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Nowy obiekt jest również widoczny
dla kierowców przejeżdżających
główną ulicą Ząbek (ul. Skorupki), choć
tylko przez chwilę, bo niemal cały te−
ren MOSiR−u jest zasłonięty przez wał
ziemny odgradzający tereny sportowe
od drogi. W przyszłości, wraz z budową
basenu wały te zostaną rozplantowane.
Wtedy cały kompleks sportowo – rekre−
acyjny będzie bardzo dobrze widoczny.
A jest się czym pochwalić.  Powstająca
trybuna sportowa to największy i naj−
nowocześniejszy tego typu obiekt na
terenie powiatu wołomińskiego. Obiekt
ten, potocznie zwany trybuną sportową
to 3 – kondygnacyjny budynek o dłu−
gości ok. 100 m, wybudowany wzdłuż
boiska piłkarskiego. Od jego strony, na
skośnej ścianie powstanie 2000 krytych
miejsc siedzących, a wewnątrz mnóstwo
przestrzeni. Część będzie stanowiła za−
plecze administracyjne dla Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a reszta
zostanie wykorzystana na potrzeby pro−
wadzenia najprzeróżniejszych sekcji
sportowych, a także artystycznych pro−
wadzonych przez Miejski Ośrodek Kul−
tury. Choć w ostatnich latach powstało
bardzo dużo cennych inicjatyw sporto−
wych i kulturalnych, to bez wątpienia

Nowa trybuna coraz okazalsza
Prace przy budowie Trybuny G³ównej Stadionu Miejskiego w Z¹bkach id¹ pe³n¹ par¹, o czym mog¹ siê przeko-
naæ nie tylko kibice pi³karscy, goszcz¹cy na stadionie miejskim, ale tak¿e mieszkañcy s¹siednich osiedli.

Dokończenie na str.  5
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Ósmy ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek
Maj-  miesi¹cem bibliotekarzy i ksi¹¿ek

Już po raz ósmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy  organizuje
Tydzień Bibliotek.  Trwa on  od 8 do 15 maja. W tym roku
odbywa się pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mi−
jam wchodzę”.

Celem  tego przedsięwzięcia jest promocja  bibliotek, czytel−
nictwa  i  zawodu bibliotekarza.

Z tej okazji Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząb−
kach, zaprasza wszystkich czytelników, w szczególności tych
,którzy jeszcze nie byli w naszej bibliotece do  korzystania ze
zbiorów.

Przypominamy również, że przez cały tydzień (8−15 V) czy−
telnicy przetrzymujący książki , będą mogli dokonywać ich zwro−
tu. Nie będziemy naliczać kar ;−)

Zapraszamy.

KYOKUSHIN CUP - Otwarty Turniej Karate Kyokushin
o Puchar Burmistrza Miasta Z¹bki

7 maja 2011 roku odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 35. Oficjalne otwarcie i początek
turnieju o godzinie 15:00. Patronat honorowy nad turniejem objęli: Burmistrz Miasta Ząbki, Starosta Powiatu Wołomińskiego,
Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Swoją obecność na
turnieju potwierdziło ponad 100 zawodników z mazowieckich klubów karate kyokushin. W zawodach będą uczestniczyły dzieci od
lat 5 w formule lekkiego kontaktu, natomiast młodzież i juniorzy stoczą pojedynki w widowiskowej formule semi−contact (walka w
mocnym kontakcie). Ząbki będą silnie reprezentowane przez blisko 30 osobową grupę, na co dzień trenującą w Klubie Sportów
Walki KYOKUSHIN. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp wolny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz Gimna−
zjum nr 1 w Ząbkach zapraszają na VIII turnieju tenisa stoło−
wego z cyklu Grand Prix'2010/2011 – edycja majówkowa pod
patronatem Burmistrza Miasta Ząbki.

Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ząb−
kach przy ul. Harcerskiej 9 w dniu 07.05.2011 r. (sobota).

Rozgrywki odbywać się będą w 3 kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe (7−12 lat) − godz. 9.00
Gimnazja (13−15 lat) − godz. 10.00
Open (powyżej 16 lat) − godz. 11.00
Zapisy na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie zapra−

szamy!!!

Kalendarz imprez (do po³owy maja)
30.04.201130.04.201130.04.201130.04.201130.04.2011

7.05.20117.05.20117.05.20117.05.20117.05.2011
7.05.20117.05.20117.05.20117.05.20117.05.2011

7.05.20117.05.20117.05.20117.05.20117.05.2011
7.05.20117.05.20117.05.20117.05.20117.05.2011
7.05.20117.05.20117.05.20117.05.20117.05.2011

8.05.20118.05.20118.05.20118.05.20118.05.2011
8.05.20118.05.20118.05.20118.05.20118.05.2011
8.05.20118.05.20118.05.20118.05.20118.05.2011

10.05.201110.05.201110.05.201110.05.201110.05.2011

14.05.201114.05.201114.05.201114.05.201114.05.2011
14.05.201114.05.201114.05.201114.05.201114.05.2011

14.05.201114.05.201114.05.201114.05.201114.05.2011
15.05.201115.05.201115.05.201115.05.201115.05.2011
15.05.201115.05.201115.05.201115.05.201115.05.2011

Liga Trampkarzy Młodszych Dolcan – K.S. Łomianki – godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00
Eliminacje Festiwalu Piosenki Ząbki 2011

Otwarty Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki
2011 – godz. 13.00godz. 13.00godz. 13.00godz. 13.00godz. 13.00

Liga Trampkarzy Młodszych Dolcan – Świt Nowy Dwór Maz. − godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00godz. 11.00
Liga Trampkarzy Starszych Dolcan – A.O.N Rembertów – godz. 14.30godz. 14.30godz. 14.30godz. 14.30godz. 14.30
VIII Turniej tennis stołowego z cyklu Grand Prix 2010/2011 − edycja

majówkowa godz. 9.00 – 13 00godz. 9.00 – 13 00godz. 9.00 – 13 00godz. 9.00 – 13 00godz. 9.00 – 13 00
Liga Orlików Dolcan – Mewa Rubin – godz. 14.00godz. 14.00godz. 14.00godz. 14.00godz. 14.00

Mecz Dolcan − Podbeskidzie Bielsko − Biała – godz. 16.00godz. 16.00godz. 16.00godz. 16.00godz. 16.00
IV Kolejka Rundy Rewanżowej I,II i III Z.L.S.P. – godz. 10.00−17.00godz. 10.00−17.00godz. 10.00−17.00godz. 10.00−17.00godz. 10.00−17.00

(Orlik przy SP nr 2) godz.10.00−14.00godz.10.00−14.00godz.10.00−14.00godz.10.00−14.00godz.10.00−14.00 (Orlik przy PG nr 2)
„Tydzień nauki w Ząbkach” Rozstrzygnięcie Konkursu Miejskiego z

Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych
Cała Polska Biega – Bieg na dystansie 3 km

X Konkurs Muzyki Instrumentalnej pod patronatem Starosty
Wołomińskiego

Wernisaż
Mecz Dolcan − G.K.P. Gorzów Wielkopolski

V Kolejka Rundy Rewanżowej I,II i III Z.L.S.P.

M.O.S.i R.w Ząbkach
M.O.K. W Ząbkach
M.O.S.i R.w Ząbkach / Szkoła Podstawowa Nr 1

M.O.S.i R.w Ząbkach
M.O.S.i R.w Ząbkach
M.O.S.i R.w Ząbkach/ Hala Publicznego Gimnazjum Nr 2

M.O.S.i R.w Ząbkach/ Boisko Publicznego Gimnazjum Nr 2
M.O.S.i R.w Ząbkach
M.O.S.i R.w Ząbkach/ „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr
2 i przy Publicznym Gimnazjum Nr 2
Publiczne Gimnazjum Nr 1

Publiczne Gimnazjum Nr 1 / M.O.S.i R.w Ząbkach
M.O.K. W Ząbkach

M.O.K. W Ząbkach
M.O.S.i R.w Ząbkach
M.O.S.i R.w Ząbkach
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Gabinet
Stomatologiczny

Szpitala „Drewnica”

zaprasza pacjentów w ra−
mach NFZ

Pon – czw, w godz. 8 – 18

Pt, w godz. 8 –14

Zapisy w godz.: 11.30 –
15.00

pod nr tel.: (22) 781 62 12
wew. 252

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

BEZP£ATNE
BADANIA S£UCHU

profesjonalny dobór

aparatów słuchowych

REFUNDACJA NFZ

I i III piątek miesiąca

w godz. 09.00−11.00

Ząbki Narutowicza 4

tel: 602−171−462

AGENCJA  METROPOLIS
NIERUCHOMOŚCI

Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami

——————————————

Mieszkania Domy Działki
kupno − sprzedaż − wynajem

—––––———————————
Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p.

