem pani Beaty Kur−
dy zaprezentowali wiązankę znanych i lubianych przebojów.

To kolejny udany i wzruszający wieczór na Orlej. Organizatorzy konkursu
literackiego − Redakcja Portalu zabki24.pl, a także Urząd Miasta Ząbki zapo−
wiadają kontynuowanie go w przyszłości. W planach jest także opublikowa−
nie opowiadań w formie książkowej.

Joanna WysockaJoanna WysockaJoanna WysockaJoanna WysockaJoanna Wysocka
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„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.”

„Nigdy nie jest tak, ¿eby cz³owiek, czyni¹c dobrze drugiemu, tylko sam
by³ dobroczyñc¹. Jest równoczeœnie obdarowywany, obdarowany tym, co
ten drugi przyjmuje z mi³oœci¹.”

            Jan Pawe³ II
„Mi³oœæ jest jedynym skarbem,
który mno¿y siê przez podzia³,
jest jedynym darem,
który powiêksza siê przez rozdawanie,
jest jedynym przedsiêwziêciem,
w którym im wiêcej siê wydaje,
tym wiêcej siê zyskuje:
podaruj j¹, wyrzuæ, rozrzuæ na cztery wiatry,
opró¿nij kieszenie, potrz¹œnij koszem,
wylej z pucharu, a jutro bêdziesz mia³ wiêcej ni¿ dziœ!”

                                                     Gal Anonim
24 listopada 2011r. uczniowie i wychowawcy klas zerowych Szkoły Podstawo−

wej nr 2 w Ząbkach z wielką przyjemnością gościli ks. Romana Rusinka, który opo−
wiedział o swoich doświadczeniach misyjnych ubarwiając opowiadanie ciekawost−
kami i zabawnymi wydarzeniami z życia w Rwandzie. Opowiadał o dzieciach, rówie−
śnikach naszych uczniów, o ich życiu codziennym, problemach, zabawach oraz o
ich marzeniach, bo tak jak każde dziecko, oni również mają swoje marzenia, chociaż
zupełnie inne niż nasze pociechy. Marzą między innymi o prawdziwym domu, je−
dzeniu, możliwości pójścia do szkoły, wodzie, o prawdziwym boisku. Wspólnie
obejrzeliśmy również film przedstawiający życie dzieci w krajach misyjnych − wszy−
scy byli zaskoczeni, a nawet przerażeni ubóstwem i wielkimi problemami, z jakimi
muszą sobie radzić dzieci i młodzież tych krajów.

Ks. Roman Rusinek przez kilka lat pracował jako misjonarz w Rwandzie – jed−
nym z 25 najbiedniejszych państw świata, położonym w Środkowej Afryce, w trud−
nym okresie po wojnie domowej 1994 r. Ze względu na stan zdrowia musiał wrócić
do Polski. Bolesna historia Rwandy sprawiła, że w „kraju tysiąca wzgórz”, nazywa−
nym też „afrykańską Szwajcarią” żyją tysiące osieroconych, chorych i opuszczo−
nych dzieci, których losem jest walka o przetrwanie. Z pomocą przychodzą im chrze−
ścijańscy misjonarze oraz siostry zakonne, dzięki którym dzieci, przynajmniej nie−
które, mają co jeść, chodzą do szkoły i są otoczone opieką. Taką misję wypełnia
również ks. Roman, poruszony losem rwandyjskich dzieci, chociaż już nie jest w
Afryce, to nie przestał działać na ich rzecz. Prowadzi katechezy misyjne w szkołach,

głosi kazania w polskich parafiach. Jest zaangażowany w „Adopcję Serca”, dzięki
której osoby z  Europy podejmują się finansowego utrzymania konkretnych dzieci w
Rwandzie.

Ks. Roman Rusinek SAC jest  autorem książek:
 „Dzieci Rwandy” −  to

wzruszające świadectwo
jego pracy duszpasterskiej,
szczególnie wśród małych
Afrykańczyków. Dedykowa−
na jest tym, którzy są wraż−
liwi na niedolę rwandyj−
skich sierot.

 „Kibeho. Cud w sercu
Afryki” – powstała w 25 rocz−
nicę objawień Matki Bożej w
Kibeho, miejscowości poło−
żonej w samym sercu Afry−
ki, gdzie Maryja ukazała się trzem czarnoskórym dziewczętom.

„W świecie bajek, przysłów i złotych myśli środkowoafrykańskich”, w której ksiądz
Roman zaprasza nas do wspólnej podróży, aby lepiej poznać niektóre zwyczaje,
powiedzenia oraz przysłowia zawarte w bajkach, które pozwalają zrozumieć zacho−
wania i wartości, którymi kierują się Afrykanie.

  „Nie widzia³em nigdzie noc¹ nieba
tak piêknego jak nad Afryk¹.
Nie widzia³em zieleni tak soczystej
i tak bogatej gamy kolorów,
 motyli, ptactwa, jaszczurek i wê¿y jak w Afryce.
 Nie spotka³em  ludzi tak tajemniczych,
tak biednych materialnie i zarazem tak
bogatych kulturowo jak w Afryce”.

Ks. Roman Rusinek SAC
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mimo tak wielu zajęć ksiądz Roman zechciał nas

odwiedzić i podzielić się z nami swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Mamy na−
dzieję, że nasze dzieci, którym spotkanie bardzo się podobało, zapamiętają, że gdzieś
daleko żyją ich rówieśnicy, którzy nie mają takiego szczęśliwego dzieciństwa.

