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Niezwykle udane ferie w Ząbkach

W tegorocznej akcji „Zima w Mieście bezpiecznie i na sportowo 2018” uczest-
niczyło codziennie mnóstwo ząbkowskich dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI 783-298-248
ponad 50 nieruchomości w Ząbkach
dla każdego sprawozdanie ze szczegółowym wykazem faktur
możliwość elektronicznego głosowania uchwał firma z Ząbek 

(

Dokończenie na str. 8

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

1,5; 2,5; 4,5; 7 m3

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ ODPADÓW
BUDOWLANYCH

Usługi Porządkowe „Buli”
Kontenery od 2 do 36 m3

Ceny od 150 zł
tel. 509-136-967
www.buli.com.pl

Pierwszy tydzień rozpoczęliśmy szkole-
niem „Bezpieczne Ferie” przeprowadzonym 
przez mł. asp. Krzysztofa Mamińskiego, dziel-
nicowego z Komisariatu Policji w Ząbkach. 
Następnie w hali Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ząbkach, podczas treningu z przedstawicie-
lami zespołu Monarchs Ząbki, poznawaliśmy 
zasady futbolu amerykańskiego. Dzień za-
kończył się zabawą na ząbkowskiej pływalni. 
W mroźny wtorkowy poranek udaliśmy się do 
Warszawy. W Muzeum Sportu i Turystyki po-
dziwialiśmy medale i trofea naszych Mistrzów 
Olimpijskich oraz zdobyliśmy ogromną wie-
dzę na temat historii sportu, a także czasów 
współczesnych. 

Następnie udaliśmy się na Stadion Naro-
dowy, gdzie spędziliśmy czas wśród milionów 

klocków lego... Środa przywitała nas śnie-
giem. Nie zważając na pogodę wyjechaliśmy 
na wycieczkę. Animatorzy z „Młyna Gąsioro-
wo” zorganizowali nam karnawałowe szaleń-
stwo. Były kotyliony, dyskoteka, pogadanka 
o zwyczajach. No i oczywiście....zabawa na 
śniegu. Powstały bałwany, istoty bałwano-
podobne i niezliczone ilość kul śnieżnych. 
Było wesoło... 

W czwartek gościliśmy w OSiR Warszawa 
– Włochy, gdzie korzystaliśmy z pływalni, 
kręgielni oraz hali sportowej. W piątek 19.01. 
zakończył się pierwszy tydzień akcji. Rano 
szaleliśmy na pływalni. Następnie uczyliśmy 
się podstawowych zasad pierwszej pomocy. 
Fachowych porad udzieliła nam p. Agnieszka 
z ząbkowskiej Straży Miejskiej. W południe 

rozpoczęła się impreza karnawałowo-spor-
towa na lodowisku. Uczestnicy zawodów 
otrzymali medale, dyplomy i słodycze. Dzień 
zakończyliśmy zajęciami na krytych kortach 
tenisowych. 

Drugi tydzień rozpoczęliśmy nauką 
podstaw tenisa ziemnego na kortach teni-
sowych. Następnie na zajęciach z anatomii 
mieliśmy okazję poznać „Pana Kostka”. Pani 
Marta Siemińska w sposób bardzo łatwy do 
zrozumienia przedstawiła nam budowę na-
szego organizmu. Kolejne zajęcia to spotka-
nie z trzykrotnym drużynowym mistrzem 
świata w ratownictwie wodnym p. Piotrem 
Furmanem, który przeprowadził dla nas szko-
lenie z pierwszej pomocy na wodzie. Mieliśmy 
okazję poćwiczyć m.in. ratowanie tonącego 
człowieka oraz resuscytację. Na zakończenie 
dnia – futbol amerykański. 

We wtorek uczestnicy akcji podczas za-
bawy w sali Inca Play (CH Blue City) mieli 
okazję samodzielnie przygotować pizzę, którą 
po upieczeniu z wielkim apetytem zjedli. 
Następnie udaliśmy się na ul. Łazienkowską, 
gdzie zwiedzaliśmy stadion Legii Warszawa. 
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I Otwarty Turniej 
o Puchar Klubu Tenisowego 
Rakietą Ząbki 2018

Już 11.02.2018 w sportowym sercu naszego miasta, przy 
ul. Słowackiego 21 odbędzie się I Otwarty Turniej Teni-

sa o Puchar Klubu Rakietą Ząbki, adresowany do dzieci. 
To już druga impreza tego typu organizowana przez Klub 
Tenisowy Rakietą Ząbki. Po wielkim sukcesie i emocjach, 
jakie wywołały poprzednie zawody, tym razem pragnie-
my zaprosić każdego małego gracza (nie posiadającego 
licencji Polskiego Związku Tenisowego) do podjęcia wy-
zwania na naszych kortach!

Przewidziane zostały atrakcyjne nagrody, a każdy z zawodników 
otrzyma pakiet startowy. Początek imprezy przewidziany jest na godzi-
nę 9.00. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: 

•	 ZIELONA – do lat 10 oraz 
•	 ŻóŁTA – powyżej 10-tego roku życia.

Gwarantujemy dużą dawkę sportowej rywalizacji, nutę adrenaliny, 
wymianę umiejętności oraz niezapomniane emocje prawdziwego 
turnieju, a wszystko w atmosferze doskonałej zabawy!

Więcej informacji w Recepcji Klubu, na facebookowym fanpage’u 
lub pod nr tel. 570-093-090.

Już dziś rozpocznij z nami Tenisowe Szaleństwo!
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GABINET LEKARSKI
ANDRZEJ KACZOREK
Ząbki ul. Niepodległości 1A

Gabinet czynny codziennie tylko 
po uzgodnieniu wizyty telefonicznie

w godz. 800–2000

tel. 603 927 323    www.lekarzzabki.pl

– internista
– specjalista med. rodzinnej i medycyny 

pracy
– badania pro�laktyczne pracowników 

(wstępne, okresowe, kontrolne)
– badania dla celów sanitarno-
   -epidemiologicznych
– badania kierowców wszystkich 

kategorii
– EKG, spirometria (bad. układu 

oddechowego)
– drobne zabiegi (zastrzyki)

Konkurs na budowę 
pasażerskiego 
pojazdu mobilnego

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza do udziału w Kon-
kursie na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego 

zasilanego elektrycznie, pn. „Zbuduj pasażerski pojazd 
mobilny”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.04.2018 r. 
na promocja@zabki.pl. Szczegóły konkursu znajdują się 
w regulaminie na str. 7.  

Z a p r a s z a m y
do głosowania  
w konkursie
„Powietrze Bez Śmieci”

Miasto Ząbki zgłosiło działkę zlokalizowaną przy ulicy Sowiń-
skiego (na tyłach dawnego Gimnazjum nr 2) do wybudowania 
Naukowej Stacji Zabaw PGiNG. Od 24 stycznia każdy może raz 
dziennie oddać swój głos na wybraną lokalizację. Głosowanie 
odbywa się  na stronie: www.powietrzebezsmieci.pl. Każdy głos 
poprzedzony jest odpowiedzią na pytanie dotyczące problemu 
zanieczyszczenia powietrza. Gminy, które zdobędą najwięcej głosów 
wygrywają – wiedzę i nagrodę główną.

