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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

AVENIR MEDYCYNA 
I KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Patrycja Szczepańska
tel. 508-769-692 

Promocja do 50%*
 MAKIJAŻ PERMANENTNY
 BOTOX
 KWAS HIALURONOWY
 MEZOTERAPIA IGŁOWA

Ząbki ul. Szwoleżerów 111 
salon Your Place 

bądź dojazd do klienta

*czas promocji ograniczony, promocje nie łączą się

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!
Zapraszamy na dzień otwarty 12.04.2014 roku w placówce 

w Ząbkach przy Szwoleżerów 65A oraz Granicznej 30D

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

Microsoft 
partnerem SP3

26 marca w  Szkole Podstawowej nr  3 odbyła 
się konferencja, podczas której zainaugu-

rowano ogólnopolski projekt „Szkoła w  Chmurze 
– modelowa szkoła”. W ząbkowskiej SP3 projekt ma 
charakter pilotażowy. Nasze doświadczenia posłużą 
udoskonaleniu systemu i  wdrożenia go w  następ-
nych placówkach. Honorowymi gośćmi  konferencji 
byli m.in.: burmistrz Robert Perkowski, dyrektor ge-
neralny polskiego oddziału Microsoft Ronald Binko-
fski, senator Anna Aksamit, poseł Jacek Sasin, przed-
stawiciele kuratorium, dyrektorzy szkół.
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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!

dokończenie na str. 9

dokończenie na str. 5

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 

27

CAŁODZIENNA 
opieka nad starszą kobietą. 

Możliwość zamieszkania – 
Ząbki. 

Tel. 500 119 594  

Wielkie Derby Mazowsza już w najbliższą niedzielę
sięgnijmy razem po zwycięstwo.

W tym szczególnym meczu potrzebujemy Waszego wsparcia.

ZAPRASZAMY

30.03.2013
godz. 12.15

Szanowni Państwo
Zapraszamy na mecz I ligi piłki nożnej

a przeciwnikiem będzie zdobywca Pucharu Polski i Super Pucharu
trzykrotny uczestnik rozgrywek o Puchar UEFA

WISŁA Płock
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Płać podatki,  
tu gdzie mieszkasz

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych w ok. 37% 
trafiają do budżetu gminy, w  której jesteśmy zameldowani lub 
w  której zamieszkujemy. Roczne PIT-y powinny być składane 
w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników.

Meldunek nie ma w  tym wy-
padku żadnego znaczenia. To 
oznacza, że osoba zameldowa-
na np. w  Kozienicach, a  obecnie 
mieszkająca w  Ząbkach, podatek 
powinna odprowadzić właśnie na 
gminę, w której mieszka – czyli na 
gminę Ząbki. Wiele osób z różnych 

powodów rozlicza się z fiskusem w miejscu zameldowania, a nie tam, 
gdzie mieszka. Niesłusznie. Jeśli płacimy podatek tam, gdzie faktycznie 
mieszkamy, to wróci on do nas w postaci nowych dróg, chodników, 
ścieżek rowerowych, lepszych placówek edukacyjnych, szerokiej oferty 
usług sportowo-rekreacyjno-kulturalnych. Jednym słowem zwiększa 
on komfort i podnosi standard życia wszystkim mieszkańcom. Liczba 
nowych inwestycji jest uzależniona przede wszystkim od udziału w po-
datku dochodowym, który stanowi główne źródło dochodów gminy.

Zachęcamy – płać podatki, tu gdzie mieszkasz. To proste, po-
niżej przedstawiamy instrukcję, krok po kroku: 

–  Składając zeznanie roczne jako miejsce zamieszkania wskaż 
Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbo-
wy w Wołominie, 

–  Wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP 3 dla osób nie prowa-
dzących działalności gospodarczej w części dotyczącej miejsca 
zamieszkania i dołącz do zeznania (wypełnienie formularza jest 
proste i nie podlega opłacie) 

–  Formularz aktualizacyjny ZAP-3 wraz z rocznym zeznaniem po-
datkowym PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbo-
wego w Wołominie, ul Przejazd 2, 05-200 Wołomin nie później 
niż do 30 kwietnia 2013 roku. Formularz dostępny jest w każdym 
urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
zgłasza aktualizację na formularzu NIP-7. 

Bądź współgospodarzem swojego Miasta!  
Twoja złotówka wpłynie na poprawę jakości życia  

wszystkich mieszkańców Ząbek

Podpisano umowy na budowę siedmiu ulic  
w Ząbkach

13 marca  zostały podpisane 
umowy na budowę następują-
cych ulic w Ząbkach: Jeziornej, 
Błękitnej, Zimnej, Ogrodowej, 
Żwirki, Bortnowskiego i Kom-
batantów. Prace rozpoczną się 
nie wcześniej niż siedem dni po 
zgłoszeniu wykonawcy drogi do 
PINB (Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego) a skończą się 
przed sierpniem br.

UM Ząbki

Co zrobić,  
aby się zameldować?

Już od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem 
meldunkowym są załatwiane podczas jednej wizyty 

w urzędzie. Od nowego roku nie musimy najpierw wymel-
dować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zamel-
dować. Wszystkie te czynności wykonamy w  tym samym 
urzędzie, w którym dokonujemy meldunku. Przy zameldo-
waniu nie podajemy informacji o wykształceniu, czy obo-
wiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkła-
dania książeczki wojskowej.

Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 

4 dni, termin został wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić for-

malności meldunkowych w  urzędzie przez ustanowionego pełno-

mocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie 

mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca 

stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 

3 miesiące. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie, o której 

mowa w art.  33 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postę-

powania Administracyjnego.

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku zameldowa-

nia obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie prze-

kraczający trzech miesięcy. Cudzoziemcy niebędący obywatelami 

UE, ani członkami ich rodzin nadal mają obowiązek zameldowania 

się w miejscu pobytu najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia 

do miejscowości. 

U W A G A !

Czynności zameldowania w dalszym ciągu dokonuje właściciel 

lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu 

(w oryginale, do wglądu) potwierdzając fakt pobytu osoby. Spra-

wy załatwia Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 8 (parter) 

w godzinach pracy urzędu. Dodatkowe informacje dostępne 

są także pod numerami tel. 22 5109 721–725.
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Informacja dotycząca wpisu do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych  

prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ząbki
Szanowni Państwo

W  nawiązaniu do ustawy z  dnia 4 lutego 2011  r. o  opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) oraz w związku 
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. 
w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykre-
ślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 193),któ-
re weszło w życie w dniu 27 lutego 2014 r., załączono na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ząbki w zakładce „załatw sprawę” – oświata następujące wzo-
ry wniosków do pobrania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 
w tym zakresie:

•  Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
•   Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych.
•  Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
W związku z powyższym, w celu wpisania żłobka, klubu dziecięcego do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Mia-
sta Ząbki należy złożyć do Urzędu Miasta Ząbki stosowny wniosek, pobrany 
ze strony internetowej i czytelnie wypełniony.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 4 cytowanej ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w celu spraw-
dzenia zgodności danych, zawartych we wniosku o wpis do rejestru, Burmistrz 
Miasta Ząbki może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu po-

twierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu po-
twierdzającego tytuł prawny lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub 
klub dziecięcy. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie 
w wysokości określonej w Uchwale Nr XII/78/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 
14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. 