Iga TradeckaIga TradeckaIga TradeckaIga TradeckaIga Tradecka
Jolanta StosioJolanta StosioJolanta StosioJolanta StosioJolanta Stosio

Spotkanie klas „0” Szko³y Podstawowej nr 2 z ks. misjonarzem Romanem Rusinkiem

W rocznicę wybuchu powstania otwarta została w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Ząbkach okolicznościowa wystawa plansz graficznych, ilustrujących
historię tego zrywu, związane z nim okoliczności i symbole. Wystawę przygotował
Ryszard Walczak – radny powiatu wołomińskiego. Tę lekcję historii rozpoczął Karol
Małolepszy – dyrektor Gimnazjum. Następnie uczennica klasy 3B Weronika Miziołek
odczytała wprowadzający tekst, przygotowany przez Joannę Olewińską – nauczycielkę
historii. Wiele ciekawych rzeczy dopowiedział prezes Kręgu Pamięci Narodowej An−
drzej Melak, który na potrzeby wystawy udostępnił 20 plansz ze swojej kolekcji.

Powstanie wybuchło 30 listopada 1830 roku. Ząbki związane są z tym wydarze−
niem przez osobę majora Leona Drewnickiego, bogatego właściciela okolicznych
dóbr ziemskich. Pan Drewnicki w „…1830 roku. Całą noc [po wybuchu powstania]
spędził u kowali Ząbek i Grodziska, kupując piki, po czym uzbroił okolicznych chło−
pów. Zebrał wszystkich strzelców i gajowych leśnych. Stworzył oddział 500 ludzi

Powstanie Listopadowe − wystawa w Gimnazjum nr 1
uzbrojonych w piki i 80 strzelców uzbrojonych w broń palną.” (cytat z: www.histo−
riazabek.pl/?leon−drewnicki,36). Kilka miesięcy później, 25 lutego 1831 roku, na
przedpolu Warszawy, niedaleko Ząbek rozegrała się bitwa pod Olszynką Grochowską,
jedna z najbardziej krwawych bitew tego powstania. Leon Drewnicki dosłużył się
stopnia majora aktywnością powstańczą, za którą jednak zapłacił utratą majątku
skonfiskowanego przez władze carskie oraz koniecznością ucieczki na emigrację.
Uszedł z życiem, ale tysiące innych powstańców poległo, odniosło rany lub zostało
wywiezionych na syberyjską katorgę.

Zainteresowanie wystawą wykroczyło poza mury Gimnazjum. Wśród gości spo−
za szkoły byli m.in. ks. Edward Kowara – proboszcz Parafii Świętej Trójcy, Agniesz−
ka Piskorek – dyrektor ząbkowskiej Szkoły Podstawowej  nr 1, Jan Waś oraz Zdzi−
sława Jędrzejewska – szkolna „minister finansów”.

Tekst i foto: Jacek PływaczewskiTekst i foto: Jacek PływaczewskiTekst i foto: Jacek PływaczewskiTekst i foto: Jacek PływaczewskiTekst i foto: Jacek Pływaczewski



EDUKACJAwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Z¹bkowianie w czo³ówce
laureatów

 W Gimnazjum Miejskim im. Stefana Kardy−
nała Wyszyńskiego w Zielonce odbył się dzie−
siąty powiatowy finał akcji pod nazwą „Bezpiecz−
na droga do szkoły”. Jednym z organizatorów
konkursu było Starostwo Powiatowe w Woło−
minie, które reprezentował wicestarosta Konrad
Rytel. W rozdaniu nagród uczestniczyli: wice−
marszałek województwa mazowieckiego Krzysz−
tof Grzegorz Strzałkowski oraz przedstawiciele
gmin i miast powiatu wołomińskiego.

Konkurs obejmował uczniów klas IV−VI w ka−
tegorii szkół podstawowych a także gimnazjal−
nych w przedziale  klas I−II. W uroczystym finale
uczestniczyli także reprezentanci szkół z Marek,
Zielonki, Ząbek, Radzymina, Kobyłki, Wołomi−

na, Dąbrówki, Jadowa, Klembowa, Poświętnego,
Tłuszcza, Strachówki.

Pierwszym zadaniem były testy z zakresu prze−
pisów ruchu drogowego, które zawodnicy mu−
sieli rozwiązać bezbłędnie. Potem komisarz Wio−
letta Zychnowska z Komendy Powiatowej Policji

„Bezpieczna droga do szko³y” – fina³ konkursu na szczeblu powiatowym
w Wołominie zaprezentowała
dwa 10−minutowe filmy, o naj−
częściej notowanych w kraju
czynach karalnych z udziałem
nieletnich.

Do testów przystąpiło łącznie
230 uczniów, a do egzaminu
praktycznego zakwalifikowano
już tylko   73 osoby, które mu−
siały pokonać rowerowy tor
przeszkód. Nad prawidłowym
przebiegiem obydwu etapów
czuwało jury złożone z funkcjo−
nariuszy Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w
Warszawie oraz policjanci z Ko−
mendy Powiatowej Policji w
Wołominie.

Nie obyło się także bez
licznych atrakcji, które uwiel−
biają chyba wszyscy ucznio−
wie: pokaz tresury psów i
technik obronnych, w wyko−
naniu policjantów z Komen−
dy Powiatowej Policji w Wo−
łominie.

Najmilsza i najbardziej wy−
czekiwana chwila nadeszła
już niebawem: wręczenie
atrakcyjnych nagród zwycięz−
com i laureatom konkursu. A
było czego zazdrościć: rowe−
ry,  aparaty fotograficzne,
mp4, a także zestawy pod−
ręczne dla każdego rowerzy−
sty. Nagrody ufundował sa−

morząd województwa mazowieckiego.
Przedstawiamy teraz zwycięzców poszczegól−

nych kategorii:
Dziewczęta − Szkoła Podstawowa:Dziewczęta − Szkoła Podstawowa:Dziewczęta − Szkoła Podstawowa:Dziewczęta − Szkoła Podstawowa:Dziewczęta − Szkoła Podstawowa:
 I miejsce – Julia Ślifirczyk z Duczek

Dla uczestników zajęć teatralnych MOK− u tra−
dycją stał się udział w Konkursie Recytatorskim
Literatury Ludowej i Rodzimej w Jadowie.