Celem konkursu jest edukacja - czym jest smog, jak mu za-
pobiegać, ale też jak funkcjonować, kiedy już jest. Zachęcamy do 
uczestnictwa!  
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LIII sesja Rady Miasta Ząbki

30 stycznia odbyła się 53. sesja 
Rady Miasta, podczas której 

podjęto następujące uchwały:

– w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki 
na rok 2018,

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Ząbki na lata 2018-2026,

– w sprawie dopuszczenia zapłaty, podatków stanowiących 
dochody budżetu Miasta Ząbki, za pomocą innego instru-
mentu płatniczego,

– w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. 
z o.o.  na lata 2018-2021,

– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu,

– w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Ząbki do 
komisji opiniującej wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki 
sportowe,

– w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych,  
– w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławni-

ków do sądów powszechnych bez dalszego biegu,
– w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego 
oraz szkół.

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta (www.zabki.pl), link BIP, zakładka: 
prawo miejscowe.

Gotowi do  budowy

Wydawać by się mogło, że okres jesienno-zimowy 
w drogownictwie jest tzw. martwym sezonem. Jed-

nak nic bardziej mylnego. W tym czasie w ząbkowskim 
ratuszu przygotowywano dokumentację oraz przepro-
wadzono przetargi na wiele ulic. Dzięki temu już wczesną 
wiosną ekipy budowlane będą mogły w pełni prowadzić 
roboty drogowe.

A już teraz, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wyko-
nawcy mogą  prowadzić prace przygotowawcze lub takie zadania, dla 
których kilkustopniowy mróz nie jest żadną przeszkodą. Tak dzieje się 
obecnie na przykład na ul. Żeromskiego i Wigury, gdzie już rozpoczęto 
roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Do przebudowy są już gotowe również ul. Zakopiańska, Podle-
śna oraz skrzyżowanie ul. 11-Listopada i Wolności. Na te inwestycje 
zostały już wyłonione firmy wykonawcze w drodze postępowania 
przetargowego. 
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo
Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz od-
działów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie 
od 19 marca do 6 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) Burmistrz Miasta 
Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.9.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 
31 stycznia 2018 r., ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i po-
stępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, 
na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp. Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy 
przeprowadzania 

postępowania 
rekrutacyjnego

Terminy 
przeprowadzania 

postępowania 
uzupełniającego

1.
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez 
dziecko wychowania przedszkolnego w kolej-
nym roku szkolnym.

od 12 marca 2018 r.
godz. 13.00  

do 16 marca 2018 r.
godz. 16.00

–

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do publiczne-
go przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w  publicznej szkole podstawowej, w tym ter-
miny składania dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i uzupełniającym.

od 19 marca 2018 r.
godz. 13.00  

do 6 kwietnia 2018 r.
godz. 16.00

od 4 czerwca 2018 r. 
godz. 13.00  

do 15 czerwca 2018 r.
godz. 16.00

3.

Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego 
i uzupełniającego do publicznej wiadomości 
w  formie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

14 maja 2018 r.
godz. 15.00

25 czerwca 2018 r.
godz. 15.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka 
do publicznego przedszkola lub oddziału przed-
szkolnego w publicznej szkole podstawowej, do 
których dziecko zostało zakwalifikowane, w for-
mie pisemnego oświadczenia.

od 15 maja 2018 r.
godz. 13.00

do 18 maja 2018 r.
godz. 16.00

od 26 czerwca 2018 r. 
godz. 13.00

do 29 czerwca 2018 r. 
godz. 16.00

5.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicz-
nej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

23 maja 2018 r.
godz. 15.00

3 lipca 2018 r.
godz. 15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie 
biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają 
do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicz-
nej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci 
składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkol-
nego przez dziecko w roku szkolnym 2018/2019 – zgodnie z art. 153 
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 
2018/2019 brane są pod uwagę:

•	 kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 
i 2203) - tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria 
mają jednakową wartość.

•	  kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale 
Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych. Ww. kryteria mają różną wartość.

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przed-
szkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci 
(kandydaci) zamieszkali na terenie Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 
ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe). 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. waru-
nek (kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych 
miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyj-
nego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe. 

Poniżej w tabeli Nr 2 przedstawiamy Państwu informację o kry-
teriach określonych w ustawie, oraz dokumenty, które należy złożyć 
w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.

Tabela nr 2

Lp. Kryte-
rium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1. Wielo-
dzietność 
rodziny 
kandydata*

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełno-
sprawność 
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na nie-
pełnosprawność, orzeczenie o  niepełnosprawności lub o stopniu niepełno-
sprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z doku-
mentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3. Niepełno-
sprawność 
jednego z 
rodziców 
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z doku-
mentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4. Niepełno-
sprawność 
obojga 
rodziców 
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orze-
czenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgod-
nie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi 
z dokumentu lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata

5. Niepełno-
sprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z doku-
mentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

6. Samotne 
wycho-
wywanie 
kandydata 
w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewy-
chowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z do-
kumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

7. Objęcie 
kandydata 
pieczą 
zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z usta-
wą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie 
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z doku-
mentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

* Stosownie do art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć we wniosku 
jest mowa o wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej 
dzieci
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MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

Gabinet 
internistyczno-PulmonoloGiczny

– konsultacje internistyczne  
(choroby wewnętrzne)

– konsultacje pulmonologiczne  
(choroby płuc)

ul. Narutowicza 4, 05-091 ząbki

lek. aNNa rutowska

tel. 665-191-517

ZAPISY NA TELEFON

WARSZTAT
DEKARSKI

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

• cięcie i gięcie obróbek do 4 mb

• nasady kominowe

• orynnowanie z ocynku

• zamówienia indywidualne

• parapety zewnętrzne

• akcesoria dachowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończe-
niu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny 
w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane 
są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 
Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenie 
kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania re-
krutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych. 

Poniżej w Tabeli nr 3 przedstawiamy Państwu informację o kry-
teriach branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekru-
tacyjnego do publicznego przedszkola określonych w uchwale Nr 
XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz 
dokumentach, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania 
tychże kryteriów.

