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niepubliczne przedszkola

KRASNAL
od 1998 roku

Zapraszamy Wszystkie Dzieci 
do spędzania z Nami 

wspaniałych lat dzieciństwa

www.krasnal.waw.pl
 Żłobek
 Przedszkole
 Grupy terapeutyczne
  Świetlica popołudniowa 

dla Absolwentów

Dzieci z Krasnala w najlepszych szkołach z najlepszymi wynikami!

niepubliczne przedszkola

LL
od 1998 roku

Zapraszamy Wszystkie Dzieci 

wspaniałych lat dzieciństwa

Zapraszamy Wszystkie dzieci
w każdą środę 

w godz. 8.00–17.00 na:
❒  Edukacyjne zajęcia 

adaptacyjne
❒ Przedstawienia teatralne
❒ Poranki filmowe
❒ Koncerty muzyczne
❒ Wycieczki

Szczegółowe informacje:
infolinia 605-434-599
Graniczna (22) 762-40-25
Szwoleżerów (22) 799-72-74
Zacisze (22) 678-98-88
Bemowo (22) 722-06-99

Przedszkole
artystyczno-sportowe

  Codzienne zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne
  Przestronne sale, każda przystosowana 

do poszczególnych zajęć
  Dwa duże place zabaw w sąsiedztwie lasu
  Szeroka oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego 

(m.in.: artoteka, karate, zumba, zajęcia sportowe, 
fitness, język angielski 3 razy w tygodniu

  Własna kuchnia

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 2–6 LAT

Ząbki
ul. Wyzwolenia 63 

22 762 42 41
696 055 822

www.nasza-lokomotywa.edu.pl

Wydarzenie partycypacyjne w Ząbkach

Po spotkaniu 
z mieszkańcami

Ostatnio sporo słyszymy w mediach o tzw. party-
cypacji społecznej, czyli w największym uprosze-

niu – o współdecydowaniu mieszkańców o miejscu, 
które zamieszkują. Otóż, także i  w  Ząbkach, miały 
miejsce wydarzenia o charakterze partycypacyjnym. 
Miasto Ząbki, które ma status miasta obserwatora 
w „subregionie Cud nad Wisłą w 2014 r.” w ramach 
projektu „Decydujmy razem” przeprowadziło spo-
tkania o  charakterze konsultacyjno-informacyjnym 
władz miasta z mieszkańcami. 

Podczas spotkań, burmistrz Ząbek Robert Perkowski, za-
stępca burmistrza Artur Murawski,  skarbnik Elżbieta Żmijewska, 
doradca burmistrza ds. komunikacji i  transportu, komendant 
ząbkowskiej policji Dariusz Korzeń oraz starszy inspektor straży 
miejskiej Jacek Szeluga omówili głównie takie tematy jak: bezpie-
czeństwo w Ząbkach, stan finansów miasta, inwestycje drogowe 
i oświatowe oraz komunikacja. W wydarzeniu uczestniczyło kil-
kudziesięciu mieszkańców Ząbek. 

Rozpoczął Grzegorz Grabowski, pełniący rolę animatora 
subregionalnego w projekcie „Decydujmy razem”, krótkim wstę-
pem, wyjaśniającym w definicjach i na przykładach, na czym po-
lega partycypacja. Na pytanie co sądzi o budżecie obywatelskim 
– Grabowski stwierdził, że taki budżet nie musi być niezbędny, 
jeżeli miasto posiada dobrze przygotowaną strategię rozwoju, 
skonsultowaną z mieszkańcami i na bieżąco modyfikowaną. 

O bezpieczeństwie w Ząbkach opowiedział, posługując się 
statystykami, komendant ząbkowskiej policji Dariusz Korzeń. 
Z przedstawionych liczb wyraźnie wynikało, że przestępczość 
w Ząbkach jest stosunkowo duża. Komendant wspominał, że 
dobre efekty przynoszą wspólne patrole policji i  straży miej-
skiej. Niestety w tak dużym mieście, co do ilości zamieszkujących 
mieszkańców (ok. 60 000, przy niespełna 30 000 zameldowa-
nych) nawet wzmocnione o strażników miejskich patrole są 
niewystarczające. Dlatego planowane jest zwiększenie ilości eta-
tów w ząbkowskiej policji, głównie dzięki przesunięciu etatów 
z mniej obciążonych komisariatów powiatu do Ząbek. 

O bezpieczeństwie w Ząbkach – wspólnych patrolach i obo-
wiązkach straży miejskiej mówił także starszy inspektor Straży 
Miejskiej w Ząbkach Jacek Szeluga.

Mieszkańcy wnioskowali, aby karać właścicieli zaśmieco-
nych pustych działek prywatnych. Burmistrz Robert Perkow-
ski wyjaśnił, że właściciele są karani za bałagan i wzywani do 
jego uprzątnięcia, niestety często jest problem z ustaleniem, 
kto jest właścicielem gruntu z uwagi na  nieuregulowany sta-
tus prawny działki.

Kilka mieszkanek poruszyło kwestię schroniska dla zwie-
rząt w Klembowie, gdzie trafiają bezpańskie zwierzęta m.in. 
z obszaru Ząbek. Mieszkanki nie były zadowolone z warunków 
panujących w schronisku, a jedna z nich mówiła o problemach 
związanych z adopcją w tym schronisku. Burmistrz odpowie-
dział, że schronisko, do którego trafiają zwierzęta jest wyłania-
ne w drodze przetargu. Obecnie miasto ma podpisaną umowę 
z fundacją z Tłuszcza, gdzie trafiają zwierzęta, głównie młode 
i zdrowe, gdzie jest bardzo skuteczna adopcja oraz ze schroni-
skiem w Klembowie, gdzie trafiają pozostałe zwierzęta, gdzie 
szansa na adopcję jest mniejsza.

Mieszkańcy wnioskowali również o karanie właścicieli psów, 
którzy po nich nie sprzątają. Strażnik Szeliga wyjaśnił, że trud-
no jest ukarać takiego właściciela, ponieważ kiedy zbliża się 
strażnik, właściciel sprząta i nie ma podstawy do ukarania. Nie-
mniej jednak w oczywistych przypadkach, właściciele są kara-
ni mandatami.
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Stowarzyszenie PRO - Pracownia Rozwoju Osobowości w ramach projektu „Porozmawiajmy o tym” 
zaprasza do skorzystania z psychoterapii, pomocy psychologicznej, konsultacji wychowawczych. Pierwsza 
konsultacja jest bezpłatna. Dalsze spotkania mogą być nieodpłatne lub niekomercyjną cegiełkę na 
cele statutowe stowarzyszenia ustala się bezpośrednio z terapeutą.
Miejsce: MOSIR, ul. Słowackiego 21, Ząbki.
Kontakt: mail: pro-pracownia@wp.pl, tel: 660 907 563

Miejski Ośrodek Kultury

zaprasza na

Finał XXIV Festiwalu Piosenki, Ząbki 2014

w dniu 24.05.2014 r. o godz. 10:00

Sala MOK przy ul. Słowackiego 21 /trybuna sportowa/

wstęp wolny
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PRG
USŁUGI 

GEODEZYJNE
l  TYCZENIA 
l  PODZIAŁY

l  MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

l  INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA

Ząbki ul. Gałczyńskiego 19
605-218-000
22 781-45-81
22 781-70-51
prg1@wp.pl

www.prg1.waw.pl

„Nekropolis”

Usługi  Pogrzebowe
Świadczymy pełny zakres usług

trumny l urny l kwiaty l transport 
klepsydry l nekrologi l własna chłodnia

Ząbki, ul. Piłsudskiego 31
Całodobowo tel. 606 653 850

www.nekropolis.com.pl
zachęcamy do weryfikacji cen!
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San Marino w Ząbkach
od koniec roku, w Ząbkach przy ul. Powstań-
ców 25 miało miejsce uroczyste otwarcie jedy-

nego w swoim rodzaju miejsca„San Marino”. To pierw-
szy tego typu obiekt w Ząbkach, który łączy w sobie 
salę balową restaurację, kawiarnię oraz cukiernię.  

- Tworząc to wyjątkowe miejsce kierowaliśmy się chęcią 
stworzenia miejsca o charakterze rodzinnym, łącząc w sobie re-
staurację, cukiernię, kawiarnię oraz sale bankietową – podkre-
ślają właściciele Joanna i Bartosz Naszkowscy. Jest to typowe 
podejście, zgodnie z którym rodzina jest najważniejsza. - Od 
początku tworzyliśmy miejsce, które będzie unikalne i dostępne 
dla wszystkich i takie jest właśnie SAN MARINO. Wystarczy do 
nas raz przyjść, aby szybko się przekonać, że to idealne miejsce 
na spędzenie czasu z rodziną lub na organizację imprezy ro-
dzinnej czy firmowej. Od otwarcia zorganizowaliśmy już kilkana-
ście imprez o różnorodnym charakterze i znamy się na tym. Nasi 
Goście cenią nas za dbałość o szczegóły, jakość podawanych 
dań, rodzinną atmosferę i niepowtarzalny klimat miejsca - dodają 
państwo Naszkowscy.

P
Ważna debata 

w Ministerstwie 
Gospodarki

lutego, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki 
w Warszawie odbyła się III konferencja z cy-

klu Państwo 2.0 pod nazwą „Administracja otwarta 
na zmiany”. Organizatorem panelu dyskusyjnego 
była redakcja magazynu Computerworld, pod hono-
rowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji 
Michała Boniego, Ministra Gospodarki Janusza Pie-
chocińskiego i Ministra Rozwoju Regionalnego- Elż-
biety Bieńkowskiej.

Podczas konferencji poruszano tematy związane z 
dostosowaniem się organów państwa do wyzwań współ-
czesności, zarządzania zmianami w administracji publicznej 
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Autoserwis ROMIKA
– blacharstwo-lakiernictwo (pełen zakres)
– serwis klimatyzacji
– wulkanizacja
– mechanika pojazdowa
– korzystne umowy serwisowe dla firm

tel. (22) 781-54-64; 605-580-590
www.romika.com.pl 

Nocny Marek zaprasza 
mieszkańców Ząbek 

Drodzy mieszkańcy Ząbek! Wysyłamy do Was serdeczne, są-
siedzkie zaproszenie. 28 czerwca na miejskim stadionie 

w Markach przy ul. Wspólnej dojdzie do nietypowego spotkania 
amatorów zdrowego, sportowego trybu życia. Mareckie Stowa-
rzyszenie Gospodarcze zaprasza na Bieg Nocny Marek.

