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21 września, równo tydzień po wyborach Miss Polonia 2008, do Zą-
bek przyjechała laureatka tego najpopularniejszego w Polsce kon-

kursu piękności. Najpiękniejsza Polka, 19 – letnia Angelika Jakubowska 
prosto z Lubania na Dolnym Śląsku przybyła, aby pogratulować miesz-
kańcom Ząbek, którzy uczestniczyli w zorganizowanym przez Burmi-
strza Miasta Ząbki konkursie proekologicznym „Ząbki – Miastem Ogro-
dów”. Tego dnia, w ramach Festynu Miejskiego nastąpiła uroczystość 
wręczenia nagród zwycięzcom konkursu. Osoby, które na co dzień dbają 
o piękno otoczenia naszego miasta w sposób szczególny zostały wyróż-
nione, gdyż otrzymały nagrody z rąk najbardziej godnych – najpiękniej-
szej Polki, również miłośniczki naturalnego piękna. Wręczenia nagród 
wraz z Miss Polonia 2008 dokonał wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz.

W tej uroczystej ceremonii udział wzięli również przewodniczący 
Rady Miasta Ząbki Sławomir Ziemski, prezes Biura Miss Polonia El-
żbieta Wierzbicka oraz przedstawiciel jednego ze sponsorów konkursu 
Andrzej Krysiak – dyrektor fi rmy Dozbud Development.

Konkurs na najładniejszą posesję „Ząbki – Miastem Ogrodów” 
przeprowadzono w trzech kategoriach: najładniejszy ogród, najładniej-
szy balkon oraz najładniejszy ogród wspólnoty mieszkaniowej.

Na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody w postaci albumów 
o tematyce ogrodniczej, które ufundowała firma Dozbud Deve-
lopment, zaś władze miasta właścicielom najładniejszych posesji 
podarowały eleganckie pamiątkowe grawertony. Dla zdobywców 
pierwszych trzech miejsc dyrekcja marketu Praktiker ufundowała 

nagrody w postaci bonów to-
warowych o wartości: 500 zł  
- miejsce I, 200 zł – miejsce II 
oraz 100 zł – miejsce III. 

MISS POLONIA W ZĄBKACH

PRG
USŁUGI GEODEZYJNE

• TYCZENIA
• PODZIAŁY

• MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

• INWENTARYZACJE 
POWYKONAWCZE

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

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

GABINET LEKARSKI
Andrzej Kaczorek

Ząbki ul. Niepodległości 1A
specjalista med. rodzinnej 

i medycyny pracy
• EKG, spirometria

• badania pracowników
• badania kierowców

• drobne zabiegi (zastrzyki)
Gabinet czynny codziennie

po uzgodnieniu wizyty 
pod telefonem: 

tel. 603 927 323
www.ea.edu.pl

cd. na str. 6



2

CO SŁYCHAĆ

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Urząd Miasta w Ząbkach
redaktor naczelny: Mirosław Oleksiak e-mail: redaktor@zabki.pl, tel. 0 694 759 987
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12 A, tel/fax: 022 632 83 52; fax: 022 631 49 40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.

Ząbki
ul. Powstańców 2

tel.: 762-56-34
pon.-pt. 800–2000

sob. 900–1600

niedz. 1100-1500

11 października o godz. 17.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Ząbkach przy ul. 

Orlej odbędzie się koncert Oleksandry Żura-
wel, artystki ukraińskiej polskiego pochodze-
nia. Oleksandra Żurawel jest m.in. fi nalistką 
Międzynarodowego Festiwalu im. Anny 
German „Tańczące Eurydyki” oraz laureatką 

I Międzynarodowych Spotkań Muzycznych 
„Pieśni Bez Paszportu”.

W Ząbkach artystka zaprezentuje utwory z 
repertuaru Anny German, a także kilka rosyj-
skich romansów.

Serdecznie zapraszamy

OGŁOSZENIE
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Nie-

pełnosprawnej Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci w Ząbkach poszukuje chętnych wolontariu-
szy do udzielania korepetycji z przedmiotów 
ścisłych, humanistycznych, języków obcych. 
Mile widziani są studenci wyższych uczelni.

Kontakt telefoniczny: 781-72-45, kom. 
0501-689-970

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo,

W imieniu podopiecznych, jak i własnym 
serdecznie dziękuję za wpłatę 1 % należnego 
fi skusowi podatku na Koło Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Ząbkach.

Wrażliwość na potrzeby innych i chęć nie-
sienia pomocy, świadczą o otwartych sercach 
naszych darczyńców.

Kwota 1 % podatku za 2007 rok przekaza-
na na Koło TPD wyniosła 10 413,00 złotych. 
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na za-
jęcia prowadzone w Świetlicy i rehabilitację.

DZIĘKUJEMY !!!
Elwira Kurzajewska

Przewodnicząca Koła

ZAWIESZENIE LINII A1
Informujemy, że z przyczyn leżących po 

stronie właściciela linii A1 usługi przewozo-
we zostają zawieszone do odwołania. 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy
Urząd Miasta Ząbki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

zaprasza 
dziewczęta i chłopców w wieku 12-17 lat

na treningi boksu

Zajęcia odbywać się będą we środy w godzinach 17.30 – 19.00 na sali gimnastycznej 
w Gimnazjum nr 1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9.

Pierwsze zajęcia już 01.10.2008 r.

Serdecznie zapraszamy !!!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela trener Tomasz Wójcik 
pod nr tel. 514 563 974.

OLEKSANDRA ŻURAWEL 
ZAŚPIEWA W ZĄBKACH
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NOWE PRZEDSZKOLE
PRZYJMUJE ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2008/2009

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

www.bajkazabki.eu
biuro@bajkazabki.eu

Pomimo, iż w ostatnich dwóch latach sy-
tuacja znacząco się poprawiła, to nadal 

główną przyczyną, z powodu której nasze 
miasto jest zaśmiecane i mało estetyczne to 
obojętność. Osoby podrzucające śmieci, de-
wastujące mienie publiczne (znaki, przystan-
ki, drzewa itp.) czują się bezkarne, bazując na 
naszej ludzkiej słabości - strachu i zobojętnie-
niu.Apeluję do mieszkańców, by reagowali w 
sytuacji, gdy są świadkami różnych zdarzeń. 
Nie zawsze osoba zanieczyszczająca miasto 
musi być złapana i ukarana, czasem wystar-
czy jak ktoś (nawet sąsiad) zwróci delikatną 
uwagę lub zada niezręczne pytanie. 