Informujemy, że zgodnie z art. 25 ust. 1 i ust. 2 cytowanej powyżej usta-
wy o opiece nad dzieckiem do lat 3, żłobek oraz klub dziecięcy mogą być pro-
wadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne. Spełnianie 
tych wymagań potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego 
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego. 

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 31 cytowanej ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Burmistrz Miasta Ząbki odma-
wia wpisu do rejestru, w przypadku gdy: 

1)  podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowa-
dzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2)  wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykony-
wania działalności gospodarczej objętej wpisem.

W sprawach dotyczących wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
prosimy o kontakt z Referatem Oświaty i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta 
Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, pokój 29 telefon: 22 5109741

Zadbaj o swoje zdrowie
8 marca odbyło się uroczyste otwarte Centrum Dietetycznego 
Naturhouse w Ząbkach.

Pierwsi klienci mogli zapoznać się z ideą Naturhouse, skorzystać z bezpłat-
nych porad, konsultacji dietetycznych oraz pomiarów ciała. Na gości czekały 
również konkursy z nagrodami oraz poczęstunek składający się z dietetycz-
nych produktów.

Centrum Dietetyczne Naturhouse oferuje skuteczną i  trwałą redukcję 
masy ciała bez efektu jo-jo, kurację antycellulitową, kurację na przytycie oraz 
porady dotyczące prawidłowego sposobu żywienia. Centrum Dietetyczne Na-
turhouse w Ząbkach mieści się w pasażu przy ul. Orlej 8 (obok nowej Poczty 
Polskiej), tel. 604-110-153.

Nad dietą i motywacją klientów aż do osiągnięcia zamierzonego celu czu-
wa dietetyk mgr inż. Iwona Michalak, natomiast o kalendarz wizyt i dobrą at-
mosferę w sklepie dba Aleksandra Dziubińska. Zapisów można dokonywać 
osobiście, telefonicznie lub przez Internet.

Centrum Dietetyczne w Ząbkach czynne jest w godzinach:
Pon, Wt. 12:00–20:00,  

Środa 10:00–18:00 
Czw. Pt 8:00–16:00  
Sobota 9:00–15:00.

Microsoft  
partnerem SP3

Wszystkich gości powitał dyrektor SP3 Tomasz Łukawski, a konfe-
rencję oficjalnie otworzył burmistrz Robert Perkowski, który w krót-
kim przemówieniu podkreślał ogromną wagę, jaką ma w dzisiejszych 
czasach nowoczesna technologia, również w  obszarze edukacji. – 
W naszych szkołach wdrażamy nowe technologie, bo zdajemy sobie 
sprawę, jak ważne są one w procesie wszechstronnej edukacji naszych 
dzieci. Dobrze przygotowani absolwenci podstawówek i gimnazjów 
z większą łatwością trafiają do renomowanych szkół średnich a potem 
do uczelni wyższych. A to w przyszłości daje perspektywy dobrej pracy 
i lepszego życia – powiedział burmistrz Perkowski.   

Z kolei dyrektor Microsoftu podkreślił, że dzisiejsze wyzwania będą 
skłaniać do coraz większej konkurencji w całej Europie, na całym świe-
cie – Musimy się otwierać na świat, część z nas będzie pracowała za 
granicą, wśród nas będą także pracowali cudzoziemcy – powiedział 
dyrektor Ronald Binkofski.

W  ramach projektu Microsoft wyposażył szkołę w  30 tabletów 
z systemem operacyjnym Windows 8.1. VULCAN oraz wdrożył w szkole 
system UONET+ obejmujący najnowocześniejszy dziennik elektro-
niczny oraz obsługę szkolnego sekretariatu. Nauczyciele,   pracujący 
w szkole wzięli udział w serii szkoleń dot. możliwości zastosowania 
systemu operacyjnego Windows w środowisku klasy, funkcjonalno-
ści Office 365 oraz Sharepoint, dla zbudowania własnego intranetu 
oraz repozytorium wiedzy, gdzie możliwe jest przechowywanie do-
kumentów, ich współdzielenie i jednoczesna praca kilku osób. Wśród 
nauczycieli wybrani zostali liderzy, którzy wykazali się największą 
znajomością tematu, aktywnością oraz chęcią wsparcia kolegów. Ich 
zadaniem jest pomagać pozostałym nauczycielom w początkowym 
okresie wprowadzania narzędzi i nowych usług.

Na zakończenie uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda to wszystko 
w praktyce, uczestnicząc w jednej z lekcji szkolnych. 

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy radnego Pawła 
Pobożnego.

red.

dokończenie ze str.  1
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LIII sesja
Rady Miasta Ząbki

7 marca odbyła się 53. sesja Rady Miasta Ząbki, podczas któ-
rej podjęto następujące uchwały:

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycyjnej na rok 2014
 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na rok 2014
 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i ko-

munalnych na rok 2014 
 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2014
 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej sta-

nowiącej własność Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„KWATERA” Sp. z o.o
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargo-

wego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata
 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki 
 w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki 

pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząb-
kach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckie-
go i Norwida oraz Szpitalnej 
 w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki 

pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, 
Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach
 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Mia-

sta Ząbki na lata 2014-2021
 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta (www.zabki.pl), baner: BIP, zakładka: prawo miejscowe

Minęło już 10 lat od podpisania porozumienia z  miastem 
Warszawa o  powierzeniu Warszawie zadań w  zakresie lo-

kalnego transportu zbiorowego. Podpisane 26 marca 2004 roku 
porozumienie dotyczyło kursowania 5 linii autobusowych. 

Od 2007 roku ilość linii i  częstotliwość kursowania rosła aż do obecnej 
ilości linii: 10 dziennych i 2 nocnych. Utrzymanie pierwszej strefy biletowej 
w  komunikacji autobusowej na obszarze miasta Ząbki w  2014 roku będzie 
wiązało się z dopłatą z budżetu Ząbek w wysokości ponad 1,7 mln złotych do 
budżetu Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać 
z autobusów na podstawie tańszych biletów na I strefę ZTM. Powyższe, poza 
atrakcyjnością miasta Ząbki jako miejsca do zamieszkania, oznacza wymier-
ne oszczędności dla podróżujących. Chcemy, aby komunikacja autobusowa 
ZTM uzupełniana liniami Ząbki-1 i 2 ciągle się rozwijała, aby zapewnić naszym 
mieszkańcom lepszą ofertę przewozową dostosowaną do zwiększającej się 
liczby mieszkańców – są prowadzone w tym zakresie rozmowy z ZTM. Mamy 
jednocześnie świadomość, że skierowanie do obsługi Ząbek dodatkowego 
taboru z utrzymaniem I strefy będzie wiązało się ze zwiększonymi dopłatami 
ze strony Ząbek, dlatego ponawiamy apel o rozliczanie swojego podatku do-
chodowego w Ząbkach, aby zwiększone wpływy do budżetu umożliwiły dal-
szy rozwój komunikacji w naszym mieście.