Żeby być precyzyjnym, nie chodzi tylko o jeden bieg. W sobotni wieczór doj-
dzie do rywalizacji na kilku dystansach. O 1700 zaczynają dzieci i młodzież. Potem 
do rywalizacji wkraczają ci, którzy lubią kijki, czyli fani nordic walking. Będą mieć do 
pokonania dystans 5 km. Gwoździem programu jest bieg na 10 km. Start punktu-
alnie o 2100. Trasa będzie biec ulicami miasta – jej początek i koniec znajduje się na 
stadionie przy Wspólnej.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w kilku kategoriach. Tradycyjnie na pierwszy plan 
wysuwają się klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn. Organizatorzy wprowadzą 
także kategorie wiekowe. Zwyciężyć będzie można w grupach 16-39 lat oraz 40 plus 
(oczywiście oddzielnie płeć piękna oraz ta… mniej piękna). Pojawi się też klasyfikacja 
drużynowa – zespoły muszą liczyć co najmniej trzech zawodników (płeć obojętna), 
a do punktacji będą się liczyć czasy trójki najlepszych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nocnymarek.net oraz w ser-
wisie społecznościowym Facebook (Bieg Nocny Marek). Tam można poznać m.in. 
zarys trasy oraz regulamin imprezy.

– Serdecznie zapraszamy: i biegaczy, i kibiców – bądźcie z nami 28 czerwca – 
mówi Jacek Orych, koordynator imprezy.

Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie partnerzy i sponsorzy. Pomoc za-
deklarowały: miasto Marki, lokalna policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna. W gronie 
sponsorów znalazły m.in.: przedszkole Chatka Puchatka, sala zabaw Kręciołek, sieć 
sklepów M&P Alkohole i Wina Świata, Wodociąg Marecki, wydawnictwo Egmont, 
biuro turystyczne Era Wakacji, firma informatyczna Activenet oraz hurtownia artyku-
łów fryzjerskich i kosmetycznych Progress. Czas będzie mierzyć klub Entre.pl Team.

Takiej imprezy sportowej prawdopodobnie w naszym powiecie jeszcze ni-
gdy nie było!

Serdecznie zapraszamy!

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Wprowadzenie strefy 
ograniczonej prędkości 

w Ząbkach południowych
Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej informuje, że w miesiącu maju br. na obszarze 

zawartym pomiędzy: ul. Piłsudskiego (droga wojewódzka nr 631) – ul. ks. Skorupki – ul. Pił-
sudskiego (droga powiatowa) – granicą miasta Warszawa z miastem Ząbki zostanie wpro-
wadzona tzw. strefa ograniczonej prędkości - w naszym przypadku – do 40 km/h.

Powyższe oznacza, że w  ww. obszarze kierujący pojazdem zgodnie z  prawem 
będzie mógł poruszać się z maksymalną prędkością do 40 km/h. Oczywiście o ile in-
ne znaki nie stanowią inaczej (przypadek: ul. Mazowiecka – maksymalna prędkość 
20 km/h wynikająca ze strefy zamieszkania; ul. Szkolna – progi zwalniające ogranicze-
nie prędkości do 30 km/h i inne).

Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości spowodowane zostało wielokrotnymi 
wnioskami mieszkańców w zakresie ograniczenia prędkości w południowej części miasta 
Ząbki. Zasadność powyższego znalazła także odzwierciedlenie w statystykach zdarzeń 
drogowych. 

Jednocześnie informujemy, że trwają prace koncepcyjne nad wprowadzeniem ko-
lejnych stref ograniczonej prędkości w północnej części miasta Ząbki – rejon zachodni.

Analizie poddawana jest także zasadność wprowadzenia zakazu wjazdu, na drogi zarzą-
dzane przez Burmistrza Miasta Ząbki, pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t.
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Z Ząbek do 
Europarlamentu!

Z wielką satysfakcją informujemy o  sukcesach naszych 
mieszkańców, które odnoszą zarówno na polu sporto-

wym, kulturalnym, jak i  samorządowym czy politycznym. 
Cieszymy się z ich osiągnięć, bo one też w pewnym sensie są 
wyróżnieniem dla całej społeczności Ząbek. Przed kolejną 
szansą stoi nasz mieszkaniec, a zawodowo starosta powiatu 
wołomińskiego Piotr Uściński, który jest jedynym kandy-
datem z Ząbek w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
W  poniższym wywiadzie pytamy o  przyczynę tej decyzji 
oraz o poglądy w sprawach ważnych dla Europy i Polski. 

Mieszkańcy Ząbek mają dziś swojego starostę i są z tego dumni. 
Dlaczego mają pozwolić Panu odjechać do Brukseli?

Ale ja się nigdzie nie przeprowadzam, nadal będę mieszkał w Ząb-
kach, a ci, którzy są dumni z tego, że jestem starostą z pewnością cie-
szyć się będą, gdy Ząbki będą reprezentowane w europarlamencie. 
Chcę być jak najbliżej naszych spraw, wspierać nadal lokalne władze 
w działaniach dla dobra mieszkańców, tylko z innej pozycji. 
A jak można wspierać nasze sprawy będąc europarlamentarzystą?

Oczywiście w  europarlamencie debatuje się o  sprawach ogól-
nych, zazwyczaj nie podnosi się spaw lokalnych. Ale europarla-
mentarzysta może skutecznie lobbować w  lokalnych sprawach 
w  instytucjach unijnych i  krajowych. Taki lobbing może np. skut-
kować dodatkowymi funduszami na realizację inwestycji. Ja chcę 
być blisko spraw zwykłych ludzi, chcę na co dzień współpracować 
z samorządowcami w okręgu wyborczym, w szczególności z terenu 
powiatu i naszego miasta.
A czym szczególnie chce się Pan zająć w europarlamencie?

Jestem zwolennikiem ograniczania administracji. Unia zaś jest 
w tej chwili bardzo zbiurokratyzowana. Nie widzę sensu wprowadza-
nia kolejnych regulacji, które utrudniają życie zwykłym obywatelom 
i powstrzymują rozwój przedsiębiorstw. Trzeba to zmienić, ograni-
czyć ilość prawa unijnego do niezbędnego minimum. Trzeba upro-
ścić procedury. Pozyskując np. pieniądze na inwestycje powinno się 
je wydawać na zakup asfaltu na drogę a nie na produkowanie ton 
dokumentów. 
Jest Pan znany w Polsce z prowadzonej w powiecie polityki pro-
rodzinnej. Czy chce Pan to kontynuować również i na niwie eu-
ropejskiej?

Oczywiście! Największym problemem społecznym Europy jest 
kryzys demograficzny. Wskaźnik dzietności w unii wynosi średnio 1,6 
dziecka na jedną kobietę. W Polsce wynosi on 1,3 i jest jednym z najniż-
szych na świecie. A to oznacza stopniowe starzenie się społeczeństwa 
i systematyczny spadek ilości populacji. Jeśli natychmiast nie podej-
miemy działań, to grozi nam samounicestwienie, całe narody mogą 
wyginąć. Dlatego najwyższy czas na Europę przyjazną rodzinie. Tylko 
silna polityka prorodzinna może uratować Europę.
A jak teraz wygląda polityka prorodzinna w Europie? 

Politykę prorodzinną tworzą poszczególne państwa członkow-
skie. I to dobrze. Niektóre kraje mocno wspierają rodziny, w tym za-
kresie Polska powinna brać z nich przykład. Natomiast na poziomie 
parlamentu europejskiego polityki prorodzinnej nie ma, a  wręcz 
przeciwnie. Zdarzają się próby forsowania antyrodzinnych rozwią-
zań. Mam tu na myśli próby narzucania krajom członkowskim re-
wolucji kulturowo-seksualnej przejawiającej się homopropagandą 
oraz ideologiami typu gender. Trzeba się temu przeciwstawić. My 
Polacy powinniśmy przypomnieć Europie jej chrześcijańskie korze-
nie, podtrzymywać kulturę opartą na rodzinnych wartościach zgod-
nych z prawami natury.

A co z tolerancją?
Polska ma największe tradycje tolerancji w Europie. Pierwsza Rzecz-

pospolita była praktycznie jedynym tolerancyjnym państwem w ówcze-
snej Europie. Wolność i tolerancja były wpisane do pierwszej w Europie 
konstytucji, tj. Polskiej Konstytucji 3 Maja. To my powinniśmy uczyć tole-
rancji pozostałych europejczyków. Nie możemy zgodzić się na rozumie-
nie tolerancji jako przyjmowania z otwartymi rękami homopropagandy 
i deprawacji. Tolerancją wobec gejów jest to, że nie chcemy zaglądać im 
do łóżka. Ale nie mamy obowiązku siedzieć cicho, jeśli obnoszą się ze 
swoimi dewiacjami, demoralizując np. młodych ludzi. Trzeba czasami 
powiedzieć stop. 
A co Pan sądzi o polityce energetycznej unii?

Jak na razie to polityka energetyczna unii dała nam jedynie pakiet 
klimatyczny, który zabija nasz przemysł i pozbawia nas źródeł energii. 
Każdy kraj powinien móc korzystać z własnych źródeł energii, my mamy 
duże zasoby węgla i nie możemy zgodzić się, aby niszczyć polski przemysł 
w imię ograniczania produkcji CO2. Jeśli ze względu na te ograniczenia 
Polska przestanie produkować jakieś towary, to tę produkcję przejmie 
np. fabryka w Chinach i tam jeszcze więcej CO2 trafi do atmosfery. Efektu 
ekologicznego nie będzie, ale nasza gospodarka na tym straci. 

Wspólna polityka energetyczna unii powinna dążyć do uniezależ-
nienia od dostaw rosyjskiego gazu i ropy oraz do solidarności energe-
tycznej. Kraje powinny się wspierać w przypadku trudności na rynku 
energii. Powtarzam jednak, że nie powinno się narzucać nikomu jak ma 
produkować energię. 
Wybory tuż, tuż… 25 maja. Dlaczego warto iść na te wybory?

Zapraszam wszystkich na wybory, bo warto zdecydować o przyszło-
ści Europy i przyszłości Polski w Europie. Wszystko zależy od tego, jakich 
reprezentantów wybierzemy. Ja polecam swoją osobę, nr 7 na liście PiS.

