
Rok XXVI Nr 9 (390) 12 maja 2017 r. ISSN 1427-3717 www.zabki.pl

Z ą b k o w S k a  G a Z e ta  S a m o R Z ą d o wa

UKS Ząbkovia Ząbki Mistrzem Polski U-12 !!!

WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE

PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI
 

50 nieruchomości w Ząbkach

2 kroki od Twojego domu tel: 783-298-248

SPRZEDAM 
MIESZKANIE
BEZPOŚREDNIO

• 83 m2 • 3 pokoje • garaż

tel. 574 312 132
www.tiny.pl/g5l5r

I Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych 
już wkrótce

Po raz pierwszy w historii turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku” Mistrz obro-

nił tytuł! Dokonała tego drużyna UKS Ząbkovia Ząbki 
w swoim czwartym z rzędu występie w Wielkim Finale.

Skład „złotej” drużyny: Zuzanna bartha, Zofia bloch (bramkarka), 
Zuzanna błażkowska, maja Grzybowska (najlepsza zawodniczka turnieju), 
Zuzanna kazimierczuk, Julia kowalczyk, Patrycja kozarzewska, olga 
Luberadzka, oliwia Piotrowska (kapitan) i Zofia Sobota.

Trenerzy: marcin wojda i Jarosław dobrowolski. Dokończenie na str. 8

28 maja br. w Parku Miejskim w Ząbkach odbędzie się Zlot Samocho-
dów Elektrycznych i Hybrydowych. To pierwsze tego typu wydarze-

nie w Polsce, którego celem jest zaprezentowanie jak najszerszej publiczności 
zalet korzystania z samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz pokaza-
nie zmian, jakie zaszły w motoryzacji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. 
Wszystko po to, aby uświadomić społeczeństwu, że elektryczna motoryzacja to 
przyszłość i to bliższa niż mogłoby się wydawać. Dokończenie na str. 3

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA 
OSÓB DOROSŁYCH, TERAPIA PAR
PIERWSZA WIZYTA 50% TANIEJ

Pomoc w depresji, nerwicy, lęku, 
niskiej samoocenie, poczuciu pustki 

i osamotnienia, problemach w relacjach
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego 

życia zapisz się na spotkanie
Ząbki, ul. Narutowicza 4
tel. 530 146 353

www.annaszablowska-psychoterapia.pl
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Dołącz do gry miejskiej 
„Rozkoduj ząbki” – gRaj kiedy chcesz!

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze „Rozkoduj Ząbki”, 
która trwa od 12 maja do 9 czerwca 2017 r. Zabawa polega 

na odnajdywaniu QR kodów ukrytych w miejscach zaznaczo-
nych na mapie dostępnej na stronie: rozkoduj.zabki.net.

w grze może wziąć udział każdy – można grać zarówno indywidual-
nie, jaki i zespołowo - rodzinnie. Jest to doskonały sposób na spędzenie 
wolnego czasu w formie wycieczki rowerowej lub spaceru. dużym 
plusem zabawy jest również to, że grasz, kiedy chcesz – w dowolnym 
pasującym Ci momencie. Po prostu w ciągu jednego tygodnia musisz 
odnaleźć 5 punktów - w całej grze łącznie 20.

Szczegółowe informacje, regulamin gry oraz ankieta zgłoszeniowa 
dostępne są na stronie rozkoduj.zabki.net 

Nie czekaj – zgłoś się już dziś! 
do wygrania są atrakcyjne nagrody! 
Gra objęta jest patronatem burmistrza miasta Ząbki. Zabawę 

organizuje Hufiec ZHP Ząbki, przy wsparciu partnerów: Forum Ząbki, 
Szkoły Językowej SUkCeS, miejskiego Centrum Sportu, księgarni oRLa, 
FitPlace oraz Paracord Polska. 
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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)

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl

Wynajmę 
BudyneK 

200 m2

pod działalność
gospodarczą 

Ząbki ul. Kwiatowa 5c 

tel. 666 812 179

Podczas Zlotu zostaną zaprezentowane samochody różnych ma-
rek, ale nie marka będzie miała tu znaczenie, a myśl technologiczna 
i idea łącząca nas we wspólnym celu: propagowaniu ekologicznych 
zmian w codziennym życiu, do których przyczyniają się m.in. zmiany 
w motoryzacji. tego dnia Park Szuberta zmieni się w nietypowy salon 
samochodowy „pod chmurką” prezentujący szeroką gamę aut elek-
trycznych i hybrydowych wielu marek.

Pierwsze skrzypce zarówno w odbywającej się w przeddzień zlotu 
kawalkadzie, jak i podczas samego wydarzenia zagra istny majstersztyk 
elektrycznej motoryzacji tesla model S firmy auta elektryczne. Ford ura-
czy nas swoim najnowszym mondeo, oczywiście w wersji hybrydowej. 
to zadziwiające swoim zaawansowaniem technicznym auto, zostanie 
oddane do Państwa dyspozycji dzięki autoryzowanemu partnerowi 
Forda, czyli firmie auto Nobile, która w myśl nowej polityki marki stawia 
na ekologię i innowacyjne rozwiązania. toyota maRkI zaprezentuje 
swojego hybrydowego crossovera model C-HR.

organizatorami zlotu są Pracownia Finansowa, mok Ząbki oraz 
pomysłodawca imprezy Pan marcin Piórkowski właściciel firmy mag-
mar Car z Ząbek. wydarzenie objęte zostało patronatem: burmistrza 
miasta Ząbki oraz wydziału elektrycznego Politechniki warszawskiej. 
Sama forma zlotu również nie będzie standardowa. oprócz prezentacji 
perełek elektrycznej i hybrydowej motoryzacji w części ekspozycyjnej 
dostępna będzie również wypożyczalnia tych aut z możliwością odby-
cia krótkiej jazdy testowej. Imprezę poprowadzi pasjonat motoryzacji, 
znany dziennikarz branżowy Pan włodzimierz Zientarski wraz ze współ-

I Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych już wkrótceDokończenie ze str. 1

prowadzącą program „odjechani” w antyRadiu Panią dominiką Sygiet. 
Partnerami zlotu są: mZo wołomin, Nadleśnictwo drewnica, INteR-team 
Części samochodowe i wyposażenie warsztatów, CaRFaX, Printing 
House Fabryka druku, atlantic express Corp. a patronatem medialnym 
wydarzenie objęli: aUtoCeNtRUm, mojebmwi3 oraz ecodriving.info

to jednak nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowali organizatorzy 
zlotu. Podczas wydarzenia odbędzie się konkurs „Jeżdżę na kropelce” 
polegający na uzyskaniu najmniejszego spalania na wyznaczonym 
krótkim odcinku, dostępna będzie również mini wypożyczalnia małych 
samochodów elektrycznych dla dzieci, wszyscy będą mogli również 
zajrzeć do praktycznego laboratorium na kółkach – autobusu ener-
getycznego krajowej agencji Poszanowania energii. Rozstrzygnięty 
zostanie również konkurs na budowę pasażerskiego pojazdu zasila-
nego elektrycznie. oprócz tego wszyscy, którzy wybierają się na zlot 
swoją hybrydą lub elektrykiem będą mogli wziąć udział w konkursie na 
najbardziej ekologiczną jazdę. konkurs zakłada osiągnięcie najmniej-
szego spalania podczas pokonywania drogi od miejsca zamieszkania 
kierowcy do Parku im. Szuberta w Ząbkach.

Zlot Samochodów elektrycznych i Hybrydowych to wydarzenie nie 
tylko dla fanów elektrycznej motoryzacji i właścicieli aut hybrydowych 
i elektrycznych ale dla wszystkich, którzy jeszcze ich nie znają! to 
idealna okazja by je poznać, zobaczyć, przetestować i pokochać a na 
kolejny zlot w Ząbkach przyjechać już własnym.

więcej na stronie zlotu: ekozlot.pl.

Ząbkowska Szkoła Muzyczna 
CONSONARE
– już 18. maja przesłuchania 
na Nowy Rok Szkolny 2017/2018 !!!

Cztery lata temu rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła muzyczna 
I stopnia CoNSoNaRe w Ząbkach. Zajęcia dla maluchów, dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów odbywają się w centrum Ząbek, w budynkach Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Gen. Franciszka kleeberga przy ul. Piłsudskiego 35 
i w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Harcerskiej 9. Sukcesywnie 
powiększają się możliwości edukacyjne naszej ząbkowskiej placówki. 
otwarto już nowe klasy skrzypiec i wiolonczeli. Przy Szkole muzycznej 
CoNSoNaRe są także prowadzone warsztaty wokalne i Instrumentalne 
(indywidualne lekcje gry na instrumentach lub lekcje śpiewu z elementami 
teorii) oraz popołudniowe zajęcia Przedszkola muzycznego dla dzieci 
w wieku 4-6 lat (maluchy i Zerówka). w ostatnim roku rozpoczęły się także 
regularne próby szkolnego zespołu wokalnego.

Na tym nasze artystyczne plany się 
nie kończą... :-)

Informacje i zapisy na 
www.consonare.edu.pl 

oraz od poniedziałku do piątku
w godz. 16-19

pod nr tel. 730 752 702.
ZAPRASZAMY !
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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

Autoserwis
ROMIKA

 – blacharstwo-lakiernictwo 

www.romika.com.pl

Wynajmę lokal 
(40 m2)

pod działalność gospodarczą

Ząbki, ul. Drewnicka 1C

tel.: 503-015-083

Regulamin konkuRsu plastycznego dla dzieci
pt. „ kRopla wody – znaczenie wody w życiu człowieka
oRaz potRzeba ochRony i poszanowania jej zasobów”

I. OrganIzatOr kOnkurSu: 
 Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w ząbKach sP. z o.o. 

II. Cel kOnkurSu:
1)  rozwijanie wśród dzieci i młodzieży, poczucia odpowiedzialności 

w zakresie racjonalnego wykorzystywanie wody w codziennym 
użytku.

2) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik 
plastycznych jako środka wypowiedzi i ekspresji.

3)  Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży.

III.  zaSady uCzeStnICtwa:
1)  konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Ząbki, od 7 do 16 roku życia. 
2)  technika prac: malarska, rysunek, grafika, format – a3, lub a4.
3)  do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne. 
4)  Prace powinny posiadać na swoim odwrocie albo w inny sposób 

trwale przymocowane:
a)  imię i nazwisko uczestnika, 
b) wiek uczestnika, 
c)  klasę i szkołę
d) miejsce zamieszkania autora.

5)  Prace należy dostarczyć do 19.05.2017r. do sekretariatów szkół 
albo bezpośrednio siedziby spółki. 

IV.  kryteria oceny pracy: 
1)  Zgodność z tematem. 
2)  Interpretacja własna tematu.
3)  walory artystyczne.
4)  kompozycja. 

V.  wynIkI kOnkurSu I nagrOdy
1. o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez 

organizatora w tym celu komisja konkursowa. 
2. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na dwie kategorie 

wiekowe: 
a) szkoła podstawowa klasy 1-3,
b) szkoła podstawowa klasy 4-6,
c) gimnazjum.

3. ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego 
otwarcia Stacji Uzdatniania wody dRewNICa w Ząbkach.

VI. nagrOdy dla laureatów
1. w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce. 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody 

rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

VII. POStanOwIenIa kOńCOwe
1) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na eks-

pozycję pracy podczas otwarcie SUw dRewNICa w Ząbkach 
13 czerwca 2017 r. (wtorek) oraz na opublikowaniu fotografii 
prac na stronach internetowych www.pwikzabki.pl i patronów 
medialnych.

2) autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na 
wszelkich polach eksploatacji.

3) biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4) Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie 

www.pwikzabki.pl oraz w szkołach na terenie miasta Ząbki
5) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża 

zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
6) organizator zastrzega sobie prawo do:

a) odstąpienie od organizowania konkursu bez podania przy-
czyny,

b) Nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilości 
przekazanych prac,

c) Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowie-
niami regulaminu.

7) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych, do celów konkursowych oraz opubliko-
wania swoich danych określonych w III.4 lit a-c, w informacji 
o rozstrzygnięciu konkursu.
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Kolejnych osiem dróg do przebudowy

Rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Nowej
Przetarg wygrała warszawska firma „FAL-BRUK”, która wy-

buduje drogę w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do 
ul. Sowińskiego. Koszt budowy wyniesie prawie 1,1 mln zł.

w ramach tego zadania inwestycyjnego zostaną wykonane:
-	 roboty rozbiórkowe i ziemne wraz z transportem urobku,
-	  budowa drogi o dł. 223 mb i szer. 6m o nawierzchni asfaltobe-

tonowej, wraz ze zjazdami oraz chodnikiem w technologii kostki 
brukowej i ścieżką rowerową o nawierzchni asfaltowej

-	  roboty budowlane związane z budową zbiornika retencyjnego,
-	  roboty sanitarne – budowa kanalizacji deszczowej jako system od-

wodnienia powierzchniowego poprzez ścieki przykrawężnikowe 
do wpustów ulicznych i dalej do zbiornika retencyjnego,

-	 roboty elektryczne – budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, 
montaż skrzynki oświetlenia ulicznego Sok wraz z układem pomia-
rowym, montaż słupów oświetleniowych, metalowych o przekroju 
okrągłym wraz z lampami wyposażonymi w źródła światła Led 
o mocy 68w,

-	 roboty gazowe – przebudowa sieci gazowej, 

-	 inne – opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji 
ruchu na czas wykonywania prac, uzgodnienie zajęcia terenu 
z zarządcą drogi powiatowej, w ramach przebudowy skrzyżowania 
z ul. batorego,wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, 
kamerowanie wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, wykona-
nie powykonawczej dokumentacji inwentaryzacyjnej, dokonanie 
skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. 

w tym tygodniu mija termin składania ofert na budowę kolejnych 8 dróg 
w Ząbkach. Drogi te są zlokalizowane w różnych częściach Ząbek. Łą-

czy je jedno – fatalny obecny stan oraz fakt, że nie są to główne ząbkowskie 
drogi, bo te zostały kompleksowo przebudowane kilka lat wcześniej, w ra-
mach dwóch olbrzymich projektów unijnych.

– Faktycznie, mimo olbrzymich nakładów 
finansowych, jakie ponieśliśmy do tej pory, 
to wciąż w zakresie infrastruktury drogowej 
mamy jeszcze wiele do zrobienia. Prawda, że 
główne drogi, stanowiące szkielet ząbkow-
skiego systemu komunikacji, wybudowaliśmy 
w poprzednich latach, to pozostaje jeszcze 
mnóstwo mniejszych dróg, które każdego 
roku sukcesywnie budujemy czy remontu-
jemy. w tym roku także planujemy budowę 
wielu mniejszych dróg – informuje burmistrz 
Robert Perkowski.

Miasto ogłosiło przetargi na następu-
jące zadania inwestycyjne:
– Budowa drogi w ul. Lipowej w Ząbkach 

na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. 
Słonecznej.

– Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego 
w ul. Polnej oraz drogi w ul. Leśnej i ul. 
Spokojnej w Ząbkach.

– Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego 
w ul. Zacisznej oraz drogi w ul. Staszica 
w Ząbkach.

– Budowa dróg w ul. Złotej i ul. Nowopro-
jektowanej na odcinku ul. Złota – ul. 
Kościelna w Ząbkach.

Spośród powyższych dróg najistot-
niejsze znaczenie mają ul. Złota z Nowo-
projektowaną (która połączy ul. Złotą z ul. 
kościelną), gdyż ten ciąg komunikacyjny 
poprawi łączność z bardzo dużą już Szkołą 
Podstawową Nr 3.

– Zakres prac drogowych uwzględnia 
nasze możliwości finansowe, ale także wynika 
z innych konieczności, jak choćby dalsza roz-
budowa infrastruktury oświatowej. Niemniej 
jednak wciąż liczymy na mieszkańców, którzy 
jeszcze nie dopełnili obowiązku zameldo-
wania się w Ząbkach. dzięki temu, część ich 
podatków będzie mogła zasilić dodatkowo 
budżet naszego miasta. a te pieniądze niemal 
w całości będziemy mogli przeznaczyć na 
budowę kolejnych dróg – dodaje burmistrz 
Perkowski.  

Leśna

Lipowa

Nowoprojektowana

Polna

Spokojna

Staszica

Zaciszna

Złota
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Nabór do chóru 
„Carmina”

„Módlmy się śpiewając i modląc się 
śpiewajmy” – św. augustyn

Jeśli lubisz i umiesz śpiewać, masz do-
bry słuch i zapał do pracy, dołącz do chóru 
Carmina!

Z radością przyjmiemy wszystkich chęt-
nych w wieku od 13 do 60 lat, z którymi bę-
dziemy dzielić się muzyczną wiedzą i pasją.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy po-
przez śpiew!

Próby chóru: środy godz. 19, organi-
stówka Parafii św. trójcy w Ząbkach. więcej 
informacji udzieli indywidualnie organista 
Parafii św. trójcy w Ząbkach. Pytania pro-
simy kierować na maila: carmina.zabki@
gmail.com

Konferencja „Model Nowoczesnej Szkoły” 

9 i 10 czerwca w Ząbkach odbędzie się konferencja „Model Nowoczesnej 
Szkoły”, która jest organizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Ma-

łego Powstańca.

– Szkoły i nauczyciele powinni korzystać z rozwiązań edukacyjnych, które z natury zachęcają lub 
ułatwiają nabycie umiejętności interdyscyplinarnych – mówi dyrektor placówki tomasz Łukawski. 

Podczas konferencji zostaną poruszone takie tematy, jak: 
•	 Idea	„Szkoły	Umiejętności	XXI	wieku”,	
•	 Model	nauczania	STEAM,	
•	 Jak	i dlaczego uczyć programowania wg nowej podstawy programowej meN”, 
•	 Przykłady	rozwiązań	chmurowych	w zarządzaniu placówkami oraz dydaktyce. 
Nie zabraknie również warsztatów i laboratoriów, podczas których będzie można zobaczyć m.in. 

wykorzystanie innowacji pedagogicznych z zastosowaniem robotyki, rozszerzonej rzeczywistości, 
aplikacji GaRaGe baNd dla nauczycieli muzyki czy pracowni językowych mentor.