Zarówno Burmistrz, Strażnicy Miejscy czy 
Policja nie mogą być w każdym miejscu, by 
zapobiec aktom wandalizmu, przemocy czy 
innym wykroczeniom. Jednakże my miesz-
kańcy powinniśmy czuć się współgospo-
darzami Miasta Ząbki i o nie dbać. Jeżeli 
jesteście Państwo świadkami podobnego zda-
rzenia, a wasze zwracanie uwagi nie jest sku-
teczne lub z innych przyczyn nie mogliście 
takiej uwagi zwrócić, proszę przekażcie taką 
informację do Straży Miejskiej w Ząbkach. 

Po dostarczeniu pisemnej informacji o 
zdarzeniu (czasem wystarczy telefoniczna 
– to zależy od wagi sprawy i możliwych spo-
sobów jej rozwiązania), z podaniem: miejsca, 
sprawcy, czasu oraz opisu wydarzenia. Straż 

Miejska lub Urząd Miasta może formalnie 
sprawę doprowadzić do końca. Dobrze jest, 
kiedy dodatkowo dysponujemy zdjęciami 
ale najważniejszy jest jednak bezpośred-
ni świadek zdarzenia. Straż Miejska bada 
każdą sprawę i stosuje odpowiednie środki, 
poczynając od tych najmniej dolegliwych: 
rozmowa, pouczenie, kontrola, w trudnych 
przypadkach mandat, a skrajnie może to 
być nawet sprawa w sądzie grodzkim (gdy 
wszystko inne zawiedzie). 

Bardzo pocieszające jest to, że coraz wię-
cej mieszkańców jest aktywnych i reaguje. 
Reagowanie świadków jest skutecznym i bar-
dzo edukacyjnym podejściem w stosunku do 
sprawców, może wielu z nich po prostu nie 
wiedziało jak się zachować w miejscu publicz-
nym. Tylko w ten sposób możemy trwale za-
chować czystość i estetykę naszego miasta. 
Przysłowiowa garstka Strażników Miejskich 
(5 osób) nie jest w stanie wykryć większości 
zdarzeń, których sprawcą może być każdy z 
ponad 40 tys. osób tu mieszkających. 

Telefon do Straży Miejskiej w Ząbkach: 
022 781-68-14 wew. 200

Jeszcze raz DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, 
którzy angażują się i pomagają dbać o oto-
czenie.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski 

Kameralna, przyjazna

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

zapewnia
− indywidualne podejście do ucznia

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

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

tel. 518 051 547

DOTACJE UNIJNE – SZKOLENIA

KADRY – USŁUGI I SZKOLENIA

TEL: 0 503 765 560

NIE BĄDŹ BIERNYM ŚWIADKIEM 
– DBAJ I PILNUJ, BY INNI DBALI O NASZE MIASTO

PODZIĘKOWANIA
Szanowny Panie Burmistrzu,

Jeszcze do niedawna wąska ulica Har-
cerska w połączeniu z dość intensywnym 
ruchem oraz kierowcami zapominający-
mi o bliskości szkoły stanowiła niebez-
pieczny odcinek dla najmłodszych w ich 
drodze na zajęcia do pobliskiego gimna-
zjum. Zrealizowanie budowy chodnika 
na naszej ulicy, tak prostego lecz jak 
skutecznego rozwiązania, zwiększyło 
nieporównywalnie bezpieczeństwo tych, 
na którym zależy nam najbardziej, dzie-
ci. Cieszę się, że perspektywiczne my-
ślenie, z którym tak rzadko spotykamy 
się w polskim społeczeństwie tym razem 
wygrało, dzięki czemu nikogo nie spotka 
drogowa tragedia.

W imieniu uczniów Gimnazjum nr 
1 oraz mieszkańców ulicy Harcerskiej 
chciałbym serdecznie podziękować za tę 
inwestycję. Podziękowania w szczegól-
ności kieruje do Pana zastępcy Pana Grze-
gorza Mickiewicza oraz radnego naszego 
miasta Pana Artura Murawskiego, który 
zaangażował się w pomyślną realizację 
projektu. Gratulując tej decyzji mam na-
dzieję, iż kolejne będą równie udane.

Z wyrazami szacunku, Tomasz Suchodolski
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Wciąż trwają prace remontowe przy za-
bytkowej, przedwojennej willi „Alina”, 

której właścicielem przez krótki czas był gen. 
Władysław Sikorski. Obecnie mieści się tam 
główna siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Budynek cechuje ładna architektura, jednak 
jego lata świetności dawno już minęły. Obiekt 
był przez długie lata zaniedbany. Dopiero w 
tym roku władze zdecydowały o jego moder-
nizacji. Zakres  prac przewidywał wymianę 
całej konstrukcji dachu i ostatniego stropu, 
wykonanie pokrycia dachu oraz remontu jed-
nego komina. 

Jak mówi dyrektor MOK – u Sławomir 
Skotnicki. potrzeba przeprowadzenia tego 
remontu pierwszy raz pojawiła się już ok. 
20 lat temu. – Istnieją ekspertyzy z tamtych 
lat, które stwierdzają, że istniała konieczność 
wymiany dachu, łącznie z całą więźbą. Cała 
konstrukcja nadaje się do wymiany, gdyż 
drewno jest zagrzybione, zmurszałe. Uda-
ło się w tym roku doprowadzić do remontu 
– mówi dyrektor Skotnicki

Trzeba przyznać, że trudno remontuje się 
obiekty zabytkowe ze względu na obostrzenia, 
które stawia konserwator zabytków. Ale jesz-
cze trudniej remontuje się zabytek, którego stan 
pozostawia wiele do życzenia. Czasem się zda-
rza, że jeden częściowy remont pociąga za sobą 
konieczność dalszych nieplanowanych prac.