Dziękuję za rozmowę.
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Finanse Miasta po roku 
2013

Podczas ostatnich spotkań z  mieszkańcami dość intere-
sującą sprawą okazała się kwestia stanu finansów Miasta. 
Poprzedni rok jest już zbilansowany i wiadomo precyzyj-
nie ile dochodów pozyskało Miasto oraz ile wydało i  na 
jakie zadania. Z  punktu widzenia przyszłych inwestycji 
istotny też jest poziom zadłużenia.

Dochody Miasta w 2013 r. wyniosły niemal 116 mln zł. Na tę pulę 
składają się m.in. tzw. dochody własne gminy – ponad 78 mln zł, 
z czego ponad 34 mln zł stanowią dochody z PITów. Budżet też zasi-
lają subwencje (18 mln zł) oraz dotacje (19 mln zł).

W 2013 r. wydatkowano ogólnie prawie 110 ml zł, z czego 72 mln zł 
stanowią wydatki bieżące, a pozostałe 38 mln zł przeznaczono na 
inwestycje. To bardzo wysoki wskaźnik, świadczący o realizacji dość 
intensywnej polityki inwestycyjnej.

Patrząc całościowo na budżet (110 mln zł) zauważamy, że najwię-
cej środków pochłonęło sfinansowanie oświaty (37% wszystkich wy-
datków) oraz transportu i łączności (27%).

Bilans z  wykonania budżetu za 2013 r. zamknął się nadwyżką 
6,2 mln zł, zaś zobowiązania finansowe miasta kwotą niewiele ponad 
26 mln zł, co oznacza, że poziom zadłużenia wynosi 22,5%. Mając na 
uwadze ustawowy próg zadłużenia (60% względem dochodów) 
należy stwierdzić, że Miasto nie jest mocno zadłużone, co w przyszło-
ści pozwoli na realizację wielu istotnych inwestycji, bez zagrożenia dla 
utrzymania płynności finansowej. Poniżej zamieszczamy kilka planszy 
obrazujących politykę finansową Miasta na stan 31.12 2013 r. Więcej 
szczegółowych informacji przedstawimy przy okazji sesji absolutoryjnej, 
kiedy to stan finansów oceni Rada Miasta.

red.

Realizacja planu dochodów w 2013 r. 
Plan dochodów w wysokości 118.650.724,27 zł, zrealizowano w 97,77% na kwotę 

115.999.487,66 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 89.242.596,53 zł, wzrosły o 
14.929.913,64 zł w stosunku do roku poprzedniego. 

Dochody majątkowe w 2013 r. wyniosły 26.756.891,13 zł, przez okres czterech lat 
pozyskaliśmy  93.184.863,01 zł dochodów majątkowych. 
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Miasto Ząbki pozyskało w 2013 roku środki finansowe z dodatkowych źródeł: 

- 4.768,00 zł na utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych w Mieście Ząbki; 

-47.605,00 zł  darowizny na budowę, utrzymanie oraz remont dróg gminnych; 

-6.995.010,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania 

- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego- Orla w Ząbkach” z PKP PLK; 

-12.393.667,28 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: refundacja poniesionych wydatków  

i zaliczki na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na budowę tunelu i basenu; 

-910.252,80 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego  

na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego 

 pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego -Orla”; 

-200.610,00 zł na realizację programu „Indywidualizacja sposobem na rozwój” zgodnie  z wnioskiem o dofinansowanie  

 projektu nr POKL.09.01.02-14-386/11; 

-17.525,16 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie 

 wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki, w tym: demontaż, transport, utylizacja; 

-615.000,00 zł partycypacja w kosztach budowy kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na 

 ul. Powstańców; 
-684.808,62 zł z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2013 roku; 

-100.490,88 zł refundacja wydatków poniesionych na  termomodernizację Urzędu Miasta Ząbki; 

 -45.954,10 zł  środki przeznaczone na „Wyprawkę szkolną”; 

-123.039,31 zł środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym; 

-783.702,00 zł dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; 

-16.194,49 zł dotacja na dofinansowanie przez pracodawców kształcenia młodocianych pracowników.; 

-7.430.709,49 zł dochody z odzyskanego podatku od towarów I usług (VAT). 

Na zadania inwestycyjne pozyskano ogółem 21.079.551,12 zł środków zewnętrznych. 
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Udana akcja wspólnego 
patrolu – sprawca rozboju 

zatrzymany
Po raz kolejny wspólny patrol policji i  straży miejskiej 
może się pochwalić wspólnym sukcesem. Otóż, w piątek, 
tuż po świętach wielkanocnych, wspólny patrol otrzymał 
zgłoszenie o  napaści rabunkowej, która miała miejsce  
przy przejeździe kolejowym.

Poszkodowany mężczyzna oczekiwał na patrol przy ul Łodygowej, niedale-
ko przejazdu kolejowego. Poszkodowany opowiedział o zdarzeniu, które miało 
miejsce niemal przed chwilą. Szedł boczną ulicą przy kościele, która dochodzi 
do torów, kiedy podszedł do niego mężczyzna, który kazał oddać mu portfel 
i wszystkie drogocenne rzeczy. Ten, obawiając się o swoje życie i zdrowie, od-
dał napastnikowi portfel oraz słuchawki od MP3. 

 Patrol zabrał ze sobą poszkodowanego i udał się w ślad za sprawcą rozboju. 
Po około 15 minutach poszukiwań, poszkodowany rozpoznał sprawcę, który 
dotarł  na wysokości ul. Mokrej. Aby zatrzymać mężczyznę patrol musiał użyć 
siły. Następnie przewieziono sprawcę na komisariat w Ząbkach,do dalszych 
czynności związanych z rozbojem. Przy zatrzymanym znaleziono skradzione 
poszkodowanemu rzeczy.

 Cieszy fakt odzyskania mienia, ale przede wszystkim szybkość działania 
i skuteczność wspólnych patroli na ulicach Ząbek. Wspólnemu patrolowi gra-
tulujemy, jednej z wielu już, skutecznych akcji. Miejmy nadzieję, że tak sprawne 
działanie naszych służb będzie przestrogą dla potencjalnych złodziei i przełoży 
się na zmniejszenie liczby przestępstw w Ząbkach.

Iwona Potęga
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Wydarzenie partycypacyjne w Ząbkach

Po spotkaniu z mieszkańcami

Mieszkanka zgłosiła przewrócony znak 
przy ul. Rembertowskiej, ktoś inny – kwe-
stię nieprzestrzegania czerwonego światła 
przez kierowców przy kościele św. Trójcy. 
Strażnik apelował do mieszkańców, aby 
każdorazowo zgłaszać tego rodzaju sytu-
acje.

Mieszkanka wnioskowała o  patro-
lowanie miejsca u  zbiegu ulic Sosnowej 
i Sikorskiego. Twierdziła, że zbiera się tam 
młodzież, która pali papierosy, hałasuje 
i używa niecenzuralnego słownictwa, co 
zakłóca spokój okolicznych mieszkańców. 
Strażnik poprosił o każdorazowe zgłasza-
nie takich przypadków, aby mogły być wy-
syłane patrole.

Jeden z  mieszkańców wnioskował 
o karanie za zanieczyszczanie ulic przez du-
że samochody wyjeżdżające z budów (oko-
lice ulicy Skorupki przy kościele). Był także 
wniosek o karanie właścicieli samochodów, 
wyjeżdżających z nieutwardzonych dróg, 
których samochody również nawożą na uli-
ce błoto. Co do pojazdów wyjeżdżających 
z budów, strażnicy miejscy dokumentują 
takie wydarzenia i kierują wnioski o uka-
ranie, w drugim przypadku, karanie było-
by bezprawne.

Inwestycje omówił zastępca burmi-
strza Artur Murawski, rozpoczynając od 
przypomnienia, że miasto pozyskało spo-
rą kwotę ze środków unijnych, za co otrzy-
mało od marszałka województwa, aż trzy 
wyróżnienia, – Lider Rozwoju Mazowsza. 
W sumie ze źródeł zewnętrznych miasto 
pozyskało aż ok. 100 mln zł. Opowiedział 
o  właśnie powstającym tunelu, basenie 
oraz wykonanych inwestycjach drogowych 
w latach 2010–2014. Poinformował, że tu-
nel może zostać oddany do użytkowania 
już w okresie wakacji. Wspominał również 
o trwającej przebudowie drogi 631 (kon-
tynuacji ul. Żołnierskiej w Zielonce) i moż-
liwości wjazdu do Ząbek południowych 
jedynie przez ulicę Szwoleżerów, a także 
o planach miasta wybudowania wiaduktu, 
nad ulicą Żołnierską, tak aby można było 
docelowo skomunikować ulicę Powstań-
ców z drogą 631 w sposób bezkolizyjny. 
Poinformował, że na tę inwestycję, Ząbki 
będą chciały pozyskać środki zewnętrzne.

Mieszkańcy byli zainteresowani czy 
po otwarciu tunelu, zostanie zamknięty 
obecny przejazd kolejowy. Zastępca bur-

mistrza wyjaśnił, że zamkniecie przejazdu 
jest warunkiem, aby użytkować tunel, tak-
że po otwarciu tunelu przejazd zostanie 
zlikwidowany. Obecnie trwają rozmowy 
z PKP PLK w zakresie warunków pozosta-
wienia przejścia dla pieszych i dojścia na 
peron od strony zachodniej, które miało 
by funkcjonować, przynajmniej do czasu 
budowy tunelu dla pieszych na wysokości 
ul. Batorego.

Burmistrz Robert Perkowski opo-
wiedział o  priorytetowych dla Ząbek, 
przyszłych inwestycjach oświatowych: 
rozbudowie szkół podstawowych nr  3 
i nr 2, pozyskaniu działki pod budowę no-
wej szkoły podstawowej, tymczasowych 
pomieszczeniach kontenerowych, aby po-
mieścić wszystkich ząbkowskich uczniów, 
budowie nowych przedszkoli, budowie sali 
gimnastycznej przy SP2, rozbudowie gim-
nazjum nr 1 oraz  budowie nowej szkoły 
podstawowej.

Jeden z mieszkańców chciał wiedzieć, 
czy jeżeli drużyna Dolcan Ząbki wejdzie do 
ekstraklasy – zostanie wykonane oświetle-
nie i podgrzewana murawa na stadionie 
miejskim. Burmistrz odpowiedział, że nie 
jest to w tym momencie inwestycja priory-
tetowa, którą można by wykonać kosztem 
chociażby oświaty.