/przy stacji PKP – nad Pocztą/

tel./fax. 22 781 44 56
tel. 601 898 715, 605 059 106

www.metropolis.waw.pl
www.metropolis.waw.oferty.net

e−mail: biuro@metropolis.waw.pl

GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Ząbki, ul. Malczewskiego 6

Konsultacje
Pomoc psychologiczna

Psychoterapia dla dorosłych
Anna Susidko

psychoterapeuta, psycholog
tel. 723 09 80 70

Ewa Czaplicka−Dziaduch
psychoterapeuta
tel. 605 58 94 30

Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt

telefoniczny

15 kwietnia, w piątkowe popołudnie ulicami miasta
przeszła procesja upamiętniająca Mękę Pańską. W tej
symbolicznej Drodze Krzyżowej wzięło udział ok. 2,5
tys. mieszkańców. Najbardziej wymownym gestem było
niesienie Krzyża przez parafian. Wraz z kolejną stacją
Drogi Krzyżowej zmieniały się grupy osób niosących

Krzyż, wśród nich byli: księża, siostry zakonne,
przedstawiciele władz miejskich, przedstawicie−
le straży miejskiej, harcerze, służba kościelna,
kółka różańcowe, młodzież i inne grupy społecz−
ne. Trasa procesji wiodła ulicami miasta od ko−
ścioła Parafii pw. Miłosierdzia Bożego do kościo−
ła Parafii pw. Św. Trójcy.

red.

Procesja ulicami Z¹bek
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W ubiegłym roku zostały wybudowane już ul. ks. Zycha, Kosy−
nierów oraz ul. gen. Maczka. W zeszłym roku rozpoczęto również
budowę połowy dróg z całego unijnego pakietu, które niebawem
całkowicie zostaną zakończone. Należą do nich ul.: Skargi, Sobie−

skiego, Rychlińskiego, Langiewicza, Sosnowa i Gajowa wraz z ron−
dem. Wymienione drogi zostały już wybudowane w docelowy spo−
sób. Pozostało jedynie wylać wierzchnią, ścieralną warstwę asfaltu,
co nastąpi najpóźniej do połowy maja. Do ostatnich najważniejszych
wykonanych prac na tych drogach należą: budowa ronda na skrzy−
żowaniu: Sosnowa−Gajowa−Sikorskiego oraz włączenie dróg w ul.
Langiewicza i Sosnowej do drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. ks. Sko−

rupki).
Obecnie największy front robót drogowych stanowi droga w ul.

Wolności. Wybudowana została tam już kanalizacja deszczowa oraz
przebudowane zostały kolidujące media. Od strony ul. Batorego (od
ronda) wybudowano już chodniki i ścieżkę rowerową oraz podbu−
dowę drogi. Wcześniej została już wybudowana ścieżka i chodnik
na odcinku: Narutowicza – Radzymińska.

Niedawno rozpoczęto także roboty drogowe w ul. Jana Pawła II
(od ul. Batorego). Obecnie prowadzone są prace związane z bu−
dową kanalizacji deszczowej.

W ramach unijnych projektów do przebudowy zostaną jeszcze ul.
11−go Listopada oraz 3 – go Maja. Ponieważ ostatnia z dróg będzie

Inwestycje drogowe są już zaawansowane
Bez w¹tpienia najwa¿niejsze inwestycje drogowe dotycz¹ budowy dróg w ramach
unijnego programu budowy i przebudowy kilkunastu g³ównych  dróg w Z¹bkach.

bezpośrednio sąsiadowała z inną inwestycją drogową −  tunelem
pod torami kolejowymi, władze rozważają, żeby wykonać ją nieco
później, tak aby nie została zniszczona przez sprzęt pracujący przy
budowie tunelu i ul. Orlej

red.
Ul. Sosnowa

Rondo Sosnowa – Gajowa

Ul. Wolnoœci

Informacja Burmistrza Miasta Z¹bki
o og³oszeniu

dddddotyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−otyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−otyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−otyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−otyczącym pierwszego przetargu ustnego nieograni−
czonego na sprzedaż czonego na sprzedaż czonego na sprzedaż czonego na sprzedaż czonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowa−
nej o łącznej powierzchni 7,5419 ha, oznaczonej w ewidencji

gruntów i budynków jako działki: nr 284/17 o powierzchni 0,3083 ha, nr
284/20 o powierzchni 0,0600 ha, nr 284/21 o powierzchni 6,9636 ha, nr
284/23 o powierzchni 0,1600 ha, nr 284/24 o powierzchni 0,0500 ha, ob−
ręb 0014 RYBNO, położonej w miejscowości Karczewiec, gminie Sorkwity,
województwie warmińsko − mazurskim dla której prowadzona jest w Sądzie
Rejonowym w Mrągowie księga wieczysta nr OL1M/00018519/1
(d. Nr 18519).

Przetarg odbędzie się dnia 30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r.30.05.2011 r. (poniedziałek) o godz. 1600

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 460 000 zł460 000 zł460 000 zł460 000 zł460 000 zł.
Wadium: 40 000 zł40 000 zł40 000 zł40 000 zł40 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia

25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r.25 maja 2011 r. na konto urzędu: Bank PKO S.A. III O/Warszawa
44 1240 1040 1111 0000 0141 2413 (liczy się data wpływu środków na
konto).

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, natomiast w „Studium uwarunkowań i kierunków zago−
spodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity” przedmiotowe działki po−
łożone są w strefie oznaczonej symbolem Re – obszar rolny w strefiesymbolem Re – obszar rolny w strefiesymbolem Re – obszar rolny w strefiesymbolem Re – obszar rolny w strefiesymbolem Re – obszar rolny w strefie
zbiornika wód podziemnychzbiornika wód podziemnychzbiornika wód podziemnychzbiornika wód podziemnychzbiornika wód podziemnych, a część zabudowana znajduje się na obsza−
rach oznaczonych jako tereny ośrodków produkcji i gospodarki rolnejośrodków produkcji i gospodarki rolnejośrodków produkcji i gospodarki rolnejośrodków produkcji i gospodarki rolnejośrodków produkcji i gospodarki rolnej.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu
dostępne są na stronie www.umzabki.bip.org.pl (w zakładce Prawo Miej−
scowe / Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska
Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościamiw Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−Urzędu Miasta Ząbki, telefon 22 5109 744, 745, 746, 748 w godzi−
nach pracy urzędunach pracy urzędunach pracy urzędunach pracy urzędunach pracy urzędu.

Burmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz MiastaBurmistrz Miasta
Robert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert Perkowski
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcieliby korzystać
z boiska wielofunkcyjnego na terenie M.O.S.iR. w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21. Na boisku
wielofunkcyjnym znajdują się: 2 boiska do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej oraz bo−

isko do piłki ręcznej, na którym można grać również w piłkę nożną. Z boiska wszyscy chętni mogą korzystać w dni powszednie
w godzinach 8.00 – 20.00, a w sobo−
ty i niedziele od 9.00 – do 20.00. Wa−
runkiem korzystania z boiska jest za−
poznanie się i przestrzeganie Regu−
laminu Boiska Wielofunkcyjnego
(m.in. z boiska można korzystać tyl−
ko w obuwiu na płaskiej podeszwie).
Regulamin znajduje się na stronie
www.mosir−zabki.pl w zakładce Re−
gulaminy. Korzystanie z boiska jest
bezpłatne po wcześniejszej rezerwa−
cji. Rezerwacji boiska można doko−
nać telefonicznie pod numerem (22)
7620062, mailem biuro@mosir−za−
bki.pl lub osobiście w siedzibie
M.O.S.iR. (wejście od ul. Gdyńskiej).
Zapraszamy!

Jacek Romańczuk

skromna baza lokalowa nie dawała zbyt wielu możliwości. A
zainteresowanie wśród mieszkańców aktywnym spędzaniem

wolnego czasu wciąż
rośnie.

Powstające Cen−
trum Sportowo – Re−
kreacyjne w znakomi−
ty sposób wychodzi
naprzeciw tym ocze−
kiwaniom. Na terenie
tego Centrum powsta−
ło już wielofunkcyjne
boisko ze sztucznej
nawierzchni, obecnie
powstaje trybuna
sportowa (stan suro−
wy), a w niedalekiej
przyszłości ruszy bu−
dowa krytej pływalni
z całym zapleczem
(m.in. fitness, odnowa
biologiczna, itp.)