Sukcesy w powiatowym konkursie recytatorskim
Celem tego konkursu jest upowszechnianie

twórczości poetów ziemi wołomińskiej oraz pro−
pagowanie literatury mówiącej o tradycjach wsi

polskiej i jej mieszkańców.
Konkurs ten przezna−

czony jest dla młodzieży
gimnazjalnej i licealistów
powiatu wołomińskiego.

W tym roku dla mło−
dzieży z Ząbek było to wy−
darzenie szczególne nie
tylko z racji

przyjemności uczestni−
czenia w tym przedsię−
wzięciu, ale i z racji zdo−
bytych nagród.

W zmaganiach powia−
towych uczestniczyło 9
recytatorów, którzy zajęli:

LicealiściLicealiściLicealiściLicealiściLicealiści
− literatura ludowa:− literatura ludowa:− literatura ludowa:− literatura ludowa:− literatura ludowa:
I miejsce− Ania Wiśniewska
II miejsce− Kamil Jóźwik
− poezja  rodzima:− poezja  rodzima:− poezja  rodzima:− poezja  rodzima:− poezja  rodzima:
I miejsce− Kamil Jóźwik
II miejsce− Ania Wiśniewska
GimnazjaliściGimnazjaliściGimnazjaliściGimnazjaliściGimnazjaliści
−literatura ludowa:−literatura ludowa:−literatura ludowa:−literatura ludowa:−literatura ludowa:
I miejsce− Patrycja Pióro
III miejsce − Agnieszka Chabera
III miejsce− Ula Sarna
wyr− Ania Jakubowicz
− poezja rodzima:− poezja rodzima:− poezja rodzima:− poezja rodzima:− poezja rodzima:
I miejsce− Ula Sarna
II miejsce−Piotr Pióro
III miejsce Agnieszka Chabera
III miejsce− Ania Jakubowicz
wyr− Patrycja Pióro
GRAND PRIXGRAND PRIXGRAND PRIXGRAND PRIXGRAND PRIX− Patrycja Pióro

 II miejsce – Julia Leśniewska z Kobyłki
 III miejsce – Ewelina Bonisławska z Woli Rasz−

towskiej
Chłopcy − Szkoła Podstawowa:Chłopcy − Szkoła Podstawowa:Chłopcy − Szkoła Podstawowa:Chłopcy − Szkoła Podstawowa:Chłopcy − Szkoła Podstawowa:
 I miejsce – Adrian Zegar z Ząbek
 II miejsce – Piotr Dyniewicz z Radzymina
 III miejsce Tomasz Pierzchała
Dziewczęta − Gimnazjum:Dziewczęta − Gimnazjum:Dziewczęta − Gimnazjum:Dziewczęta − Gimnazjum:Dziewczęta − Gimnazjum:
 I miejsce – Karolina Napłoszek z Jadowa
 II miejsce – Zuzanna Olszak z Klembowa
 III miejsce – Karolina Szulim z Miąse
 Chłopcy − Gimnazjum:Chłopcy − Gimnazjum:Chłopcy − Gimnazjum:Chłopcy − Gimnazjum:Chłopcy − Gimnazjum:
 I miejsce− Krzysztof Kondraciuk z Ząbek
II miejsce – Cezary Mikusek z Wołomina
 III miejsce – Cezary Dzięcioł z Jadowa
Program „Bezpieczna droga do szkoły” jest

celną akcją organizatorów i dobrze, że powtarza−
na będzie w kolejnych latach. Poprawia to bo−
wiem w dużym stopniu bezpieczeństwa dzieci z
terenu województwa mazowieckiego, które  do−
jeżdżają do szkół na rowerach oraz poruszają  się
pieszo po drogach publicznych, które z każdym
rokiem stają się niebezpieczne.

Joanna WysockaJoanna WysockaJoanna WysockaJoanna WysockaJoanna Wysocka
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3 grudnia w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr3 grudnia w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr3 grudnia w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr3 grudnia w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr3 grudnia w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr
1 w Ząbkach odbył się trzeci turniej tenisa stołowego or−1 w Ząbkach odbył się trzeci turniej tenisa stołowego or−1 w Ząbkach odbył się trzeci turniej tenisa stołowego or−1 w Ząbkach odbył się trzeci turniej tenisa stołowego or−1 w Ząbkach odbył się trzeci turniej tenisa stołowego or−
ganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji orazganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji orazganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji orazganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji orazganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.Gimnazjum nr 1 w Ząbkach.

Jako pierwsi do rozgrywek przystąpili uczniowie szkół podstawowych.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła Agnieszka Połomska, która wyprzedziła
Patrycję Pietrak. Wśród chłopców kolejność pierwszej trójki po raz trzeci
była identyczna. Turniej wygrał Jarosław Marciniak, drugie miejsce zajął
Daniel Dębski, a trzecie Mateusz Gołębiewski. W kategorii dziewcząt ze
szkół gimnazjalnych swój pierwszy triumf odniosła Weronika Wojda, która
pod nieobecność dotychczasowej liderki Grand Prix Kingi Jezierskiej, ob−
jęła prowadzenie w ogólnej klasyfikacji Grand Prix. Na drugim miejscu
uplasowała się Sandra Grabowska, a trzecie Karolina Pac. W kategorii chłop−
ców z gimnazjum wystartowało 10 zawodników. Po raz drugi z rzędu zwy−
cięstwo odniósł Paweł Bereda, który wyprzedził Maksymiliana Górę, pro−
wadzącego w cyklu Grand Prix. Trzecie miejsce zajął Kamil Marzec, który

Trzecia seria tenisa sto³owego za nami

W minionych tygodniach miały miejsce kolejne wydarzenia związane z
grą w tchoukball (wym. czukbol) w naszym mieście.