Tabela nr 3 

Lp. Kryterium
2

Dokument potwierdzający  
spełnianie kryterium

3

1. Oboje rodzice kandydata pracują zawo-
dowo

· zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo 
zaświadczenie o  wykonywaniu pracy na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej,

· zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej po-
twierdzające naukę w trybie dziennym,

· aktualny wydruk ze strony internetowej Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

· zaświadczenie wydane przez kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzają-
ce podleganie w okresie składania wniosku 
rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu 
rolników

2. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatko-
wym w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT) za rok poprzedzający zło-
żenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca 
zamieszkania przez:
a) oboje rodziców kandydata
b) jednego rodzica kandydata

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego 
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 
za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia 
zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej bę-
dącej podatnikiem (ZAP-3)

3. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja, 
będzie uczęszczało do tego samego, 
wybranego przez rodziców publicznego 
przedszkola – dotyczy przedszkoli

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja, 
będzie uczęszczało do tej samej szkoły 
– dotyczy oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata 
o  uczęszczaniu drugiego dziecka do danej pla-
cówki

4. Rodzice kandydata spełniają kryterium 
dochodu na osobę w rodzinie w wysoko-
ści 100% kwoty, o której mowa w  art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1952)

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o speł-
nianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

5. Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci Kopie aktów urodzenia dzieci

6. Istnieje potrzeba zapewnienia kandy-
datowi opieki w czasie przekraczającym 
8 godzin dziennie i korzystania z trzech 
posiłków dziennie – dotyczy przedszkoli

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły 
podstawowej, w której zorgani-
zowany jest oddział przedszkol-
ny, do którego prowadzona jest 
rekrutacja- dotyczy oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o  po-
trzebie zapewnienia kandydatowi opieki w 
czasie przekraczającym 8 godzin dziennie 
i korzystania z trzech posiłków dziennie

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miej-
scu zamieszkania kandydata w obwodzie 
szkoły podstawowej, w której zorganizo-
wany jest oddział przedszkolny, do którego 
prowadzona jest rekrutacja 

Szanowni Państwo informujemy, że na terenie Miasta Ząbki 
działają:
•	 trzy publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Ząbki:

– Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek" 
– Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek"
– Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat" 

•	 trzy publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Ząbki
– Szkoła Podstawowej Nr 1
– Szkole Podstawowej Nr 2 
– Szkole Podstawowej Nr 3. 

 w których to szkołach w roku szkolnym 2018/2019 będą funkcjo-
nowały oddziały przedszkolne

•	 siedem publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne 
lub fizyczne, które działają na podstawie wydanego przez Burmistrza 
Miasta Ząbki zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola:
– Publiczne Przedszkole "Jagódka ABC" 
– Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej 

Kosieradzki 
– Publiczne Przedszkole ZOZOLAND" 
– Publiczne Przedszkole "Marzenia do spełnienia"
– Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”
– Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”
– Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”

Listę placówek, w których będzie prowadzona rekrutacja i do 
których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka 
do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicz-
nych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, podamy 
do publicznej wiadomości 19 marca 2018 roku do godziny 11.00. 
Powyższe uwarunkowane jest tym, iż Rodzice dzieci, które obecnie 
uczęszczającą do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w terminie od 12 do 16 marca 2018 r. będą 
składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji Dyrektorzy publicznych 
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu 
Miasta Ząbki jaką ilością wolnych miejsc dysponują.  

Uprzejmie informujemy, iż planujemy, aby rekrutacja do 
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbywała się w sys-
temie elektronicznym. Szczegółowe informacje, w jaki sposób 
będą składane wnioski rekrutacyjne, zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki do dnia 9 marca 2018 r.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki

Biuro rachunkowe
• książka przychodów  

i rozchodów,
• ryczałt,
• stowarzyszenia i fundacje,
• wyprowadzanie zaległości,
• rozliczenia roczne.

tel. 531-62-01-31
e-mail: 

biurorachunkowe@agafin.pl
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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  

NA BUDOWĘ PASAŻERSKIEGO POJAZDU MOBILNEGO ZASILANEGO ELEKTRYCZNIE, 
pn. „Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”

Etap II – Prezentacja modelu pojazdu lub przedstawienie dokumentacji/projektu.
1) Prezentacja modelu pojazdu odbędzie się w Parku Miejskim im. Szuberta 

w Ząbkach w dniu 27 maja 2018 roku.
2) Modele pojazdów i projekty oceniane będą przez Kapitułę Konkursu.
3) Projekty zostaną ocenione przed dniem 27 maja 2018 roku, natomiast wyniki 

zostaną ogłoszone w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach w dniu 27 maja 
2018 roku. Zwycięzca będzie miał możliwość zaprezentowania swojego kon-
ceptu.

4) Jeżeli zgłoszony model nie będzie odpowiadał warunkom technicznym wska-
zanym w załączniku nr 2 do regulaminu, Kapituła Konkursu wykluczy jego 
udział w przejeździe.

Etap III – Przejazd pasażerskim pojazdem mobilnym
1) Przejazd będzie odbywał się na terenie zamkniętym dla ogólnodostępnego 

ruchu drogowego, udostępnionym przez Organizatora.
2) Do przejazdu będą dopuszczone jedynie pojazdy bezpieczne, sprawdzone 

przez konstruktora, na jego odpowiedzialność.
3) Kierowca pasażerskiego pojazdu mobilnego będzie dopuszczony do przejaz-

du, wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu Deklaracji uczest-
nictwa w przejeździe, stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu, która będzie 
dostarczona do Organizatora przed przejazdem.

§ 7
Licencja oraz wizerunek uczestnika 

1. Uczestnicy, przesyłając do organizatora deklaracje uczestnictwa, udzielają Or-
ganizatorowi licencji niewyłącznej, na terytorium Polski i całego świata, na czas 
nieokreślony, na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji projektowej lub 
opisu (wraz z rysunkiem technicznym) pojazdu mobilnego na następującym polu 
eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre-
śloną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Jednocześnie uczestnicy zrzekają 
się prawa wypowiedzenia udzielonej licencji. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swo-
jego wizerunku lub głosu i na ich utrwalenie podczas etapu II lub III konkursu (na 
fotografiach, na filmach lub w nagraniach dźwiękowych) oraz ich rozpowszech-
nianie: na stronie www.zabki.pl, w prasie o zasięgu regionalnym (w tym w Gazecie 
Samorządowej „Co słychać?”), w Radiu Ząbki lub stacjach radiowych o zasięgu 
regionalnym i ogólnokrajowym oraz w portalach społecznościowych na kontach 
miasta Ząbki.

§ 8
Kapituła Konkursowa 

1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursową do: merytorycznej oceny 
dokumentacji przesłanej przez uczestników, oceny podczas prezentacji zgłoszo-
nych pasażerskich pojazdów mobilnych zasilanych elektrycznie lub konceptu pa-
sażerskich pojazdów mobilnych zasilanych elektrycznie oraz przyznania nagród. 
Kapituła Konkursu będzie składać się z co najmniej 3 osób. Kapituła Konkursu po-
dejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą przedstawiciele Organizatora konkur-
su lub osoby przez niego wskazane oraz Patrona merytorycznego konkursu. Or-
ganizator wybierze przewodniczącego oraz sekretarza konkursu.

3. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie podle-
gają odwołaniu.

§ 10 
Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 maja 2018 r w Parku Miej-
skim im. Szuberta w Ząbkach.

§ 11 
Nagrody

1. Nagrody są przyznawane dla wszystkich kategorii uczestników. 
2. Organizator przewiduje za zajęcie trzech pierwszych miejsc nagrodę pieniężną 

oraz nagrody dodatkowe i dyplomy, w przypadku kategorii związanej z prototy-
pem i jedną nagrodę pieniężną w kategorii koncept.