Burmistrz przypomniał, że w  okoli-
cy Drewnicy, została kupiona przez mia-
sto działka pod stację uzdatniania wody, 
po to aby mieszkańcy mogli w przyszłości 
mniej płacić za wodę. 

Poinformował, również, że w związku 
ze zmianą przepisów, okazało się, że lokale, 
gdzie mieszczą się świetlice środowiskowe 
w Ząbkach nie spełniają nowych wyma-
gań i grozi im zamknięcie. Świetlica nr 1 
będzie wybudowana od nowa, a świetlica 
nr 2 będzie przeniesiona w inne miejsce, 
gdzie budynek zostanie zmodernizowany. 
Przypomniał, że są to bardzo ważne obiek-
ty, w  których przebywają dzieci, mające 
niejednokrotnie niekomfortową sytuację 
w domu. W świetlicy odrabiają lekcje, otrzy-
mują posiłki, a także uczą się rodzinnego ży-
cia. Na spotkaniu była poruszona również 
kwestia budowy nowego szpitala Drewni-
ca i problemów z finansowaniem tej inwe-
stycji przez organ założycielski, jakim jest 
samorząd województwa mazowieckiego.

Burmistrz, nawiązując do wypowiedzi 
G. Grabowskiego o przeznaczeniu środków 
unijnych w nowej perspektywie programo-

wania,potwierdził, że do dofinansowania 
będą preferowane projekty, obejmujące 
kilka gmin rozwiązujące ich wspólne pro-
blemy. Nie będzie też środków na budowę 
dróg gminnych. Poinformował, że Strategia 
Rozwoju Miasta Ząbki będzie nowelizowa-
na z wykorzystaniem partycypacji, w związ-
ku z nową perspektywą unijną, zgodnie 
z sugestiami mieszkańców. W tym celu nie-
bawem odbędą się konsultacje.

Potwierdził, że miasto Ząbki będzie 
chciało pozyskać środki w nowej perspek-
tywie finansowej UE 2014-2020 w ramach 
tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Warszawskiego Obszaru Funkcjonal-
nego. Ząbki są liderem lokalnej grupy gmin, 
w której są m.in. : Wołomin, Radzymin, Zie-
lonka, Marki, przygotowującej wspólne 
przedsięwzięcia ZIT WOF.

Mieszkańcy pytali o ścieżki rowerowe. 
Twierdzili, że na niektórych już wybudo-
wanych ścieżkach, m.in. na ul. Batorego, 
11-listopada, P. Skargi nie są dostatecznie 
łagodne zjazdy i występują niewygodne 
uskoki poprzeczne na granicy chodnika 
i zjazdów z posesji. To są bariery architek-
toniczne trudne do pokonania, szczegól-
nie dla niepełnosprawnych. Mieszkańcy 
wnioskowali o złagodzenie obecnych ba-
rier i zwrócenie uwagi na przyszłość na tego 
rodzaju problem. Burmistrz przyjął wnio-
sek i podkreślił, że przy planowaniu przy-
szłych ścieżek rowerowych będzie brany 
pod uwagę.

Mieszkańcy wnioskowali także o po-
prawę stanu dróg gruntowych w okolicy 
Drewnicy, ul. Cichej i Leśnej. Chcieli, aby 
zrobić to chociażby doraźnie, ponieważ 
w  okresie jesienno-zimowym są kałuże 
i trudno jest w tej okolicy się poruszać. Bur-
mistrz powiedział, że na bieżąco jest reali-
zowane równanie dróg gruntowych. Stan 
wskazanych ulic zostanie oceniony i na tej 
podstawie będzie podejmowana decyzja 
o sposobie poprawy ich stanu np. wzmoc-
nieniu kruszywem. Zwrócił się do miesz-
kańców, aby na bieżąco zgłaszali dziury 
w ulicach i  inne problemy, które można 
doraźnie załatwić. Powiedział, że zgłosze-
nia są wpisywane do  harmonogramu i na 
bieżąco realizowane.

Mieszkańcy zgłaszali także inne pro-
blemy związane z rozbudową miasta oraz 
realizowanymi inwestycjami developer-
skimi, dotyczące ich konkretnych miejsc 
zamieszkania. Niektórzy zgłaszali także 

problemy,  które nie leżą w zakresie działa-
nia urzędu, jak chociażby sprawy związane 
z gazociągiem. 

Wnioskowano również o  wycięcie 
drzew przy ul. Szpitalnej. Burmistrz poin-
formował, że kwestia powinna zostać roz-
wiązana w  związku z  planowaną przez 
Starostwo przebudową tej ulicy – jest już 
gotowy jej projekt, jezdnia ulicy zostanie 
odsunięta, planowany jest również chodnik 
po stronie zachodniej oraz ścieżka rowero-
wa. Poinformował także, że jeszcze w tym 
roku zostanie wyremontowany fragment 
ul. Rychlińskiego i Wojska Polskiego po-
między ul. Leszyckiego, a ul. Szpitalną, a na 
skrzyżowaniu Szpitalnej z ul. 11-go listopa-
da dzięki porozumieniu z powiatem, zo-
stanie już w wakacje wybudowane rondo.

 Co do wykonania budżetu miasta za 
2013 r. o którym opowiadała skarbnik Elż-
bieta Żmijewska, było pytanie od mieszkań-
ca, jak będą wydatkowane wypracowane 
w budżecie nadwyżki. Skarbnik w odpowie-
dzi poinformowała, że są one wydatkowane 
na bieżąco. Na koniec doradca burmistrza 
Tomasz Kret omówił funkcjonujący obec-
nie system komunikacji publicznej Ząbek, 
w  tym kwestie współpracy z  Warszawą 
(ZTM), zmiany w  układzie komunikacyj-
nym po otwarciu tunelu w ul. Orlej oraz po  
uruchomieniu centralnego odcinka II linii 
metra w Warszawie. Przedstawił również 
aktualny stan zaawansowania przygoto-
wań drogowych inwestycji zewnętrznych 
m.in. obwodnicy Marek, wschodniej ob-
wodnicy Warszawy, przebudowy ul. Żoł-
nierskiej i ul. Łodygowej.

Podsumowując, mieszkańcy chętnie 
zgłaszali problemy, dotyczące nie tylko 
ich okolic, ale także problemy występu-
jące dalej. Prócz zgłaszanych problemów 
i wniosków, docenili dynamiczny rozwój 
miasta. Widzą dużo pozytywnych zmian 
i są zadowoleni z zaplanowanych przedsię-
wzięć. Oczywiście chętnie widzieliby jesz-
cze inne inwestycje, jednak rozumieją to, że 
jedne są bardziej priorytetowe od innych, 
a wszystkich jednocześnie budżet miejski 
nie pomieści. 

Powyżej opisane wydarzenie party-
cypacyjne mogło się odbyć dzięki uprzej-
mości i pomocy dyrektorów publicznych 
gimnazjów w Ząbkach – Małgorzaty Zyśk 
i  Karola Małolepszego, gdzie odbyły się 
spotkania.

Iwona Potęga

A k a d e m i a
Pamięci, Czytania, 

Koncentracji
Gabinet Terapii Pedagogicznej

zaprasza na zajęcia  korekcyjno –
kompensacyjne (terapię pedagogiczną),

terapię logopedyczną, treningi      
(np. czytania, ortograficzne) itp.         

Dysleksja, dysortografia i inne 
trudności w uczeniu się.

www.hippocampus.edu.pl
tel. 507 301 975

WARSZTAT 
DEKARSKI

• ciecie i gięcie obróbek do 4 mb 

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

Ząbki, ul. Jana Pawła II 20
tel.  502 073 760

dokończenie ze str. 1



Dzień Truskawki 
na Praskiej Giełdzie Spożywczej 

w Ząbkach
Praska Giełda Spożywcza zaprasza na „Dzień Truskawki”, który 

5 czerwca br. odbędzie się na jej terenie pod patronatem Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego i z udziałem Związku Sadowników RP. Tego 
dnia na Praskiej Giełdzie będzie miała miejsce prezentacja sadzonek 
truskawek różnych odmian oraz degustacja świeżych truskawek i prze-
tworów z tego owocu.

Na „Dzień Truskawki” na Praskiej Giełdzie organizatorzy za-
praszają szczególnie działkowców – dla których oferta plantatorów 
będzie wyjątkową okazją do nabycia odpowiednich sadzonek na po-
trzeby niewielkich upraw na własnych działkach, czy nawet na balko-
nach mieszkań.

www.zabki.pl Z D R O W I E
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Rady Dietetyka...

Operacja bikini: przygotuj sylwetkę do lata! 
Chcesz wysmuklić swoją sylwetkę przed wakacjami? Nie działaj po-
chopnie! Tylko dobry plan i właściwa metoda gwarantują sukces!

Marzenia o szczupłej sylwetce powracają najczęściej wraz z nadej-
ściem ciepłych i słonecznych dni. Zabieramy się wtedy za szukanie me-
tody, która szybko pomoże nam uporać się ze zbędnymi kilogramami. 
Sposobów na niechciany tłuszczyk znajdujemy wiele: „diety cud”, gło-
dówki i wycieńczające ćwiczenia mają nam pomóc w osiągnięciu upra-
gnionej wagi. Jednak, uwaga! Nie tędy droga. Przypadkowe kuracje mogą 
negatywnie odbić się na naszym zdrowiu, spowolnić metabolizm oraz 
skutkować efektem jo-jo. 
Nie oczekuj spektakularnych efektów w krótkim czasie

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawidłowe tempo 
chudnięcia nie zagrażające naszemu zdrowiu wynosi od 0,5 do 1 kilo-
grama tygodniowo. Lepiej więc wcześniej zacznijmy przygotowania do 
lata, zwłaszcza że wyniki każdej diety zależą od wielu indywidualnych 
czynników. – Tempo metabolizmu zwalania wraz z upływem lat, dlatego 
dużo łatwiej jest schudnąć młodszym osobom, ale także tym, które nigdy 
wcześniej się nie odchudzały. Przebyte choroby przyjmowane leki i brak ak-
tywności fizycznej znacznie spowalniają utratę kilogramów – mówi Iwona 
Michalak, dietetyk Naturhouse.
Skorzystaj z pomocy specjalisty

Naszą „operację bikini” zacznijmy więc od konsultacji z dietetykiem, 
który przeprowadzi dokładny wywiad dietetyczny, dokona niezbędnych 
pomiarów ciała, a także wykona badanie zwartości tkanki tłuszczowej 
i wody metabolicznej w organizmie. Ustali tym samym przyczynę nad-
miaru kilogramów i na tej podstawie opracuje indywidualny plan kura-
cji, oparty na odpowiedniej diecie i suplementacji, która wspomoże cały 
proces. Będzie też nieocenionym wsparciem psychicznym i doskonałą 
motywacją, gdy już zdecydujemy się na walkę ze zbędnymi kilogramami. 