Pokaz w Gimnazjum nr 1Pokaz w Gimnazjum nr 1Pokaz w Gimnazjum nr 1Pokaz w Gimnazjum nr 1Pokaz w Gimnazjum nr 1
23 listopada odbył się pokaz gry w tchoukball dla uczniów i nauczycieli

wf tej szkoły. Całość poprowadził Mikołaj Karolczak, członek Stowarzysze−
nia Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl”, reprezentant Polski. Uczestnicy za−
poznali się z zasadami gry, obejrzeli filmy z Mistrzostw Europy 2010, a

następnie wzięli udział w treningu i rozegrali swój pierwszy mecz.
Ta wyjątkowa dyscyplina drużynowa, w której nie ma faulinie ma faulinie ma faulinie ma faulinie ma fauli, przypadła do

gustu nauczycielom i uczniom i już wkrótce ma pojawić się na zajęciach
sportowych w szkole. Tchoukball to idealny sport dla młodzieżyTchoukball to idealny sport dla młodzieżyTchoukball to idealny sport dla młodzieżyTchoukball to idealny sport dla młodzieżyTchoukball to idealny sport dla młodzieży – wszech−
stronnie rozwija ruchowo, uczy współpracy w zespole i poszanowania prze−
ciwnika, a także nie dyskryminuje ze względu na wzrost czy płeć. Spryt,
dobre ustawienie i przewidywanie gry przeciwnika liczy się bardziej niż siła
fizyczna!

Turniej towarzyski Ząbki−WarszawaTurniej towarzyski Ząbki−WarszawaTurniej towarzyski Ząbki−WarszawaTurniej towarzyski Ząbki−WarszawaTurniej towarzyski Ząbki−Warszawa
Kolejnym ważnym wydarzeniem był pierwszy turniej drużyn okołowar−

szawskich. W tym sparingu wzięły udział drużyny klubu „Tchoukball.pl” z

Tchoukball – wysi³ek fizyczny, rywalizacja, fair play

Tchoukball rozwija się w Ząbkach
Ząbek i Warszawy, a także trenująca od tego sezonu drużyna harcerska „Czar−
ni Bracia” z Warszawy. Po zaciętych meczach zwyciężyła doświadczona dru−
żyna „Tchoukball.pl – Warszawa”, a zespół ząbkowski zajął drugie miejsce.
Kolejny sparing – wczesną wiosną!

Chcesz spróbować? Dołącz do nas!Chcesz spróbować? Dołącz do nas!Chcesz spróbować? Dołącz do nas!Chcesz spróbować? Dołącz do nas!Chcesz spróbować? Dołącz do nas!
Chcesz spróbować czegoś nowego, zmęczyć się „do upadłego” naChcesz spróbować czegoś nowego, zmęczyć się „do upadłego” naChcesz spróbować czegoś nowego, zmęczyć się „do upadłego” naChcesz spróbować czegoś nowego, zmęczyć się „do upadłego” naChcesz spróbować czegoś nowego, zmęczyć się „do upadłego” na

parkiecie, zagrać w turnieju?parkiecie, zagrać w turnieju?parkiecie, zagrać w turnieju?parkiecie, zagrać w turnieju?parkiecie, zagrać w turnieju? Zapraszamy na treningi, które odbywają się
w Gimnazjum nr 1 (czwartki, godz. 20).

Jesteś nauczycielem wfJesteś nauczycielem wfJesteś nauczycielem wfJesteś nauczycielem wfJesteś nauczycielem wf i chciałbyś dowiedzieć się więceji chciałbyś dowiedzieć się więceji chciałbyś dowiedzieć się więceji chciałbyś dowiedzieć się więceji chciałbyś dowiedzieć się więcej – jak zdo−
być sprzęt, jak prowadzić treningi, jak wprowadzić tchoukball w szkole?
Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl”
www.tchoukball.pl / www.czukbol.pl / Facebook: Tchoukball.pl
Kontakt w Ząbkach: Mikołaj Karolczak, e−mail: czuk@onet.eu

jest drugi w klasyfikacji ogólnej. Najwięcej uczestników, bo aż 22 przystą−
piło do rywalizacji w kategorii open. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu
najlepszym okazał się Michał Celiński. Dzięki zdobyciu 25 punktów za za−
jęcie pierwszego miejsca objął również prowadzenie w klasyfikacji cyklu

Grand Prix. Na drugim miejscu uplasował się Mirosław Pardela. Ten 74−
letni mieszkaniec Ząbek jest przykładem jaką formę sportową mogą utrzy−
mywać osoby w jego wieku. A w pokonanym polu pozostawił liczną grupę
młodych zawodników. A trzeba wiedzieć, że pan Mirosław zaczął grać w
tenisa stołowego dopiero po ukończeniu 60 roku życia, udowadniając, że
na pewne rzeczy nigdy nie jest za późno. Dzięki zdobytym punktom pan
Pardela awansował na trzecie miejsce w punktacji ogólnej. Trzecie miejsce
w III turnieju zajął Artur Oleksy.

Kolejne spotkanie tenisistów stołowych już w nowym 2012 roku. Jak
zwykle na hali sportowej Gimnazjum nr 1 z zawodnikami spotkamy się 7
stycznia.

Jacek RomańczukJacek RomańczukJacek RomańczukJacek RomańczukJacek Romańczuk
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W dniach 23 października 2011 – 7 listopada 2011 Towarzystwo Przyja−
ciół Ząbek z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 10, przeprowadziło
zbiórkę publiczną, zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Ząbki nr SO
5311/3/11 z dnia 21.10.2011 r.