Od momentu wko−
pania tzw. pierwszego
szpadla prace prowa−
dzone są bez przerwy

(za wyjątkiem bardzo mroźnego okresu).
Na początku kwietnia wylany został strop nad ostatnią kondy−

gnacją i nad mediami, który jest najwyższym stropem na tym
obiekcie. Zostały zakończone wszystkie prace żelbetowe kon−
strukcyjne za wyjątkiem drobnej architektury zewnętrznej przy−
ległej do obiektu (schody i rampy dla niepełnosprawnych). W
tym tygodniu zostały zamontowane wszystkie dźwigary stalowe
stanowiące konstrukcję przykrycia połaci dachowej. Na począt−
ku maja będą ściągane złącza konstrukcji stalowej dachowej na
odpowiednie siły występujące w dźwigarach stalowych. W dru−
giej połowie maja planowane jest przykrywanie połaci dacho−
wych płytami warstwowymi (płyta z blachy trapezowej wypeł−
niona poliuretanem). Trwają prace związane z uszczelnianiem

Nowa trybuna coraz okazalszaNowa trybuna coraz okazalsza
płyt audytoryjnych stanowiących podstawę do montowania sie−
dzisk dla kibiców. Na ukończeniu są prace murowe parteru i I

piętra. Wewnątrz budynku zostały rozpoczęte prace murarskie
na II piętrze. Ponadto wewnątrz budynku zamontowano 50%
pionów instalacji sanitarnej oraz 50% przewodów elektrycznych
podtynkowych parteru.

red.

Dokończenie ze str. 1
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STANOWISKO KOMISJI INWESTYCYJNEJ
w sprawie budżetu Miasta na 2011 rok

W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Komisja Inwestycyjna Rady Miasta była przeciwnikiem rozwoju miasta,W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Komisja Inwestycyjna Rady Miasta była przeciwnikiem rozwoju miasta,W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Komisja Inwestycyjna Rady Miasta była przeciwnikiem rozwoju miasta,W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Komisja Inwestycyjna Rady Miasta była przeciwnikiem rozwoju miasta,W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Komisja Inwestycyjna Rady Miasta była przeciwnikiem rozwoju miasta,
poniżej przedstawiamy Stanowisko Komisji Inwestycyjnej w sprawie inwestycji do realizacji w 2011 roku:poniżej przedstawiamy Stanowisko Komisji Inwestycyjnej w sprawie inwestycji do realizacji w 2011 roku:poniżej przedstawiamy Stanowisko Komisji Inwestycyjnej w sprawie inwestycji do realizacji w 2011 roku:poniżej przedstawiamy Stanowisko Komisji Inwestycyjnej w sprawie inwestycji do realizacji w 2011 roku:poniżej przedstawiamy Stanowisko Komisji Inwestycyjnej w sprawie inwestycji do realizacji w 2011 roku:

Komisja Inwestycyjna zapoznała się z projektem budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok i zdecydowała wydać opinię wyłącznie w zakresie inwestycji
przewidzianych do realizacji w 2011 roku.

Komisja w trakcie prac wystąpiła do p. Arkadiusza Powierży p.o. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego z wnioskiem o przedstawienie wykazu
zadań inwestycyjnych nieujętych w projekcie budżetu na 2011 rok oraz o ich szacunkową wycenę.

Otrzymaliśmy wykaz (w załączeniu). W uzupełnieniu otrzymaliśmy również informację o szacunkowych kosztach budowy boisk przy szkołach: boisko
piłkarskie 416 tys. zł, boisko do koszykówki i siatkówki 190 tys. zł, ogrodzenie 35 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Waldemar Stachera zwrócił się do p. Elżbiety Żmijewskiej Skarbnika Miasta Ząbki z prośbą o przedstawienie aktualnej infor−
macji nt. wolnych środków na dzień 31.12.2010 r. W projekcie budżetu stan wolnych środków był prognozowany.

Najistotniejsze informacje z pisma p. Skarbnik:
„Stan  środków na rachunku  bankowym Miasta Ząbki  na dzień  1.01.2011r. 7 799 931,55 z, w tym  subwencja  za  m−c  styczeń 1 164 213 zł. W dniu

11 stycznia 2011r. byłam w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu uchwały budżetowej i WPF na 2011r. oraz
wolnych środków. Proponuję na dzień dzisiejszy rozdysponować kwotę do 4 mln zł, żeby nie zaszła konieczność redukowania planu wydatków, po I
kw.2011r. będzie wyliczona końcowa kwota wolnych środków. W projekcie budżetu na 2011 r. zostały już uruchomione wolne środki w  wysokości
2 151 564,46 zł.”

Komisja wzięła pod uwagę dokumenty przekazane zarówno przez p. Powierżę jak i p. Żmijewską i w głosowaniu przyjęła następujące stanowisko w
sprawie projektu budżetu Miasta na 2011 rok:
1. Komisja akceptuje inwestycje zaproponowane przez Burmistrza Miasta do realizacji w 2011 roku. Ponieważ w zdecydowane większości są to inwestycje

na które są już podpisane umowy bądź na realizacje bądź na współfinansowanie z funduszu UE, komisja nie rozpatrywała zasadności ich realizacji.
2. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek o włączenie do projektu budowę ulicy Powstańców na odcinku od ul. Reymonta do ul. Dzikiej za kwotę 1600 tys zł.
3. Komisja wnioskuje o wykorzystanie części wolnych środków do wysokości 4 mln zł (dodatkowo 1,85 mln zł) z przeznaczeniem na poniższe inwestycje:

l budowa ulic: Żwirki, Malczewskiego i Rómmla
l budowa oświetlenia w ul. Bocianiej i Wybickiego
l budowa boisk piłkarskiego i do koszykówki/siatkówki w Szkole Podstawowej nr 1
l projektu budowy ulic Na Bagnie, Pogodna, Zakopiańska, Wiosenna
Ponieważ łączny koszt ww. prac wynosi 2,834 mln zł Komisja Inwestycji wnioskuje o etapową realizacje budowy ulic i boisk – częściowo w 2011 i 2012
roku, tak, aby w budżecie 2011 roku na ww. inwestycje przewidzieć kwotę 1,85 mln. zł.

4. Komisja zdecydowała iż w I połowie 2011 r. szczegółowo zapozna się z warunkami prawnymi i możliwościami technicznymi realizacji budowy dróg w rejonie
ul. Warszawskiej z zamiarem wystąpienia do Burmistrza Miasta o rozpoczęcie prac projektowych na pozytywnie zaopiniowanych ulicach tego rejonu.

5. Komisja zwraca się do Burmistrza Miasta z prośbą o zorganizowanie spotkania z inwestorami w rejonie ul. Wiosennej, celem przygotowania koncepcji
współfinansowania budowy tej ulicy.

6. Komisja zwraca się z prośbą o przeznaczenie w ramach rozdziału „utrzymanie dróg” środków na likwidację miejsc notorycznie zalanych podczas
opadów deszczu tj. skrzyżowań ul. Skorupki z ulicami Morcinka i Kołłątaja.

w imieniu Komisji Inwestycyjnej

Przewodniczący Waldemar Stachera

Czas oczekiwania na narodziny dziecka to okres pytań, na któ−
re często nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli chcesz rozwiać
swoje obawy i wzmacniać się mocą kobiet będących w podob−
nym momencie życia.
Spotkania „Œwiadome 9M” to coœ dla Ciebie.
Organizatorem jest Pracownia Rozwoju Osobowości PRO
Start grupy: 16 V 2011
Zajęcia  są bezpłatne i będą się odbywały w przychodni “Na

Powstańców” w Ząbkach (raz w tygodniu 1,5 godziny). Projekt
współfinansowany przez firmę HEFRA.

 Przyjęcie do grupy po konsultacji wstępnej.
Informacje i zapisy: 606 445 548, 606 656 947

Dam pracê
Poszukuję spokojnej i kulturalnej Pani do pomocy w domu dla starsze−

go małżeństwa mieszkającego w Ząbkach.
Obowiązki:Obowiązki:Obowiązki:Obowiązki:Obowiązki: − gotowanie − zakupy − sprzątanie − pranie, prasowanie −

inne (do uzgodnienia)
Godziny i dni pracy:Godziny i dni pracy:Godziny i dni pracy:Godziny i dni pracy:Godziny i dni pracy: pon, wt, śr, czw, pt w godzinach 9.00−16.00 (7godz)
Wymagania:Wymagania:Wymagania:Wymagania:Wymagania: −wiek pomiędzy 22 – 40 lat − umiejętność dobrego i zdro−

wego gotowania − wysoka kultura osobista − punktualność − niepaląca −
mile widziane prawo jazdy − zamieszkująca w Ząbkach, Zielonce lub w
Markach. − istnieje możliwość zamieszkania.