3. Wartość nagród pieniężnych zostanie podana na stronie internetowej Organiza-
tora www.zabki.pl najpóźniej na miesiąc przed finałem konkursu.

4. Nagrody pieniężne będą wypłacone w kwocie pomniejszonej o należny podatek, 
w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnię-
cia Konkursu, na konto bankowe wskazane przez uczestnika.

§ 12
Postanowienia końcowe 

1. Organizator może unieważnić konkurs w przypadku braku zgłoszeń lub niewiel-
kiej ilości zgłoszeń, o czym informuje na stronie www.zabki.pl oraz przesyła wia-
domość o unieważnieniu konkursu na adresy e-mail uczestników, którzy dokonali 
zgłoszenia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku.

Załączniki:
1. Wzór deklaracji uczestnictwa w konkursie pn.„Zbuduj pasażerki pojazd mobilny”
2. Wymagania techniczne
3. Wzór deklaracji uczestnictwa w przejeździe

§1
Organizator 

Organizatorem Konkursu na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego 
elektrycznie, zwanego dalej „konkursem”, jest Miasto Ząbki, adres: 05-091 Ząbki, ul. 
Wojska Polskiego 10. 

§ 2  
Patron merytoryczny 

Patronem merytorycznym konkursu jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszaw-
skiej oraz Stowarzyszenie Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności.

§ 3 
Kategorie konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczestników, którzy 
zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie zgodnie z §5 Regulaminu, w następujących 
kategoriach:

1) Koncept
2) Prototyp

§ 4
Cel konkursu

Celem konkursu jest:
1) przedstawienie pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, 

przedstawienie projektu takiego pojazdu lub zaprezentowanie przerobione-
go pojazdu produkowanego seryjnie, na zasilanie elektryczne oraz bezpieczny 
przejazd zaprezentowanych pojazdów, sprawnych technicznie po terenie za-
mkniętym;

2) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką;
3) promowanie ekologicznych źródeł energii wynikających z planu gospodarki ni-

skoemisyjnej miasta Ząbki; 
4) pobudzenie do kreatywności i innowacyjności;
5) promocja miasta Ząbki. 

§ 5
Warunki udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny oraz dobrowolny.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa do 15 

kwietnia 2018 r. (decyduje chwila przesłania deklaracji uczestnictwa) na adres pro-
mocja@zabki.pl na wzorze deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Deklaracja uczestnictwa powinna zostać wypełniona w języku polskim.
4. Do deklaracji uczestnictwa należy załączyć opis projektu pojazdu mobilnego wraz z 

rysunkiem technicznym lub dokumentację projektową, jeżeli uczestnik taką posia-
da, w formie elektronicznej, otwieranej przez ogólnodostępne przeglądarki. Opis 
lub dokumentacja projektowa powinny być opracowane w języku polskim. 

5. W deklaracji uczestnik powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który ma 
być kierowana korespondencja dotycząca konkursu. Przesłanie na adres e-mail 
wskazany w ust. 2 deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na doręczanie korespondencji w formie elektronicznej.

6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko i wyłącznie jeden model po-
jazdu mobilnego zasilanego elektrycznie i jedną dokumentację. 

7. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w deklaracji uczestnictwa (zał. nr 1 do 
regulaminu) w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz telefon 
kontaktowy, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z kon-
kursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do 
uczestniczenia w konkursie oraz wydania nagród. Osobom udostępniającym dane 
osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz 
żądania ich usunięcia. Imiona i nazwiska uczestników konkursu Organizator może 
wykorzystać w informacjach na stronie www.zabki.pl, w prasie o zasięgu regional-
nym lub ogólnokrajowym (w tym w Gazecie Samorządowej „Co słychać?”), w Radiu 
Ząbki a także w innych stacjach radiowych o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajo-
wym oraz na kontach miasta Ząbki w portalach społecznościowych.

8. Administratorem danych osobowych jest miasto Ząbki.
9. Przesłanie deklaracji uczestnictwa przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z 

jego oświadczeniem, że projekt konkursowy nie jest obciążony żadnymi roszcze-
niami i innymi prawami osób trzecich oraz nie posiada wad prawnych.

10. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Kapituły Konkur-
sowej oraz ich rodziny.

§ 6
Termin i etapy konkursu

Konkurs składa się z:
· kwalifikacji wstępnych;
· prezentacji modelu pojazdu lub przedstawienia dokumentacji ( w przypadku kon-

ceptu);
· przejazdu pojazdem mobilnym - punkt nieobowiązkowy.

Etap I – Kwalifikacje wstępne
1) W ramach kwalifikacji wstępnych Kapituła Konkursu dokona oceny przesłanej do-

kumentacji projektowanego lub opisu projektu pojazdu mobilnego. 
2) Pełna lista uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej www.za-

bki.pl do dnia 15 maja 2017 roku. Organizator prześle informację na adres e-mail 
wskazany w deklaracji uczestnictwa o zakwalifikowaniu danego uczestnika do 
etapu II konkursu.
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W środę pojechaliśmy do Cie-
chanowca, gdzie zwiedziliśmy 
m.in starą szkołę i jedyne w Polsce 
muzeum pisanki z ponad 2300 
eksponatami. A później nastąpiło 
białe szaleństwo... kulig, śnieżki, 
bałwan, ognisko z kiełbaskami, 
domowy rosołek. Wróciliśmy do 
domu zmęczeni, ale w doskona-
łych humorach. 

W czwartek ponownie gości-
liśmy w OSiR Warszawa – Włochy, 
gdzie korzystaliśmy z pływalni, krę-
gielni oraz hali sportowej. Po po-
wrocie strażacy z ząbkowskiej OSP 
zaprezentowali nam wóz strażacki 
i wyjaśnili jak wygląda praca wozu 
w czasie gaszenia pożaru. Prze-
kazali nam również podstawowe 
informacje, jak należy zachowy-
wać się, aby spędzać czas wolny 
bezpiecznie. W  piątek 26.01. za-
kończyła się akcja „Zima w Mieście 
bezpiecznie i na sportowo 2018”.

W ostatnim dniu atrakcji było 
wiele... pływalnia, wspaniała za-
bawa na lodowisku i spotkanie 
z p. Agnieszką ze Straży Miejskiej 
(mamy nadzieję, że nasze dziecia-
ki wiedzą już co to jest resuscytacja i umieją ją 
wykonać).

Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali od MO-
SiR-u pamiątkowe dyplomy ze wspólnym zdję-
ciem oraz „Kodeksem postępowania w okresie 
zimowym”.

Cieszymy się, że tak duża grupa naszych po-
ciech uczestniczyła w zajęciach. Różnorodność 
i intensywność zajęć powodowała, że nie było 
czasu na nudę.