Cele operacyjne
Aby „operacja bikini” odniosła sukces, musimy zastanowić się nad na-

szym stylem życia i dotychczasowymi nawykami  żywieniowymi. W swoim 
codziennym jadłospisie musimy wprowadzić zmiany, które zaowocują 
osiągnięciem celu, czyli zgrabnej sylwetki. Oto rady dietetyka Naturho-
use, które pomogą zrealizować przedwakacyjną misję:

1)  Pij około 1,5 litra wody dziennie. To absolutne minimum, aby 
oczyścić organizm i przygotować go do lata. Odpowiednia ilość 
przyjmowanych płynów pozwala przyspieszyć przemianę mate-
rii i pozbyć się nagromadzonych w organizmie zapasów wody.

2)  Zamień wysoko przetworzone pokarmy na świeże warzywa 
i owoce. Teraz nie masz wymówki – na straganach pojawia się 
ich coraz więcej. Zamień ciężkie  smażone dania na lekką sałatkę 
z warzywami, a w ramach przekąski zamiast słodyczy wybierz np. 
jabłko.

3)  Napędzaj metabolizm. Szczególnie teraz, gdy czasu do lata nie 
pozostało wiele, zadbaj o odpowiednią ilość błonnika w diecie 
i staraj się jeść regularnie 5 małych posiłków dziennie. To bardzo 
ważne, aby pilnować wyznaczonych godzin posiłków.

4)  Staraj się wykorzystać wolną chwilę na aktywność fizyczną. 
Częste spacery, basen, zumba – zamień komunikację miejską na 
rower. Ruch nie tylko zapewni nam dobre samopoczucie, ale przy-
czyni się też do redukcji tkanki tłuszczowej, a w połączeniu z od-
powiednią dietą, pomoże ukształtować naszą sylwetkę tak, aby 
była w pełni gotowa na nadejście lata. 

Stosując się do zaleceń dietetyka i wprowadzając na stałe prawi-
dłowe zasady żywienia, efekty diety będą widoczne nie tylko na zdję-
ciach z wakacji!

Ząbki, ul. Orla 8 lok. 69 (obok Poczty Polskiej).
Tel. 604-110-153
Godziny otwarcia:  Poniedziałek, Wtorek: 1200–2000, 

Środa: 1000–1800, 
Czwartek, Piątek: 800–1600, Sobota: 900–1500

na Praskiej Giełdzie Spożywczej 

Praska Giełda Spożywcza

na Praskiej Giełdzie Spożywczej 

, który 



Mistrzostwa Ząbek w piłce nożnej

W dniach 23–25.04 br. na terenie ząbkowskich szkół podstawowych rozegrane zostały eliminacje wewnątrzszkolne 
do Mistrzostw Ząbek w piłce nożnej klas III. Najlepsze dwie klasy z każdej szkoły awansowały do finału, który 

został rozegrany w dniu 28.04. br. na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W finale mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Koń-
cowa klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

–  miejsce I: klasa III C Szkoła Podstawowa nr 1
–  miejsce II: klasa III F Szkoła Podstawowa nr 3
–  miejsce III: klasa III B Szkoła Podstawowa nr 3
–  miejsce IV: klasa III C Szkoła Podstawowa nr 2
–  miejsce V: klasa III E Szkoła Podstawowa nr 1
–  miejsce VI: klasa III D Szkoła Podstawowa nr 2
Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, klasy otrzymały pamiątkowe 

dyplomy, a najlepszy zespół puchar.

Wyróżniono również dwie najlepiej dopingujące klasy, które w ra-
mach nagrody otrzymały słodycze. Zdecydowanie najlepiej swoich 
zawodników dopingowali przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2: 
klasa III C i klasa III, które nie tylko głośnym dopingiem ale i transpa-
rentami oraz kolorowymi pomponami zagrzewały do gry swoich ko-
legów i koleżanki na boisku.

Łącznie w  rozgrywkach udział wzięło 19 klas III (sześć w Szkole 
Podstawowej nr 1, siedem w Szkole Podstawowej nr 2 i sześć w Szkole 
Podstawowej nr 3).

Organizatorzy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dziękują dy-
rekcjom szkół podstawowych oraz wychowawcom klas za zaangażo-
wanie w rozgrywkach.

www.zabki.plW Y D A R Z E N I A
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Mistrzostwa Mazowsza 
Karate Kyokushin 

w Ząbkach

26 kwietnia w  Ząbkach zostały rozegrane Mistrzostwa 
Mazowsza Karate Kyokushin. W turnieju wzięło udział 

170 zawodników w  wieku od 12 do 18 roku życia z  15 mazo-
wieckich klubów zrzeszonych w  Okręgowym Związku Karate 
Województwa Mazowieckiego. 

Patronat honorowy nad turniejem objął burmistrz Ząbek Robert 
Perkowski, który wręczył puchary i medale dla najlepszych zawodni-
ków. Turniej rozgrywany był na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ząbkach, a oficjalnego otwarcia turnieju dokonała dyrektor szkoły 
Pani Agnieszka Piskorek. Organizatorem turnieju był Klub Sportów 
Walki KYOKUSHIN oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

Obok konkurencji walk w mocnym kontakcie, na turnieju zawod-
nicy rywalizowali w  formach kata oraz widowiskowych układach walk 
reżyserowanych. Walki eliminacyjne toczyły się na dwóch matach. 
Główną atrakcją turnieju były pojedynki finałowe we wszystkich kate-
goriach, które zostały przeprowadzone w zaciemnionej sali w formie 
gali sztuk walk. Pole walki zostało oświetlone rampą świetlną, a pod-
czas wejścia na matę, zawodnikom towarzyszyła oprawa muzyczna 
oraz sceniczne dymy.

W silnej stawce mazowieckich klubów najlepiej zaprezentowali się 
zawodnicy Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN zdobywając 26 medali, 
co w klasyfikacji drużynowej dało pierwsze miejsce, przed KKK IPPON 
z Konstancina i MKS KK z Radzymina.

Tytuły mistrzów Mazowsza w  konkurencji kumite wywalczyli: 
Weronika Stankiewicz, Klaudia Czarnecka, Damian Cholewicki, Łukasz 
Zach i Hubert Szulim. Wicemistrzami Mazowsza zostali: Kasia Figar-
ska, Agnieszka Kulczycka, Aleksandra Miętus,  Paweł Kowalczyk, Karol 
Burzyk oraz Kuba Maculak, a brązowe medale zdobyli: Adrianna Ani-
szewska, Agata Gawińska, Damian Dorosiński, Bartek Kielczyk, Maciej 
Aniszewski i Karol Narożniak.

W kata punktowe miejsca zajęli: Hubert Szulim, Karol Burzyk, Kamil 
Gronczyński i Agnieszka Kulczycka zdobywając srebrne medale. Miejsca 
medalowe w konkurencji walk reżyserowanych z Mistrzostw Mazow-
sza poprzedniego roku obronili: wicemistrzowie Piotr Grajda i Michał 
Domański oraz brązowi medaliści Karol Burzyk i Damian Cholewicki. 

W drugiej części dnia dzieci od 4 roku życia startowały w MINI KY-
OKUSHIN CUP. Sześćdziesięciu najmłodszych karateków rywalizowało 
w lekko kontaktowych walkach. Mistrzami swych kategorii zostali: 
Maja Rauszer, Mikołaj Drzewiecki, Kacper Borys, Igor Gawrysiuk, Marcin 
Kotomski, Igor Nakonieczny, Kuba Majewski oraz Szymon Gastoł.

Do ogromnego sukcesu organizacyjnego i sportowego przyczynili 
się: MARTRANS, ICF WOOD, JURAJSKA, DECATHLON, KALINKA, 
COMMUNICATION ART., RAVI i DSF GRUPA. Więcej informacji i zdję-
cia z turnieju na stronie www.kswkyokushin.pl

KSW KYOKUSHIN

O G Ł O S Z E N I E
Ząbki, maj 2014 r.

Szanowni Odbiorcy Usług

W ciągu najbliższych tygodni Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. 
dostarczy do Państwa nowe umowy na dostawę wody miejskiej i odprowadzanie ścieków. 
Zgodnie z tymi umowami wdrażamy:

  krótszy, dwumiesięczny okres rozliczeniowy, powodujący zmniejszenie kwot na faktu-
rach przy zachowaniu tych samych kosztów w skali roku

  precyzyjne określenie okresów odczytów wodomierzy głównych, będących podstawą 
do określenia należności i wystawienia faktur oraz

  bardziej przejrzyste i  kompletne przedstawienie informacji o  prawach i  obowiązkach 
obu stron umowy. 

Odpowiadając na płynące od mieszkańców sygnały o  zbyt długich okresach rozliczenio-
wych, powodujących trudności w regulowaniu zobowiązań oraz o niezadowalającej Pań-
stwa regularności odczytów, od 1 lipca 2014 r. skracamy okres rozliczeniowy do dwóch mie-
sięcy. Wyznaczyliśmy nowe trasy odczytów wodomierzy miejskich oraz doprecyzowaliśmy 
terminy, w których będziemy je wykonywać u każdego z Państwa, korzystając z w pełni już 
wdrożonego w Ząbkach systemu zdalnych odczytów.

Umowy, które będą do Państwa kierowane, prezentują obowiązujący nas stan prawny i ujed-
nolicają funkcjonujące w Ząbkach umowy  na świadczenie usług zbiorowego dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. W Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług, stanowiących 
załącznik do nowych umów, łatwiej znajdziecie Państwo informacje o prawach i obowiąz-
kach Dostawcy i  Odbiorcy usług.  Podkreślamy, że wprowadzane zmiany nie powodują 
wzrostu cen naszych usług ani nie ograniczają naszych obowiązków wobec Państwa. 

Z  nowym wzorem umowy możecie Państwo zapoznać się tak-
że korzystając z  zakładki Druki do Pobrania na stronie  
www.bip.pgk.zabki.pl .