Tak też się stało w przypadku tego zabytku. 
W trakcie prac budowlańców zaskoczyły pew-
ne niespodzianki.

- Po rozebraniu dachu okazało się, że na 
remoncie jednego komina się nie skończy, 
bo wszystkie trzy wymagają remontu, a je-
den kwalifi kował się do wybudowania od po-
wierzchni stropu. Jeden z dużych kominów, 
pęknięty na pół, wspierał się o konstrukcje 
dachu. Trzeba było go więc rozebrać.

Ponadto podczas prac okazało się, że bu-
dynek jest zrobiony ze słabych materiałów, a 
przeprowadzane kiedyś remonty były bardzo 
niedbałe. Okazało się również, że instalacja 
elektryczna jest w fatalnym stanie. Praktycznie, 
żeby ten obiekt mógł być odebrany przez nad-
zór budowlany zaistniała konieczność wymia-
ny tej instalacji. Były jeszcze inne drobne do-
datkowe prace, które w sumie podnoszą koszty 
tego remontu – dodaje dyrektor Skotnicki.

Jednak największą niemiłą niespodzianką, 
która groziła nawet katastrofą budowlaną, jest 
stan części stropu, szczególnie nad salą pla-
styczną. Budynek ma sufi ty wykonane z drew-
na. Okazało się, że aż 1/3 pierwszego stropu 
praktycznie spróchniała, łącznie z belkami 
konstrukcyjnymi. Wszystko zostało zabezpie-
czone i będzie wymienione.

Wszystkie te niespodziewane zdarzenia 
sprawiają, że ostateczny termin zakończenia 
remontu przesuwa się w czasie.

- Pierwotny termin był wyznaczony na ko-

niec sierpnia. Jednak w związku z pierwszymi 
niespodziankami podpisano aneks, który prze-
dłużył termin prac do końca września. Kiedy 
przygotowywano salę plastyczną do malowa-
nia okazało się, że strop jest w fatalnym stanie. 
Trzeba to także poprawić. Trudno powiedzieć, 
czy coś niespodziewanego jeszcze się nie 
przydarzy, dlatego ciężko mówić o ostatecz-
nym terminie. Mam nadzieję, że uda się od-

dać obiekt do użytku do końca października 
– mówi dyrektor MOK-u.

Przedłużające się prace powodują, że nie-
które zajęcia zostaną rozpoczęte z małym 
opóźnieniem. Część zajęć, np. plastyczne, 
udało się przenieść do siedziby przy ul. Orlej. 

Dodatkowe prace będą wymagały wygo-
spodarowania kolejnych środków.

Słynna przedwojenna willa, gdyby odzy-
skała swój dawny blask, byłaby zapewne jed-
ną z piękniejszych wizytówek miasta. 

red.

KAPRYŚNY ZABYTEK

Stropy budynku są w fatalnym stanie

Trwają jeszcze prace przy wymianie dachu
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DYŻURY RADNYCH MIASTA ZĄBKI 
Ziemski Sławomir - Przewodniczący Rady Miasta 
Dyżur radnego: poniedziałki w godzinach 17.00 - 18.00 
e-mail: radny.ziemski@zabki.pl 
Stachera Małgorzata E. - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Dyżur radnego: drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
e-mail: radna.stachera@zabki.pl 
Dąbrowska Zofi a  - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej 
Dyżur radnego: drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 
e-mail: radna.dabrowska@zabki.pl 
Kubicki Marcin J. - Przewodniczący Komisji Społecznej 
Dyżur radnego: trzeci wtorek miesiąca w godz. 18.30 - 19.00 
e-mail: radny.kubicki@zabki.pl 
Szarubko Adam - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Dyżur radnego: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 
e-mail: radny.szarubko@zabki.pl 
Bławdziewicz Krzysztof 
Dyżur radnego: ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 
e-mail: radny.blawdziewicz@zabki.pl 
Chibowski Andrzej 
Dyżur radnego: drugi poniedziałek miesiąca w godz. 18.30 - 19.00 
e-mail: radny.chibowski@zabki.pl 
Ignaczak Agnieszka M. 
Dyżur radnego: pierwsza środa miesiąca w godz. 16.30 - 17.00 
e-mail: radna.ignaczak@zabki.pl 
Kalata Tomasz 
Dyżur radnego: drugi poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 
e-mail: radny.kalata@zabki.pl 
Kurowicki Jan 
Dyżur radnego: drugi wtorek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 
e-mail: radny.kurowicki@zabki.pl 
Laskowski Krzysztof 
Dyżur radnego: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 
e-mail: radny.laskowski@zabki.pl 
Mastalerska Agnieszka
Dyżur radnego: drugi poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 18.30 
e-mail: radna.mastalerska@zabki.pl 
Majtyka Grzegorz 
Dyżur radnego: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 
e-mail: radny.majtyka@zabki.pl 
Murawski Artur
Dyżur radnego: drugi wtorek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 
e-mail: radny.arturmurawski@zabki.pl  
Murawski Krzysztof
Dyżur radnego: drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30
e-mail: radny.krzysztofmurawski@zabki.pl 
Niewiadomska Barbara 
Dyżur radnego: pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 
e-mail: radna.niewiadomska@zabki.pl 
Okulus Zbigniew 
Dyżur radnego: drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
e-mail: radny.okulus@zabki.pl 
Połomski Marek 
Dyżur radnego: drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
e-mail: radny.polomski@zabki.pl 
Stachera Waldemar 
Dyżur radnego: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 
e-mail: radny.stachera@zabki.pl 
Stworzyjan Tadeusz 
Dyżur radnego: drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
e-mail: radny.stworzyjan@zabki.pl 
Walczak Regina 
Dyżur radnego: drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 
e-mail: radna.walczak@zabki.pl 

MZK BĘDZIE SPÓŁKĄ Z O.O.
O przekształceniu MZK w spółkę prawa handlowego mówiło się bardzo dłu-

go. Wszystko wskazuje na to, że fi nalizacja tego procesu wkrótce nastąpi. O 
procesie restrukturyzacji rozmawiamy z burmistrzem Robertem Perkowskim.