UM Ząbki

Plac zabaw 
to nie śmietnisko

Wiosna i coraz wyższe temperatury sprzyjają  plenerowym 
aktywnościom i  spotkaniom na świeżym powietrzu na 

ząbkowskim placu zabaw. Niestety w  ostatnim czasie dają się 
zauważyć niepokojące sygnały dotyczące czystości i  estetyki 
tego publicznego miejsca. Wyrzucanie śmieci wprost pod nogi 
lub pod okoliczne drzewa, zanieczyszczenia spowodowane po-
trzebami fizjologicznymi naszych psich ulubieńców, co w  kon-
sekwencji daje smród nie do wytrzymania. Zdarzają się także 
puste butelki wokół ławek.

Przypominamy zatem: Picie napojów alkoholowych „pod chmurką” jest 
bardzo przyjemne, lecz przyjemność ta może być jednak kosztowna. Warto 
pamiętać, że w określonych miejscach, ich degustacja może nam odbić się 
czkawką. W  rozumieniu ustawy napojem alkoholowym jest produkt prze-
znaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolnicze-
go w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu, a więc także 
piwo. Taryfikator mandatów karnych za spożywanie napojów alkoholo-
wych w miejscach objętych zakazem przewiduje mandat w wysokości 
100 złotych. To samo dotyczy zaśmiecania miejsc publicznych a szczególnie 
parków miejskich i placów zabaw dla dzieci. 

Apelujemy! Mieszkańcu Ząbek, czy chciałbyś, aby Twoje dzieci bawiły 
się w takich warunkach? Jeśli akurat skończyłeś konsumpcję kanapki lub ba-
tonika rozejrzyj się za koszem, a jeśli twój pupil załatwił się pod krzaczkiem lub 
drzewem – sprzątnij po nim. Wszyscy dbamy o czystość w naszym mieście, 
a estetyka ząbkowskich placów zabaw powinna być priorytetem. Jeśli będzie 
ci obojętna-utoniemy w brudach, jeśli nie – zwróć uwagę przechodniom za-
śmiecającym miejsce zabaw ząbkowskich dzieci.

Druki PIT-ów 
do pobrania w Urzędzie

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Ząbki są już do pobrania druki PIT-ów 
do rozliczeń rocznych. Można je znaleźć na pierwszym piętrze na korytarzu. 
Zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy Urzędu.

UM Ząbki

Pomoc w złożeniu 
PIT-ów

W  dniu 7 kwietnia 2014  roku w  Urzędzie Miasta Ząbki 
odbędzie się dyżur pracowników Urzędu Skarbowego 

w Wołominie.

Podczas dyżuru uzyskasz pomoc w złożeniu zeznania podatkowego PIT 
za 2013 rok. Przychodząc w tym dniu będziesz mógł wysłać swój PIT przez 
Internet. Przekonasz się, jaki to prosty, szybki i bezpieczny sposób rozlicze-
nia podatkowego. Zabierz ze sobą wszystkie informacje od płatników oraz 
kwotę przychodu osiągniętego za 2012–2013 rok.

Serdecznie zapraszamy!

Ząbki już 10 lat 
w pierwszej strefie
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Rozlicz swój PIT za darmo! 
– przekaż 1% podatku  

na Towarzystwo Przyjaciół Ząbek 
Aby skorzystać z możliwości, bezpłatnego rozlicze-
nia PIT należy:
1) udać się do Kancelarii VATAX,
2)  zadeklarować przekazanie 1% podatku na TPZ
3)  przynieść deklarację rozliczeniową złożoną 

w roku 2013.
Pracownicy kancelarii bezpłatnie wypełnią zeznanie 
podatkowe i prześlą złożoną elektronicznie deklara-
cję do Urzędu Skarbowego.

Kancelaria Podatkowa VATAX,  
05-091 Ząbki

ul. Sikorskiego 33d 
(wejście od ul. Stefczyka)

tel. 22 353 97 56,
e-mail: vatax@vatax.com.pl

Jak samemu przekazać 1% swojego podatku na 
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek?
Aby przekazać 1% swojego podatku należy wy-
pełnić odpowiednią rubrykę w  rocznym zeznaniu 
podatkowym (PIT). Po wyliczeniu, ile podatku bę-

dziemy mieli do za-
płacenia w  tym roku, 
w  rubryce: „Wniosek 
o przekazanie 1% po-
datku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (OPP)” wpisujemy numer KRS, w przy-
padku Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, ten numer to 
0000 36 46 92.
Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubry-
kach PIT-u  wpisujemy także kwotę, którą chcemy 
przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% 
podatku należnego, wynikającego z  zeznania po-
datkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół.
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie 
swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz 
adresu), organizacji. Dane te stowarzyszeniu prze-
każe Urząd Skarbowy.
Uwaga! Nie na wszystkie organizacje pozarzą-
dowe można przekazać 1% podatku!
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Inspirująca wyprawa do muzeum

4 marca 2014 r. uczestnicy oraz terapeuci ze Środowiskowego Domu Samopomocy TPD z Ząbek odwiedzili Muzeum Narodowe 
w Warszawie... ale nie było to zwyczajne zwiedzanie tylko zaszyfrowana wyprawa po salach muzealnych. Wizyta okazała się 

niezwykłą przygodą, podczas której wiele zagadek czekało na rozwiązanie. Nie wystarczyły do tego tylko dobry wzrok i słuch ale 
przydały się także mapy. Po zebraniu cyfr do tajemniczego kodu i odnalezieniu skrzyni otrzymaliśmy zasłużoną nagrodę.

Muzeum nie musi być nudne. Dzięki odpowiedniemu przedstawieniu te-
matu, każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Dla nas była to przede wszystkim 
dobra zabawa, a oryginalny sposób prowadzenia zajęć sprawił, że zdobyta wie-
dza na długo zostaje w pamięci.  Z ciekawostek najbardziej utkwiło nam to, że 
obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem ma powierzchnię małego mieszka-

nia (42 m2), a jego namalowanie zajęło artyście aż 3 lata, płaszcz koronacyjny 
króla Augusta III panie w muzeum prały ostatnio 3 dni, a niektórzy zakochani 
wręczali sobie na pamiątkę miniatury ze swoim... okiem. 

Po solidnej dawce wiedzy, by zregenerować siły witalne, odwiedziliśmy 
zaprzyjaźnioną pizzerię Biesiadowo w Ząbkach. 

Monika Puchta

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
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V Ogólnopolski 
Halowy Turniej  Piłki  Nożnej Dziewcząt 

ZĄBKOVIA CUP

W dniach 15 i 16 marca 2014 roku, na terenie hali sportowej Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach odbył się, organizowany 
przez UKS Ząbkovia Ząbki, V Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt ZĄBKOVIA CUP o Puchar Bur-

mistrza Miasta Ząbki. W dwudniowych zmaganiach uczestniczyło łącznie 31 zespołów w 6-iu kategoriach wiekowych. 
Pięć pierwszych miejsc wywalczyły drużyny UKS Ząbkovia Ząbki.