– Na szeroką skalę w szkole powinny być stosowane technologie jako wsparcie dla zaplanowanych 
procesów edukacyjnych, projektów i doświadczeń prowadzących do uzyskiwania umiejętności i kom-
petencji pojmowanych w sposób holistyczny – dodaje dyrektor.

dwudniowe spotkanie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych 
oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki, samorządowców, pracowników kuratoriów 
oświaty oraz dla osób zainteresowanych modelem nauczania projektowego z tIk „w tle”.

więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.modelnowoczesnejszkoly.pl

Zostań członkiem 
Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 
Szanowni Państwo, 
informujemy, że Starostwo Powiatowe w wo-
łominie zgodnie z ustawą 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.), roz-
porządzeniem ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 
r. w sprawie organizacji oraz trybu działania 
wojewódzkich i powiatowych społecznych 
rad do spraw osób niepełnosprawnych (dz. 
U z 2003 r. Nr 62, poz. 560) oraz Zarządzeniem 
Nr 120.60.2017 r. Starosty wołomińskiego 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogło-
szenia o możliwości zgłaszania kandydatów 
na członków Powiatowej Społecznej Rady 
do Spraw osób Niepełnosprawnych ogła-
sza możliwość zgłaszania kandydatów na 
członków Powiatowej Społecznej Rady do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Woło-
minie. Zgłoszenia kandydatów na formu-
larzu dostępnym w załączniku nr 3, należy 
przesłać na adres Starostwo Powiatowe w wo-
łominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 wołomin 
lub złożyć w kancelarii Starostwa w termi-
nie do 18 maja 2017 r. do godziny 16.00. 
Jednocześnie informuję, że zgłoszeń mogą 
dokonywać działające na terenie powiatu 
wołomińskiego organizacje pozarządowe, 
fundacje wspierające osoby niepełnosprawne 
oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
wszelkie informacje w powyższej sprawie 
są udzielane w wydziale ochrony Zdrowia 
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 
w wołominie tel: 22 787 43 01 w. 142. 
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orKiestra dęta Miasta ząbKi
ogłasza nabór na stanowisko:

m U Z Y k - a m ato R☺
Jeśli: masz dość nudy popołudniami, marzy ci się kariera wirtuoza gry 
na instrumencie, potrafisz grać na jakimś instrumencie lub zwyczajnie 
zawsze o tym marzyłeś, ale brakowało ci odwagi, chęci lub pieniędzy 
na prywatne lekcje, to dobrze trafiłeś!!!

Orkiestra dęta Miasta ząbki zaprasza do współpracy wszystkich 
którzy: kochają muzykę, czują bluesa, są muzykami, ukończyli szkołę 
muzyczną w grze na instrumencie dętym, jak również tych, którzy swoją 
przygodę z muzyką chcieliby dopiero rozpocząć. przyjmujemy zarówno 
wykształconych muzyków jak i amatorów, którzy dzięki naszym orkie-
strowym instruktorom chcieliby rozpocząć swoją muzyczną przygodę.

Co należy zrobić aby do nas dołączyć???
przyjdź na próbę, posłuchaj jak gramy, wybierz instrument i do dzieła !!! 
jedyny warunek jaki stawiamy, to twoje zaangażowanie w naszą dzia-
łalność, uczestnictwo w próbach i występach.

zapewniamy:
możliwość wypożyczenia instrumentu oraz bezpłatną naukę gry na 
nim. Świetne koncerty, fantastyczną atmosferę 
panującą w naszym zespole i niezapomniane 
przeżycia.

gdzie nas możesz spotkać???
próby orkiestry odbywają się w każdy wtorek 
w godz. 18.30-20.30 w mok w ząbkach (trybuna 
dolcan arena).
orkiestra posiada także konto na Facebooku.

zapraszamy do kontaktu
członkowie orkiestry
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UkS Ząbkovia Ząbki mistrzem Polski U-12 !!!Dokończenie ze str. 1

wielki Finał to wielka gra nerwów - rozgrywał się bowiem na 
murawie Stadionu Narodowego, transmitowany był na żywo przez 
telewizję Polsat. tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę 
pierwszą bramkę dla UkS Ząbkovia Ząbki strzeliła Patrycja kozarzew-

ska. Na 2:0 podwyższyła maja Grzybowska. Nasze 
przeciwniczki (drużyna ka 4 Respect krobia 

z województwa wielkopolskiego) 
w samej końcówce spotkania 

strzeliły honorową bram-
kę. końcowy wynik to 

2:1.
bilans bram-

kowy drużyny 
w całym tur-

nieju to 33:3, 
a tytuł naj-
lepszej za-
wodniczki 
turnieju dla 
mai  Grz y-

bowskiej.
Cały czas 

trwa nabór uzu-
pełniający do dru-

żyn UkS Ząbkovia 
Ząbki od U-8 do U-15. 

Serdecznie zapraszamy. 
telefony kontaktowe: 

534 704 230 i 500 407 534, 
e-mail: zabkovia@onet.pl

Beata  Komosińska-Ferens – UKS Ząbkovia Ząbki

w drodze do wielkiego Finału dziewczyny jak burza wygrały swoją 
grupę, wygrywając kolejno:
– z lubelskim 7:0 (5:0), bramki: maja Grzybowska x 2, Patrycja koza-

rzewska x 2, Zosia Sobota x 2 i oliwia Piotrowska,
– z warmińsko-mazurskim 7:0 (4:0). bramki: Patrycja 

kozarzewska x 4, maja Grzybowska, oliwia 
Piotrowska i Zosia Sobota (głową),

– ze świętokrzyskim 4:2 (2:0). 
bramki: Patrycja koza-
rzewska x 2, Zuzanna 
kazimierczuk i oli-
wia Piotrowska.

m e c z 
ćwierćfinało-
wy to kolejna 
koncertowa 
gra naszej 
d r u ż y n y 
i zwycięstwo 
n a d  w o j e -
w ó d z t w e m 
dolnośląskim 9:0 
(5:0). bramki: maja 
Grzybowska x 3, Pa-
trycja kozarzewska x 2, 
Zosia Sobota x 2, Zuzia ka-
zimierczuk i oliwia Piotrowska.

w półfinale UkS Ząbkovia Ząbki 
także nie straciła bramki. dziewczęta wygrały 
z województwem śląskim 4:0 (2:0). bramki: Patrycja koza-
rzewska x 2, maja Grzybowska i Zuzia kazimierczuk.
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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