Wynagrodzenie: 11 złotych na godzinę
Tel. kontaktowy:Tel. kontaktowy:Tel. kontaktowy:Tel. kontaktowy:Tel. kontaktowy:   501.94.19.02  501.94.19.02  501.94.19.02  501.94.19.02  501.94.19.02

Zbieramy dokumenty o historii Z¹bek
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w zgromadzeniu materiałów związanych z historią Ząbek. Poszukujemy

zdjęć, dokumentów, map, zapisków, pamiętników, notatek, jak i wszelkiego rodzaju zapisów audio i wideo dokumentujących historię i rozwój naszego
miasta. Jeśli posiadacie Państwo w swoich zbiorach tego typu materiały i chcielibyście się nimi podzielić, to prosimy o zabranie ich ze sobą  na piknik
z okazji  Dni Ząbek, który będzie odbywał się w Parku Miejskim 12 czerwca. Po wykonaniu cyfrowych kopii materiały zostaną zwrócone. Możemy
również umówić się na odbiór takich materiałów w innym terminie. Zgromadzone materiały będą wykorzystane przez Towarzystwo do upamiętniania
i propagowania wiedzy o historii Ząbek.

Zgłoszenia i materiały można przesyłać drogą mailową na adres admin historiazabek.pl oraz tpz tpz.org.pl



SAMORZĄDwww.zabki.pl CO SŁYCHAĆ

Aktualne nr telefonów do Urzędu Miasta ZąbkiAktualne nr telefonów do Urzędu Miasta ZąbkiAktualne nr telefonów do Urzędu Miasta ZąbkiAktualne nr telefonów do Urzędu Miasta ZąbkiAktualne nr telefonów do Urzędu Miasta Ząbki
Biuro Obsługi InteresantaBiuro Obsługi InteresantaBiuro Obsługi InteresantaBiuro Obsługi InteresantaBiuro Obsługi Interesanta               22 5109 700 22 5109 700 22 5109 700 22 5109 700 22 5109 700
Sekretariat BurmistrzaSekretariat BurmistrzaSekretariat BurmistrzaSekretariat BurmistrzaSekretariat Burmistrza               22 5109 70222 5109 70222 5109 70222 5109 70222 5109 702
Sekretariat         FAX 22 5109 888
Urząd Stanu Cywilnego                22 5109 710
Referat Spraw Obywatelskich                22 5109 722
Referat Organizacyjno−Administracyjny                22 5109 729
Referat ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej                22 5109 766
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                22 5109 745
Referat Podatków i Opłat Lokalnych                22 5109 772
Referat Oświaty i Pomocy Społecznej                22 5109 739
Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska     22 5109 752
Referat Inwestycji i Rozwoju                22 5109 758
Działalność Gospodarcza                22 5109 788
Stanowisko ds Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia                22 5109 792
Redakcja „Co słychać?”                22 5109 793
Biuro Rady Miasta                22 5109 712
Referat Budżetowo−Finansowy                22 5109 778
Referat Kadrowo−Płacowy                22 5109 717
Stanowisko ds. OC i Informacji Niejawnych                22 5109 790
Ośrodek Pomocy Społecznej                22 5109 807
Straż Miejska                22 5109 825
Straż Miejska nr alarmowy dla dzwoniących z terenu Ząbek                 986

Dziękujemy Komisjom Rady Miasta za złożone wnioski inwestycyjne oraz
prace nad projektem budżetu Miasta Ząbki na 2011 r. W wyniku współpra−
cy z całą Radą Miasta w styczniu br. udało się uchwalić rekordowo wysoki
budżet w wysokości prawie 120 mln złotych.

Nigdy wcześniej nie był realizowany tak ambitny i wymagający plan roz−
woju naszego miasta. Wydatki inwestycyjne zakładane na 2011 rok stano−
wią prawie 50% wszystkich zaplanowanych wydatków ogółem. Dla porów−
nania, w budżetach sąsiadujących gmin, wskaźnik ten wynosi ok. 15%.

Do najbardziej kapitałochłonnych inwestycji zaplanowanych do realiza−
cji w bieżącym roku możemy zaliczyć:

· Kompleksowy Remont i Budowa Głównych Dróg w Ząbkach Etap I i II
− Projekt obejmuje ulice: Jana Pawła II, Wolności, Piotra Skargi, 11 Listo−
pada, Rychlińskiego, fragment Sobieskiego, Langiewicza, 3−go Maja, Ga−
jową, Sosnową, Ks. Zycha;

· W ramach tzw. Schetynówki realizacja ulicy Powstańców (II etap);
· Modernizacja ulic Brzozowej, Mazowieckiej, Kwiatowej;
· Budowa Trybuny Sportowej;
· Budowa Krytej Pływalni;
· Budowa Tunelu Drogowego pod Torami Kolejowymi;
· i wiele innych, nieco drobniejszych.
Ponadto współfinansujemy inwestycje wojewódzkie i powiatowe na te−

renie naszego miasta, partycypując w kosztach budowy chodników w ul.
Warszawskiej oraz remoncie ul. Batorego.

Myślę, że każdy z nas chciałby tych inwestycji (zwłaszcza drogowych) wyko−
nać jeszcze więcej, których lista jest ciągle długa a mieszkańcy cierpliwi. Stare
utwardzone drogi, które kiedyś były przedmiotem pożądania mieszkańców z
ulic gruntowych, już też wymagają remontu. Niestety ograniczają nas środki
budżetowe oraz rozsądek, który nakazuje w pierwszej kolejności zrealizować i
rozliczyć już rozpoczęte inwestycje. Rozliczenie się z rozpoczętych prac jest
bardzo ważne, gdyż w ostatnim okresie z Unii Europejskiej pozyskaliśmy ponad
50 mln złotych, które wydatkować możemy jedynie w określony sposób.

W chwili obecnej jesteśmy największym placem budowy wśród gmin
Powiatu Wołomińskiego a nawet Województwa Mazowieckiego i postara−

Coraz wiêcej na inwestycje my się, by nadal tempo realizowanych dróg było godne do pozazdroszcze−
nia przez inne gminy.

Na koniec naszym mieszkańcom życzymy samych sukcesów, również tych
finansowych, gdyż mają bezpośrednie przełożenie na stan finansów naszej gminy.

BurmistrzBurmistrzBurmistrzBurmistrzBurmistrz
Robert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert PerkowskiRobert Perkowski

Z−ca BurmistrzaZ−ca BurmistrzaZ−ca BurmistrzaZ−ca BurmistrzaZ−ca Burmistrza
Artur MurawskiArtur MurawskiArtur MurawskiArtur MurawskiArtur Murawski

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowieMając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowieMając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowieMając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowieMając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie
mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w budżecie Mia−mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w budżecie Mia−mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w budżecie Mia−mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w budżecie Mia−mieszkańców, Burmistrz Miasta Ząbki informuje, iż w budżecie Mia−
sta Ząbki na 2011 r. są przewidziane środki na dofinansowanie de−sta Ząbki na 2011 r. są przewidziane środki na dofinansowanie de−sta Ząbki na 2011 r. są przewidziane środki na dofinansowanie de−sta Ząbki na 2011 r. są przewidziane środki na dofinansowanie de−sta Ząbki na 2011 r. są przewidziane środki na dofinansowanie de−
montażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.montażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.montażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.montażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.montażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Pomoc ta skierowana jest do osób fizycznych i polegać będzie na wypłaceniu
przelewem kwoty dotacji obliczonej na podstawie ilości wyrobów azbestowych
do demontażu, odbioru i utylizacji. Koszt dodatkowych prac remontowych po−
nosi właściciel. W pierwszej kolejności dotowane będą wnioski, które uzyskały
najwięcej punktów obliczonych na podstawie stanu i ilości wyrobów azbesto−
wych. Wnioski oraz formularze oceny stanu będą dostępne w Urzędzie Miasta
Ząbki od 4 maja 2011 roku i będą zbierane do 6 czerwca 2011 roku.

W dalszej kolejności będzie można uzyskać dotację celową na dofinan−
sowanie utrzymania terenów zieleni w tym zadrzewień, zakrzewień oraz par−
ków, a także wspomaganie ekologicznych form transportu z zakresie urzą−
dzania parkingów rowerowych.

Osoba, której zostanie przyznana dotacja podpisuje umowę z Miastem Ząbki.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu punktowania wniosków i przy−
znawania dotacji celowych można znaleźć w Uchwale Rady Miasta Nr IX/55/
2011 z dnia 26.04.2011 roku w sprawie dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospo−
darki wodnej na stronie internetowej: www.umzabki.bip.pl oraz w Urzędzie
Miasta Ząbki w pokoju nr 16 lub pod numerem telefonu 22 51 09 753.