Ostateczna kolejność w roczniku 2000 i młodsze:
1. UKS Ząbkovia Ząbki II
2. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
3. Gimnazjum w Baboszewie
4. UKS Ząbkovia Ząbki I
5. AP Orliki Jeruzal
6. UKS Ząbkovia Ząbki III

Najlepsza zawodniczka: Magda Kuch – UKS Mazovia Grodzisk Ma-
zowiecki
Najlepsza bramkarka: Klaudia Buczek – UKS Ząbkovia Ząbki II
Królowa strzelczyń – Julia Gwóźdź –UKS Ząbkovia Ząbki I
Najlepsza obrończyni: Daria Piskorska – Gimnazjum w Baboszewie

Ostateczna kolejność w roczniku 2003 i młodsze:
1. UKS Ząbkovia Ząbki I
2. UKS Wiktoria Gielniów
3. UKS Ząbkovia Ząbki II
4. Szkoła Podstawowa w Baboszewie

Najlepsza zawodniczka: Katarzyna Szcześniak – UKS Wiktoria Gielniów
Najlepsza bramkarka: Karolina Szczygieł – UKS Wiktoria Gielniów
Królowa strzelczyń – Martyna Florczuk – UKS Ząbkovia Ząbki I
Najlepsza obrończyni: Aleksandra Sulisz – UKS Ząbkovia Ząbki I

Ostateczna kolejność w roczniku 1998 i młodsze:
1. UKS Ząbkovia Ząbki I
2. UKS Ząbkovia Ząbki II
3. UKS Goliat Leoncin
4. KS Raszyn
5. Gimnazjum w Baboszewie

Najlepsza zawodniczka: Klaudia Krawczyk – UKS Ząbkovia Ząbki I
Najlepsza bramkarka: Aleksandra Ciechomska – KS Raszyn
Królowa strzelczyń – Iga Kowalczyk – UKS Ząbkovia Ząbki I
Najlepsza obrończyni: Dominika Stankowska – UKS Ząbkovia 
Ząbki II

Ostateczna kolejność w roczniku 2004 i młodsze:
1. UKS Ząbkovia Ząbki I
2. UKS Ząbkovia Ząbki II
3. Szkoła Niemiecka
4. Szkoła Brytyjska
5. UKS Ząbkovia Ząbki III

Najlepsza zawodniczka: Zofia Sobota – UKS Ząbkovia Ząbki II
Najlepsza bramkarka: Mencia Catala – Szkoła Brytyjska
Królowa strzelczyń – Oliwia Piotrowska – UKS Ząbkovia Ząbki I
Najlepsza obrończyni: Milena Prochowska – UKS Ząbkovia Ząbki I

Miejsce 
na Twoją 
reklamę
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Ostateczna kolejność w roczniku 2001 i młodsze:
1. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
2. UKS Wiktoria Gielniów
3. UKS Ząbkovia Ząbki I
4. UKS Ząbkovia Ząbki III
5. MOSiR Pilawa
6. KS Raszyn

Najlepsza zawodniczka: Lena Bogdańska – UKS Wiktoria Gielniów
Najlepsza bramkarka: Laura Babicka – UKS Wiktoria Gielniów
Królowa strzelczyń – Nikola Regner – UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
Najlepsza obrończyni: Klaudia Zielińska – UKS Ząbkovia Ząbki II

Ostateczna kolejność w roczniku 1999 i młodsze:
1. UKS Ząbkovia Ząbki I
2. MOSiR Pilawa
3. UKS Ząbkovia Ząbki II
4. UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki
5. KS Raszyn

Najlepsza zawodniczka: Justyna Cynowska – UKS Mazovia Grodzisk 
Mazowiecki
Najlepsza bramkarka: Andżelika Kasprzak – MOSiR Pilawa
Królowa strzelczyń – Magad Górecka – UKS Ząbkovia Ząbki I
Najlepsza obrończyni: Klaudia Tuszyńska – UKS Ząbkovia Ząbki I

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy. 
W kategorii 2004 i młodsze wszystkie zawodniczki otrzymały złote 

medale. 
W  pozostałych rocznikach medale otrzymały drużyny z  miejsc 

od I do III. 
Zawodniczki z drużyn, które zajęły miejsca od I do IV otrzymały 

nagrody rzeczowe.
Najlepsza zawodniczka, bramkarka, obrończyni i królowa strzel-

czyń otrzymały statuetki i torby (lub plecaki) sportowe. 
Pamiątkowe medale otrzymały wszystkie zawodniczki Ząbkovii 

z najmłodszych roczników biorących udział w Turnieju.
NAGRODY zostały ufundowane przez:
Burmistrza Miasta Ząbki, Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ząbkach, Starostę Wołomińskiego, SK Bank, 
PZPN, Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz dy-
rektorów ząbkowskich placówek oświatowych: Szkół Podsta-
wowych nr 1 i 3, Gimnazjum nr 1 i Zespołu Publicznych Szkół 
Katolickich w Ząbkach a także przez Niepubliczne Przedszkole 
„Przystań Elfów” w  Ząbkach, Mazowiecki Port Lotniczy War-
szawa Modlin Sp. z o.o oraz P&G.

Nagrody wraz z Prezesem UKS Ząbkovia Ząbki Jarosławem Do-
browolskim wręczali: Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, Za-
stępca Burmistrza Miasta Ząbki Artur Murawski, Dyrektor Oddziału 
SKBank w  Ząbkach Barbara Maksimczuk, Prezes MZPN Zdzisław 
Łazarczyk i Rzecznik Prasowy MZPN Jacek Sowa.

Beata Komosińska-Ferens

Fo
t. 

Bo
gd

an
 Ś

la
do

w
sk

i



14 lutego kojarzy się większo-
ści ze świętem zakochanych. 

Wszędzie – w prasie, telewizji, na uli-
cach pełno jest czerwonych serc i  in-
nych miłosnych akcentów. W  naszej 
szkole dzień ten przybrał zupełnie 
nowy wymiar, choć także związany 
z  tym jednym z  najwspanialszych 
uczuć – miłością... bliźniego. 

Otóż odbył się wówczas 15 finał kon-
certu charytatywnego WOŚP. Nasza kadra 
przeistoczyła się w  wytwornych, lecz nie-
pozbawionych wad, dworzan i w przedsta-
wieniu „Król malowany” reżyserowanym 
przez p. Jagodę Żaboklicką i p. Annę Ko-
zioł, w humorystyczny sposób pokazała, że 
zbyt mocne skoncentrowanie na swoim wy-
glądzie, próżność może nas zgubić i ośmie-
szyć. Podczas koncertu jak i  na zebraniach 
z rodzicami zbieraliśmy pieniądze dla jed-
nego z uczniów oddziału przedszkolnego 
– małego Patryka. Dzieci z SP2 oraz ich opie-
kunowie odpowiedzieli na apel skierowany 
do nich przez samego „króla”:

„14 lutego roku bieżącego
Odbędzie się w naszej szkole XV finał koncertu charytatywnego!
Sam król ze swą świtą całą
Zaprezentuje Waszym Pociechom swą postać okazałą!
Będzie śmiechu co niemiara,
 Każdy z pedagogów-aktorów się o to postara!!!
Z występu też płynie nauka,
Myślimy, że każdy ją odszuka –
Król zrozumie swoją próżność –
Wie już, że NIE rzeczy różność
Świadczy o wielkości człowieka,
Lecz HUMANITARNA POSTAWA –
To z nią wiąże się nasza sława!
Myślimy, że Państwu jest znana,
Więc to nie będzie nagana,
Gdy poprosimy, byście do sakiewek swych zajrzeli
I drobne datki z nich wyjęli.
Na szczytny cel fundusze zbieramy –
Dla Patryka z 0e tym razem zagramy!
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P O D Z I Ę K O W A N I E

Chcieliśmy podziewać w imieniu Patryka i swoim wszystkim 

tym, którzy swym artystycznym występem przyczynili się do tego, 

że uczniowie wraz z rodzicami zechcieli wspomóc naszego syna,  

nie szczędząc swojej hojności.  