Cel zbiórki:Cel zbiórki:Cel zbiórki:Cel zbiórki:Cel zbiórki:
Celem Zbiórki było zebranie środków na likwidację skutków pożaru w

budynku mieszkalnym położonym w Ząbkach przy ul. Jagiellońska 16a, w
szczególności na przygotowanie budynku do zimy.

Obszar zbiórki:Obszar zbiórki:Obszar zbiórki:Obszar zbiórki:Obszar zbiórki:
Zbiórka była zorganizowana na obszarze Miasta Ząbki.
Forma zbiórki:Forma zbiórki:Forma zbiórki:Forma zbiórki:Forma zbiórki:
Zbiórka była realizowana w dwóch etapach:

Ø kwesta do puszek przeprowadzona w dniu 23 października
Ø dobrowolne wpłaty na specjalnie założone w tym celu konto: 96 8006
0000 0024 2426 2000 0002 założone w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i
Rolnictwa w Wołominie – oddział w Ząbkach.

Informacja o wynikach zbiórki:Informacja o wynikach zbiórki:Informacja o wynikach zbiórki:Informacja o wynikach zbiórki:Informacja o wynikach zbiórki:
W wyniku przeprowadzonej kwesty w dniu 23 października zebrano do

puszek kwotę: 3959,75 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt
dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy). Środki te przekazano poszko−

dowanej w dniu 5 listopada ze wskazaniem celu na pokrycie, jakiego mogą
zostać spożytkowane.

W wyniku wpłat na konto zebrano 1 365 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta
sześćdziesiąt pięć złotych), sumę tę przekazano w dniu 7 grudnia 2011 roku
poszkodowanej na konto ze wskazaniem celu wydatkowania.

Sposób spożytkowania środków:Sposób spożytkowania środków:Sposób spożytkowania środków:Sposób spożytkowania środków:Sposób spożytkowania środków:
Środki pozyskane w wyniku zbiórki zostały spożytkowane na zakup ma−

teriałów i usług niezbędnych do wyremontowania domu przy ulicy Jagiel−
lońskiej 16a w Ząbkach, uszkodzonego w pożarze.

Organizacją zbiórki publicznej zajęli się członkowie Towarzystwa Przyja−
ciół Ząbek nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Koszty zbiórki:Koszty zbiórki:Koszty zbiórki:Koszty zbiórki:Koszty zbiórki:
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł uchwałą  Zarządu Towarzystwa Przy−

jaciół Ząbek została pokryta środkami własnymi Towarzystwa na realizację
celów statutowych. W związku z tym całość zebranych funduszy została
przekazana poszkodowanej ze wskazaniem pokrycie kosztów remontu domu
po pożarze.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek:

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej

Grzegorz SiwekGrzegorz SiwekGrzegorz SiwekGrzegorz SiwekGrzegorz Siwek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

Tomasz KretTomasz KretTomasz KretTomasz KretTomasz Kret
Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

 Towarzystwo Przyjaciół ZąbekTowarzystwo Przyjaciół ZąbekTowarzystwo Przyjaciół ZąbekTowarzystwo Przyjaciół ZąbekTowarzystwo Przyjaciół Ząbek
05−091 Ząbki ul. Słowackiego 10
www.tpz.org.pl

W związku z powtarzającym się problemem spalania odpadów wW związku z powtarzającym się problemem spalania odpadów wW związku z powtarzającym się problemem spalania odpadów wW związku z powtarzającym się problemem spalania odpadów wW związku z powtarzającym się problemem spalania odpadów w
piecach domowych Miasto Ząbki już po raz drugi przyłączyło siępiecach domowych Miasto Ząbki już po raz drugi przyłączyło siępiecach domowych Miasto Ząbki już po raz drugi przyłączyło siępiecach domowych Miasto Ząbki już po raz drugi przyłączyło siępiecach domowych Miasto Ząbki już po raz drugi przyłączyło się
do akcji Fundacji Arka „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Przema−do akcji Fundacji Arka „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Przema−do akcji Fundacji Arka „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Przema−do akcji Fundacji Arka „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Przema−do akcji Fundacji Arka „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Przema−
wiające do wyobraźni plakaty zostały rozwieszone na mieście. Mająwiające do wyobraźni plakaty zostały rozwieszone na mieście. Mająwiające do wyobraźni plakaty zostały rozwieszone na mieście. Mająwiające do wyobraźni plakaty zostały rozwieszone na mieście. Mająwiające do wyobraźni plakaty zostały rozwieszone na mieście. Mają
one na celu przypominanie wszystkim mieszkańcom, że spalanieone na celu przypominanie wszystkim mieszkańcom, że spalanieone na celu przypominanie wszystkim mieszkańcom, że spalanieone na celu przypominanie wszystkim mieszkańcom, że spalanieone na celu przypominanie wszystkim mieszkańcom, że spalanie
śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności, ponieważśmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności, ponieważśmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności, ponieważśmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności, ponieważśmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności, ponieważ
płacimy za nie zdrowiem.płacimy za nie zdrowiem.płacimy za nie zdrowiem.płacimy za nie zdrowiem.płacimy za nie zdrowiem.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siar−
ki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany.
Substancje te zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie, wody grunto−
we i ziemię. Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzany jest chloro−
wodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny − kwaśne
deszcze. Wdychanie tych zanieczyszczeń powoduje choroby górnych dróg
oddechowych, astmę i alergie. 28 000 Polaków, co roku umiera z powo−
du zanieczyszczonego powietrza (Raport Komisji Europejskiej, 2005 rok).

Przypominamy, że zakaz spalania odpadów i zagrożenie dla zdrowia,
jaką powoduje taka działalność dotyczy także trocin, wiórów i ścinek
pochodzących z obróbki płyt wiórowych oraz drewna pochodzącego z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (np. ramy okien−
ne) oraz infrastruktury drogowej.