Dlaczego MZK musi działać jako spółka prawa handlowego, jako 
spółka z o.o.?

Istnieje ogólnopolska tendencja do przekształcania zakładów budżeto-
wych w spółki prawa handlowego. Wynika to oczywiście nie z mody, ale 
z mechanizmów fi nansowych, które lepiej sprawdzają się w przypadku re-
alizowania takich zadań jak gospodarka wodno –ściekowa na terenie mia-
sta, gdzie w grę wchodzą olbrzymie kwoty. Spółka prawa handlowego daje 
większe możliwości. Patrząc z tego punktu widzenia trzeba podkreślić, że 
ważne są kwestie możliwości odliczenia podatku VAT, czy uwzględniania 
amortyzacji urządzeń w kosztach. Niestety MZK jako zakład budżetowy nie 
ma takich możliwości, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Czemu to ma służyć? Jakie przyniesie korzyści?
W momencie gdy MZK zostanie wyodrębniony jako spółka z o.o. może-

my odnieść wiele poważnych korzyści: ekonomicznych, fi nansowych, czy 
organizacyjnych. 

Ewidentną korzyścią ekonomiczną jest chociażby ta, że  spółka mając 
sieć wodno –kanalizacyjną na stanie swego majątku może wartość tej sieci 
amortyzować, czyli odkładać kapitał na jej remonty.

Po drugie, niektóre wydatki ponoszone w trakcie budowy spółka może 
sobie odliczać np. podatek VAT, czego nie może zrobić obecny MZK. Po-
nadto sposób funkcjonowania w ramach spółki ułatwia również działalność 
na zewnątrz. Zakład posiada w tej chwili bardzo nowoczesny sprzęt, jak 
chociażby: zamiatarkę, remonter drogowy, nowoczesne pługi, który mógłby 
być również wykorzystywany w celu świadczenia usług poza miastem, po-
zyskując w ten sposób dodatkowe środki.

Powołanie spółki zlikwiduje tzw. skrośne fi nansowanie. Dzięki czemu 
dochody uzyskiwane w ramach gospodarki wodno – ściekowej będą wydat-
kowane na ten sam cel.

Przekształcenie MZK w spółkę pozwoli w końcu na wyseparowanie 
kosztów, precyzyjne ich wyliczenie i kontrolę nad nimi. 

Spółka będzie miała ponadto większą możliwość negocjacji z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. 

Na jakim etapie jest ten proces? 
Jeszcze w roku 2006, w poprzedniej kadencji  powstała analiza oceniająca 

możliwości  przekształcenia MZK w spółkę prawa handlowego. Analiza ta 
przedstawiała sposoby, w jaki należy postępować w procesie przekształceń.

Jest to proces trudny i należy do niego podejść w sposób rozsądny i prze-
myślany. 

Do przekształcenia przygotowujemy się etapowo. Najpierw  wyko-
nujemy inwentaryzację sieci wodno- kanalizacyjnej. Zdarza się, że sieć, 
szczególnie ta wcześniej wybudowana, nie zawsze jest naniesiona na mapy. 
Trzeba więc zbadać w terenie aktualny stan infrastruktury i doprowadzić do 
sytuacji, w której dokumentacja będzie odzwierciedlała rzeczywistość.

Drugą sprawą było opracowanie koncepcji zwodociągowania miasta, 
która ocenia m.in. stopień zapotrzebowania w wodę.

Kolejnym dokumentem jest koncepcja budowy kanalizacji deszczowej i 
lokalnych zbiorników retencyjnych. Należy również przeprowadzić analizę 
oceniającą możliwości wybudowania sieci deszczowej. 

Prace przygotowawcze do tego procesu rozpoczęły się kilka lat temu, ale 
konkretne działania zmierzające do przekształcenia MZK rozpoczęto rok temu.

Jest to proces długotrwały. Na początku spółka będzie dysponowała ma-
jątkiem ok. 30 mln zł, a docelowo dużo większym. Nie możemy przekazać 
tak dużego majątku w sposób szybki i chaotyczny. Wszystko, co będzie 
przekazane musi być ujęte w odpowiednich dokumentach. 

Kiedy więc MZK będzie spółką z o.o.?
Zakład zostanie przekształcony formalnie z dniem 1 stycznia 2009. Oczy-

wiście kwestie formalno -  organizacyjne związane np. z rejestracją spółki i 
uzyskaniem wszelkich koniecznych dokumentów mogą zająć trochę czasu, 
jednak nie dłużej niż 2-3 miesiące.

Dziękuję za rozmowę
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Komisja konkursowa, doceniając wkład 
wszystkich uczestników konkursu, jaki wno-
szą w upiększanie miasta, postanowiła nagro-
dzić każdego ciekawą książką wzbogacająca 
wiedzę ogrodniczą.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy kon-
kursu mieli okazję spotkać się przez chwilę z 
Angeliką Jakubowską, która z chęcią rozdawała 
autografy i pozowała do wspólnych zdjęć. 

Miss Polonia przyjechała specjalnie dla 
uczestników konkursu „Ząbki  - Miastem 
Ogrodów”, czyniąc przyjemność również po-
zostałym mieszkańcom. Wizyta Miss Polonia 
jest dla miasta duży wyróżnieniem, tym bar-
dziej, że Ząbki były pierwszym miastem, któ-
re w sposób ofi cjalny odwiedziła bezpośred-
nio po wyborach. Pobyt najpiękniejszej Polki 
w Ząbkach był możliwy dzięki wsparciu ze 
strony fi rmy Dozbud Development.

Organizatorzy pragną podziękować za po-
moc w przeprowadzeniu tej uroczystości: Pani 
Angelice Jakubowskiej  - Miss Polonia 2008, 
Pani Elżbiecie Wierzbickiej – Prezes Biu-
ra Miss Polonia, Panu Zdzisławowi Zalew-
skiemu – prezesowi Dozbud Development, 
Panu Andrzejowi Krysiakowi – dyrektorowi 
Dozbud Development, Panu Sławomirowi 

Marcinkiewiczowi – dyrektorowi marketu 
Praktiker w Ząbkach oraz Panu Sławomiro-
wi Skotnickiemu – dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

red.