Za co składamy podziękowania Dyrekcji Szkoły,  

Pani Wychowawczyni oraz Królowi z całą jego świtą,  
uczniom i ich rodzicom.

Dziękuje Patryk z rodzicami

Patryk od wielu lat z ciężką chorobą się boryka,
która za wielka jest dla tak małego chłopczyka!
Lecz mimo to Patryk dzielnie się uśmiecha,
bo jest w nim wiara w drugiego człowieka!”
Swoją postawą nasza społeczność kolejny raz pokazała, że ma wiel-

kie serca i potrafi bezinteresownie pomagać innym. Tym razem udało 
się zebrać naprawdę imponującą kwotę – 5,600 zł. Wszystkim, którzy 
włączyli się do tej wspaniałej akcji, serdecznie dziękujemy!!!

Justyna Buczyńska
nauczyciel SP2

Społeczność ząbkowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 
spisała się na medal!
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Kolegium redakcyjne w PP3 „SKRZAT”
7 marca 2014 r. w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „SKRZAT” w Ząbkach odbyło się spotkanie kolegium redakcyjnego wydawnictwa 

Wolters Kluwer z dyrektorami publicznych placówek oświatowych działających na terenie miasta Ząbki. Obecni byli redakto-
rzy czasopism „Dyrektor Szkoły i  „Przed Szkołą” panie: Małgorzata Pomianowska i Ewa Brańska oraz przedstawiciele wydawnictwa 
a także dyrektorzy przedszkoli i szkół ząbkowskich: Grażyna Świeżak, Beata Krajewska, Jolanta Salak, Karol Małolepszy i Tomasz 
Łukawski.

Celem spotkania było nawiązanie i wzmocnienie współpracy oraz określe-
nie propozycji kierunków rozwoju czasopism „Przed Szkołą” i „Dyrektor Szkoły”.

Przybyli goście wizytę w przedszkolu rozpoczęli od jego zwiedzania. Za-
poznali się z pracą placówki, która jest niestandardowa chociażby ze względu 

na wielkość przedszkola – 14 grup dzieci, a także na różnorodność podejmo-
wanych działań.

Doceniono nie tylko architekturę, zagospodarowanie i wyposażenie bu-
dynku, ale przede wszystkim miłą atmosferę i zaangażowanie pracowników 
przedszkola. Kolejnym etapem spotkania była analiza działów w/w czasopism. 
Zebrani wysoko ocenili poziom omawianych pism, jednocześnie przedstawili 
własne oczekiwania wobec nich. Spotkanie przebiegało w twórczej atmosfe-
rze i na pewno przyczyni się do wyznaczenia kierunku rozwoju miesięcznika 
„Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Przed Szkołą”.

Jolanta Salak

Rekrutacja do przedszkoli
Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,
zamieszkujący na terenie Miasta Ząbki

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i  od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/ 2015 
w Mieście Ząbki jest przeprowadzana w okresie od 10  marca 2014 roku do 
4 kwietnia 2014 roku, w tym składanie wniosków wraz z załącznikami:

  dla dzieci z roczników 2008 i 2009 odbywać się będzie w terminie od 
10 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r., 

  dla dzieci z roczników 2010 i 2011 w terminie od 17 marca 2014 r. 
do 4 kwietnia 2014 r.

Wnioski są do pobrania na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz w poszczegól-
nych placówkach. Zgodnie z art. 20 za ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wniosek 
o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły może być zło-
żony do nie więcej niż TRZECH wybranych publicznych przedszkoli oraz pu-
blicznych szkół. 

W  Mieście Ząbki funkcjonują 3 publiczne przedszkola oraz 3 oddziały 
przedszkolne w Szkołach Podstawowych. Ponadto na terenie miasta funkcjo-
nuje 15 niepublicznych przedszkoli oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne. 

Miasto Ząbki bardzo prężnie się rozwija, co wiąże się z ciągłym napływem 
ludności, a co za tym idzie ilość kandydatów do przedszkoli jest znacznie więk-
sza niż ilość miejsc w placówkach publicznych.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. określa kryteria rekrutacji, zasady, warunki 
i  tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. 
W myśl art. 20c ust. 1 do powyższych placówek przyjmowane będą dzieci (kan-
dydaci) zamieszkałe na obszarze danej gminy, czyli na terenie Miasta Ząbki.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem do przedszkoli publicznych muszą 
być przyjęte dzieci w wieku 5 lat, które zgodnie z obowiązującymi od 1 wrze-
śnia 2011 r. przepisami podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowa-
niu przedszkolnemu. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowią-
zują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe 
oraz kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z burmi-
strzem miasta tzw. kryteria samorządowe. Każdemu kryterium przypisana jest 
określona ilość punktów. W  przypadku uzyskania przez grupę kandydatów 
równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, 
bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata 
(w  porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). Spełnianie kryte-
riów należy potwierdzić dołączając dokumenty, o których mowa we wniosku. 

W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, 
komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w ząb-
kowskich publicznych przedszkolach w pierwszym etapie postępowania rekru-
tacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (zgodnie z zapisami ustawy 
do powyższych kryteriów należy załączyć odpowiednią dokumentację) tj.:

  wielodzietność rodziny kandydata;
  niepełnosprawność kandydata;
  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Informujemy, że kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym eta-

pie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane 
przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez dyrektorów publicznych przed-
szkoli w uzgodnieniu z jednostką organu prowadzącego publiczne przedszkola. 

Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli i  Szkół Podstawowych określili 
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Ząbki kryteria dodatkowe tj.:

  praca zawodowa obojga rodziców (dzieci, których obydwoje rodzice 
pracują zawodowo);

  dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie złożyli roczne zeznanie 
podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za 2013 r. 
w Urzędzie Skarbowym z Wołominie;

  rodzeństwo dzieci, które uczęszczają do przedszkola/szkoły, do którego 
miałoby zostać przyjęte dziecko;

  dzieci z rodzin posiadających dwoje dzieci;
  pobyt dziecka powyżej 8 godzin dziennie w przedszkolu – dotyczy pu-

blicznego przedszkola;
  dziecko, które mieszka w obwodzie szkoły, na terenie której siedzibę 

ma przedszkole – dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych.

Więcej informacji wraz ze szczegółami dotyczącymi wymaganej doku-
mentacji oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdą Państwo na stro-
nie Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki
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III Turniej piłki siatkowej  
o Tarczę Towarzystwa Przyjaciół Ząbek – już za nami!