Gala Filipiñskich Sztuk Walki
SPORTY WALKICO SŁYCHAĆ www.zabki.pl

W hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach,
w dniu 16 kwietnia br. odbyły się  drugie Mistrzostwa Ma−
zowsza FMA, podczas których można było obejrzeć widowi−
skowe walki w wykonaniu różnych grup wiekowych obu płci.

W mistrzostwach wzięły udział takie kluby jak:„Kobra” z Tłusz−
cza, „Pretorim” z Poznania, „Doce Pares” z Jabłonowa,„Modern
Arnis” z Łodzi, „Warrior” z Łodzi, „Modern Arnis” z Częstocho−
wy, „Omega Sports” z Ząbek, „Modern Arnis” z Krakowa.

Podczas gali dodatkowo zaprezentowała się grupa „UKS Ta−
ekwondo” Ząbki.

W kategorii najlepszy za−
wodnik− Oliwia Ołdak

W kategorii najmłodszy
zawodnik  Bartosz Romański

W kategorii mistrz Ma−
zowsza wszechwag  drugi
rok z rzędu pierwsze miejsce
zajął Bartosz Borowiecki

Imprezę uświetnił swoją
osobą ambasador Filipin w
Polsce Edgardo R. Manuel,
który przyjechał na zawody
wraz z pracownikami amba−
sady i ich rodzinami.

Mistrzostwa odbyły się
pod patronatem Ambasado−
ra Filipin i Burmistrza Mia−
sta Ząbki.

Impreza była zorganizo−

Gala Filipiñskich Sztuk Walki
wana przez Klub Sportowy Omega Sports wraz z Akademią Fi−
lipińskich Sztuk Walki, wsparta przez Miasto Ząbki oraz Miej−
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji i firmy „Remigraf”, „Renom” a
także sklepy: „Espadon” i „Dan”.
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W sobotę, 16 kwietnia w Publicz−
nym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach już
po raz trzeci odbył się festyn, które−
go głównym celem była zbiórka
krwi. Akcja zarówno w Ząbkach, jak
i w innych miastach Polski, odby−
wała się pod hasłem „Motocykliści
dzieciom”. Do oddania krwi zakwa−
lifikowały się 23 osoby, od których w sumie zebrano
11,5 litra krwi.

Imprezę rozpoczęła parada motocykli ulicami Zą−
bek o godz. 9.30. Na scenie w gimnazjum zaprezentowały się przedszkola publiczne, szkoły
podstawowe oraz gimnazja a także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz szkoła walk jiu−
jitsu. Podczas imprezy odbył się koncert zespołu Jazz Combo Volta, a szanty zagrał zespół
„Porto Band”.

Organizatorzy to: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach, Travellers Poland MC, Miasto
Ząbki i Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach.

Iwona Potęga

Akcja krwiodawstwa w Ząbkach
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Komendant Straży Miejskiej w ZąbkachKomendant Straży Miejskiej w ZąbkachKomendant Straży Miejskiej w ZąbkachKomendant Straży Miejskiej w ZąbkachKomendant Straży Miejskiej w Ząbkach
 ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Straży Miejskiej na 2 stanowiska aplikant  Straży Miejskiej. ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Straży Miejskiej na 2 stanowiska aplikant  Straży Miejskiej. ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Straży Miejskiej na 2 stanowiska aplikant  Straży Miejskiej. ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Straży Miejskiej na 2 stanowiska aplikant  Straży Miejskiej. ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Straży Miejskiej na 2 stanowiska aplikant  Straży Miejskiej.

3 i 10 marca 2011r. uczniowie klasy 4a Szkoły Podsta−
wowej nr 2, pod opieką wych. Małgorzaty Goździak, wzię−

li udział w dwuczęściowych warsztatach „Zeszyt konspi−
ratora” w Muzeum Powstania Warszawskiego.  Zajęcia
odbywały się w pracowni konserwatorskiej muzeum.

Na pierwszym spotkaniu pani przewodnik opowiada−
ła o początkach II Wojny Światowej, o ciężkim życiu
dzieci w czasie okupacji. Niespodzianką dla nas były
zajęcia praktyczne.  Pod bacznym okiem pań z pracowni
konserwatorskiej robiliśmy ozdobne papiery za pomocą
farb i roztworu metylocelulozy. Rysunki wyszły po pro−
stu magiczne.

„Zeszyt konspiratora” w Muzeum Powstania Warszawskiego
Druga część zajęć była o konspiracji i działalności har−

cerzy w konspiracji. Zapoznaliśmy się z szyframi. W ze−

szycie każdy zapisał swoją wymyśloną ksywkę (pseudo−
nim) oraz za pomocą szyfrów swoje imię. Wykonaliśmy
także pieczątki  z symbolem Polski Walczącej (jest to sym−
bol Muzeum Powstania Warszawskiego), symbol harce−
rzy – lilijkę oraz żółwia (znak zachęcający do powolnej
i niedokładnej pracy dla okupanta).

Zajęcia w muzeum były bardzo ciekawe, pouczające i
nietypowe. Pozostaną w naszej pamięci na długo.

Uczeń kl. 4a
Mark Skowroński

Wymagania niezbędne:Wymagania niezbędne:Wymagania niezbędne:Wymagania niezbędne:Wymagania niezbędne: Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończyła 21 lat,
3. korzysta z pełni praw publicznych,
4. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
5.  cieszy się nienaganną opinią,
6.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia

publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B,  znajomość obsługi kompute−

ra, posiadanie udokumentowanych umiejętności sportowych, komunikatyw−
ność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji czasu pracy.

Zakres wykonywanych zadań:Zakres wykonywanych zadań:Zakres wykonywanych zadań:Zakres wykonywanych zadań:Zakres wykonywanych zadań:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego  w zakresie

określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i

zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobne−
go zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem
osób postronnych lub zniszczenia śladów i dowodów, do momentu przy−
bycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków
zdarzenia,

5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie po−

rządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca

ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgor−
szenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażają−
cych ich życiu lub zdrowiu innych osób,

8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a
także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobie−
ganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogen−
nym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorzą−
dami i organizacjami społecznymi,

9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub warto−
ści pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1)  kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2) CV i list motywacyjny,
 3)  kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 4)  kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe,
 5) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestęp−

stwo  umyślne,
 6) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności praw−

nych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo−

ich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”,

 8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i orzecze−
nie lekarskie o stanie zdrowia (tylko w stosunku do osób, którym zostanie
przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lubDokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lubDokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lubDokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lubDokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub
przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrot−przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrot−przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrot−przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrot−przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrot−
nym i dopiskiem  „konkurs ofert pracy  Aplikant Straży Miejskiej” wnym i dopiskiem  „konkurs ofert pracy  Aplikant Straży Miejskiej” wnym i dopiskiem  „konkurs ofert pracy  Aplikant Straży Miejskiej” wnym i dopiskiem  „konkurs ofert pracy  Aplikant Straży Miejskiej” wnym i dopiskiem  „konkurs ofert pracy  Aplikant Straży Miejskiej” w
terminie do dnia 13 maja 2011 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzęduterminie do dnia 13 maja 2011 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzęduterminie do dnia 13 maja 2011 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzęduterminie do dnia 13 maja 2011 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzęduterminie do dnia 13 maja 2011 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Ząbki, 05−091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.Miasta Ząbki, 05−091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.Miasta Ząbki, 05−091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.Miasta Ząbki, 05−091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.Miasta Ząbki, 05−091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzab−
ki.bip.org.pl  konkursy na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informa−
cyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10.
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„Balet klasyczny – czy to w ogóle może spodobać się mło−
dzieży?” – pomyślałam z obawą na wieść o planowanych w na−
szej  szkole edukacyjnych zajęciach przygotowanych przez Operę
Narodową. Co prawda telewizyjne programy rozrywkowe pro−
mujące taniec cieszą się dziś dużą popularnością, ale balet kla−
syczny to przecież zupełnie co innego niż śmiały freestyle w

wykonaniu ulu−
bionych gwiazd
świata rozrywki.
Czy uczniowie
zainteresują się
piruetami i histo−
rią tańca? Moje
obawy zdawały
się potwierdzać,
gdy ogłosiłam w
klasie temat pla−
nowanego spo−
tkania. Hasło
„balet”, zgodnie

z przewidywaniami, uruchomiło mimowolne skojarzenia
uczniowskie: nuda!, strata czasu!, tylko dla „starych”! Bałam się
nawet, że po prostu nie przyjdą. Jednak przyszli. I sądzę, że nie
żałowali.