Lp. Nazwa Firmy Zakres działalności Zniżka

1 „Sukces” szkolenia językowe, ul. malczewskiego 6, www.sukces-szkola.pl, tel. 22 498 49 50 7%
2 dRImS profesjonalne drzwi, ul. ks. Skorupki 91, www.drims.com.pl, tel. 22 781 41 72 15%
3 wwmedIa produkcja filmów i nagrań wideo, ul. J.Ch. andersena 18 e lok. 7, www.wwmedia.pl, tel. 22 762 80 68 10%

4 mdG data mirosław Sobiecki ul. ks. Skorupki 19 lok. 29, www.mdgdata.pl, e-mail: mdgdata@mdgdata.pl, 
kom. 515 986 179, tel. 22 349 21 99 fax. 22 247 29 74

Firmy zarejestrowane w Ząbkach otrzymają:
– 10% na zakup Systemu do zarządzania

przedsiębiorstwem Comarch oPtIma,
– 20% rabatu na usługi informatyczne.

mieszkańcy Ząbek:
– 20% rabatu na usługi informatyczne

5 agencja „metropolis” Nieruchomości ul. 3 maja 10 lok. 10 (nad Pocztą), www.metropolis.waw.pl, tel. 22 781 44 56 10%
6 english way School szkoła języków obcych, ul. Piłsudskiego 154, www.englishway-szkola.pl, tel. 606 626 747 5%

7 machowicz budownictwo ul. Gdyńska 39a, www.machowicz.pl, tel. 504 723 593

7% na zakup agregatów prądotwórczych 
i zagęszczarek gruntu i pozostałych urządzeń 

budowlanych oraz na usługi budowlane 
– roboty wykończeniowe

8 w48 expert kosztorysy napraw powypadkowych, ul. Sikorskiego 39, tel. 22 781 71 36 10%
9 GLaSImPReSSIoN krzysztof kujawski sprzedaż luster, ul. kopernika 3, tel. 603 324 614 10%

10 taSkId tomasz Szeszko zabawki edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, www.machowicz.pl 7%
11 Property management Lech kowalewski nieruchomości, ul. Powstańców 15b, tel. 792 277 710 20%
12 P.U.H. Henryk Lubaszka blacharstwo i mechanika pojazdowa, przeglądy i sprzedaż części, ul. wigury 3a, tel. 22 781 77 82 5%

13 biuro beaty biuro rachunkowe – rozliczanie projektów unijnych, księgowość mikrofirm, sp. zoo, NGo, 
ul. dąbrowskiego 49a, www.biurobeaty.com.pl, tel. (22) 490 57 59 5%

14 PeRFeCt ComP kamIL weNda kompleksowe usługi informatyczne, sprzedaż komputerów, ul. I brygady 27, www.naprawakomputera.com/
serwis_komputerowy_zabki, tel. 502 372 348

20% na usługi informatyczne dla firm i osób 
prywatnych

15 aUtoGLob firma motoryzacyjna, Powstańców 14, www.autoglob.pl, tel. 22 762 90 65 5% na nasze usługi 
oraz 5% na części użyte do naprawy

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%

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 I  (ciąg dalszy w kolejnych numerach)
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Kolejny sukces „MUZYKALNYCH SKRZATÓW”

Ubrane w stroje ludowe dzieci pokazały 
m.in. kujawiaka. Chłopcy jak prawdziwi zbój-
nicy zatańczyli w rytm melodii „w murowa-
nej piwnicy”. Uczniowie pięknie zaśpiewali 
piosenki: „Idzie dysc”, „Hej żeglujże żeglarzu”, 
„w moim ogródecku”, „Czerwone jagody” 
.wszyscy doskonale się bawili.

Po przedstawieniu goście zostali zapro-
szeni na kaszubski poczęstunek.

dziękujemy Pani agacie Pyzel-bąk, Pani kasi Sędek oraz Panu arturowi maciejewskiemu 
za przygotowanie dzieci do tak cudownego występu.

w Publicznym Przedszkolu nr 3 „SKRZAT”ważnym elementem pracy 
z dziećmi jest odkrywanie i rozwijanie ich różnych zdolności. Przed-

szkolaki uzdolnione muzycznie uczęszczają przez cały rok na zajęcia kółka 
„MUZYKALNE SKRZATY”, gdziedoskonalą swoje umiejętności. Mają okazję 
prezentować je także poza placówką, uczestnicząc w różnego rodzaju prze-
glądach, festiwalach i konkursach, zdobywając liczne nagrody.

w dniu 26 kwietnia 2017 r. sześciolatki 
z kółka muzycznego wzięły udział w Powia-
towym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, orga-
nizowanym przez Stację Sanitarno - epide-
miologiczną w wołominie. Festiwal odbył się 
w miejskim ośrodku kultury w wołominie, 
gdzie wystąpiło 16 placówek z powiatu woło-
mińskiego. Celem konkursu było rozbu-
dzenie zainteresowań dzieci tematyką 
zdrowia oraz promocja ich talentów.

Nasze „MUZYKALNE SKRZATY” 
przygotowane przez nauczycielki: Do-
rotę Jankowską i Dorotę Kleczkow-
ską, w składzie: Lena boruc, Szymon 
woch, Julia trzcianowska, kornelia 
Falacińska, Patrycja Szydłowska, Lena 
macioch, Zuzanna Pleszyńska, Zofia 
kryńska i amelia micińska zaśpiewały 
piosenkę autorstwa doroty Jankow-
skiej „Jak to dobrze jest być zdro-
wym”.  wykonanie znalazło uznanie 
wśród jury i przedszkolaki zdobyły  II 

miejsce. to dla nas ogromne wyróżnienie. 
Serdecznie gratulujemy naszym arty-

stom! dziękujemy wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do naszego wspólnego suk-
cesu oraz organizatorom.

Dorota Jankowska

w piątek 31.03.2017 r. o godzinie 18.00 ucznio-
wie klasy 3H wystąpili w przedstawieniu 

„Na ludowo”. Był to wspaniały i bardzo ciekawy 
występ, w którym dzieci przybliżyły zaproszo-
nym gościom polskie tańce i zwyczaje ludowe.

„NA LUDOWO” 
– przedstawienie uczniów z klasy 3H
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wiosną wszystko budzi się do życia, ale pracowników Przedszkola Nie-
publicznego „Pinokio” w Ząbkach nie trzeba dodatkowo pobudzać!