W korespondencji kierowanej do Państwa w najbliższym czasie przedstawimy tryb wymia-
ny umów. W razie jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy o e-mailowy, telefoniczny lub 
osobisty kontakt z Biurem Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząb-
kach Sp. z o.o. 

Bardzo prosimy o kontakt osoby, na rzecz których świadczymy usługi, a które do końca maja 
br.  nie otrzymają do podpisania zindywidualizowanych umów.

Z wyrazami 
szacunku

Romualda Lizak
Prezes Zarządu

PGK w Ząbkach Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, bok@pgk.zabki.pl , tel. 22 781-68-18 lub 22 781-68-16

www.zabki.pl W Y D A R Z E N I A

9



www.zabki.plE D U K A C J A

10

„Inny – nie znaczy gorszy”

W Szkole Podstawowej Nr 2 klasy integracyjne tworzone są już od 15 lat. W roku szkolnym 2013/2014 jest ich sześć. 
Mamy dwie klasy pierwsze i  po jednej na kolejnych poziomach. Jedynie wśród klas trzecich nie ma takiego oddziału. 

W związku z tym wychowawcy klas postanowili zorganizować Szkolny Dzień Klas Integracyjnych, w którym zostanie przy-
bliżona idea integracji uczniom z wybranych klas I–VI.

W poprzedzającym go tygodniu wszyscy uczniowie klas inte-
gracyjnych uczestniczyli w konkursie plastycznym zorganizowanym 
przez p.  Martę Baczewską. Wspólnie wykonywali plakaty na temat  
„Każdy inny – wszyscy równi”. Z prac dzieci stworzono dekorację 
do wspólnej poniedziałkowej zabawy. Dodatkowo uczniowie kl. IIc 
pod kierunkiem p. Anny Sokołowskiej i p. Teresy Pawlak zorganizo-
wali wystawę prac plastycznych, które związane były z tematyką 
integracji. Wyeksponowano je na holu, co zachęcało pozostałych 
uczniów do zatrzymania się oraz wnikliwszego zapoznania się z in-
tencją autorów.

W prezentacji klas integracyjnych uczniowie ubrani byli według 
wcześniej wybranego (uzgodnionego) koloru:

Ib Ic IIc IVc Vc VIc

W dniu 07.04.2014 r. na trzech godzinach lekcyjnych po raz pierw-
szy odbyła się wspomniana prezentacja pod hasłem „Inny – nie znaczy 
gorszy”. Oprócz zaangażowania klas integracyjnych brali w niej także 
udział uczniowie z pozostałych zespołów klasowych. Mieli oni okazję 
obejrzeć i wysłuchać przedstawienie w języku angielskim „Picnic at 
Penfold Palace” w wykonaniu uczniów klasy IVc.

Przy dźwiękach refleksyjnej muzyki dzieci mogły wykazać się 
wiedzą na temat integracji, pisząc na papierze wszystkie wyrażenia, 
bądź wykonując rysunki, które kojarzą im się z  głównym hasłem. 
Praca mobilizowała do działania wszystkich uczestników z poszcze-
gólnych klas. Podczas tej współpracy wskazane przez prowadzącą 
program p. Elżbietę Kwiatkowską oraz innych nauczycieli osoby zma-
gały się z trudnościami, jakich na co dzień doświadczają ich niepeł-
nosprawni koledzy i koleżanki. Przy sześciu stanowiskach uczniowie 
klasy Vc pomagali wczuć się w sytuację osoby posiadającej problemy 
ze wzrokiem. Chętni mieli niezwykłą okazję, by sprawdzić jak funk-
cjonują ich rówieśnicy z niedowidzeniem lub niewidomi. Ich zada-
niem była próba  odczytania tłoczonych na zróżnicowanej fakturze 
liter a  także narysowanie podanych przez instruktorów obiektów. 
Oczywiście nie mieli oni możliwości korzystania ze zmysłu wzroku 
z uwagi na zawiązane oczy. 

Ponadto mogli także przekonać się jak słaby wzrok utrudnia dzia-
łanie, korzystając z okularów zamazanych częściowo farbą, pastą do 
zębów lub zakropkowanych ww. środkami. Pozostałe trzy stanowiska 
przygotowali uczniowie klasy VIc. Na jednym z nich istniała możliwość 
sprawdzenia  swojej wiedzy w quizie o integracji, zaś w dwóch pozo-
stałych uczniowie mieli za zadanie sprawne ułożenie obrazka z puzzli 
związanego również z tą tematyką.

 Sprawdzenie własnych możliwości i ograniczeń związanych z trud-
nościami, jakie napotykają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi cieszyło się dużym powodzeniem. Miejmy nadzieję, że zaowocuje 
to większą empatią wobec osób niepełnosprawnych.

Podsumowaniem przygotowanego programu było odczytanie 
przez wybranych uczestników z każdej klasy „słoneczka” – pojęć zwią-
zanych z integracją. Zadaniem dzieci z klas młodszych było natomiast 
zaprezentowanie głównego hasła za pomocą rysunków.

Uczniowie klasy Ib pod opieką p. Joanny Pruszyńskiej i Marty Ba-
czewskiej oraz klasy Ic pod kierunkiem p. Agnieszki Żochowskiej i Doroty 
Niemyjskiej występowały przed dziećmi z oddziałów przedszkolnych 
Oa, Ob, Oc, Od, Oe. Młodsi koledzy i koleżanki byli żywo zainteresowani 
wiedzą o integracji, co objawiało się dużą ilością zadawanych pytań.

Dziękując wszystkim za wspólnie spędzony czas i możliwość po-
szerzenia wiedzy na temat integracji wśród uczniów naszej szkoły za-
praszamy na kolejny taki dzień w następnym roku szkolnym.

Elżbieta Kwiatkowska
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Wyjątkowy gość w „Skrzacie”

10.04.2014 r. przedszkole „Skrzat” odwiedziła przesympatyczna osoba. Gościliśmy żonę Ambasadora Republiki 
Federalnej Nigerii RP – Jej Ekscelencję p. Mavis Jimba. Jej Ekscelencja przybyła do naszego przedszkola razem 

z mamą jednego z naszych przedszkolaków – p. Victorią Okuneye oraz jej córką. To właśnie Pani Okuneye opowiedziała 
Jej Ekscelencji o naszym przedszkolu. Pani Ambasadorowa była bardzo ciekawa wszystkiego, co dzieje się w przedszko-
lu, ponieważ sama prowadzi w Nigerii szkołę.

Wspólnie z dyrekcją przedszkola goście obejrzeli sale przedszkolne, 
pracownie specjalistyczne, plac zabaw, salę rekreacyjną, a nawet po-
mieszczenia socjalne. Omówiono także niektóre projekty, które są 
realizowane w przedszkolu, także ten najnowszy, do którego przy-
stąpiliśmy, czyli „Optymistyczne Przedszkole”. Pani Ambasadorowa 
była pod ogromnym wrażeniem całego przedszkola, jego organizacji 
pracy, wyposażenia sal oraz wspólnych działań i pracy kadry pedago-
gicznej i pomocniczej.

Po zakończeniu wizyty Jej Ekscelencja złożyła na ręce dyrektor 
Jolanty Salak bukiet kwiatów z wyrazami szacunku i uznania, gratulu-
jąc tak wspaniałej placówki wraz z życzeniami sukcesów w pracy dla 
całego przedszkola. Dla nas wszystkich był to ogromny zaszczyt go-
ścić tak miłą osobę. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i wymianę 
doświadczeń. 

Malwina Graczyk

Główną atrakcją był oczywiście ogromny 
wóz strażacki, który przedszkolaki mogły 
obejrzeć od środka i  który cieszył się wiel-
kim zainteresowaniem. W pogadance prze-
prowadzonej z  dziećmi strażacy zwrócili 
uwagę na bezpieczeństwo w różnych miej-
scach, takich jak: dom, przedszkole, ulica. 
Już wiemy jak bezpiecznie zachowywać się 
w różnych sytuacjach i że wszyscy musimy 
dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Stra-
żacy przypomnieli też dzieciom numery alar-
mowe, które są tak ważne w przypadku, gdy 
znajdziemy się w niebezpiecznej sytuacji. Na 
koniec spotkania dzieci robiły sobie zdję-
cia w hełmie ochronnym i lały wodę z węża 
strażackiego, za co serdecznie podzięko-
wały laurką i pożegnały strażaków z nadzieją, 
że nie było to ostatnie spotkanie z  nimi.
Paulina Polak

Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”

Spotkanie ze strażakami w Przedszkolu „Pinokio”

25 kwietnia 2014 roku Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” odwiedzili strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Ząbkach. Podczas spotkania panowie opowiedzieli dzieciom o  swojej pracy, o  ciekawostkach związanych 

z ich zawodem, zademonstrowali sprzęty używane podczas akcji i odpowiedzieli na każde zadane pytanie. 
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Radio Ząbki – propozycja na maj

Internetowe Radio Ząbki cieszy się wśród mieszkańców coraz większą popularnością. I nie ma się co dziwić, bo oferta 
programowa jest bardzo ciekawa. Oprócz sporej garści informacji lokalnych, ale także z kraju i ze świata, na szczególną 

uwagę zasługują bloki tematyczne poświęcone muzyce i spotkaniom z ciekawymi ludźmi.