Joanna Janukowicz-Szerszeniewska

Niezwykle udane ferie w Ząbkach
Dokończenie ze str. 1
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Podczas ferii liczna grupa karateków z Ząbek wyjechała 
do uzdrowiskowej miejscowości Wysowa Zdrój na zi-

mowy obóz sportowy. Trenerzy Klubu Sportów Walki KY-
OKUSHIN zabrali swoich zawodników na wyprawę pełną 
wyzwań, a najmłodsi uczestnicy mieli po 5 lat.

Już na początku młodych wojowników przywitało piękne słońce, 
co stworzyło świetne warunki do saneczkowych zjazdów i białego sza-
leństwa. W programie dnia był czas na: pływanie, łyżwy, jazdę konną, 
ognisko, dyskotekę, spacery czy gry drużynowe, ale najważniejsze były 
mocne treningi karate, gdzie trenerzy KSW KYOKUSHIN akcentowali 
również aspekt wychowawczy sztuk walki.

Aktualnie KSW KYOKUSHIN rozpoczęło mocne treningi w MOSiR 
Ząbki, ponieważ pod koniec lutego Klub podjął wyzwanie przepro-
wadzenia Mistrzostw Mazowsza. Zapowiada się doskonała oprawa, 
gdyż pomoc w organizacji zawodów zapowiedziało wiele osób, firm 
i instytucji, a turniej zostanie rozegrany z pod honorowym patrona-
tem Starosty Powiatu Wołomińskiego oraz Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Więcej informacji o turnieju i zawodnikach biorących udział na 
www.kswkyokushin.pl

Sportowa zima karateków z Ząbek
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Wspólne działania Przedszkola Niepublicznego PINOKIO
oraz Przedszkola Publicznego nr 2 „LEŚNY ZAKĄTEK”

Poprzedni rok szkolny już za nami, a przed nami kolej-
ny, z wyzwaniami, zadaniami i celami do zrealizowania. 

Wracając wspomnieniem do roku szkolnego 2016/2017 
przypominamy sobie nasze inicjatywy, wykonane zadania, 
osiągnięte cele, zdobytą wiedzę i doświadczenie. Było tego 
bardzo dużo, a na szczególną uwagę zasługują inicjatywy 
edukacyjne podejmowane w ramach między przedszkol-
nej współpracy na rzecz jak najlepszego rozwoju przed-
szkolaków. Taka współpraca i podejmowanie wspólnych 
działań łączy Przedszkole Publiczne nr 2 „Leśny Zakątek” 
oraz Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”. Te dwa ząbkow-
skie przedszkola rozpoczęły współpracę kilka lat temu, zaś 
ostatnio podjęły się wielu wspólnych działań.

tradycyjnie organizowanych przez Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” 
dotyczących twórczości Juliana Tuwima, Małgorzaty Strzałkowskiej, 
Doroty Gellner, a w tym roku Danuty Wawiłow i Natalii Usenko skiero-
wanych do dzieci z ząbkowskich przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych.

Wspólne działania pozwalają nam się lepiej poznać oraz zrobić coś 
twórczego służącego współpracy w środowisku lokalnym. Dziękujemy 
Pani Dyrektor, Pracownikom i dzieciom z Przedszkola Publicznego 
Leśny Zakątek” za czas spędzony razem. Mamy nadzieję, że następne 
lata przyniosą dalszą współpracę na rzecz przedszkolaków.

Joanna Howorko – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” Ząbki

W roku szkolnym 2015 Przedszkole Niepubliczne „Pinokio” dołą-
czyło do organizowanego od dawna przez „Leśny Zakątek” kwietnio-
wego Marszu Ekologicznego z okazji Dnia Ziemi, chcąc w ten sposób 
przypomnieć mieszkańcom naszego miasta o ważnych problemach 
ekologicznych oraz o obowiązku i potrzebie dbania o środowisko 
naturalne. Przedszkolaki doskonale wiedzą, jakie to ważne.

Kolejną ciekawą wspólną inicjatywą była organizacja przenośne-
go Planetarium, dzięki któremu dzieci z obu przedszkoli pogłębiały 
wiedzę o kosmosie.

Od dawna łączą nas też konkursy literackie mające na celu popu-
laryzację literatury dziecięcej klasycznej i współczesnej. Przedszkole 
Publiczne „Leśny Zakątek” już kilka razy uczestniczyło w konkursach 

„Zima w mieście” z SP1 

Ferie to okres odpoczynku od zajęć szkolnych i wielu obowiązków. Dla wie-
lu uczniów to również czas aktywnego spędzania wolnego czasu. Jak co 

roku podczas przerwy międzysemestralnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Gen. F. Kleeberga zorganizowana została akcja „Zima w mieście”. 

Organizatorzy zagwarantowali 
dzieciom klas szkoły podstawowej 
wiele ciekawych atrakcji. Między inny-
mi zajęcia ruchowe i sportowe, zaję-
cia plastyczne, zajęcia komputerowe, 
warsztaty wykonywania biżuterii, wyj-
ścia na basen i lodowisko, wyjazd do 
Papugarni, Multikina Targówek oraz 
centrum zabawy i rozrywki Hula-Kula.

Przygotowane atrakcje i za-
jęcia cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Dzieci mogły aktywnie 
i twórczo spędzić czas wolny w cza-
sie ferii zimowych. 
„Zima w mieście” 
była okazją do po-
znania starszych 
i młodszych, kole-
gów i koleżanek ze 
szkoły, jak również 
nawiązania no-
wych znajomości 
z dziećmi z sąsied-
nich szkół: SP nr 2 
i SP nr 3.

Nauczyciele Szko-
ły Podstawowej 
nr 1 w Ząbkach
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bliotece nie mogło się obejść bez głośnego 
czytania i robienia zakładki do książki. Miłym 
akcentem zakończenia zajęć było wykonanie 
laurki dla babci i dziadka z okazji ich zbliżają-
cych się świąt. Wszystko co dobre szybko się 
kończy, ale najważniejsze są miłe wspomnie-
nia a tych nie brakowało. 

Dziękujemy za miłe odwiedziny i zapraszamy za rok.

Podziękowanie „Schowka”

Wychowawcy i wychowankowie „Schowka”- Świetlicy Środowiskowej Nr 
2 w Ząbkach pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, 

którzy w okresie minionych Świąt Bożego Narodzenia obdarzyli nas pomocą. 

Ogromnie dziękujemy Szkole Podstawo-
wej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząb-
kach, które zorganizowało dla nas zbiórkę 
słodyczy, dzięki czemu mogliśmy przygotować 
kilkadziesiąt paczek dla naszych wychowan-
ków. Szczególne podziękowania składamy na 
ręce Szefowej Szkolnego Sztabu Akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” – pani Agnieszce 
Barbachowskiej, która jest inicjatorką Akcji 
i od początku pomaga naszej placówce. Dzię-
kujemy wszystkim osobom zaangażowanym: 
Pani Dyrektor Irenie Małyszczuk i Pani Dyrektor 
Małgorzacie Zyśk oraz uczniom i ich rodzicom 
za hojność. 