Wymierne korzyści możemy osiągnąć, segregując odpady. Zezwole−
nie na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Ząbek posiada
20 przedsiębiorstw. Każda z firm ma obowiązek zapewnić właścicielowi
nieruchomości pojemniki przystosowane do zbierania i odbierania od−
padów w sposób selektywny. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII / 274 / 2009
Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. ceny odbioru odpadów po−
segregowanych powinny być o 20% niższe niż zmieszanych odpadów
komunalnych.

Dodatkowo w roku 2012 planujemy kontynuować akcję zbierania odpa−
dów segregowanych w systemie workowym. Osoby, które chcą skorzystać z
tego systemu gospodarki odpadami mogą odebrać oznakowane worki w
Urzędzie Miasta Ząbki w pokoju nr 16 w godzinach pracy urzędu. Harmono−
gram odbioru jest dostępny na stronie internetowej www.zabki.pl w zakład−
ce ochrona środowiska oraz w kolejnym numerze gazety.

Gorąco zachęcamy wszystkich Mieszkańców do dbania o czystość
otaczającego nas środowiska!

Olga StarowiczOlga StarowiczOlga StarowiczOlga StarowiczOlga Starowicz

Kochasz dzieci, nie pal œmieci

Ząbki, 7.12.2011 r.
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BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
w dniu 2 grudnia 2011 r.

og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ Miasta Z¹bki w roku 2012 w zakresie pomocy spo³ecznej przez
organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej oraz inne podmioty uprawnione,

o których mowa w art. 25 i 25a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej − na dofinansowanie prowadzenia pozaszkolnej
świetlicy edukacyjno − terapeutycznej (wysokość środków jest prognozowana)
Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr

175, poz. 1362 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i prze−

ciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70. poz. 473 ze zm.); oraz
3. Uchwały Nr XIX / 146 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w

sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fi−zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fi−zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fi−zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fi−zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fi−
nansów publicznych w zakresie pomocy społecznej.nansów publicznych w zakresie pomocy społecznej.nansów publicznych w zakresie pomocy społecznej.nansów publicznych w zakresie pomocy społecznej.nansów publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Zakres. Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno − terapeutycznej
1. Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej,

mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i mło−
dzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce. (31 000,00)

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu na w/w cel wynosi 31 000,00
zł. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie
określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2012 rok.

W roku 2011 wydatkowano na realizację zadania: „Prowadzenie pozaszkolnej„Prowadzenie pozaszkolnej„Prowadzenie pozaszkolnej„Prowadzenie pozaszkolnej„Prowadzenie pozaszkolnej
świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szansświetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szansświetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szansświetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szansświetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościa−edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościa−edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościa−edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościa−edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościa−
mi w nauce”mi w nauce”mi w nauce”mi w nauce”mi w nauce” – – – – – 30 000,00 zł.30 000,00 zł.30 000,00 zł.30 000,00 zł.30 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacjiII. Zasady przyznawania dotacjiII. Zasady przyznawania dotacjiII. Zasady przyznawania dotacjiII. Zasady przyznawania dotacji
Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 2004

r. o pomocy społecznej. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia rozstrzygnię−
cia konkursu do 31 grudnia 2012 r. na warunkach określonych umową w taki sposób,
by działaniami objąć najefektywniej jak największą liczbę uczestników.

Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo
opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
III. Warunki realizacji zadaniaIII. Warunki realizacji zadaniaIII. Warunki realizacji zadaniaIII. Warunki realizacji zadaniaIII. Warunki realizacji zadania
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które łącznie speł−

niają następujące warunki:
1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Ząbki, obejmu−

jąc programem jak największą liczbę mieszkańców
2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego na którą skła−

dają ofertę – w ramach objętych konkursem
3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania
4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przed−

miotem konkursu
5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z

wymaganymi załącznikami:
a) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:
− w przypadku stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego – aktu−

alny wypis z odpowiedniego rejestru
− w przypadku jednostek organizacyjnych nadzorowanych lub prowadzonych przez

jednostki samorządu terytorialnego – dokument o powołaniu jednostki np. uchwała
b) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za 2010 rok sporządzone na

podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 ze zm.) tj. bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku dotychczasowej
krótszej działalności należy przedstawić sprawozdanie za okres tej działalności

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2010 rok lub w przy−
padku dotychczasowej krótszej działalności − za okres tej działalności.

d) harmonogram rzeczowy wydatków z realizacji zadania (termin, miejsce reali−
zacji zadania, kalkulacja wydatków)

e) statut organizacji
f) oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmio−

tów publiczno−prawnych
Wymienione powyżej dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone datą,

pieczątką oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy.
Dotyczy to wniosku oraz dokumentów będących jego załącznikami. Niespełnienie

tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.
W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby

reprezentujące podmiot występujący o dotację muszą potwierdzić je za zgodność.
IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofertIV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofertIV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofertIV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofertIV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi

25 – każde z poniższych kryteriów punktowane jest w zakresie 1−5 punktów.
1. Wartość merytoryczna i dodatkowe walory projektu (celowość oferty, zakres

rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
2. Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3. Wysokość dotacji wnioskowanej od Gminy, porównanie jej z planowanymi

źródłami dofinansowania projektu,
4. Doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu

− w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
5. Ocena zakładanych efektów projektu
Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1. zgodność zaproponowanych działań z obowiązującymi programami w zakresie

pomocy społecznej, na szczeblu centralnym i samorządowym,
2. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepi−

sami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub
proponowanego zadania,

3. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub
podobnego projektu,

4. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
− przedłożonych rekomendacji;
− dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
− rzetelności wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Miasta tj.

terminowości składania sprawozdań z poprzednio realizowanych projektów, termi−
nowości rozliczania dotacji, terminowości zwrotu środków na konto Miasta;

5. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
6. innowacyjność proponowanych rozwiązań.
V. Termin składania ofertV. Termin składania ofertV. Termin składania ofertV. Termin składania ofertV. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej

lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05−
091 Ząbki (obowiązuje data stempla pocztowego) do dniado dniado dniado dniado dnia 23 grudnia 2011 r. do23 grudnia 2011 r. do23 grudnia 2011 r. do23 grudnia 2011 r. do23 grudnia 2011 r. do
godz. 16.00godz. 16.00godz. 16.00godz. 16.00godz. 16.00 Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w
konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać wOferty należy składać wOferty należy składać wOferty należy składać wOferty należy składać w
zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwązamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwązamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwązamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwązamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą
i adresem oferenta.i adresem oferenta.i adresem oferenta.i adresem oferenta.i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowa−
nia podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór
oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ząbki: www.bip.zabki.pl

VI. Informacje dodatkoweVI. Informacje dodatkoweVI. Informacje dodatkoweVI. Informacje dodatkoweVI. Informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od upływu

terminu ich składania. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie poin−
formuje oferentów. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość nie rozstrzy−
gnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości

niższej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe nie będą
przekazywane przed datą zawarcia umowy.

4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe
wystawione przed datą zawarcia umowy.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Miastem Ząbki.
Umowę ze strony Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania
danej organizacji zgodnie z jej statutem Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach –
zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finan−
sowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez poda−
nia przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obni−
żenia kwoty przyznanej dotacji w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych za−
dania wskazanych w kosztorysie.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. 22  510−97 90.

Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.



KONKURSY DLA NGOwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.);
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70. poz. 473 ze zm.);
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warun−

ków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad
jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12 poz. 67 ze zm.),

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających spor−
ty wodne ( Dz. U. z 1997 r. nr 57 poz. 358),

5. Uchwały Nr XIX / 146 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro−
wadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

Zakres 1.Zakres 1.Zakres 1.Zakres 1.Zakres 1.  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPO−  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPO−  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPO−  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPO−  WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPO−
CZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Konkurs na organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. (70 000,00)
W roku 2011 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypo−Organizacja letniego i zimowego wypo−Organizacja letniego i zimowego wypo−Organizacja letniego i zimowego wypo−Organizacja letniego i zimowego wypo−

czynku dzieci i młodzieżyczynku dzieci i młodzieżyczynku dzieci i młodzieżyczynku dzieci i młodzieżyczynku dzieci i młodzieży −  −  −  −  −  98 400,00 zł. 98 400,00 zł. 98 400,00 zł. 98 400,00 zł. 98 400,00 zł.
Zakres 2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w for−

mach niekomercyjnych. (75 000,00)
W roku 2011 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upo−Wspieranie działań w zakresie upo−Wspieranie działań w zakresie upo−Wspieranie działań w zakresie upo−Wspieranie działań w zakresie upo−

wszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnychwszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnychwszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnychwszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnychwszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych −  −  −  −  −  72 200,00 zł. 72 200,00 zł. 72 200,00 zł. 72 200,00 zł. 72 200,00 zł.
Zakres 3. WSPIERANIE  DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RO−

DZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH
RODZIN I OSÓB

1. Konkurs na udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, któ−
rych bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego. (20 000,00)

W roku 2011 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie pomocyWspieranie działań w zakresie pomocyWspieranie działań w zakresie pomocyWspieranie działań w zakresie pomocyWspieranie działań w zakresie pomocy
społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów−społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów−społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów−społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów−społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów−
nywanie szans tych rodzin i osóbnywanie szans tych rodzin i osóbnywanie szans tych rodzin i osóbnywanie szans tych rodzin i osóbnywanie szans tych rodzin i osób−−−−− 19 000,00 zł. 19 000,00 zł. 19 000,00 zł. 19 000,00 zł. 19 000,00 zł.

Zakres 4. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY MUZYCZNEJ
1. Konkurs na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury muzycznej poprzez orga−

nizację konkursów i przeglądów muzycznych. (4 000,00)
W roku 2011 wydatkowano na realizację zadania: Wspieranie działań w zakresie upowszech−Wspieranie działań w zakresie upowszech−Wspieranie działań w zakresie upowszech−Wspieranie działań w zakresie upowszech−Wspieranie działań w zakresie upowszech−

niania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądówniania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądówniania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądówniania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądówniania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów – – – – – 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł.
Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu na w/w cele została podana w nawiasach.

Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczne limity wydatków zostaną określone w uchwa−
le budżetowej Miasta Ząbki na 2012 rok.

I. Zasady przyznawania dotacjiI. Zasady przyznawania dotacjiI. Zasady przyznawania dotacjiI. Zasady przyznawania dotacjiI. Zasady przyznawania dotacji
Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2003 r. o dzia−

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia
podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2012 r. na warunkach określonych umową w taki sposób,
by działaniami objąć najefektywniej jak największą liczbę uczestników.

Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo opracowaną
ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczą−
cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z
2011 r. Nr 6, poz. 25).

II. Warunki realizacji zadaniaII. Warunki realizacji zadaniaII. Warunki realizacji zadaniaII. Warunki realizacji zadaniaII. Warunki realizacji zadania
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Ząbki, obejmując programem

jak największą liczbę mieszkańców
2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego na którą składają ofertę – w

ramach objętych konkursem
3.dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania
4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
5. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi

załącznikami:
a) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:
− w przypadku stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego – aktualny wypis z od−

powiedniego rejestru
− w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret powołujący kościelną osobę prawną np. parafię
− w przypadku jednostek organizacyjnych nadzorowanych lub prowadzonych przez jednostki

samorządu terytorialnego – dokument o powołaniu jednostki np. uchwała
b) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za 2010 rok sporządzone na podstawie

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) tj.
bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności należy

BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI
w dniu 2 grudnia 2011 r.

og³asza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolonta-
riacie na dofinansowanie nastêpuj¹cych zadañ (wysokoœæ œrodków jest prognozowana)

przedstawić sprawozdanie za okres tej działalności
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2010 rok lub w przypadku dotychcza−

sowej krótszej działalności − za okres tej działalności.
d) harmonogram rzeczowy wydatków z realizacji zadania (termin, miejsce realizacji zadania,

kalkulacja wydatków)
e) statut organizacji
f) oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno−prawnych
Wymienione powyżej dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczątką oraz pod−

pisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to wniosku oraz dokumentów
będących jego załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.