MISS POLONIA W ZĄBKACH
cd ze str 1 WYNIKI KONKURSU 

„ZĄBKI – MIASTEM 
OGRODÓW”:

Kategoria: Najładniejszy ogród
1. Wanda i Grzegorz Wawrzyńczak
2. Janina i Mirosław Myszkowscy
3. Marianna i Grzegorz Stępniak

Wyróżnienia: 
Jolanta Latek 
Teresa Milewska
Małgorzata Słowik
Janusz Naumczyk

Podziękowania:
Danuta i Stanisław Kowalczyk
Andrzej Siekierka
Irena Szczepańska
Stanisława Błaszczyk
Małgorzata i Mariusz Zakrzewscy

Kategoria: Najładniejszy balkon
1. Magdalena Bała
2. Liliana Kozicka
3. Halina Wójcik

Wyróżnienia:
Janusz Rychter

Podziękowania
Alicja Toczyska
Radosław Kozik
Marlena i Rafał Wójtowicz

Kategoria: Najładniejszy ogród 
wspólnoty mieszkaniowej

1.  Wspólnota Mieszkaniowa „Orla” 
ul. Orla 8

SPROSTOWANIE
W trakcie przydzielania nagród doszło 

do pewnej nieścisłości, za którą pragnie-
my przeprosić Pana Krzysztofa Sasina  
- przedstawiciela Wspólnoty Mieszka-
niowej „Orla”. Podczas wręczania na-
gród mylnie stwierdzono, że zwycięzca 
jest nieobecny, składając nagrodę na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta Pana 
Sławomira Ziemskiego, celem dalszego 
przekazania.

Gdy się okazało, że zwycięzca jest 
jednak obecny, Przewodniczący bez-
zwłocznie przekazał nagrodę.

Za te i inne ewentualne niedociągnię-
cia serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy

Nagrodę odbiera p. Magdalena Bała z córką

Miss z przyjemnościa rozdawała autografy

Od lewej: przewodniczący Rady Miasta Sławomir Ziemski, wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz, 
Miss Polonia 2008 Angelika Jakubowska, dyrektor Dozbud Development Andrzej Krysiak
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W niedzielne popołudnie, 21 września na terenie Parku Miejskiego 
odbył się coroczny festyn. W tę ostatnią letnią niedzielę atrakcji 

mieszkańcom Ząbek dostarczyli: członkowie chóru seniora „Złota Jesień”, 
zespół rockowy WTF, grupa „Fart” z MOK –u, Klub Tańca Nowoczesne-
go „Fart”. W ramach festynu nastąpiło uroczyste rozstrzygniecie konkursu 
na najładniejszą posesją „Ząbki – Miastem Ogrodów”. Gościem honoro-
wym przy tej okazji była Miss Polonia 2008 Angelika Jakubowska.

Ponadto przygotowano dla dzieci specjalny program „Papcio – Hipcio”.

Swego rodzaju nowością była „Biesiada Śląska” oraz pokaz osady 
indiańskiej.

Na zakończenie wystąpił zespół „Toples” rozgrzewając publiczność 
do przysłowiowej czerwoności. Paradoksalnie najwięcej emocji wywoły-
wały wcale nie najnowsze utwory, ale dobrze wszystkim znane szlagiery. 
Mimo chłodnego wieczoru setki ząbkowian świetnie się bawiło. Z roku 
na rok koncerty ząbkowskie cieszą się coraz większą popularnością.

red.

FESTYN MIEJSKI „POŻEGNANIE LATA”



8

CO SŁYCHAĆ

Podwyżki dla większości z nas mają wy-
dźwięk negatywny - częściej mamy 

skojarzenia ze zwiększonymi kosztami niż 
oczekiwanym wzrostem wynagrodzenia. Nie 
zamierzam w tym miejscu przeprowadzać 
szczegółowej analizy relacji i uwarunkowań 
rynkowych, które mają wpływ na zmiany cen 
i wysokość wynagrodzeń lub dochodów z pro-
wadzonej działalności. Nie będę komentował 
również politycznych akcji, podejmowanych 
przeciwko podwyżkom cen. Politycy mają 
tę przypadłość, polegającą na zapominaniu 
- wówczas gdy z jednej strony domagają się 
podwyżek dla jakiejś grupy zawodowej nie 
pamiętają, że trzeba ją sfi nansować ... z podat-
ków. Na te podatki składamy się my wszyscy, 
bo politykom ciężko przychodzą decyzje o 
cięciach swoich dochodów. Niestety nie zapo-
wiada się aby spirala wzrostu cen wyhamowa-
ła. Już teraz zapowiadane są kolejne podwyżki 
cen energii, gazu, wody i kanalizacji, wywozu 
śmieci itd. 

Ząbki są miastem, w którym w przeciągu 
ostatniego roku podniesionych zostało wiele 
opłat o charakterze lokalnym, t.j. podatki od 
nieruchomości, opłaty od środków transportu, 
stawki za wynajem i dzierżawę, opłata targo-
wa, opłaty z tytułu umieszczenia reklamy oraz 
zajęcie pasa drogowego. We wrześniu Rada 
Miasta, ponownie (poprzednia z lipca 2007 r.) 
podjęła decyzję o podniesieniu cen za wodę i 
ścieki. Każda z tych podwyżek oraz wprowa-
dzone wyższe lokalne podatki i opłaty drenu-
ją nasze kieszenie, niestety nie koniecznie w 
sposób adekwatny do naszego „zużycia” w 
tym przypadku mediów. 