Nieprzerwalnie od lat zbiórkę słodyczy na 
paczki dla „Schowka” prowadzi także Publiczne 
Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”. Serdecznie 
dziękujemy za cudowną inicjatywę „I Ty mo-
żesz zostać Świętym Mikołajem” oraz wielolet-
nie wsparcie Pani Dyrektor Beacie Krajewskiej 
oraz za ciepłe serca wszystkim zaangażowa-
nym w akcję pracownikom, pedagogom, ro-
dzicom i przedszkolakom ”Leśnego Zakątka”.

Również Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielo-
ny Dinek” współpracuje z nami, m. in. przeka-
zując nam różne dary i zapraszając na festyny 
i przedstawienia. Serdeczne podziękowania 
składamy na ręce pani Dyrektor Grażyny Świe-
żak oraz wszystkich zaangażowanych w po-
moc pracownikom przedszkola. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
pana Radosława Szczurka, który kolejny już 
raz zorganizował Akcję „Paczka Challenge” oraz 
dla całej ekipy za zaangażowanie się w tę akcję: 
Studio tatuażu „La Onda Inc.”, Stacja Ząbki, 
Czacha Dymi Coctail Bar, Pani Joanna Serwi-
nowska i Pan Mateusz Krasowski – właściciele 
Firmy „Obiad i Szarlotka”.

Dziękujemy za nieocenioną życzliwość 
i przesympatyczną atmosferę, która towarzy-
szyła całej akcji.

Nie możemy pominąć także Pani Patrycji 
i Pana Piotra Orłowskich wraz z całą załogą 
Księgarni Orla, którzy wspierają nas przez cały 
rok. Dziękujemy za dobre serca i za życzliwość, 
którą zawsze nas obdarzają. 

Pragniemy równie mocno podziękować 
Fundacji „Formika Dzieciom” za wszelką pomoc 
w wielu inicjatywach na rzecz dzieci, które nie 
udałyby się bez wsparcia finansowego Funda-
cji. Podziękowanie dla Pana Sławomira Duby 
i pracowników Grupy DSF oraz pracownikom 
Urzędu Miasta Ząbki. 

Wszystkim Państwu, których nie jesteśmy 
w stanie wymienić z imienia i nazwiska OGROM-
NIE DZIĘKUJEMY! za Państwa niesamowitą po-
moc i wsparcie naszych wychowanków oraz ich 
rodzin w tym niezwykłym okresie. 

Wychowawcy „Schowka” 
Świetlicy Środowiskowej Nr 2 w Ząbkach

To lubiana przez dzieci forma miłego spędzenia wolnego czasu.

Nasze biblioteczne zajęcia odbywały się 
w pierwszym tygodniu ferii, a wzięły w nich 
udział dzieci w wieku od 6 do 8 lat. W pierw-
szym dniu dzieci wykonały zimowy krajobraz 
z wykorzystaniem płatków kosmetycznych 
i innych materiałów. W kolejnych dniach or-
ganizowane były inne formy pracy, co umożli-
wiło przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu. 
Z racji tego, że zajęcia odbywały się w bi-

Ferie w bibliotece – twórczo i kolorowo
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Klasa 1F – jest OK !!!

Od początku roku szkolnego 2017/2018 moim głównym założeniem 
pracy z klasą 1F była praca z uczniami oparta na metodzie oce-

niania kształtującego. Ocenianie kształtujące w skrócie – OK  pozwala 
przede wszystkim uczyć się uczniom, a nauczycielowi jak najefektowniej 
nauczać swoich podopiecznych. Posiada wiele charakterystycznych  i nie-
tuzinkowych form pracy, które na bieżąco można modyfikować. Co je bar-
dzo uatrakcyjnia w oczach ucznia. 

Po półrocznej przygodzie z ocenianiem 
kształtującym powstał artykuł na ten temat. 
Wywiadu udzielił jeden z moich uczniów: 
Łukasz W. , a rolę redaktora przejęła mama 
chłopca: Sylwia W.   Za co serdecznie im 
dziękuję.  Zachęcam do przeczytania. Może 
zainspirujemy do oceniania kształtującego 
innych nauczycieli.                       

Agnieszka Krupsińska-Pietrzak
Szkoła Podstawowa nr 1

im. F. Kleeberga w Ząbkach

Wywiad z Łukaszem
Trudne przed nami wyzwanie! Łukasz 

opowie, jakimi metodami uczy się w szkole, 
jak przebiegają lekcje, a ja jego mama posta-
ram się to wszystko spisać. To zaczynamy! 

Przeprowadzę dzisiaj wywiad z Łuka-
szem – uczniem klasy 1f.

Mama:  Opowiesz mi o tym co się dzieje na 
waszych lekcjach, jak się uczycie i bawicie?

Łukasz: Tak. 

Mama: To od początku, jak wygląda lekcja 
w klasie 1f?

Łukasz: Na samym początku lekcji, Pani  
wiesza nam znak ciszy. Od tej pory wiemy, 
że jest lekcja i musimy być uważni. Podczas 
lekcji korzystamy z metodników. W nich są 
kolorowe plakietki: zielona, żółta i czerwona. 
Zielona oznacza, że możemy iść dalej, bo 
wszystko jest dla nas jasne. Żółta plakiet-
ka oznacza, że mamy pytanie. Czerwona 
plakietka oznacza stop, nie możemy iść 
dalej, czyli, że nic nie rozumiemy. Jeżeli 
podniesiemy żółtą albo czerwoną plakietkę 
to Pani podchodzi i pyta w czym nam po-
móc. I wszystko nam jeszcze raz tłumaczy, 
aż zrozumiemy.

Mama: Co jeszcze ciekawego zawierają 
metodniki?

Łukasz: W metodnikach są też kartki 
z literkami A, B, C, D, służą nam do robienia 
testów, quizów. 

Na końcu metodników jest biała ta-
blica do różnych zadań. Na przykład jak 
poznajemy jakąś literkę Pani prosi, byśmy 
ją prawidłowo zapisali. Wtedy widać, kto 
pisze ją dobrze. W metodnikach jest także 
tabliczka z przekreśloną ręką i gdy stoi na 
naszych ławkach – wtedy Pani losuje z pa-
tyczków nasze imiona. Kogo wylosuje, ten 
odpowiada.

Mama: Ponoć macie jakieś hasło/kod, jaki 
używacie na lekcji?

Łukasz: Tak, nasze tajne hasło – skrót 
„nacobezu”. Oznacza na co będę zwracał 
uwagę i czego się będę dziś uczył. Na przy-
kład jak poznajemy jakąś nową literkę, cy-
ferkę, poznajemy centymetry, litry, bądź jak 
poznajemy coś innego.  Pani przynosi dla 
każdego wklejkę do zeszytów. Na niej jest 
napisana np. nowa litera i nacobezu.

Na lekcji podawany jest też cel lekcji. 
Naklejamy lub rysujemy taką tarczę i wska-
zujemy strzałką ten nasz cel – różne nowe 
rzeczy, które poznajemy w szkole.