Już po raz trzeci 21 marca w budynku przedszkola odbyła się rzecz wyjątkowa. mimo, 
iż tego dnia to Pani wiosna obchodzi swoje święto, to właśnie kadra pedagogiczna wraz 
z innymi pracownikami przedszkola sprawiła swoim przedszkolakom niespodziankę. w wiel-
kiej tajemnicy przygotowali przedstawienie w interpretacji Jana brzechwy pt. „kopciuszek”. 
Nasze przedszkolaczki przeniosły się w świat baśni i z ogromnym zainteresowaniem śledziły 
losy dziewczynki zwanej kopciuszkiem. Zachwyt publiczności budziła gra „aktorów”, muzyka, 
śpiew, piękne stroje oraz dekoracje. Publiczność przedszkolna z dużym zainteresowaniem 
oglądała spektakl i gromkimi brawami nagrodziła występ. Przedstawienie okazało się 
wielkim sukcesem, bo owacjom i oklaskom nie było końca. dzieci były bardzo szczęśliwe, 
że mogły obejrzeć swoje kreatywne „ciocie” w roli aktorów. Na koniec wszyscy skosztowali 
weselnego tortu przygotowanego przez naszego kucharza. był przepiękny i przepyszny. 
wiosnę powitaliśmy teatralnie.

Małgorzata Szewczak – Nauczyciel,  Przedszkole  „Pinokio”

„Kopciuszek” w Przedszkolu Niepublicznym „Pinokio”

Przedstawienie ze względu na pro-
sty przekaz i bogatą treść spodobało się 
zarówno widzom dorosłym, jak i dzieciom, które licznie przybyły na przedstawienie. takie 
spotkania to dobra forma ewangelizacji. dzieci poznają konsekwencje odłączenia się od 
dobra, które utożsamia Jezus Chrystus – dobry Pasterz. Na niepokorne Jagniątko czyha 
bowiem zły wilk. Przedstawienie wykonane zostało przez uczniów klas pierwszych i trzecich 
Publicznej katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach: antoninę werschner, mikołaja kordę, 
antoniego Gregorczyka, amandę Godlewską, alicję Grabowską, Jolantę Gromek, Justynę kot 
i Nelly Rek. Planowane jest jeszcze powtórzenie występu dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej.

ZPSK

dnia 7 maja 2017 roku, w Niedzielę Dobrego Pasterza, zespół teatralny 
świetlicy szkolnej ZPSK, przygotowywany przez siostrę Ewelinę Kotwi-

cę, wystawił przedstawienie pt. „Zagubiona owieczka”. Spektakl w formie 
przypowieści prezentował zagrożenia, jakie czyhają na duszę, która nie 
chce pójść za swym Pasterzem, która wybiera swoją własną ścieżkę. 

Uczniowie klas szóstych Publicznej katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach, 
by przybliżyć całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom okoliczności 
uchwalenia pierwszej w europie konstytucji, postanowili wprowadzić nas w kli-
mat obchodów tego patriotycznego święta i przygotowali inscenizację słowno-
-muzyczną, przygotowana przez wychowawców – panią małgorzatę wiśniewską 
i pana Roberta Śwista. Całości dopełnił chór prowadzony przez panią Irenę 
Jaszczyk. wśród zaproszonych gości był obecny burmistrz miasta Ząbki – pan 
Robert Perkowski, pani radna olga kisiel, ksiądz proboszcz andrzej kopczyński 

oraz siostra dyrektor agnieszka maria 
Chrapek. w naprawdę ciekawy sposób 
zaprezentowali innym uczniom oraz za-
proszonym gościom wydarzenia z końca 
XVIII wieku. występ został przyjęty grom-
kimi brawami. 

ZPSK

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
w Szkole Katolickiej w Ząbkach

Przedstawienie „Zagubiona owieczka”
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Piłkarskie prawdy, półprawdy i mity

PŁOCK, 07.05.2017r. Spotkanie rozegrane w ramach 30 kolejki IV ligi grupy północnej pomiędzy drużyną rezerw 
ekstraklasowej Wisły Płock i Dolcanem Ząbki zakończyło się porażką naszej drużyny 0:2.

bramkarza ząbkowskiej drużyny pokonali 
kamil Nowicki oraz strzałem samobójczym 
bartosz wybraniec, po ostrym dośrodkowa-
niu z lewego skrzydła emila drozdowicza.

Jednym z najczęściej powtarzanych po-
wiedzeń, które niejednokrotnie już znalazło 
potwierdzenie na piłkarskim boisku brzmi: 
„Niewykorzystane okazje się mszczą”. mecz 
naszej drużyny rozegrany na Stadionie miej-
skim im. bernarda Szymańskiego w Płocku 
był niestety kolejnym potwierdzeniem jego 
słuszności. w tej chwili nie pozostaje nam już 
nic innego, jak tylko westchnąć i pomyśleć: Co 
by było …gdyby marcin Stańczyk wykorzystał 
choćby jedną z dwóch doskonałych okazji na 
strzelenie gola, przed którymi stanął w pierw-
szej części gry? …gdyby sędzia zawodów 
wznowił grę po przerwie dopiero wtedy, gdy 
na trybunach zapanuje spokój? …gdyby Piotr 
augustyniak trafił w światło bramki w ostat-
nich minutach meczu? Niestety odpowiedzi 
na te pytania już nie poznamy, a komplet 
punktów, z których co najmniej jeden mógł 
przyjechać do Ząbek, pozostał w Płocku. 

obie drużyny weszły w mecz dość spokoj-
nie. Nie było huraganowych ataków i despe-
rackich obron bramkarzy. Pierwszą groźną sy-
tuację pod bramką przeciwnika stworzyli sobie 
zawodnicy dolcanu. Po dośrodkowaniu z rzutu 
wolnego Grzegorza krystosiaka i dwóch zagra-
niach głową naszych zawodników w obrębie 
pola karnego wisły, na „ósmym” metrze z piłką 
przy nodze znalazł się Stańczyk, ale jego strzał 
Jakub Lemanowicz jakimś sposobem zdołał 
sparować na rzut rożny. Równie perfekcyjnie 
bramkarz gospodarzy spisał się w ostatniej 
akcji pierwszej części gry, gdy pod dośrodko-
waniu Pawła Nowackiego, zdołał sparować na 
słupek mocny strzał Stańczyka z kilku metrów, 
a próbujący dobitki Patryk kozierkiewicz nie 
trafił w bramkę. Poza tymi dwoma sytuacjami 
niewiele więcej w pierwszych czterdziestu 
pięciu minutach się działo. dość powiedzieć, 
że drużyna gospodarzy w tej części gry nie 
oddała celnego strzału na bramkę strzeżoną 
przez Jacka kozaczyńskiego.