Wielcy monopoliści t.j. ZEWT, spółki ga-
zowe „piszą” uzasadnienia dla Urzędu Regu-
lacji, żeby uzyskać zgodę na podwyżki cen. 
MPWiK występuje do warszawskiej Rady o 
zatwierdzenie nowych opłat z uzasadnieniem, 
że środki z podwyżki będą przeznaczone na 
rozbudowę i modernizacje sieci wodociągów 
i kanalizacji w Warszawie, przechodzą pod-
wyżki w Warszawie a płacą wszyscy odbiorcy 
– mieszkańcy Ząbek również. Ale mieszkańcy 
Ząbek zapłacą więcej, bo w Ząbkach MPWiK 
infrastruktury wod-kan. nie buduje i nie napra-
wia. Odbiorcy hurtowi, w szczególności mia-
sta nie powinni być taksowani tą samą stawką 
co przysłowiowy Kowalski z ul. Puławskiej. 
Nie uzyskał akceptacji złożony przeze mnie 
wniosek o zmniejszeniu opłat dla odbiorców 
hurtowych – wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych, które wykonują za MZK większość 
prac administracyjnych i rozliczeniowych 
oraz konserwacją własnych instalacji. Urząd 
Miasta podtrzymał 28% narzut na dostarczaną 
wodę i 33% na odprowadzane ścieki dodając 
jeszcze opłatę abonamentową. Uzasadnienie 
podwyżki na 4,20 zł za m3 za wodę oraz 5,72 
zł za m3 ścieków polegało w dużej mierze na 

„obronie” fi nansów MZK. Wobec fi aska ne-
gocjacji prowadzonych z MPWiK, odbiorcy 
mediów w Ząbkach zapłacą: w części za in-
westycje w Warszawie, straty wody z naszych 
wodociągów, wody przenikające do kanali-
zacji a także za tych swoich sąsiadów, którzy 
rozliczając się ryczałtem nie podają praw-
dziwej liczby osób zamieszkujących posesje 
- „dzikich lokatorów”. 

W oczekiwaniu na dokumenty o przebie-
gu negocjacji Burmistrzów Miasta z MPWiK 
wtrącę jeszcze jeden wątek do fi nansowa-
nia naszych wodociągów i kanalizacji. Otóż, 
dopiero w 2007 r. zakończyliśmy spłacanie 
kredytów i długów do MPWiK powstałego w 
latach „genialnego” planu budowy kanalizacji 
pozwalającego na 3 letnie zwolnienia z opłat 
za zrzucane ścieki przez mieszkańców, którzy 
podłączyli się kanalizacji. Był to śmierdzący 
gratis, który rozłożył fi nanse miasta w latach 
2001-2003 (zadłużenie powyżej 60% - 40%). 
Taki stan rzeczy spowodował, że zamiast no-
wych inwestycji w Ząbkach z naszych podat-
ków spływających do budżetu, przez wiele lat 
płacone były zaległości i odsetki od tej niego-
spodarności.

Kolejnym generującym coraz większe 
koszty w budżetach domowego jest opłata 
za wywóz śmieci. W roku 2007 koszty pono-
szone przez miasto z tytułu sprzątania śmie-
ci przez MZK to ponad 400 tyś zł. Trzeba 
to wyraźnie podkreślić, że w tym przypadku 
również uczciwi mieszkańcy płacą za swych 
sąsiadów nie posiadających umów na odbiór 
śmieci z posesji a podrzucanych je do miej-
skich śmietników i lasów. Szkoda, że Urząd 
Miasta nie podejmuje kroków prawnych prze-
ciwko naszym śmieciarzom. 

Kiedy na początku kadencji zainicjowałem 
rozpropagowanie, zachęcanie mieszkańców 
do składania NIP-3 w US Wołomin, które 
wpływa na zwiększenie dochodów miasta z 
tytułu udziału w podatkach skarbu państwa, 
nie miałem jeszcze wiedzy o wielkości prob-
lemu związanego utratą przychodów od nie 
zameldowanych w Ząbkach.

Miasto Ząbki wydaje na bieżące utrzyma-
nie szkół rocznie ponad 13,9 mln zł (dane z 
2007 r) w tym środki nie mające pokrycia w 
subwencji oświatowej to 4,8 mln zł. Wydatki 
inwestycje oświatowe w 2007 r. przekroczy-
ły 8,6 mln zł. Bez dofi nansowania z funduszy 
średnio każdy mieszkaniec płacący miejscowe 
podatki w 2007 r. „dołożył się” do wydatków 
związanych z oświatą prawie 550 zł. Tymcza-
sem na 2870 dzieci uczęszczających do szkół 
podst. i gimnazjum 540 (19%) było nie zamel-
dowanych. Jest to problem wielu szybko roz-
wijających się miast i niekorzystnych zapisów 
ustawowych. 

Nie zameldowani i nie odprowadzający po-
datków do wołomińskiego urzędu skarbowe-

go powoduje znaczące straty szacowane w mi-
lionach złotych. Nie płacą, a korzystają m.in. 
ze szkół, obniżonych cen biletów na linii X i 
ZTM, do kursowania których z budżetu miasta 
w 2007 r. wydatkowano ok. 1,5 mln zł oraz 
infrastruktury drogowej – wydatki z budżetu z 
ubiegłego roku - 2,5 mln zł.

Czy można coś więcej zrobić ponad to, 
co zamieszcza Urząd Miasta na stronach 
„Co Słychać”? Zdecydowanie tak – z jed-
nej strony podjęcie kroków prawnych wo-
bec nieuczciwych mieszkańców unikających 
opłat adekwatnych do wielkości zużywanych 
mediów, z drugiej, zachęcając mieszkańców 
do zameldowania trzeba rozszerzyć dla nich 
ofertę. Poza uprawnieniem do otrzymania 
„ząbkowskiego becikowego”, przy Urzę-
dzie powinien zostać utworzony punkt po-
średnictwa z wołomińskim starostwem oraz 
urzędem skarbowym, w zakresie obiegu do-
kumentów, stanowisko osobowe i interneto-
we w zakresie porad i informacji lokalnych, 
korzystniejsze dla rodziców zameldowanych 
dofi nansowanie do dziecka uczęszczającego 
do prywatnego przedszkola, które z braku 
miejsc nie dostało się do przedszkola miej-
skiego, być może zróżnicowanie opłat za 
przejazd komunikacją – wprowadzenie karty 
mieszkańca Ząbek. Co ze szkołami i nieza-
meldowanymi uczniami? Ich na pewno nie 
można dyskryminować za decyzje rodziców 
– poza akcjami informacyjnymi i nauczaniem 
postaw pro-społecznych, w tej sprawie szyb-
ko powinny nastąpić rozwiązania ustawowe. 
Kto powinien poczynić starania o rozwią-
zania ustawodawcze? Jeśli nie lansujący się 
parlamentarzyści to może lokalne władze, 
którym najbardziej na korzystniejszych zapi-
sach ustawowych powinno zależeć. 