W OK zeszytach rysujemy też Mapy 
Myśli. Jeżeli uczymy się czegoś nowego 
np. o  dźwięku to piszemy słowo „Dźwięk” 
i rysujemy kilka rzeczy, które nam się z tym 
słowem kojarzą. 

Mama: O bardzo ciekawych rzeczach opo-
wiadasz. Co jeszcze dzieje się na lekcjach?

Łukasz: Są też zabawy w Leosiem 
nasz ym r ysunkowym kolegą oraz 
spinnerowe  zabawy. Uczymy się w czasie 
zabawy dzielić wyrazy na głoski, sylaby 
i litery. 

Mama: Pani ocenia wszystkie wasze prace, 
ale jest też ocena koleżeńska, wytłuma-
czysz mi o co w tym chodzi?

Łukasz: Ocena koleżeńska oznacza, że 
jak np. piszemy nową literkę/cyfrę  to kolega 
lub koleżanka ocenia nasza pracę. Stawiamy 
Korony przy najładniejszych literkach, mo-
żemy postawić do 3 koron. Pani Agnieszka 
też stawia nam korony, jak sprawdza na-
sze prace. Jest też Samoocena: trzy buźki: 
uśmiechnięta, obojętna i smutna. Takie buź-
ki są np. na sprawdzianach i wybieramy tą, 
która mówi jak nam poszła kartkówka i ją 
śmiesznie ozdabiamy.

 
Mama: To na koniec dokończysz takie dwa 
zdania. OK lekcje są fajne, bo…

Łukasz: OK lekcje są fajne, bo nauka jest 
łatwa i przyjemna, śmiejemy się, bawimy się. 
Poznajemy wiele interesujących, ciekawych 
rzeczy. I nikt na pewno się nie nudzi.

Mama: Klasa 1F to OK – klasa, bo…
Łukasz: Klasa 1F to OK – klasa, bo każdy 

dobrze się w niej czuje, mamy fajną Panią, 
fajne koleżanki i kolegów i wiemy czego 
się uczymy. 

Dziękujemy za poświęcony czas! 
Pozdrawiamy Łukasz i jego mama Sylwia
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danowi Śladowskiemu za fotorelację. Dwa do-
datkowe stypendia (w tym stypendium Kamili) 
sfinansowaliśmy m.in. ze zbiórki publicznej 
i wpłat 1% podatku. Zachęcamy do przeka-
zania swojego 1% na TPZ KRS 0000364692. 

Pozdrawiamy 
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Dzięki współpracy z Panią Dyrektor Beatą 
Krajewską udało się wygospodarować miej-
sce w budynku na malowidło. 
Powstały obraz, który oscyluje 
na granicy abstrakcji oraz ilu-
stracyjnego świata przedsta-
wiającego, swoją kolorystyką 
i bogactwem form ma za za-
danie pobudzać wyobraźnię 
maluchów, a także rozwijać ich 
intelekt związany z postrzega-
niem świata. Mamy nadzieję, 
że malowidło, które przyozda-
bia wnętrze przedszkola umila 
dzieciom naukę i spędzony tam 
czas. Dziękujemy za współpra-

Klub 
Świadomych 

Rodziców

Stypendystka TPZ  
odmieniła ząbkowskie przedszkole!

Kamila Śladowska, która została jedną z pięciu tegorocznych stypendystów 
Towarzystwa Przyjaciół Ząbek studiuje na Wydziale Malarstwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. Swoją twórczość prezentowała w wystawach 
Galerii Kaplica, Galerii Bardzo Białej, na terenie kampusu ASP przy Krakow-
skim Przedmieściu, a także na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie i kawiarni „Dwóch Takich”. W ramach realizacji swojego 
projektu zdecydowała się odmienić Publiczne Przedszkole nr 2 w Ząbkach 
„Leśny Zakątek”. 

Zostały jeszcze wolne miejsca na kurs marcowy! 

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek przy wsparciu Miasta 
Ząbki serdecznie zaprasza do Klubu Świadomych 

Rodziców. Dzięki klubowi mieszkańcy naszego Miasta 
mogą bezpłatnie odbyć szkołę rodzenia, która przygo-
towuje przyszłych rodziców do przyjęcia na świat ich 
dzieci.

Zajęcia prowadzi położna oraz ratownicy medyczni, kurs po-
lecamy dla par, w których przyszła mamusia jest w co najmniej 26 
tygodniu ciąży. 

Więcej informacji, w szczególności terminy zajęć i formularz 
zgłoszeniowy, są dostępne na stronie www.tpz.org.pl

Serdecznie zapraszamy!
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

B u r m i s t r z  m i a s ta  z ą B k i
i n f o r m u j e ,

iż dnia dnia 6 lutego 2018r. zostało wywieszone do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki 
przy ul. Wojska Polskiego 10, zarządzenie w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia i najmu – Zarządzenie nr 0050.12.2018 Bur-
mistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lutego 2018r.
Pełna treść Zarządzenia jest także dostępna na stronie inter-
netowej: bip.zabki.pl (w zakładce Zarządzenia).

cę z Dyrekcją oraz pracownikami Publicznego 
Przedszkola nr 2 „Leśny Zakątek” a Panu Bog-
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ORGANIZATOR AKCJI:

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
tel. 022 781 68 14 do 17
fax. 022 781 68 13
www.zabki.pl

DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW ZĄBEK
ZNIŻKI OD 2 DO 30 % 
W PUNKTACH OZNACZONYCH NAKLEJKĄ

Firmy, które udzieliły rabatów 
mieszkańcom Ząbek 

Akcja „Zniżka za dowód” cieszy się coraz większym powodzeniem. 
Przedsięwzięcie polega na promowaniu lokalnej przedsiębiorczości 

oraz zachęcaniu mieszkańców do meldowania się w Naszym Mieście. 
Każda firma, która zgłosi swój akces i zadeklaruje udzielenie zniżki dla 
klientów, którzy są zameldowani w Ząbkach, będzie promowana przez 
Miasto. Natomiast mieszkańcy otrzymają zniżki od 2 do 30% na świad-
czone produkty i usługi.

Warto nadmienić, że każda osoba meldująca się w Naszym Mieście, otrzyma 
listę przedsiębiorstw udzielających „zniżki za dowód”.

Przedsiębiorców chętnych do włączenia się do akcji promocyjnej, prosimy 
o składanie swojego akcesu elektronicznie na adres: promocja@zabki.pl. Su-
gerujemy udzielenie jednej z pięciu wysokości udzielanych zniżek: 5%, 7%, 
10%, 15%, 20%. 

Poniżej przedstawiamy aktualną listę firm udzielających rabaty na swe 
towary/usługi zameldowanym mieszkańcom Ząbek.