22 marca 2014 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Ks. J. Popiełuszki w Ząbkach odbyła się III edycja Turnieju pił-
ki siatkowej o Tarczę Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. W rozgrywkach swoje siły zmierzyło 7 drużyn, w składzie 

większości z nich byli ząbkowianie. Mecze trwały od 10 do 21:30. Zawodniczki i zawodnicy prezentowali bardzo wysoki 
poziom gry. 

W wyniku nagłej rezygnacji jednej z dru-
żyn w przeddzień Turnieju, w pierwszej grupie 
grały 3 drużyny, a w drugiej – 4. Na szczególną 
uwagę zasługują emocje w  II grupie, gdzie 
drużyna KS Duczki wygrała wszystkie mecze, 
a  pozostałe drużyny zanotowały dokładnie 
po jednym zwycięstwie, przegranej i remisie. 
W rezultacie, o przejściu do fazy pucharowej 
decydował stosunek punktów zdobytych do 
straconych, wynoszący odpowiednio 0,823 
dla drużyny Autoglob, 0,934 dla grupy Sal-
ceson i 0,943 dla Ekipy remontowej. Jak wi-

dać, o udziale w fazie pucharowej w praktyce 
zadecydował jeden „mały” punkt. Nie mniej 
interesujący był mecz półfinałowy rozegrany 
między drużynami AZS Zacisze i  Ekipą re-
montową, który musiał być rozstrzygnięty 
przez tie-break. 

Ostateczne wyniki prezentują się na-
stępująco:

1. KS Duczki
2. AZS Zacisze
3. Ekipa remontowa
4. Karolówka

5–6. (ex aequo) Salceson, Siatkarz 
Ząbki

7. AUTOGLOB
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za 

wspaniałe sportowe widowisko, a kibicom 
za aktywny doping. Zachęcamy do przeka-
zania 1% podatku dochodowego na Towa-
rzystwo Przyjaciół Ząbek oraz do udziału we 
wrześniowym IV Turnieju piłkarskim o  Pu-
char TPZ. 

Justyna Sobolewska
Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ząbek
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Jak każdego roku, również w  tym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
ząbkowskiego Koła Wędkarskiego. Jest to okazja do podsumowań, spotkania się 

członków Koła oraz do dyskusji na temat przyszłości Koła. 

Spotkanie odbyło się 1 marca w sali widowisko-
wej MOK na trybunie sportowej Dolcanu. W sumie, 
przybyło na nie około 60 osób. Wśród zebranych 
nie mogło zabraknąć przedstawicieli; UM Ząbki – co 
prawda, Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski 
nie mógł się pojawić na spotkaniu, ale dzielnie za-
stępował go Wiceburmistrz Artur Murawski;  Koła 
Nr 23 Zielonka – Prezes kol. Marian Brzozowski oraz 
Okręgu Mazowieckiego PZW – kol. Piotr Bujanek 
i kol. Waldemar Hendyński.

W trakcie zebrania zostały odczytane sprawoz-
dania za rok 2013 z działalności Koła, finansowe, 
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz pre-
liminarz finansowy na rok 2014. Wykazały one, że 
Koło w zeszłym roku nie tylko spełniało obowiązki 
wynikające ze Statutu PZW, ale dołożyło wszelkich 
starań, aby organizacja rozwijała się. Przejawem 
tego jest chociażby prężnie działająca Szkółka 
Wędkarska „Piranie Ząbkowskie”, bardzo udane 
wycieczki wędkarskie, które odbędą się również 
w tym roku oraz nowości w postaci oficjalnego lo-
go Koła, oficjalnych strojów dostępnych do naby-
cia od początku roku oraz zainicjowania Pucharu 
Wędkarza Roku, który zastąpił zawody Grand Prix.

Harmonogram zebrania przewidywał dwa wy-
jątkowe punkty. Pierwszy to wręczenie nagród oraz 
pucharów najlepszym zawodników sklasyfikowa-
nym w Grand Prix za rok 2013. Zostały one rozdane 
w czterech kategoriach:

I. Grand Prix Kadetów (nagrody wręcza Wice-
burmistrz Artur Murawski)

1. Kol. Radosław Fabisiak
2. Kol. Katarzyna Dzięcioł
3. Kol. Jakub Kalinowski
Dodatkowo, puchary otrzymali wszyscy kadeci, 

którzy wzięli udział w zawodach.
II. Grand Prix Podlodowe (nagrody wręcza 

Prezes Koła Kol. Robert Fabisiak)
1. Kol. Leon Romanowski
2. Kol. Maciej Mierzejewski
3. Kol. Radosław Fabisiak
III. Grand Prix Spławikowe (nagrody wręcza 

Wiceburmistrz Artur Murawski)
1. Kol. Robert Woźniel

2. Kol. Maciej Mierzejewski
3. Kol. Piotr Malinowski
IV. Grand Prix Spinningowe (nagrody wrę-

cza przedstawiciel PZW OM kol. Piotr Bujanek)
1. Kol. Dariusz Krysik
2. Kol. Sławomir Dzięcioł
3. Kol. Grzegorz Mazurkiewicz
Drugim niezwykle ważnym i jednocześnie mi-

łym punktem spotkania było wręczenie Srebrnych 
Odznak Polskiego Związku Wędkarskiego człon-
kom ząbkowskiego Koła za 5 lat działalności na 
rzecz PZW. Odznaki z  rąk przedstawiciela PZW 
kol. Waldemara Hendyńskiego otrzymali:
 Prezes Koła kol. Robert Fabisiak,
 Skarbnik Koła kol. Sławomir Pisarczyk,
 Członek Zarządu kol. Stefan Gołda.
Po uroczystości wręczenia nagród, pucharów 

oraz odznak głos zabrali goście. 
Wiceburmistrz Artur Murawski przede wszyst-

kim wyraził wdzięczność wobec władz Koła za 
sprawne kierowanie tak liczną organizacją, która 
skupia niemal 1000 członków. Życzył, aby ta ma-
giczna liczba została przekroczona w tym sezonie. 
Co bardzo cieszy, zapewnił o kontynuacji bliskiej 
współpracy UM Ząbki z Kołem.

Głos zabrał również przedstawiciel Okręgu Ma-
zowieckiego PZW kol. Piotr Bujanek. Podkreślił on, 
że na uznanie zasługuje nie tylko fakt współpracy 
z lokalnym samorządem, ale również to, że zarówno 
Burmistrz i jego zastępca sami należą do Koła. Takie 
alianse są bardzo mile widziane przez Polski Związek 
Wędkarski. Kol. Piotra bardzo ucieszyła wysoka fre-
kwencja na zebraniu, co świadczy o wysokiej aktyw-
ności lokalnej społeczności wędkarskiej. Miłe słowa 
skierował również w stronę licznej grupy adeptów 
Szkółki Wędkarskiej stwierdzając, że to właśnie naj-
młodsi są przyszłością i szansą na zmiany.

Ostatnimi punktami zebrania były: dyskusja 
i głosowanie wolnych wniosków.

W  czasie dyskusji zostało poruszonych kilka 
bardzo ważnych kwestii. Każda z nich została szcze-
gółowo omówiona, a później poddana głosowaniu.