A U D Y C J A  I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY

3.  GOŚĆ SPECJALNY RADIA – BUR-

MISTRZ ROBERT PERKOWSKI

4. BLOK MUZYCZNY

5.  CÓŻ TAM, PANIE, W POLITYCE – 

SORRY, TAKI MAMY RZĄD – FE-

LIETON JANA PIETRZAKA

6. BLOK MUZYCZNY

7.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-
RZEŃ – ZĄBKOWSKI TUNEL – 

OSTATNIA PROSTA

8. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I 

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3. BLOK MUZYCZNY

4.  NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY POLA-
KÓW – KONSTANTY ILDEFONS 

GAŁCZYŃSKI – HIT
5. BLOK MUZYCZNY

6.  MOJE SPOTKANIA – DAJCIE 

NAM SZANSĘ – REPORTAŻ

7. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I I I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMA PRZYJACIÓŁ

3. BLOK MUZYCZNY

4.   ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 

LEKCJA HISTORII „PZPR”–RE-

PORTAŻ

5.  BLOK MUZYCZNY

6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 
ŚWIATA – KRYM A  SPRAWA 

POLSKA

7. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I V

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – NOTA 

DYPLOMATYCZNA DO PUTINA 

– JAN PIETRZAK

4. BLOK MUZYCZNY

5.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 

O  POLEGŁYM NA MAJDANIE–

REPORTAŻ

6. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3. BLOK MUZYCZNY

4.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 

„GDYBY POLITYCY I MEDIA MÓ-

WILI PRAWDĘ”…

5. BLOK MUZYCZNY

6.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA

7. BLOK MUZYCZNY

8.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-

RZEŃ – KOLEJNE ATRAKCJE 

W PARKU MIEJSKIM

9. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  GOŚĆ SPECJALNY – BURMISTRZ 

MIASTA ZĄBKI-ROBERT PER-

KOWSKI

4. BLOK MUZYCZNY

5.  MIŁOŚĆ JEST OPOWIEŚCIĄ – 

„OŚWIADCZYNY” – FELIETON 

T. OLBRATOWSKIEGO

6. BLOK MUZYCZNY
7.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-

RZEŃ – NORD WALKING DLA 
WSZYSTKICH

8. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I I

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3.  NIEZWYKŁE ŻYCIORYSY POLA-

KÓW – PIOTR Z  GRUDZIĄDZA 
– HIT

4. BLOK MUZYCZNY
5.  CÓŻ TAM PANIE W  POLI-

TYCE – DZIŚ GRUZJA, JUTRO 
UKRAINA – WYSTĄPIENIE 
PREZYDENTA LECHA KA-
CZYŃSKIEGO – NAGRANIE 
ARCHIWALNE

6. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  V I I I

1. SYGNAŁ RADIA
2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ
3. BLOK MUZYCZNY
4.  ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY – 

PIĘKNE BEZROBOCIE – FELIE-
TON T. OLBRATOWSKIEGO

5. BLOK MUZYCZNY
6.  EXPRESS LOKALNYCH WYDA-

RZEŃ – DWA WIELKIE KON-
CERTY PAPIESKIE W ZĄBKACH

7. BLOK MUZYCZNY
8.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA
9. BLOK MUZYCZNY

10.  ZZA KULIS TEATRU – CZY 
TRUDNO ZAGRAĆ CHŁOPCA? – 
AGNIESZKA MROZIŃSKA O ROLI 
PINOKIA

11. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  I X

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3. BLOK MUZYCZNY

4.  KOMENTARZ MIESIĄCA – PRZE-

ŻYLI AFGANISTAN – REPORTAŻ 

– HIT

5. BLOK MUZYCZNY

6.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 

UFO – RELACJE WOJSKA I LUD-

NOŚCI – HIT

7. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  X

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  ŚWIAT, W  KTÓRYM ŻYJEMY – 

CICHY I  SPOKOJNY MARIUSZ 

TRYNKIEWICZ – REPORTAŻ

4. BLOK MUZYCZNY

5.  NASZE SPRAWY – SORRY, PANIE 

TUSK, ALE JEST PAN KŁAMCĄ – 

REPORTAŻ

6. BLOK MUZYCZNY

A U D Y C J A  X I

1. SYGNAŁ RADIA

2. REKLAMY PRZYJACIÓŁ

3.  NASZE SPRAWY – PIWO ŻYCIA – 

FELIETON T. OLBRATOWSKIEGO

4. BLOK MUZYCZNY

5.  WIADOMOŚCI Z  KRAJU I  ZE 

ŚWIATA

6. BLOK MUZYCZNY

7.  MÓJ PUNKT WIDZENIA – OBCE 

WOJSKA NA ULICACH NASZYCH 

MIAST

8. BLOK ROZRYWKOWY

Program radiowy oparty jest na cogodzinnych blokach progra-
mowych (Audycja I, II..., XI), które prezentowane są w sposób ciągły 
(24 h/dobę).

Ponieważ radio jest stosunkowo młodym przedsięwzięciem, na 
razie audycje przygotowane są co miesiąc. Ma to również swoje do-
bre strony, bo nawet bardzo zajęte osoby mają szansę, aby w ciągu 

miesiąca znaleźć chwilę i  posłuchać tego, co ich najbardziej inte-
resuje.

Dla korzystających z komputerów, włączenie ząbkowskiego ra-
dia internetowego, to nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę 
www.zabki.pl oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.

Poniżej przedstawiamy aktualny program.
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„Złota Piłka” trafi do Ząbek

O ile w  ubiegłym roku do ostatniego gwizd-
ka sędziego w  meczu finałowym nie 

było wiadomo, gdzie powędruje „Złota 
Piłka”, o tyle w tym roku jest to już wia-
dome. W  Finale 54 Turnieju o  Złotą 
Piłkę w  dniu 2 czerwca 2014 roku na 
stadionie Legii Warszawa w kategorii 
2003 i  młodsze zmierzą się bowiem 
drużyny:  UKS Ząbkovia Ząbki I (rocz-
nik 2003, aktualne wicemistrzynie 
Polski U-12) i UKS Ząbkovia Ząbki II 
(rocznik 2004 i młodsze, aktualne wi-
cemistrzynie Mazowsza U-10). Wygra 
lepszy. A Puchar zostanie w Ząbkach.

Dziś obydwie nasze drużyny na terenie AWF 
w Warszawie grały rundę eliminacyjną i obydwie (bez 
straty bramki) wygrały swoje grupy.

UKS Ząbkovia Ząbki I  pierwszy mecz wygrała 20:0, 
w drugim strzeliła 9 bramek.

UKS Ząbkovia Ząbki II wygrała 2:0 i 4:0.
Składy drużyn:

UKS Ząbkovia Ząbki I: Patrycja Bartosiewicz 
(bramkarka), Liliana Bruks, Martyna Florczuk (ka-

pitan), Wiktoria Kaczanowska, Ania Kodym, Ada 
Krawczyk,Sandra Rońda, Justyna Sowa. Klaudia 
Zielińska i Gabrysia Zubkowicz.

Strzelczynie bramek: Ania Kodym x 8, 
Klaudia Zielińska x 6, Justyna Sowa x 5, Mar-
tyna Florczuk x 5, Ada Krawczyk x 4, Lliana 
Bruks x 2

UKS Ząbkovia Ząbki II: Zuzia Bartha, Zo-
sia Bloch, Julka Grządkowska (kapitan), Julka 

Kowalczyk, Weronika Najda (bramkarka), Oli-
wia Piotrowska, Milena Prochowska, Julia Rachoń, 

Agnieszka Stepuch i Ola Sulisz 
Strzelczynie bramek: Julia Grządkowska x 3, Mi-

lena Prochowska x 2, Oliwia Piotrowska x 1.

UKS Ząbkovia Ząbki wicemistrzem Polski

Zakończyły się dwudniowe zmagania podczas XIV Turnieju 
z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, w którym dzie-

sięć naszych zawodniczek wzmocnionych dwoma dziewczętami 
z  MUKS Praga Warszawa tworzyło reprezentację województwa 
mazowieckiego i walczyło o tytuł Mistrzyń Polski.

1 maja 2014 rozgrywane były mecze grupowe i  ćwierćfinały.
Wyniki rozgrywek grupowych:
Mazowieckie – Świętokrzyskie 4:3
Po pierwszej połowie meczu nasze dziewczęta przegrywały 1:3 (bramka: 

Wiktoria Żołądkiewicz). W ostatnich dziesięciu minutach do bramki celnie trafiały 
już tylko nasze zawodniczki (kolejno: Marysia Wrzesińska, Wiktoria Żołądkiewicz 
i Martyna Florczuk) i mecz zakończył się naszym zwycięstwem.

Mazowieckie – Kujawsko-Pomorskie 2:0
Do przerwy po celnym trafieniu Marysi Wrzesińskiej w 5. minucie prowadzi-

liśmy 1:0. Po zmianie stron Marysia znów pokonała bramkarkę przeciwniczek.
Mazowieckie – Wielkopolskie 2:1
Mecz rozpoczął się dla nas niekorzystnie: jako pierwsi straciliśmy bramkę. 

Tuż przed przerwą do wyrównania doprowadziła Marysia Wrzesińska, a wynik 
spotkania w samej końcówce ustaliła Justyna Sowa.

Wart podkreślenia jest fakt, iż nasza drużyna była jedynym zespołem w roz-
grywkach U-12 dziewcząt, który wygrał wszystkie mecze grupowe.

Mecz ćwierćfinałowy
Mazowieckie – Łódzkie 2:0
W 6.minucie bramkarkę przeciwniczek pokonała Wiktoria Żołądkiewicz. Wy-

nik spotkania na minutę przed końcowym gwizdkiem sędziego ustaliła Marysia 
Wrzesińska.

2 maja 2014 to walka o występ w Wielkim Finale na Stadionie Narodowym.
W spotkaniu półfinałowym dziewczęta z Mazowsza rywalizowały z repre-

zentacją województwa podkarpackiego.
Jako pierwsze celnie trafiły nasze przeciwniczki. W 17. minucie do wyrów-

nania doprowadziła Wiktoria Żołądkiewicz i o występie w Wielkim Finale roz-
strzygnąć musiały rzuty karne. Po sześciu seriach rzutów karnych nasz zespół 
wygrał 3:2 i zapewnił sobie występ w meczu o Mistrzostwo Polski na Stadionie 
Narodowym.

Finał
O godz. 1530 na murawę Stadionu Narodowego wybiegły reprezentacje U-12 

dziewcząt z województw mazowieckiego i lubelskiego. Nasz zespół w 3.minu-
cie spotkania stracił bramkę. W 6.minucie meczu do wyrównania doprowadziła 
Wiktoria Żołądkiewicz. Na 2:1 celnie trafiła Martyna Florczuk. Tuż przed gwizd-
kiem kończącym pierwszą połowę spotkania dziewczęta z Lubelszczyzny do-
prowadziły do remisu. Druga połowa meczu była bardzo wyrównana i obydwie 
drużyny miały swoje szanse na zmianę wyniku. W ostatnich sekundach meczu 
piłka wylądowała jednak w naszej bramce i to nasze przeciwniczki cieszyły się 
ze zdobycia Mistrzostwa Polski.

Warto jednak podkreślić, iż w Wielkim Finale zagrało 11 dziewcząt z Ma-
zowsza: nasi trenerzy chcieli, aby grały wszystkie dziewczęta, które wywalczyły 
awans. Na tym etapie rozwoju piłkarskiego liczy się bowiem nie tyle wynik, co 
radość z gry. Pamiętajmy także, iż siedem z dwunastu aktualnych wicemistrzyń 
Polski powalczy w Turnieju o Puchar Tymbarka także w przyszłym roku (w na-
szej drużynie było tylko pięć dziewcząt z rocznika 2002, z czego w „wyjściowym” 
składzie tylko trzy). 