W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące
podmiot występujący o dotację muszą potwierdzić je za zgodność

III. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofertIII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofertIII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofertIII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofertIII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 25 – każde z

poniższych kryteriów punktowane jest w zakresie 1−5 punktów.
1. Wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, za−

sięg, zgodność z ogłoszeniem),
2. Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3. Wysokość dotacji wnioskowanej od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofi−

nansowania projektu,
4. Doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu − w tym do−

świadczenia z dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
5. Ocena zakładanych efektów projektu
Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1. zgodność zaproponowanych działań z obowiązującymi programami w zakresie pomocy spo−

łecznej, na szczeblu centralnym i samorządowym,
2. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub

innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
3. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
4. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
− przedłożonych rekomendacji;
− dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
− rzetelności wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Miasta

tj. terminowości składania sprawozdań z poprzednio realizowanych projektów, terminowości roz−
liczania dotacji, terminowości zwrotu środków na konto Miasta;

5. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
6. innowacyjność proponowanych rozwiązań.
IV. Termin składania ofertIV. Termin składania ofertIV. Termin składania ofertIV. Termin składania ofertIV. Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespon−

dencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05−091 Ząbki (obowiązuje data
stempla pocztowego) do dniado dniado dniado dniado dnia 23 grudnia 2011 r. do godz. 16.0023 grudnia 2011 r. do godz. 16.0023 grudnia 2011 r. do godz. 16.0023 grudnia 2011 r. do godz. 16.0023 grudnia 2011 r. do godz. 16.00 Oferty złożone lub doręczo−
ne 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 kon−Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania kon−Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania kon−Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania kon−Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania kon−
kursowego oraz nazwą i adresem oferenta.kursowego oraz nazwą i adresem oferenta.kursowego oraz nazwą i adresem oferenta.kursowego oraz nazwą i adresem oferenta.kursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich
dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkurso−
wej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl

V. Informacje dodatkoweV. Informacje dodatkoweV. Informacje dodatkoweV. Informacje dodatkoweV. Informacje dodatkowe
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich

składania. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie poinformuje oferentów. Bur−
mistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przy−
znania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowa−

na – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe nie będą przekazywane przed datą zawarcia umowy.
4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione

przed datą zawarcia umowy.
5. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować bę−

dzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Miastem Ząbki. Umowę ze strony Wniosko−
dawcy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem Możliwe
jest przekazanie dotacji w ratach – zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przeka−
zanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dotacji
w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania wskazanych w kosztorysie.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds. współpra−
cy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. 22  510−97 90.

Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia−
sta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.



KULTURACO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

Uroczystość poprowadził dyrektor Tomasz Łukawski, przy wsparciu Wik−
torii Wiśniewskiej, zastępcy samorządu uczniowskiego, która przed kon−
certem odczytała słowo wstępne.

Dziecięco − młodzieżowy chór mieszany i orkiestra PPSM im. Emila
Młynarskiego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w War−

Wspomnienia Listopadowe
W Szkole Podstawowej nr 3 im. „Ma³ego Powstañca” w Z¹bkach w dniu 16 listopada br. odby³
siê uroczysty koncert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci „Wspomnienia Listopadowe”, Wydarzeniu
patronowa³ Burmistrz Miasta Z¹bki. Inicjatorami koncertu byli dyrektor Publicznej Szko³y Pod-
stawowej nr 3 Tomasz £ukawski oraz prezes Towarzystwa Przyjació³ Z¹bek Grzegorz Siwek.

szawie, pod batutą prof. Ewy Marchwickiej wykonały
podczas koncertu Pieśni Legionowe w opracowaniu F.
Nowowiejskiego, E. Marchwickiej, St. Moryty oraz B.
Szczepanowskiej, wprowadzając zgromadzonych słu−
chaczy w klimat z końca pierwszej wojny światowej.
Publiczność wysłuchała: „Roty”, „Jedzie, jedzie na kasz−
tance”, „Bywaj dziewczę zdrowa”, „Tabory”, „Pod Kra−
kowem czarna rola”, „Rozkwitały pąki białych róż”,
„Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”, „Raduje się ser−
ce”, „Wojenko, wojenko”, „Ej dziewczyno”, „Szara pie−
chota”, „Legiony”.

Chór i orkiestra aktywnie koncertują w kraju i zagra−
nicą. Biorą udział w licznych konkursach i festiwalach.
Wykonują muzykę różnych stylów. Chór wykonuje pie−
śni a cappella, oraz z akompaniamentem orkiestry szkol−
nej. Chór i orkiestra brały udział w konkursach i festiwa−
lach, m.in: w Międzynarodowym konkursie chóralnym
Zwickau G 2006 – II miejsce, Festiwalu chórów grupy
Wyszehradzkiej Warszawa  2007, Międzynarodowym  fe−

stiwalu chóralnym Halle 2008, Międzynarodowym festiwalu chóralnym
Rimini 2009, Międzynarodowym konkursie Neerpelt (Belgia) 2011, Or−
kiestra; I miejsce cum laude. Chór i orkiestra dokonały wielu nagrań dla
polskiego Radia i TV.
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