4 kwietnia 2011 uczniowie z trzech klas czwartych, które zo−
stały zaproszone do udziału w zajęciach, zgromadzili się w sali
gimnastycznej. Dzielnie wytrzymali prelekcję na temat historii
tańca, a potem z zaintere−
sowaniem obejrzeli pokaz
ćwiczeń baletowych w
wykonaniu profesjonal−
nych tancerzy. Z prawdzi−
wym entuzjazmem przy−
jęli zaproszenie do wspól−
nych ćwiczeń – pod dyk−
tando jednego z tancerzy
wykonywali figury, które
ostatecznie ułożyły się  w
mini układ taneczny.

Kolejnym etapem na−
szej edukacji baletowej był pokaz artystyczny, który zrobił na
nas największe wrażenie. Uczniowie jak urzeczeni wpatrywali
się w baletmistrzów prezentujących fragmenty z baletu klasycz−
nego i współczesnego. Obejrzeliśmy m.in. białe adagio z „Jezio−
ra Łabędziego”, w którym podziwialiśmy dwie baletnice w pro−
fesjonalnych „łabędzich” paczkach. Mieliśmy także okazję prze−
konać się, jak bardzo różni się od baletu klasycznego – balet
współczesny, z nowoczesną choreografią i całkiem innymi stro−
jami.

Wspaniała muzyka klasyczna, różnorodne kreacje tancerzy, a
przede wszystkim profesjonalny taniec baletowy sprawiły, że
poczuliśmy się tego dnia jak w Teatrze. I o to chodziło. Projekt

edukacyjny Ope−
ry Narodowej i
Polskiego Baletu
Narodowego „Pi−
ruet, pointa,
paczka − czyli ta−
jemnice baletu”
spełnił swoje za−
danie. Rzeczywi−
ście rozbudził za−
in teresowanie

Spotkanie z Baletem w Szkole Podstawowej nr 1
baletem i udowodnił uczniom, że taniec może być prawdziwą
sztuką, a nie tylko modnym show.

Monika Staniszewska
Uczennice z Ko³a Dziennikarskiego nie przegapi³y
okazji i po zajêciach  przeprowadzi³y krótki wy-
wiad z jedn¹ z tancerek baletowych Ann¹ Hop.

Uczennice:  Jak długo trwa Pani przygoda z tańcem?
Tancerka:  Profesjonalnie tańczę  od 10 lat. Najpierw tań−

czyłam w Szko−
le Baletowej, a
teraz drugi rok
w Teatrze Wiel−
kim w Warsza−
wie.
U c z e n n i c e :
Dlaczego wy−
brała Pani aku−
rat balet?

Tance rka :
Od zawsze
chciałam tań−
czyć w balecie.
Nikt mnie nie

zmuszał, nie namawiał, to było moje marzenie.
Uczennice: Czy każdy może zostać baletnicą i balet−

mistrzem?
Tancerka: Nie każdy. Trzeba mieć odpowiednie warunki

fizyczne, np. odpowiednią linię nóg, dobrze wysklepioną sto−
pę, taneczność ruchów. Ważny jest także charakter. Pożą−
dane w tym zawodzie cechy to: upór, wytrwałość, cierpli−
wość. Nie wolno zniechęcać się niepowodzeniami. Nauka
tańca baletowego trwa wiele lat, to naprawdę bardzo ciężka
praca. Nie każ−
dy jest w stanie
to wytrzymać.
Trzeba być zde−
terminowanym,
jasno wiedzieć,
że właśnie tego
się chce i kon−
s e k w e n t n i e ,
uparcie dążyć
do celu.
Uczennice: Co
sprawia największą radość w tańcu zawodowym?

Tancerka: Chyba owacje na koniec spektaklu. Uznanie
widowni.
Uczennice: A czy z tym zawodem łączą się też wyrze−
czenia?

Tancerka: O tak! Trzeba dbać o dietę, zdrowo się odży−
wiać. Poza tym, kiedy się tańczy zawodowo, nie ma już
czasu na nic innego. Trzeba tańczyć codziennie, ćwiczyć,
wciąż dbać o kondycję. Nawet w weekendy. Taniec wypeł−
nia mi całe życie, ale zupełnie mnie to nie męczy, ponie−
waż kocham to, co robię.
Uczennice: Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały:
Zuzanna Około−Kułak 4B,

Natalia Pacak 4B,
Aleksandra Pękala 4B
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Akcja „Zniżka za dowód”
Poniżej przedstawiamy Państwu kolejne dwie firmy, biorące udział w akcji „Zniżka za

dowód” oraz pełną listę wszystkich firm, dających rabaty dla mieszkańców Ząbek. Wię−
cej informacji na temat akcji, a także niezbędne druki formularzy dla firm chcących przy−
stąpić do niej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zabki.pl) w wi−
docznej zakładce na ten temat. red.

Firma Property Management Lech Kowalewski
funkcjonuje w Ząbkach od 2000 r. Prowadzimy działalność związaną z zarządzaniem
wspólnotami mieszkaniowymi, gwarantując bardzo wysoki poziom usług. Nasz profesjo−
nalizm został dostrzeżony także przez instytucje państwowe. Na podstawie postanowie−
nia sądowego pełnimy również funkcję zarządcy przymusowego, czyli sądowego. To
chyba świadczy o naszym poziomie.

Dla nowych klientów mamy ciekawą promocję: pierwszy miesiąc za darmo.
Uważamy, że Akcja „Zniżka za dowód” to bardzo dobry pomysł. Widać, że coś się

dzieje w mieście, potrzebna jest taka informacja dla mieszkańców.
Property Management Lech Kowalewski

Ząbki, ul. Powstańców 15B
tel.: 0−792 277 710 ; 0−796 761 503

e−mail: Lech.Kowalewski@gmail.com

Restauracja „na skrajnej” została otworzona w październiku 2010 roku. W ofercie goście znajdą m.in.: drób,
ryby, wieprzowinę i wołowinę, grillowane, pieczone i gotowane, z kaszą, ziemniakami i ryżem w postaci różnorodnych kompozycji.

Tatar z jajkiem kury zielononóżki, bigos gotowany na głowiźnie, kaczka z żurawiną i jabłkiem, polędwiczki w sosie borowiko−
wym czy sandacz w sosie kurkowym to tylko niektóre propozycje z bogatego menu.

Restauracja kontynuuje najlepsze tradycje kuchni szlacheckiej i włościańskiej. Promując producentów żywności tradycyjnej i
regionalnej, odkrywa tajemnice polskiej kuchni, nie tylko w sposobie przyrządzania, ale przede wszystkim w jakości i specyfice
surowców, z których powstają potrawy.

Restauracja mieści się w starym domu włościańskim zbudo−
wanym z drewna i kamienia. Bogato zdobiony podlaskimi orna−
mentami budynek wtulony jest w las sosnowy, który sprawia, że
czujemy się jak poza miastem, a nie 7 km od centrum Warszawy.
Ta niepowtarzalna atmosfera pozwala delektować się smakiem
wyśmienitych potraw.

Restauracja „na skrajnej” włączyła się w akcję „zniżka za do−
wód” w celu udzielenia rabatu mieszkańcom Ząbek.

Restauracja „na skrajnej”
Ząbki, ul. Skrajna 1A

tel.:    (22) 78 17 029
kom.:  0 519 064 128
fax:    (22) 77 15 702

restauracja@naskrajnej.pl
www.naskrajnej.pl

Lista firm bior¹cych udzia³ w akcji „Zni¿ka za dowód” 

FIRMAFIRMAFIRMAFIRMAFIRMA ADRESADRESADRESADRESADRES ZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKAZNIŻKASTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWWSTRONA WWW TELEFONTELEFONTELEFONTELEFONTELEFON
„Sukces”„Sukces”„Sukces”„Sukces”„Sukces” szkolenia językowe ul. Malczewskiego 6 7%7%7%7%7%www.sukces−szkola.pl tel. (22) 498 49 50

Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77”Restauracja „77” – potrawy z grilla
i kuchnia międzynarodowa

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

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

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

WWMEDIAWWMEDIAWWMEDIAWWMEDIAWWMEDIA – produkcja filmów i
nagrań wideo

ul. J.Ch. Andersena 18 E lok. 7 10%10%10%10%10%www.wwmedia.pl tel. (22) 762 80 68

Naprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGDNaprawa sprzętu AGD
– Michał Równy

ul. Powstańców 70H 10%10%10%10%10%– tel. 602 638 077

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

MDG DATAMDG DATAMDG DATAMDG DATAMDG DATA
– Mirosław Sobiecki

ul. Ks. Skorupki 19 lok. 29 Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
− 10%10%10%10%10% na zakup Systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch OPTIMA,
− 20%20%20%20%20% rabatu na usługi informatyczne.
Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:Mieszkańcy Ząbek:
− 20%20%20%20%20% rabatu na usługi informatyczne.

www.mdgdata.pl tel. 503 104 170
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FOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUSFOTOGRAFIKUS – firma
fotograficzna

ul. Żabia 13 10%10%10%10%10%www.fotografikus.pl tel. 509 136 745

Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”Agencja „Metropolis”
Nieruchomości

ul. 3 Maja 10 lok. 10 (nad Pocztą) 10%10%10%10%10%www.metropolis.waw.pl tel. (22) 781 44 56

English Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way SchoolEnglish Way School – szkoła
języków obcych

ul. Piłsudskiego 154 5%5%5%5%5%www.englishway−szkola.pl tel. 606 626 747

Machowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz BudownictwoMachowicz Budownictwo ul. Gdyńska 39a 7% 7% 7% 7% 7% na zakup agregatów prądotwórczych i zagęszczarek gruntu oraz pozostałych
urządzeń budowlanych oraz na usługi budowlane − roboty wykończeniowe

www.machowicz.pl tel. 504 723 593

CERT – EKOCERT – EKOCERT – EKOCERT – EKOCERT – EKO – projektowanie i
świadectwa charakterystyki
energetycznej

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

W48 ExpertW48 ExpertW48 ExpertW48 ExpertW48 Expert – kosztorysy napraw
powypadkowych

ul. Sikorskiego 39 10%10%10%10%10%– tel. (22) 781 71 36

GLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSIONGLASIMPRESSION Krzysztof
Kujawski – sprzedaż luster

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

EDU−ZABAWKI.PLEDU−ZABAWKI.PLEDU−ZABAWKI.PLEDU−ZABAWKI.PLEDU−ZABAWKI.PL
– zabawki edukacyjne dla dzieci w
wieku przedszkolnym

– 7%7%7%7%7%www.edu−zabawki.pl –

DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2DRIMS/ 2 – sprzedaż okien ul. Księdza Skorupki 91 25%25%25%25%25%– tel. (22) 781 41 72

Property Management Property Management Property Management Property Management Property Management Lech
Kowalewski – nieruchomości

ul. Powstańców 15B 20%20%20%20%20%– tel. 792 277 710

P.U.H. Henryk LubaszkaP.U.H. Henryk LubaszkaP.U.H. Henryk LubaszkaP.U.H. Henryk LubaszkaP.U.H. Henryk Lubaszka –
blacharstwo i mechanika
pojazdowa, przeglądy i sprzedaż
części

ul. Wigury 3A 5%5%5%5%5%– tel. (22) 781 77 82

DialogosDialogosDialogosDialogosDialogos – biuro tłumaczeń ul. Legionów 10a/4 10% 10% 10% 10% 10% na wszystkie tłumaczenia pisemne (nieprzysięgłe) i ustne
(konsekutywne i symultaniczne)

www.dialogos.pl tel. 605 104 284

”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” ”DOSA” – biuro ochrony osób i
mienia

ul. Witkiewicza 14 5%5%5%5%5%www.dosa.pl tel. (22) 814 56 41

Apteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy OrlejApteka przy Orlej ul. Orla 6/67 5%5%5%5%5%– tel. (22) 358 12 20

Biuro BeatyBiuro BeatyBiuro BeatyBiuro BeatyBiuro Beaty – biuro rachunkowe ul. Łodygowa 94 5%5%5%5%5%www.biurobeaty.com.pl tel. (22) 243 79 68

PERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDAPERFECT COMP KAMIL WENDA
– kompleksowe usługi
informatyczne,sprzedaż komputerów

ul. I Brygady 27 20% 20% 20% 20% 20% na usługi informatyczne dla firm i osób prywatnychwww.perfectcomp.pl tel. 502 372 348

AUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOBAUTOGLOB − firma
motoryzacyjna

ul. Powstańców 14 5% 5% 5% 5% 5% na nasze usługi oraz 5%5%5%5%5% na części użyte do
naprawy.

www.autoglob.pl tel: (22) 762 90 65

Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl Meble i Styl – produkcja i
sprzedaż mebli

ul. Piłsudskiego 27B 10%10%10%10%10%www.mebleistyl.pl tel. 605 225 337

VataxVataxVataxVataxVatax – kancelaria Doradcy
Podatkowego Wojciecha Gut,

ul. Sikorskiego 33d/ 63,64 10%10%10%10%10%www.vatax.com.pl  tel. (22) 353 97 56

Salon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto PragaSalon Auto Praga ul. Radzymińska 334 aktualne rabaty promocyjne + 1000złwww.autozoliborz.pl tel. (22) 355 20 00

Błęki t  Jerzy PrzychodzeńBłęki t  Jerzy PrzychodzeńBłęki t  Jerzy PrzychodzeńBłęki t  Jerzy PrzychodzeńBłęki t  Jerzy Przychodzeń −
oprogramowanie komputerowe dla
firm, sprzedaż, wdrożenia,
szkolenia, serwis

ul. T. Borowskiego 2 pok. 220,
Warszawa

20%20%20%20%20%www.blekit.com tel. (22) 49 23 320,
kom. 501 255 842

Architekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena GuzikArchitekt wnętrz Marlena Guzik
– projektowanie wnętrz

ul. Andersena 18D lok. 11 10%10%10%10%10%– tel. (22) 762 30 73,
kom. 608 896 136

Gabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny MariageGabinet kosmetyczny Mariage
– pełen zakres usług

ul. Batorego 1 (1 piętro) 5%5%5%5%5%www.mariage.waw.pl tel. (22) 781 40 00

School of EnglishSchool of EnglishSchool of EnglishSchool of EnglishSchool of English – wszystkie
języki obce, przedmioty szkolne i
akademickie, logopedia

ul. Chopina 9 20%20%20%20%20%www.soe.com.pl tel. (22) 781 46 11

Fotografia ślubnaFotografia ślubnaFotografia ślubnaFotografia ślubnaFotografia ślubna
i okolicznościowai okolicznościowai okolicznościowai okolicznościowai okolicznościowa
Zbigniew Świderski

– 10%10%10%10%10%www.zbigniewswiderski.pl
fotoswiderski gmail.com,

tel. 501 138 685

Dobra Wróżka KrystynaDobra Wróżka KrystynaDobra Wróżka KrystynaDobra Wróżka KrystynaDobra Wróżka Krystyna ul. B. Prusa 8 10%10%10%10%10%www.wrozka.waw.pl tel. (22) 781 62 34,
kom. 512 075 238

Salon Vacu − ActivSalon Vacu − ActivSalon Vacu − ActivSalon Vacu − ActivSalon Vacu − Activ – odchudza−
nie, kosmetyka, fitness, masaż

ul. Harcerska 2,05−091 Ząbki
(wjazd od ul. Skorupki)

10%10%10%10%10%– tel. (22) 676 83 53,
kom. 784 914 905

mobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISHmobile ENGLISH – angielski z
dojazdem

ul. Gajowa 32a 5%5%5%5%5%www.angielskizdojazdem.pl kom. 502 917 131
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Geo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław SzczepockiGeo – Inwent Jarosław Szczepocki
– usługi geodezyjne
i kartograficzne

ul. Szwoleżerów 130/28 5%5%5%5%5%www.geo−inwent.pl kom. 607 332 645

BabybooomBabybooomBabybooomBabybooomBabybooom – szkoła rodzenia ul. Piłsudskiego 46 10%10%10%10%10%www.babybooomzabki.pl kom. 696 136 298

SĘK BUDSĘK BUDSĘK BUDSĘK BUDSĘK BUD – usługi remontowo
budowlane

ul. Warszawska 46a lok. 16 15%15%15%15%15%www.sek−bud.pl kom. 502 228 925

Studio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu EwelinaStudio Rollmasażu Ewelina
GórskGórskGórskGórskGórska – zabiegi na ciało

ul.Batorego 32 C lok. 2 15%15%15%15%15%www.rolmasazewelinagorska.za.pl kom. 668 394 462,
604 632 903