Na koniec jeszcze jeden aspekt tematu 
portfele mieszkańców a fi nanse miejskie. W 
bogatych landach, prowincjach miejscowe 
władze mogą pozwolić sobie na obniżanie 
opłat i podatków lokalnych ponieważ nie 
mają tak dużych potrzeb inwestycyjnych a 
sytuacja rynkowa zapewnia stabilizację bu-
dżetową. U nas wygląda to ciągle tak, że ten, 
czasami niezamożny, uczciwy mieszkaniec 
ponosi większe koszty, będące procentowym 
udziałem w wydatkach fi nansowych miasta a 
„sprytni” unikają uczestniczenia w budowaniu 
lokalnych dóbr. W naszej strefi e Europy po-
trzebujemy dużego wsparcia z funduszy eu-
ropejskich, żeby „wyrównywanie szans” było 
widoczne i w Ząbkach. Miejmy nadzieję, że 
złożone przez Urząd Miasta wnioski zostały 
dobrze opracowane i rozpatrywane będą przez 
gremium fachowców na nie politycznych po-
pleczników. Przydałaby się również w Ząb-
kach konkretna inwestycja drogowa ze strony 
Starostwa Wołomin.

Grzegorz Majtyka, radny (CNZ) 

PODWYŻKI – FINANSE MIASTA A BUDŻETY DOMOWE
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W dniach 12-14.09 2008r. Zarząd Koła nr.130 PZW w 
Ząbkach zorganizował  autokarową wycieczkę węd-

karską dla członków koła i ich rodzin. Uczestniczyły w 
niej 73 osoby, które do miejsca zakwaterowania tj. Stanicy 
Wodnej PTTK nad jeziorem Bachotek dotarły wynajętym 
autokarem lub własnymi samochodami.

Program tej 2 - dniowej imprezy zawierał m.in. zawody 
spinningowe o mistrzostwo koła oraz konkurs o największą 
(najcięższą) rybę.

Spinningowym mistrzem koła został Artur Sobolewski z 
wynikiem - 700 pkt, drugie miejsce zajął Bogdan Borkow-
ski- 300 pkt, a trzecie Tadeusz Guszkowski- 180 pkt.

Konkurs o największa rybę także wygrał Artur Sobolew-
ski – okoniem o wadze  200 gr.

Dla zdobywców miejsc I- III przygotowane zostały pu-
chary i medale z okolicznościowym napisem. Nagrodą w 
konkursie o największą rybę była 6m wędka-bolonka.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się tego 
samego dnia przy wieczornym, uroczystym ognisku, na 
którym uczestnicy imprezy piekli dostarczone przez orga-
nizatorów smaczne kiełbaski.

Zdaniem organizatorów wycieczka była udana, nie do-
pisała trochę pogoda i ryby, ale wszystkie przewidziane w 
programie imprezy okolicznościowe odbyły się zgodnie z 
planem.

Udział wzięła rekordowa ilość osób w stosunku do lat 
ubiegłych kiedy uczestniczyło ich nie więcej niż 50.

Całkowity koszt wycieczki też znacznie wzrósł, lecz 
dzięki dofi nansowaniu otrzymanemu z budżetu Miasta w 
kwocie 3000 zł nie musieliśmy drastycznie ograniczać ilo-
ści osób biorących udział w tej imprezie.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim osobom, 
które decydowały o przyznaniu tej dotacji, a w szczegól-
ności Panu Burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu oraz 
pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi Panu Krzysztofowi Krajewskiemu.

Franciszek Dąbrowski
Prezes Koła w Ząbkach

WYJAZD ZĄBKOWSKICH WĘDKARZY
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Wymagania niezbędne: Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
3.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych,
4. posiada wykształcenie wyższe lub średnie,
5. posiada staż pracy co najmniej 2 lata,
6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
7. posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8. posiada sprawność fi zyczną i psychiczną, 
9.  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku po-

twierdzony orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w § 5 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i czę-
stotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób 
ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach 
gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań,

Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B, doświadczenie zawodowe w Straży Miej-
skiej, ukończony kurs podstawowy strażników gminnych (miejskich), biegła znajomość 
obsługi komputera, znajomość prawa samorządowego i administracyjnego, prawa o ru-
chu drogowym, znajomość kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia, znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
Zakres wykonywanych zadań:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2.  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określo-

nym w przepisach o ruchu drogowym,
3. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
4.  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
5. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,

6.  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pie-
niężnych dla potrzeb Miasta,

7.  podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mie-
nia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

8. zabezpieczanie miejsc przestępstw i innych podobnych zdarzeń.
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 przestępstwo umyślne, 
6)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych,
7)  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych 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 orzeczenie le-
karskie o stanie zdrowia (tylko w stosunku do osób, którym zostanie przed-
stawiona propozycja zatrudnienia).

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub przesłać 
pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„konkurs ofert pracy – Strażnik Straży Miejskiej” w terminie do dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, 05-091 
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl 
– konkursy na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
przy ul. Wojska Polskiego 10.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W ZĄBKACH
OGŁASZA KONKURS DLA ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W STRAŻY MIEJSKIEJ 

NA 2 STANOWISKA APLIKANT / MŁODSZY STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ.