CZĘŚĆ II  (ciąg dalszy w kolejnych numerach)

Lp. Nazwa Firmy Zakres działalności Zniżka

16 Meble i Styl produkcja i sprzedaż mebli, ul. Piłsudskiego 27B, www.mebleistyl.pl, tel. 605 225 337 10%
17 Salon Auto Praga ul. Radzymińska 334, www.autozoliborz.pl, tel. 22 355 20 00 aktualne rabaty promocyjne + 1000 zł

18 Błękit Jerzy Przychodzeń oprogramowanie komputerowe dla firm, sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis, ul. T. Borowskiego 2 pok. 220, 
Warszawa, www.blekit.com, tel. 22 49 23 320, kom. 501 255 842 20%

19 Architekt wnętrz Marlena Guzik projektowanie wnętrz, ul. Andersena 18D lok. 11, tel. 22 762 30 73, kom. 608 896 136 10%
20 Gabinet kosmetyczny Mariage pełen zakres usług, ul. Batorego 1 (1 piętro), www.mariage.waw.pl, tel. 22 781 40 00 5%

21 School of English wszystkie języki obce, przedmioty szkolne i akademickie, logopedia, ul. Chopina 9, www.soe.com.pl, 
tel. 22 781 46 11

15% za na naukę angielskiego
5% na pozostałe przedmioty

22 Fotografia ślubna i okolicznościowa
Zbigniew Świderski www.zbigniewswiderski.pl, fotoswiderski@gmail.com, tel. 501 138 685 10%

23 Dobra Wróżka Krystyna www.wrozka.waw.pl, ul. B. Prusa 8, tel. 22 781 62 34, kom. 512 075 238 10%
24 Geo – Inwent Jarosław Szczepocki usługi geodezyjne i kartograficzne, www.geo-inwent.pl, ul. Szwoleżerów 130/28, kom. 607 332 645 5%
25 P.H.U. „MG” Mariusz Grabowski firma motoryzacyjna, www.serwis-zabki.pl, ul. Mazowiecka 5, kom. 504 003 350 10%
26 Orchidea organizacja wesel, catering, www.weselaorchidea.pl; ul. Batorego 18, tel. 22 781 40 06, 609 113 033 5%

27 Septoma preparaty do dezynfekcji dla zakładów kosmetycznych i fryzjerskich, www.septoma.pl, ul. Reymonta 28, 
kom. 668 923 842 6%

28 Usługi księgowe S.C. usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe, www.uslugiksiegowe-zabki.pl, ul. Reymonta 28, 
kom. 608 094 801 5%

29 MSK – INSTALACJE instalacje alarmowe, domofonowe, elektryczne, tel. wizyjne, ul. Krucza 21 lok. 29, kom. 602 869 873 15%

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

31 CITRO-CAR Sp. j. 
Anna Pachulska, Dariusz Smutkiewicz” ul. Piłsudskiego 154, tel. 22 762 83 82, fax. 22 781 59 29, www.citrocar@com.pl 7% na naprawy samochodów 

i części użyte do napraw

32 „Hollywood WWW Studio
– Andrzej Potęga”

tworzenie i obsługa stron www i serwisów internetowych, programowanie, grafika komputerowa, animacja 
i wykonanie banerów reklamowych, DTP, druk cyfrowy, produkcja muzyczna,, tel. 501 049 999, 
www.hollywoodwwwstudio.com

10%

33 „TechIT” Piotr Wielgolewski obsługa informatyczna oraz serwis sprzętu komputerowego. Kompleksowe usługi informatyczne dla klientów 
prywatnych i firm, ul. Norwida 19, www.techit.com.pl, tel. 48 0 505 876 768 10%

34
„Bud-Mark” 
Usługi Remontowo-Budowlane
Marek Balukin

remonty lokali mieszkalnych, usługowych, pomieszczeń biurowych oraz kompleksowe wykończenia wnętrz; 
porady w doborze materiałów i sposobu adaptacji pomieszczeń. ul. Reymonta 29/4, www.bud-mark.com
tel. 509 557 243

10%

35 „Frise” Jerzy Taczalski
produkcja i sprzedaż mebli na zamówienie: kuchnie, szafy, sypialnie, stoły, drzwi wewnętrzne, wykonywanie 
projektów, doradztwo, montaż, ul. Piłsudskiego 93a, www.frise.pl, tel. 22 353 95 12, 
kom. 505 138 188 – Rafał Kowalczyk, kom. 509 802 182 – Maciej Gawryjołek

10%

36 Uczniowski Klub Sportowy „Omega 
Sports” Robert Kwiatkowski

zajęcia z FMA (Filipińskich Sztuk Walki), Chińskich Sztuk Walki, Kursy Samoobrony dla Kobiet, 
tel. 22 300 18 83, kom. 501 749 507, biuro@omega-sports.pl , www.omegasports.pl 10%

37 „Renom” Zdzisław Kwiatkowski konserwacja, naprawy, remonty, montaż wind osobowych, towarowo-osobowych, towarowych i platform dla 
osób niepełnosprawnych tel. 300 19 60, kom. 504 926 563 10%

38 „Krasnalek” Monika Poławska sprzedaż artykułów dziecięcych – ubranka, obuwie, akcesoria, ubranka do chrztu, ul. Wyspiańskiego 2B, 
sklep@krasnalek.com, tel. 503 010 234 5%

39 „Auto Perfekt”
Mechanika i Kosmetyka Pojazdowa

pranie tapicerek samochodowych, ozonowanie wnętrz, czyszczenie i pielęgnacja skóry, pielęgnacja lakieru, 
tel. 692-631-822, www.autoperfekt.waw.pl 7%

40 „METALMAX” – Henryk Lemański

posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych i mechaniki samochodowej. Za-
kres prac: blacharstwo-lakiernictwo, tłumiki-spawanie, hamulce, naprawa zawieszenia, lakiery samochodowe, 
wymiana oleju, geometria pojazdu, mechanika, szyby samochodowe. Kontakt: Ząbki, ul. Graniczna 28D, 
tel. 22 781-55-87, 607-554-068, e-mail: metal71@gazeta.pl, www.metalmax.waw.pl

2%

41 „O-Z car”
Mechanika samochodowa, wulkanizacja, blacharstwo i lakiernictwo. 
Kontakt: Ząbki, ul. Brzozowa 2 A, 
tel. 22 781-66-06, 506-186-936, 509-973-877, www.autozabki.pl, e-mail: warsztat@autozabki.pl

Sezonowa wymiana opon:
– felgi stalowe – 8%

– felgi aluminiowe – 6%
felgi aluminiowe niskoprofilowe

powyżej 16’ i auta dostawcze – 5%
Rabat na części przy naprawie

(mechanika) – 5%

42 Sklep „Wszystko dla Twojego dziecka” 
Bożeny Motoszko

oferuje: bielizna dla wcześniaków, wszystko dla noworodka (śpiochy, body, kaftany, pajace, czapki), akcesoria 
poporodowe, kosmetyki „Skarb Matki”, bieliznę, piżamy, rajstopy, odzież w rozmiarach 56–164 cm wykonane 
z najlepszej bawełny, możliwość zwrotów. Kontakt: Ząbki, ul. Targowa 1 (targowisko miejskie).
Sklep czynny w godz. 9–17, w soboty w godz. 9–14

5%
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