druga połowa meczu, zaczęła się od dość 
burzliwych wydarzeń i wcale nie mam na 
myśli anomalii pogodowych. Najpierw atak 
na sektor gości przypuściła kilkudziesięcio-

osobowa „bojówka” w bluzach wisły Płock, 
której z całą pewnością kibicami tego klubu 
nazwać nie można. Gdy po interwencji służb 
porządkowych ci „odważni młodzi ludzie” 
uciekali w tempie, którego nie powstydziłby 
się sam Usain bolt bieżnią okalającą płytę 
boiska, biegnący tuż obok nich damian Pio-
trowski „zgubił” swojego obrońcę, wbiegł 
z piłką w pole karne i dograł przed bramkę, 
gdzie kamil Nowicki nie miał większych pro-
blemów z umieszczeniem jej w siatce. Szkoda 
tej sytuacji, szkoda straconej bramki, szkoda, 
że nasza drużyna dała się zaskoczyć w pierw-
szych sekundach po wznowieniu gry. 

Późniejsze minuty nie obfitowały w więk-
sze emocje, za to pełne były złośliwości, fauli 
i żółtych kartek. Patrząc na statystykę i tak 
nie otrzymamy pełnego obrazu tych zdarzeń. 
Jedna z kartek dla płocczan, jakby powiedział 
mój „ulubiony” komentator meczów bunde-
sligi, miała odcień ciemnopomarańczowy, 
kiedy bezpardonowo i bardzo zdecydowanie 

została przerwana indywidualna akcja andrija 
Rohozina. do ponownego konstruowania ak-
cji obie drużyny wróciły w ostatnich dziesięciu 
minutach meczu. Sygnał dał kozierkiewicz, 
który przedarł się prawą stroną boiska i do-
środkował przed bramkę, gdzie Rafał barzyc 
sprytnie przepuścił piłkę, a mocny strzał nad-
biegającego środkiem boiska Stańczyka zo-
stał zablokowany przez jednego z obrońców. 
Po rzucie rożnym, który był następstwem tej 
akcji, „piłkę meczową” miał na głowie Piotr 
augustyniak, ale jego uderzenie z kilku me-
trów okazało się niestety minimalnie niecelne. 
kilka minut później mecz został ostatecznie 
„zamknięty” za sprawą emila drozdowicza, 
który spod linii końcowej boiska ostro wstrze-
lił piłkę w pole bramkowe, gdzie atakowany 
przez dwóch miejscowych zawodników bar-
tosz wybraniec niefortunnie skierował ją do 
siatki. Szkoda, mogło być zupełnie inaczej.

Krzysztof Krajewski

Wisła II Płock – Dolcan Ząbki 2:0 (0:0) Płock, 7 maja 2017 r. 
Widzów: ok. 70
Bramki: Nowicki 46’, wybraniec (samob.) 87’
Skład Wisła II Płock: Lemanowicz – błachnio, a. majchrzak, Stępniak, kieplin – Nowicki 

(89’ P. majchrzak), truskolaski (61’ Gałązka), tomaszewski (90’ krupiński), Popiela (76’ 
Popławski), Piotrowski – drozdowicz.

Skład Dolcan Ząbki: kozaczyński – wybraniec, krystosiak, dadacz, Szulakowski – Rohozin 
(68. krajewski), Nowacki (86’ Starosz), Stańczyk, augustyniak, kozierkiewicz – P. Szeliga 
(77’ R. barzyc).

Żółte kartki: Piotrowski, truskolaski, a. majchrzak, Stępniak, Gałązka, Popławski (wisła 
II) –Nowacki, augustyniak (dolcan).

Sędzia: Jacek mulawka (wS Cichanowsko-ostrołęcki)

N a J b L I Ż S Z Y  m e C Z

Dolcan Ząbki vs Delta Słupno 
data: 13.05.2017, 

godzina: 16:00 
Miejsce: ząbki, ul. Słowackiego 21 
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BURMISTRZ MIASTA Z ĄBKI
w dniu 5 maja 2017 r.

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

Konkurs ogłoszony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie  (dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi (dz. U. z 2016 r. poz. 487);
2. Rozporządzenie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (dz. U z 2016 
r., poz.1300);

3. Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży (dz. U. z 2016 r., poz. 452),

4. Uchwały Nr XXXIII/290/2016 Rady miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
Programu współpracy miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

ZAKRES: WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPO-
CZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
1. konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (62  940,00)

W roku 2016 wydatkowano na realizację zadania: 
Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 115 103,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano na realizację zadania: 
Organizacja zimowego wypoczynku dzieci  i młodzieży – 43 050,00 zł

I. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w dzie-

dzinie sportu na terenie miasta Ząbki organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

2. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 
grudnia 2017 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami 
objąć najefektywniej jak największą liczbę uczestników.

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

opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (dz. U z 2016 r., poz.1300).

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

6. oferty będą dofinansowywane tylko w ramach kosztów kwalifikowanych określo-
nych  w dziale V ogłoszenia.

7. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

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

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

II.  TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 
2017 r.

III.  WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które łącznie spełniają 
następujące warunki:
1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta Ząbki, obejmując 

programem jak największą liczbę mieszkańców,
2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego na którą składają 

ofertę  – w ramach objętych konkursem,
3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem 

konkursu,

kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się o następujące 
kryteria.
1. wkład osobowy, w tym wkład pracy wolontariuszy, może być uwzględniony w kosz-

torysie (punkt IV.1 oferty – kosztorys ze względu na rodzaj kosztów) w wysokości 
nieprzekraczającej 30% łącznej wartości projektu.

2. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień 
publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (dz. U.  z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

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

IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE 
 PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT
kRYteRIa FoRmaLNe:
1. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podsta-

wie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem VII ogłoszenia,
3. ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VIII ogłoszenia.

kRYteRIa meRYtoRYCZNe:
Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 25 – 
każde  z poniższych kryteriów punktowane jest w zakresie 1-5 punktów.
1. wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres 

rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
3. wysokość dotacji wnioskowanej od miasta Ząbki, porównanie jej z innymi pla-

nowanymi źródłami dofinansowania projektu,
4. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu 

– w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z miastem Ząbki,
5. ocena zakładanych efektów projektu

oCeNa meRYtoRYCZNa ZŁoŻoNYCH oFeRt odbĘdZIe SIĘ w oPaRCIU o Na-
StĘPUJąCe kRYteRIa:
1. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepi-

sami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności 
lub proponowanego zadania,

2. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnego projektu,
3. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:

–	 dotychczasowej współpracy z miastem Ząbki,
–	 rzetelności wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu 

miasta  tj. terminowości składania sprawozdań z poprzednio realizowanych 
projektów, terminowości rozliczania dotacji, terminowości zwrotu środków 
na konto miasta;

4. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;

V. KOSZTY KWALIFIKOWANE PRZY REALIZACJI ZADANIA
1. transport uczestników zadania,
2. wyżywienie uczestników zadania,
3. zakwaterowanie uczestników zadania,
4. w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 5% dotacji: obsługa finansowo-

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

Płatnicy podatku Vat kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
oferty należy składać osobiście w Urzędzie miasta Ząbki w kancelarii ogólnej lub ko-
respondencyjnie na adres: Urząd miasta Ząbki, ul. wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki 
(obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 29 maja 2017 do godz. 18.00. 
oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie 
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać w zamknię-
tych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i ad-
resem oferenta. decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania 
podejmuje burmistrz miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 
Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie interne-
towej biuletynu Informacji Publicznej Urzędu miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl

oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

VII. WYMAgANA DOKUMENTACJA
dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z krajowego 
Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2.  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru 
lub ewidencji. odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i praw-
nym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. w przypadku wyboru innego 
sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający 
z krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
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wyciĄg z ogłoszenia o pRzetaRgu

buRmistRz miasta ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działki ewidencyjne nr 52/14 i nr 56 
z obrębu 0050, 03-26 o powierzchni 1 714 m2, 

położonej w Ząbkach 
przy ul. Hansa Christiana Andersena 

objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00073446/2.
Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. (piątek) o godz. 1200

 
w sali 

konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 422 757 zł.
do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek Vat 
w wysokości 23%.
wadium: 30 000 zł.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
15.05.2017 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 0000 
0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczo-
nym do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzin-
nej (symbol w planie MW/MN). w południowej części znajduje się 
pas drogowy projektowanej ulicy dojazdowej oznaczony symbolem 
kUd. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część miasta 
Ząbki, ok 10 km od centrum warszawy. Komunikacja: koleje mazo-
wieckie, komunikacja autobusowa (Ztm warszawa) oraz lokalne linie 
autobusowe 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 Pol-
skiego Nr 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

wyciĄg z ogłoszenia o pRzetaRgu

buRmistRz miasta ząbki 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka ewidencyjna nr 5 z obrębu 0032, 03-08 
o pow. 3 351 m2, 

położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia 
objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00133493/5.

Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2017 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali 
konferencyjnej Urzędu miasta Ząbki, przy ul. wojska Polskiego 10.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 559 000 zł
+ obowiązujący podatek Vat.
wadium: 100 000 zł.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
13 czerwca 2017 r. na konto urzędu: Bank Handlowy 35 1030 1016 
0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczo-
nym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowo 
znajduje się w strefie konserwatorskiej miasta – ogrodu. Lokalizacja 
nieruchomości: południowa część miasta Ząbki, ok 10 km od centrum 
warszawy. Komunikacja: koleje mazowieckie, komunikacja autobu-
sowa (Ztm warszawa), komunikacja autobusowa Ząbki.
Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu 
miasta Ząbki przy ul. wojska Polskiego 10, tel.(22) 5109 744 do 748.

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:
oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania od pełnomocnika  
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi informacji o przyznaniu dotacji, do-
starczyć dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
-	 zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki 

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

do przygotowania umowy – jeżeli zajdzie potrzeba.

Nie dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu w terminie 30 dni od 
daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, traktowane będzie jak rezygnacja 
z jej przyjęcia ze strony oferenta i skutkować będzie unieważnieniem decyzji o przy-
znaniu dotacji.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od 

upływu terminu ich składania. o wynikach konkursu, burmistrz miasta Ząbki pi-
semnie poinformuje oferentów. burmistrz miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość 
nie rozstrzygnięcia konkursu. od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie 
nie przysługuje.

2. kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości 

niższej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe nie będą 
przekazywane przed datą zawarcia umowy.

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

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania 
regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a miastem 
Ząbki. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona do reprezen-
towania danej organizacji zgodnie z jej statutem możliwe jest przekazanie dotacji 
w ratach – zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie 
środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi  w terminie określonym 
w umowie.

burmistrz miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 
przyczyny. burmistrz miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia 
kwoty przyznanej dotacji  w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania 
wskazanych w kosztorysie.
Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik burmistrza miasta Ząbki ds. 
współpracy  z organizacjami pozarządowymi – krzysztof krajewski. – tel. 22 510 97 90.
ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.
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CO SŁYCHAĆ

Wywóz odpadów
budowlanych
gruzu, śmieci 
kontenerami

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

ceny za kontener od 180 zł   

WYWÓZ 
ODPADÓW STAŁYCH

 gruzu, śmieci, itp.
Usługi porządkowe
tel. 509-136-967BULI 

Kontenery: KP-4, KP-5, KP-9, KP-15
www.buli.com.pl

Ząbki, ul. Skorupki 41 lok. 1
tel. 793 794 530

www.kacikurody-zabki.pl

• Makijaż permanentny
• Kompleksowa 

pielęgnacja twarzy
• Pielęgnacja dłoni i stóp

• Oczyszczanie 
skóry twarzy
• Leczenie trądziku
• Likwidacja zmarszczek

• Depilacja woskiem
• Mezoterapia 

twarzy i ciała
• Fale Radiowe RF

MARKSBUD
usługi kontenerami

Mariusz Toczyski
Ząbki

Wywóz odpadów
budowlanych,

gruzu, ziemi, piachu

tel. 698-214-790

Radca Prawny 
Katarzyna Borek-Owczarczyk

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słowiańska 10, Ząbki

tel. 22 299 52 15, 501 433 645
www.kancelaria-kbo.pl