Wymagania niezbędne: Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych,
5)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
6)  posiada wykształcenie co najmniej średnie; preferowane jest wykształcenie 

wyższe z zakresu fi lologii polskiej, dziennikarstwa, politologii, komunika-
cji medialnej,

7)  biegle obsługuje komputer.
Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z 
mediami (środki przekazu) bądź współpracujących z nimi, ewentualnie doświad-
czenie zawodowe w administracji publicznej, wysoka kultura osobista, komunika-
tywność, kreatywność, rzetelność, umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozy-
cyjność, nastawienie na efekty pracy, znajomość języka obcego, znajomość ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. 
Prawo prasowe.
Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promującym Miasto,
2)  koordynacja współpracy z innymi gminami i instytucjami w ww. zakresie,
3)  bieżące utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z mediami w zakresie orga-

nizowania imprez kulturalnych, sportowych i zdrowotnych,
4)  inicjowanie imprez promocyjnych oraz współdziałanie z innymi podmiota-

mi w ich organizacji,
5)  organizacja i udział w wystawach i konferencjach dotyczących promocji i 

rozwoju Miasta,
6)  nadzór i współorganizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych oraz 

regionalnych,
7)  prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta przez osoby 
fi zyczne i prawne,

8)  nadzór nad opracowaniem projektów i planów rozwoju gospodarczego, kultury, 
sportu i profi laktyki zdrowotnej w mieście oraz koordynacja ich wdrażania,

9)  realizowanie i koordynowanie zadań w dziedzinie promocji turystycznej, 
kulturalnej, kultury fi zycznej i sportu, profi laktyki zdrowotnej oraz gospo-
darczej miasta,

10)  opracowywanie sprawozdań z pracy Burmistrza Miasta,
11)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad:

a) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
b) Miejskim Ośrodkiem Kultury,
c) Miejską Biblioteką Publiczną,
d) Miejską Przychodnią Zdrowia,

12)  współpraca w ww. zakresie z Redaktorem Miejskiej Gazety „Co słychać” 
oraz innymi mediami lokalnymi i regionalnymi.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny, 
2) kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
3)  kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub świadectwo ukończenia 

szkoły średniej,
4)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, 
5)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych,
6)  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych 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.)”

Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach lub przesłać 
pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„konkurs ofert pracy – inspektor/podinspektor ds. promocji, kultury, sportu i 
zdrowia” w terminie do dnia 10 października 2008 r. w Biurze Obsługi Intere-
santa Urzędu Miasta Ząbki. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.umzabki.bip.org.pl 
– konkursy na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzę-
du przy ul. Wojska Polskiego 10.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
OGŁASZA KONKURS DLA ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W URZĘDZIE MIASTA ZĄBKI 

NA STANOWISKO INSPEKTOR/PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA.
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CO SŁYCHAĆ

W dniu 10.09.2008 r. na nowo otwartych 
obiektach sportowych Filii Szkoły Pod-

stawowej Nr 1 przy ulicy Kościelnej w Ząb-
kach odbył się I Dzień Sportu Pierwszoklasi-
stów. Akcja ta zorganizowana przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach ma być 
imprezą cykliczną dla dzieci z ząbkowskich 
szkół podstawowych. Celem jej jest przekona-
nie najmłodszych dzieci oraz ich rodziców do 
czynnego uprawiania sportu oraz aktywności 
ruchowej. - Dzięki tej akcji chcemy pokazać, 
że zajęcia ruchowe mogą być wspaniałym po-
mysłem na spędzanie czasu wolnego, dzięki 
któremu zapewniony jest prawidłowy rozwój 
psychofi zyczny dziecka. W ten sposób będzie-
my chcieli walczyć z patologiami XXI wieku 
– mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Ząbkach Jacek Romańczuk.

W pierwszej akcji udział wzięło 332 ucz-
niów ząbkowskich szkół podstawowych. W 
konkursach udział wzięli przedstawiciele: 
gospodarza - Szkoły Podstawowej nr 1, Szko-
ły Podstawowej nr 2, Publicznej Katolickiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Prywatnej Szkoły 
Podstawowej w Ząbkach. Po pasjonującym 
i trwającej ponad 4 godziny współzawodni-
ctwie wyłoniono zwycięzców. Oto zwycięzcy.

1. DZIEWCZĘTA: 

Bieg na 60 metrów: 
I seria –  1. Julia Krupa (SP 2) 

2. Julia Mikulska (SP 2) 
3. Zuzanna Filipowska (PSP) 

II seria –  1. Klaudia Burs (PKSP) 
2. Patrycja Pietrak (SP 2) 
    Paulina Bernasiuk (SP 2)

Tor przeszkód: 
I seria –  1. Wiktoria Pokuć (SP 1) 

2. Julia Żelazowska (SP 2) 
3. Julia Lipińska (SP 2)

II seria –  1. Magdalena Smaga (PKSP) 
2. Klaudia Gadomska (SP 2) 
3. Patrycja Pietrak (SP 2)

2. CHŁOPCY: 

Bieg na 60 metrów: 
I seria –  1. Jan Milik (SP 1) 

2. Piotr Niemira (SP 2) 
3. Igor Lasota (SP 2) 

II seria –  1. Jaszko Demirow (SP 1) 
2. Jakub Siemiątkowski (SP 1)
    Mikołaj Piórczyński (PKSP)

Tor przeszkód: 
I seria –  1. Kacper Listkiewicz (SP 1) 

2. Maciej Pilichowski (SP 1) 
3. Kamil Krzemiński (SP 1)

II seria –  1. Mikołaj Gruźliński (PKSP) 
2. Jakub Cudny (SP 1) 
3. Mateusz Domański (SP 2)

I DZIEŃ SPORTU PIERWSZOKLASISTÓW

Nagrody najlepszym wręczali: dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 1 Joanna Odzeniak, 
dyrektor Filii Szkoły Podstawowej Nr 1Ewa 
Kacprzak oraz dyrektor MOSiR – u Jacek 
Romańczuk. 

Jako, że w Dniu Spotu Pierwszoklasistów 

nie było przegranych – wszyscy uczestnicy 
na zakończenie zostali nagrodzeni słodkimi 
upominkami. W przyszłym roku na początku 
września do rywalizacji przystąpi kolejna tura 
pierwszoklasistów. Serdecznie zapraszamy!

red.