Jako pierwszy, głos zabrał kol. Maciej Mierze-
jewski, który omówił zasady dotyczące rozgrywania 

Pucharu Wędkarza Roku 2014. Poruszył on również 
temat objęcia części Kanału Żerańskiego całkowi-
tym zakazem wędkowania w  okresie zimowym. 
Chodziło o odcinek od mostu kolejowego w Nie-
poręcie do kładki w Małołęce. Wniosek został po-
zytywnie przegłosowany.

Jako drugi, glos zabrał kol. Krzysztof Wasy-
lujk. Skierował on pytanie do przedstawicieli PZW . 
Chciał się dowiedzieć, dlaczego porozumienie na 
rok 2014 obejmują jedynie Okręg Ciechanowski. 
W odpowiedzi usłyszał, że na kształt tegoroczne-
go porozumienia wpłynęło głównie chęć uznawa-
nia wzajemności porozumień między okręgami. 
W praktyce oznacza to tyle, że na wodach OM mo-
głyby wędkować Okręgi nie posiadające porozu-
mienia z OM. Zarząd Koła postanowił, że wystosuje 
do Zarządu OM oficjalne zapytanie w tej sprawie.

Na koniec, kol. Piotr Strzałkowski zgłosił trzy 
wnioski pod dyskusję. Pierwszy dotyczył zniesie-
nia zakazu wędkowania z jednostek pływających 
na zielonkowskich Gliniankach. Wniosek ten po 
krótkiej dyskusji został pozytywnie przyjęty przez 
większość zebranych. Kolejne wnioski dotyczy-
ły objęcia jednego ze stawów Glinianek w  Zie-
lonce zasadą „Złap i  Wypuść” na okres próbny 
dwóch lat z możliwością przedłużenia tego okre-
su oraz wprowadzeniem zakazu używania zanęt 
spożywczych. Wnioski te wzbudziły nieco emocji 
na sali, ale ostatecznie zostały pozytywnie prze-
głosowane*.

Jako, że całe zabranie trwało niemal trzy godzi-
ny, bez zbędnego przedłużania, Prezes Koła kol. Ro-
bert Fabisiak podziękował wszystkim za przybycie 
i dokonał oficjalnego zakończenia Walnego Zgro-
madzenia Sprawozdawczego za rok 2013.

Kolejne takie spotkanie już za rok, a już nie-
bawem, bo 17 maja 2014 r. wyjątkowa impre-
za, na którą serdecznie zapraszamy Wszystkich 
członków Koła oraz sympatyków wędkarstwa 
– 25-lecie Koła Wędkarskiego PZW Nr 61 Ząbki, 
które odbędzie się w Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach!

* Wszystkie zaakceptowane przez Walne Zgro-
madzenie wnioski zostały omówione przez Zarząd 
Koła na oddzielnym zebraniu i skierowane do Zarzą-
du Okręgu Mazowieckiego PZW.

Więcej wędkarskich informacji na stronie Koła – 
kolowedkarskie.pl

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Koła Wędkarskiego Nr 61 Ząbki – relacja
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VICTOR GRAND PRIX ZĄBEK W BADMINTONIE  
O PUCHAR BURMISTRZA

8 marca, w  piękny słoneczny (niestety dla badmintonistów) dzień odbył się  
VI turniej badmintona z  cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.

O godzinie 9 rozpoczęły tradycyjnie dzieci 
– przybyło ich wyjątkowo dużo, bo aż dziesię-
cioro wystartowało w  kategorii 1–3, a  trzy-
nastka w  kategorii 4–6. Tylko frekwencja 
w gimnazjum nie oszołomiła, ponieważ sta-
wiły się tylko cztery osoby. 

Od początku dzieci podeszły do gier 
z  werwą i  reagowały bardzo emocjonalnie. 
Na szczęście na  koniec było zadowolenie. 
Wygrał, po bardzo zaciętym finale Ignacy 
Repiński, pokonując Dawida Siwka, a   trze-
cie miejsce zajął Jan Wilczak. W całości cyklu 
prowadzą z tą samą ilością punktów Michał 
Szempliński i Ignacy Repiński, trzecie miejsce 
ze stratą 6 punktów zajmuje Kacper Gajos. 

U dziewcząt z klas 4–6 zwyciężyła świet-
nie dysponowana w sobotę Weronika Szem-
plińska, przed Agnieszką Dziejarską i Karolina 
Łukomską. W generalce prowadzi Kamila Mil, 
przed Julią Sobolewską i Karoliną Łukomską.

U chłopców z klas 4–6 też wygrał zawod-
nik z „klanu” Szemplińskich – Karol, pokonując 
po bardzo emocjonującym finale zawodnika 
z klanu Walocha – Jakuba. Trzeci był Kuba Mi-
kołajczyk. W generalnej prowadzi Karol przed 
Kubą Walocha i Błażejem Krawczykiem.

W gimnazjum u dziewcząt wygrała Ada 
Trusińska przed Izą Pomykałą, a  u  chłop-
ców wygrał Adam Walocha, przed Damia-

nem Milem. W cyklu u dziewcząt prowadzi 
Iza Pomykała przed Adą i  Ulą Trusińskimi, 
a u chłopców Kasia Wróblewska, przed Da-
mianem Mil i Adamem Walochą. 

Na koniec w grach podwójnych wygrały 
Kasia Wróblewska z Izą Pomykała przed Ada-
mem i Jakubem Walocha i Weroniką i Karo-
lem Szemplińskimi. W  klasyfikacji prowadzi 
Adam i Kuba, przed Izą i Kasią, a  trzecie miej-
sce Weronika i Karol. 

I  jeżeli chodzi o dzieci, to tyle. Dobrze, że 
coraz więcej pojawia się najmłodszych i mam 
nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Martwi 
mnie niska liczba gimnazjalistów i mam na-
dzieję, że to się zmieni.

U  dorosłych z  frekwencją nie było pro-
blemu. Stawili się jak zwykle licznie. Nato-
miast pojawił się problem z rozstrzyganiem 
pojedynków w  dwóch setach, ponieważ 
na ponad 60 meczów aż 34 były trzyse-
towe, a królował w tym Wiesiek Gajos, który 
wszystko rozegrał w trzech setach. Ale do rze-
czy!  U amatorów pierwszy raz Bogdan Kitliń-
ski musiał uznać wyższość innego zawodnika 
i przegrał finał ze świetnie dysponowanym Ir-
kiem Wróblewskim. Trzeci był Sławek Marcin-
kowski. W generalce Bogdan prowadzi przed 
Irkiem i Jackiem Kutlą, który tym razem zajął 
w turnieju czwarte miejsce. 

Pań, tym razem, zagrało 5. Wygrała Mo-
nika Łepkowska, przed Asią Mądry i Moniką 
Walochą. Czwarta była najmłodsza uczest-
niczka turnieju dorosłych, Weronika Szem-
plińska.