P.H.U. „MG” MariuszP.H.U. „MG” MariuszP.H.U. „MG” MariuszP.H.U. „MG” MariuszP.H.U. „MG” Mariusz
GrabowskiGrabowskiGrabowskiGrabowskiGrabowski – firma
motoryzacyjna

ul. Mazowiecka 5 10%10%10%10%10%www.serwis−zabki.pl kom. 504 003 350

OrchideaOrchideaOrchideaOrchideaOrchidea – organizacja wesel,
catering

ul. Batorego 18 5%5%5%5%5%www.weselaorchidea.pl tel. (22) 781 40 06,
609 113 033

SeptomaSeptomaSeptomaSeptomaSeptoma – preparaty do
dezynfekcji dla zakładów
kosmetycznych i fryzjerskich

ul. Reymonta 28 6%6%6%6%6%www.septoma.pl kom. 668 923 842

ul. Reymonta 28 5%5%5%5%5%www.uslugiksiegowe−zabki.pl kom. 608 094 801

Szkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAISzkoła Tańca i Fitness MILABAI ul. Sikorskiego 33D lok. 59 5%5%5%5%5%www.milabai.pl kom. 602 780 721,
608 325 989

ZooekspertZooekspertZooekspertZooekspertZooekspert – artykuły
akwarystyczno – zoologiczne

ul. Sikorskiego 33D lok. 57 5%5%5%5%5%– kom. 602 780 721,
608 325 989

Kubuś Kubuś Kubuś Kubuś Kubuś – sklep meblowy  ul. Batorego 4 (wszystkie meble),
ul. Poniatowskiego 2a/ obok poczty
(meble kuchenne)

5%5%5%5%5%www.meble−kubus tel. (22) 781 67 90,
kom. 504 192 294

MSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJEMSK – INSTALACJE
– instalacje alarmowe,
domofonowe, elektryczne, t
elewizyjne

ul. Krucza 21 lok. 29 15%15%15%15%15%– kom. 602 869 873

Restauracja „Na Skrajnej”Restauracja „Na Skrajnej”Restauracja „Na Skrajnej”Restauracja „Na Skrajnej”Restauracja „Na Skrajnej” ul. Skrajna 1a 20% 20% 20% 20% 20% od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00 – 22.00www.naskrajnej.pl el. (22) 781 70 29,
kom. 519 064 128

Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C.Usługi księgowe S.C. – usługi
rachunkowo−księgowe,
doradztwo podatkowe

ul. Piłsudskiego 154  7% 7% 7% 7% 7% na naprawy samochodów i części użyte do napraw.www.citrocar com.pl tel. (22) 762 83 82,
fax. (22) 781 59 29,

Bumblownia Katarzyna PanekBumblownia Katarzyna PanekBumblownia Katarzyna PanekBumblownia Katarzyna PanekBumblownia Katarzyna Panek
– restauracja

ul. Piłsudskiego 13 10%10%10%10%10%– kom. 510 977 979

Studio mebli kuchennychStudio mebli kuchennychStudio mebli kuchennychStudio mebli kuchennychStudio mebli kuchennych
„teraz kuchnia!”„teraz kuchnia!”„teraz kuchnia!”„teraz kuchnia!”„teraz kuchnia!” MiM Marek
Rapacki, Mariusz Stolarek
Spółka Cywilna”

ul. Piłsudskiego 103 lok. 2 2%2%2%2%2%www.terazkuchnia.pl  kom. 519 059 121

CIIRO−CAR Sp. j. CIIRO−CAR Sp. j. CIIRO−CAR Sp. j. CIIRO−CAR Sp. j. CIIRO−CAR Sp. j.      Anna
Pachulska, Dariusz Smutkiewicz”

”Hollywood WWW Studio−”Hollywood WWW Studio−”Hollywood WWW Studio−”Hollywood WWW Studio−”Hollywood WWW Studio−
Andrzej Potęga”Andrzej Potęga”Andrzej Potęga”Andrzej Potęga”Andrzej Potęga” tworzenie i
obsługa stron www i serwisów
internetowych, programowanie,
grafika komputerowa, animacja i
wykonanie banerów
reklamowych, DTP, druk
cyfrowy, produkcja muzyczna.

ul. Torfowa 42 10%10%10%10%10%pl hollywoodwwwstudio.com tel. 501 049 999

”Happy Pets” – Danuta”Happy Pets” – Danuta”Happy Pets” – Danuta”Happy Pets” – Danuta”Happy Pets” – Danuta
AndrzejewskaAndrzejewskaAndrzejewskaAndrzejewskaAndrzejewska – sklep
internetowy z artykułami dla
zwierząt domowych, pokarm i
akcesoria dla psa, kota, gryzoni,
ptaków, ryb i gadów.
Wyposażenie oczek wodnych.

– 5%5%5%5%5%www.HappyPets.com.pl tel. 505 283 903

     „TechIT” Piotr Wielgolewski„TechIT” Piotr Wielgolewski„TechIT” Piotr Wielgolewski„TechIT” Piotr Wielgolewski„TechIT” Piotr Wielgolewski.
obsługa informatyczna oraz serwis
sprzętu komputerowego. Kom−
pleksowe uusługi informatyczne
dla klientów prywatnych i firm

– 10%10%10%10%10%www.techit.com.pl.
e−mail: piotr.wielgolew−
ski techit.com.pl

tel. 48 0 505 876 768
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BURMISTRZ MIASTA Z¥BKI

w dniu 20 kwietnia 2011 r. w dniu 20 kwietnia 2011 r. w dniu 20 kwietnia 2011 r. w dniu 20 kwietnia 2011 r. w dniu 20 kwietnia 2011 r. ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta−ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta−ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta−ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta−ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta−
wy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie następujących zadańwy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie następujących zadańwy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie następujących zadańwy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie następujących zadańwy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie następujących zadań

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, póz. 1536);
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. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania;
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków 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);
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne ( Dz. U. z 1997 r. nr 57 poz. 358);
6. Uchwały Nr LXII/475/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2011.
WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYWSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYWSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYWSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYWSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1.Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (16 500,00)
W roku 2010 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieżyOrganizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieżyOrganizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieżyOrganizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieżyOrganizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży −  −  −  −  − 85 700,00 zł.85 700,00 zł.85 700,00 zł.85 700,00 zł.85 700,00 zł.
I.Zasady przyznawania dotacji
Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy
do dnia 31 sierpnia 2011 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 roku 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).
II.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 odpowiedniego 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 z późn. zm.) tj.
bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności należy przedstawić sprawozdanie za okres tej działalności
− sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2010 rok lub w przypadku dotychczasowej 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
g) oświadczenie, że podmiot nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, co wyklucza przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)
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
III. 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, 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 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 rozliczania dotacji,
terminowości zwrotu środków na konto Miasta;
5. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
6. innowacyjność proponowanych rozwiązań.
IV. 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 10 maja 2011r. do godz. 16.00.10 maja 2011r. do godz. 16.00.10 maja 2011r. do godz. 16.00.10 maja 2011r. do godz. 16.00.10 maja 2011r. do godz. 16.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należyOferty należyOferty należyOferty należyOferty należy
składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta.składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta.składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta.składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta.składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania 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.umzabki.bip.org.pl
V. 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. Burmistrz
Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia 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 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. Przekazanie 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. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. (022) 51 09 790.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.umzabki.bip.org.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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AGD SERWIS
Adam Sobiesiak

lodówki, pralki,

zmywarki,

kuchnie gazowe

i elektryczne,

płyty grzewcze, okapy

504 070 258
www.agd−naprawy.pl

Wśród dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się piłkarki grające w Ząbkovii. Pierwsze
miejsce zajęły dziewczyny z UKS Ząbkovia Ząbki II, drugie − UKS Ząbkovia Ząbki I, trzecie
−  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach oraz czwarte − Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Wilnie (Litwa).

Wśród chłopców prym wiedli goście. Cały turniej wygrał pierwszy zespół z St. Peter the
Apostle High School Clydebank (Szkocja), zaś wicemistrzostwo trafiło do graczy z Gimna−
zjum im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa). Ostatnie miejsce na podium przypadło gospoda−
rzom z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach. Kolejne miejsca przypa−
dły odpowiednio St. Peter the Apostle High School Clydebank (druga drużyna), Szkole Pod−
stawowej  Nr 3 w Ząbkach oraz Szkole Podstawowej  Nr 1 w Ząbkach.

Turniejowi towarzyszyła sportowa rywalizacja, a po rozgrywkach niezwykle przyjazna
atmosfera. Była to bowiem znakomita okazja do bliższego poznania między społecznościami
poszczególnych szkół.

Międzynarodowy Turniej Piłkarski
W dniach 15 – 17 kwietnia, na nowym boisku ze sztucznej nawierzchni
przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki
No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców pod patronatem Burmistrza Miasta Z¹bki.

red.