Poza tym po raz kolejny doceniono umiejętności naszej bramkarki: Patry-
cja Bartosiewicz wybrana została najlepszą bramkarką XIV Finału Ogólno-
polskiego Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku w kategorii 
U-12 dziewcząt.

Dwie z naszych dziewcząt: Martyna Florczuk i Ania Kodym wyprowadzały na 
murawę Stadionu Narodowego piłkarzy walczących o Puchar Polski.

Gratulacje dla dziewcząt! Wicemistrzostwo Polski to ogromny sukces! Ma-
my nadzieję, że nasze dziewczęta słyszały okrzyki naszych kibiców: dziękujemy!!!, 
dziękujemy!!! po zakończeniu meczu finałowego.

Podziękowania dla naszych wspaniałych kibiców, którzy przez dwa dni do-
pingowali naszą drużynę. 

Skład reprezentacji Mazowsza: Patrycja Bartosiewicz (2003, bramkarka), 
Liliana Bruks (2003), Martyna Florczuk (2003, kapitan), Zuzia Jankowska (2002), 
Ania Kodym (2003), Ada Krawczyk (2003), Dominika Kulesza (2002), Julia Sasal 
(2002, MUKS Praga Warszawa), Justyna Sowa (2003), Marysia Wrzesińska (2002, 
MUKS Praga Warszawa), Klaudia Zielińska (2003) i Wiktoria Żołądkiewicz (2002).

Trenerzy: Marcin Wojda i Jarosław Dobrowolski.

Beata Komosińska-Ferens
UKS Ząbkovia Ząbki

Zdjęcia: Archiwum UKS Ząbkovia Ząbki

ile w  ubiegłym roku do ostatniego gwizd-
ka sędziego w  meczu finałowym nie 

było wiadomo, gdzie powędruje „Złota 
Piłka”, o tyle w tym roku jest to już wia-

Dziś obydwie nasze drużyny na terenie AWF 
w Warszawie grały rundę eliminacyjną i obydwie (bez 

UKS Ząbkovia Ząbki I
w drugim strzeliła 9 bramek.

UKS Ząbkovia Ząbki II
Składy drużyn:

UKS Ząbkovia Ząbki I:
(bramkarka), 

pitan), 
Krawczyk,Sandra Rońda, Justyna Sowa. Klaudia 
Zielińska i Gabrysia Zubkowicz.

Bruks

sia Bloch, Julka Grządkowska
Kowalczyk, Weronika Najda

wia Piotrowska, Milena Prochowska, Julia Rachoń, 
Agnieszka Stepuch 

Strzelczynie bramek:
lena Prochowska 
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B U R M I S T R Z  M I A S T A  Z Ą B K I
w dniu 25 kwietnia 2014 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
2.  Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1356 z późn. zm.);
3.  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 organi-
zowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12 poz. 67 z późn. zm.),

4.  Uchwały Nr XLVII/436/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Programu Współ-
pracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego w roku 2013.

ZAKRES: WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA
 ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1.  Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (82 910,00)

W roku 2013 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzie-
ci i młodzieży – 123 050,00 zł.
W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i mło-
dzieży – 28 500,00 zł.

I. Zasady przyznawania dotacji
1.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w dziedzinie sportu na te-

renie Miasta Ząbki organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 22 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2014 r. 
na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami objąć najefektywniej jak naj-
większą liczbę uczestników.

3  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
4.  Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo opracowaną 

ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy do-
tyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5.  Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym 
postępowaniu konkursowym.

6.  Oferty będą dofinansowywane tylko w ramach kosztów kwalifikowanych określonych w dzia-
le V ogłoszenia.

7.  Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

8.  Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekraczać 
50% całkowitych kosztów zadania.

9.  W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot dofinansowania, wynikająca ze złożonych ofert, 
przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu za-
strzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

II. Termin realizacji zadania
Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2014 r.

III. 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 ra-

mach objętych konkursem,
3)  dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4)  posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się o nastęujące kryteria.
1.  Wkład osobowy, w tym wkład pracy wolontariuszy, może być uwzględniony w kosztorysie 

(punkt IV.1 oferty – Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów) w wysokości nieprzekraczającej 
25% łącznej wartości projektu.

2.  Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

3.  W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z pra-
wa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami 
opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, 
podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podat-
ku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Kryteria formalne:
1)  ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)  ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem VII ogłoszenia,
3) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VIII ogłoszenia.
Kryteria merytoryczne:
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 25 – każde z poniż-
szych 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 Miasta Ząbki, porównanie jej z innymi planowanymi źródła-

mi dofinansowania projektu,
4  doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu – w tym doświad-

czenia z dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
5)  ocena zakładanych efektów projektu
Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
1)  posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub 

innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
2)  osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnego projektu,

3)  wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
– 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;

4) pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
V. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania

1) transport uczestników zadania,
2) wyżywienie uczestników zadania,
3) zakwaterowanie uczestników zadania,
4)  w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 5% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zada-

nia oraz zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały 
papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet), 
opłaty bankowe.

Płatnicy podatku VAT kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.
VI. Termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyj-
nie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynię-
cia do Urzędu) do dnia 19 maja 2014 do godz. 1800. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie 
będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy 
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 wymaga-
ne załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl

Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.
VII. Wymagana dokumentacja

Dokumenty podstawowe:
1.  Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego 
rejestru lub ewidencji.

2.  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewiden-
cji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, 
kiedy został wydany. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składa-
jących ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 
rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

3.  Sprawozdanie finansowe wg wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia sporządza-
ne na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, z późn. zm.).

Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji finansowej przez: 
organizacje, które ze względu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 
ustawy o rachunkowości, nie mają możliwości dołączenia sprawozdania finansowego, składają in-
formację finansową za ostatni rok obrotowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia; podmioty kościelne (kościelne osoby prawne nieposiadające statusu organizacji pożytku 
publicznego) składają oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
4.  Oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
5.  W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dokumenty po-

świadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wymienione powyżej dokumenty dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, pieczątką oraz 
podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to wniosku oraz doku-
mentów będących jego załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego 
dokumentu. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby repre-
zentujące podmiot występujący o dotację muszą potwierdzić je za zgodność
Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania od pełnomocnika ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty 
potrzebne do podpisania umowy, w tym:
– oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
–  zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy – 

jeżeli zajdzie potrzeba;
–  potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygoto-

wania umowy;
VIII. Informacje dodatkowe

1.  Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym jednego 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 wnio-

skowana – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe nie będą przekazywane przed datą 
zawarcia umowy.

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

5.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować bę-
dzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Miastem Ząbki. Umowę ze strony 
Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania danej organizacji zgodnie 
z jej statutem Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach – zależy to od specyfiki i harmonogra-
mu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w ter-
minie 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 organi-
zacjami pozarządowymi – Krzysztof Krajewski. – tel. 22 510 97 90.
Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki 
(adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.



www.zabki.pl O G Ł O S Z E N I A

15

Burmistrz Miasta Ząbki informuje 
o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia 

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00023371/0, 
stanowiącej własność Miasta Ząbki

Przetarg odbędzie się dnia 02.06.2014 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 271 820 zł

– zawiera obowiązujący podatek VAT.

Nr działki Obręb Powierzchnia (m2)

25/1 0032, 03–08 650

25/2 0032, 03–08 650

25/3 0032, 03–08 885

25/4 0032, 03–08 203

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29 maja 2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Woło-
minie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o warunkach przetargu dostępne są na stronie www.bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi) oraz w sie-
dzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 22 51 09 744 do 748 w godzinach 
pracy urzędu.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Ząbki

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki:
– „rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego”, 
– „rejon ulicy Dzikiej i Andersena”, 
– „rejon centrum miasta”, 
przygotowanych na podstawie Uchwały Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r., Uchwałą Nr XIX/145/2011 
Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XXXIII/271/2012 Rady 
Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr XXXV/282/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012 r.

Wyłożenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach 
od 26 maja 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. 

(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 16,
w godzinach: od 1000 do 1800 – poniedziałki;  od 800 do 1600 – wtorki, środy, czwartki;  od 700 do 1500 – piątki.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów zostaną przeprowadzone 
w Urzędzie Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, na sali konferencyjnej (parter budynku), 
w dniu 13 czerwca 2014 r. (z podaniem godzin rozpoczęcia dyskusji dla poszczególnych projektów planów):
1000 – „rejon centrum miasta”
1100 – „rejon ulicy Dzikiej i Andersena”
1200 – „rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej”
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi do planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Ząbki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
złożonych do projektów planów jest Burmistrz Miasta Ząbki. Uwagi można składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, pocztą 
na adres: Urząd Miasta Ząbki 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres zpios@zabki.pl 
Zgodnie z  art.  39 ust.  1 pkt  2–5, art.  46 pkt  1 oraz art.  54 ust.  2 ustawy, z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U. z  2008 r. Nr  199, poz.  1227 z  późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki podlegają strategicz-
nej ocenie oddziaływania na środowisko, w  tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w  okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Sto-
sownie do art.  54 ust.  3 ustawy wnioski i  uwagi w  postępowaniu w  sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na 
zasadach określonych w  art.  18 ust.  2 i  ust.  3 przywołanej na wstępie ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, w  terminie do dnia 
14 lipca 2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ząbki. 

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski



NIEPUBLICZNY PUNKT 
PRZEDSZKOLNY

TAJEMNICZA WYSPA 

zaprasza na darmowe zajęcia adaptacyjne

w każdą sobotę w godz. 10.00–12.00 

od kwietnia do czerwca 

Ząbki, ul. Harcerska 2
 tel. 504 977 040

USŁUGI 
PIELĘGNIARSKIE
TEL. 609-341-418

Wywóz 
odpadów 

budowlanych 
gruzu, śmieci 

kontenerami 1,5; 2,5; 
4,5; 7 m3
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ZAPISY NA ANGIELSKI
CZEWIEC-SIERPIEŃ. 

GRUPY 1-4 OSOBOWE, 
DOPASOWANE WIEKIEM,

CELEM I POZIOMEM ZAAWANSOWANIA
DOROŚLI - TANIO

WSZYSTKIE POZIOMY. 
BRYTYJSKI I INNE JĘZYKI.