W klasyfikacji prowadzi Kasia Wróblew-
ska przed Asią Mądry i Monikami Łepkow-
ską i Walocha. U  panów z zaawansowanych 
wygrał Jacek Sadrzak, ale Tomek Mądry tro-
chę napędził mu stracha w  finale. Po wy-
graniu pierwszego seta i przy wyniku 18:14 
dla Tomka, wszyscy na sali wietrzyli nie-
spodziankę, ale Jacek wytrzymał i zakończył 
pojedynek zwycięsko. Trzecie miejsce zajął 
Tomek Mikołajczyk. W całości cyklu prowa-
dzi Dawid Maron, przed Tomkami Mądrym 
i Łepkowskim.

W grach podwójnych też bez większych 
niespodzianek. Wygrali Dawid Maron i Maks 
Jechna, przed Michałem Koreckim i  Wieś-
kiem Gajosem i Marleną Gabarkiewicz, która 
grała ze Sławkiem Marcinkowskim. W klasy-
fikacji generalnej prowadzą Dawid i Maks, 
którzy praktycznie zapewnili sobie zwycię-
stwo, na drugie miejsce wskoczyli Michał 
i  Wiesiek, a  trzecie zajmują Artur i  Paweł 
Tomczakowie.

Dziękuję wszystkim za przybycie i zapra-
szam na następny turniej, który odbędzie się 
5 kwietnia, na który serdecznie zapraszam.

Marek Krawczyk

Zgłoś się! Zostań siatkarzem
Klub Sportowy Siatkarz Ząbki 
ROZPOCZYNA NABÓR

do męskiej drużyny siatkówki.  
Szukających możliwości regularnej gry oraz 

poprawienia swoich umiejętności  
zapraszamy do wspólnych treningów.

Na otwarte treningi zapraszamy w miesiącu marcu br. 
Treningi odbywają się w poniedziałki od 20.30  

oraz w czwartki od 20.00 
na hali Gimnazjum nr 2 w Ząbkach przy ulicy Batorego 37  

pod okien trenera Mariusza Stępczyńskiego.
Pierwszy trening jest bezpłatny. 

Nie zwlekaj, realizuj z nami swoją pasję i dołącz do nas! 
Liczba miejsc ograniczona.  

Pierwszeństwo w naborze mają mieszkańcy Ząbek.

Więcej informacji na funpage’u i po przesłaniu zapytania 
 na adres e-mail siatkarzzabki@gmail.com.

Zarząd Klubu Sportowego Siatkarz Ząbki
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Burmistrza Miasta Ząbki 
informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 o powierzchni 11 426 m2, 

położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4

Przetarg odbędzie się dnia 09.05.2014 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 175 860,00 zł.
Wadium: 300 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.05.2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła 
i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym 
do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok. 8 km 
od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa ) oraz komunikacja autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o  warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl (w zakładce 
Przetargi) oraz w  siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul.  Wojska Polskiego 10 w  Referacie Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami, 
tel. 22 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego:

Położenie nieruchomości
Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu
Nr działki

Usytuowanie 
lokalu

Powierzchnia 
lokalu 
w m²

Dopuszczalny zakres 
działalności

Sposób 
użytkowania

Stawka wywoławcza
czynszu netto 

w zł/m²

3 Maja 14 
KW WA1W/00038476

0028
14,16

I Piętro 
ul. 3 Maja 14 10,65 Gabinet lekarski Najem 38,98

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu netto za 1 m2. 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
w dniu 24.04.2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 1300 (wejście B).

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM

Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie 
Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109 wew. 728, 730)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego:

Położenie nieruchomości
Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu
Nr działki

Usytuowanie 
lokalu

Powierzchnia 
lokalu 
w m²

Dopuszczalny zakres 
działalności

Sposób 
użytkowania

Stawka wywoławcza
czynszu netto 

w zł/m²

Torfowa 28
KW WA1W/00005438/6

0022
55 ul. Torfowa 28 203,15

Handel
Usługi

Działalność nieuciążliwa
Najem 23,20

Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony. Celem przetargu ustnego nieograniczonego jest uzyskanie jak największej stawki czynszu netto za 1 m2. 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
w dniu 24.04.2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 o godz. 13.30 (wejście B).

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIE WYMAGANE JEST WNIESIENIE WADIUM

Warunki przetargu, szczegółowe informacje i załączniki do ogłoszenia dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Ząbki i w Referacie 
Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Ząbki (tel. 0-22 5109 wew. 728, 730)
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Dajecie nam wspaniały przykład

Piękną tradycją stało się uhonorowanie osób, które wspólnie w związku małżeńskim przeżyły 50 lat. W naszym 
mieście corocznie organizowanych jest kilka takich uroczystości, podczas których Burmistrz Miasta wręcza 

okolicznościowe medale przyznawane przez Prezydenta RP. 22 marca zostały uhonorowane dwie ząbkowski pary: 
Państwo Celina i Józef Podbielscy (staż małżeński – 52 lata) oraz Państwo Bogumiła i Tadeusz Kowalczykowie (51 lat).

To wyjątkowa uroczystość z  kilku powodów. 
Po pierwsze, liczba par mogących poszczycić się tak 
znakomitym stażem małżeńskim jest stosunkowo 
niewielka, bo składa się na to mnóstwo czynników 
i najprzeróżniejszych okoliczności, czasem nawet lo-
sowych. Po drugie zaś o  szczególnej wyjątkowości 
świadczy też sam akt odznaczania. Liczba instytucji 
(organów państwowych/samorządowych), mogących 
w imieniu Prezydenta RP wręczyć to odznaczenie jest 
bardzo niewielka. Na poziomie samorządu może tego 
dokonać jedynie Burmistrz. Po trzecie w końcu sama 
oprawa uroczystości i towarzysząca jej podniosła at-
mosfera nadaje temu wydarzeniu wyjątkowy charak-
ter. Bez wątpienia jest ono jeszcze bardziej doniosłe 
niż sama uroczystość sprzed 50 lat.

W sobotniej uroczystości oprócz jubilatów i ich ro-
dzin udział wzięli przedstawiciele władz miasta: bur-
mistrz Robert Perkowski, przewodniczący Rady Miasta 
Wojciech Gut, wiceburmistrz Artur Murawski, wice-
przewodniczący Rady Miasta Marcin Kubicki oraz radni 
Zofia Dąbrowska i Paweł Poboży. Ceremonię popro-
wadziła kierownik USC Joanna Konieczna, wygłaszając 
piękną laudację na cześć naszych jubilatów. Głos zabrali 
również burmistrz Robert Perkowski oraz przewodni-
czący Wojciech Gut. Samorządowcy pogratulowali zło-
tego jubileuszu oraz złożyli jubilatom najserdeczniejsze 
życzenia. – Państwo jesteście znakomitym przykładem 
nie tylko dla swych rodzin, swoich najbliższych, ale dla 
nas wszystkich, szczególnie w dzisiejszych coraz trud-
niejszych czasach, kiedy to czasem dla niektórych prze-
kreślenie wielu wspólnych lat jest błahostką. W czasach 
kiedy to wokół instytucji rodziny jest tyle zawirowań, 
Państwo jesteście swego rodzaju drogowskazem, da-
jąc swym życiem godny do naśladowania przykład – 
powiedział burmistrz Robert Perkowski.

Wszystkim jubilatom z okazji ich święta życzymy 
kolejnych wspólnie przeżytych lat w  zdrowiu, rado-
ści i spokoju.

red. 


